
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سورية  املعار�سة  م�سادر  قالت 
بني  ���س��ق��ط��وا  �سح�ص   100 اإن 
جوي  ق�سف  اإث���ر  وج��ري��ح  قتيل 
رو����س���ي ع��ل��ى اأ�����س����واق ���س��ع��ب��ي��ة يف 
الدفاع  ال�سرقية.واأعلن  الغوطة 
�سراقب  بلدة  يف  ال�سوري  امل��دين 
اأن طائرة هليكوبرت  اإدلب  بريف 
ال�سام  الغاز  من  عبوات  اأ�سقطت 
قريبة  بلدة  على  املا�سية  الليلة 
م��ن م��ك��ان اأ���س��ق��ط��ت ف��ي��ه طائرة 
اأعلن  جهته،  رو�سية.من  حربية 
املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان 
اإ�سابة 5 مدنيني بحالت اختناق 
ب��ع��د ق�����س��ف ج����وي ���س��ن��ت��ه ق���وات 
ع��ل��ى مدينة  ال�������س���وري  ال���ن���ظ���ام 
بانبعاث  املر�سد  واأف���اد  �سراقب. 
ا�ستهداف  ب��ع��د  ك��ري��ه��ة  رائ���ح���ة 
مناطق  النظام  ق��وات  مروحيات 
عدة يف مدينة �سراقب، ما ت�سبب 

ب�5 حالت اختناق بني املدنيني.
ونقل املر�سد عن �سكان وم�سادر 
طبية اأن عوار�ص الختناق ناجمة 
من  �سامة  غ���ازات  ا�ستخدام  ع��ن 

دون اأن يتمكن من حتديدها.
وي���اأت���ي ذل���ك يف وق���ت ت��ت��ه��م فيه 
ال�سوري  النظام  ق��وات  وا�سنطن 
ب�����س��ن ه���ج���م���ات ك���ي���م���اوي���ة عدة 
اأو ال�����س��اري��ن خالل  ب��غ��از ال��ك��ل��ور 
ال���ف���رتة الأخ�������رة، الأم�����ر الذي 
ب�الأكاذيب. وو�سفه  النظام  نفاه 

اىل ذلك، حذرت منظمات دولية 
امل�سيفة  ال������دول  الث���ن���ني  ع����دة 
ال�سوريني  الالجئني  اآلف  ملئات 
الأو���س��ط وال��غ��رب من  ال�سرق  يف 
اإجبارهم على العودة اإىل بالدهم 

يف ظل ا�ستمرار العنف فيها.
وحتدثت املنظمات وبينها املجل�ص 

الرنوجي لالجئني و”�سايف ذي 
�سيلدرن” يف تقرير عن م�سارات 
اتباعها  ي����ت����م  ل���ل���ق���ل���ق  م����ث����رة 
ل��ل��رتوي��ج لع������ادة ال��الج��ئ��ني يف 

العام 2018.
اآلف  “مئات  اأن  التقرير  وذك���ر 
اأن يتم  ال��الج��ئ��ني يف خ��ط��ر م��ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

جنحت القوات ال�سرعية يف اليمن، 
على  ال�سيطرة  يف  الث��ن��ني،  ام�ص 
مواقع حكومية يف مديرية حي�ص 
جنوب حمافظة احلديدة، وذلك 
بعد معارك عنيفة انتهت باندحار 
الإيرانية،  احل��وث��ي  ميلي�سيات 
ح�سب ما ذكرت م�سادر ع�سكرية.

وقالت امل�سادر الع�سكرية امليدانية  
اإن قوات اجلي�ص الوطني، وبدعم 
لدعم  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف  م����ن 
ال�سعودية،  ب���ق���ي���ادة  ال�����س��رع��ي��ة 
احلكومي  املجمع  على  �سيطرت 
ع��ل��ى جبهة  ح��ي�����ص  م���دي���ري���ة  يف 

ال�ساحل الغربي.
ال�سرعية  ال��ق��وات  اأن  واأو���س��ح��ت 
املجمع  على  ال�سيطرة  ا�ستعادت 
احل��ك��وم��ي وم���رك���ز ال�����س��رط��ة يف 
مدينة حي�ص، اإثر معارك �سارية 
اأ�سفرت عن “مقتل اأكرث من 30 
من ميلي�سيات احلوثي واأ�سر 13 

اآخرين.
لوكالة  اأخ����رى  م�����س��ادر  وذك����رت 
الأنباء اليمنية اأن اجلي�ص الوطني 
الطريق  قطع  اأي�سا”من  متكن 
الذي يربط بني مديريتي حي�ص 
اأن��ه نفذ  واجل��راح��ي، م�سرة اإىل 
جليوب  وا���س��ع��ة  مت�سيط  عملية 

امليلي�سيات يف املناطق املحررة.
منذ  ال�سرعية  ال��ق��وات  وتخو�ص 
التحالف  م��ن  ب��اإ���س��ن��اد  اأ���س��اب��ي��ع، 
ال���ع���رب���ي وحت�����ت غ����ط����اء ج����وي، 
ال�ساحل  ج��ب��ه��ة  ع���ل���ى  م����ع����ارك 

انت�سارات  حققت  حيث  الغربي، 
عدة، مكبدة امليلي�سيات الإيرانية 

مئات القتلى.
الدفاع  ق�����وات  دم�����رت  م��ي��دان��ي��ا، 
اجل���وي ال�����س��ع��ودي، ���س��ب��اح ام�ص 
بالي�ستياً،  ����س���اروخ���اً  الث����ن����ني، 
اأط����ل����ق����ت����ه م���ل���ي�������س���ي���ا احل����وث����ي 
الإيرانية على خمي�ص م�سيط يف 
منطقة ع�سر، بح�سب ما ذكرته 
موقعها  ع��ل��ى  »ال���ع���رب���ي���ة«  ق���ن���اة 
طائرات  و���س��ن��ت  الإل�����ك�����رتوين.  
اليمن،  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف 
خ���الل ال��ي��وم��ني امل��ا���س��ي��ني، نحو 
مواقع  ع��ل��ى  ج���وي���ة  غ�����ارة   50
ملي�سيا  واآل�������ي�������ات  وجت����م����ع����ات 
احلوثي النقالبية يف حمافظات 
اأ���س��ف��رت ع��ن قتلى وجرحى  ع��دة 
اأ�سلحة  اآل��ي��ات وخم���ازن  وت��دم��ر 

للميلي�سيات. 
اأخ�������رى، ك�����س��ف قائد  م���ن ج��ه��ة 
ال��ل��واء اخلام�ص حر�ص ح��دود يف 
ع��ل��ب مب��ح��اف��ظ��ة �سعدة  ج��ب��ه��ة 

وجود  عن  قرو�ص  �سالح  العميد 
حترير  ملوا�سلة  ع�سكرية  خطة 

مناطق �سمال �سعدة.
واأو�سح اأن اخلطة بداأت من جبهة 
ع��ل��ب ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة م��ن اأهم 
متكنت  ال��ت��ي  القتالية  اجل��ب��ه��ات 
من  الوطني  اجلي�ص  ق��وات  فيها 
اأهمها  م����ي����داين،  ت���ق���دم  اإح�������راز 
ال�سيطرة على منفذ علب الربي 

وم�ساحات وا�سعة يف املنطقة.
نقلته  م��ا  ق��رو���ص، بح�سب  واأف����اد 
اأن  ال�سعودية  “عكاظ”  �سحيفة 
الآن  حتى  ح��رر  الوطني  اجلي�ص 
10 ك��ي��ل��وم��رتات يف عمق  ق��راب��ة 
مديرية باقم، التي ت�سمل مدينة 
والتباب  ال�����س��ع��ر  وج��ب��ل  م��ن��دب��ة 
ال�سود وتبة اخلزان، ومنفذ علب، 
الذي يعد من اأهم املنافذ الربية، 
واأ�ساف اأن هناك ترتيبات جتري 
ع��ل��ى ق����دم و����س���اق ل��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
ع�سكرية ملوا�سلة عملية التحرير 

و�سوًل اإىل مركز باقم.
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اإجالء �سحايا الق�سف الرو�سي على غوطة دم�سق )اأ.ف.ب( 

اأ�شدر مر�شوما احتاديا باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة االحتاد للقطارات
رئي�س الدولة ي�صدر مرا�صيم بالت�صديق على 

اتفاقيات وتعيني �صفريين واإن�صاء قن�صلية
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب   
حفظه اهلل عددا من املرا�سيم الحتادية ب�ساأن الت�سديق على اتفاقيات 
بني حكومة دولة الإمارات وعدد من حكومات الدول ال�سديقة واإن�ساء 
وتعيني  الحت���ادي���ة  نيجريا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ل��ل��دول��ة  ع��ام��ة  قن�سلية 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر  فقد  اخل��ارج.  للدولة يف  �سفرين 
على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   6 رق��م  الحت���ادي  املر�سوم  اهلل  حفظه 
البارغواي  جمهورية  وح��ك��وم��ة  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  ب��ني  اتفاقية 
بال�سرائب  املايل فيما يتعلق  التهرب  ال�سريبي ومنع  لتجنب الزدواج 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب  اآخر  على الدخل.  على �سعيد 
باإعادة  احت��ادي��ا  اهلل” مر�سوما  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
ت�سكيل جمل�ص اإدارة �سركة الحتاد للقطارات برئا�سة �سمو ال�سيخ ذياب 

بن حممد بن زايد اآل نهيان.             )التفا�سيل �ص2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله الفائزين بجائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز )وام(حممد بن را�سد خالل افتتاحه مقر مركز ال�سباب العربي )وام(

افتتح مقر مركز ال�شباب العربي ووجه بتاأ�شي�س �شندوق التنمية الثقافية 

حممد بن را�صد: ال�صباب القوة والطاقة القادرة 
على متكني املنطقة من ا�صتعادة مكانتها 

ا�شتقبل الفائزين بجائزة اأبوظبي للأداء احلكومي املتميز وهناأهم

حممد بن زايد: جائزة اأبوظبي للأداء احلكومي املتميز وغريها من 
جوائز التكرمي تهدف اإىل تعزيز البيئة الداعمة للمبادرات اخللقة

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اف��ت��ت��ح 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
يف  العربي  ال�سباب  مركز  مقر  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
م�ساحات  ال��ع��رب��ي  لل�سباب  �سيوفر  وال���ذي  اأب��وظ��ب��ي 
خمتلفة  ومبادرات  وبرامج  متنوعة  وم��وارد  اإبداعية 
امل�ساحة  ومنحهم  ال�سباب  مواهب  تنمية  اإىل  ترمي 

الالزمة لالإبداع.  
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ال��ق��ادرة ع��ل متكني  ال��ق��وة وال��ط��اق��ة  ال�سباب ه��م  اأن 
ال�سباب  متكني  واأن  مكانتها  ا���س��ت��ع��ادة  م��ن  املنطقة 
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم  اأمامهم  املجال  واإف�ساح 
م�سوؤولية م�سرتكة كونهم بناة الغد الذين تقع على 
وم�سرق  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  م�سوؤولية  عاتقهم 

ملجتمعاتهم.
من جانب اآخر وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإطالق “�سندوق التنمية 

الثقافية” يف دولة الإمارات.  )التفا�سيل �ص3-2(

حتذير دويل من اإجبار الجئي �شوريا على العودة 

ع�صرات ال�صحايا بق�صف رو�صي على غوطة دم�صق
�صبط اأجهزة ات�صال قطرية وذخائر دعم للإرهابيني يف بنغازي

•• طرابل�س-وكاالت:

�سمال  ب��ن��غ��ازي،  يف  الليبية  امل�سلحة  ال��ق��وات  ع���رثت 
���س��رق��ي ال���ب���الد، ع��ل��ى اأج���ه���زة ات�����س��ال حت��م��ل اأرقاما 
يف  الإره���اب���ي���ون  ي�ستخدمها  ك���ان  وذخ���ائ���ر،  ق��ط��ري��ة 

معاركهم �سد اجلي�ص الوطني قبل تطهر املدينة.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ل��ي��ب��ي��ة، ام�����ص الث��ن��ني، عن 
امل�سلحة عرثت بعد  اأن القوات  م�سدر ع�سكري ليبي 
تطهرها اآخر مواقع تنظيم داع�ص الإرهابي يف حي 
توؤكد  اأدل��ة جديدة  على  بغازي  “اخريبي�ص” �سمايل 

دعم الدوحة للجماعات الإرهابية.

ع��ل��ى �سناديق  ع���رثت  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  واأ����س���اف 
واأجهزة  م��ك��ت��وب��ة،  ووث���ائ���ق  وال����ذخ����رة،  ل��الأ���س��ل��ح��ة 
ات�سال حتمل اأرقاما قطرية واأخرى لقيادات اإرهابية 
الإرهابي عبد  يتزعمها  التي  املقاتلة  للجماعة  تابعة 
العثور كذلك  اأنه مت  امل�سدر  باحلاج.واأو�سح  احلكيم 
القطري،  الأحمر  الهالل  �سعار  على �سناديق حتمل 
كانت  الأ�سلحة، حيث  لتهريب  اأنها خم�س�سة  يرجح 
م�ساعدات  اأنها  على  والذخرة  الأ�سلحة  تهرب  قطر 
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  اأن  اإن�����س��ان��ي��ة.واأردف 
مت��ت��ل��ك م��ئ��ات الأدل�����ة وال��ق��رائ��ن ال��ت��ي ت��دي��ن قطر، 

و�ست�سعها يف اأيدي جلان التحقيق وو�سائل الإعالم.

الدفاعات ال�شعودية تدمر �شاروخًا اأطلقته ملي�شيا احلوثي

القوات ال�صرعية ت�صتعيد مواقع حكومية بحي�س
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة اأم�ص يف جمل�ص ق�سر البحر الفائزين بجائزة 
املنظمة  واللجنة  املتميز  احلكومي  ل���الأداء  اأبوظبي 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخلام�سة  دورت��ه��ا  يف  للجائزة 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي.وهناأ �سموه الفائزين بفروع اجلائزة 
العمل والتميز والإبداع  متمنيا لهم موا�سلة طريق 

ارتقاء  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ووط��ن��ه��م  ملوؤ�س�ساتهم  خ��دم��ة 
اخلدمات احلكومية وتطوير اآليات عملها مبا يتوافق 
تر�سيخ منظومة عمل  القيادة احلكيمة يف  وتطلعات 
املمار�سات  اأف�سل  حكومية تقدم خدمات نوعية وفق 

العاملية.
اأبوظبي  واأ�ساد �سموه بجهود اللجنة املنظمة جلائزة 
اأهداف  حتقيق  يف  ودوره���ا  املتميز  احلكومي  ل���الأداء 
والتطوير يف  التح�سني  ا�ستدامة  وغايات اجلائزة يف 

خدمات اجلهات احلكومية.
                                    )التفا�سيل �ص4(

ميي�ييصييرع اإرهيييابيييي وتييدمييري 
�صيناء يف  اأ�ييصييلييحيية  خميييازن 

•• القاهرة-وكاالت:

مقتل  امل�سرية  ال�سلطات  اأعلنت 
مت�سدد �سديد اخلطورة، والقب�ص 
اآخ��ري��ن، وت��دم��ر خمازن   6 على 
واأعلن  �سيناء.  �سمال  يف  اأ�سلحة 
تامر  العقيد  الع�سكري،  املتحدث 
القانون  اإنفاذ  قوات  اأن  الرفاعي، 
ب�سمال  امل��ي��داين  الثاين  باجلي�ص 
����س���ي���ن���اء، مت��ك��ن��ت ب���ال���ت���ع���اون مع 
القوات اجلوية من “الق�ساء على 
و�سبط  اخل��ط��ورة  �سديد  مت�سدد 
6 اآخرين من امل�ستبه بهم”، لفتا 
اأن����ه ي��ت��م ات���خ���اذ الإج������راءات  اإىل 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب�����س��اأن��ه��م. واأ����س���اف يف 
اأي�سا  مت��ك��ن��ت  ال���ق���وات  اأن  ب��ي��ان، 
�سيارتي  وت��دم��ر  “اكت�ساف  م��ن 
نارية  دراج�����ات  و6  رب���اع���ي،  دف���ع 
التكفرية”،  بالعنا�سر  خ��ا���س��ة 
خمزنني  ت��دم��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
يحتويان على قطع غيار دراجات 
كما  ن��ا���س��ف��ة.  ع��ب��وة  و51  ن���اري���ة 
من  ع���دد  وت��دم��ر  “اكت�ساف  مت 
الأوكار التي ت�ستخدمها العنا�سر 
وتخزين  الختباء  يف  التكفرية 
واأجهزة  الإداري�������ة  الح��ت��ي��اج��ات 
الت�����س��ال وال��ذخ��ائ��ر وامل���واد التي 
العبوات  ت�����س��ن��ي��ع  يف  ت�����س��ت��خ��دم 

مقتل م�صتوطن بال�صفة ونذر مواجهة يف غزة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

القريبة  اريئيل  م�ستوطنة  ام�ص عند مدخل  ا�سرائيلي  قتل م�ستوطن 
الغربية املحتلة طعنا ب�سكني يف هجوم نفذه  من نابل�ص �سمال ال�سفة 

فل�سطيني، وفق ما اعلنت ال�سرطة ال�سرائيلية.
وقالت ال�سرطة ان امل�ستوطن ال�سرائيلي “تويف متاثرا بجراحه” وان 

البحث جار عن املهاجم الذي لذ بالفرار.
اأركان اجلي�ص الإ�سرائيلي، اجلرنال غادي  من جهته حذر رئي�ص هيئة 
“عنيفة” يف قطاع غزة خالل  ان��دلع مواجهات جديدة  اإيزنكوت، من 

هذا العام، ب�سبب الأزمة الإن�سانية ال�سديدة التي يعي�سها القطاع.
ونقلت �سحيفة هاآرت�ص الإ�سرائيلية عن اإيزنكوت قوله اإن جتميد الإدارة 
الالجئني  وت�سغيل  لغوث  املتحدة  الأمم  وك��ال��ة  مل�ساعدات  الأم��رك��ي��ة 

الفل�سطينيني “اأونروا”، �سيوؤدي اإىل تفاقم الأو�ساع بالقطاع.
واأ�ساف اإيزنكوت خالل جل�سة احلكومة الإ�سرائيلية التي عقدت الأحد 
انهيار  لتجنب  ملمو�سة  “خطوات  تتخذ  اأن  اإ�سرائيل  على  يجب  اأن��ه 
الأو�ساع  ت��ده��ور  عقب  املتوقعة  ال�سيناريوهات  م�ستعر�سا  القطاع”، 
اإعادة  اأن  الإ�سرائيلي،  اجلي�ص  اأرك��ان  هيئة  رئي�ص  واعترب  القطاع.   يف 
الإ�سرائيليني  ق�سية  بحل  م�سروطا  يكون  اأن  يجب  غ��زة  قطاع  اإعمار 
املحتجزين لدى حركة حما�ص يف غزة. وكان اجلي�ص الإ�سرائيلي قد بداأ 
الأحد، مناورات ع�سكرية يف منطقة اجلنوب مب�ساركة قواته النظامية 

والحتياط، وفق ما ذكرت وكالة كونا.

بغداد: القوات الأمريكية 
تخف�س اأعدادها يف العراق

اأن القوات  ام�����ص الث��ن��ني،  ال��ع��راق��ي��ة،  امل��ت��ح��دث با�سم احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن 
ال�سلطات  اأعلنت  اأن  بعد  ال��ع��راق  اأع��داده��ا يف  ب���داأت خف�ص  الأم��رك��ي��ة 

العراقية “الن�سر” على تنظيم داع�ص
وقال �سعد احلديثي يف ت�سريح لوكالة اأ�سو�سيتد بر�ص: اإن املعركة �سد 

داع�ص انتهت، وبالتايل فاإن عدد القوات الأمركية �سيخف�ص.
اإىل ذلك، اأو�سح احلديثي اأن هذا الن�سحاب ل يزال يف بدايته، ول ميكن 

اعتباره يف هذه املرحلة بداية ان�سحاب نهائي بطبيعة احلال.
5500 جندي يف العراق وقت  اأك��رث من  وك��ان ل��دى ال��ولي��ات املتحدة 
قوات  ن�سف  اأي ما ميثل   2017 عام  يوليو  #املو�سل يف  ذروة معركة 
التحالف_الدويل يف البالد. يف املقابل، رف�ص متحدث با�سم التحالف 
ريان  الكولونيل  وق��ال  القوات.  اأع��داد  البدء يف تخفي�ص  نفي  اأو  تاأكيد 

ديلون لرويرتز ننوي اإ�سدار بيان عندما تبداأ القوات يف الن�سحاب.
واأ����س���اف ا���س��ت��م��رار وج����ود ال��ت��ح��ال��ف ���س��ي��ت��ح��دد وف��ق��ا ل��ل��ظ��روف ومبا 
اأن  ي��ذك��ر  ال��ع��راق��ي��ة.  احل��ك��وم��ة  م��ع  وبالتن�سيق  احل��اج��ة  م��ع  يتنا�سب 
العراق  يف  داع�ص  اإىل  �سرباتها  اأوىل  وجهت  كانت  الأمركية  ال��ق��وات 
الداعم للقوات  2014، ووا�سلت �سرباتها وتواجدها  اأغ�سط�ص  بداية 
العراقية، فيما بعد يف حربها �سد التنظيم الإرهابي، الذي ا�ستوىل على 

اأرا�ص وا�سعة يف العراق يف العام 2014 ل�سيما مدينة املو�سل.

�صفريها  ت�صحب  هييوليينييدا 
ر�يييصيييميييييييا مييييين تيييركيييييييا

•• اأم�صرتدام-رويرتز:

من  �سفرها  �سحب  هولندا  اأعلنت 
اأنقرة  حظرت  اأن  بعد  ر�سميا،  تركيا 
تقريبا،  ع��ام  منذ  البالد  اإىل  دخوله 
ب�سبب خالف بداأ يف مار�ص 2017. 
واأو�سحت هولندا اأنها لن تقبل اأي�سا 
لديها،  ج��دي��د  ت��رك��ي  �سفر  بتعيني 

وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
الهولندية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
يف بيان اإنها “اأوقفت” املحادثات مع 

تركيا ب�ساأن حل امل�ساألة.
احلكومتني  ب����ني  اخل�������الف  وك�������ان 
ه��ول��ن��دا وقف  ق����رار  ب�سبب  ب����داأ  ق��د 
اأتراك  مل�سوؤولني  ال��دخ��ول  تاأ�سرات 
الذين  الأت���راك  ي�سعون حل��ث  ك��ان��وا 
تعديالت  تاأييد  على  هناك  يعي�سون 
د�ستورية يف ا�ستفتاء تركي يف مار�ص. 
اأن هولندا كانت جتري يف  اإىل  ي�سار 

الوقت نف�سه انتخابات وطنية.



الثالثاء   6   فبراير    2018  م   -   العـدد  12243  
Tuesday  6   February   2018  -  Issue No   12243

02

اأخبـار الإمـارات
 Native Fury 2018 اختتام فعاليات التمرين الع�صكري امل�صرتك

•• اأبوظبي-وام:

 اختتمت فعاليات التمرين الع�سكري امل�سرتك Native Fury 2018  الذي اأقيم على اأر�ص الدولة مب�ساركة 
وحدات من القوات البحرية لدولة الإمارات العربية املتحدة ووحدات بحرية من الوليات املتحدة الأمريكية وذلك 
�سمن خطة التمارين امل�سرتكة التي يجريها البلدين بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات امل�سرتكة. 
وت�سمن التمرين �سل�سلة من التدريبات امل�سرتكة ا�ستملت على عدد من العمليات التي متت بدقة متناهية واأبرزت 
من  اجلانبني  من  البحرية  القوات  اإليه  و�سلت  ما  بذلك  عاك�سة  امل�ساركة  والأ�سلحة  للعنا�سر  واندماجا  تعاونا 

ا�ستعداد وقدرات واإمكانات متطورة وقدرات عالية.
من  مزيدا  حتقيق  يف  متثلت  والتي  امل��رج��وه  اله���داف   «  Native Fury  2018« امل�سرتك  التمرين  وحقق 
ملواجهة  املختلفة  للقدرات  الأمثل  وال�ستخدام  التوظيف  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساركة  القوات  بني  والتوافق  التجان�ص 
اأي تهديد، وتطوير املفهوم العام للخطط وفهم وتطبيق منظومة القيادة وال�سيطرة والإمداد امل�سرتك وتطبيق 

اإجراءات ا�ستقبال وتنقل وتكامل القوات والدعم اللوج�ستي.

حتذير من ت�صكل ال�صباب 
وانخفا�س م�صتوى الروؤية الأفقية

•• اأبوظبي-وام:

الوطني لالأر�ساد م�ستخدمي الطرق وقائدي  املركز  نا�سد   
ال�سيارات اأخذ احليطة واحلذر واإتباع اإر�سادات املرور ب�سبب 
انخفا�ص  اإىل  ي���وؤدي  وال���ذي  ال�سباب  لت�سكل  فر�سة  وج��ود 
م��دى ال��روؤي��ة الأف��ق��ي��ة لأق���ل م��ن 1000 م��رت اأح��ي��ان��ا على 
بع�ص املناطق ال�ساحلية والداخلية خالل الفرتة من ال�ساعة 
اليوم  �سباح  م��ن  التا�سعة  حتى  وي�ستمر  م�ساء   11:00

الثالثاء.

رئي�س الدولة ي�صدر مر�صوما احتاديا باإعادة 
ت�صكيل جمل�س اإدارة �صركة الحتاد للقطارات

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« مر�سوما احتاديا باإعادة ت�سكيل 
جمل�ص اإدارة �سركة الحتاد للقطارات برئا�سة �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان. ون�ص املر�سوم الحتادي 
رقم 4 ل�سنة 2018 على ع�سوية كل من التالية اأ�سماوؤهم ملدة ثالث �سنوات : مطر حممد الطاير املدير العام 
ورئي�ص جمل�ص املديرين لهيئة الطرق واملوا�سالت - دبي »نائبا للرئي�ص« فالح حممد فالح الأحبابي رئي�ص دائرة 
التخطيط العمراين والبلديات - اأبوظبي وعبداهلل �سامل الكثري املدير العام للهيئة الحتادية للموا�سالت الربية 
والبحرية وحممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمري ل�ساحب ال�سمو حاكم الفجرة، و�سعيد را�سد اليتيم 
الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املوارد وامليزانية يف وزارة املالية وعارف عبيد الدحيل املدير التنفيذي لدائرة التخطيط 
والتطوير مبوؤ�س�سة املوانئ واجلمارك – دبي ويو�سف �سالح ال�سويجي رئي�ص هيئة الطرق و املوا�سالت – ال�سارقة 

وحممد اإبراهيم امليل الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الإ�سكان والتخطيط احل�سري يف وزارة تطوير البنية التحتية.

رئي�س الدولة ي�صدر مرا�صيم بالت�صديق على اتفاقيات وتعيني �صفريين واإن�صاء قن�صلية
•• اأبوظبي-وام:

 اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل عددا من املرا�سيم الحتادية ب�ساأن الت�سديق على اتفاقيات بني حكومة 
واإن�ساء قن�سلية عامة  ال�سديقة  الدول  الإم��ارات وعدد من حكومات  دولة 
يف  للدولة  �سفرين  وتعيني  الحت��ادي��ة  نيجريا  جمهورية  ل��دى  للدولة 

اخلارج.
فقد اأ�سدر �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة حفظه اهلل املر�سوم الحتادي رقم 6 
ل�سنة 2018 بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة دولة الإمارات وحكومة 
فيما  املايل  التهرب  ال�سريبي ومنع  الزدواج  لتجنب  البارغواي  جمهورية 

يتعلق بال�سرائب على الدخل.
واأ�سدر �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« املر�سوم الحتادي رقم 7 
ل�سنة 2018 بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة دولة الإمارات وحكومة 

دولة انتيغوا وباربودا لت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات.
املر�سوم الحت��ادي رقم  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
الإمارات  دول��ة  حكومة  ب��ني  اتفاقية  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   8

وحكومة جمهورية اأثيوبيا لت�سجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات.
واأ����س���در ���س��اح��ب ال�سمو رئ��ي�����ص ال��دول��ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« امل��ر���س��وم الحت���ادي 

رقم  املر�سوم الحت��ادي  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
اتفاقية  تعديل  ب�ساأن  بروتوكولت  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   15

الطران املدين الدويل.
املر�سوم الحت��ادي رقم  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
المارات  دولة  حكومة  بني  اتفاقية  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   16
وفيما  اإقليميهما  بني  اجلوية  اخلدمات  �ساأن  يف  الأخ�سر  الراأ�ص  وحكومة 

ورائهما.
الحتادي  امل��ر���س��وم   « اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��در 
اإن�ساء قن�سلية عامة للدولة لدى جمهورية  2018 ب�ساأن  20 ل�سنة  رقم 

نيجريا الحتادية يف مدينة لغو�ص.
املر�سوم الحت��ادي رقم  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
21 ل�سنة 2018 بتعيني �سعادة ال�سيخ اأحمد علي حمد اإبراهيم املعال ع�سو 
�سريالنكا  جمهورية  لدى  للدولة  �سفرا  والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلك 

الدميقراطية ال�سرتاكية بذات الدرجة الوظيفية التي ي�سغلها حاليا.
الحتادي  امل��ر���س��وم   « اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��در 
�سعيد  �سعادة عبداهلل خلفان مطر  تكليف  ب�ساأن   2017 ل�سنة   183 رقم 
لقب  ومنحه  ال��رنوي��ج  مملكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر  مبهام  القيام  الرميثي 

�سفر فوق العادة مفو�ص اأثناء فرتة �سغله املن�سب.

الق�سائية  للهيئة  الأ�سا�سي  النظام  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   9 رقم 
القت�سادية ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

واأ�سدر �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« املر�سوم الحتادي رقم 10 
ل�سنة 2018 بالت�سديق على اتفاقية التعاون ال�سرتاتيجي حول مكافحة 

اجلرائم اخلطرة والإرهاب بني الدولة ومكتب ال�سرطة الأوروبية.
واأ�سدر �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« املر�سوم الحتادي رقم 11 
ومكافحة  الأمني  املجال  يف  تعاون  اتفاقية  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة 

الإرهاب بني حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية اأرمينيا.
رقم  املر�سوم الحت��ادي  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
الإم���ارات  دول��ة  حكومة  ب��ني  اتفاقية  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   12

وجمل�ص وزراء اأوكرانيا ب�ساأن التعاون الفني – الع�سكري.
املر�سوم الحت��ادي رقم  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
الإمارات  دول��ة  حكومة  بني  اتفاقية  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   13

وحكومة ليبريا يف �ساأن اخلدمات اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما.
املر�سوم الحت��ادي رقم  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�ص  ال�سمو  واأ�سدر �ساحب 
المارات  دول��ة  حكومة  بني  اتفاقية  على  بالت�سديق   2018 ل�سنة   14
وح��ك��وم��ة جمهورية ال��ربازي��ل الحت��ادي��ة يف ���س��اأن اخل��دم��ات اجل��وي��ة بني 

اإقليميهما وفيما ورائهما.

حممد بن را�صد يفتتح مقر مركز ال�صباب العربي يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
ال�سباب  م��رك��ز  اهلل مقر  رع���اه  دب��ي 
�سيوفر  وال��ذي  اأبوظبي  يف  العربي 
اإبداعية  م�ساحات  العربي  لل�سباب 
ومبادرات  وبرامج  متنوعة  وم��وارد 
مواهب  تنمية  اإىل  ترمي  خمتلفة 
الالزمة  امل�ساحة  ومنحهم  ال�سباب 
الفريق   .. الفتتاح  لالإبداع. ح�سر 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ومعايل 
وزير  القرقاوي  بن عبداهلل  حممد 
وامل�ستقبل  ال����وزراء  جمل�ص  ���س��وؤون 
فار�ص  بن  �سهيل  بنت  �سما  ومعايل 
ل�سوؤون  دول������ة  وزي�������رة  امل�����زروع�����ي 

ال�سباب.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
هم  ال�سباب  اأن  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
متكني  عل  ال��ق��ادرة  والطاقة  القوة 
مكانتها  ا����س���ت���ع���ادة  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة 
واإف���������س����اح  ال�������س���ب���اب  مت���ك���ني  واأن 
قدراتهم  لتطوير  اأم��ام��ه��م  امل��ج��ال 
م�سرتكة  م�����س��وؤول��ي��ة  وم���ه���ارات���ه���م 
تقع على  ال��ذي��ن  ال��غ��د  ب��ن��اة  كونهم 
عاتقهم م�سوؤولية �سناعة م�ستقبل 

اأف�سل وم�سرق ملجتمعاتهم.
بال�سباب  ث��ق��ت��ن��ا  ����س���م���وه:  وق�������ال 
وق���درات���ه���م ل��ي�����ص ل��ه��ا ح����دود لأننا 
التي  الإيجابية  الطاقة  اأنهم  نوؤمن 
ال��ت��اري��خ م��ن �سناعة  مت��ك��ن��ت ع��رب 
 ... ملجتمعاتها  وال��ت��ق��دم  الأجم�����اد 
وال��ي��وم واأك���رث م��ن اأي وق��ت م�سى 
العمل  العربي  ال�سباب  م��ن  نحتاج 
بجد واإخال�ص لتحقيق طموحاتهم 
بالعزم  وال��ت��ح��ل��ي  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م... 
والإ�سرار لتنفيذ ما يحلمون به... 
لأنهم الأمل وقادة التغير الإيجابي 
لبناء  خ��الل��ه��م  م��ن  نتطلع  ال��ذي��ن 

الغد الأف�سل.
العربي  ال�سباب  اأن  �سموه  واأو���س��ح 
ومب�����ا مي��ت��ل��ك��ون��ه م����ن ق������درة على 
الإبداع والبتكار يف جميع املجالت 
الأ�سا�سية  وال���رك���ي���زة  امل���ح���ور  ه���م 
لتحقيق التنمية امل�ستدامة وحتقيق 
له  ت�سعى  ال��ذي  والزده����ار  التطور 

جمتمعاتهم.
التحلي  اإىل  ال�����س��ب��اب  ���س��م��وه  ودع���ا 
ب����روح الب��ت��ك��ار وامل��ث��اب��رة م��ن اأجل 

الإعالمية  امل�����س��اري��ع  خمتلف  على 
فر�سة  لل�سباب  »ال��ق��م��رة«  وت��ق��دم 
اإع����الم����ي عربي  ل�����س��ن��ع حم���ت���وى 
املركز  يقوم  اأن  املقرر  وم��ن  ه��ادف. 
املبادرات  بع�ص  وتقدمي  باحت�سان 
من  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  �سينظمها  ال��ت��ي 
ور�ص وحما�سرات وفعاليات �سبابية 
عمل  م�����س��اح��ات  م���ن  يت�سمنه  مب���ا 
م��ت��م��ي��زة ك��م��ا ي���رح���ب امل���رك���ز بكل 
يف  الراغبني  العربي  الوطن  �سباب 
ال��ع��م��ل م��ن خ���الل م�����س��اح��ات مرنة 

ومتنوعة.
بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  وق��ال��ت 
فار�ص املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون 
ال�سمو  �ساحب  افتتاح  »اإن  ال�سباب 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي »رع�������اه اهلل« 
ت��اأك��ي��د ع��ل��ى الهتمام  ل��ل��م��رك��ز ه��و 
الإمارات  دول��ة  توليه  ال��ذي  الكبر 
بال�سباب  ال���ر����س���ي���دة  وق���ي���ادت���ه���ا 
بطاقاتهم  املطلق  والإمي��ان  العربي 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  وق���درات���ه���م 
ملجتمعاتهم  والزده���������ار  ال���ت���ط���ور 
الإمارات  دول��ة  من  ر�سالة  اأنها  كما 
على  فيها  حتثهم  العربي  لل�سباب 
اإطالق العنان لقدراتهم وطاقاتهم 
امل�سرق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ن��اع  ل��ي��ك��ون��وا 

ملجتمعاتهم«.
دولة  اأن  امل���زروع���ي  م��ع��ايل  وب��ي��ن��ت 
توجيهات  وب���ف�������س���ل  الإم��������������ارات 
للعامل  ت���ق���دم  ال���ر����س���ي���دة  ق��ي��ادت��ه��ا 
ال�سباب  متكني  يف  يحتذى  منوذجا 
لقدراتهم  الأم���ث���ل  ال��ت��وظ��ي��ف  م��ن 
م�ساهمني  ل��ي��ك��ون��وا  وم���ه���ارات���ه���م 
فاعلني يف حتقيق روؤيتها يف التميز 

والريادة يف جميع املجالت.

خمتلف القطاعات لتقدمي الأف�سل 
لل�سباب العربي.

وي���وف���ر امل���رك���ز ع��ل��ى م�����س��اح��ة كلية 
ت��ن��اه��ز األ��ف��ي م��رت م��رب��ع اأك���رث من 
ل�ستغالل  اإب��داع��ي��ة  م�ساحة   20
مواهبهم  وه���واي���ات���ه���م  ط��اق��ات��ه��م 

حلثهم على البتكار والتميز.
بالكامل  وت��ط��وي��ره  ت�سميمه  ومت 
م���ن ق��ب��ل ال�����س��ب��اب وم��ن��ه��م خرباء 
اأعمال  واإدارة  وه��ن��د���س��ة  ت�����س��م��ي��م 
ا���س��ت��وح��ي��ت م�����س��اح��ات املركز  ح��ي��ث 
اإجن������ازات العامل  وم�����س��م��ي��ات��ه��ا م��ن 
ال�سباب  وري�����ادة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��رب��ي 
ال��ع��رب��ي يف خم��ت��ل��ف ال��ع�����س��ور من 
الأدبية  وال�سالونات  احلكمة  بيوت 

واملكتبات العربية.
العربي  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز  ويحت�سن 
تعر�ص  مكتبة  وه���ي  احل��ك��م��ة  ب��ي��ت 
وامل�سنفات  امل����وؤل����ف����ات  م����ن  ع������ددا 
وتعترب من�سة للتزود باملعرفة حول 
بال�سباب  املتعلقة  املوا�سيع  خمتلف 

العربي.
ت�����������س�����م امل�����ك�����ت�����ب�����ة م�������وؤل�������ف�������ات يف 
والعلوم  الأدب  جم�����الت  خم��ت��ل��ف 
والتطوير  والأعمال  والتكنولوجيا 
الذاتي ومهارات التوا�سل واخلطابة 

وغرها الكثر.
اجتماعات  قاعات  املركز  يف  وتتوفر 
قاعة  اأب���رزه���ا  خمتلفة  مب�����س��اح��ات 
»ال���������دي���������وان« ال�����ت�����ي ت����ع����د غ���رف���ة 
الجتماعات الر�سمية ومقرا لعر�ص 
ال��ت��ي ينظمها  ال��ت��ق��اري��ر وامل�����س��اري��ع 
املركز و�سمم »الديوان« مبوا�سفات 
ومعاير عاملية متكن ال�سباب الزوار 
امل�ساحة  ه���ذه  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  م���ن 
وتعزيز  اجلماعي  العمل  لأغ��را���ص 

التفاعل بني بع�سهم البع�ص.

ت��ن��ظ��ي��م حلقة  ح��ي��ث مت  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
البنك  ���س��ب��اب  ق��م��ة  خ���الل  �سبابية 
باململكة  ج��دة  مدينة  يف  الإ�سالمي 
ملناق�سة  ال���������س����ع����ودي����ة  ال����ع����رب����ي����ة 
يف  ال�سباب  ت��واج��ه  التي  التحديات 
دورهم  وتعزيز  والقت�ساد  التعليم 

يف املجتمع.
احللقة  خالل  من  ال�سباب  قام  كما 
ب����و�����س����ع خ����ط����ط ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
البنك  خ���الل���ه���ا  م�����ن  ي�����س��ت��ط��ي��ع 
الإ�سالمي تطبيقها وتفعيلها. ومن 
ب��ني امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا املركز 
كذلك حلقة �سبابية يف دولة الكويت 
ال�سركات  حت��دي��ات   « ع��ن��وان  حت��ت 
ال��ن��ا���س��ئ��ة يف ق��ط��اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا » 
وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة »متكني 
ال�ستماع  بهدف  الكويتية  ال�سباب« 
لأفكار ومقرتحات ال�سباب يف تعزيز 
الأعمال  م�ساركتهم يف جمال ريادة 
التطور  ت��واك��ب  التي  تلك  وخا�سة 

التكنولوجي يف جمال الأعمال.
وعقد املركز وبال�سراكة مع اللجنة 
حلقتني  زاي��د«  »عيال  مللتقى  العليا 
�سبابيتني بعنوان » �سناعة ال�سمعة 
الطيبة لل�سباب العربي حول العامل 
» ج��م��ع��ت ال��ط��ل��ب��ة امل��ب��ت��ع��ث��ني من 
مدينتي  يف  والإم������ارات  ال�����س��ع��ودي��ة 
ملبورن يف اأ�سرتاليا ولو�ص اجنلو�ص 
بالوليات املتحدة المريكية والتي 
ت����وؤك����د م����ن خ���الل���ه���ا ع���ل���ى وح����دة 

ال�سباب ال�سعودي الإماراتي.
ونظم املركز كذلك »منتدى ال�سباب 
ال����ذي ح��ظ��ي بح�سور  ال�������س���وداين« 
امل�سر  ال�����س��وداين  الرئي�ص  فخامة 
ع��م��ر ح�����س��ن ال��ب�����س��ر واج��ت��م��ع فيه 
اأكرث من / 200 / �ساب و�سابة من 
 12  / ملناق�سة  ال�سودان  جمهورية 

لأوطانهم  اأف�����س��ل  م�ستقبل  �سنع 
على  العربي  ال�سباب  »اأدع���و  ق��ائ��ال 
التفكر  وم��وا���س��ل��ة  العمل  متابعة 
للخروج  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأط�����ر  خ����ارج 
بها  ن�سبق  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  ب��الأف��ك��ار 
اأهل  ه��م  ال��ع��رب��ي  ف�سبابنا  ال��ع��امل 
ل��ه��ذا ال��ت��ح��دي وه���م ال�����رثوة التي 
به  نعرب  ال���ذي  والأم����ل  بها  نفاخر 
نطمح  ال��ذي  امل�سرق  امل�ستقبل  نحو 
ال�سيخ  �سمو  ق��ال  اإل��ي��ه«. م��ن جهته 
من�سور بن زايد اآل نهيان »اإن مركز 
ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ومب���ا ي��وف��ره من 
وحثهم  ال�سباب  لتحفيز  اإم��ك��ان��ات 
على العمل خلدمة جمتمعاتهم هو 
ت�سعى  التي  القيادة  لروؤية  جت�سيد 
وتزويدهم  ال�����س��ب��اب  ت���اأه���ي���ل  اإىل 
من  متكنهم  ال��ت��ي  الأدوات  بجميع 
�سناع  ليكونوا  طموحاتهم  حتقيق 
ب�سواعدهم  ت��ب��ن��ى  ال���ذي���ن  الأم������ل 
�سروح الأوطان وتتحقق بعطاءاتهم 

الإجنازات.
مركز  اف��ت��ت��اح  اأن  ���س��م��وه  واأو�����س����ح 
ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي ي��ع��د ب����ادرة حتمل 
ر���س��ائ��ل وم��ع��اين ك��ث��رة ت�����س��ر اإىل 
ورغبتهم  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب  ط��م��وح 
اأوطانهم  ب��ن��اء  اأج���ل  ال��ع��م��ل م��ن  يف 
�سموه  م���ن���وه���ا   .. وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م 
الفر�ص  ه�����ذه  م��ن��ح��ه��م  ب���اأه���م���ي���ة 
حلول  ابتكار  على  ق��ادري��ن  ليكونوا 
وت�سل  تواجههم  ال��ت��ي  للتحديات 
يطمحون  ال��ذي  امل�ستقبل  اإىل  بهم 
تطلعاتهم  فيه  تتحقق  وال��ذي  اإليه 

واحتياجاتهم.
العربي �سمو  ال�سباب  ويراأ�ص مركز 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
العربي  ال�سباب  من  فريق  ويديره 
ال���ث���الث���ني يف  ���س��ن  امل���ح���رتف دون 

وق����ال����ت م���ع���ال���ي���ه���ا »ي����ق����دم امل���رك���ز 
العربي  ل��ل�����س��ب��اب  ج���دي���دا  من���وذج���ا 
متكنهم  م�����س��اح��ة  ت���وف���ر  وجت���رب���ة 
املختلفة  امل����������وارد  ل���ه���م  وت�������س���خ���ر 
املركز  ويوفر  وت�سجيعهم  لدعمهم 
اليوم فر�سة فريدة لل�سباب العربي 
التي  م���ن اخل����دم����ات  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
يقدمها لتوظيف طاقاتهم بال�سكل 
امل�ساهمة  من  ميكنهم  ومبا  الأمثل 

بفاعلية يف خدمة اأوطانهم«.
لأهم  عر�سا  امل��رك��ز  افتتاح  وتخلل 
الإجن���������ازات ب��ع��د م�����رور ع����ام على 
املركز  ا���س��ت�����س��اف  ان��ط��الق��ه ح��ي��ث 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زايد 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي������ر  ال���������وزراء 
العربي« مب�ساركة  ال�سباب  »منتدى 
���س��اب��ا و���س��اب��ة م��ن نخبة   / 150  /
ثالثة  م���دار  على  ال��ع��رب��ي  ال�سباب 
العاملية  القمة  فعاليات  �سمن  اأي��ام 
 2017 ع�����ام  خ�����الل  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
واأطلق �سموه مركز ال�سباب العربي 
�سنع  يف  الأف�����س��ل  الإقليمي  امل��رك��ز 
وقيادة املبادرات ال�سبابية يف الوطن 
ال�سباب  منتدى  عن  ونتج  العربي. 
العربي ا�سرتاتيجية ال�سباب العربي 
التي و�سعها ال�سباب اأنف�سهم والتي 
ال�سيخ من�سور بن  اأعلن عنها �سمو 
زايد اآل نهيان مب�ساركة معايل �سما 
املزروعي ونخبة متميزة من ال�سباب 
م�ستقبلهم  مالمح  لرت�سم  العربي 
���س��ي��ع��م��ل��ون عليها  ال��ت��ي  واخل���ط���ط 
لتحقيق هذه ال�سرتاتيجية الأوىل 

من نوعها على م�ستوى املنطقة.
كما مت ا�ستعرا�ص مبادرة »حمطاتنا 
املركز  اأق���ام���ه���ا  ال���ت���ي  ال�����س��ب��اب��ي��ة« 
الإ�سالمي  ال��ب��ن��ك  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 

»املجل�ص« هو م�ساحة م�ستوحاة من 
خ�س�ست  الأ���س��ي��ل  ال��ع��رب��ي  الإرث 
وا�ست�سافة  وال��ت�����س��اور  ل��الج��ت��م��اع 
ويعر�ص  وال��زوار  ال�سخ�سيات  كبار 
دول���ة عربية  ك��ل  م��ن  اأع���م���ال فنية 

متثل ثقافات وتاريخ هذه الدول.
ك�����ذل�����ك على  امل������رك������ز  وي�����ح�����ت�����وي 
متعددة  م�سرتكة  وا���س��ع��ة  م�ساحة 
ال���س��ت��خ��دام��ات اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ا�سم 
اأق�سام  ع���ل���ى  حت���ت���وي  »الإي������������وان« 
ل��ل��ع��م��ل امل�������س���رتك والج���ت���م���اع���ات 
وال�سرتخاء وتعد ملتقى لكل رواد 
املركز ويحتوي الإيوان على اأجهزة 
تفاعلية  و�سا�سات  حديثة  كمبيوتر 
متكن ال�سباب من الت�سال بجميع 
�سركاء املركز يف الوطن العربي عرب 

الإنرتنت بال�سوت وال�سورة.
لل�سباب  م�����س��اح��ة  امل����رك����ز  وي����ق����دم 
وجلل�سات  ل��ل��ت�����س��م��ي��م  خم�����س�����س��ة 
اجلماعي  والعمل  الذهني  الع�سف 
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى اإب��������داع ن���وع���ي حيث 
ت��ق��ن��ي��ات حديثة  »امل���خ���ت���رب«  ي���وف���ر 
�سواء  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ل���ال����س���ت���خ���دام���ات 
لتطوير حمتوى مرئي اأو للربجمة 
الت�سميم  ل����غ����ات  م�����ن  وغ�����ره�����ا 
ال�سباب  مركز  وي�سم  وال��ت��ط��وي��ر.  
»املتنف�ص«  م�ساحتي  كذلك  العربي 
لتعزيز  امل�����س��م��م��ت��ان  و«ال�����س��ال��ون« 
وت���وف���ر  الأدب  وت��������ذوق  احل��������وار 
م�ساحة للراحة والرتفيه وممار�سة 
ال���ه���واي���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��ن��اف�����ص يف 
وم�سممي  ولهواة  الألعاب  خمتلف 
الإل��ك��رتون��ي��ة واملربجمني  الأل��ع��اب 

وم�ساحات ترفيهية لل�سباب.
منعزلة  م�����س��اح��ة  ه����ي  »ال����ق����م����رة« 
والأنظمة  الأج���ه���زة  اأح�����دث  ت��وف��ر 
للت�سوير والإخراج والإنتاج والعمل 

م���دار يومني  ع��ل��ى  / حم���ورا مهما 
وجل�سات  ع��م��ل  ور������ص  خ����الل  م���ن 
جمموعة  اأث����م����رت  ذه���ن���ي  ع�����س��ف 
تو�سيات مت رفعها لفخامة الرئي�ص 
ك��م��ا �سيتم  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا.  ال�������س���وداين 
افتتاح مركز قادة ال�سباب ال�سوداين 
ال�سباب  م��ن��ت��دى  ك����اأوىل خم��رج��ات 
طاقاتهم  ل��ي��ح��ت�����س��ن  ال���������س����وداين 
واأفكارهم ويقدم لهم فر�سة العمل 

على م�ساريع مبجهود ال�سباب.
كما ا�ست�ساف املنتدى حلقة �سبابية 
الأعمال  ري�����ادة  حت���دي���ات  مل��ن��اق�����س��ة 
ال�سباب  ف���ي���ه���ا  وم����ن����ح  وح���ل���ول���ه���ا 
اأفكارهم  ملناق�سة  من�سة  ال�سوداين 
واآرائهم ولقاء �سناع القرار لإيجاد 

مبادرات من ال�سباب اإىل ال�سباب.
 ونظم املركز �سوق م�ساريع ال�سباب 
التي  ال������رائ������دة  امل���ن�������س���ة  ال���ع���رب���ي 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  افتتحها 
اآل م��ك��ت��وم ويل  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
ع��ه��د دب���ي وج��م��ع��ت ال�����س��ب��اب ورواد 
الأعمال واخلرباء لتبادل اخلربات 
من  امل���م���ار����س���ات  واأف�������س���ل  والآراء 
اإبداعي  اق��ت�����س��اد ع��رب��ي  اأج���ل دع���م 
م��ت��ن��وع مب�����س��ارك��ة اأك����رث م��ن 100 
���س��رك��ة رق��م��ي��ة ن��ا���س��ئ��ة م��ن الوطن 
العربي وبالتعاون مع �سركة مبادلة 
  SXSW و����س���رك���ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
الفعاليات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  الأم���ري���ك���ي���ة 
الإم���ارات واململكة  حيث حلت دول��ة 
وجمهورية  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الثالث  امل��رات��ب  يف  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر 
الأوىل على م�ستوى الدول امل�ساركة 

يف �سوق م�ساريع ال�سباب العربي.
العام  م���ن  ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر  و���س��ه��د 
القيادات  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  امل��ا���س��ي 
الإعالمية العربية ال�سابة الربنامج 
العربي  الوطن  يف  نوعه  من  الأول 
الهادف اإىل تعريف ال�سباب باأف�سل 
اأ�سخم  ويعد  الإعالمية  املمار�سات 
ت�سارك  اإع��الم��ي  تطويري  برنامج 
املوؤ�س�سات الإعالمية واخلرباء  فيه 
العربي  ال�سباب  م��ه��ارات  �سقل  يف 
وت�����زوي�����ده�����م ب���امل���ع���رف���ة واخل������ربة 
و�سهد  ال���ع���رب���ي.  الإع������الم  ل��ق��ي��ادة 
�ساب   100 م�����س��ارك��ة  ال���ربن���ام���ج 
و���س��اب��ة يف ق��ط��اع الإع����الم م��ن 19 
�سورة  لنقل  اجتمعوا  عربية  دول��ة 
م�سرفة عن ال�سباب العربي للعامل 
جل�سة   60 ال��ربن��ام��ج  ت�سمن  كما 
على مدى 13 يوما بدعم من 16 
املوؤ�س�سات  من  ا�سرتاتيجيا  �سريكا 
الإعالمية والأكادميية املرموقة يف 

الوطن العربي والعامل.
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اأخبـار الإمـارات
نائب رئي�س الدولة ي�صدر قرارا ب�صاأن 

اللئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�صرية
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرار جمل�ص الوزراء رقم 1 ل�سنة 
ل�سنة   11 رقم  احتادي  بقانون  للمر�سوم  التنفيذية  الالئحة  ب�ساأن   2018

وتعديالته. الحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية  املوارد  ب�ساأن   2008
وت�سمنت الالئحة التنفيذية 14 ف�سال مكونة من 135 مادة تتناول الهيكل 
التنظيمي وتقييم وتو�سيف الوظائف والعالوات والبدلت وجداول الدرجات 
والتدريب  والرتقيات  وامل��ك��اف��اأة  والأداء  والإع���ارة  وال��ن��دب  والنقل  وال��روات��ب 
واملخالفات  واأن��واع��ه��ا  والإج����ازات  والتدريبية  الر�سمية  واملهمات  والتطوير 

الوظيفية والتظلمات والثقافة املوؤ�س�سية وانتهاء اخلدمة وتوقيع العقود.

نائب رئي�س الدولة ي�صدر قرارا ب�صاأن 
جمل�س تن�صيق ال�صيا�صات املالية احلكومية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرار جمل�ص ال��وزراء رقم 60 ل�سنة 2017 
بتعديل قرار جمل�ص الوزراء رقم 24 ل�سنة 2015 ب�ساأن جمل�ص تن�سيق ال�سيا�سات 
املالية احلكومية. ون�ص القرار املن�سور يف اجلريدة الر�سمية على اأنه ي�ستبدل بن�ص 
املادة  9 من قرار جمل�ص ال��وزراء ل�سنة  2015 ب�ساأن جمل�ص تن�سيق ال�سيا�سات 
املالية احلكومية بالن�ص الآتي : يرفع املجل�ص تقريرا �سنويا عن اأعماله واإجنازاته 
اإىل وزير املالية، مت�سمنا القرتاحات والتو�سيات الالزمة لتحقيق مهامه، وذلك 
وفقا لالإجراءات املبينة يف دليل نظام عمل اللجان يف احلكومة الحتادية املعتمد 

من جمل�ص الوزراء. ويعمل بالقرار من تاريخ �سدوره يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�صد يحدد ر�صوم الت�صديق الرقمي والربط الإلكرتوين يف هيئة الهوية
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص ال���وزراء حاكم دب��ي »رع��اه اهلل« ق��رار جمل�ص 
الوزراء رقم 62 ل�سنة 2017 ب�ساأن ا�ستحداث ر�سوم خدمات بوابة 
الت�سديق الرقمي وخدمات الربط الإلكرتوين التي تقدمها الهيئة 
الحتادية للهوية واجلن�سية. وحدد القرار 5 دراهم عن كل معاملة 
من معامالت خدمات الت�سديق الرقمي وخدمات الربط الإلكرتوين 
للمعامالت التي يقل عددها عن 500 األف معاملة.. فيما حددت 4 
األف   500 التي تفوق عددها  الواحدة للمعامالت  دراهم للمعاملة 

وتقل عن مليون معاملة.. و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعامالت 
التي تزيد عن مليون معاملة وتقل عن 1 مليون ون�سف معاملة.. 
فيما حدد القرار 2 درهم للمعاملة الواحدة للمعامالت التي يفوق 
احلكومية  اجلهات  ال��ق��رار  واأع��ف��ى  معاملة.  ون�سف  املليون  عددها 
واأو�سح  اأع����اله.  ال����واردة  ال��ر���س��وم  ���س��داد  م��ن  املحلية  اأو  الحت��ادي��ة 
القرار يف مادته الثالثة على اأنه ت�ستوفى ر�سوم ا�سرتاك قدرها 25 
الرقمي  الت�سديق  بوابة  خدمات  على  احل�سول  مقابل  دره��م  األ��ف 
وخدمات الربط الإلكرتوين على اأن حت�سل الر�سوم الواردة يف هذا 

القرار بالو�سائل التي تقررها وزارة املالية.
ويعمل بالقرار بعد 30 يوما من �سدوره يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�صد ي�صدر قرارا ب�صاأن امل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات واملن�صاآت 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرار جمل�ص الوزراء رقم 2 ل�سنة 

واملن�ساآت. لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  ب�ساأن   2018
املجتمعية  امل�سوؤولية  مل�ساهمات  التنظيمي  الإط��ار  اإىل و�سع  القرار  ويهدف 
واآليات توثيقها واإداراتها وتوجيهها يف الدولة وو�سع الإطار العام للحوافز 
وامل�سوؤوليات  الأدوار  وحت��دي��د  املجتمعية  امل�سوؤولية  ملمار�سة  والم��ت��ي��ازات 
للجهات املعنية لتنظيم وحتفيز امل�سوؤولية املجتمعية لدى ال�سركات واملن�ساآت. 
ويراعى عند تنفيذ القرار اأن ت�ستند امل�سوؤولية املجتمعية اإىل اأ�س�ص اختيارية 
املوؤ�س�سي  العطاء  يف  رغبتها  منطلق  من  واملن�ساآت  ال�سركات  متار�سها  بحتة 

امل�ساريع  يف  الختيارية  امل�ساهمة  خ��الل  م��ن  املجتمع  تنمية  يف  وامل�ساهمة 
املدرجة يف املن�سة الذكية للم�سوؤولية املجتمعية التابعة لل�سندوق الوطني 
املجتمعية  امل�سوؤولية  فاإن ممار�سات  القرار  وبح�سب  املجتمعية.  للم�سوؤولية 
لل�سركات واملن�ساآت ت�سمل امل�ساهمة يف تطوير املجتمع يف املجالت القت�سادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وغ��ره��ا م��ن خ���الل ت��ق��دمي امل�����س��اه��م��ات النقدية 
روح  وتعزيز  والعمل  الإن��ت��اج  يف  للبيئة  �سديقة  �سيا�سات  وتبني  والعينية 
البتكار والبحث العلمي وامل�ساهمة يف تقدمي حلول للم�سكالت او التحديات 
التي تواجه املجتمع واإر�ساء ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية يف ال�سركات واملن�ساآت 

من خالل و�سع ا�سرتاتيجيات م�ستدامة للم�سوؤولية املجتمعية.
وين�ساأ مبوجب القرار ال�سندوق الوطني للم�سوؤولية املجتمعية » كجهاز اإداري 
احتادي يلحق بوزير القت�ساد ويتمتع بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل 

املايل والإداري والأهلية القانونية الالزمة ملبا�سرة الخت�سا�سات املنوطة به 
على اأن تتحمل وزارة القت�ساد النفقات التاأ�سي�سية لل�سندوق.

ذكية  من�سة  اإن�����س��اء  املجتمعية  للم�سوؤولية  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ن��دوق  وي��ت��وىل 
اإدراج ال�سركات واملن�ساآت واجلهات امل�ستفيدة  للم�سوؤولية املجتمعية وتنظيم 
وامل�ساريع والربامج فيها وترويج ون�سر ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية ومتابعة 
تنفيذ م�ساريع وبرامج امل�سوؤولية املجتمعية املدرجة يف املن�سة ومنح عالمة 
املعاير  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  وامل��ن�����س��اآت  لل�سركات  املجتمعية  امل�سوؤولية  وج���واز 

وال�سروط وال�سوابط ال�سادرة عن املجل�ص.
موؤ�سرا وطنيا  ويعد  �سنويا  املجتمعية  امل�سوؤولية  نتائج  ال�سندوق  يعلن  كما 
امل�ساريع  يف  امل�ساهمة  ن�سب  على  بناء  �سنوي  ب�سكل  املجتمعية  للم�سوؤولية 

وبرامج امل�سوؤولية املجتمعية واملعاير وال�سوابط التي يحددها املجل�ص.

ويكون ل�سندوق جمل�ص اأمناء برئا�سة وزير وي�سدر بت�سكيل املجل�ص وحتديد 
عدد اأع�سائه ومكافاأتهم ومدة الع�سوية فيه واجتماعاته قرار من الوزير.

تنظيم  اإىل  تهدف  املجتمعية  للم�سوؤولية  ذكية  من�سة  ال�سندوق  وين�سئ 
املن�سة  يف  امل��درج��ة  التنموية  وال��ربام��ج  امل�ساريع  يف  الختيارية  امل�ساهمات 
بيانات  قاعدة  حتتوي  اأن  على  املجتمعية  امل�سوؤولية  جهود  وتن�سيق  وتوثيق 
�ساملة لكافة ال�سركات واملن�ساآت املدرجة وقيم م�ساهماتهم امل�ساريع والربامج 
التنموية املقدمة من اجلهات امل�ستفيدة يف الدولة والقطاعات امل�ستفيدة من 

امل�ساهمات املتاحة وفق الأولويات التنموية يف الدولة.
تعليمية  واأدل��ة  املجتمعية  امل�سوؤولية  ح��ول  درا���س��ات  اأي�سا  املن�سة  وتت�سمن 
على  باحل�سول  املتعلقة  والأح��ك��ام  وال�سروط  وامل��زاي��ا  واحل��واف��ز  وتدريبية 

العالمات واجلواز اخلا�ص بامل�سوؤولية املجتمعية ال�سادرة عن املجل�ص.

حممد بن را�صد ي�صدر قرارا يف �صاأن تعديل ر�صوم الكاتب العدلنائب رئي�س الدولة يعتمد الت�صنيف الوطني املوحد لي »اأ�صحاب الهمم« 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل قرار جمل�ص الوزراء رقم 3 ل�سنة 
2018 ب�ساأن اعتماد الت�سنيف الوطني املوحد لالإعاقات )اأ�سحاب الهمم( 
يف الدولة. ون�ص القرار املن�سور يف العدد الأخر من اجلريدة الر�سمية على 
على  بناء  الت�سنيف  على  تعديالت  اأي  باإجراء  ال��وزراء  جمل�ص  يخت�ص  اأن 

اقرتاح وزيرة تنمية املجتمع.
موحد  ت�سنيف  اإىل  احلاجة  يف  للقرار  الأ�سا�سية  املنطلقات  القرار  وح��دد 

ت�ستخدمه  وطني  مرجع  مبثابة  وي��ك��ون  ال��دول��ة  م�ستوى  على  ل��الإع��اق��ات 
رفع  يف  وامل�ساعدة  الإع��اق��ة  ل��ذوي  املقدمة  خدماتها  ح�سب  اجلهات  جميع 
الك�سف عن  اأدوات  لتوحيد  املعنية  والتعاون بني اجلهات  التن�سيق  م�ستوى 
تكون  للت�سنيف  وت��ب��ع��اً  احتياجاتهم.  وحت��دي��د  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص 
الإعاقات على النحو الآتي: الإعاقة الذهنية ويندرج حتتها 3 فئات ح�سب 
طيف  وا�سطراب  التوا�سل  وا�سطرابات  والعمر  املحددة  العقلية  القدرات 
التعلم  و�سعوبات  ال��زائ��د  والن�ساط  الن��ت��ب��اه  ق�سور  وا���س��ط��راب  ال��ت��وح��د، 
املحددة والإعاقة الب�سرية والإعاقة ال�سمعية والإعاقة ال�سمعية الب�سرية 

والإعاقة اجل�سدية وال�سطرابات النف�سية النفعالية والإعاقة املتعددة.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل« قرار جمل�ص الوزراء 
الكاتب  يقدمها  التي  املعامالت  ر�سوم  �ساأن  يف   2017 ل�سنة   61 رق��م 
للجداول  وفقا  اخلا�ص  العدل  للكاتب  املقدمة  اخلدمات  ور�سوم  العدل 
املرفقة بن�ص القرار. ووفقا للقرار فاإنه يجب على الكاتب العدل اخلا�ص 
املقررة نظر  الر�سوم  و�سع لفتة يف مكان ظاهر باملكتب مو�سحا فيها 

املعامالت التي يقدمها املكتب والأتعاب التي يتقا�ساها عن كل معاملة 
باللغتني العربية و الإجنليزية فيما يخت�ص جمل�ص الوزراء باإجراء اأية 
تعديالت على الر�سوم الواردة يف هذا القرار �سواء بالإ�سافة اأو احلذف 

اأو التعديل.
امل�ستحقة  الر�سوم  فاإنه يتم حت�سيل  القرار  ال�ساد�سة من  املادة  وبح�سب 
الواردة يف هذا القرار بالو�سائل التي تقررها وزارة املالية على اأن ي�سدر 
وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القرار واأن يبداأ العمل به بعد 
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حممد بن را�صد يوجه بتاأ�صي�س �صندوق التنمية الثقافية واإطلق موؤ�صر م�صاهمة ال�صناعات الإبداعية 
•• دبي-وام :

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
التنمية  »���س��ن��دوق  ب��اإط��الق  رع���اه اهلل  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ص جمل�ص 

الثقافية« يف دولة الإمارات.
والإ�سراف  ال�سندوق  بتاأ�سي�ص  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  �سموه  وكلف 
الالزمة  املالية  امل��وارد  توفر  بينها  له من  املر�سومة  الأه���داف  وف��ق  عليه 
لدعم الن�ساط الثقايف يف خمتلف اأنحاء الدولة وم�ساندة امل�ساريع واملبادرات 
ال�سعيدين  على  به  والرتقاء  الإم��ارات��ي  الثقايف  املنتج  تعزيز  اإىل  الرامية 
الإقليمي والعاملي واإ�سراك كافة عنا�سر املجتمع يف موؤازرة خطط التنمية 
اإن�سانيا م�سرتكا ومطلبا مهما من متطلبات  ر�سيدا  التي متثل  الثقافية 
عليه  متليه  مب��ا  القيام  على  اخل��ا���ص  القطاع  وت�سجيع  ال�ساملة  التنمية 
امل�سوؤولية املجتمعية جتاه ال�سراكة الواعية يف دفع معدلت عملية التطوير 

الثقايف واملعريف التي تاأتي يف مقدمة ركائز التنمية ال�ساملة.
الناجت  الإبداعية« يف  ال�سناعات  »موؤ�سر م�ساهمة  باإطالق  �سموه  كما وجه 
مبختلف  الثقافة  قطاع  اإ���س��ه��ام  م��دى  لتحديد  للدولة  املحلي  الإج��م��ايل 
متثل  اإذ  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رة  دع���م  يف  وتخ�س�ساته  م�����س��ارات��ه 
ال�سناعات الإبداعية م�سدرا مهما من م�سادر الدخل ل�سيما للدول التي 
ترعى الإبداع والتي توفر البيئة املحفزة لتلك الأن�سطة وال�سناعات ومن 
على  القائم  القت�ساد  اأ�س�ص  برت�سيخ  اهتمت  التي  الإم����ارات  دول��ة  بينها 

املعرفة والذي ميثل الإبداع مقوما حموريا من مقومات منوه وازدهاره.
اأجيالنا  ثقافتنا هي هوية   « را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وق��ال �ساحب 
وعمق لتاريخنا ور�سالة للعامل نريد اأن ننقلها بطرق اأكرث اإبداعا... ثقافتنا 
الإماراتية حتمل روح املحبة والت�سامح وتدعو لالنفتاح على الآخر وت�ستمد 

روحها وهويتها من احل�سارة العربية والإ�سالمية«.
اللغة العربية.. ول  اللغة العربية قال �سموه »عمود ثقافتنا  اأهمية  وحول 

ميكن تنمية معرفتنا وتر�سيخ هويتنا وتطوير ثقافتنا اإذا ابتعدنا عنها«.
يف  نكون  اأن  على  وحر�سنا  امل�ستقبل  ري��ادة  نحو  �سعينا  »اإن  �سموه  واأ���س��اف 
م�ساف اأكرث الدول تقدما ل يكتمل اإل بتعزيز ر�سيدنا الثقايف وتوظيفه 
ال��ت��وظ��ي��ف الأم���ث���ل وت��ط��وي��ره.. ن��ري��د ث��ق��اف��ة ج��وه��ره��ا الإب�����داع ونهجها 

البتكار«.
وقال �ساحب ال�سمو » القت�ساد والثقافة وال�سيا�سة مكونات متتزج لت�سكل 
اأمة.. وتبني دولة.. ول غنى لتطورنا ونه�ستنا عن ثقافة را�سخة منفتحة 

ومتطلعة للم�ستقبل«.
وكلف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم وزارة الثقافة وتنمية 
وو�سع  الإبداعية  ال�سناعات  م�ساهمة  موؤ�سر  اإع��داد  على  بالعمل  املعرفة 
الأهداف  �سيتبعه لتحقيق  الذي  القيا�سي  واملنهج  اآلياته وحتديد معايره 
بالتنمية  يتعلق  فيما  ال��ق��رار  يدعم عمليه �سنع  ورائ���ه ومب��ا  م��ن  امل��رج��وة 
الثقافية واملعرفية يف الدولة وكذلك ما يعنى مبجال ال�سناعات الإبداعية 

يف اإطارها.
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  جاء ذلك خالل ح�سور �ساحب 
وزارة  »الث��ن��ني«  ال��ي��وم  نظمتها  التي  الثقافة«  م�ستقبل  »خ��ل��وة  م��ن  جانبا 
الثقافة وتنمية املعرفة يف متحف »اللوفر« – اأبوظبي بح�سور الفريق �سمو 
ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 
و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة بهدف ر�سم مالمح م�ستقبل امل�سهد الثقايف الوطني مب�ساركة 

اأبرز ال�سخ�سيات املوؤثرة على  اأ�سحاب املعايل ال��وزراء ونخبة من  عدد من 
ال�ساحة الثقافية وال�سيا�سية والدبلوما�سية عالوة على جمموعة من رواد 

الأعمال وممثلي اجلهات الإعالمية يف الدولة.
وناق�ست اخللوة التي ا�ستمرت اأعمالها ملدة يوم واحد وت�سمنت ت�سع جل�سات 
بالإبداع  املتعلقة  واملو�سوعات  الق�سايا  من  العديد  ذهني  ع�سف  وور���ص 
والقيم  والهوية  العربية  واللغة  الوطنية  وامل��واه��ب  الثقافة  يف  والبتكار 
والعلوم  الدولية  والعالقات  الثقافية  والدبلوما�سية  املجتمعي  والتالحم 
والبنية  الفنون  وم�ستقبل  الثقافية  وال�ستدامة  والتمويل  والتكنولوجيا 

التحتية واملرافق الثقافية الإماراتية.
و���س��ارك يف اأع��م��ال اخل��ل��وة ال��ت��ي اأث��م��رت ع��ن 17 تو�سية ك��ل م��ن معايل 
ومعايل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  العوي�ص  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
لل�سوؤون اخلارجية ومعايل  الدولة  وزير  اأن��ور بن حممد قرقا�ص  الدكتور 
ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ومعايل الدكتور �سلطان 
املزروعي  فار�ص  بن  �سهيل  بنت  �سما  ومعايل  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن 
دولة  وزي��ر  العلماء  �سلطان  بن  عمر  ومعايل  ال�سباب  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
الثقافة  دائ��رة  رئي�ص  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  ومعايل  ال�سطناعي  للذكاء 
جائزة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  امل��ر  حممد  وم��ع��ايل   - ابوظبي   - وال�سياحة 
حممد بن را�سد للغة العربية وال�سيخ فاهم القا�سمي الرئي�ص التنفيذي يف 
دائرة العالقات احلكومية بال�سارقة وعدد من املفكرين واخلرباء واملعنيني 

مبجالت الثقافة والفنون يف الدولة.
 “ املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  وقالت 
النه�سة  اأ���س�����ص  تعزيز  نحو  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  ت��رتج��م  اخل��ل��وة 
اإذ  الثقايف  امل�سهد  يف  ال�سباب  ح�سور  دائ��رة  وتو�سيع  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية 
ميثل فكر ال�سباب اإحدى ركائز م�ستقبل احلياة الثقافية دون اإغفال لفكر 
اإ�سهامات  م��ن  ق��دم��وه  دولتنا مب��ا  والإب����داع يف  الفكر  رم��وز  م��ن  املتقدمني 

�ستبقى نقاطا م�سيئة يف �سجل الثقافة الإماراتية”.
بالغ  ع��ام  م�ستهل  يف  الثقافة  م�ستقبل  خلوة  انعقاد  ب��اأن  معاليها  ون��وه��ت 
نهج  على  بال�سر  الل��ت��زام  م��دى  يعك�ص  زايد”  “عام  وه��و  اخل�سو�سية 
موؤ�س�ص الحتاد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
اأولويات  �سمن  الإن�سان  بناء  يف  وال�ستثمار  الثقافية  التنمية  و�سع  ال��ذي 
مبا  املقبلة  اخلم�ص  العقود  خ��الل  النهج  ه��ذا  وموا�سلة  الوطني  العمل 
تكون  اأن  اإىل  ال�ساعية   ”2071 الإم���ارات  “مئوية  اأه��داف روؤي��ة  يرتجم 
دولة الإم��ارات من بني الأف�سل يف العامل يف خمتلف القطاعات التنموية 

من بينها قطاع الثقافة احليوي.
التعاون  ال��وزارة على  الثقافة وتنمية املعرفة حر�ص  واأك��دت معايل وزي��رة 
مع كافة الوزارات والدوائر واجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات �سبه احلكومية 
واخلا�سة من اأجل النهو�ص بقدرات قطاع الثقافة والعمل على تنمية قدرات 
معرفية متميزة للمجتمع مبا ي�سمن مواكبة ركب التطور الثقايف  العاملي 
ويتنا�سب مع التقدم التكنولوجي الكبر الذي اأحرزته دولة الإمارات خالل 
اأن  ال�سنوات املا�سية واخلطط العري�سة التي ت�سعى الإم��ارات من خاللها 
بالهتمام مبجالت  الإن�ساين ب�سفة عامة  التطور  رائ��دة يف م�سرة  تكون 

الإبداع والبتكار مبا يوؤهلها للقيام بهذا الدور بكل كفاءة واقتدار.
واأو�سحت معاليها اأن ما حققته دولة الإمارات من اجنازات يعد �ساهدا على 
قدرة اأبناء الإم��ارات على اأن يكونوا دائما يف طليعة التطور العاملي وعامل 
اأن  برهنت  اخل��ل��وة  مناق�سات  اأن  اإىل  م�سرة  مقوماته  �سناعة  يف  رئي�سي 
القطاع الثقايف يقع يف قلب هذا التطور مما ميكن دولتنا الغالية من تعزيز 

تناف�سيتها يف خمتلف موؤ�سرات الأداء العاملية.
الوطنية وو�سع خطة  باملواهب  تو�سيات معنية  و�سملت خمرجات اخللوة 
عمل لقرتاح التفرغ الإبداعي وتو�سيات ب�ساأن الأورك�سرتا الوطنية وو�سع 
خطة عمل مبدئية ملجل�ص �سباب وزارة الثقافة وتنمية املعرفة.. فيما قدمت 
جل�سة الإبداع والبتكار يف الثقافة تو�سياتها ب�ساأن الناجت القومي الإبداعي 
واأو�ست كذلك بو�سع خطة عمل حلا�سنات الأعمال الثقافية وال�سناعات 
الإبداعية مبا يكفل ت�سجيع تلك الأعمال وحتفيز منوها وحث ال�سباب على 
التو�سية  الثقافية  وال�ستدامة  التمويل  حمور  وت�سمن  فيها  النخراط 
بتطوير خطة عمل تكفل حتقيق هذا الهدف و�سمان املوارد املالية الالزمة 

لدعم العمل الثقايف.
اإيجاد  العلوم والتكنولوجيا تو�سيات حول  املناق�سات يف حمور  اأثمرت  كما 
م�سودة لنموذج الثقافة وامل�ستقبل عالوة على توقيع مذكرة تفاهم لل�سراكة 
بني وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ومكتب وزير الدولة للذكاء ال�سطناعي 
حول كيفية التعاون من اأجل تعزيز الوعي املجتمعي فيما يتعلق بالتقنيات 
الذكية ودورها واأثرها يف امل�ستقبل وكيفية اإتقان توظيفها خلدمة اأغرا�ص 

التنمية الجتماعية والثقافية واملعرفية ف�سال عن التنمية القت�سادية.
وتركزت التو�سيات يف اجلل�سة اخلا�سة باللغة العربية على اإيجاد املبادرات 
ع�سر  يف  ال�ساد  لغة  مكانة  وتعزيز  الرقمي  العربي  للمحتوى  الداعمة 
التقنيات املتطورة والذكاء ال�سطناعي بحلول تكفل للعرب مواكبة التقدم 
هذا  من  ج��زءا  تكون  اأن  العربية  للغة  وتكفل  حولنا  من  ال�سريع  العلمي 
التطور حفاظا على مكانتها كعنوان للثقافة العربية هذا اإىل جانب تعزيز 

مكانة الكتاب الإماراتي �سمن القوائم العاملية للكتب املرتجمة.
لتعزيز  خطة  بو�سع  املجتمعي  والتالحم  والقيم  الهوية  جل�سة  واأو���س��ت 
الثقافة الإماراتية بالتعاون بني وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ووزارة تنمية 
املجتمع يف حني طرح امل�ساركون يف جل�سة البنية التحتية واملرافق الثقافية 
الإم����ارات  خ��ارط��ة  اإع����داد  م�����س��روع  �سملت  تو�سيات  جمموعة  الإم��ارات��ي��ة 

الثقافية وجملة مقرتحات ب�ساأن البيانات املفتوحة الثقافية.
كما قدمت جل�سة الدبلوما�سية الثقافية �سل�سلة من املقرتحات املهمة من 
اأبرزها العمل على تعزيز التعاون مع منظمة اليوني�سكو العاملية عالوة على 
تعزيز دور امللحق الثقايف يف �سوء م�سوؤوليته يف بناء وتوطيد روابط التعاون 
من  مهم  كجزء  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  خمتلف  مع  الثقايف  والتبادل 

جممل احلراك الدبلوما�سي الإماراتي الن�سط.
الفنون  م�ستقبل  ملناق�سة  اخللوة  اأفردتها  التي  اجلل�سة  خمرجات  و�سملت 
الدولة  يف  والإب��داع��ي  الفني  امل�سهد  بتطوير  خا�سة  مقرتحات  جمموعة 
واإطالق مبادرات وم�ساريع من �ساأنها حتقيق مواكبة تطور قطاع الفنون يف 
الدولة حلركة التطوير القوية يف خمتلف القطاعات التنموية الأخرى مبا 
الك�سف عن  �سيتم  الفنية حيث  املعياري لالأعمال  يف ذلك مبادرة الرتقيم 
تفا�سيل تلك املقرتحات ب�سكل مف�سل يف مرحلة لحقة عقب النتهاء من 

ا�ستيفائها للدرا�سة الالزمة.
وتف�سيال.. قال معايل عبد الرحمن العوي�ص يف جل�سة “م�ستقبل الفنون” 
اإن تعلم الفنون لبد اأن يبداأ من املراحل الأوىل للتعليم يف املدار�ص و�سول 
اإىل اجلامعات واملعاهد موؤكدا اأن الفنون هي جزء من ثقافة دولة ولي�ست 
للفنون وم�ستقبلها يف  الو�سع احلايل  اإىل  للرتفيه فقط. وتطرق معاليه 
لكت�ساف  موؤ�س�سات  وج��ود  اأهمية  مع  التكنولوجي  والتوا�سل  العوملة  ظل 
الثقافية  اخلريطة  على  الإماراتية  بالفنون  والرت��ق��اء  املوهوبني  ورعاية 

العاملية. 

�سارك يف اجلل�سة ال�سيخ زايد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
اأمناء موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ �سلطان بن خليفة اآل نهيان الإن�سانية والعلمية 
وخلود العطيات من موؤ�س�سة �سالمة بنت حمدان ومايكل جيها من �سركة 

كري�ستيز وعبد املنعم ال�سركال من �سركال افنيو.
اخل��ارج��ي��ة يف جل�سة  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اأن���ور قرقا�ص  وحت��دث معايل 
ومبادرات تطويرها والقوة الناعمة  الثقافية” وم�ستقبلها  “الدبلوما�سية 
حلكومة  الإعالمي  للمكتب  العام  املدير  امل��ري  غامن  منى  �سعادة  بح�سور 
دبي و�سعادة �سعيد العطر مدير مكتب الدبلوما�سية العامة والدكتورة نوال 

احلو�سني نائب مدير عام اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية.
وتراأ�ص معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة جل�سة التمويل 
الأعمال  رواد  اأهم  من  جمموعة  بح�سور  الدولة  يف  الثقافية  وال�ستدامة 

يف املنطقة.
خالل  املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  وطرحت 
من  �سل�سلة  املجتمعي”  وال��ت��الح��م  وال��ق��ي��م  “الهوية  جلل�سة  رئ��ا���س��ت��ه��ا 
الت�ساوؤلت املهمة حول اآلية نقل ثقافة دعم الدولة املتوا�سل للمواطن اإىل 
دعم املواطن للدولة ومدى قدرة ال�سباب الإماراتي على نقل ثقافته عامليا 

يف ظل العوملة مع املحافظة على هويته الوطنية.
من جانب اآخر تراأ�ص معايل حممد املر رئي�ص جمل�ص اأمناء جائزة حممد 
العربية” مب�ساركة كال من  “اللغة  بعنوان  العربية جل�سة  للغة  را�سد  بن 
�سعادة علي بن متيم مدير عام �سركة اأبوظبي لالإعالم و�سعادة جمال بن 
حويرب الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة وعلي ال�سعايل 
رئي�ص جلنة حتكيم “حتدي القراءة العربي” وبالل البدور رئي�ص جمل�ص 
اإدارة جمعية حماية اللغة العربية وحبيب ال�سايغ رئي�ص جمل�ص اإدارة احتاد 

كتاب واأدباء الإمارات.
على  حر�سها  من  وانطالقا  ال�سباب  دور  لدعم  اخللوة  �سعي  خلفية  وعلى 
حتدثت  الوطنية” حيث  “املواهب  جل�سة  اخللوة  نظمت  البتكار  ت�سجيع 
التحديات  اأب��رز  عن  ال�سباب  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  �سما  معايل 

لتمكني املواهب ال�سابة وحتويلهم اإىل رواد عامليني يف املجال الثقايف.
وت���راأ����ص م��ع��ايل ع��م��ر ال��ع��ل��م��اء وزي���ر ال��دول��ة ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي جل�سة 
الثقافة  مل�ستقبل  ذهني  ع�سف  ور�سة  �سمت  والتكنولوجيا” التي  “العلوم 
املتخ�س�سني  املتحدثني  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ب��وج��ود 

بالتكنولوجيا والتطور العلمي.
الإماراتية”  الثقافية  وامل��راف��ق  التحتية  “البنية  جل�سة  م��ن  ك��ل  واحتلت 
املبارك  حممد  معايل  اجلل�سة  وتراأ�ص  اخللوة  اأجندة  �سمن  كبرة  اأهمية 
الداعمة  الأفكار  لطرح  باأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  جمل�ص  رئي�ص 
خلارطة الإمارات الثقافية. فيما اأدار النقا�ص يف جل�سة “البداع والبتكار 
العالقات  دائ��رة  التنفيذي يف  الرئي�ص  القا�سمي  فاهم  الثقافة” ال�سيخ  يف 
الدولة  يف  الب��ت��ك��ار  ممكنات  اأب���رز  ع��ن  فيها  حت��دث  بال�سارقة  احلكومية 

والعائد القومي للثقافة وكيفية اإعداد جيل ثقايف مبتكر.
نوعها  من  الأوىل  هي  الثقافة  م�ستقبل  خلوة  وتعد  �ساملة  ثقافية  نه�سة 
على م�ستوى دولة الإمارات حيث ا�ستهدف هذا اجلمع من كبار ال�سخ�سيات 
والثقافة  الفكر  ورم��وز  والقت�سادية  والعلمية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية 
الدولة  الثقايف يف  العمل  املتحدة مناق�سة واق��ع  العربية  الإم��ارات  يف دول��ة 
لر�سم مالمح م�ستقبل امل�سهد الثقايف الوطني مبا يتوافق مع روؤية القيادة 
مع  يتما�سى  ومب��ا  ال�ساملة  واملجتمعية  الفكرية  التنمية  لآف��اق  الر�سيدة 

الطموحات العري�سة مل�ستقبل م�سرة التطوير �سمن خمتلف القطاعات.



الثالثاء   6   فبراير    2018  م   -   العـدد  12243  
Tuesday  6   February   2018  -  Issue No   12243

04

اأخبـار الإمـارات
تفاهم بني »املوارد الب�صرية والتوطني« و»الإمارات للمحامني« 

•• دبي-وام:

وقعت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني وجمعية الإمارات للمحامني والقانونيني مذكرة تفاهم ب�ساأن 
تعزيز التعاون وتبادل اخلربات والتجارب يف املجال القانوين. وقع املذكرة كل من حممد �سقر النعيمي 
وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني امل�ساعد للخدمات امل�ساندة وامل�ست�سار زايد �سعيد �سيف ال�سام�سي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الإمارات للمحامني والقانونيني بح�سور عدد من املعنيني يف كال اجلانبني. 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  ال�سرتاتيجية  �سراكاتها  بتعزيز  ال���وزارة  اهتمام  النعيمي  �سقر  حممد  واأك��د 
واجلهات احلكومية واخلا�سة والعمل نحو تكامل مبادراتها وبراجمها ال�سرتاتيجية مع تلك اجلهات 

بهدف امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق م�ستهدفات الجندة الوطنية لروؤية المارات 2021.
وقال النعيمي اإن توقيع مذكرة التفاهم ياأتي يف اإطار حر�ص الوزارة على ون�سر الثقافة القانونية بني 
فئات املجتمع خا�سة يف جمال تطبيق قانون تنظيم عالقات العمل والقرارات املنفذة له الأمر الذي 

ي�سهم يف تعزيز ال�سفافية والتوازن يف عالقة العمل بني طرفيها.

اتفاق تعاون بني موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانية و�صاعد يف جمال اخلياطة
•• اأبوظبي-وام:

�ساعد  و�سركة  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اتفقت   
التاأهيل  ور���ص  منت�سبات  الطالبات  قيام  على  امل��روري��ة  لالأنظمة 
التابع  الهمم  اأ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  ل��رع��اي��ة  اب��وظ��ب��ي  املهني مب��رك��ز 
للموؤ�س�سة بحياكة الزي الر�سمي ملوظفي �سركة �ساعد من خالل 
التي  الزيارة  ذلك خالل  للموؤ�س�سة. جاء  التابعة  ور�سة اخلياطة 
قام بها وفد ال�سركة برئا�سة �سعادة املهند�ص اإبراهيم رمل الرئي�ص 
التنفيذي اأم�ص ملقر املوؤ�س�سة حيث كان يف ا�ستقباله �سعادة عبد اهلل 
عبد العايل احلميدان الأمني العام للموؤ�س�سة. واطلع الوفد الزائر 
من ال�سركة على عينة من الزي امل�ستهدف حياكته بالور�ص واأبدوا 

ترحيبهم وموافقتهم على تنفيذ خط الإنتاج من خالل املوؤ�س�سة، 
الهمم  اأ�سحاب  اأظهرها  التي  واملهارات  الفنية  بالقدرات  وا�سادوا 
ال�سديد  اإعجابهم  �ساعد عن  واأع��رب وفد   « العليا  زايد  منت�سبي« 
مراكز  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  ب��ه  يحظى  ال���ذي  وال��ت��اأه��ي��ل  بالرعاية 
حكومة  بجهود  واأ�سادوا  الإن�سانية،  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة ب�سفة خا�سة يف  دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجهود 
تقدمي كل �سبل العناية والرعاية والتاأهيل لتلك الفئات واحلر�ص 
على تقدمي كل ما هو جديد على م�ستوى العامل يف هذا املجال. 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  رم��ل  اإب��راه��ي��م  املهند�ص  �سعادة  وق��ال 
ماهو  العليا  زايد  موؤ�س�سة  مع  املجتمعي  �ساعد  م�سروع  اإن  �ساعد 
امتد  الناجح واملتجدد والذي  املوؤ�س�سي  التعاون  اإل �سورة جت�سد 

لعدة �سنوات مع املوؤ�س�سة لدعم وتعزيز كافة املبادرات املجتمعية، 
ا�ستجابة لتوجهات القيادة الوطنية، واإميانا منا باأهمية ال�سراكة 
يف  ال��دول��ة  يف  واخل��ا���ص  العام  القطاع  موؤ�س�سات  ودور  املجتمعية 
ال��الزم ملختلف  وال��دع��م  الفر�ص  واإت��اح��ة  املجتمعي  ال��دور  تعزيز 
. ورحب �سعادة  اأر�ص هذا الوطن  ال�سابة على  الكفاءات الوطنية 
عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�س�سة زايد بالتعاون 
مع �سركة �ساعد لالأنظمة املرورية وبتكليف ور�سة التاأهيل املهني 
للطالبات مبركز اأبوظبي مب�سروع حياكة الزي الر�سمي ملوظفي 
ال�سركة، وقال اأن تلك املبادرة من �ساعد تدل على رغبة امل�سوؤولني 
يف  الفئات  تلك  ل��دم��ج  زاي���د  موؤ�س�سة  ج��ه��ود  وتعزيز  ل��دع��م  فيها 

املجتمع وامل�ساهمة يف م�سرة البناء والتنمية على ار�ص الدولة.

 ا�شتقبل الفائزين بجائزة اأبوظبي للأداء احلكومي املتميز وهناأهم

حممد بن زايد: جائزة اأبوظبي للأداء احلكومي املتميز وغريها من جوائز التكرمي تهدف اإىل تعزيز البيئة الداعمة للمبادرات اخللقة

يف  رواد  اأ���س��ح��اب��ه   .. دوؤوب  وع��م��ل 
البارزة  واإ�سهاماتهم  جمالتهم.. 
عملهم  مل����ج����الت  اإ����س���اف���ة  ت���ق���دم 
اإىل  �سموه  منوها  ككل  واملجتمع 
دائما  ويحتفي  ي�سعد  ال��وط��ن  اأن 
الإجن����ازات..  اأ���س��ح��اب  باملتميزين 
والطموح  الإرادة  يج�سدون  فهم 
وي�����رتك�����ون ب�������س���م���ات م�����وؤث�����رة يف 

يف  تقام  التي  التكرمي  جوائز  من 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول����ة 
الداعمة  البيئة  تعزيز  اإىل  تهدف 
وحتفيز  اخل����الق����ة  ل����ل����م����ب����ادرات 
وت�����س��ج��ي��ع اأب��ن��ائ��ن��ا ودف��ع��ه��م نحو 
اكت�ساب املزيد من املعرفة والتعلم 
اأداء  مب�ستوى  لالرتقاء  والبتكار 

موؤ�س�ساتنا.

غايتنا  واأن   .. اأ����س���ا����س���ي  ه�����دف 
ال���ع���ام وخ���دم���ات نوعية  ال�����س��ال��ح 
الطموح  تواكب  ملمو�سة  وع��وائ��د 

وترقى بالوطن واملواطن.
ح�سر جمل�ص �سموه.. �سمو ال�سيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
�سمو  و  ال��ع��ني  احل��اك��م يف منطقة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 

ل���الأداء  اأب��وظ��ب��ي  املنظمة جل��ائ��زة 
احل����ك����وم����ي امل���ت���م���ي���ز ودوره����������ا يف 
حتقيق اأهداف وغايات اجلائزة يف 
يف  والتطوير  التح�سني  ا�ستدامة 

خدمات اجلهات احلكومية.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اإن جائزة اأبوظبي 
وغرها  املتميز  احلكومي  ل���الأداء 

اإمنوذجا  ونعدهم  كافة..  امليادين 
ن��اج��ح��ا وم��ل��ه��م��ا حم��ف��زا لغرهم 

من اأقرانهم على العمل.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  واأك��������د 
حممد بن زايد اآل نهيان اأن كفاءة 
احلكومية  م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا  م��ن��ظ��وم��ة 
اأول����وي����ة وت���ط���وي���ره���ا و الرت���ق���اء 
ب��ي��د موظفيها  والأخ����ذ  ب��ج��ودت��ه��ا 

بروؤية  �سعادته  �سموه عن  اأع��رب  و 
القطاع  م���وظ���ف���ي  م�����ن  ك���وك���ب���ة 
جائزة  على  احلا�سلني  احلكومي 
ال���ت���م���ي���ز مم����ن اأف����������ادوا ووظ����ف����وا 
ليتميزوا  وخ��ربات��ه��م  اإم��ك��ان��ات��ه��م 
اإىل  ..م�����س��را  وعطائهم  ب��اأدائ��ه��م 
النهائية  املح�سلة  ه��و  التميز  اأن 
ملهم..  وفكر  ع�سرية..  لروؤية   ..

••  اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا�ستقبل   
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�ص  يف  اأم�����ص  امل�سلحة  للقوات 
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ال��ب��ح��ر  ق�����س��ر 
املتميز  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي 
وال���ل���ج���ن���ة امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���ج���ائ���زة يف 
دورت���ه���ا اخل��ام�����س��ة ب��ح�����س��ور �سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع  ال�����س��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 

لإمارة اأبوظبي.
بفروع  ال���ف���ائ���زي���ن  ����س���م���وه  وه����ن����اأ 
موا�سلة  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا  اجل����ائ����زة 
ط��ري��ق ال��ع��م��ل وال��ت��م��ي��ز والإب�����داع 
ووطنهم  مل���وؤ����س�������س���ات���ه���م  خ����دم����ة 
اخلدمات  ارت���ق���اء  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
عملها  اآل��ي��ات  وتطوير  احلكومية 
القيادة  وت��ط��ل��ع��ات  ي���ت���واف���ق  مب���ا 
احلكيمة يف تر�سيخ منظومة عمل 
حكومية تقدم خدمات نوعية وفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية.
اللجنة  ب���ج���ه���ود  ����س���م���وه  واأ������س�����اد 

اأمناء موؤ�س�سة زايد  رئي�ص جمل�ص 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
والفريق  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل���ري���ة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
ن��ه��ي��ان رئي�ص  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
اأب��وظ��ب��ي و�سمو  ع��ه��د  دي����وان ويل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ ع��م��ر  و �سمو 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والإن�سانية  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ خ��ال��د  و���س��م��و 
نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة 
الإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وذوي الإحتياجات اخلا�سة و�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
ال�سيخ  م��ع��ايل  و  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
حمدان  ال�سيخ  معايل  و  الت�سامح 

بن مبارك اآل نهيان .

ملك البحرين ي�صل اإىل البلد�صرطة اأبوظبي تبتكر دعامية هوائية حلماية احلافلت املدر�صية من احلوادث
•• اأبوظبي-وام:

عر�ست �سرطة اأبوظبي دعامية مطاط هوائي حلماية 
مبن�ستها  ال�سطدام  ح��وادث  من  املدر�سية  احلافالت 
لالبتكار  الإم���ارات  �سهر  فعاليات  �سمن  م��ول  يا�ص  يف 
من  الفكرة  هذه  اأن  اأبوظبي  �سرطة  واأ�سارت   .2018
التوجيه  فرع  مدير  الها�سمي  ال�سقاف  زيد  مها  ابتكار 
العامة يف  والعالقات  املرا�سم  اإدارة  واملعنوي يف  الثقايف 

قطاع املالية واخلدمات.

ولفتت اإىل اأن الخرتاع يتكّون من دعامية من املطاط 
الأمامية  ال��واج��ه��ة  زواي����ا  يف  ���س��ن��ت��ي��م��رتاً   20 ب�����ُس��م��ك 
واخل���ل���ف���ي���ة ل���ل���ح���اف���الت وك���ي�������ص ه����وائ����ي م���ط���اط بني 
الدعامات يعمل عرب م�ست�سعرات فائقة ال�سرعة يخرج 
ال�سطدام مما  قوة  وامت�سا�ص  لتفادي  الت�سادم  وقت 
ومعاير  م�����س��ت��وى  رف���ع  اإي��ج��اب��ي��ة يف  م��وؤ���س��رات  يحقق 
يف  املجتمع  لثقة  تعزيزاً  امل��روري��ة  ال�سالمة  موا�سفات 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  تقدمها  ال��ت��ي  الب��ت��ك��اري��ة  اخل��دم��ات 

لك�سب ر�ساهم واإ�سعادهم.

•• اأبوظبي-وام:

 و�سل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
ملك مملكة البحرين ال�سقيقة اإىل البالد اأم�ص يف زيارة 

خا�سة للدولة.
ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ك��ان  و 
لدى  جاللته  ا�ستقبال  يف  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
ال�سيخ  �سعادة  الدولة. كما كان يف ال�ستقبال..  و�سوله 
الدولة  �سفر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ب��ن  �سلطان 

اللواء  معايل  و  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  لدى  املعني 
رئي�ص جهاز  املزروعي  فار�ص خلف خلفان  الركن طيار 
�سلطان  و���س��ع��ادة  وال�����س��واح��ل  احليوية  املن�ساآت  حماية 
دي��وان ممثل احلاكم يف منطقة  الرميثي وكيل  خلفان 
مكتب  مدير  الظاهري  مطر  اأح��م��د  �سعادة  و  الظفرة 
حمد  عي�سى  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�ص  �سمو  م�ست�سار  بو�سهاب 
مملكة  �سفر  امل��ع��اودة  �سقر  حمد  ب��ن  حممد  و���س��ع��ادة 

البحرين لدى الدولة.

القمة العاملية للحكومات ت�صتقطب 
متطوع من �صباب الإمارات    400

•• دبي-وام:

ا�ستقطبت القمة العاملية للحكومات نحو 400 متطوع بينهم عدد من اأ�سحاب 
ال�سغوفني  احلكومي  القطاع  وموظفي  الإم���ارات  وطالبات  ط��الب  من  الهمم 
التي  القمة  فعاليات  ل��دع��م  املتنوعة  واخل����ربات  امل��ه��ارات  ذوي  م��ن  بالتطوع 
من  املتطوعني  اختيار  ومت  احل��ايل.  فرباير   11 يف  ال�ساد�سة  دورتها  تنطلق 
بني الف املر�سحني الذين مروا ب�سل�سلة من املقابالت ال�سخ�سية التي ركزت 
على مهاراتهم الفردية وقيا�ص الوعي باأهمية احلدث كمنا�سبة وطنية ومن�سة 
امل�ستقبل. كما مت توفر تدريب نوعي مكثف على  عاملية ل�ست�سراف حكومات 
املهام املوكلة اإليهم ما يتيح لهم دعم جهود فريق العمل على الأر�ص يف تن�سيق 
وتنظيم الفعاليات وم�ساعدة وتوجيه زوار القمة وتقدمي اخلدمات للم�ساركني 
بكفاءة عالية. ومتت عملية ا�ستقطاب وتر�سيح املتطوعني بالتن�سيق مع عدد من 
اجلهات الوطنية من بينها رابطة طلبة الإمارات وهيئة تنمية املجتمع يف دبي 
الإمارات “برنامج تكاتف”. وجنحت  موؤ�س�سة  للتطوع” وتكاتف  دبي  “برنامج 
بفعالية  �ساركوا  الذين  املتطوعني  الف  با�ستقطاب  للحكومات  العاملية  القمة 
 2013 ع��ام  الأوىل  دورت��ه��ا  انطالقة  منذ  املا�سية  اخلم�ص  دورات��ه��ا  يف  عالية 
الريادية كوجهة ل�ست�سراف  الدولة  اإجن��اح احلدث وتعزيز مكانة  اأ�سهم يف  ما 
امل�ستقبل و�سناعته ومركز ل�ست�سافة وتنظيم الأحداث العاملية الكربى. يذكر 
 140 4000 �سخ�سية من  اأكرث من  ا�ستقطبت  العاملية للحكومات  اأن القمة 
دولة ما يوؤكد املكانة البارزة للقمة على امل�ستويني الإقليمي والدويل والهتمام 
واخلا�ص  العام  القطاعني  وهيئات  العاملية  واملنظمات  احلكومات  من  الكبر 
واملبتكرين.  اجل��ام��ع��ات  وطلبة  والأك��ادمي��ي��ني  الأع��م��ال  ورواد  ال��ق��رار  و�سناع 
الدورة  120 جل�سة وتتميز  130 متحدثا يف  اأكرث من  القمة  كما ت�ست�سيف 
ال�ساد�سة باحت�سانها خم�سة منتديات لت�سليط ال�سوء على اأكرث حتديات العامل 

امللحة وا�ستعرا�ص اأف�سل املمار�سات واحللول الع�سرية للتعامل معها.

اإقبال كبري على جناح الأر�صيف الوطني يف معر�س القاهرة للكتاب 
•• القاهرة-وام:

معر�ص  يف  ال��ف��ع��ال��ة  م�ساركته  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  ي��وا���س��ل 
الباحثني  ال��زوار من  الدويل للكتاب حيث ي�ستقبل  القاهرة 
واملفكرين واملثقفني وخمتلف فئات املجتمع ويحظى باإقبال 
كبر من اجلمهور امل�سري وامل�ساركني يف املعر�ص وزواره من 
خمتلف دول العامل ويقدر عدد مرتاديه اأكرث من 500 زائر 

يوميا.
وتاأتي م�ساركة الأر�سيف الوطني يف املعر�ص يف اإطار مبادراته 
اإب����راز قيمه املتمثلة يف  خ���الل ع���ام زاي���د وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى 
وتت�سمن  وال���س��ت��دام��ة.  الن�سان  وب��ن��اء  واحلكمة  الح���رتام 

وتوثق  توؤرخ  التي  وامل�ساريع  الفعاليات  من  العديد  امل�ساركة 
وبهذه  وم��ن��اق��ب��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  م��اآث��ر 
التي  ل�سيما  اإ���س��دارات��ه  الوطني  الأر���س��ي��ف  يهدي  املنا�سبة 
تتناول م�سرة املغفور له ال�سيخ زايد رحمه اهلل بهدف ن�سر 

قيمه بني جمهور املعر�ص.
وت�سهد من�سة الأر�سيف الوطني يف معر�ص القاهرة الدويل 
الدولة  الإم��ارات واحتفاء  تاريخ  اإقبال كبرا ملعرفة  للكتاب 
تاريخية  فوتوغرافية  ب�سور  املن�سة  حفلت  وقد  زايد  عام  ب� 
ت��وث��ق ال���زي���ارات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����ص اإىل م�سر 
ولقاءاته بالروؤ�ساء وامل�سوؤولني امل�سريني وغرها من ال�سور 

الهامة والتاريخية.

وتعر�ص املن�سة يف املعر�ص عددا من الكتب والوثائق النادرة 
التي تتناول اإجنازات ومواقف واأعمال ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان  طيب اهلل ث��راه من بينها ..  زاي��د والتميز وزايد 
رجل بني اأمة وزايد من التحدي ايل الحتاد وزايد والرتاث 

وزايد حاكم العني.
وحتظى م�ساركة الأر�سيف الوطني يف املعر�ص باهتمام و�سائل 
الإعالم مبختلف اأنواعها اإذ �سلطت ال�سوء على جوانب من 
�سرة القائد املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد بن �سلطان ودوره يف تاأ�سي�ص 
دولة الإمارات اإ�سافة اإىل اإجنازاته املحلية والعربية والعاملية 
الأخوية  العالقات  متتني  يف  ودوره  و�سعبها  مل�سر  وحمبته 

بني البلدين ال�سقيقني.



الثالثاء   6   فبراير    2018  م   -   العـدد  12243  
Tuesday  6   February   2018  -  Issue No   12243

05

اأخبـار الإمـارات
التنميييية الأ�صيييريييية تقييييدم »طفيييوليييية اآمنيييية« يف »احلفييييير الوطنييييييية« 

•• اأبوظبي-وام:

قدمت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية برنامج “طفولة اآمنة” يف �سركة احلفر 
يف  املتمثلة  روؤيتها  حتقيق  اإىل  الرامية  جهودها  اإط���ار  وذل��ك  الوطنية 

التنمية الجتماعية امل�ستدامة لأ�سرة واعية وجمتمع متما�سك.
وا�ستهدف الربنامج الذي مت تقدميه على مرحلتني املوظفات الأمهات، 

واأطفالهن الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و12 عاماً.
ومت تقدمي ور�سة “م�ساعري الذكية” التي تهدف اإىل اإك�ساب الأطفال 
املعارف واملهارات يف جمال احلماية ال�سخ�سية ومبا يتنا�سب وخ�سائ�سهم 
الإ�ساءة  باإ�سكالّية  املتعّلقة  ال�سليمة  باملفاهيم  تزويدهم  واإىل  النمائية، 
وع��وام��ل اخل���ط���ورة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��ع��ري��ف الأط���ف���ال ب��اأه��م��ي��ة حماية 
اإليها،  يتعر�سون  قد  التي  اجل�سدية  اأو  النف�سية  الإ���س��اءة  من  اأنف�سهم 

وتعزيز قدرتهم على ال�ستجابة ال�سحيحة يف حالت التعر�ص لالإ�ساءة، 
الألعاب  يف  املتمثلة  احلديثة  التقنية  وت��ه��دي��دات  مبخاطر  وتعريفهم 
الإلكرتونية والأجهزة اللوحية والهواتف املحمولة، �سواء كانت مربوطة 
بال�سبكة العنكبوتية اأم مربجمة، وحت�سني قدرتهم على التعامل مع تلك 

التقنيات احلديثة بطريقة اآمنة للحد من خماطرها عليهم.
وركزت الور�سة على تعزيز مفهوم ال�سراكة املجتمعية مع املوؤ�س�سات املحلية 
وعلى تقدمي املعلومة عرب الأن�سطة التفاعلية التعليمية والرتفيهية يف 
اآن معاً، من خالل اإ�سراك الأطفال يف لعب الأدوار، وا�ستخدام الق�س�ص 
وامل�سابقات والر�سم وتقم�ص ال�سخ�سيات يف حتقيق اأهداف الور�سة، ومبا 

يتنا�سب مع فئتهم العمرية.
باأيدينا” للموظفات بهدف  اأمانة  “طفولتهم  كما مت تقدمي حما�سرة 
الإ�ساءة  اأنواع  الأبناء من خمتلف  املعرفة والتوعية بكيفية حماية  ن�سر 

احلديثة،  التقنيات  خماطر  م��ن  ووقايتهم  اإليها،  يتعر�سون  ق��د  التي 
وذلك عرب الأن�سطة التفاعلية وبا�ستخدام اأدوات ومنهجيات تتنا�سب مع 
اخل�سائ�ص النمائية للطفل النف�سية واجل�سدية والعقلية والجتماعية، 

مبا ي�سهم يف التقليل من �سلوكياته ال�سلبية.
تنفذها  التي  ال��ربام��ج  قائمة  �سمن  اآمنة”  “طفولة  برنامج  وي��ن��درج 
بيئة  تهيئة  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  وال�����س��ب��اب،  ل��الأط��ف��ال  امل��وج��ه��ة  املوؤ�س�سة 
يف  بتن�سئتهم  واليافعني  الأطفال  حق  ت�سمن  ومنا�سبة  اآمنة  اجتماعية 
والرتبية  والتوجيه  الكاملة،  الوالدية  الرعاية  لهم  توفر  اأ�سرية  اأجواء 
اإ�سافة  احلياتية،  مهاراتهم  وتنمية  الهوية،  ثقافة  وتعزيز  الوجدانية، 
اإىل  والبدنية  العقلية  وق��درات��ه��م  ومواهبهم  �سخ�سياتهم  تنمية  اإىل 
مواهبهم،  و�سقل  طاقاتهم  تطوير  م��ن  ومتكينهم  اإمكاناتها،  اأق�سى 
واإ�سباع حاجاتهم وميولهم وتوجيهها نحو الطريق املنا�سب، ومبا يعود 

احتياجاتهم  تلبية  وي�سمن  املجتمع،  وع��ل��ى  عليهم  وال��ف��ائ��دة  بالنفع 
باملعارف  وت��زوي��ده��م  والعاطفية،  والجتماعية  والعقلية  البيولوجية 
م�ستقبلهم  وتكوين  �سخ�سياتهم  بناء  ت�سهم يف  التي  احلياتية  واملهارات 

مبا ي�سمن حتقيق امل�سلحة الف�سلى لهم ولأ�سرهم.
ب���رام���ج م��وج��ه��ة للوالدين  ه��م��ا  ن��وع��ني  اإىل  ال���ربام���ج  ه���ذه  وت��ن��ق�����س��م 
والقائمني على رعاية الأطفال وال�سباب لرفع الوعي بالطرائق ال�سليمة 
ملعاملة اأفراد هاتني الفئتني وتدريبهم على الأ�ساليب النف�سية للرعاية 
واأ�س�ص التن�سئة ال�سحيحة، وتعريفهم بخ�سائ�ص مراحل منو الأطفال 
وال�سباب،  الأطفال  ت�ستهدف  وبرامج  مرحلة،  كل  واحتياجات  وال�سباب 
وتهدف اإىل اإك�سابهم املهارات التي ت�ساعدهم على حتقيق البقاء والنماء 
والريا�سية  والبدنية  احلياتية  مهاراتهم  وتنمي  وامل�ساركة،  واحلماية 

والرتويحية.

�صلطان القا�صمي ي�صهد الن�صخة الي 19 من منتدى ال�صارقة الدويل ل�صون التنوع احليوي

 برعاية من�صور بن زايد .. الزيودي يفتتح منتدى البتكارات الزراعية باأبوظبي

•• ال�صارقة-وام:

ال�����س��ي��خ الدكتور  ال�����س��م��و  اأك���د ���س��اح��ب   
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
ال�سارقة موا�سلة  الأعلى حاكم  املجل�ص 
ال��ع��م��ل وا���س��ت��م��رار اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة يف 
على  للحفاظ  البيئية  املجالت  خمتلف 
البيئة مبكوناتها احلياتية من النباتات 
واحل��ي��وان��ات و���س��ون التنوع احل��ي��وي يف 
اإىل جانب  ال�����س��ارق��ة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
البذور  وت�����س��ن��ي��ف  ج��م��ع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 

النادرة يف املنطقة وحفظها.
مع�سبة  افتتاح  موعد  عن  �سموه  واأعلن 
ال�����س��ارق��ة ل��ل��ب��ذور يف م��دي��ن��ة ال��ذي��د يف 
افتتاح  ق�����رب  وع�����ن  اجل����دي����دة  ح��ل��ت��ه��ا 
مبدينة  ال���واق���ع���ة  ال��رف��ي�����س��ه  حم��م��ي��ة 
خورفكان لتن�سم اإىل املحميات املوجودة 
املبذولة  اجل��ه��ود  اإىل جانب  الإم���ارة  يف 
خارج  احل��ي��وان��ات  حماية  يف  للم�ساهمة 
ت��واج��ه ظروفا  التي  املناطق  ال��دول��ة يف 
�سموه  ذل���ك خ���الل كلمة  ق��ا���س��ي��ة. ج���اء 
يف ج��ل�����س��ة اف���ت���ت���اح ال��ن�����س��خ��ة ال������ 19 
م��ن م��ن��ت��دى ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل�سون 
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي ال��ت��ي ع��ق��دت اأم�����ص يف 
العربية  اجل��زي��رة  �سبه  حيوانات  مركز 
واملحميات  البيئة  هيئة  تنظمه  وال��ذي 
الطبيعية بال�سارقة وي�سارك فيه 200 
واأك��ادمي��ي من  وب��اح��ث وخمت�ص  خبر 
�سينقلون  حيث  ال��ع��امل  ب��ل��دان  خمتلف 
جت���ارب���ه���م وم���ق���رتح���ات���ه���م واأف���ك���اره���م 
وخرباتهم اإىل ال�سارقة لتتفاعل مع ما 
متتلكه الإمارة من خربات ومبادرات يف 
�ساحب  ورح���ب  و�سونها.  البيئة  ع��امل 
كلمته  ب��داي��ة  يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
باملوؤمترين قائال “ هذا امللتقى ال�سنوي 
لال�ستمرار  ق��وي��ة  دف��ع��ة  يعطينا  ���س��وف 
اأن  حيث  الطبيعة  حماية  يف  نهجنا  يف 
ال��ن��ا���ص ت���اأك���دوا ب��اأن��ن��ا نعمل والأه����داف 
تنجز والفعاليات تكرث وهذا ما يدفعنا 

اىل العمل ملزيد من الجتهاد”.
ال�سارقة  ب��رن��ام��ج  “ ان  �سموه  واأ���س��اف 
 - امل��ك��ان  ه��ذا  م��ن  ب���داأ  الطبيعة  ل�سون 
العربية  اجل��زي��رة  �سبه  حيوانات  مركز 
- قبل 25 عاما حيث كنت يف هذا املكان 
ووج��دت حفرا و�سعت عليها بع�ص من 

ملاذا؟  ف�����س��األ��ت  البال�ستيكية  الأ����س���الك 
فقالوا هذه ل�سيد ال�سب فبادرت بو�سع 
باأق�سى �سرعة  املنطقة  �سياج حول هذه 
واحلفاظ على املكان.. وبداأنا نكرث من 
مكان..  كل  يف  احليوانات  على  احلفاظ 
برناجمان هما  ب��داأ  املكان  ولكن يف هذا 
وبداأ  احليوانات..  واإكثار  النباتات  اإكثار 
اإك���ث���ار ال��ن��ب��ات��ات ب��ج��م��ع ال��ن��ب��ات��ات كلها 
خا�سة املهددة بالنقرا�ص واأ�س�ست هذا 
ال���ب���ذور واأطلقت  ب��ب��ن��ك  امل�����س��م��ى  امل��ك��ان 
ال�سحراوية  النباتات  بنك  يومها  عليه 
املوجود  املتحف  م�����س��روع  ك��ذل��ك  ووج���د 
واإكثار  تربية  ب��رن��ام��ج  وب��داأن��ا  ح��ال��ي��ا.. 
وا�ستيالد احليوانات املهددة بالنقرا�ص 
اأن��ت��م تعرفونه لأن��ك��م دائ��م��ا ما  وال���ذي 
الن�ساط  وت�����رون  امل���ك���ان  ه���ذا  ت���رت���ادون 

املوجود فيه”.
وق����ال ���س��م��وه “ ال��ربن��ام��ج ال����ذي نحن 
ب�����س��دده ه��و اإع�����ادة ه���ذه ال��ن��ب��ات��ات اإىل 
اإىل  احل��ي��وان��ات  ه���ذه  واإع�����ادة  الطبيعة 
الطبيعة.. ولدينا م�ساتل تنتج املاليني 
م��ن الأ���س��ج��ار وال��ن��ب��ات��ات اأ���س��رف عليها 
امل�ساتل  تلك  خ��الل  م��ن  وقمنا  بنف�سي 
بتزويد املحميات باملاليني من الأ�سجار 
�سنويا مثل حممية املنترث وغرها وعلى 
هذه  يف  امل�ساهد  الآن  �سنة..  ك��ذا  م��دى 
حيوانات  اأي���ة  اإط���الق  قبل  اأن���ه  املحمية 

احليوانات  ف��ي��ه��ا  ت����واج����دت  ق���د  ف��ي��ه��ا 
القار�سة واأنواع كثرة من الطيور حيث 
وج���دت امل���اء واحل��م��اي��ة وال��ظ��ل والغذاء 
النباتات من ذوات  كذلك كما تكرث بها 

الثمار ال�ساحلة لتغذية احليوانات”.
واأ�����س����اف ���س��م��وه “ ك��ذل��ك وج���دن���ا اأنه 
و�سعناه  م��ا  ج��ان��ب  اإىل  امل��ك��ان  ه���ذا  يف 
الأ�سجار  ب���داأت  اأ���س��ج��ار  م��ن  املحمية  يف 
الأخ���رى تنمو م��رة ثانية لأن��ه��ا وجدت 
ويالحظ  امل���������اء..  وك����ذل����ك  احل���م���اي���ة 
العوامل  ه����ذه  ك���ل  اأن  ه��ن��ا  الإن�������س���ان 
الطبيعية تواجدت يف نف�ص املكان وعلى 
الأر�ص قبل عملية الت�سييج.. وحر�سنا 
على عمل ال�سياج حول املحمية بفتحات 
كذلك  للحيوانات  فر�سة  لإعطاء  اأك��رب 
الولوج  املحمية من  تتواجد خارج  التي 
ولذلك  ب���ه���ا  وال�����س����ت����ف����ادة مم����ا  ف��ي��ه��ا 
�سيئني  على  هنا  نحافظ  اأن��ن��ا  ن��الح��ظ 
ال��ن��ب��ات��ات واحل��ي��وان��ات لأن هذه  ه��م��ا : 
اأن تتكاثر  احليوانات املوجودة ت�ستطيع 

على طبيعتها”.
و�����س����رد ����س���م���وه اخل����ط����وات ال���ت���ي متت 
وادي  منطقة  يف  البيئة  على  للحفاظ 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى توفر  احل���ل���و وك���ي���ف مت 
النباتات اجلبلية  املنا�سبة لإكثار  البيئة 
وعادت  اختفت  ق��د  نباتات  وج���دت  وق��د 
املنا�سبة  الظروف  توفر  جراء  للظهور 

متت  ال��ت��ي  الت�سجر  لعمليات  نتيجة 
ع��ل��ى ���س��ف��وح اجل���ب���ال وك���ذل���ك ظهرت 
احليوانات التي اأو�سكت على النقرا�ص 
بالظهور  العمران  اأماكن  عن  والبتعاد 

جمددا يف تلك املنطقة.
واأعلن �سموه عن اإطالق حممية جديدة 
يف مدينة خورفكان قائال “ نعمل حاليا 
على التجهيز لإطالق حممية الرفي�سه 
فيها  �سنطلق  خ��ورف��ك��ان  يف  الطبيعية 
ع���دد م��ن احل��ي��وان��ات ك��ال��ط��ه��ر والنمر 
�سيتم  اهلل  وب�������اإذن  وغ���ره���م  ال���ع���رب���ي 
افتتاحها قريبا.. و�ستقع يف منطقة بها 
واد عميق مما ا�ستدعانا لإقامة تلفريك 
بحيث ينقل الزائرين اإىل مناطق بعيدة 
ي�ستعر�ص فيها كل احليوانات املفرت�سة 
ال��ت��ي ت��ت��واج��د يف ال������وادي وج��م��ل��ة من 
املرافق اخلدمية وال�سياحية الأخرى”.

ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 
ب��ج��ه��ود ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ني يف جمال 
“ ل�سنا  وق���ال  الطبيعة  و���س��ون  ح��ف��ظ 
وحدنا يف هذا املجال وجودكم ودرا�ساتكم 
واأب��ح��اث��ك��م ه���ي احل���اف���ز الأ���س��ا���س��ي لنا 

حلماية الطبيعة”.
واملحميات  البيئة  هيئة  ���س��م��وه  ووج���ه 
الطبيعية بال�سارقة للتوا�سل وامل�ساعدة 
يف احلفاظ على احليوانات خارج الدولة 
ق��ائ��ال “ ه��ن��اك م��ن��اط��ق ك��ث��رة مهددة 

ب��اأ���س��ب��اب احل����روب واجل��ه��ل وك��ث��ر من 
اأنف�سنا  ه��ن��ا جن���د  م���ن  ون��ح��ن  الأم������ور 
وقد  ج��ان��ب��ه��ا  اإىل  ب���ال���وق���وف  م��ل��زم��ني 
وجهنا هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
بالتوا�سل مع هذه املناطق ولو اأن فيها 
بع�ص اخلطورة ولكن لبد من التوا�سل 
امل��وج��ودة يف  احل��ي��وان��ات  معهم حلماية 

احلدائق العامة على اأقل تقدير”.
واأعلن �سموه عن افتتاح مع�سبة البذور 
“ بالن�سبة  امل��ق��ب��ل وق���ال  ي���وم الأرب���ع���اء 
حلماية البذور اإن �ساء اهلل يوم الأربعاء 
للبذور  ال�سارقة  مع�سبة  نفتتح  ال��ق��ادم 
جميع  جمعنا  وق��د  بالنقرا�ص  امل��ه��ددة 
ال����ب����ذور امل����وج����ودة يف ه����ذا اجل�����زء من 
عليه  اأجمع  ملا  ووفقا  العربية  اجلزيرة 
اأك���رب..  دراي����ة  ع��ل��ى  وه���م  املتخ�س�سون 
النادرة  النباتات  من  نوعا   16 وهناك 
وه���ن���اك اأن�����واع م���ن ال���ب���ذور ل��ي�����س��ت لها 
ت�سجل  اأن  اهلل  ���س��اء  اإن  ون��اأم��ل  ت�سمية 
يف  م��وج��ودة  كانت  لأنها  ال�سارقة  با�سم 
هذه الأماكن ومل يتم الطالع عليها”.

البذور  ح��ف��ظ  ���س��م��وه يف  ج���ه���ود  وع����ن 
التي  امل�ساتل  لدي  “ الآن  �سموه  اأو�سح 
واأحيانا  الأ����س���ج���ار  م���ن  امل���الي���ني  ت��ن��ت��ج 
لذلك  ال���ب���ذور  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ي�سعب 
اأ�ستعمل بع�ص من الهرمون الذي ي�سرع 
عملية منو ال�سيقان النباتية واحلمد هلل 

جنحنا يف كثر من النباتات ويف زراعة 
بالنقرا�ص  امل��ه��ددة  الأن����واع  م��ن  اآلف 
وهي متوفرة الآن باأعداد كبرة. ولدي 
القوائم  اآخذ منها  الآن  درا�سة موجودة 

املوجودة لدى املع�سبة”.
للموؤمتر  متمنيا  كلمته  �سموه  واختتم 
التوفيق والنجاح واأن يعمل املوؤمتر على 
امل��ث��اب��رة واخلروج  الإ����س���رار على  زي���ادة 

بنتائج تتم ال�ستفادة منها.
وك���ان امل��وؤمت��ر اف��ت��ت��ح ب��اآي��ات ب��ي��ن��ات من 

القراآن الكرمي تاله ال�سالم الوطني.
تايلر  هيللون  كريك  الدكتور  وحت��دث 
عن  احل��م��راء  القائمة  جمموعة  رئي�ص 
احليوانات  حماية  يف  املجموعة  ج��ه��ود 
يف  ال�سارقة  وجهود  بالنقرا�ص  املهددة 
العاملية  املحطات  اأهم  كاأحد  املجال  هذا 
التي تبذل جهودا كبرا بالتوعية بهذه 
امللتقيات والندوات وور�ص  القائمة عرب 

العمل.
ملا قامت  ا�ستعرا�سا  كلمته  وق��دم خالل 
به املجموعة خالل الأعوام ال�سابقة من 

اإجنازات متميزة.
يف  بلي�ص  هيلني  ال��دك��ت��ورة  تناولت  كما 
العاملي  واملعيار  املحمية  املناطق  كلمتها 
مناطق  ل���ت���ح���دي���د  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ل�������س���ون 
اأهمية  اإىل  م�سرة  البيولوجي  التنوع 
احليوي  التنوع  حلفظ  العاملية  اجلهود 

عامليا  عليها  العمل  مت  التي  والو�سائل 
حلماية  اجل����ه����ود  ت�����س��اف��ر  و������س�����رورة 
م��ا ت�سمه من  امل��ن��اط��ق واحل��ف��اظ على 

تنوع حيوي كبر ونادر.
�ستينكامب  ج��ره��ارد  الدكتور  وحت��دث 
ودوره  ال���ب���ي���ط���ري  ال��ت�����س��خ��ي�����ص  ع����ن 
يف احل����ف����اظ ع���ل���ى ���س��ح��ة احل���ي���وان���ات 
لالأعمال  ا�ستعرا�سا  مقدما  و�سالمتها 
املا�سية  ���س��ن��وات  الأرب����ع  خ��الل  العاملية 
تكاثر  م��ن  للحد  ال��ب��ي��ط��ري��ة  واجل���ه���ود 
ال��ت��ي تهاجم  وال��ب��ك��رتي��ا  ال��ف��رو���س��ات 

احليوانات وتت�سبب يف حالت نفوقها.
ل�سون  ال���دويل  ال�سارقة  منتدى  يركز 
التا�سعة  ن�����س��خ��ت��ه  يف  احل���ي���وي  ال��ت��ن��وع 
ع�سرة والذي ي�ستمر ملدة اأربعة اأيام على 
متواز  ب�سكل  اأ�سا�سية  موا�سيع  ث��الث��ة 
يتناول  ال���ذي  الت�سنيفي  امل��و���س��وع  ه��ي 
للنباتات  الإقليمية  احل��م��راء  القائمة 
العربية  اجل���زي���رة  �سبه  يف  امل�ستوطنة 
وال�����ذي ���س��ي��ك��ون م�����س��اب��ه��ا ل��ذل��ك الذي 
 2012 ع��ام  اأج��ري للزواحف يف ور�سة 
والثدييات   2013 ع���ام  يف  وال��ط��ي��ور 
والأ����س���ج���ار يف   2016 ع����ام  ور����س���ة  يف 
ور�سة عام 2017 وذلك بهدف تقدمي 
حت���دي���ث ل���ل���ت���وزي���ع وال����و�����س����ع احل����ايل 
وكذلك التهديدات الرئي�سية وتو�سيات 

�سبل املحافظة عليها.

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت   
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال�����وزراء وزي���ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة  رئي�ص 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  اإدارة  جمل�ص 
ثاين  الدكتور  معايل  افتتح  الغذائية.. 
بن اأحمد الزيودي وزير التغر املناخي 
والبيئة اليوم فعاليات الدورة اخلام�سة 
من املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 
وذل�������ك ب���ح�������س���ور م����ع����ايل م�����رمي بنت 
حم��م��د ���س��ع��ي��د ح�����ارب امل���ه���ري وزي����رة 
الغذائي  الأم�����ن  م��ل��ف  م�����س��وؤول��ة  دول����ة 
امل�ستقبلي و�سعادة املهند�ص ال�سيخ �سامل 
ب���ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
�سعيد  و�سعادة   ANHB �سركة  اإدارة 

البحري العامري مدير عام اجلهاز.
ي�ستمر  ال�����ذي   - امل���ن���ت���دى  يف  ي�������س���ارك 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  يف  ي���وم���ني 
مع  بالتزامن  وي��ق��ام  اأدن��ي��ك  للمعار�ص 
الإم��ارات لالبتكار- نحو  �سهر  فعاليات 
منتجاتها  ت�ستعر�ص  ���س��رك��ة    600
وخدماتها املتطورة اإ�سافة اإىل اأكرث من 
يف  م��رة  لأول  تقدم  ثوريا  ابتكارا   50
املنتدى مما يوؤكد كل عام دوره املحوري 
الزراعية  لالبتكارات  معر�ص  كاأ�سخم 

على م�ستوى العامل.
للمنتدى  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  وال���ق���ى 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ع��ن  بالنيابة 
زايد زايد اآل نهيان معايل الدكتور ثاين 
بن اأحمد الزيودي وزير التغر املناخي 
كبار  من  باحل�سور  فيها  رحب  والبيئة 
احلكوميني  وامل�����س��وؤول��ني  ال�سخ�سيات 
املزارع  واأ���س��ح��اب  والباحثني  واخل���رباء 
ومم���ث���ل���ي ال�������س���رك���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
امل�ستويني  على  الزراعي  البتكار  جمال 

الإقليمي والعاملي.
واأك����د اأه��م��ي��ة الب��ت��ك��ار والع��ت��م��اد على 
ا�ستدامة  تعزيز  يف  احلديثة  التقنيات 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ودع���م ج��ه��ود حتقيق 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���غ���ذائ���ي  الأم�������ن 
اأف���ري���ق���ي���ا.. م�سرا  و���س��م��ال  الأو�����س����ط 
لأبرز  فعالة  حلول  اإي��ج��اد  ���س��رورة  اإىل 
اإقليميا  القطاع  تواجه  التي  التحديات 

وعامليا.

من�سور  ال�سيخ  �سمو  ع��ن  ن��ي��اب��ة  وق���ال 
للنقا�سات  اأو�سع  اآفاقا  املنتدى  يفتح   “
وتبادل الآراء حول م�سائل مهمة تخ�ص 
القطاع  وا����س���ت���دام���ة  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن 
الزراعي ما ي�سكل خطوة جيدة لتوحيد 
اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة واإي����ج����اد م���زي���د من 
الإنتاج  زي����ادة  ه���دف  لتحقيق  ال��ت��ع��اون 
ال���غ���ذائ���ي ب��ن�����س��ب��ة ل ت��ق��ل ع���ن 60% 
ملواكبة  املقبلة  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ق��ود  خ���الل 
الفرتة  يف  امل��ت��وق��ع��ة  ال�سكانية  ال���زي���ادة 
الغذاء  من  احتياجاتهم  وتلبية  نف�سها 
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مليارات ن�سمة”.
املنتدى  �سي�ساعد  “ كما  �سموه  واأ�ساف 
ع�����رب ن���خ���ب���ة امل���������س����وؤول����ني واخل��������رباء 
حتت  يجمعهم  ال��ذي��ن  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
مظلته على درا�سة ومناق�سة التحديات 
ال��ت��ي ت��ق��ف اأم�����ام حت��ق��ي��ق ه����دف زي����ادة 
ومنها  مبتكر  ب�سكل  ال���زراع���ي  الإن���ت���اج 
ن���درة امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة وامل��ع��دلت املرتفعة 
للزراعة  ال�����س��احل��ة  الأرا����س���ي  ل��ت��ده��ور 
نتيجة  اجل��وي��ة  التقلبات  ح��دة  وت��زاي��د 
واآليات  وال��و���س��ول حل��ل��ول  امل��ن��اخ  لتغر 
ن��اج��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا.. ف��ف��ي ظ��ل ما 
واحتياجات  حتديات  من  حاليا  ن�سهده 
توافر  اإح��داث موازنة بني  اإمكانية  تعد 
ال����غ����ذاء وال�����زي�����ادة ال�����س��ك��ان��ي��ة يف ظل 
و�سعبة  �ساقة  مهمة  املناخية  التغرات 
للغاية ما يتطلب ت�سافر اجلهود كافة 
مناطق  �ستطال  تبعاتها  واأن  خ�سو�سا 

العامل بالكامل”.
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
بف�سل توجيهات قيادتها الر�سيدة تلعب 
والبحث  الب��ت��ك��ار  دع���م  يف  ري��ادي��ا  دورا 
وبالأخ�ص  كافة  القطاعات  يف  العلمي 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وحت��ر���ص ع��ل��ى تبني 
التقنيات احلديثة ودعمها وتوفر بيئة 
يخدم  والب��ت��ك��ار مب��ا  ل��الإب��داع  حا�سنة 
والتحديات  للق�سايا  فعالة  حلول  خلق 
واإقليميا  حمليا  ك��اف��ة  امل�ستويات  على 
وعامليا.. لفتا اإىل اأن هذا التوجه �ساهم 
والغذائي  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  تطوير  يف 
العتماد  من  مزيدا  ليحقق  ال��دول��ة  يف 
على التكنولوجيا احلديثة ويتحول من 
قطاع تقليدي اإىل قطاع م�ستدام ي�ساهم 

املحلية  الحتياجات  من  ج��زء  تلبية  يف 
واحلفاظ  البيئة  حماية  على  وي�ساعد 

على ا�ستدامة مواردها الطبيعية.
واأكد �سموه اأن ما توفره دولة الإمارات 
من دعم وبتني لالبتكار يجعلها البيئة 
العاملية  ا�ستقطاب اخلربات  يف  الأف�سل 
لإجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات 
الزراعي  القطاع  التي ت�ستهدف تطوير 
والزراعة  املائية  الزراعة  جت��ارب  ومنها 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  ال���ذك���ي���ة 
الفائقة وجتارب خف�ص ا�ستهالك املياه. 
القطاعني  التعاون بني  اإن  �سموه  وق��ال 
الربحي  غ��ر  والقطاع  واخل��ا���ص  ال��ع��ام 
يف ه����ذا امل���ج���ال �����س����رورة ق�����س��وى كما 
اعتماد  البحثية  املوؤ�س�سات  على  يجب 
���س��ي��ا���س��ة ال��و���س��ول امل��ف��ت��وح ال��ت��ي تتيح 
اأحدث  ت��ب��ادل الأب��ح��اث والط����الع على 
البتكار  لت�سريع  التقنية  الإجن������ازات 
ون�����س��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.. وب��امل��ث��ل ل بد 
اأن تت�سافر جهودها لإيجاد  للدول من 

حلول لتلك التحديات امللحة.
�سرورة  ���س��م��وه  اأك����د  ك��ل��م��ت��ه  خ��ت��ام  ويف 
املعنية  الأط�������راف  ك��اف��ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
 “ امل��ن�����س��ودة.. وق���ال  لتحقيق الأه����داف 
اأحثكم جميعا  اأغتنم هذه الفر�سة لكي 
حتقيق  يف  امل��ن��ت��ظ��ر  دورك������م  اأداء  ع��ل��ى 

اآمن  م�ستقبل  ل�سمان  املن�سود  التغير 
غذائيا لنا جميعا”.

و���س��م��ل��ت م��را���س��م ح��ف��ل الف��ت��ت��اح كلمة 
ال�سيخ  املهند�ص  �سعادة  األقاها  رئي�سية 
����س���امل ب����ن ����س���ل���ط���ان ال���ق���ا����س���م���ي حول 
املنظومة  يف  النحل  تربية  مهنة  اأهمية 
التد�سني  ع��ن  الإع���الن  ال��زراع��ي��ة قبيل 
ال��ع��رب��ي��ة لرتبية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال��ر���س��م��ي 
الأول  ال��دويل  املوؤمتر  وانطالق  النحل 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت��ع��م��ل حت���ت مظلة 
الزراعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
وبالتعاون مع الحتاد الدويل للنحالني 
تطوير  اإىل  وت��ه��دف  “اليبومنديا” 
حيث  العربي  العامل  يف  النحل  �سناعة 
يدخل يف ع�سويتها جميع املهتمني من 
ذي  خا�ص  وقطاع  ونحالني  اأكادمييني 

عالقة مبهنة النحل.
حيويا  دورا  احل��ي��وان��ات  “ تلعب  وق���ال 
بتلقيح  ت�سهم  حيث  البيئي  ال��ن��ظ��ام  يف 
الزهرية  النباتات  80? م��ن  م��ن  اأك��رث 
ويعد  الأر����ص  ب��ق��اع  خمتلف  يف  املن�سرة 
التي تبلغ  اأنواعه  الع�سل مبختلف  نحل 
اأنحاء  ك��اف��ة  ن���وع يف  األ����ف   25 ح����وايل 
العملية..  ه��ذه  يف  عن�سر  اأب���رز  ال��ع��امل 
فبينما يبحث عن الطعام يحمل النحل 
حبوب اللقاح من مكان لآخر مما يجعل 

لغالبية  بالن�سبة  ممكنة  التكاثر  عملية 
وامل��زروع��ة على  النباتية الربية  الأن��واع 
حد �سواء.. كما يلعب النحل دورا حيويا 
الفواكه  م��ن  ال��ع��دي��د  اإن���ت���اج  عملية  يف 
ل�ستمرارية  �سرورة  ووجوده  واخل�سار 
الغذائي  وال���ن���ظ���ام  وال���غ���اب���ات  امل���راع���ي 
والربية  امل�ستاأن�سة  واحليوانات  للب�سر 
جهودنا  توحيد  من  لنا  بد  ل  وبالتايل 
وال����ت����ع����اون ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا وم�����ع خمتلف 
للم�ساهمة  املعنية  والأط���راف  ال�سركاء 
و���س��ك��ان��ه عرب  ع��ل��ى كوكبنا  يف احل��ف��اظ 
وت��ط��ور قطاع تربية  حماية ودع��م من��و 

النحل يف املنطقة”.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ربوف��ي�����س��ور اأحمد 
اجلمعية  رئ���ي�������ص  ال����غ����ام����دي  اخل��������ازم 
اليوم  ي�سرنا   “ النحل  لرتبية  العربية 
يف  النحل  لرتبية  جمعية  اأول  تد�سني 
الوطن العربي حيث ن�سعى لو�سع كافة 
املهتمني  خدمة  يف  واإمكاناتنا  خرباتنا 
احلكومي  القطاعني  يف  النحل  برتبية 
والتاأكيد  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ع��امل  واخل���ا����ص 
م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اجلهات 
النتائج  اأف�����س��ل  لتحقيق  ال��ع��الق��ة  ذات 
امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز التنمية  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
والتطوير يف املجالت العلمية والتقنية 
والإلكرتونية  والج��ت��م��اع��ي��ة  والبيئية 

والتعاون  النحل  لرتبية  والقت�سادية 
والهيئات  ال��ن��ح��ل  م��رب��ي  جمعيات  ب��ني 
العلمية والأفراد املهتمني برتبية النحل 

يف جميع البلدان العربية”.
“اأغيونيتي”  �سركة  موؤ�س�ص  األقى  كما 
 - ديفي�ص  دي��ف��ي��د  التنفيذي  ورئي�سها 
ال��ن��ا���س��ط يف جم����ال مت��ك��ني امل���زارع���ني 
ال��ن��ام��ي��ة م��ن خ���الل تقنيات  ال����دول  يف 
وتطبيقات  امل�سفرة  ال��ع��ام��ة  ال�سجالت 
رئي�سية  ك��ل��م��ة   - امل���ت���ح���رك  ال���ه���ات���ف 
تطبيقا  “ ط���ورن���ا  ف��ي��ه��ا  ق����ال  اأخ������رى 
ا�سمه  ت�سني  وال��ب��ل��وك  ال��ذك��ي  للهاتف 
مل�������س���اع���دة   ”AgriLedger“
والتجارة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى  امل���زارع���ني 
اأن���ه ي�سمن  ك��م��ا  اآم���ن  ب�سكل  وال��ت��ب��ادل 
على  امل���������زارع���������ني  ج����م����ي����ع  ح�����������س�����ول 
م�ستحقاتهم بعد ت�سليم منتجاتهم اإىل 
اآمن  �سجل  تعاونية من خالل  جمعيات 
ي�ساهم  التطبيق  ان  واأ���س��اف  وموثق” 
�سغار  لتعاونيات  ثقة  دائ���رة  اإي��ج��اد  يف 
املزارعني بهدف حت�سني كفاءة اأعمالهم 
يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة وم�����س��اع��دت��ه��م يف 
احل�����س��ول ع��ل��ى ح�����س��ة اأك����رب م��ن قيمة 
اأغيونيتي  ان  اىل  م�سرا  حما�سيلهم.. 
يف  نوعها  من  الأوىل  تعترب  خطوة  ويف 
التقنية  تلك  تطويع  يف  جنحت  العامل 
الدقيق  التتبع  م��ن  امل�ستهلك  لتمكني 
لالأغذية عرب ا�ستخدام رمز ال�ستجابة 
ال�سريعة الذي ميكن طباعته على قالب 
�سوكولتة على �سبيل املثال ويظهر على 
م��ن خطوات  ك��ل خطوة  التحديد  وج��ه 
الإن���ت���اج ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ي ب�����س��ري��ط فيديو 

للمزارع وعائلته ومزرعته.
اخل�سائ�ص  ت��ل��ك  دي��ف��ي�����ص  وا���س��ت��ع��ر���ص 
من  الفتتاح.  حفل  خالل  “مبا�سرة” 
القا�سمي  ث��ام��ر  امل��ه��ن��د���ص  ق���ال  ج��ان��ب��ه 
رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ن��ت��دى ان 
الزراعية  ل��الب��ت��ك��ارات  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
منذ  ح��ق��ق  اأب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيفه  ال����ذي 
وا�سعا  ت��ق��دي��را   2014 ع���ام  ت��د���س��ي��ن��ه 
التزامه  م���ت���زاي���دا  بف�سل  واه���ت���م���ام���ا 
الغذاء  اإن��ت��اج  اأ�ساليب  بتحدي  ال��را���س��خ 
ع�سرية  من������اذج  واب���ت���ك���ار  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
عمليات  ت��ن��م��ي��ة  ت�����س��م��ن  وم���ت���ق���دم���ة 
ت���وظ���ي���ف عن�سر  خ�����الل  م����ن  الإن�����ت�����اج 

تقنيات  وت��ب��ن��ي  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
اأكرث كفاءة وا�ستدامة.. �سديقة للبيئة 
العام  ه��ذا  املنتدى  ن�سخة  ان  اىل  لفتا 
املكانة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط  ���س��ت��ع��ي��د 
الرائدة لإمارة اأبوظبي كوجهة رئي�سية 
رفيعة  الدولية  والفعاليات   للمعار�ص 

امل�ستوى يف هذا القطاع احليوي.
الأول  ال��ي��وم  اأن  اإىل  ال��ق��ا���س��م��ي  واأ����س���ار 
حما�سرة   15 ع��ق��د  ���س��ه��د  ل��ل��م��ن��ت��دى 
وور�سة عمل طرح خاللها جمموعة من 
كبار املتحدثني واخلرباء واملتخ�س�سني 
اأف���ك���ارا واق���رتاح���ات م��ن ���س��اأن��ه��ا تغير 
والإنتاج  ل��ل��زراع��ة  التقليدية  ال��ق��واع��د 
العلوم  ا�ستثمار  خ���الل  م��ن  احل��ي��واين 
والبتكار يف حت�سني الإنتاجية والتغلب 
على الظروف والعقبات التي تقف عائقا 
الغذائية  ال���س��ت��دام��ة  حت��ق��ي��ق  وج���ه  يف 
ت�ستمل  رئ���ي�������س���ي���ة  حم�������اور   4 ����س���م���ن 
والزراعة  للتحكم  القابلة  البيئة  على 
الداخلية واملحا�سيل والب�ستنة والرثوة 

احليوانية والإنتاج احليواين.
الثاين  ال���ي���وم  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي  واأ�����س����اف 
وور�ص  حم��ا���س��رات   8 ك��ذل��ك  �سي�سهد 
التغير  اب��ت��ك��ار  موا�سيع  ت��ت��ن��اول  عمل 
و�سناعة الطحالب والزراعة املائية اإىل 
ج��ان��ب الإع����الن ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة 
الع�سل بفئتيها الثنتني مب�ساركة  نحل 
وم��ه��ت��م��ا يف قطاع  م���زارع���ا   120 ن��ح��و 
نحل الع�سل من دولة الإمارات والوطن 
التي  الزراعي  البتكار  وجوائز  العربي 
ي�سارك بها 50 ابتكارا ثوريا تقدم لأول 
مرة يف املنتدى لتتناف�ص على 7 جوائز 
�ستحظى بها اأف�سل البتكارات امل�ساركة 
بالإ�سافة  ال�ستة  امل��ع��ر���ص  جم���الت  يف 
لأف�سل �سركة نا�سئة يف املجال الزراعي. 
ال�سركة  بدعم كل من  املنتدى  ويحظى 
ال��وط��ن��ي��ة لإن����ت����اج وت�����س��وي��ق الأع�����الف 
 والدقيق “ذ.م.م” و�سركة “اأغيونيتي” 
 -  GODAN “غودان” -  وم��ب��ادرة 
العاملية  اإىل دع��م اجل��ه��ود  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
البيانات  ا���س��ت��خ��دام  واإت����اح����ة  ل��ت��وف��ر 
للجميع  وال��ت��غ��ذي��ة  ب��ال��زراع��ة   اخلا�سة 
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  و���س��ن��دوق  ق��ي��ود  دون 
امل�ستقبل  اإم���ارات  و�سركة  م��دار   ومزارع 

ومركز الأمن الغذائي- اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تطلق حملة حمايتهم اأمانة  لتعزيز �صلمة الأطفال

•• اأبوظبي-وام:

اأمانة”  “حياتهم  �سعار  حتت  توعية  حملة  اأبوظبي  �سرطة  اأطلقت 
تركز على توفر احلماية لالأطفال من املخاطر �سمن ا�سرتاتيجيتها 

ال�ساعية لتعزيز اأمن واأمان املجتمع بفئاته كافة.
ال�سرطة  اإدارة  مدير  العفاري  �سعيد  حمود  الدكتور  العقيد  واأك��د 
م�سوؤولية  الأط��ف��ال  حماية  اأن  املجتمع  اأم���ن  ق��ط��اع  يف  املجتمعية 
اأ�سرية وجمتمعية .. م�سرا اإىل اأن احلملة ت�سهم يف تعزيز التوعية 
املجتمعية باملخاطر املحتملة لالأطفال باأ�سكالها كافة وتر�سيخ القيم 

املجتمعية الإيجابية .
للجمهور  توعية  ر�سائل  تقدم  احلملة  اأن  العفاري  العقيد  واأو���س��ح 

اأبوظبي على �سبكة التوا�سل  عرب و�سائل الإعالم وح�سابات �سرطة 
الجتماعي وموقعها على الإنرتنت واأجهزة ال�سراف الآيل و�سا�سات 
مراكز خدمة العمالء وتوزيع كتيبات توعية واإقامة جمال�ص تثقيفية 

تناق�ص اأف�سل الو�سائل التي تعزز حماية الأبناء من املخاطر.
الأه��ايل بطرق  ثقافة  زي��ادة  اأي�سا على  تركز  اأن احلملة  اإىل  ولفت 
حماية الأطفال وتقدمي اإر�سادات ون�سائح لأولياء الأمور يف الرتبية 

الوقائية التي جتنب اأطفالهم املخاطر وعدم الإ�ساءة لالأبناء.
ونوه اإىل اأن �سرطة اأبوظبي حتر�ص على اإ�سراك فئات املجتمع كافة 
يف براجمها بهدف رفع وتعزيز م�ستوى ثقافة الأمن وال�سالمة لدى 
التوا�سل املجتمعي لديهم مبا يخدم  الن�صء ف�سال عن تعزيز روح 

املنظومتني الأمنية والرتبوية.

ال�صيخة فاطمة : الإمارات من الدول الرائدة يف ا�صتخدام الإنرتنت الآمن 
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
رئي�سة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
اأن الإم��ارات تعد من الدول الرائدة يف ا�ستخدام الإنرتنت الآمن  الأ�سرية 
اتباع  على  والفتيات  ال�سباب  خا�سة  الأب��ن��اء  توعية  على  با�ستمرار  وتعمل 
الطرق ال�سليمة عند ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي. وقالت �سموها 
يف ت�سريح لها مبنا�سبة اليوم العاملي لالإنرتنت الذي ي�سادف ال�ساد�ص من 
فرباير من كل عام اإن الح�ساءات والدرا�سات املحلية والإقليمية والعاملية 
ت�سر اإىل ارتفاع كبر يف م�ستخدمي هذه الو�سائل لأغرا�ص ت�سر باملجتمع 
التوعية  ن�سر  الإم����ارات جنحت يف  دول���ة  ف���اإن  ل��ذل��ك  وم��ب��ادئ��ه  ومعتقداته 

خطورة  لتو�سيح  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل  م�ستخدمي  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�ستخدام ال�سيء والعمل على ال�ستفادة من اإيجابياتها الكثرة.

اأولياء الأمور مطالبون  اأن  و�سددت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك على 
ال�سبكة  ا�ستخدام  عند  اأف�سل  �سلوك  نحو  البناء  لتوجيه  الأوىل  بالدرجة 
ي��ن��ط��وي عليه  ال��ت��ي  ب��امل��خ��اط��ر  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وتعريفهم  وق��ن��وات 
ال�ستخدام اخلطاأ لهذه القنوات.  واأكدت �سموها يف ختام ت�سريحها اأن املراأة 
ال�ستخدام  نحو  اأبنائها  توجيه  يف  كبرة  م�سوؤولية  عليها  تقع  الإماراتية 
قنوات  ع��رب  يبث  اأو  ين�سر  م��ا  ال��وق��وع يف م�ساوئ  وع��دم  ل��الإن��رتن��ت  اجليد 
اأي�سا مراقبة الأبناء يف هذا املجال خا�سة يف  التوا�سل الجتماعي وعليها 
اإليها  ي�سعى  التي  املخاطر  يف  الوقوع  يتجنبوا  حتى  املبكرة  الطفولة  �سن 

مروجو الفنت وبث ال�سرور اإىل الآخرين.

يد�شن منظومة خدمات اأبوظبي احلكومية املوحدة )مت( بروؤيتها امل�شتقبلية 

هزاع بن زايد: من�صي اليوم خطوة اأخرى نحو اإجناز روؤية م�صتقبل اخلدمات احلكومية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  د���س��ن 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي منظومة 
احلكومية  اأب����وظ����ب����ي  خ�����دم�����ات 
امل�ستقبلية  بروؤيتها  )مت(  املوحدة 
نوعها  م���ن  الأوىل  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
حتول  حتقيق  ب��ه��دف  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ن��وع��ي��ة يف طريقة  ون��ق��ل��ة  ج����ذري 
احلكومية  اخل������دم������ات  ت����ق����دمي 
جلميع املتعاملني يف اإمارة اأبوظبي 

والرتقاء بتجربتهم.
ال�سيخ  �سمو  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
ن��ه��ي��ان من�سي  اآل  ب��ن زاي���د  ه���زاع 
ال��ي��وم خ��ط��وة اأخ����رى ن��ح��و اإجن���از 
روؤية م�ستقبل اخلدمات احلكومية 
م�سرتنا  و�سنوا�سل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
جديدة  معاير  لإر���س��اء  ع��زم  بكل 
ف��ي��ه م��ن��ف��ع��ة وخدمة  مل���ا  ل��ل��ت��م��ي��ز 

جمتمع اأبوظبي.
روؤية  اإط��ار  وت��اأت��ي من�سة )مت( يف 
اأب���وظ���ب���ي ال���رام���ي���ة اإىل  ح��ك��وم��ة 
ت�سهيل حياة �سكان الإمارة وتوفر 
بالإ�سافة  لهم  النجاح  �سبل  كافة 
القت�سادية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
)مت(  م�سروع  ويج�سد  ل��الإم��ارة.. 
يف م�سمونه حكومة موحدة تتيح 
بكافة  الإم��������ارة  يف  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
اطيافهم - من مواطنني ومقيمني 
وزوار وم�ستثمرين- اإجناز �سل�سلة 
احلكومية  اخلدمات  من  متكاملة 
ع���رب ن��ق��ط��ة ات�����س��ال واح�����دة دون 
اجل����ه����ات  زي�����������ارة  اإىل  احل������اج������ة 
مواقعها  اأو  املختلفة  احل��ك��وم��ي��ة 

الأنظمة  »ه��ي��ئ��ة  م�����س��اري��ع  اأوىل 
اأن�سئت  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة«  واخل��دم��ات 
ح����دي����ث����ا ل����ت����ح����ل حم������ل »م����رك����ز 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي 
واملعلومات«. ويتمثل هدف الهيئة 
باخلدمات  الرت���ق���اء  يف  اجل��دي��دة 
اإمارة  اأن��ح��اء  جميع  يف  احلكومية 
متكاملة  جتربة  وتوفر  اأبوظبي 
من  اأط��ي��اف��ه��م  بكافة  للمتعاملني 
وم�ستثمرين  ومقيمني  مواطنني 
كافة  الهيئة مع  و�ستتعاون  وزوار. 
لتطوير  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اخلدمات احلكومية وحتويلها اإىل 
راحة  رح��الت متكاملة جتمع بني 
احتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
املوحدة  قنواتها  ع��رب  ال�سخ�سية 
و�ست�سرف  وال��رق��م��ي��ة.  امل��ل��م��و���س��ة 
تاأ�سي�ص مراكز خدمة  الهيئة على 
املتعاملني والتي من �ساأنها تعزيز 

التقنيات  توظف  ومبتكرة  ملهمة 
ال���زوار  فيها  لي�ستطيع  امل��ت��ق��دم��ة 
التوا�سل والعمل والدرا�سة واإجناز 
اخلدمات  م���ن  ك��ام��ل��ة  جم��م��وع��ة 
احلكومية عرب من�سات خم�س�سة 
�سمن املبنى واحل�سول على الدعم 

الالزم من املخت�سني.
وبهدف متكني املواطنني واملقيمني 
املقر  �سكل  معاينة  من  الإم���ارة  يف 
اإن�������س���اوؤه ملركز  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي امل���ق���رر 
اأبوظبي  حكومة  اأن�ساأت  فقد  »مت« 
منوذجا  ح��ال��ي��ا  م�����ول«  »ي���ا����ص  يف 
اأوليا يعمل بكامل وظائفه املقررة 
وتلقي  باملنظومة  التعريف  بهدف 
اأي اقرتاحات واأفكار ب�ساأن امل�سروع 

الطموح.
زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  وق���ام 
املنظومة  باإطالق  اليوم  نهيان  اآل 
النموذج  ل��ه��ذا  م��ي��دان��ي��ة  وب��ج��ول��ة 

»مت« ع��ل��ى الب��ت��ك��ار وال��ب�����س��اط��ة يف 
الت�سميم ويتيح للمتعاملني تلبية 

احتياجاتهم بكفاءة و�سهولة«.
متكاملتني  برحلتني  »مت«  وي��ب��داأ 
وهما  ال����ق����ادم����ة  ال����ف����رتة  خ�����الل 
ج���دي���د«  م����ن����زل  اإىل  »الن����ت����ق����ال 
�سيتم  و«اإن�ساء مركز طبي«. حيث 
اطالق املزيد من الرحالت ب�سكل 
امل�سروع  خ���ط���ة  خ�����الل  م�����س��ت��م��ر 
يف  للمتعاملني  �ستتوفر  وب��ذل��ك 
امارة اأبوظبي اأكرث من 80 رحلة 
ف��ري��دة م��ت��ك��ام��ل��ة مب��ا ي��ل��ب��ي كافة 
الأفراد  م�ستوى  على  احتياجاتهم 

واملوؤ�س�سات.
يف  الأويل  ال�����ن�����م�����وذج  وي����ت����ك����ون 
متعددة  رده������ة  م����ن  م�����ول  ي���ا����ص 
للزوار  فيها  ميكن  ال�ستخدامات 
مع  والتوا�سل  الفعاليات  ح�سور 
التعرف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الآخ��ري��ن 

الإلكرتونية لإجناز معامالتهم.
وم������ن خ������الل امل���ن�������س���ة اجل����دي����دة 
املتعاملني  ا���س��ت��ط��اع��ة  يف  ���س��ي��ك��ون 
اخلدمات  ج��م��ي��ع  اإىل  ال���و����س���ول 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ع���رب نقطة 
اأي وقت ومكان  ات�سال موحدة يف 
من خالل تطبيق الأجهزة الذكية 
فروع  اأو  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  اأو 
جتربة  لإث���������راء  امل�����س��م��م��ة  »مت« 
�سهلة  جت��رب��ة  وت��وف��ر  املتعاملني 

ومريحة.
خو�ص  م��ن  املتعاملون  و�سيتمكن 
رح���الت ف��ري��دة اإم���ا ع��رب املن�سات 
اأو من خالل زيارة فروع  الرقمية 
�ساملة  حمطات  ت�سكل  التي  »مت« 
ومريحة  �سل�سة  جت��رب��ة  ل��ت��وف��ر 

للمتعامل.
امل�ستوحى  ال��ف��روع  ه��ذه  و�ستوفر 
بيئة  ال�سقر  ع�ص  م��ن  ت�سميمها 

ل��ت��وف��ر خ���دم���ات ذكية  ج��ه��وده��ا 
�سعادة  قالت  جانبها  م��ن  �ساملة. 
ال�سعدي  �سعيد  رو���س��ة  ال��دك��ت��ورة 
مدير عام هيئة الأنظمة واخلدمات 
جهودها  الهيئة  تكر�ص   « الذكية 
جميع  رب���ط  �سبيل  يف  وم���وارده���ا 
ال��ع��م��ل��ي��ات واحل���ل���ول واخل���دم���ات 
احلكومية عرب من�سة واحدة تتيح 
معامالتهم  اإجن�����از  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
وتعد  وم��ب��ت��ك��رة.  �سل�سة  بطريقة 
ابتكار  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  م���ث���ال  »مت« 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي  م��رن��ة  ح��ل��ول 
على  بالعتماد  للنا�ص  ال�سخ�سية 
املختلفة  مب��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  امل���ع���رف���ة 
املبذولة  للجهود  جناحها  وي��ع��ود 
ال�سرتاتيجيني  �سركائنا  من قبل 
والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 

اخلا�ص«.
منوذج  يرتكز   « �سعادتها  واأ�سافت 

الأويل رافقه خاللها معايل جا�سم 
ال��زع��اب��ي رئي�ص  ب��وع��ت��اب��ه  حم��م��د 
الذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
قدم ل�سموه ملحة عامة عن امل�سروع 
ودوره يف تعزيز جتربة املتعامل مع 
اخلدمات احلكومية على م�ستوى 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
ال��زع��اب��ي » يواكب  م��ع��ايل ج��ا���س��م 
اإطالق منظومة »مت« ا�سرتاتيجية 
اأبوظبي الع�سرية لريادة اخلدمات 
ال��رق��م��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وي��ن��ب��ع من 
بالتاأثر  احلكيمة  القيادة  اهتمام 
�سكان  حياة  ا�سلوب  على  الإيجابي 
كفاءة  م�ستوى  وتعزيز  العا�سمة 
العمل احلكومي با�ستخدام اأحدث 
والت�سال يف  التكنولوجيا  تقنيات 

العامل«.
وت�����ع�����ت�����رب م����ن����ظ����وم����ة خ�����دم�����ات 
»مت«  امل��وح��دة  احلكومية  اأب��وظ��ب��ي 

با�ستخدام  »مت«  مبادرة  على  اأك��رث 
ت���ق���ن���ي���ة ال������واق������ع الف�����رتا������س�����ي. 
اأي�سا  »مت«  من�������وذج  وي���ت�������س���م���ن 
م��ن��ط��ق��ة ذات���ي���ة اخل���دم���ة جمهزة 
لتمكني الزوار من اإجناز اخلدمات 
احل���ك���وم���ي���ة رق���م���ي���ا ب���الإ����س���اف���ة 
لرحلة  خم�����س�����س��ة  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
احل�سول  م��ن  متكنهم  املتعاملني 
على الدعم الالزم من املخت�سني.

كما ميكن للزوار اإبداء مالحظاتهم 
واآرائهم بال�سوت والفيديو والن�ص 
منطقة  يف  ال��ت��ع��ب��ري��ة  وال����رم����وز 
و�سيقدم  امل���������س����رتك.  الب����ت����ك����ار 
ف���ري���ق م��ت��خ�����س�����ص خ����الل الأي�����ام 
واأول���وي���ات  اآراء  ا���س��ت��ب��ي��ان  امل��ق��ب��ل��ة 
ال��ع��م��ل يف الفرتة  ال����زوار لإر����س���اد 
اأولويات  حتديد  حيث  من  املقبلة 
بالن�سبة  والتف�سيالت  ال��رح��الت 

للمتعاملني.

م�صاندة تنجز مبنى املحكمة الحتادية العليا يف اأبوظبي يف 2019

الهلل الأحمر ي�صري قافلة م�صاعدات اإغاثية مبديرية مرخة يف �صبوة 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأعلنت 
تنفيذ  ب��دء  عن  »م�ساندة«  العامة 
الحتادية  املحكمة  مبنى  اأع��م��ال 
اأب��وظ��ب��ي وف���ق اخلطط  ال��ع��ل��ي��ا يف 
امل���ت���ب���ع���ة، وذل��������ك ان����ط����الق����ا من 
حتقيق  يف  ب��امل�����س��اه��م��ة  ال��ت��زام��ه��ا 
اأهداف خطة اأبوظبي، نحو تعزيز 
التقا�سي  عملية  وك��ف��اءة  فاعلية 
واجنازها، و�سمان فاعلية منظمة 
العدالة اجلنائية، ودعم املوؤ�س�سات 
ولتوفر  وال���ق�������س���اة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
وتطوير  للمتقا�سني  املريح  املناخ 
املنظومة الق�سائية، مبا يواكب ما 
كافة  ر يف  الدولة من تطوُّ ت�سهده 
الجتماعية  �سواء  احلياه  مناحي 

اأو القت�سادية.
امل����ه����ن����د�����ص حم����م����د عمر  وق���������ال 
املباين  اإدارة  م���دي���ر  ال��ه��ا���س��م��ي 
اأب����وظ����ب����ي  �����س����رك����ة  ب�����الإن�����اب�����ة يف 

العامة  الم��ان��ة  مبنى  مثل  املهمة 
للمجل�ص التنفيذي، ومبنى مكتب 
املعار�ص  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
املبنى  ويتكون  اب��وظ��ب��ي.  بجزيرة 
وثالثة  واأر���س��ي  قبو  طابقي  م��ن 
ع��ل��وي��ة مب�����س��اح��ة طابقية  ط��واب��ق 
تقدر بحوايل 15 األف مرت مربع 
»ل يت�سمن م�ساحة القبو«، وتبلغ 
امل�ساحة الكلية للم�سروع 25 األف 
مرت مربع. ويحتوي م�سروع املبنى 
الذي �سيتم اجنازه يف الربع الأول 
قاعات   6 ع��ل��ى   ،2019 ع���ام  م��ن 
لكبر  وم���ك���ت���ب  ك������ربى،  ت���ق���ا����ص 
الق�ساة،  ل��ل�����س��ادة  و13  ال��ق�����س��اة، 
لالأع�ساء،  اج���ت���م���اع���ات  وغ���رف���ة 
و�سالة  اإداري����ة،  ومكاتب  ومكتبة، 
وقاعة  ل���ل���م���راج���ع���ني  م���ع���ام���الت 
موؤمترات، كما توجد غرف حجز، 
ومكاتب  وجمل�ص،  كبرة،  ومكتبة 
اىل  بالإ�سافة  الأغ��را���ص،  متعددة 
م�����س��رح، وغ���رف ل��ل�����س��الة، وغرف 

ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة م�����س��ان��دة، اإن 
اأعماله  ب��داأت  ال��ذي  املبنى  م�سروع 
على اأر�سه الواقع يف يوليو املا�سي 
وانتهاء  ج��ه��وزي��ت��ه  ح���ال  ���س��ي��ق��دم 
كبرة  جمموعة  الن�����س��اء،  اأع��م��ال 
م���ن اخل����دم����ات ل��ل��م��راج��ع��ني من 
ومركز  ال���ع���م���الء،  خ���دم���ة  ب��ي��ن��ه��ا 
للمراجعني،  امل��ج��ان��ي��ة  اخل���دم���ات 
يتوىل  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  والقيد 
وقيدها،  الق�سايا  ت�سجيل  عملية 
والرتجمة اإىل العديد من اللغات، 
بالإ�سافة اإىل مكتب املعلنني الذي 
ي��ت��وىل اإع���الم الأط����راف مبواعيد 
اجل���ل�������س���ات، وق�����س��م ال��ق��ل��م ال���ذي 
ي��ت�����س��ل��م ال��ق�����س��ي��ة وي��ت��وا���س��ل مع 
الق�ساة و�سوًل اإىل مرحلة النطق 

باحلكم.
تبلغ  ال����ذي  امل�����س��روع  اأن  واأ����س���اف 
دره���م  م��ل��ي��ون   159.5 ت��ك��ل��ف��ت��ه 
ح��ي��وي��ة ومميزة  م��ن��ط��ق��ة  ي��ق��ع يف 
ب��ال��ق��رب م��ن ال��ع��دي��د م��ن املباين 

•• �صبوة يف-وام :

�����س����رت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
قافلة  الأول  اأم���������ص  الإم������ارات������ي 
لأهايل  متنوعة  اإغاثية  م�ساعدات 
النازحني منذ عقود  باقتيبة  عزلة 
بدو رحل يف مديرية مرخة ال�سفلى 

مبحافظة �سبوة اليمنية.
وتاأتي هذه امل�ساعدات الإغاثية التي 
ت�سمنت - املواد الغذائية الأ�سا�سية 
والإ�ستهالكية وخميمات اإيواء - يف 
الهيئة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  اإط���ار 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
لتنفيذ  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
اجلوانب  ت��غ��ط��ي  ال���ت���ي  امل�������س���اري���ع 
والتعليمية  وال�����س��ح��ي��ة  الإغ��اث��ي��ة 
خمتلف  يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
امل���ح���ررة وم��ن��ه��ا �سبوة  امل��ح��اف��ظ��ات 
عرب  حاليا  الهيئة  بها  تعمل  التي 
التنموية  امل�����س��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة 
واخلدمية التي من �ساأنها اأن حت�سن 
ل�سكانها.  امل��ع��ي�����س��ي��ة  احل���ال���ة  م���ن 

بتنفيذ  ال����الزم����ة،  الح���ت���ي���اج���ات 
املحكمة  مل��ب��ن��ى  اإن�������س���اء  خم���ط���ط 
اجلديد والذي �سمم وفق طريقة 
وتظهر  الع�سر  تواكب  كال�سيكية 
امل��ب��اين احلكومية  م��ع��امل  اأه��م��ي��ة 

املميزة.
تنفيذ  ع��ل��ى  »م�������س���ان���دة«  وت��ع��م��ل 

 136 لعدد  وم��واق��ف  للمحامني، 
على  امل�����س��روع  ي�ستمل  كما  ���س��ي��ارة، 
كافة التجهيزات التقنية والأمنية، 
الأعمال  ت�سهل  ال��ت��ي  واملكانيكية 

وحتافظ على الأمن وال�سرية.
»م�ساندة«  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي  واأك������د 
ق��ام��ت وب��ع��د درا���س��ة واف��ي��ة لكافة 

امل������ب������اين ال�����ذك�����ي�����ة واخل�����������س�����راء 
ال����ت����ي ت���ط���ب���ق الأن����ظ����م����ة الأك�����رث 
التقنيات  ع��ل��ى  وامل��ح��ت��وي��ة  ك��ف��اءة، 
توفر  التي  البناء  وم��واد  احلديثة 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م�����س��ت��دام��ة ت�����س��اه��م يف 
املختلفة  امل���وارد  ا�ستهالك  خف�ص 

والطاقة.

رئي�ص  املهري  �سيف  حممد  واأك��د 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
ت�سليم  خ��الل   - �سبوة  يف حمافظة 
اإىل  اأن احلملة تهدف  امل�ساعدات - 
لالأهايل  املعي�سية  احل��ي��اة  حت�سني 
املرحلة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���وف���ر  ع����رب 
واإغاثية  اإن�����س��ان��ي��ة  م�����س��اع��دات  م��ن 
ه���ذه  اأن  م���و����س���ح���ا  وت����ن����م����وي����ة.. 
اجلهود  �سياق  ت��اأت��ي يف  امل�����س��اع��دات 

ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا دول�����ة الإم��������ارات يف 
والإن�ساين  اخل��ري  العمل  جم��ال 
وحر�سها على تخفيف وطاأة معاناة 

ال�سعب اليمني ال�سقيق.
وقال اإن امل�ساعدات الإماراتية تاأتي 
اإ�ستجابة ملعاناة اأهايل عزلة باقتيبة 
الفجوة  ل�����س��د  ال�����س��ف��ل��ى  مب���رخ���ة 
النازحني  ���س��ك��ان  ل����دى  ال��غ��ذائ��ي��ة 
اإل����ي����ه����ا م���ن���ذ ع����ق����ود وت����زوي����ده����م 

الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
اأحزان  قلوبهم من  رغم ما حتمله 
يعي�سونها  ال��ت��ي  اأو���س��اع��ه��م  ب�سبب 
ال�سعب  الإن�����س��اين  ال��و���س��ع  ج���راء 
احلوثي  امليلي�سيا  به  ت�سببت  التي 
الي��ران��ي��ة. واأ���س��اد م��ب��ارك باقتيبة 
بجهود   - الأه��������ايل  ع����ن  ن���ي���اب���ة   -
وحكومة  ق���ي���ادة  الإم���������ارات  دول�����ة 
النبيلة  الأخ��وي��ة  ووقفتها  و�سعبا 

املبيت  لهم  تكفل  اإي���واء  مبخيمات 
الآم��������ن وم�������س���اع���دة ه�����ذه الأ����س���ر 
ع��ل��ى جت����اوز احل��ال��ة ال��ت��ي ت�سببت 
والقت�سادية  الإن�سانية  الأو���س��اع 
والتخفيف  اإت�����س��اع��ه��ا  يف  ال�سعبة 
من  معاناتهم.  م��ن  كبر  ح��د  اإىل 
باقتيبة  عزلة  اأه���ايل  ع��رب  جهتهم 
املواد  ت�سلمهم  ع��ق��ب  ف��رح��ه��م  ع��ن 
من  الإيوائية  واملخيمات  الإغاثية 

اخلرة  وم�����س��اع��ي��ه��ا  ج��ان��ب��ه��م  اإىل 
الإغاثة  عمليات  �سمن  املتوا�سلة 
���س��ب��وة خ�سو�سا  لأب���ن���اء  امل�����س��ت��م��رة 
موؤكدا   .. عموما  اليمني  وال�سعب 
الإم��ارات��ي��ة هي  امل�ساعدات  ه��ذه  اأن 
على  اإغ���اث���ي  اإن�������س���اين  ت��دخ��ل  اأول 
والدولية  املحلية  املنظمات  �سعيد 
املعنية مل�ساعدتهم منذ ماقبل حرب 

ملي�سيات احلوثي الإرهابية.

�صفري الدولة لدى الريا�س يقدم اأوراق 
اعتماده مندوبا دائما مبنظمة التعاون الإ�صلمي 

•• جدة-وام:
قدم �سعادة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان �سفر الدولة لدى اململكة 
مبنظمة  الإم��ارات  لدولة  دائما  مندوبا  اعتماده  اأوراق  ال�سعودية  العربية 
اأحمد  بن  يو�سف  الدكتور  للمنظمة  العام  الأم��ني  اإىل  الإ�سالمي  التعاون 

العثيمني خالل لقائهما يف مقر الأمانة العامة للمنظمة يف جدة.
ملنظمة  والداعم  الثابت  الإم���ارات  دول��ة  مبوقف  العثيمني  الدكتور  واأ�ساد 
التعاون الإ�سالمي وللعمل الإ�سالمي امل�سرتك على كل امل�ستويات .. مثمنا 

ما جتده املنظمة من م�ساندة من قيادة وحكومة دولة الإمارات.
من جهته �سعادة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان عن تقدير الإمارات 
يف  خا�سة  املنظمة  دع��م  موا�سلة  على  حر�سها  م��وؤك��دا   .. املنظمة  جلهود 
هذا الظرف الدقيق الذي مير به العامل ال�سالمي الذي يتطلب ت�سافر 

اجلهود ملواجهة التحديات املختلفة.

مركز �صواب يطلق حملة جديدة 
على من�صاته للتوا�صل الجتماعي 

•• اأبوظبي-وام:

امل��ب��ادرة الإم��ارات��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة امل�سرتكة ملكافحة  اأع��ل��ن م��رك��ز ���س��واب - 
الإنرتنت  �سبكة  ع��رب  الأخ���رى  الإره��اب��ي��ة  واجل��م��اع��ات  داع�����ص  بروباغاندا 
اإط��الق حملة جديدة على  التطرف - عن  الإيجابية عن  البدائل  وتعزيز 

من�ساته للتوا�سل الجتماعي عرب و�سم #منابع_التطرف.
العربية  باللغتني  فرباير   7 اإىل   5 من  اأي��ام  ثالثة  مل��دة  احلملة  وت�ستمر 
والإجنليزية على من�سات �سواب يف تويرت وفي�سبوك واإن�ستجرام ويوتيوب. 
وقال املركز ان اأيديولوجيات املتطرفني ونظرتهم املنحرفة للعامل �سممت 
و�ستت  و���س��ردت  بهم  امل��غ��رر  ال�سباب  ح��ي��اة  تخريب  على  وعملت  ال��ع��ق��ول 

العائالت كما اأدت اإىل تفكيك جمتمعات باأ�سرها.
ويتناول مركز �سواب يف اخر حمالته جذور هذه الآفة وعوامل التجنيد 
والفر�ص  التعليم  ونق�ص  الجتماعية  العزلة  ت�سمل  اأن  املمكن  من  التي 
لتخاذ  اأو  للوعي  الب�سيط  والفتقار  وامل�سوه  اخلاطئ  الديني  واخلطاب 

خطوات ا�ستباقية نحو حظر الإيديولوجيات املتطرفة العنيفة.
اأ�سرية  هياكل  اإن�ساء  مثل  للتطرف  م�سادة  تدابر  اأي�سا  احلملة  وتقدم 
مرتابطة ومت�سابكة وتعزيز ثقافة �ساملة ومت�ساحمة لقبول »الآخر« داخل 
الرابعة  ال�ستباقية  احلملة  هي  #منابع_التطرف  ان  يذكر  املجتمعات. 
ملكافحة  �سواء  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  �سواب  ملركز  والع�سرون 
لأيديولوجيات  اإيجابية  بدائل  لتقدمي  اأو  مبا�سر  ب�سكل  التطرف  ر�سائل 
الأخرى  ���س��واب  م��رك��ز  ح��م��الت  وا�ستهدفت  لالنق�سام.  امل��ث��رة  العنيفة 
التدمر الذي مار�سه تنظيم داع�ص �سد العائالت واملجتمعات واحل�سارات 
الهامة  الإجن����ازات  مثل  اإيجابية  حم��اور  اىل  ا�سافة  القدمية  الإن�سانية 
تنمية  والوقاية منه ومقاومته ويف  التطرف  امل��راأة يف منع  بها  التي تقوم 
ي�سعى مركز   2015 العام  يوليو من  املركز يف  انطالق  جمتمعها. ومنذ 
امل�ساركة  على  والأف��راد  واملجتمعات  ت�سجيع احلكومات  اإىل  �سواب جاهدا 
هذه  خ��الل  امل��رك��ز  وف��ر  كما  الإن��رتن��ت  ع��رب  للتطرف  للت�سدي  بفاعلية 
ال��ف��رتة ال��ف��ر���س��ة لإ���س��م��اع ���س��وت امل��الي��ني م��ن الب�سر ح���ول ال��ع��امل ممن 
جهود  ويدعمون  الإرهابية  الأخ��رى  واجلماعات  داع�ص  جماعة  يعار�سون 

املركز يف اإظهار وح�سية اجلماعات للعلن وطبيعتهم الإجرامية.
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•• الفجرية-وام:

ت�����س��ل��م ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م الفجرة 
�سامل  ملوؤلفه  زاي��د  ع��ام   2018 “ ن�سخة من كتاب 
ب��ن اإب��راه��ي��م ال�����س��ام��ان. ج��اء ذل��ك خ��الل ا�ستقبال 
�ساحب حاكم الفجرة يف ق�سر الرميلة ام�ص �سامل 
بن اإبراهيم ال�سامان الذي قدم لل�سالم على �سموه 
ال�سمو  وب��ارك �ساحب  الكتاب.  ن�سخة من  واإهدائه 
البحثي  الإجن���از  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ 
ال�سيخ  له  املغفور  ي��وؤرخ ل�سرة  ال��ذي  الكتاب  ملعدي 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه  وم�سرته 
�سرة  توثيق  تعمل على  التي  كل اجلهود  .. مثمنا 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  وامللهمة  الغنية  احل��ي��اة 
لتكون نربا�ص نور وم�سدر تنوير لالأجيال احلالية 
 13 زاي��د يف  ع��ام   2018 كتاب  ويتناول   . واملقبلة 
يف  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  روؤي���ة  ف�سال 
التي  والجن����ازات  الوطني  العمل  ق�سايا  خمتلف 
حتققت يف عهده والإرث الكبر الذي تركه للوطن 
الكتاب  م��ن  الأول  ال��ف�����س��ل  ل��ه��ا  م��ه��د  وامل��واط��ن��ني 
ب��احل��دي��ث ع��ن روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة يف 

اعتماد عام 2018 عام زايد.

حاكم الفجرية يت�صلم ن�صخة من كتاب 2018 عام زايد 

اأزالت 50 لوحة واأكدت عزمها موا�شلة اجلهود الإزالة امل�شوهات 

بلدية مدينة اأبوظبي و�صركاوؤها ينفذون حملة ملواجهة الإعلنات الع�صوائية 

الزراعية للبتكارات  العاملي  املنتدى  يف  املمار�صات  لأف�صل  املزارعني” يروج  “خدمات 

فريق زايد ي�صارك برحلة حتدي»قوة_املناخ« اىل القطب اجلنوبي

•• اأبوظبي – الفجر: 

ن���ف���ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي عرب 
»ال�سهامة«، وبالتعاون مع  بلدية  مركز 
مركز  م��ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  �سركائها 
»اأبوظبي  و���س��رك��ة  »ال��رح��ب��ة«،  ���س��رط��ة 
لإدارة النفايات )تدوير(، حملة لر�سد 
امل�سوهة  الع�سوائية  الإعالنية  اللوحات 
لعا�سمة  واجل����م����ايل  ال���ع���ام  ل��ل��م��ظ��ه��ر 

الأمن والأمان »اأبوظبي«.
و�سمن جولة لفرق البلدية يف مناطق 
وال�سمحة  والباهية  والرحبة  ال�سهامة 
اإعالنية  50 لوحة  اإزال��ة  والعجبان مت 
املظهر  ت�سوه  ب�سورة  و�سعت  ع�سوائية 
ل�سنة   2 رق��م  القانون  وتخالف  ال��ع��ام، 
املظهر  على  احل��ف��اظ  ب�����س��اأن   2012
يف  ال��ع��ام��ة  وال�سكينة  وال�����س��ح��ة  ال��ع��ام 

اإمارة اأبوظبي والالئحة التنفيذية.
اأن هذه  اأبوظبي  بلدية مدينة  واأك��دت   
احل���م���ل���ة ت����اأت����ي ���س��م��ن ح��ر���س��ه��ا على 
تكري�ص اأف�سل القيم واملعاير اخلا�سة 
بيئة  وت��وف��ر  للمدينة،  ال��ع��ام  باملظهر 
تخلو من اأي مظاهر غر متطابقة مع 
ما ت�سبو اإليه بتوفر مقومات ال�سحة 

املدينة  وج��ع��ل  وال����راح����ة،  وال�����س��الم��ة 
اأجمل.

التعاون  اأهمية  اإىل  البلدية  واأ���س��ارت   
ال�سركاء  م���ع  دائ����م  ب�����س��ك��ل  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 

ال��ك��ب��ر يف تعزيز  واخل���ا����ص، ودوره�����م 
جميع  م��ن  بالتخل�ص  ال��ب��ل��دي��ة  ج��ه��ود 
وب��ث روح احل�سارة  امل�����س��وه��ات،  اأ���س��ك��ال 
وال��ت��ط��ور يف امل��دي��ن��ة، واحل���ف���اظ على 
بتنظيم  ا�ستمرارها  اإىل  ولفتت  ذل���ك، 

مثل هذه احلمالت للحد من الظواهر 
وا�ستمرار توعية  املدينة،  الع�سوائية يف 
اجل��م��ه��ور ب�����س��رورة ال��ت��زام��ه��م بالنظم 
ب�ساأن  اأب��وظ��ب��ي  امل��ت��ب��ع��ة يف  وال��ق��وان��ني 
واأهمية  امل��دي��ن��ة،  مظهر  على  احل��ف��اظ 

ت���ع���اون���ه���م امل�����س��ت��م��ر مل���واج���ه���ة واإزال�������ة 
واأنواعها،  اأ�سكالها  مبختلف  امل�سوهات 
امل��ب��ا���س��ر على  ال��ت��اأث��ر  ذات  خ�����س��و���س��اً 
لتحقيق  و���س��وًل  والبيئة  العام  املظهر 

حياة �سحية واآمنة للجميع.

•• اأبو ظبي - الفجر   

املزارعني  خ��دم��ات  م��رك��ز  ي�����س��ارك 
العاملي  امل����ن����ت����دى  يف  ب����اأب����وظ����ب����ي 
لالبتكارات الزراعية 2018 الذي 
يقام حت��ت رع��اي��ة كرمية م��ن �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
اأبو ظبي  الرئا�سة، يف مركز  �سوؤون 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ص ي��وم��ي 5 و6 

فرباير اجلاري.
امل��رك��ز يف ج��ن��اح��ه بع�ص  وي��ع��ر���ص 
والتقنيات  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  م��ن 
اأ�سحاب  ي���ح���ث  ال���ت���ي  ال����زراع����ي����ة 
يف  وتطبيقها  تبنيها  ع��ل��ى  امل�����زارع 
م���زارع���ه���م ب����اإم����ارة اأب���وظ���ب���ي مثل 
اأ�سجار  لآف�����ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الإدارة 
النخيل  �سو�سة  وبخا�سة  النخيل 
احل���م���راء ال��ت��ي ت��ع��د اأك����رث الآف����ات 
تهديداً لأ�سجار النخيل ف�ساًل عن 
خ��دم��ات ال��ت��دري��ب والإر����س���اد التي 
يقّدمها لأ�سحاب املزارع لتوعيتهم 
بو�سائل تر�سيد ا�ستهالك املياه من 
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  خالل 
على طرق  ع��الوة  املائية،  كالزراعة 
الزراعية  املنتجات  اإنتاجية  حت�سني 
م��ن خ��الل تطوير  وزي���ادة كمياتها 
���س��ل�����س��ل��ة ال��ق��ي��م��ة م���ن امل���زرع���ة اإىل 
تطبيقاً  امل��رك��ز  يتبنى  كما  امل��ائ��دة. 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  اإل��ك��رتون��ي��اً 
املواطنني  ال�����س��ب��اب  اأح�����د  اب���ت���ك���ره 
ويحمل  العلي  خلفان  اأحمد  يدعى 
الرثوة  ملربي  يتيح  »فارمينو«  ا�سم 
العزب  اأ����س���ح���اب  م���ن  احل���ي���وان���ي���ة 
احليوانية  ث��روت��ه��م  اإدارة  وامل����زارع 
ومتابعتها من خالل برنامج ب�سيط 

رفع  املربني من  يتمكن من خالله 
بالتكاليف  والتحكم  الإن��ت��اج  ج��ودة 
املوا�سي.  ت�����س��وي��ق  ف��ع��ال��ي��ة  وزي�����ادة 
وي�ست�سيف املركز �ساحب التطبيق 
يف جناحه خالل مدة انعقاد املنتدى 
ل�سرح مزايا التطبيق وطريقه عمله 

اأمام زوار املنتدى.
اجلنيبي  حم���م���د  ن���ا����س���ر  وق��������ال 
خدمات  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ص 
املزارعني بالإنابة:  » متثل م�ساركة 
ف��ر���س��ة مهمة  امل��ن��ت��دى  امل���رك���ز يف 
البتكارات  اأح�����دث  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
واملمار�سات التي يتم تطبيقها حول 
اأنها  ال��زراع��ة، كما  العامل يف جمال 
فر�سة  كي يتعرف زوار املنتدى من 
خمتلف اأنحاء العامل على ما حققه 
م��زارع��و اإم���ارة اأب��و ظبي من تطور 
ال��زراع��ة وجهودهم  كبر يف جم��ال 
واملناخ  ال��ب��ي��ئ��ة  حت���دي���ات  مل��واج��ه��ة 
القا�سي وفقر الرتبة واإنتاج الغذاء 

اأحد  ي�سدق  اأن  ي�سعب  ظ��روف  يف 
اإمكانية الزراعة فيها.

كذلك  ي�ستهدف  املركز  اأن  واأ�ساف 
م����ن امل�������س���ارك���ة حت��ف��ي��ز امل����زارع����ني 
التقنيات  ت���ب���ن���ي  ع���ل���ى  امل���ح���ل���ي���ني 
احل���دي���ث���ة وامل����م����ار�����س����ات اجل���ي���دة، 
التي  ي��روج لبع�ص اخل��دم��ات  حيث 
الزراعة  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  ي��ق��دم��ه��ا 
اإىل  بالإ�سافة  ا�ستدامته،  وحتقيق 
وحت�سني  ال��ق��ي��م��ة  �سل�سلة  ت��ط��وي��ر 
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز  اجل�������ودة  م���ع���اي���ر 
م�سراً  ال�����س��وق.  يف  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��ج 
للممار�سات  يعر�ص  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
ع��امل��ي��اً يف  امل��ت��ع��ارف عليها  اجل��ي��دة 
واحل�ساد  الزراعة  مراحل  خمتلف 
الآف��ات وحت�سني  وعمليات مكافحة 
جودة املنتج املحلي، والزراعة املائية 
املو�سى  امل���م���ار����س���ات  م���ن  وغ���ره���ا 
 27 “لدينا  واأو����س���ح:  دول���ي���اً.  ب��ه��ا 
اإر�سادية يف خمتلف مناطق  مزرعة 

تطبيقات  ت���ق���دم  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
الزراعية  املمار�سات  لأف�سل  عملية 
يف ال�����ري واإن����ت����اج اخل�������س���روات يف 
املحمية  والبيوت  املك�سوفة  احلقول 
مفتوحة  وه��ي  املكافحة  واأ���س��ال��ي��ب 
للتعلم منها  امل��زارع��ني  اأم��ام جميع 
ون��ق��ل ه��ذه امل��م��ار���س��ات اجل��ي��دة اإىل 
تطبيق  لتعميم  وذل����ك  م��زارع��ه��م 
ه���ذه امل��م��ار���س��ات والرت���ق���اء بطرق 
الزراعة وحتقيق ال�ستدامة متا�سياً 
 .2030 اأبوظبي  مع روؤية حكومة 
وت��رت��ك��ز م�����س��ارك��ة امل��رك��ز ع��ل��ى عدة 
حماور رئي�سية حيث ي�سعى للتوعية 
ملكافحة  املتكاملة  الإدارة  بربنامج 
اآف�������ات ال��ن��خ��ي��ل وي���ع���ر����ص واح�����دة 
واآليات  النخيل  ر����ص  ���س��ي��ارات  م��ن 
احلمراء  النخيل  �سو�سة  مكافحة 
اإىل  بالإ�سافة  الآف��ات  من  وغرها 
امليتة  النخيل  اأ���س��ج��ار  اإزال���ة  جهود 
واملري�سة والتخل�ص منها بطريقة 

نافعة بيئياً من خالل حتويلها اإىل 
اأ�سمدة ع�سوية.

�سبكياً  بيتاً  امل��رك��ز  جناح  ي�سم  كما 
املكثفة  ل����ل����زراع����ة  اأن���ظ���م���ة  ي���ق���دم 
واأ����س���ال���ي���ب ال������ري ال�����س��ل��ي��م��ة ب����دًء 
وانتهاًء  وال�����س��ي��ان��ة  ال��رتك��ي��ب  م��ن 
بالتدريب على ا�ستخدام نظم الري 
ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ل���زي���ادة  امل��ح�����س��ن��ة 
املائية  الزراعة  املياه، وتطبيق نظم 
ل��زي��ادة ك��ف��اءة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه كما 
يركز املركز على اإبراز جهود �سل�سلة 
املائدة  اإىل  امل���زرع���ة  م���ن  ال��ت��وري��د 
املمار�سات  م��ن  ع���دداً  يعر�ص  حيث 
املحلي  باملنتج  لالرتقاء  امل�ستدامة 
مع  والتناف�سية  الربحية  وحتقيق 
املنتجات امل�ستوردة وتطوير �سال�سل 
التوريد للمنتجات املحلية لتحقيق 

اأق�سى قدر من اجلودة.
لتطبيق  اأي���������س����اً   امل����رك����ز  وي�������روج 
»فارمينو« لإدارة الرثوة احليوانية 
ح���ي���ث ميكن  وامل����������زارع  ال����ع����زب  يف 
البيانات  جميع  ت�سجيل  ل��ل��م��رب��ي 
وال�ساللة  كالنوع  باملا�سية  املتعلقة 
و����س���ورة احل���ي���وان وت���اري���خ مولده 
كما  دوري  ب�سكل  ومتابعة حتديثها 
تكاليف  ت�سجيل  الربنامج  ي�سمن 
ب�سكل  امل���زرع���ة  اأو  ال��ع��زب��ة  اأع���م���ال 
التحكم  ي�سهل  مم��ا  و�سنوي  يومي 
�سحفة  التطبيق  ويخ�س�ص  فيها، 
لكل �ساحب عزبة اأو مزرعة ميكنه 
من خاللها بيع ما لديه من املوا�سي 
يهدف  حيث  املكاين  ال�سوق  بتقنية 
ت�سويق  من�سة  ت��وف��ر  اإىل  ال�����س��وق 
وامل�ستهلكني  امل���رب���ني  ب���ني  ت���رب���ط 
مبا�سرة دون احلاجة للو�سطاء من 

التجار.

•• اأبوظبي-وام:

الرحلة  يف  – اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  م��ن  م��وظ��ف��ني  ث��الث��ة  ي�����س��ارك 
القطب  يف  “قوة_املناخ”  حت���دي  ل��ف��ري��ق  ال��دول��ي��ة  ال�ستك�سافية 
اأو�سويا  مدينة  م��ن  ف��رباي��ر   23 يف  تنطلق  ال��ت��ي   2018 اجلنوبي 
جنوب الأرجنتني اىل القطب اجلنوبي يف �سفينة “املحيط الهندي”.

بعام  زايد” احتفاء  “فريق  ا�سم  عليه  اأطلق  ال��ذي  الفريق  و�سين�سم 
زاي��د اإىل ف��رق من اأك��رث من 20 دول��ة يف رحلة متتد مل��دة اأ�سبوعني 
ملعرفة املزيد عن تغر املناخ والتعرف ب�سكل مبا�سر على تاأثر ظاهرة 

الحتبا�ص احلراري العاملي على هذه القارة.
ال�سهر  احلافة”  على  “القيادة  برنامج  يف  زايد”  “فريق  وي�سارك 
كان  ال���ذي  ���س��وان  روب���رت  ال�سر  القطبني  م�ستك�سف  ي��دي��ره  ال���ذي 
ال�سمايل  القطبني  من  لكل  الأق���دام  على  م�سيا  يذهب  �سخ�ص  اأول 
واجلنوبي. وي�سم “فريق زايد” مرمي القا�سمي اأخ�سائية الت�سال 
دولة  والرباعم” يف  “اجلذور  غ��ودال  برنامج جني  بالهيئة ومن�سقة 
عمله  وي�سمل  الثدييات  بعلم  املتخ�س�ص  الزعابي  ورا���س��د  الإم���ارات 
ال�ستجابة للحالت الطارئة املتعلقة بالأنواع الربية والتفتي�ص على 
حدائق احليوان ور�سد وتقييم الثدييات يف الربية ووين�ستون كووي 
الكتب  م��ن  ع��دد  بتاأليف  ق��ام  ال��ذي  البحرية  ال�سيا�سات  ق�سم  مدير 
اأف���الم وثائقية كما ���س��ارك م��وؤخ��را بتمثيل دول��ة الإم����ارات يف  واأن��ت��ج 

ت�سفيات كاأ�ص العامل للرجبي يف ماليزيا.

�سي�سهدون  حيث  ج�سديا  ومنهكة  �سعبة  رحلة  يف  الفريق  و�سيبداأ 
درج��ات ح��رارة متجمدة وي��ع��ربون ممر دري��ك ال��ذي يعد واح��دا من 
رحلة  م�����س��ت��ج��دات  ن�سر  و�سيتم  ال��ع��امل  يف  امل��ي��اه  م�سطحات  اأخ��ط��ر 
و�سائل التوا�سل  على  الهيئة  ح�سابات  عرب  باأول  زايد” اأول  “فريق 

الجتماعي.
هيئة  اأطلقت  الرحلة  هذه  زايد” يف  “فريق  م�ساركة  مع  وبالتوازي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ع��ه��د ج��ني غ����ودال وامل�ستك�سف  اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ي��ئ��ة - 
 ”2041 “قوة_املناخ  منظمة  م��وؤ���س�����ص  ���س��وان  روب����رت  ال��ق��ط��ب��ي 
اأمام  الفر�سة  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ويتيح  امل��ن��اخ  ب��رن��ام��ج حت��دي  م��وؤخ��را 
وي�سجعهم  ال��ت��ح��دي  ه��ذا  يف  للم�ساركة  الإم����ارات  يف  الطلبة  جميع 
على احلد من انبعاثاتهم الكربونية وتوثيق ا�ستخداماتهم اليومية 
واحد  �سهر  م��دى  على  البيئي  �سلوكهم  لتغير  وجهودهم  للموارد 
وكتاب  فيلم  يف  الفائزين  م��ذك��رات  من  مقتطفات  ا�ستخدام  و�سيتم 

ينوي”فريق زايد” اإنتاجه عند عودتهم من رحلة القطب اجلنوبي.
وقالت �سعادة رزان خليفة املبارك الأمني العام لهيئة البيئة –اأبوظبي 
ان تغر املناخ هو التحدي الأكرب يف ع�سرنا وجزء اأ�سا�سي من احلل 
هو ال�ستمرار يف رفع م�ستوى الوعي حول تاأثر الحتبا�ص احلراري 
حممال  رحلته  م��ن  زايد” �سيعود  “فريق  اأن  م��ن  واث��ق��ون  ..ون��ح��ن 
من  واخل��ربة  املعرفة  خاللها  اكت�سبوا  خا�سة  وم�ساهدات  بذكريات 
اأف�سل املتخ�س�سني البيئيني يف العامل م�سرة اىل انه مت  نخبة من 
اختيار هذا الفريق بعناية ل�سغفهم وم�ساهماتهم الإيجابية يف الهيئة 

ونتمنى لهم رحلة اآمنة وممتعة.
احليوان  علم  املتخ�س�سة يف  ال��ع��امل��ة  غ���ودال  ج��ني  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
و�سفرة  غ��ودال  جني  معهد  وموؤ�س�سة  والأنرثوبولوجيا  وال�سلوك 
الأمم املتحدة لل�سالم “ان تغر املناخ هو ظاهرة نتجت عن ال�سلوك 
غر  حياتنا  اأمن���اط  ب�سبب  يتزايد  الأح��ي��ان  م��ن  كثر  ويف  الب�سري 
امل�����س��ت��دام��ة.. ف��ن��ح��ن ن�����س��ت��خ��دم امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ك��وك��ب الأر�����ص 
اإذا ما ا�ستمر الو�سع على  اإىل الأبد  ب�سرعة كبرة والتي لن ت�ستمر 
يتعر�سون  وموائلهم  احليوانات  عن  ف�سال  فالإن�سان  الوترة  نف�ص 
لالأذى ول �سيما الفقراء جدا واأنا �سعيدة مب�ساركة مدار�ص “اجلذور 

والرباعم”يف اأبوظبي حتدي “قوة_املناخ”.
ما  “ فكر يف  وقالت  الربنامج..  ه��ذا  اإىل  ودع��ت اجلميع لالن�سمام 
ميكنك القيام به كل يوم جلعل العامل اأف�سل فعندما يتخذ املاليني 
مان�سرتيه   - منها  ال�سغرة  يوم حتى  كل  ق��رارات جيدة  النا�ص  من 

وناأكله ونلب�سه وما اإىل ذلك - �سيحدث هذا كله تغيرا كبرا”.
واأثنت الدكتورة غودال على ت�سمية الفريق املتجه اإىل القارة القطبية 
اجلنوبية با�سم “فريق زايد” لالحتفال بالذكرى املائة مليالد املغفور 
حتدي  اإىل  الفريق  بان�سمام  فخرها  ع��ن  معربة  زاي���د..  ال�سيخ  ل��ه 

“قوة_املناخ”.
وقالت “ اأنا على ثقة من اأن رحلة “فريق زايد”اإىل القارة القطبية 
التي ينظر بها �سعب  تاأثر دائم على الطريقة  اجلنوبية �سيكون له 

دولة الإمارات العربية املتحدة - واأبعد من ذلك - اإىل العامل”.

منال بنت حممد تعلن ا�صتمرار مبادرة قدوة يف عام زايد 

الأحبابي: يوم البيئة الوطني فر�صة لتعزيز توجهات احلكومة 
الر�صيدة ب�صاأن حماية املوارد الطبيعية من اأجل بيئة م�صتدامة

•• دبي-وام:

 2018 لعام  �سعارا  الدولة  الذي تتخذه  زايد  ل� عام  مواكبة 
بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل اأعلنت حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
رئي�سة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة  �سمو 
للمراأة  )ق���دوة(  م��ب��ادرة   ا�ستمرار  ع��ن  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�س�سة 
الإماراتية خالل العام احلايل لتو�سعة نطاق ال�ستفادة منها 
مب�ساركة  العامالت  والن�ساء  اجلامعات  وخريجات  للطالبات 
�ساحبات  الإم��ارات��ي��ة  الن�سائية  ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  اأك���رب 
بنت  م��ن��ال  ال�سيخة  �سمو  وق��ال��ت  ك��اف��ة.  امل��ج��الت  يف  العطاء 
حممد بن را�سد : اإن دولة الإمارات تاأ�س�ست على العطاء الذي 
ل يعرف حدودا بف�سل ما غر�سه فيه املغفور له ال�سيخ زايد 
فاأ�سبح  نبيلة  قيم  من  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
�سيمة اأ�سيلة وثقافة متجذرة يف جمتمعنا وعربت عنه املراأة 
الإم��ارات��ي��ة ب��اإجن��ازات��ه��ا وع��ط��ائ��ه��ا امل��ت��ن��وع ون��ح��ن حري�سون 
ل��الأج��ي��ال اجلديدة  ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة منهن ون��ق��ل جت��ارب��ه��ن 
العامالت حيث  والن�ساء  اجلامعات  الطالبات وخريجات  من 
نعتربهن قدوات ملهمات لهذه الفئات امل�ستهدفة من خالل 
احلافلة  والعملية  احلياتية  م�سرتهن  على  ال�سوء  ت�سليط 
التحديات  التعامل مع  بالعطاء وال�ستفادة من خرباتهن يف 
وع��ل��ى وطننا.  عليهن  ب��اخل��ر  ي��ع��ود  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  وحتقيق 
واأ�سافت �سموها : اإن متديد املبادرة التي تهدف اإىل تر�سيخ 
ثقافة العطاء لدى املراأة الإماراتية ب�سفة خا�سة ويف املجتمع 
ب�سفة عامة ياأتي يف �سوء ما حققته من �سدى وا�سع وجناح 
ملمو�ص بني امل�ساركات فيها بالإ�سافة اإىل وجود قدوات ن�سائية 
اإماراتية عديدة يف كافة املجالت تزخر بهن دولة الإمارات .. 
موؤكدة على الأثر امل�ستدام الذي مييز هذه املبادرة ما ي�سهم يف 
والريادة  التميز  ال�سابة لتحقيق  الطاقات  املزيد من  ت�سجيع 
كقوة دافعة لبناء م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا ويعزز ريادة الإمارات 

عامليا كعا�سمة للعطاء.
اأ�سا�سية  اأن املعرفة والبتكار والتنمية الب�سرية ركائز  واأكدت 
مل�سرة النمو والتقدم التي ت�سهدها دولتنا .. وقالت “ نحن 
يف ع�سر ال�ستثمار يف الإن�سان وهذا ما نهدف اإليه من مبادرة 
“ التي تتما�سى مع ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة دبي للمراأة  “ قدوة 
يف تزويد املراأة الإماراتية باملعرفة واملهارات الالزمة لتمكينها 
تعد  كما   .. ال�ساملة  التنمية  م�سرة  يف  م�ساهمتها  وتعزيز 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  اأول��وي��ات  من  ل��واح��دة  عملية  ترجمة 
ت�سميمها  يتم  ه��ادف��ة  ب��رام��ج  وتنفيذ  بتطوير  يتعلق  م��ا  يف 

خ�سي�سا لدعم م�ساركة املراأة الإماراتية يف املجالت كافة” .
وقالت �سموها : “ اإن اختيار القدوات يتم ا�ستنادا اإىل التنوع 
والكفاءة وامل�سرة املتميزة يف العطاء م�سرة اإىل اأهداف املبادرة 
التي ترمي اإىل تزويد املراأة الإماراتية ال�سابة باملعرفة وقيم 
العطاء وغر�ص روح املبادرة وامل�سوؤولية الوطنية واملجتمعية .. 
موؤكدة �سموها اأن قيمة الإن�سان احلقيقية تتمثل فيما يقدمه 
من عطاء ومعرفة ملن حوله لتعم الفائدة منه لذا فاإن نقل 
اخلربات وتوا�سلها بني كافة الفئات العمرية والوظيفية من 

دولة  بنوا  الذين  املوؤ�س�سني  الآب��اء  عن  ورثناها  التي  الثوابت 
الإمارات على اأ�س�ص قوية وقيم را�سخة ا�ستطاع جمتمعنا من 
خاللها تقدمي منوذج ناجح للنمو والتقدم الذي ي�ستند اإىل 
منال  ال�سيخة  �سمو  واأعربت  الب�سري.  العن�سر  يف  ال�ستثمار 
بنت حممد بن را�سد عن فخرها واعتزازها بالكوادر الن�سائية 
الوطنية موؤكدة ثقتها يف” قدوات” الإمارات ودورهن الكبر 
الإماراتية الطموحة يف قدراتها و�سعيها  املراأة  يف تعزيز ثقة 
فعال يف  عن�سرا  منها  التي جتعل  الالزمة  الكفاءة  لكت�ساب 
اأن امتداد ج�سور  اإىل  .. لفتة  امل�ستقبلية  التنمية  دفع عجلة 
اإىل من هم يف  وامل�ستوى  وامل��ه��ارات من ذوي اخل��ربة  املعرفة 
واعدة  ق��ي��ادات  لإي��ج��اد  م��ه��م  ع��ام��ل  املهنية  حياتهم  ب��داي��ات 

متتلك مفاتيح النجاح من خالل اأ�ساليب جديدة ومبتكرة.
وكانت �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم قد 
اأطلقت مبادرة “قدوة” يف �سهر اأغ�سط�ص املا�سي حتت �سعار 
“من املراأة الإماراتية واإليها” تزامنا مع احتفال الدولة بيوم 
اأن ت�ستمر خ��الل الفرتة  امل���راأة الإم��ارات��ي��ة وك��ان م��ق��ررا لها 
اأ�سهر  اأرب��ع��ة  م��دى  وعلى   2017 دي�سمرب  اإىل  �سبتمرب  من 
العديد من  1000 طالبة يف  اأكرث من  ا�ستفادت منها  حيث 

اجلامعات وكليات التقنية العليا على م�ستوى الدولة.
ومت تفعيل املبادرة من خالل ثالث اآليات مل�ساركة هذه النماذج 
املعريف” مع  الإث��راء  “جل�سات  هي  العطاء  �ساحبة  الوطنية 
امل�سار  على  للتعرف  ال��ت��خ��رج  و���س��ك  على  جامعيات  ط��ال��ب��ات 
تغلنب  وكيف  ال��ك��وادر  ه��ذه  واج��ه��ت  التي  والتحديات  املهني 
ر�سائل  مبثابة  لتكون  متميزة  جن��اح��ات  حققن  حتى  عليها 
ملهم  ول��ق��اء  املهنية  م�سرتهن  ب��دء  قبل  للطالبات  ملهمة 
يف  ال��ع��ام��الت  الن�ساء  لفئة  اإل��ه��ام  م�سدر  ميثل  ق��دوت��ك  م��ع 
جل�سة حوارية غر ر�سمية مع �سخ�سيات قيادية ناجحة يتم 
خاللها طرح ا�ستف�سارات تتعلق باحلياة املهنية والجتماعية 
ويتخللها عر�ص ق�س�ص النجاح والر�سادات والن�سائح املهنية 
بهدف تنمية احل�ص بامل�سوؤولية املجتمعية وحتفيز روح املبادرة 
وغر�ص قيمة العطاء لدى الأجيال اجلديدة خلدمة الوطن 
و�سقل املعرفة. اأما الآلية الثالثة فهي “ يوم عمل مع قدوتك 
“ وفيه تن�سم موظفة اإماراتية يف بداية م�سرتها العملية اإىل 
ال�سخ�سية القدوة على مدى يوم عمل كامل ملعاي�سة والتعرف 
على طريقة مزاولتهن للعمل بهدف اكت�ساب خربات وكفاءات 

جديدة ت�ساعدهن على تطوير مهاراتهن الوظيفية .
يف  �ساركن  القدوات” الالتي  ل�  �سكرها  عن  �سموها  واأع��رب��ت 
املبادرة طوال الفرتة املا�سية مب�سرتهن احلافلة بالإجنازات 
موؤكدة  اإجناحها  يف  و�ساهمت  امل��ب��ادرة  اأث��رت  التي  وجتاربهن 
اأن���ه���ن من����اذج م��ل��ه��م��ة واأم��ث��ل��ة ي��ح��ت��ذى ب��ه��ا يف ال��ع��ط��اء كما 
رحبت  التي  والكليات  للجامعات  �سكرها  عن  �سموها  ع��ربت 

وا�ست�سافت جل�سات الإثراء املعريف.
وحتى الآن مت تنظيم عدد من اللقاءات امللهمة مع “قدوات” 
م��ن اجلامعات  ال��ع��دي��د  م��ع��ريف يف  اإث����راء  وج��ل�����س��ات  وظيفية 
وكليات التقنية العليا على م�ستوى الدولة منها جامعة زايد 
يف مقريها باأبوظبي ودبي وجامعة الإمارات يف العني وجامعة 
ال�سارقة وكليات التقنية العليا يف اأبوظبي ودبي وراأ�ص اخليمة 

والفجرة . 

••  اأبو ظبي-الفجر:   

ع��ل��ي م�سلح  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  اأ����س���اد 
هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الأح��ب��اب��ي 
�ساحب  بروؤية  اأبوظبي  وكهرباء  مياه 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، وتوجيهات 
�ساحب ال�سمّو ال�سيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
امل�سلَّحة، حفظه اهلل، ومتابعة  للقوات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  اع  ه���زَّ ال�سيخ  �سموِّ 
التنفيذي لإمارة  املجل�ص  رئي�ص  نائب 
البيئة  احل��ف��اظ على  ب�����س��اأن  اأب��وظ��ب��ي 
اإم����ارة  جل��ع��ل  وال�����س��ع��ي  ومكت�سباتها، 
اأب��وظ��ب��ي واح����دة م��ن اأف�����س��ل عوا�سم 

العامل بحلول عام 2020.
ج�������اء ذل�������ك مب���ن���ا����س���ب���ة اح����ت����ف����الت 
احلادي  الوطني  البيئة  بيوم  ال��دول��ة 
والع�سرين والذي يوافق يف الرابع من 
فرباير من كل عام، حيث اأكد �سعادته 
اأهمية الحتفال بهذه املنا�سبة يف �سبيل 
الر�سيدة  احلكومية  ت��وج��ه��ات  تعزيز 
نحو حتقيق مبداأ ا�ستدامة البيئة من 
املوارد الطبيعية،  خالل احلفاظ على 
وتنمية البيئة املحلية باعتبارها جزءا 
 ،2021 الإم����ارات  روؤي���ة  م��ن  رئي�سيا 
ال�سنوات  خ��الل  ال��دول��ة  متكنت  حيث 
املحلية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ن��م��ي��ة  م���ن  امل��ا���س��ي��ة 
التاريخية  دللت���ه���ا  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
التي تعك�ص ارتباطها بالرتاث املحلي.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الهيئة وجمموعة 
�سركاتها تبذل جهودا كبرة يف �سبيل 
ال��ب��ي��ئ��ة وف���ق���ا لأعلى  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
التن�سيق مع كافة  املعاير، من خالل 
هيئة  مثل  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
البيئة، ووزارة التغر املناخي والبيئة، 
اللوائح  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��ب��ي��ل  يف  وغ���ره���ا 
واملبادرات  امل�ساريع  كافة  يف  املعتمدة 
اإط������ارة  ال���ه���ي���ئ���ة. ويف  ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا 
�سركاتها  وجم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود 

ب�ساأن حماية البيئة فقد قامت �سركة 
مبادرة  ب���اإط���الق  ل��ل��ت��وزي��ع  اأب���وظ���ب���ي 
“كفاءتي” �سمن برنامج اإدارة الطلب 
و�سركتا  الهيئة  اأطلقته  الذي  تر�سيد، 
التابعتان  ل��ل��ت��وزي��ع  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ه��ا مل�����س��اع��دة امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خالل 
تر�سيد  ع��ل��ى  التخ�س�سية  ال�����س��رك��ات 
امل�����اء وال���ك���ه���رب���اء، بهدف  ا���س��ت��ه��الك 
خف�ص ا�ستهالك الإمارة من الكهرباء 
 ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول   20% بن�سبة 
وتهدف مبادرة “ كفاءتي” اإىل توفر 
اأكرث من 445 األف ميجاوات �ساعة / 
املوؤ�س�سات  مباين  ا�ستهالك  م��ن  �سنة 
الكهرباء  م���ن  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ما  اأو   ،2022 ع��ام  منت�سف  بحلول 
احلجم  متو�سطة  حمطة  اإنتاج  ُيعادل 
ل��ت��ول��ي��د ال���ط���اق���ة، وي��ت��م ذل����ك ب�سكل 
بخدمات  ال�ستعانة  خالل  من  رئي�ص 
عامليا  وامل����ع����روف����ة  ال���ط���اق���ة  ����س���رك���ات 
لإج����راء   ،)Esco( الإي�سكو   ب��ا���س��م 
الكهرباء  اأنظمة  على  مف�سل  تدقيق 
اإ�سغالها  ون�سبة  املباين  يف  امل�ستخدمة 
هذا  ولتحقيق  ا�ستخدامها،  وكيفية 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  وق��ع��ت  ف��ق��د  ال���ه���دف 
اأبوظبي  �سركة  م��ن  ك��ل  م��ع  للتوزيع، 
ل��ل��ع��ق��ارات و���س��رك��ة اخلليج  ال��ت��ج��اري 
لتفعيل  تفاهم  العقارية مذكرة  الأول 
ا�سرتاتيجية  لتطبيق  التعاون  اآل��ي��ات 
يف  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد 

الإم�����ارة م��ن خ���الل و���س��ع ع��ق��ود رفع 
ك���ف���اءة ا���س��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة يف اأك���رث 
ي���دار من  3000 مبنى جت���اري  م��ن 
وتركز  ال��ع��ق��اري��ت��ني،  ال�سركتني  ق��ب��ل 
على  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وغرها  والإ����س���اءة  التكييف  اأن��ظ��م��ة 
من اأجهزة كهربائية منزلية، لتحقيق 
اأعلى م�ستويات ال�ستدامة البيئية يف 
واملوا�سفات  ال�سروط  ح�سب  الإم��ارة، 
املعنية  اجل�����ه�����ات  م�����ن  امل����و�����س����وع����ة 
الإمارات  بالدولة ويف مقدمتها هيئة 
وبرنامج  وامل��ق��اي��ي�����ص  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����ص  ال��ت��اب��ع  ا���س��ت��دام��ة، 
وجمل�ص  ال����ع����م����راين،  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ودائ���رة 

�سوؤون البلديات والنقل.
اأن الهيئة قامت بالتن�سيق مع  وُيذكر 
اأبوظبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
موؤخراً لإ�سدار رخ�ص جتارية حتمل 
ا�سم »ن�ساط خدمات كفاءة الطاقة يف 
وزارة  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  امل��ب��اين«، 
يف  العمل  فر�سة  لإت��اح��ة  الق��ت�����س��اد، 
اأم��ام ال�سركات املتخ�س�سة يف  الإم��ارة 
وا�ست�سارات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  جم���ال 
ال����س���ت���خ���دام ال���ف���ع���ال ل��ل��ك��ه��رب��اء يف 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  وق��ع��ت  ك��م��ا  امل���ب���اين، 
التنمية  دائ����رة  ���س��راك��ة م��ع  ل��ل��ت��وزي��ع 
القت�سادية لفرز املواد امل�ستخدمة يف 

املاء والكهرباء 
الهيئة موؤخرا عن  اأعلنت  كذلك فقد 
لكفاءة  نوعه  الأول من  امل�سروع  طرح 
اأداء الطاقة لعدد من ال�سركات املعنية 
ب���ت���زوي���د خ����دم����ات ال���ط���اق���ة، وال�����ذي 
مباٍن   )8( ث��م��ان��ي��ة  اإن�����س��اء  يت�سمن 
تابعة للهيئة، بهدف توفر ٪30 من 
اأقل  على  امل�ستهلكة  الطاقة  اإج��م��ايل 
الرائد  امل�سروع  ه��ذا  ويرتكز  تقدير. 
الطاقة  ا�ستهالك  ك��ف��اءة  ع��ق��ود  على 
�سركات  تنفيذها من خالل  يتم  التي 

خدمات كفاءة الطاقة للمباين.

 •• دبي-وام:

اأ�سدرت بلدية دبي خريطتها ال�سرتاتيجية 2016 – 2021 بلغة برايل، كاأول دائرة حتر�ص 
الب�سرية،  الإعاقة  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب  فئة  من  للمجتمع  حماورها  و�سرح  تو�سيل  على 
وذلك اإميانا منها مببداأ امل�ساواة مع الآخرين �سمن ا�سرتاتيجية بلدية دبي لرعاية الأ�سخا�ص 
اأ�سحاب الهمم 2020.  وقال اإبراهيم يعقوب مدير اإدارة ال�سرتاتيجية والتميز املوؤ�س�سي اإن 
هذه ال�سرتاتيجية جاءت متا�سيا مع التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي اخلا�سة بدعم اأ�سحاب الهمم وتوفر 

احلياة الكرمية لهم بحيث تكون مدينة دبي �سديقة لأ�سحاب الهمم بحلول العام 2020.

بلدية دبي ت�صدر خريطتها ال�صرتاتيجية 
برايل بلغة   2021-2016
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز الكندي الطبي 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1087084 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

CANADIAN HEALTH SERVICES ا�سافة الكندي للتعهدات ال�سحية
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي الد�سوقي

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

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

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

اإعــــــــــلن
العقارات  لدارة  ال�س�����ادة/ا�ستيور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ستثمارية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1835420 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ريفر القاب�سة ذ.م.م river holding L.L.C بن�سبة ٪99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 SINOGULF  ٪99 ذ.م.م  العقارية  لال�ستثمارات  اخلليج  �ساينو  حذف 
REAL ESTATEININVESTMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سري�سكو لدارة التطوير 

العقاري ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1835979 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

river holding L.L.C ا�سافة ريفر القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 SINOGULF REAL حذف �ساينو اخلليج لال�ستثمارات العقارية ذ.م.م
ESTATEININVESTMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم جمانة الذهبي ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1010174 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ايالياداث بوتان فيتيل مو�سى كوتي ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد رجب جمعه نا�سر احلو�سني ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف اياليادات بوتان فيتيل مو�سى كوتي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن علي مطر الريامي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تايتانيوم ون للعازل 

احلراري رخ�سة رقم:CN 1030216 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي قا�سم عبيد �سامل امل�سجري ٪100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبدالكرمي قا�سم عبيد �سامل امل�سجري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد مو�سى حممد اجلاعوين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نيكزي�ص 

CN 1992577:العقارية رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/الني   بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�ست�سارات املوارد الب�سرية
 رخ�سة رقم:CN 1154904  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
ماركت  �سوبر  التجاري  بال�سم   CN رقم:1897054 

بدجت مارت بالغاء طلب تعديل الرخ�سة.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون اك�سالن�ص للرجال

 رخ�سة رقم:CN 1873883 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هيثم يحيى ال�سيد ٪24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمران حممد مبارك طبيخ ٪25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة توفيق فروز هالل الظاهري ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفة خليفة ليال
تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالرحمن عبداملطلب عبداهلل باهارون

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون اك�سالن�ص للرجال
EXCELLENCE GENTS SALOON

اىل/�سالون اك�سالن�ص للرجال ذ.م.م
EXCELLENCE GENTS SALOON LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجلزيرة املا�سية للمقاولت العامة

 رخ�سة رقم:CN 10344860 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل عي�سه علي امل�سعبي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل عي�سه علي امل�سعبي من 100٪ اىل ٪50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبداهلل عي�سه علي امل�سعبي ٪50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*40 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ اجلزيرة املا�سية للمقاولت العامة
DIAMOND ISLAND GENERAL CONTRACTING

اىل/اجلزيرة املا�سية للمقاولت العامة ذ.م.م
DIAMOND ISLAND GENERAL CONTRACTING LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جميلة الطنيجي ونوال املالكي للمحاماه 

وال�ست�سارات القانونية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1055072 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جميله �سالح احمد الطنيجي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جميله �سالح احمد الطنيجي من 50٪ اىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نوال ابراهيم علي املالكي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 50*20 اىل 1*1

وال�ست�سارات  للمحاماه  املالكي  ونوال  الطنيجي  جميلة  من/  جتاري  ا�سم  تعديل 
القانونية ذ.م.م

 JAMELA AL TENIJI & NAWAL AL MALEKI ADVOCATES &
LEGAL CONSULTANTS LLC

اىل/جميلة الطنيجي ونوال املالكي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية �سركة ال�سخ�ص 
الواحد ذ.م.م

 JAMELA AL TENIJI & NAWAL AL MALEKI ADVOCATES &
LEGAL CONSULTANTS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلليج الول خلدمات التوظيف ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1092084 قد تقدموا الينا بطلب
 FIRST تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سركة التجارية الدولية الوىل ذ.م.م 

MERCHANT INTERNATIONAL LLC
first gulf sales تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اخلليج الول للمبيعات

first gulf marketing تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اخلليج الول للت�سويق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد عبيد حمد بالعبد الغفلي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.20*0.50
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ اخلليج الول خلدمات التوظيف ذ.م.م
FIRST GULF EMPLOYMENT SERVICES LLC

اىل/ابوظبي الول خلدمات التوظيف- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
FIRST ABU DHABI EMPLOYMENT SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/افيليايتد كومبيوتر �سرفي�سز �سوليو�سنز  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

فران�ص- ابوظبي رخ�سة رقم:CN 1190502 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كوندونت بو�سيني�ص �سولويو�سان�ص فران�ص اا�ص ايه ا�ص 

Conduent Business Solutions )France( SAS

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف افيليايتد كومبيوتر �سرفي�سز �سوليو�سنز فران�ص

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 50*20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ افيليايتد كومبيوتر �سرفي�سز �سوليو�سنز فران�ص- ابوظبي

AFFILIATED COMPUTER SERVICES SOLUTIONS FRANCE - ABUDHABI

اىل/كوندونت بو�سيني�ص �سولويو�سان�ص فران�ص ا�ص ايه ا�ص- فرع ابوظبي

CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS )FRANCE( SAS abudhabi branch

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
العامة  للمقاولت  ال�س�����ادة/ما�سرتو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1184984 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ما�سرتو للمقاولت العامة
MASTRO GENERAL CONTRACTING

اىل/الديار العامرة للمقاولت العامة
AL DIYAR AL AMIRA GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة ني�ستي جاكوب�ص اوي- ابوظبي 
)اجلن�سية:فنلندا( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة 
ابراهيم  �سامل  بناية  �سارع حمدان  )العنوان: �ص.ب: 39317-  ابوظبي 
واملقيدة حتت رقم )3592( يف �سجل  ابوظبي �ص.ب: 39317(  النعيمي 

ال�سركات الجنبية يف الوزارة. 
�ساأن  يف  2015م  ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م 
يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 

باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
 يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�سهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: 

وزارة القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة اآي ال اآند اف ا�ص اجننرينج اآند 
ابوظبي )اجلن�سية:الهند( قد تقدمت  ليمتد-  كون�سرتك�سن كومباين 
�ص.ب:  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
�ص.ب:  ابوظبي  دروي�ص  جا�سم  ابناء  بناية  الول  زايد  �سارع   107459
222( واملقيدة حتت رقم )4045( يف �سجل ال�سركات الجنبية يف الوزارة. 
�ساأن  يف  2015م  ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م 
يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 

باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
 يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�سهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: 

وزارة القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

اإعــــــــــلن
العربية  ال�س�����ادة/المانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1150977:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد را�سي عبيد �سامل الرا�سدي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمده را�سي عبيد الرا�سدي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الري�ص ال�سريع لزينة 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1133563 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الري�ص ال�سريع لزينة ال�سيارات
AL RAIS AL SAREE AUTO ACCESSORIES

اىل/ال�سطورة الرئي�سي لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
AL ASTOURA AL RAHEESI AUTOCAR SPAREPARTS LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات )4530001(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات )4530010(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

اإعــــــــــلن
اند  فود  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فري�ص  رخ�سة رقم:CN 2390609 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف نواب كرمي داد البلو�سي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سامل حمد حمرور العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
ال�سرق  ريف  التجاري  بال�سم   CN رقم:2062966 
لبيع ال�سراميك بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(



الثالثاء   6   فبراير    2018  م   -   العـدد  12243  
Tuesday  6   February   2018  -  Issue No   12243 اأخبـار الإمـارات

09

•• راأ�س اخليمة-وام:

 اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
مهنة  تعزيز  اأه��م��ي��ة  اخليمة  راأ����ص  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
املهن  اإح��دى  كونها  املجتمع  بها خلدمة  والرت��ق��اء  ال�سيد 
املتاأ�سلة يف املجتمع الإماراتي والتي تتطلب ت�سافر اجلهود 
حلمايتها واحلفاظ عليها ف�سال عن اأهمية املحافظة على 
ال����رثوة ال�سمكية وال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��د ج���زءا من 
الأمن الغذائي الوطني. جاء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب 
ال�سمو حاكم راأ�ص اخليمة يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر 
بن حممد اأم�ص ال�سيد علي نا�سر خليفة باحلبالة الكتبي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية دبي التعاونية ل�سيادي ال�سماك 

خالل  �سموه  وا�ستمع  الدارة.  جمل�ص  اأع�����س��اء  م��ن  وع���دد 
ال�سيد  مبهنة  املتعلقة  املو�سوعات  من  العديد  اىل  اللقاء 
التي  املقدمة لل�سيادين والقوانني  و�سبل تطوير اخلدمات 
تنظم مهنة ال�سيد يف الدولة بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف 
اإم��ارة. وثمن �سموه جهود  اجلهات املحلية الحتادية يف كل 
جمعيات �سيادي ال�سماك يف الدولة وتعاونها مع بع�ص يف 
�سبيل الرتقاء باملهنة وتعزيز دور ال�سيادين واملحافظة على 
حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر  العريقة.  املهنة  ه��ذه 
اخليمة  راأ����ص  ل��ن��ادي  الع��ل��ى  الرئي�ص  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
الريا�سي الثقايف و�سعادة را�سد �سويدان اخلاطري مدير عام 
الت�سريفات وال�سيافة وال�سيد خليفة املهري رئي�ص جمل�ص 

اإدارة جمعية را�ص اخليمة التعاونية ل�سيادي ال�سماك.

حاكم راأ�س اخليمة يثمن جهود جمعيات �صيادي لتعزيز مهنة ال�صيد والرتقاء بها 

�صيف بن زايد يح�صر جانبا من موؤمتر البتكار وا�صت�صراف امل�صتقبل

�صرطة راأ�س اخليمة تلزم بتنفيذ مب�صروع )حماية(

�صقر اخلريية ترعى جائزة القراآن الكرمي 

الإ�صعاف الوطني يكرم 
الدفاع املدين يف عجمان

•• عجمان ـ الفجر 

الإدارة  ال��وط��ن��ي  الإ���س��ع��اف  ك���رم 
امل���دين عجمان،   ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
امل�سرتك  للتعاون  تقديراً  وذل��ك 
وتعزيزا  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
ل��ل��ج��ه��ود امل�����س��رتك��ة ال��ت��ي حتقق 
�سرائح  لكافة  وال�ستقرار  الأم��ن 

املجتمع.
وت�سلم �سعادة العميد عبدالعزيز 
ع����ل����ي ال�������س���ام�������س���ي م����دي����ر ع����ام 
تذكارياً  درع������اً  امل�����دين  ال����دف����اع 
ال�سركات  ال��ع��الق��ات  م��دي��ر  م��ن 
ال���س��رتات��ي��ج��ي ف��ه��د حم��م��د بو 
رب����اع، م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الدور 
الوطني  الإ�سعاف  به  يقوم  الذي 

يف خدمة املجتمع ونقل امل�سابني 
املخت�سني،  قبل  م��ن  واإ�سعافهم 
الوطني  الإ����س���ع���اف  “اإن  ق��ائ��ال 
اأربع  يعمل يف عجمان على م��دار 
علمية  مبنهجية  �ساعة  ع�سرين 
ح���دي���ث���ة وب���اأف�������س���ل الإم���ك���ان���ات 
وب����ف����رق م��ت��خ�����س�����س��ة ت��ع��م��ل يف 
جم��ال الإ���س��ع��اف والإن��ق��اذ الذي 
يعد خطوة اأ�سا�سية يف اأمن وراحة 

كل مواطن وزائر ومقيم.
هذا وعلى جانب اآخر كرم �سعادة 
العميد عبدالعزيز علي ال�سام�سي 
للدفاع  العامة  الإدارة  عام  مدير 
اأول  امل�����س��اع��د  ع���ج���م���ان،  امل�����دين 
���س��امل را���س��د ال��زع��اب��ي م��ن اإدارة 
التدريب بوزارة الداخلية، وذلك 

تقديراً لتعاونه املتميز واإخال�سه 
لالإدارة يف تقدمي اجلهود مبجال 

التدريب.
واأكد العميد ال�سام�سي اإن التكرمي 
ياأتي �سمن اإطار منهجية الإدارة 
والتحفيز  ل��ت�����س��ج��ي��ع  ال���داع���م���ة 
ومنت�سبي  امل��ت��ع��اون��ني  وت��ق��دي��ر 
الفئات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال�����س��رط��ة 
يف  املتميزين  الوظيفية  وامل��ه��ام 

اأداء عملهم الوظيفي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ق���دم���ت  م��وؤ���س�����س��ة ���س��ق��ر ب���ن حممد 
ال����ق����ا�����س����م����ي ل�����الأع�����م�����ال اخل����ري����ة 
( من  للدورة)18  والإن�سانية دعمها 
الكرمي،  للقراآن  اخليمة  راأ���ص  جائزة 
ال�سمو  �ساحب  برعاية  حتظى  ال��ت��ي 
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي، ع�سو 
اخليمة.  راأ���ص  حاكم  الأعلى،  املجل�ص 
واأك��دت خرية �سقر اأن دعم اجلائزة 

القراآنية ياأتي بتوجيهات مبا�سرة من 
قبل ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي، 
رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة �سقر بن 
اخلرية  ل��الأع��م��ال  القا�سمي  حممد 
�سنوي  دع�����م  ظ����ل  يف  والإن�������س���ان���ي���ة، 
تقدمه املوؤ�س�سة للجائزة، فيما ت�ساهم 
العام  هذا  اجلائزة  رعاية  يف  املوؤ�س�سة 

ك”راع ف�سي”.
اأح��م��د را���س��د ���س��وف��ة الزعابي  واأك����د 
“�سقر  مل���وؤ����س�������س���ة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر   ،

ت�ستاأثر بدعم  اأن اجلائزة  اخلرية”، 
واهتمام كبرين من جانب املوؤ�س�سة، 
الأم���ر، ال���ذي ي��ن��درج يف اإط���ار اهتمام 
قيادة الدولة الر�سيدة برعاية القراآن 
ال����ك����رمي ودع������م ح��ف��ظ��ة ك���ت���اب اهلل، 
وتعزيز دوره يف تربية الأجيال وغر�ص 
ومنظومة  ال��ن�����صء  ن��ف��و���ص  يف  ق��ي��م��ه 
ال��ق��ي��م وال�����س��ل��وك ل��دي��ه��م، لف��ت��ا اإىل 
ال�سابع  املوؤ�س�سة للجائزة للعام  رعاية 

على التوايل.

املوؤ�س�سة  حر�ص  اإىل  الزعابي  واأ���س��ار   
ع���ل���ى حتقيق  الإن�������س���ان���ي���ة  اخل����ري����ة 
والوطنية،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اأه����داف����ه����ا 
والن�صء  وال�����س��ب��اب  ال��ط��ل��ب��ة  وحت��ف��ي��ز 
ع��ل��ى ح��ف��ظ ال���ق���راآن ال���ك���رمي، ودعم 
ع��ل��ى حتفيظه  ال��ق��ائ��م��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
واإب��راز ورف��ع مكانة حفظة  لالأجيال، 
الإم�����ارات�����ي،  امل��ج��ت��م��ع  يف  اهلل  ك���ت���اب 
الدينية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  دع�����م  ب���ج���ان���ب 
وموؤ�س�سات  وال��وط��ن��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

املجتمع املدين، مبا ي�سب يف امل�سلحة 
الوطنية العليا.

�صيف بن زايد : حري�صون على توفري البيئة 
الآمنة للن�سء عرب العامل الفرتا�صي 

الإمارات للتنمية تختتم فن التحليل الح�صائي بنظام اك�صل 

•• اأبوظبي-وام :

اأكد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
ا�ستجدت  التي  التطورات  اأن  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�ص 
على ا�ستخدامات الإنرتنت يف وقتنا احلايل و�سيوع ا�ستخدام 
الأجهزة الذكية املرتبطة بالعامل مبا�سرة تقدم بيئة معرفية 
حتديات  ي�ساحبها  ق��د  لكنها  والإب����داع  التطور  على  ت�سجع 
ت�ستلزم �سرورة حتمية خللق بيئة جمتمعية اآمنة من خالل 
الأف�سل  ال�ستخدام  نحو  الأبناء  توجيه  يف  اجلميع  م�ساركة 

لهذه القنوات.
واأ�سار �سموه يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم العاملي لالإنرتنت الذي 

ي�سادف ال�ساد�ص من فرباير من كل عام اإىل اأن الإمارات تعترب 
من الدول العاملية الرائدة يف توفر البيئة الآمنة واملطمئنة 
لالأبناء والأ�سرة وتعزيز جهود التوعية والوقاية من خماطر 

التعامل ال�سلبي مع �سبكة الإنرتنت.
الواعية  الإم��ارات��ي��ة  الأ���س��رة  دور  على  التاأكيد  �سموه  وج���دد 
الوطنية  املوؤ�س�سات  الأمور يف تعزيز جهود  اأولياء  وم�سوؤولية 
العامل  يف  الأب��ن��اء  �سلوكيات  توجيه  يف  احلكومية  والهيئات 
ايجابا  احلديثة  التقنيات  تقدمه  ما  ل�ستثمار  الفرتا�سي 
ويجنبهم  امل�سرق  الدولة  م�ستقبل  الن�صء  على  بالنفع  ليعود 
ا�ستخدامهم  عند  تواجههم  ق��د  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل��خ��اط��ر 

ال�سبكة العنكبوتية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

التحليل  ف��ن  دورة  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  الإم�����ارات  جمعية 
حامد  اأ.اأ���س��ام��ة  قدمها   ، اك�سل  نظام  با�ستخدام  الح�سائي 
اخليمة  راأ���ص  مركز  من  القومية  احل�سابات  خبر  العبابنة 
لالإح�ساء والدرا�سات ا�ستمرت ملدة ثالث اأيام يف مقر جمعية 
الإم��ارات بالظيت . هدفت الدورة اإىل تعزيز معرفة وقدرات 
البيانات  وحتليل  الإح�سائية  املقايي�ص  جم��ال  يف  امل�ساركني 

. excel الإح�سائية با�ستخدام نظام
وا�ستعر�ست الدورة عدة حماور يف بدايتها مقدمة عامة عن 
با�ستخدام  الب��ح��اث  لإج���راء  املتبعة  وامل��راح��ل  الح�ساء  علم 
كما   . التطبيقي  الح�ساء  اأق�سام  وعن   ، الح�سائي  التحليل 

تطرقت اىل كيفية ادخال البيانات وطريقة معاجلتها .

ومت خالل الدورة التدريبية ومن خالل فرق العمل مناق�سة 
اأهم التحديات وال�سعوبات التي تواجههم يف اعداد التقارير 
الح�سائية ، والطرق احلديثة للتغلب عليها ، كما مت تطبيق 
اخ��ت��ب��ار ال�����س��دق وال��ث��ب��ات ع��ل��ى اأداة ال��ب��ح��ث ) ال���س��ت��ب��ي��ان ( 
ومعاجلة الخطاء الواردة فيه ، حيث قام املدرب باإجراء بع�ص 
هذه  يف  للم�ساركني  العملية  والتطبيقات  العملية  التمارين 
الدورة . من جهته ، اأكد خلف �سامل عنرب مدير عام جمعية 
امل��ت��درب��ني م��ه��ارات التحليل  ال���دورة متنح  اأن ه��ذه  الإم����ارات 
واملعلومات  البيانات  فرز  اكت�ساب مهارة  وكيفية   ، الح�سائي 
من اأجل احل�سول على دقة عالية يف النتائج التي توفر بيئة 
خ�سبة ملتخذي القرارات يف ظل ثورة املعلومات ، ومت تدريبهم 
تلخ�ص  التي  املنا�سبة  البيانية  الر�سومات  اختيار  كيفية  على 

العمل ومتكن من ا�ستخراج النتائج املرجوة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ب��ن علوان  ال��ل��واء علي عبد اهلل  ت��راأ���ص 
النعيمي قائد عام �سرطة راأ�ص اخليمة، 
اجتماع اللجنة الإ�سرافية الُعليا مل�سروع 
)حماية( الأول للعام 2018م، بح�سور 
اأع�ساء اللجنة الإ�سرافية الُعليا، لإدارة 
وتطبيق م�سروع الأنظمة التقنية لأمن 
رقم  القرار  نظام حماية �سمن  املن�ساآت 
خالل  مت  2017م.   ل���ع���ام   )  68  (
الج���ت���م���اع، م��ن��اق�����س��ة ال��و���س��ع احل���ايل 
مل�����س��روع ح��م��اي��ة والإط������الع ع��ل��ى م��ا مت 
حتقيقه خالل العام املن�سرم 2017م، 
والتاأكيد على �سرورة اإلزام كافة اجلهات 
املعنية مب�سروع حماية بتطبيق النظام، 
فريق  اأع�ساء  على  التاأكيد  عن  ف�ساًل 
تنفيذ امل�سروع، ب�سرورة تكثيف اإجراءات 
ب�سورة  والأم����ن����ي  ال������دوري  ال��ت��ف��ت��ي�����ص 
م�ستمرة. من جانب اآخر، اأكد الجتماع 

على �سرورة دعم وتعزيز البيئة الأمنية 
وت�سجيع  التنمية،  يف  اأ�سا�سي  كمتطلب 
واأه���داف  مل��ح��اور  وف��ق��اً  ال�ستثمار  دع��م 
ال��ت��وج��ه الإ���س��رتات��ي��ج��ي ، مب��ك��اف��ح��ة ) 
ن�سبتها  ( وخ��ف�����ص  امل��ج��ه��ول��ة  اجل��رائ��م 

اإىل احلد الأدنى، مبا يكفل حتقيق روؤية 
الوطنية  واأجندتها  2021م  الم��ارات 
يف رفع ن�سبة ال�سعور بالأمان. ويف ختام 
راأ�ص  �سرطة  ع��ام  قائد  اأ���س��اد  الجتماع، 
�سرطة  تبذلها  التي  باجلهود  اخليمة، 

راأ�ص اخليمة، لتفعيل وتطبيق القانون، 
اأف�سل الأهداف واملعاير الأمنية،  وفق 
موجهاً اأع�ساء اللجنة الإ�سرافية الُعليا 
العمل  ب�����س��رورة    ،“ “ حماية  مل�����س��روع 
ب�سكل م�ستمر على متابعة وتنفيذ نظام 

م�ستوى  باأف�سل  وتطبيقه   ) حماية   (
خ�����الل تطوير  م����ن  وذل������ك  م���ط���ل���وب، 
ب���ه، والتعاون  ال��ع��م��ل والرت���ق���اء  اآل��ي��ات 
الأمني  العمل  يف  العقبات  كافة  لإزال���ة 

وال�سرطي.

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
من  جانب  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء 
جل�سات موؤمتر البتكار وا�ست�سراف 
الجتماع  �سموه  وت��را���ص  امل�ستقبل 
ال�سعادة  ملجل�ص   2018 لعام  الأول 
الذي  الداخلية  ب���وزارة  والإيجابية 
فندق  يف  امل��وؤمت��ر  هام�ص  على  عقد 

روز وود باأبوظبي.
�سارك يف الجتماع لأول مرة ممثلني 
خالله  ومت  امل��ج��ت��م��ع  ����س���رائ���ح  ع���ن 
ا�ستعرا�ص املوؤ�سرات واملبادرات التي 
وزارة  ق���ط���اع���ات  ت��ن��ف��ذه��ا خم��ت��ل��ف 

الداخلية.
نا�سر  م����ع����ايل  الج����ت����م����اع  ح�������س���ر 
وك��ي��ل وزارة  ال������داوود  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال����داخ����ل����ي����ة 
ال�سيخ  ومعايل  ال�سقيقة  ال�سعودية 
خليفة  اآل  الرحمن  عبد  ب��ن  نا�سر 
مملكة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
�سيف  والفريق  ال�سقيقة  البحرين 
وزارة  وك����ي����ل  ال�������س���ع���ف���ار  ع����ب����داهلل 
ال��داخ��ل��ي��ة وم��ع��ايل ال��ف��ري��ق �ساحي 
ال�سرطة  رئي�ص  نائب  متيم  خلفان 

ال�سرطة  وق��ادة  العام بدبي  والأم��ن 
عدد  الجتماع  ح�سر  كما  بالدولة. 
كبر من طلبة اجلامعات واملدار�ص 
القطاعني  واملخت�سني من  بالدولة 

العام واخلا�ص.
و�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
من  جانب  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء 
جل�سات موؤمتر البتكار وا�ست�سراف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ال������وزارة 
ا�ست�سراف  برنامج  فعاليات  �سمن 
امل�ستقبل للوزارة وي�ستهدف تطوير 
وخطط  ت��ط��ل��ع��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
و�سمان  م�ستقبلية  حلول  لت�سكيل 
التحديات  ملواجهة  الدائم  التطوير 
ال�����س��رط��ي ودعم  ال��ع��م��ل  يف جم����ال 
م����ب����ادرات ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ت��رت��ك��ز على 

ا�ست�سراف امل�ستقبل.
وكان الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار 
اليوم  افتتح  الداخلية  وزارة  وكيل 
فعاليات موؤمتر البتكار وا�ست�سراف 
الدارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
وتطوير  ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
م��ع احد  ب��ال��ت��ع��اون  ب���ال���وزارة  الداء 
وذلك  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات 

يف فندق روزود بابوظبي.

معايل  امل������وؤمت������ر  اف����ت����ت����اح  ح�������س���ر 
ن��ا���س��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ال������داوود وكيل 
العربية  اململكة  يف  الداخلية  وزارة 
ال�����س��ي��خ نا�سر  ال�����س��ع��ودي��ة وم��ع��ايل 
خليفة  اآل  ال����رح����م����ن  ع����ب����د  ب�����ن 
مملكة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
خلفان  �ساحي  وال��ف��ري��ق  البحرين 
ال��رك��ن خليفة حارب  وال��ل��واء  متيم 
التطوير  جمل�ص  رئ��ي�����ص  اخل��ي��ي��ل��ي 
واللواء  الداخلية  ب���وزارة  املوؤ�س�سي 
وكيل  ال�سام�سي  مبارك  علي  �سامل 
للموارد  امل�����س��اع��د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
واخلدمات امل�ساندة بالإنابة واللواء 
ج��ا���س��م حم��م��د امل���رزوق���ي ق��ائ��د عام 
ال��دف��اع امل��دين وال��ل��واء عبد العزيز 
المن  ع��ام  مدير  ال�سريفي  مكتوم 
ال�سرطة  وق����ادة  ب���ال���وزارة  ال��وق��ائ��ي 
ب��ال��دول��ة وامل������دراء ال��ع��ام��ون وعدد 
من  وال�سيوف  ال�سباط  م��ن  كبر 

الدول العربية والأجنبية.
ورحب ال�سعفار يف كلمته باحل�سور 
جمال  يف  واملتخ�س�سني  وباخلرباء 
ال�سطناعي  وال�����ذك�����اء  الب���ت���ك���ار 
اأف�سل  لتبادل  املوؤمتر  يف  امل�ساركني 
اأف�سل  ع��ل��ى  والط�������الع  اخل������ربات 
املو�سوع  ه���ذا  ت��ن��اول  امل��م��ار���س��ات يف 

والتعاون  اجل���ه���ود  وت��وح��ي��د  ال���ه���ام 
امل�سرتك للتوعية بخطورة اجلرائم 
التحديات  وم��واج��ه��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

املتزايدة ملثل هذه اجلرائم.
وق���ال اإن ان��ع��ق��اد ه���ذا امل��وؤمت��ر على 
اأر���ص دول��ة الإم��ارات ياأتي انطالقا 
الوعي  ن�����س��ر  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه���ا  م����ن 
البتكار  ث��ق��اف��ة  م��ف��ه��وم  وت��ر���س��ي��خ 
امل��زي��د من  ل��ب��ذل  وحتفيز الأج��ي��ال 
مبتكرة..  بطريقة  والعمل  اجلهود 
ال��ي��وم يف الإم���ارات  اأن��ن��ا  اإىل  م�سرا 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ع��ن  ن��ت��ح��دث 
وكيفية  الرقمية  وال��ث��ورة  والتطور 
توؤمن  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادة  روؤى  حت��ق��ي��ق 
باأن البتكار و�سيلة اأ�سا�سية لتحقيق 
التناف�سية  ال��ق��درة  وزي���ادة  التنمية 
ب��الب��ت��ك��ار وجعله  وه����ذا اله��ت��م��ام 
م�ساريعنا  كافة  يف  ومرتكزا  اأولوية 
لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  ومبادراتنا 
لي�ص  الب��ت��ك��ار  اإن  ال��ع��ل��ي��ا..  قيادتنا 
هو  بل  فقط  القيادة  ومهمة  واجبا 

واجب وم�سوؤولية اجلميع.
الداخلية  وزارة  وك���ي���ل  واأ������س�����اف 
اإ�سرتاتيجية  ال�����وزارة  يف  ل��دي��ن��ا  اإن 
وا�سحة وذات معامل بارزة يف جمال 
الإبداع والبتكار من خالل تركيزنا 

واملمار�سة  وال��ت��دري��ب  التعليم  على 
لنتمكن من خاللهم جتاوز النمطية 
من  والبتكار  الإب���داع  اإىل  الأداء  يف 
العديد  وت��ب��ن��ي  ا���س��ت��ح��داث  خ����الل 
من ال�سيا�سات واملبادرات حتى غدت 
عمليات الإبداع والبتكار يف الوزارة 
نبلغ  حتى  را�سخة  يومية  ممار�سة 
الريادة يف كافة جوانب عملنا لتكون 
املرجع الأول حمليا وعامليا يف تبني 
م��ن��ه��ج��ي��ات ومم����ار�����س����ات الإب��������داع 

والبتكار.
اأن يخرج  اأمله  ال�سعفار عن  واع��رب 
والتو�سيات  ب���ال���ن���ت���ائ���ج  امل�����وؤمت�����ر 
الأمني  العمل  تخدم  التي  املنا�سبة 
امل�����رج�����وة منه  وحت���ق���ق الأه����������داف 
وا�سكر القائمني على تنظيمه وكافة 
للمجتمعني  راج��ي��ا  فيه  امل�����س��ارك��ني 

التوفيق والنجاح.
املوؤمتر  ب������داأت ج��ل�����س��ات  ذل����ك  ب��ع��د 
الوىل  ال��ع��م��ل  ع��ق��دت جل�سة  ح��ي��ث 
ومت خاللها عر�ص ومناق�سة ثالث 
الفريق  معايل  وحت��دث  عمل  اأوراق 
���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئي�ص 
ال�����س��رط��ة والم����ن ال��ع��ام ب��دب��ي عن 
مو�سوع البتكار يف العمل ال�سرطي 
وا�����س����ت����ع����ر�����ص ع�������دد م�����ن الف����ك����ار 

الب���ت���ك���اري���ة ال���ت���ي مت ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
املختلفة  ال�سرطي  العمل  جم��الت 
وم������ا ���س��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه م����ن اف���ك���ار 

ابتكارية يف امل�ستقبل.
من  الكويتي  حممد  الدكتور  وق��دم 
الإم�����ارات ورق���ة عمل ح��ول حتويل 
فر�ص..  اىل  اجل��دي��دة  ال��ت��ه��دي��دات 
وا���س��ت��ع��ر���ص م�����س��ط��ف��ى اآرت������ن من 
مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة 
امل����خ����درات واجل����رمي����ة ورق�����ة عمل 
نظرة   2018 ع��ام  البتكار  بعنوان 

م�ستقبلية - حتديات وفر�ص.

لالأنظمة  ���س��اع��د  ���س��رك��ة  و���س��ارك��ت 
وموؤمتر  م��ع��ر���ص  ���س��م��ن  امل���روري���ة 
وزارة الداخلية لالبتكار وا�ست�سراف 
فعالياته  انطلقت  ال���ذي  امل�ستقبل 
ب���اإم���ارة  وود  روز  ف���ن���دق  يف  ال���ي���وم 
�سهر  ف���ع���ال���ي���ات  ����س���م���ن  اأب����وظ����ب����ي 

الإمارات لالبتكار.
����س���اع���د عر�ص  م��ن�����س��ة  وت�����س��م��ن��ت 
اأحدث الأنظمة وامل�ساريع  لعدد من 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ت���م���دة ع���ل���ى ال����ذك����اء 
ال�سطناعي يف جمال اإدارة احلوادث 
عرب اأنظمة و�سا�سات تفاعلية تربط 

امليدانية  بالعمليات  التحكم  مراكز 
واأحوال الطرق على م�ستوى الدولة 
حلظيا وت��وف��ر ه��ذه الأن��ظ��م��ة ربط 
ت��ق��ن��ي م��ت��ك��ام��ل م���ع ك���اف���ة اجلهات 
بالإ�سافة  احل����وادث  ب����اإدارة  املعنية 
البتكارية  امل�������س���اري���ع  م����ن  ل���ع���دد 
ال���ت���ق���ن���ي���ة ال����ت����ي ت����ق����دم ب����اق����ة من 
اخلدمات الذكية لأ�سحاب املركبات 
وال�سائقني با�ستخدام اأرقى املن�سات 
ت�ساهي  ال��ت��ي  والتكاملية  التقنية 
ا�ستجابة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

لتوجهات حكومة دولة الإمارات.
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حمدان بن حممد يعني خلفان بالهول رئي�صا تنفيذيا ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل 
•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ال�سيخ ح��م��دان  اأ���س��در �سمو 
التنفيذي  املج�����ل�ص  رئي��������ص  دب��ي  عه�����د  ويل  مكتوم 
قرارا  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
ملوؤ�س�سة  تنفيذيا  رئي�سا  بالهول  جمعة  خلفان  بتعيني 

دبي للم�ستقبل.
ي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ع��ي��ني يف اإط����ار ت��وج��ه��ات ���س��م��وه لتمكني 
فاعل  ب�سكل  امل�ساركة  على  وحتفيزها  ال�سابة  الكفاءات 
ا�ستقطاب  على  احلر�ص  ويج�سد  امل�ستقبل  �سناعة  يف 

الكوادر الوطنية املوؤهلة ملختلف املواقع القيادية الداعمة 
دب��ي. ويحمل خلفان  اإم��ارة  ال�ساملة يف  التنمية  مل�سرة 
بالهول درجة البكالوريو�ص يف التمويل ونظم املعلومات 
الإداري��ة ودرجة املاج�ستر يف التجارة الإلكرتونية من 
وقد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  بو�سطن  جامعة 
�سغل قبل تعيينه رئي�سا تنفيذيا ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
يف  لال�سرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب  من�سب 
اإ�سافة اإىل عمله رئي�سا تنفيذيا مل�سرعات دبي  املوؤ�س�سة 

امل�ستقبل.
كما �سغل من�سب نائب الرئي�ص لال�سرتاتيجية يف »دبي 

ال�سرتاتيجي  ال��ت��وج��ه  �سياغة  يف  و���س��اه��م  القاب�سة« 
م�سرف  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  اإىل  اإ���س��اف��ة  لل�سركة 

الإمارات للتنمية.
بهدف  للم�ستقبل« جاء  دبي  »موؤ�س�سة  اإط��الق  اأن  يذكر 
دبي  ب��اإم��ارة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف  حم���وري  دور  اأداء 
متثل  ال��ت��ي  امل�ستقبل  دب��ي  اأج��ن��دة  اإط���الق  م��ع  متا�سيا 
ا�ست�سراف  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  ب��ه��ا  ت�سرت�سد  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
م�ستقبل القطاعات ال�سرتاتيجية على املديني املتو�سط 
والبعيد بالتعاون مع العديد من اجلهات واملوؤ�س�سات يف 

القطاعني احلكومي واخلا�ص.

د�صتورية الوطني الحتادي توا�صل مناق�صة م�صروع قانون التحكيم 
•• اأبوظبي-وام:

 وا�سلت جلنة ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية والطعون باملجل�ص الوطني الحتادي مناق�سة مواد م�سروع قانون 
احتادي يف �ساأن التحكيم وذلك خالل اجتماعها اليوم برئا�سة �سعادة ال�سيخ حممد عبداهلل النعيمي رئي�ص اللجنة 
واأحمد  غليط����ة  بن  اأحمد  وم��روان  اللجنة  النقبي مقرر  عبداهلل  جا�س����م  كل من  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  وح�سور 
حممد احلم���ودي وخلف��ان عبداهلل بن يوخة و�سالح مبارك العامري اإىل جانب ممثلي وزارتي العدل والقت�ساد .

وقال �سعادة ال�سيخ حممد عبداهلل النعيمي اإن اللجنة ا�ستكملت يف اجتماعها اليوم مناق�سة 40 مادة من م�سروع 
ال��راأي حول بع�ص  61 م��ادة بح�سور ممثلي وزارت��ي العدل والقت�ساد حيث مت تبادل  ال��ذي يتكون من  القانون 
ت�سهدها  التي  للتطورات  م��واك��ب  القانون  م�سروع  اأن  م��وؤك��دا  ال��الزم��ة  التعديالت  بع�ص  واإج���راء  القانون  بنود 
الدولة والعامل وميثل خطوة مهمة يف دعم التجارة وا�ستقطاب امل�ستثمرين والتنمية القت�سادية وتعزيز البيئة 

ال�ستثمارية.

ويل عهد دبي يوجه برفع املكافاآة املالية وزيادة فئات جائزة حمدان بن حممد للبتكار 
•• دبي-وام:

وجه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص 
املجل�ص التنفيذي برفع املكافاآة املالية وزيادة عدد فئات جائزة حمدان بن 
حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع اعتبارا من الن�سخة الثانية للجائزة وذلك 
يف  اجل��ائ��زة  �سهدتها  التي  الوا�سعة  العاملية  وامل�ساركة  الكبر  النجاح  بعد 

دورتها الأوىل.
واأع��رب �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين يف هيئة 
الطرق واملوا�سالت رئي�ص جمل�ص اأمناء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار 
يف اإدارة امل�ساريع عن �سكره العميق ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اكت�ساف  اإىل  تهدف  التي  للجائزة  الكرمية  ورعايته  دعمه  على  مكتوم  اآل 
ومكافاأة وت�سجيع وترويج ومتكني البتكار يف اإدارة امل�ساريع وتوفر قاعدة 
بيانات ت�سم اأف�سل املمار�سات ومناذج العمل يف اإدارة امل�ساريع وتوفر من�سة 

تبادل الأفكار املبتكرة يف جمال اإدارة امل�س�اريع.
وقال ان جمل�ص اأمناء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع 
و600  مليونني  اإىل  لت�سل  املائة  29 يف  بن�سبة  املكافاأة  قيمة  رفع  اعتمد 
األف درهم 710 اآلف دولر كما اعتمد ا�ستحداث الفئة »الأكادميية« التي 
املبتكرة  املبتكرة للم�ساريع والإدارة  العلمي لالإدارة  البحث  ت�سمل جائزتي 

والأكادمييني  الطالب  ا�سراك  بهدف  وذلك  الكادميية«  »الفئة  للم�ساريع 
الثانية  ب��ال��دورة  الفائزين  ت��ك��رمي  يتم  و���س��وف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  والباحثني 
ال��دورة اخلام�سة ملنتدى دبي العاملي لإدارة امل�ساريع يف  من اجلائزة خالل 

دي�سمرب املقبل.
الدورة  يف  امل�ساركة  طلبات  لتلقي  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  الطاير  واأع��ل��ن 
املوقع  عرب  امل�ساريع  اإدارة  يف  لالبتك�ار  حممد  بن  حمدان  جلائزة  الثانية 
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يونيو املقبل.
واأم��ني عام جائزة  الأمناء  ليلى فريدون ع�سوة جمل�ص  قالت  من جانبها 
اليوم  عقد  �سحفي  لقاء  يف  امل�ساريع  اإدارة  يف  لالبتكار  حممد  بن  حمدان 
كبرا من حيث  اإقبال  الأوىل لق��ت  دورتها  اجلائزة يف  اإن  الهيئه  يف مقر 
حتفيز العقول والقدرات والإمكانات املبدعة لالأفراد والفرق واملوؤ�س�سات يف 
اإدارة امل�ساريع مما حفزنا على تو�سيع امل�ساركات بها من  جمال البتكار يف 
حيث اإ�سافة فئة »الأكادميية« وهي تت�سمن »جائزة البحث العلمي لالإدارة 
البحث  ت�سجيع  اىل  وت��ه��دف  دولر  األ���ف   40 بقيمة  للم�ساريع«  املبتكرة 
على  يعملون  ال��ذي��ن  الباحثني  وت��ك��رمي  امل�ساريع  اإدارة  جم��ال  يف  العلمي 
للم�ساريع  املبتكرة  الإدارة  و«جائزة  امل�ساريع  اإدارة  تطوير نظريات ومبادئ 
تبني  ت�سجيع  اأي�سا وتهدف اىل  األف دولر   40 بقيمة  الكادميية«  »الفئة 

مبادئ اإدارة امل�ساريع يف امل�ساريع والعمل الكادميي وذلك بهدف فتح املزيد 
اأهداف  لتعزيز  املبتكرة  الأف��ك��ار  من  املزيد  وا�ستقطاب  اجل��ائ��زة  اآف��اق  من 

اجلائزة.
اإىل  دولر  األ��ف   30 الفردية من  الفئة  رف��ع قيمة جوائز  ان��ه مت  واأ�سافت 
األف دولر لكل فائز وت�سم »اأف�سل مدير م�سروع مبتكر« وفئة » اأف�سل   50
مدير مكتب اإدارة م�ساريع مبتكر« اأما فئة الفرق والتي ت�سم فئة الفريق 
األف دولر   80 األف دولر اإىل   40 املبتكر فقد مت رفع قيمة جائزتها من 
وتبلغ  املوؤ�س�سات  املبتكرة يف  لالأفكار  الثالثة من اجلائزة فهي  الفئة  بينما 
القيمة الإجمالية لهذه الفئة 450 األف دولر وتنق�سم اإىل ثالثة جوائز 
دولر  األ��ف   100 وقيمتها  امل�ساريع  اإدارة  يف  املبتكرة  الفكرة  الأوىل جائزة 
دولر  األ��ف   150 بقيمة  الربامج  اإدارة  يف  املبتكرة  الفكرة  جائزة  والثانية 
بقيمة  امل�ساريع  اإدارة حمافظ  املبتكرة يف  للفكرة  الثالثة فهي  اأما اجلائزة 

دولر. األف   200
واأو�سحت اأن اجلائزة تت�سمن جمموعة من القواعد وال�سروط العامة يجب 
الأخذ بها ملن يرغب يف التقدم للجائزة واإن من هذه القواعد وال�سروط األ 
يكون قد مر على تاريخ ا�ستكمال امل�سروع اأكرث من 48 �سهرا قبل التقدم 
وقت  يف  الإث��ب��ات  وم�ستندات  الداعمة  امل��واد  جميع  تقدمي  ويجب  للجائزة 
بو�سوح ويف حال طلب معلومات  واإب��رازه��ا  اإليها  الإ���س��ارة  التقدمي ويجب 

اإ�سافية يجب توفرها خالل خم�ص اأيام عمل من تاريخ الطلب كما يجب 
للجائزة  املتقدم  بوا�سطة  اإجنازها  قد مت  املقدمة  الأعمال  تكون جميع  اأن 

ومبوافقة من راعي امل�سروع مع تقدمي امل�ستندات التي تثبت ذلك.
اأي�سا �سرورة التقدمي  اأن القواعد وال�سروط العامة تت�سمن  واأ�سارت اإىل 
للجائزة باللغة الإجنليزية نظرا لأنها جائزة عاملية كما يجب تعيني �سخ�ص 
كما  التقدم  طلب  بخ�سو�ص  التوا�سل  عن  م�سوؤول  ات�سال  كنقطه  واح��د 
ميكن امل�ساركة بنف�ص امل�سروع والبتكار امل�ستخدم يف اأكرث من فئة للجائزة 

يف حال ا�ستوفى �سروط التقدم للجائزة املعنية.
واأكدت فريدون اأن القواعد تت�سمن اأن فريق اجلائزة له احلق يف ا�ستخدام 
اأن  كما  للجائزة  وال��رتوي��ج  الدعاية  لأغ��را���ص  به  امل�سارك  املحتوى  بع�ص 
فريق اجلائزة له احلق اأن يقرر منح اجلائزة لثنني اأو اأكرث من املتقدمني 
�سمن الفئة نف�سها ويحق لفريق اجلائزة حجب اأي من اجلوائز اإذا ما تقرر 
اأن تقييم طلبات امل�ساركة ل ت�سل اىل م�ستوى معاير اجلائزة كما اأن لكل 

جائزة متطلبات ومعاير معنية اإ�سافية.
واأ�سافت اأن جلنة التحكيم تتاألف من خرباء خمت�سني واأنه �سيتم تخ�سي�ص 
اأع�ساء جلنة التحكيم لتقييم كل م�ساركة مبا ي�سمن عدم وجود اأي تعار�ص 
للم�سالح وي�سمن اتباع وتطبيق اأع�ساء اللجنة لأعلى مقايي�ص الحرتافية 

وال�سلوك املهني.

حمدان بن حممد يطلق ا�صرتاتيجية دبي للمعاملت اللورقية  
•• دبي-وام:

اأط���ل���ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
للمعامالت  دب��ي  “ا�سرتاتيجية 
روؤية  اإط���ار  يف  الالورقية” وذل��ك 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
دبي  حكومة  اهلل” لتحول  “رعاه 

اإىل منوذج ذكي بالكامل.  
جاء ذلك خالل زيارة �سموه �سباح 
اليوم مقر دبي الذكية يف حي دبي 
اهلل  �سعادة عبد  يرافقه  للت�سميم 
العام  الأم������ني  ال��ب�����س��ط��ي  حم��م��د 

للمجل�ص التنفيذي لإمارة دبي.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
املنا�سبة  اآل مكتوم بهذه  را�سد  بن 
مرحلة  اإط������الق  ال���ي���وم  ن�����س��ه��د   :
اإىل  جديدة يف م�سرة حتول دبي 
خالل  م��ن  بالكامل  ذك��ي��ة  مدينة 
للمعامالت  دب��ي  “ا�سرتاتيجية 
الالورقية” التي �سترتجم ب�سكل 
عمل  لآلية  حكومتنا  روؤي��ة  عملي 
ال���ت���ي توظف  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

ك���اف���ة اح���ت���ي���اج���ات امل���رح���ل���ة ف����اإن 
يعترب  ورق  ب��ال  حلكومة  التحول 

اإحدى ممكنات امل�ستقبل.
التحول   “  : ل�����وت�����اه  واأ�������س������اف 
ورق  ب�����ال  حل����ك����وم����ة   100%
الإم����ارة  اق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  �سينعك�ص 
موظفي  اإنتاجية  وح��ج��م  وج���ودة 
اإىل  بالإ�سافة  احلكومي  القطاع 
الأمثل  ال�ستخدام  توجيه  اإع���ادة 

للموارد احلكومية”.
دب�����ي  “ا�سرتاتيجية  ت������ق������وم 
“على  ال����الورق����ي����ة  ل��ل��م��ع��ام��الت 
ث����الث����ة حم�������اور رئ���ي�������س���ة وه�����ي: 
�سيتم  “التقنيات” وال��ذي  حم��ور 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  خ���الل���ه  م���ن 
ل�سمان  البيانات  وتوفر  التقنية 
اإجراء كافة املعامالت والإجراءات 
احلكومية بال اأوراق .. اأما املحور 
“الت�سريعات”  حمور  فهو  الثاين 
وع�����ربه ���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى �سن 
الالزمة  الت�سريعية  ال��ت��غ��ي��رات 
يف  اأوراق  ب��ال  امل��ع��ام��الت  لتمكني 
خالل  وم���ن   .. امل��وؤ���س�����س��ات  جميع 
“الثقافة”  وه���و  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور 
�ستعمل ال�سرتاتيجية على امل�سي 
قدما يف تخطي العوائق الثقافية 

بنت بطي بن ب�سر مدير عام دبي 
الذكية : نحن حاليا �سمن مهمة 
املدينة  اإىل  دبي  لتحويل  طموحة 
م�ستوى  ع��ل��ى  والأ����س���ع���د  الأذك������ى 
العامل وذل��ك خ��الل وق��ت قيا�سي 
.. وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ف���اإن���ن���ا يف 
على  با�ستمرار  نعمل  الذكية  دبي 
جديدة  وخدمات  م�ساريع  تقدمي 
حتقيق  تدعم  بالكامل  ومتطورة 
وت�سمن  امل���ه���م���ة  ه�����ذه  اأه���������داف 
ا���س��ت��دام��ة ه���ذا ال��ت��ح��ول وذل���ك يف 
احل��ث��ي��ث��ة ل�سمان  ج��ه��ودن��ا  اإط����ار 
وفعالة  اآم�����ن�����ة  جت����رب����ة  ت����ق����دمي 
وتوقعات  لح��ت��ي��اج��ات  وم��ن��ا���س��ب��ة 

جميع �سكان وزوار اإمارة دبي.
اأعيننا  ن�سب  و�سعنا   : واأ���س��اف��ت 
توجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن 
اآل مكتوم للعمل  حممد بن را�سد 
ال�سرتاتيجيات  ���س��ي��اغ��ة  ع��ل��ى 
واخل�����ط�����ط ال�����ت�����ي ت�����ع�����زز حت����ول 
اإىل ع��م��ل خال  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي 
وكانت  ب���ال���ك���ام���ل  الأوراق  م����ن 
البداية باإطالق ا�سرتاتيجية دبي 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ت�سني  للبلوك 
الورقية  امل��ع��ام��الت  ع�����س��ر  اإن���ه���اء 
احلكومية  التعامالت  خمتلف  يف 

املتطورة  والتقنيات  التكنولوجيا 
للعمل  متكاملة  منظومة  بناء  يف 
الأوراق  م���ن  اخل�����ايل  احل���ك���وم���ي 
وت������رك������ز ج�����ه�����وده�����ا وط����اق����ات����ه����ا 
اخلطط  و���س��ع  ع��ل��ى  اأك���رب  ب�سكل 
�سعادة  لرت�سيخ  وال�سرتاتيجيات 
نحو  جمتمعاتهم  وتطوير  الب�سر 
الأف�سل ومبا يتواءم مع متطلبات 

مدن امل�ستقبل. 
واأ�ساف �سموه : بعد العام 2021 
اأي  اأو  م���وظ���ف  اأي  ي���ح���ت���اج  ل����ن 
لطباعة  دبي  حكومة  مع  متعامل 
اأي ورقة و�سي�سهم ذلك يف تر�سيخ 
نظرتنا ال�ساملة لواجبنا الب�سري 
لي�ص على م�ستوى دبي فح�سب بل 
جت���اه ه���ذا ال��ك��وك��ب ال����ذي نعي�ص 
الورقية  امل��ع��ام��الت  ف��ب��اإل��غ��اء  ف��ي��ه 
مليار  م���ن  اأك����رث  ط��ب��اع��ة  �سنلغي 
ورقة يف حكومة دبي �سنويا تكفي 
طفل  ماليني   4 لتغذية  تكلفتها 
 130 ال��ع��امل وتنقذ  ج��ائ��ع ح��ول 
األ����ف ���س��ج��رة ���س��ن��وي��ا وت��وف��ر على 
الأفراد اأكرث من 40 �ساعة �سنويا 
اإجناز  يف  تق�سى  كانت  منهم  لكل 

املعامالت الورقية.
من جهتها قالت الدكتورة عائ�سة 

ومع  وال��ي��وم   2021 ع��ام  بحلول 
للمعامالت  دب��ي  “ا�سرتاتيجية 
خطوة   نخطو  نحن  الالورقية” 
اأخ������رى ن��ح��و الأم�������ام م���ن خالل 
رقمنة كل من العمليات اخلارجية 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  يف  والداخلية 
�سيوفر  ب����دوره  وه����ذا  احل��ك��وم��ي��ة 
موظفي  من  لكل  واجلهد  الوقت 
واملتعاملني  احل���ك���وم���ة  اجل���ه���ات 
ويحقق  العملية  البيئة  يعزز  مما 
التكلفة  ويخف�ص  املتعاملني  ر�سا 

وم�ستوى النفايات.
���س��ع��ادة و����س���ام لوتاه  وا���س��ت��ع��ر���ص 
امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���وؤ����س�������س���ة 
تفا�سيل  ال���ذك���ي���ة  دب����ي  ح��ك��وم��ة 

ال�سرتاتيجية.
دبي حلكومة  ا�سرتاتيجية  وق��ال: 
بال ورق هي اإطالق مل�ستوى جديد 
من العمل احلكومي الذكي وك�سر 
الرقمي  احلكومي  العمل  لقوالب 
اليوم  وال����دول  امل���دن  تعرفها  كما 
احلكومة  مرحلة  جت��اوزن��ا  ونحن 
ال����ذك����اء  م���رح���ل���ة  اإىل  ال����ذك����ي����ة 
ال�سطناعي التي اأطلقها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
لتلبية  م�ستعدين  ولنكون  مكتوم 

و�ستعمل  احل��ك��وم��ي��ة.  اجل��ه��ات  يف 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى اإر����س���اء عدة 
رفع  ت�سم  وال��ت��ي  تقنية  تغيرات 
املوؤ�س�سات  يف  الأمت���ت���ة  م�����س��ت��وى 
الحتياجات  وت��وف��ر  احل��ك��وم��ي��ة 
والداخلية  للمتعاملني  اخلارجية 
ل����الأم����ور ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة والإداري��������ة 
خالل  من  �ستتم  والتي  امل�سرتكة 
التواقيع الرقمية وتوفر البيانات 
متخ�س�سة  م���ن�������س���ات  ����س���م���ن 
والهوية  ال�������س���ه���ادات  ج���ان���ب  اإىل 
تت�سمن  وك����ذل����ك   .. ال���رق���م���ي���ة 

لتعزيز  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  ل��دى 
اعتماد املعامالت والإج��راءات بال 
ال�سرتاتيجية  و���س��ت��ع��زز  اأوراق. 
احلكومية  امل�����ع�����ام�����الت  حت�������ول 
املتعاملني  وم��ع��ام��الت  ال��داخ��ل��ي��ة 
ب�سكل  رق���م���ي���ة  م����ع����ام����الت  اإىل 
احلكومة  ���س��ت��ت��وق��ف  ك��م��ا  ك���ام���ل 
م���ن خ����الل ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة عن 
الورقية  الوثائق  طلب  اأو  اإ���س��دار 
التوقف  اإىل جانب  املتعاملني  من 
الأوراق يف  اأو معاجلة  اإ�سدار  عن 
الداعمة  اأو  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

تتعلق  والتي  ت�سريعية،  تغيرات 
املحاكم،  اإىل  ال�سخ�سي  باحل�سور 
واحل������اج������ة ال���ق���ان���ون���ي���ة لإب��������راز 
م�سداقية  ت�سمن  ورق��ي��ة  وث��ائ��ق 
خالل  م��ن  ذل��ك  و�سيتم  املعاملة، 
اللوائح  وو����س���ع  ال���ق���وان���ني  ���س��ن 
وت�ستمل  وال�سيا�سات.  والأن��ظ��م��ة 
للمعامالت  دب��ي  “ا�سرتاتيجية 
مراحل  ث���الث  ع��ل��ى  الالورقية” 
عدد  على  ب��ن��اء  التطبيق  ملخطط 
بعملية  املعنية  احلكومية  اجلهات 

التحول اإىل حكومة لورقية.

عمار النعيمي ي�صهد حفل تخريج الفوج الأول من دفعة عام زايد يف جامعة عجمان 
•• عجمان -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت   
ح��م��ي��د ب���ن را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
املجل�ص الأعلى حاكم عجمان رئي�ص 
�سهد  عجمان  جامعة  اأمناء  جمل�ص 
�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
التنفيذي حفل تخريج الفوج الأول 
ال�سابعة والع�سرين من  الدفعة  من 
خريجي جامعة عجمان التي حتمل 

�سعار “عام زايد”.
وي�����س��م ت��خ��ري��ج ه���ذا ال��ف��وج والذي 
زاي������د  ال���������س����ي����خ  م�����رك�����ز  اق�����ي�����م يف 
باجلامعة  وامل���ع���ر����ص  ل���ل���م���وؤمت���رات 
خمتلف  من  وطالبة  طالبا   336
درجتي  يف  والتخ�س�سات  ال��ك��ل��ي��ات 
البكالوريو�ص واملاج�ستر ينحدرون 
من 29 جن�سية منهم 163 خريجا 

مت تخريجهم ام�ص.
واأقيم حفل التخريج اليوم يف مركز 
واملعر�ص  ل��ل��م��وؤمت��رات  زاي���د  ال�سيخ 
باجلامعة ل�163 طالبا من جمموع 
خمتلف  من  وطالبة  طالبا   336
درجتي  يف  والتخ�س�سات  ال��ك��ل��ي��ات 
 29 واملاج�ستر ومن  البكالوريو�ص 

جن�سية.
“عام  �سعار  العام  هذا  دفعة  وحتمل 
زايد” تيمنا باإعالن �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
باأن  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
يكون عام 2018 عام زايد ليج�سد 
بالقائد  الح���ت���ف���اء  ال�������س���ع���ار  ه�����ذا 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
منا�سبة   2018 العام  ي�سهد  حيث 
ذك��رى م��رور مائة ع��ام على ميالده 
ي�ستح�سر  وط��ن��ي��ة  منا�سبة  ل��ي��ك��ون 

ال��ت��ي ت��ن��ر ط��ري��ق امل��دن��ي��ة ومتهد 
اىل  م�سرا  والتقدم  للرقي  ال�سبل 
اأن �سنة 2018 حتمل معان خا�سة 
م�سرة  تتوج  فهي  عجمان  جلامعة 
م��ت��ج��ددة ون��اج��ح��ة ع��ل��ى م���دى 30 
جامعة  ك����اأول  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ���س��ن��ة 
�سبكة  وه���اه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  خ��ا���س��ة يف 
خريجيها تزهو باأكرث من 35 األف 
من80  اأك����رث  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  خ��ري��ج 
يف  الأم  جامعتهم  وميثلون  جن�سية 

�ستى املحافل واملواقع.
ت�ستقبل  اأن جامعة عجمان  وا�ساف 
عقدها الرابع بالعديد من املبادرات 
وامل�����س��اري��ع ال���واع���دة وال���ت���ي تهدف 
للم�ساهمة يف حتقيق روؤية المارات 
واأف�سل  ت��ت��م��ا���س��ى  وال��ت��ي   2021
العايل  للتعليم  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
وت�سمل برامج اأكادميية جديدة مثل 
كلية ال��ط��ب ال��ب�����س��ري ودك���ت���وراه يف 
بكالوريو�ص  وب��رام��ج  الع��م��ال  اإدارة 
والهند�سة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف 
وعلم  ال��ب��ن��اء  وه��ن��د���س��ة  امليكانيكية 

التخريج  ح���ف���ل  م���را����س���م  وب���������داأت 
قاعة  اإىل  العهد  ويل  �سمو  بو�سول 
ال�����س��الم الوطني  الح��ت��ف��ال وع���زف 
الذكر  اآي�������ات  م����ن  ع���ط���رة  وت�������الوة 

احلكيم.
واألقى الدكتور كرمي ال�سغر مدير 
اجل��ام��ع��ة ك��ل��م��ة ت��ق��دم م���ن خاللها 
العرفان  وخال�ص  اجل��زي��ل  بال�سكر 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واإىل  ال��ع��ل��م  ل��رع��اة 
النعيمي  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان 
رئي�ص اأمناء جامعة عجمان لرعايته 
كما وجه   .. واملعرفة  للعلم  الدائمة 
ال�سيخ  ل�����س��م��و  والم���ت���ن���ان  ال�����س��ك��ر 
لت�سريفه  النعيمي  حميد  بن  عمار 
احلثيثة  وم���ت���اب���ع���ت���ه  احل���ف���ل  ه�����ذا 
اجلامعة  وم�ساريع  وخطط  لربامج 
.. وت���ق���دم ب��ج��زي��ل ال�����س��ك��ر ل�����وزارة 
املتوا�سل  لدعمها  والتعليم  الرتبية 
الثالثة  ال���ع���ق���ود  ط��ي��ل��ة  وال����ب����ن����اء 
امل���ا����س���ي���ة جل���ام���ع���ة ع���ج���م���ان وك���ل 
كما  الدولة  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 

مبعنى  للتعليم  لي�ص  م��وج��ه��ا  ك���ان 
التدري�ص بل اإىل الرتبية احل�سارية 
تراث  اإىل  امل�ستند  الوا�سع  مبعناها 
الجداد يف �سعيه الدوؤوب اإىل حتقيق 

اآمال الأجيال القادمة.
م���ن ج��ان��ب��ه��م رف���ع اخل��ري��ج��ون من 
التي  كلمتهم  يف  زايد”  “عام  دفعة 
�سعود  اخل��ري��ج  عنهم  نيابة  األ��ق��اه��ا 
الهويل اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�سمو  اهلل” واإىل �ساحب  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اإىل اإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
الإم��ارات على  الأعلى حكام  املجل�ص 
ك���ل م���ا ي��ب��ذل��ون��ه م���ن خ���ر وعطاء 
من اأجل الرقي بهذا الوطن العزيز 

والتقدير  ال���ع���رف���ان  خ��الل��ه��ا  م���ن 
والعتزاز بالقائد املوؤ�س�ص وما تركه 
من مراث عميق من القيم واملبادئ 

والتقاليد الرا�سخة.
ح�سر مرا�سم حفل التخريج ال�سيخ 
عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�ص 
ومعايل  ال�سياحية  التنمية  دائ����رة 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزير  ح�سني ب��ن 
عبداهلل  و���س��ع��ادة  والتعليم  الرتبية 
بديوان  امل�����س��ت�����س��ار  ال�����س��رف��اء  ام���ني 
واأع�ساء  ال�سيوخ  من  وع��دد  احلاكم 
ح�سر  فيما  اجلامعة  اأمناء  جمل�ص 
ال�����س��ح��ة ووقاية  وزي�����ر  ع���ن  ن��ي��اب��ة 
املجتمع �سعادة حمد ترمي ال�سام�سي 
الطبية  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر 
احلكومية  الدوائر  وم��دراء  وروؤ�ساء 
وم����دراء اجل��ام��ع��ات ب��ال��دول��ة وعدد 
الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  اأع�����س��اء  م��ن 
واأعيان  والأ�ساتذة  الكليات  وعمداء 
ووجهاء البالد واأولياء اأمور الطلبة 
اخل��ري��ج��ني و���س��ي��وف اجل��ام��ع��ة من 

كبار ال�سخ�سيات وكبار امل�سوؤولني.

النف�ص.
موؤكدا  ام�ص  خريجي  �سعادته  وهناأ 
جامعتهم  م��ع  التوا�سل  اإب��ق��اء  لهم 
اإىل جمتمع  ن��ن��ت��م��ي  واإي���اه���م  لن��ن��ا 
مدى  ت��ع��ل��م  وث��ق��اف��ة  م�ستمر  ت��ع��ل��م 
احل��ي��اة وه����ذا م��ا اأك����د ع��ل��ي��ه ال�سيخ 
حينما  ثراه”  اهلل  “طيب  زاي������د 
العلم  ب��اأن  ال�سباب  اأذك��ر  “اإنني  ق��ال 
وحده ل يكفي فال بد من التجربة 
خ��ري��ج��ي اجلامعات  وع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
الوظيفي  ال�����س��ل��م  يف  ي��ت��درج��وا  اأن 
كما  اخل���ربة  ليك�سبوا  املنا�سب  ويف 
اكت�سبوا العلم اإذ اأن اكت�ساب اخلربة 
يتم من بع�سهم البع�ص ومن الذين 
ي�سبحوا  حتى  العمل  يف  �سبقوهم 

موؤهلني للعمل بكفاءة”.
واأو�سح اأن التعليم الذي بنت الدولة 
اأ���س��ا���س��ه ه��و ج���زء م��ن ن��ظ��ام اأ�سمل 
الإن�سان  ب���ن���اء  اإىل  ي���ه���دف  واأك������رب 
ملا�سيه  وال���واع���ي  امل��ع��ط��اء  ال��ن��ا���س��ج 
وحا�سره واأولويات م�ستقبله موؤكدا 
ال�سيخ زاي��د طيب اهلل ثراه  اإن نظر 

�سكر الأ���س��ات��ذة والإداري�����ني والآب���اء 
امل��ج��ه��ودات القيمة  والأم���ه���ات ع��ل��ى 
لأبنائنا  ق��دم��وه��ا  ال��ت��ي  واجل����ب����ارة 

اخلريجني.
ب��ان ي��ك��ون هذا  واع���رب ع��ن �سعادته 
اجلامعة  خريجي  من  ال�27  الفوج 
تيمنا  زايد”  ع�����ام  “دفعة  ب���ا����س���م 
اأطلقها  ال���ت���ي  ال���ك���رمي���ة  ب���امل���ب���ادرة 
����س���اح���ب ال�������س���م���و رئ���ي�������ص ال����دول����ة 
عام  ي��ح��م��ل  ب�����ان  اهلل”  “حفظه 
لكي  زايد”  “عام  ���س��ع��ار   2018
يكون منا�سبة وطنية تقام لالحتفاء 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ص  بالقائد 
“طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه” واب��راز دوره يف بناء دولة 
اإجن��ازات��ه على  اإىل جانب  الإم����ارات 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
امل��وؤ���س�����ص خا�سة  اإن اجن����ازات  وق���ال 
تاأتي  اجل���ام���ع���ات  ان�����س��اء  جم����ال  يف 
تطلع  التي  التعليم  ملعاين  ا�ستلهاما 
اإليها ال�سيخ زايد “طيب اهلل ثراه” 
امل�ساعل  دائ��م��ا  و�ستظل  ك��ان��ت  حيث 

واأبنائه واملقيمني على اأر�سه.
وجددوا عهد الولء والوفاء للقيادة 
احلكيمة للدولة على اأن يبقوا حماة 
خفاقة  عالية  رايته  رافعني  للوطن 
والفخر  ال���ع���زة  م���ي���ادي���ن  ���س��ت��ى  يف 
واحل�����ق وال����ك����رام����ة.. اآخ���ذي���ن على 
م�����س��رة قائد  ي��ت��اب��ع��وا  اأن  اأن��ف�����س��ه��م 
المة وباين جمدها وفخرها الوالد 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ص 

نهيان “طيب اهلل ثراه”.
�ساحب  برعاية  اخل��ري��ج��ون  وا���س��اد 
للعلم  ع����ج����م����ان  ح�����اك�����م  ال�������س���م���و 
كما   .. زاي��د  عام  واملتعلمني ولدفعة 
التدري�سية  الهيئة  اخلريجون  �سكر 
وتوجيهاتهم  امل��خ��ل�����س��ة  جل��ه��وده��م 
النرة اإىل اأن و�سلوا اأعتاب التخرج 
الذين  الأم����ور  اأول���ي���اء  دور  وث��م��ن��وا 
ثمار  قطفوا  اأن  اإىل  وتعبوا  �سهروا 
احلفل  ختام  ويف  وج��ه��ده��م.  تعبهم 
ك���رم ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد 
ال���ن���ع���ي���م���ي ي����راف����ق����ه م����ع����ايل وزي����ر 
 “ دفعة  خريجي  والتعليم  الرتبية 
عام زايد” بت�سليم �سهادات التخريج 
واأوائ���ل  العليا  ال��درا���س��ات  خلريجي 
وللخريجني  وامل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ك��ل��ي��ات 
م��ن��ه��م. وتلقى  امل��ت��ف��وق��ني  وت���ك���رمي 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  اجلامعة  درع  �سموه 
ال�سغر  ك��رمي  الدكتور  �سعادة  م��ن 
درع  �سموه  ق��دم  كما  اجلامعة  مدير 
احلمادي  ح�����س��ني  مل��ع��ايل  اجل��ام��ع��ة 

وزير الرتبية والتعليم.
وحت��ت��ف��ل اجل��ام��ع��ة ب��ت��خ��ري��ج 173 
ال��ث��الث��اء حت��ت رعاية  ال��ي��وم  طالبة 
زايد بن �سقر  بنت  ال�سيخة فاطمة 
اآل نهيان قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ع��ج��م��ان م���ن خم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات ويف 
والبكالوريو�ص  املاج�ستر  درج��ت��ي 

مبركز زايد للموؤمترات واملعار�ص.
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عربي ودويل

اآدم  النائب  الثنني  اأم�ص  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�ص  اتهم 
النواب  مبجل�ص  امل��خ��اب��رات  جل��ن��ة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ك��ب��ر  �سيف 

بت�سريب معلومات “�سرية«.
التدخل  م��زاع��م  يف  املتعددة  التحقيقات  اأح��د  اللجنة  تلك  وجت��ري 
وكرر   .2016 ع��ام  الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  يف  ال��رو���س��ي 
اأو من حملته النتخابية  ترامب مرارا نفيه لوجود اأي تواطوؤ منه 

مع رو�سيا.
جل�سات  ي��رتك  )�سيف(  “اآدم  تويرت  على  تغريدة  يف  ت��رام��ب  وق��ال 
ال�ستماع املغلقة باللجنة لي�سرب معلومات �سرية ب�سكل غر قانوين. 

يجب اإيقافه«.
ون�سرت جلنة املخابرات يف جمل�ص النواب يوم اجلمعة مذكرة تزعم 
اأن مكتب التحقيقات الحتادي )اإف.بي.اآي( ووزارة العدل متحيزان 

�سد ترامب يف اأجزاء من التحقيقات.
يقول منتقدوها  فيما  �ساحته  املذكرة تربئ  تلك  اإن  ترامب  ويقول 
اإنها جتاهلت معلومات حيوية. وي�سعى الدميقراطيون لن�سر تفنيد 

للمذكرة.
اإن  وق��ال��وا  امل��ذك��رة  اأهمية  م��ن  اجلمهوريني  امل�سرعني  بع�ص  وقلل 
التحقيق الذي يجريه املحقق اخلا�ص روبرت مولر يجب اأن ي�ستمر. 

ومل يت�سن الو�سول اإىل ممثلني ل�سيف للتعقيب.

اأمرت طائراتها  اإن مو�سكو  ام�ص  الرو�سية  اإزفي�ستيا  قالت �سحيفة 
احلربية يف �سوريا بالتحليق على ارتفاعات اأعلى لتفادي ال�سواريخ 
اإ�سقاط طائرة  الكتف وذلك بعد  امل�سادة للطائرات واملحمولة على 

رو�سية مطلع الأ�سبوع.
واأ�سقط مقاتلو معار�سة �سوريون الطائرة وهي من طراز �سوخوي-
25 يوم ال�سبت يف حمافظة اإدلب. وقالت وزارة الدفاع الرو�سية اإن 
الطيار قفز من الطائرة وا�ستبك مع املقاتلني على الأر�ص ثم فجر 

نف�سه بقنبلة عندما اقرتبوا منه.
ونقلت ال�سحيفة عن وزارة الدفاع الرو�سية قولها اإن قرارا اتخذ باأل 
حتلق مثل هذه الطائرات من الآن ف�ساعدا اإل على ارتفاع اأعلى من 

خم�سة اآلف مرت وذلك حفاظا عليها.
واأ���س��اف��ت اأن م��ث��ل ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ة ط��ب��ق��ت م��ن ق��ب��ل ل��ك��ن طائرات 
الأيام  يف  منخف�سة  ارتفاعات  على  ما  ل�سبب  حلقت  �سوخوي-25 

القليلة املا�سية.
وقال الكرملني اإن ال�سواريخ املحمولة على الكتف التي ح�سل عليها 
تنفذ  التي  الطائرات  كل  على  خطرا  ت�سكل  باتت  املعار�سة  مقاتلو 
مهام يف �سوريا لكن من ال�سابق لأوانه معرفة من زود املقاتلني بنظام 

الأ�سلحة الذي ا�ستخدم لإ�سقاط الطائرة الرو�سية.

اأقام مكتب املدعي العام يف الفلبني دعوى ق�سائية ام�ص �سد �سركة 
�سانويف الفرن�سية لالأدوية للمطالبة بدفع تعوي�ص لوالدي طفلة يف 
العا�سرة من عمرها قال الدعاء اإنها توفيت نتيجة تطعيمها بلقاح 

ال�سركة �سد مر�ص حمى الدجن.
وقال املكتب اإن �سانويف وعددا من م�سوؤويل وزارة ال�سحة ال�سابقني 
معا  يتحملوا  اأن  يجب  اللقاح  لتوزيع  املحلية  وال�سركة  واحلاليني 

م�سوؤولية وفاة الطفلة اأجنيليكا بي�ستيلو�ص.
فلبيني  األ��ف طفل   800 اأك��رث من  واح��دة من بني  الطفلة  وكانت 

تفوق اأعمارهم التا�سعة تلقوا لقاح )دجنفاك�سيا(.
4.2 مليون بيزو  اإىل  ويطالب مكتب الدع��اء بدفع تعوي�ص ي�سل 
)81600 دولر( عن وفاتها. وقال املكتب اإن الطفلة مل يكن من 

املفرت�ص اأن تتلقى اللقاح لأن الت�سريح اأظهر اإ�سابتها مبر�ص.
مرتبطة  وف��اة  ح��الت  عن  تقارير  تتلق  مل  اإنها  قالت  ال�سركة  لكن 
باللقاح. وعلقت وزارة ال�سحة برناجمها للتطعيم �سد حمى الدجن 
ن�سرة  ال��ث��اين  ت�سرين  نوفمرب  اأواخ����ر  يف  ���س��ان��ويف  اأ���س��درت  اأن  بعد 
ا�سرت�سادية تفيد باأن اللقاح نف�سه رمبا يزيد يف بع�ص احلالت خطر 

الإ�سابة بحمى دجن حادة بني من مل ي�سابوا بالفرو�ص من قبل.

عوا�صم

وا�شنطن

مانيال

موسكو

املعار�صة يف غينيا تندد 
بعمليات تزوير يف النتخابات 

•• كوناكري-اأ ف ب:

ندد زعماء املعار�سة يف غينيا بعمليات تزوير كبرة يف انتخابات حملية هي 
2005 يف بلد حكمته اأنظمة ا�ستبدادية طوال اكرث من  الأوىل منذ عام 

خم�سني عاما.
غر اأن توريه قال انه واثق من الفوز، ب�سرط ان تتم عملية فرز الأ�سوات 

التي ت�سرف عليها اللجنة النتخابية الوطنية امل�ستقلة ب�سكل �سحيح.
“اذا كانت ال�سفافية موجودة، اعتقد ان النتائج �ستكون مده�سة.  واأ�ساف 

اأما اذا كانت النتائج مزورة فلن نقبل بها«.
ودعي 5،9 ماليني ناخب م�سجل اىل الدلء باأ�سواتهم يف هذه النتخابات 

البلدية الأوىل منذ 2005.
وتعود اآخر انتخابات بلدية اىل 2005 يف عهد الرئي�ص اجلرنال لن�سانا 
من   80% م��ن  ب��اأك��رث  فيها  حزبه  ف��از  ال��ذي   )2008-1984( كونتي 
ا�سواتها، وكذلك ب31 من 35 بلدية يف املدن، وب� 241 من 303 بلديات 
يف القرى. مع انتهاء ولية املجال�ص التنفيذية للبلديات، مت تعيني اع�ساء 
جدد فيها يف عهد الفا كوندي الذي انتخب رئي�سا يف كانون الأول دي�سمرب 

2010، بعد فرتة انتقالية ع�سكرية ا�ستمرت �سنتني.
هذه  تاأجيل  لتربير  مالية  مب�سائل  احلكومة  ت��ت��ذرع  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ 

النتخابات، لكن املعار�سة تتهمها باأنها تريد ال�ستئثار بكل ال�سلطات.
ابراهيما  املا�سي  الأ�سبوع  اعترب  كما  مل�سار،  تتويج  هي  النتخابات  وه��ذه 
كامارا مدير حملة حزب رئي�ص الوزراء ال�سابق �سيديا توري املر�سح الذي 

مل يحالفه احلظ يف النتخابات الرئا�سية يف 2010 و2015.
 

عمليات القتل �شد الفل�شطينيني زادت حدة تهم�شها

اإ�صرائيل تربح حربها وتخ�صر �صرعيتها الدولية

 و�شط توتر �شديد داخل احلكومة الربيطانية 

ماي ت�صتقبل كبري مفاو�صي الحتاد الأوروبي 

العاهل الأردين ل يرى �صلما بدون دور اأمريكي 

حزب ماكرون يخ�صر يف انتخابات جزئيةاحلزب احلاكم يف جنوب اأفريقيا يبحث م�صتقبل زوما 
 •• باري�س-رويرتز:

خ�سر احلزب الذي يتزعمه الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون انتخابات جزئية على مقعدين يف الربملان يف اأول اختبار 
انتخابي منذ فوز احلزب باأغلبية كبرة يف يونيو حزيران املا�سي.

وفاز بهذين املقعدين يف املجل�ص الأدنى من الربملان حزب اجلمهوريني املحافظ يف تعزيز لزعيمه اجلديد لوران ووكيز 
وهو من منتقدي ماكرون ب�سدة. 

حزب  وم��ازال  الأمنية.  الناحية  من  و�سعيف  الفرن�سي  الريف  عن  متاما  بعيد  باأنه  وي�سفه  ماكرون  ووكيز  ويرف�ص 
اجلمهورية اإىل الأمام الذي يتزعمه ماكرون ي�سيطر على 309 مقاعد يف اجلمعية الوطنية املوؤلفة من 577 ع�سوا 

لكن �سعبية ماكرون �سهدت تراجعا منذ توليه ال�سلطة.
وقال ووكيز يف بيان “اإنها �سربة تعاقب ب�سدة �سيا�سات احلكومة التي يحكم مواطنونا بق�سوة على تاأثرها على اأر�ص 
الواقع فال�سرائب ترتفع على الطبقة املتو�سطة واأ�سحاب املعا�سات وهناك انفجار غر م�سبوق يف الهجرة واجلرمية«.
واأجريت هذه النتخابات اجلزئية بعد اأن اأعلنت املحكمة الد�ستورية بفرن�سا بطالن نتائجها التي اأُعلنت العام املا�سي.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

امللك  الأردين  ال���ع���اه���ل  اع����ل����ن 
الوليات  دور  ان  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
ي���ب���ق���ى �����س����روري����ا لأي  امل���ت���ح���دة 
ا�سرائيل  ب���ني  ���س��ل��م��ي  ب��ح��ل  ام���ل 
النتقاد  رغ���م  وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، 
ال����ك����ب����ر ل���ل���م���وق���ف الم����رك����ي 

اجلديد حول القد�ص.
وق���ال امل��ل��ك يف ل��ق��اء اأج����راه معه 
املنتدى  خ������الل  زك�����ري�����ا  ف����ري����د 
وبثته  داف����و�����ص  يف  الق���ت�������س���ادي 
ان  “�سي  قناة  الح��د  الأول  ام�ص 
ان”، انه “ل ميكن ان تكون لدينا 
بدون  �سلمي  او حل  �سالم  عملية 

دور الوليات املتحدة«.
يبقى  ال����واق����ع  ه����ذا  ان  واع���ت���رب 
الرئي�ص  ق��رار  بعد  حتى  حقيقيا 
ال�سفارة  ن��ق��ل  ت���رام���ب  دون����ال����د 
من  ال����ق����د�����ص  اىل  الم����رك����ي����ة 
كل  فيها  توج�����د  ال��ت��ي  اب��ي��ب  ت��ل 
�����س����ف����ارات ال�������دول الج���ن���ب���ي���ة يف 

ا�سرائيل.
وو���س��ف��ت ع��م��ان يف ك��ان��ون الأول 
بانها  ت���رام���ب  خ���ط���وة  دي�����س��م��رب 
املجتمع  ل���ق�����������رارات  “انتهاك 
الدويل وميثاق الم�������م املتحدة”، 
لنائب  خماوف������ه  عبداهلل  وج��دد 
ال��رئ��ي�����ص الم��رك��ي م��اي��ك بن�ص 
الو�سط  ال�����س�����������������������������رق  زار  ال����ذي 

ق�س يفوز يف الدورة الوىل
 من انتخابات كو�صتاريكا 

•• �صان خو�صيه-اأ ف ب:

النتخابات  الأوىل من  ال��دورة  الفارادو يف  فابري�سيو  الق�ص الجنيلي  فاز 
الرئا�سية يف كو�ستاريكا ح�سب نتائج جزئية لفرز الأ�سوات، ما �سي�سمح له 
مبوا�سلة حملته �سد زواج املثليني يف الدورة الثانية التي �ستجري يف الأول 

من ني�سان ابريل املقبل.
الفارادو الذي ينتمي اىل حزب التجديد  النتائج ان فابري�سيو  وتفيد هذ 
الوطني الجنيلي ح�سل على 24،9 باملئة من ال�سوات، يليه الوزير ال�سابق 
الع�سو يف احلزب احلاكم  بالق�ص  الفارادو ل �سلة قرابة تربطه  كارلو�ص 

عمل املواطن )و�سط( الذي ح�سل على 21،4 باملئة من ال�سوات.
ومل يح�سل اي من املر�سحني على اربعني باملئة من ال�سوات يف هذه الدورة 
الوىل التي ات�سمت بن�سبة م�ساركة كبرة )65،9 باملئة( لذلك �ستجرى 
الو�سطي  الرئي�ص  خليفة  لتحديد  ابريل  ني�سان  من  الول  يف  ثانية  دورة 

احلايل غيرمو �سولي�ص.
التحرير  حزب  من  عاما(   59( الفاريز  انطونيو  ال�سابق  النائب  وح�سد 
الوطني على 18،9 باملئة من ال�سوات واعرتف بهزميته ليل ام�ص الأول 
الحد. وهيمنت على احلملة النتخابية ق�سية الزواج بني مثليي اجلن�ص 
كانون  م��ن  التا�سع  ففي  ال��ق��ارة.  ك��ل  على  ي��وؤث��ر  للق�ساء  اأخ���ر  ق���رار  بعد 
الثاين يناير، حثت املحكمة المركية حلقوق الن�سان كل دول املنطقة اىل 
العرتاف بزواج املثليني يف خطوة هائلة يف امركا الالتينية التي يواجه 
�سان خو�سيه  تتخذ من  التي  املحكمة  وكتبت  كبرا.  املثليون متييزا  فيها 
مقرا لها، ردا على �سوؤال حلكومة كو�ستاريكا انه “يجب حماية كل احلقوق 
املدنية املرتتبة على عالقات عائلية لالزواج من جن�ص واحد بدون متييز 

عن الأزواج” الآخرين.
وكانت  املحلية.  الت�سريعات  على  �سغطا  ي�سكل  لكنه  ملزم،  غر  وال��ق��رار 
البيئية  ال�سياحة  م��ن  يعي�ص  ال���ذي  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف  ال��ن��اخ��ب��ني  اه��ت��م��ام��ات 
واملعروف بتقاليده الدميوقراطية وا�ستقراره ال�سيا�سي، ترتكز على الف�ساد 
وزيادة معدلت اجلرمية الناجمة خ�سو�سا عن انتعا�ص تهريب املخدرات 

التي جتتاح الدول املجاورة.

العمل الوطني لجتماع للجنة التنفيذية الوطنية، اأكرب هيئة 
لتخاذ القرارات باحلزب، للت�سويت على ترك زوما لل�سلطة.

والتقى اأكرب �ستة م�سوؤولني يف احلزب بزوما يف وقت متاأخر من 
بريتوريا لكن مل  الر�سمي يف  الأح��د مبقره  الأول  اأم�ص  م�ساء 

تعلن نتيجة هذا الجتماع.
املقبل  الرئي�ص  لي�سبح  قوي  عاما( يف موقف   65( ورامفو�سا 

ويح�سد من اأجل اإزاحة زوما.
انتهاء فرتة  اإذا كان �سيتنحى طواعية قبل  ومل يذكر زوما ما 
وبع�ص  معار�سة  اأح���زاب  وت��ري��د  املقبل.  ال��ع��ام  الثانية  ولي��ت��ه 
اأع�ساء حزب املوؤمتر الوطني الأفريقي اأن يتنحى زوما قبل اأن 

يلقي خطاب حالة الأمة اأمام الربملان يوم اخلمي�ص.

 •• جوهان�صربج -رويرتز:

يعقد حزب املوؤمتر الوطني الأفريقي احلاكم يف جنوب اأفريقيا 
اجتماعا طارئا لبحث م�ستقبل الرئي�ص جاكوب زوما يف املن�سب 

بعد ف�سل حمادثات اأثناء الليل لتاأمني تركه ال�سلطة.
منذ  ال�سلطة  وي��ت��وىل  الف�سائح  تالحقه  ال��ذي  زوم��ا  وي��واج��ه 
2009 �سغطا متزايدا للتنحي بعد انتخاب �سريل رامفو�سا 

رئي�سا جديدا للحزب بدل منه يف دي�سمرب كانون الأول.
وا���س��ت��دع��ى احل���زب جل��ن��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ل��الج��ت��م��اع ال�ساعة 
1200 بتوقيت جرينت�ص يف مقر احلزب بو�سط جوهان�سربج.

ولإرغام زوما )75 عاما( على ال�ستقالة ينبغي اأن تدعو جلنة 

بان�سقاقات يف الداخل وازمة �سيا�سية ترددت ا�سداوؤها 
يف العامل.

وواج��ه��ت م��اي الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي دع���وات م��ت��زاي��دة من 
و�سوحا  اأك��رث  ب�سكل  روؤيتها  لتحديد  املحافظ  حزبها 
عن  الإع���الم  و�سائل  يف  تقارير  و�سط  بريك�ست،  ح��ول 

وبح�سب املرا�سل، اأدت عمليات القتل امل�ستهدفة للق�ساء 
84 �سخ�ساً يف 2001، وعلى 101 �سخ�ص يف  على 
2002، و 135 اآخرين يف 2003. وخالفاً لعمليات 
القتل املتفرقة التي نفذها املو�ساد يف اخلارج، كان من 
امل�ستحيل على اإ�سرائيل اأن تنفي م�سوؤوليتها عن تلك 

الغتيالت. 
وب�سبب انتقاد عمليات القتل امل�ستهدفة داخل اإ�سرائيل 
وخارجها، كان لبد للحكومة الإ�سرائيلية من تربير 
لكي  القتل  جرائم  تفا�سيل  عن  والك�سف  عملية،  كل 
تثبت حقها يف الرد. وهكذا اأ�سبح ما كان يعترب اأمراً 
الع���رتاف  اأي  و���س��ورت��ه��ا،  اإ���س��رائ��ي��ل  ل�سمعة  م�سيئاً 

بامل�سوؤولية عن الغتيالت، مبثابة �سيا�سة ر�سمية.
ويف�سر املرا�سل كيف اأ�سبح ت�سليط ال�سوء على ما كان 

•• لندن,-اأ ف ب:

يف  م��اي  ت��ري��زا  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�سة  ت�ستقبل 
لندن كبر مفاو�سي الحتاد الأوروبي مي�سال بارنييه، 

و�سط اأجواء من التوتر ت�سود احلكومة املحافظة.
بريطانيا  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ع  اي�سا  بارنييه  ويجتمع 

ديفيد ديفي�ص.
وهذه اول مرة منذ بداية مفاو�سات بريك�ست، يجتمع 
للبحث يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��رج��الن  فيها 
خروج بريطانيا من الحتاد الأورب��ي. وحتى الن، كانا 

قد اجتمعا دائما يف بروك�سل.
وقالت احلكومة الربيطانية ان املحادثات �سترتكز حول 
بريك�ست”  تطبيق  بفرتة  املتعلقة  املقبلة  “املفاو�سات 
وح����ول اخل���ط���وات امل��ق��ب��ل��ة ل��ب��ن��اء ���س��راك��ة ج���دي���دة بني 

الحتاد الأوروبي وبريطانيا.
اىل  وبروك�سل  لندن  تو�سلت  دي�سمرب،  الأول  كانون  يف 
الن  التفاق  وعليهما  انف�سالهما،  ب�ساأن  اتفاق مبدئي 
والعالقة  بريك�ست  ب��ع��د  م��ا  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  ع��ل��ى 

امل�ستقبلية بني الطرفني.

تفاو�سية  جل�سة  بدء  ع�سية  لندن  يف  املحادثات  وتعقد 
جديدة، من الثالثاء اىل اجلمعة يف بروك�سل.

وق���ال���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ان���ه���ا ت���ري���د اخل������روج م���ن ال�سوق 
امل���وح���دة والحت�����اد اجل��م��رك��ي والحتفاظ  الأوروب����ي����ة 
بدون  الأوروب���ي  الحت��اد  مع  قوية  اقت�سادية  بعالقات 

تقدمي تفا�سيل تذكر.
تقريرا  اجلمعة  الربيطانية  احلكومة  رئا�سة  ورف�ست 
الوزراء  ع��ددا من  ان  ذكر  تاميز  فاينن�سال  يف �سحيفة 
بعد  ما  لفرتة  جمركي  احت��اد  ب�ساأن  اتفاق  يف  يفكرون 

بريك�ست.
ا�ستبعد  بلومربغ  تلفزيون  مع  �سنغهاي  يف  مقابلة  ويف 
قائال  اأي�سا  ذل��ك  فوك�ص  ليام  الدولية  التجارة  وزي��ر 
ن�����س��ت��ف��ي��د م���ن تلك  ك���ي  ذل����ك  ن��ك��ون خ����ارج  ان  “يجب 

ال�سواق النا�سئة«.
هي  الأوروب���ي  الحت��اد  مغادرتنا  اأ�سباب  “اأحد  وا�ساف 
ر�سوم  م��ع  لي�ص ممكنا  وه��ذا  الأم���ور  ب��زم��ام  لالم�ساك 

خارجية م�سرتكة«.
الأوروبي  الحت��اد  من  لالن�سحاب  الربيطانيون  �سوت 
يف ا�ستفتاء تاريخي يف حزيران يونيو 2016 ما ت�سبب 

 •• القد�س املحتلة-وكاالت:

الديبلوما�سية  ع��ل��ى  ال���ق���وة  اإ���س��رائ��ي��ل  ق����ادة  ف�����س��ل 
ولرمبا  فل�سطينيني.  نا�سطني  وقتلهم  با�ستهدافهم 
تكتيكياً،  ن�سراً  امل�ستهدف  القتل  حملة  لهم  حققت 
ول��ك��ن��ه��ا ت��ل��ك احل��م��ل��ة ك���ان���ت ذل����ك مب��ث��اب��ة هزمية 

ا�سرتاتيجية زادت من حدة تهمي�ص اإ�سرائيل 
لل�سوؤون  ب���ارز  م��را���س��ل  ب��رغ��م��ان،  رون���ني  وي�ستعيد   
“يديعوت”  الع�سكرية وال�ستخباراتية لدى �سحيفة 
ل��دى جملة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، وك��ات��ب �سيا�سي  اأح��رن��وت 
لها  ت��ع��ر���س��ت  ه��ج��م��ات  �سل�سلة  تاميز”  “نيويورك 

اإ�سرائيل من نا�سطني فل�سطينيني. 
اق����رتب ع�����س��و يف  ع��ن��دم��ا   ،2001 م��اي��و   18 ف��ف��ي 
خارج  تقع  اأمنية  تفتي�ص  نقطة  م��ن  حما�ص  منظمة 
�سمال  يف  نتانيا،  مدينة  ق��رب  ها�سارون  ت�سوق  مركز 
اأثار النا�سط �سكوك احلرا�ص الذين منعوه  اإ�سرائيل، 
م��ن دخ���ول امل��رك��ز ففجر ن��ف�����س��ه، وق��ت��ل م��ع��ه خم�سة 
اأ�سخا�ص. ويف الأول من يونيو، وقع تفجر انتحاري 
من  معظمهم  ك��ان  �سخ�ساً،   21 �سحيته  ذه��ب  اآخ��ر 
يف  يقفون  كانوا  الذين  رو�سيا  من  اليهود  املهاجرين 

طابور خارج ملهى عند �ساطئ تل اأبيب. 
اإ�سرائيل،  ومل تتوقف الهجمات النتحارية يف �سوارع 

بل متت ب�سكل �سبه اأ�سبوعي. 
وكالة  ق��ائ��د  دي��ت�����س��ر،  دي��ف��ي��د  بح�سب   ،2002 وك���ان 
اأ�سواأ عام  اآنذاك”  ال�ستخبارات الداخلية، �سني بيت، 

ب�ساأن الهجمات �سدنا منذ اإن�ساء الدولة«.
و�سع  الإ�سرائيلية  ال�ستخبارات  وكالة  ت�ستطع  ومل 

ح���د ل��ل��ت��ف��ج��رات الن���ت���ح���اري���ة. وق����ال ي��ت�����س��ح��اق بن 
والبنية  الأ���س��ل��ح��ة  ت��ط��وي��ر  اإدارة  رئ��ي�����ص  ي�����س��رائ��ي��ل، 
يف  ف��ع��ل��ه  ت�ستطيع  م����اذا   “ ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة:  التحتية 
مواجهة انتحاري يتجّول يف �سوارعك، باحثاً عن مكان 

ليفجر نف�سه فيه«.
الهجمات  وب��خ��ا���س��ة  ع���م���وم���اً  الإره�������اب  اأن  وي��ل��ف��ت 
النتحارية، قد ولد حالة غريبة واإحباطاً داخل جهاز 
فقد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي.  اجلي�ص  اأو���س��اط  ويف  بيت،  ال�سني 
الهجمات، ولكنهم ما  كانوا على علم مبن يقف وراء 
كانوا قادرين على الو�سول اإليه داخل الأرا�سي التي 
اإيالند،  غ��ي��ورا  وق��ال  الفل�سطينيون.  عليها  ي�سيطر 
“كان  الإ�سرائيلي:  اجلي�ص  يف  التخطيط  اإدارة  قائد 

هناك �سعور بالعجز«.
 ،2001 نهاية  يف  ع��ر���ص،  ديت�سر  اإن  امل��ح��رر  وي��ق��ول 
ا�سرتاتيجية جديدة على رئي�ص الوزراء اآرييل �سارون 
تردد  وق��د  ال��وزاري��ة.  الجتماعات  من  �سل�سلة  خ��الل 
الوزراء يف البداية، ولكن اأثناء اجتماع عقد بعد وقوع 
�سارون  ح��ي��ف��ا، هم�ص  ح��اف��ل��ة يف  ان��ت��ح��اري يف  ه��ج��وم 

لديت�سر”نفذ اخلطة. اقتلهم جميعاً«. 
اأنف�سهم،  النتحاريني  مالحقة  ج��دوى  لعدم  ونظراً 
قرر ديت�سر تركيز اهتمامه على البنية التحتية التي 
تقف وراء الهجمات. فقد وجدت ال�ستخبارات اأن من 
يفجر نف�سه، اأو من يزرع قنبلة كان عادة هو اأخر و�سلة 
يف �سل�سلة طويلة. فهناك املجندون وحاملو الأ�سلحة، 
وم�سنعو القنابل، ف�ساًل عن اأ�سخا�ص يهيئون البيوت 
لإ�سرائيل من  وك��ان لب��د  املهربة.  والأم����وال  الآم��ن��ة 

ا�ستهدافهم. 

وملف  الداخلية  ال�سيا�سة  من  لإدارتها  متزايد  ا�ستياء 
حكومي  تقرير  ت�سريب  بعد  التوتر  وتفاقم  بريك�ست. 
داخلي يف وقت �سابق الأ�سبوع املا�سي يقول ان بريطانيا 
�ستكون يف و�سع اأ�سواأ اأيا كان التفاق الذي تتو�سل اليه 

مع الحتاد الأوروبي.

يعد اأ�سرار دولة، اأمراً يتطلب ا�ستخدام لغة وا�ستعارات 
عملية  خ��الل  مدنيني  اأب��ري��اء  مقتل  واأ�سبح  جديدة. 

اغتيال يعرف با�سم” اأ�س������رار عر�سية”. 
ونتيجة منع ا�ستخدام كلمات مثل” قت�������ل اأو اغتيال 
رجال  اختار  منا�س�����بة،  غر  واعتبارها  ت�سفية”،  اأو 
الوقائية  “الأعمال  ع��ب��ارة  اإ�سرائيليون  ا�ستخبارات 

امل�ستهدفة«. 
اإ���س��رائ��ي��ل القوة  ق���ادة  امل��را���س��ل، ف�سل  ب����راأي  ول��ك��ن، 
نا�سطني  وقتلهم  با�ستهدافهم  الديبلوما�سية  على 
فل�سطينيني. ولرمبا حققت لهم حملة القتل امل�ستهدف 
ن�سراً تكتيكياً، ولكنها تلك احلملة كانت ذلك مبثابة 
هزمية ا�سرتاتيجية زادت من حدة تهمي�ص اإ�سرائيل، 

كما فقدت �سرعيتها يف اأعني العامل.  

ال�س��هر املا�سي.
مقابلته  يف  ع��ب��داهلل  امللك  وا���س��ار 
اىل ان ق���رار ت��رام��ب ق��د اأث���ار رّد 
ف��ع��ل ع��ن��ي��ف��ا، وول����د ���س��ع��ورا لدى 
يوجد  ل  ب���اأن���ه  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

و�سيط نزيه.
اأمتهل  اأن  اأود  “اأنا  ا���س��اف  لكنه 
يف اإ���س��دار الأح��ك��ام، لأننا ما زلنا 
ننتظر من الأمركيني اأن يعلنوا 

عن خطتهم لل�سالم«.
ترامب  ب��ق��رار  ا�سرائيل  واحتفت 

م�سيفا “اما اإذا تبني اأنها لي�ست 
اأن  اأعتق���������د  ف��ال  ج��ي��دة   خ��ط��ة 
هذه  يف  عنها  بديلة  خطة  لدينا 

املرحلة«.
مدينة  ال��ق��د���ص  ان  واعتب�����������ر 
هائلة  م�����س��اك��ل  ت��ث��ر  ان  مي��ك��ن 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ال��ي��ن��ا يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، او 
المل،  تعطينا  م��ظ��ل��ة  ت��ك��ون  ان 
تكون  ان  مي��ك��ن  ان���ه���ا  م��و���س��ح��ا 
عنفا  تثر  اأن  اأو  جتمعنا  مدينة 

مل نره من قبل.

دول  م���ع���ظ���م  ����س���ج���ب���ت���ه  ال���������ذي 
العرب  غ�س�������ب  واث������ار  ال��ع��امل، 

وامل�سلمني.
ويتم�سك الفل�سطينيون بان تكون 
القد�ص ال�سرقية عا�سمة دولتهم 

العتيدة.
اي�سا  الأردن��������������ي  ال��ع��اه��ل  وق����ال 
اىل  ننظر  ان  علينا  ان  “اعتق������د 
جميعا  نعمل  وان  امل��الآن  اجلانب 
البيتت  ي��ع��ل�����������������������ن  اإن  م���ا  معا” 
�س���������الم،  خط����ة  ع��ن  الب��ي�����ص 
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عربي ودويل
مو�صكو ت�صتبعد تعديل التفاق النووي الإيراين 

اإىل 90 �سخ�سا ملثل هذه الأن�سطة 
منذ عام 2002.

برتحيل  ال�����س��ل��ط��ات  ق���ام���ت  ك��م��ا 
ع�������س���رات الأج������ان������ب امل�������س���ت���ب���ه يف 
اع��ت��ن��اق��ه��م الأف����ك����ار امل��ت��ط��رف��ة يف 
اأكتوبر  ويف  الأخ�������رة  ال�������س���ن���وات 
ت�سرين الأول املا�سي منعت اثنني 
م����ن ال�����دع�����اة الإ�����س����الم����ي����ني من 
زمي��ب��اب��وي وم��ال��ي��زي��ا م���ن دخول 
تدعو  اآراءه����م����ا  اإن  ق��ائ��ل��ة  ال���ب���الد 
للت�سدد واإنهما ميثالن خطرا على 

الوئام الجتماعي.

هذا  ان  ي����وؤك����د  وه�����و  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة. 
ال�ستفتاء خمالف للد�ستور ومتت 
الدعوة اليه بدون م�ساورة املحكمة 
احلايل  الرئي�ص  وان  الد�ستورية 

يريد اإحالل حكم رئا�سي مطلق.
يف  يعي�ص  ال��ذي  ال�سابق  والرئي�ص 
كانون  يف  ع��اد  زوجته،  بلد  بلجيكا 
الثاين يناير اىل الك��وادور ليقود 
احل��م��ل��ة ل��رف�����ص ال��ت��ع��دي��ل. لكنه 
وجد نف�سه بال حزب اذ ان ال�سلطة 
النتخابية اعرتفت بقيادة مورينو 
التحالف  ا���س�����س��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ح��رك��ة 

ال�سلمي بعد ان�سقاق يف احلزب.

•• �صنغافورة-رويرتز:

ي���ج���ول ���س��ب��اط م�����س��ل��ح��ون جيئة 
وذهابا يف حمطة للقطارات حتذر 
ولوحات  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ���س��ا���س��ات��ه��ا 
م�����ن خطر  ع����م����الق����ة  اإع�����الن�����ي�����ة 
امل���ت�������س���ددي���ن. وع���ل���ى م��ق��رب��ة من 
املحطة يقتحم م�سلحون مزيفون 
واح��������د من  م�����رك�����زا جت�����اري�����ا يف 
اأجريت  التي  العديدة  التدريبات 
م���وؤخ���را ا���س��ت��ع��دادا ل��وق��وع عملية 
ه���ذا ل يحدث  اأن  اإره��اب��ي��ة. غ��ر 
يف واحدة من الدول التي خربتها 
اإحدى  �سنغافورة  يف  ب��ل  احل���روب 

اأكرث دول العامل اأمنا.
الغنية  اجل���زي���رة  ال���دول���ة  ول���ه���ذه 
�سجل �سبه مثايل يف احلفاظ على 
لديها  اأن  اإل  الإره���اب  م��ن  خلوها 
ف��ي��م��ا ي���ب���دو اأ���س��ب��اب��ا وج��ي��ه��ة ملنح 
الت�سدد  ان��ت�����س��ار  ل��وق��ف  الأول���وي���ة 
ت�ستعد  امل��ن��ط��ق��ة وه���ي  ال��دي��ن��ي يف 
دول  من  الدفاع  وزراء  ل�ست�سافة 

جنوب �سرق اآ�سيا هذا الأ�سبوع.
مركزا  تعد  التي  �سنغافورة  ج��اءت 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  ع��امل��ي��ا  م��ال��ي��ا 
موؤ�سر  ع���ل���ى   2017 ال����ع����ام  يف 
امل��دن الآم��ن��ة ال��ذي ت�سدره وحدة 

اإل  ان��ت��ل��ي��ج��ن�����ص.  اإي��ك��ون��وم��ي�����س��ت 
ملوؤامرات  ه���دف  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  اأن��ه��ا 
���س��ن��وات، بع�سها  امل��ت�����س��ددي��ن م��ن��ذ 
يرجع اإىل جاراتها من الدول التي 
امل�سلمون على �سكانها، وهي  يغلب 
اأن  قبل  وق��ت  م�ساألة  اأن��ه��ا  تتوقع 

ي�سرب املتطرفون �سربتهم.
ر�سالة  يف  الداخلية  وزارة  وق��ال��ت 
بالربيد اللكرتوين ردا على اأ�سئلة 
تواجه  “�سنغافورة  روي����رتز  م��ن 
اأمنيا ج�سيما  تهديدا  ال��دوام  على 
اعتنقوا  ال���داخ���ل  م���ن  اأف�����راد  م���ن 
اإرهابيني  من  اأو  املت�سددة  الأف��ك��ار 
هدفا  �سنغافورة  يف  ي��رون  اأج��ان��ب 

ثمينا«.
ال���ب���الد  اإن  ال�������س���ل���ط���ات  وت�����ق�����ول 
ه���دف ل��ل��ت��ط��رف الإ���س��الم��ي منذ 
الت�سعينات غر اأنها كثفت اجلهود 
ملحوظ  ب�����س��ك��ل  الإره��������اب  ل�����ردع 
تزايد  م���ع  الأخ�����رة  ال�����س��ن��وات  يف 
وت�����رة الع�����ت�����داءات ع��ل��ى ال����دول 
مقاتلون  �سيطر  اأن  وبعد  الغربية 
م��ن تنظيم داع�����ص الإره��اب��ي على 
ال��ف��ل��ب��ني لعدة  م��دي��ن��ة يف ج��ن��وب 

اأ�سهر العام املا�سي.
ومما زاد من حدة املخاوف من اأن 
ظهر  للتهديد  اجل��زي��رة  تتعر�ص 

لها �سلة بالإرهاب يف الفرتة التي 
اأعقبت هجمات 11 �سبتمرب اأيلول 

2001 يف الوليات املتحدة.
يف  املواطنني  اأرب���اع  اأن ثالثة  غر 
م�ساألة  اأن��ه��ا  يعتقدون  �سنغافورة 
البالد عملية  ت�سهد  اأن  قبل  وق��ت 
لنتائج  وف����ق����ا  وذل�������ك  اإره����اب����ي����ة 
ا�ستطالع اأجرته �سحيفة �سنداي 

تاميز املحلية العام املا�سي.
مبن  اجل��م��ي��ع  ال�سلطات  وت�سجع 
فيهم التالميذ ال�سغار على تنزيل 
تطبيق للهواتف املحمولة للتنبيه 
وي�سمح  ال���ط���ارئ���ة  امل����واق����ف  اإىل 
باإر�سال لقطات فيديو و�سور لأي 

مواقف مثرة للريبة.
عدد  اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ال�����ه�����وات�����ف امل����ح����م����ول����ة امل���������زودة 
العام  ن��ه��اي��ة  يف  جت���اوز  بالتطبيق 
املا�سي 1.3 مليون جهاز اأي ن�سبة 
ل باأ�ص بها من عدد ال�سكان البالغ 

5.6 مليون ن�سمة.
واأ�سبحت التدريبات على العمليات 
ومنها  بانتظام  جت��ري  الإره��اب��ي��ة 
م�سلحون  ف���ي���ه  اق���ت���ح���م  ت����دري����ب 
الأطفال  لأن�سطة  مركزا  ملثمون 
قبل  ال�سياحية  �سنتو�سا  يف جزيرة 

اأكرث من اأ�سبوع.

ع��دد من  �سنغافورة يف  جندي من 
م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و ال��دع��ائ��ي��ة التي 
يف  اآخ��ره��ا  داع�����ص  تنظيم  ين�سرها 
يعدم  وه��و  الأول  ك��ان��ون  دي�سمرب 

رجال مع عدد من املتطرفني.
ال�سابق  ال�سابط  بولد  دان  ويقول 
يعمل  ال��ذي  الربيطاين  باجلي�ص 
الأزم����ات  اإدارة  ق��ط��اع  م��دي��ر  الآن 
ملنطقة اآ�سيا ب�سركة اأون للخدمات 
لكونها  هدف  “�سنغافورة  الأمنية 

معروفة بالأمان والأمن«.
يف  ه����ج����وم  وق������ع  “اإذا  وي�������س���ي���ف 
�ساعة  ن�سف  يحتل  فقد  الفلبني 
يف ال�����دورة الإخ��ب��اري��ة ع��ل��ى مدى 
يف  ه��ج��وم  وق���ع  واإذا  ���س��اع��ة.   24
�سنغافورة بكل من فيها من اأفراد 
ينتمون لثقافات متعددة ويعملون 
هنا �سيكون حديث ال�ساعة لب�سعة 

اأيام على اأقل تقدير«.
تطبيق للهواتف املحمولة

اأن ���س��ن��غ��اف��ورة جن��ت حتى  ال��واق��ع 
الآن من العتداءات التي �سهدتها 
م�����دن ك�����ربى اأخ��������رى يف ال���ع���امل 
مثل ن��ي��وي��ورك ول��ن��دن وب��رل��ني يف 
تاأتي يف  ولهذا  الأخ��رة.  ال�سنوات 
لعام  العاملي  الإره����اب  موؤ�سر  ذي��ل 
اإذ مل تقع فيها اعتداءات   2017

اإن ه���ذا من  ل��ل��درا���س��ات ال��دول��ي��ة 
اأ�سباب جناحها حتى الآن.

ل�سلطاتها  املتاحة  التدابر  واأ�سد 
اإث������ارة ل��ل��ج��دل ه���و ق���ان���ون الأم���ن 
لع�سر  ي���رج���ع  ال������ذي  ال����داخ����ل����ي 
ال�����س����ت����ع����م����ار وي����ت����ي����ح اح���ت���ج���از 
امل�����س��ب��وه��ني ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة دون 

حماكمة.
وقالت وزارة الداخلية اإنها حتتجز 
20 �سخ�سا مبقت�سى هذا القانون 
بالإرهاب  ذات �سلة  اأن�سطة  ب�سبب 
ي�سل  ما  مبوجبه  احتجزت  واإن��ه��ا 

ويف اأغ�سط�ص اآب من العام 2016 
القب�ص  املجاورة  اندوني�سيا  األقت 
لهم  اأن  ي�ستبه  اأف�����راد  ���س��ت��ة  ع��ل��ى 
واتهمتهم  داع�����ص  بتنظيم  �سالت 
بالتاآمر ل�سن هجوم �ساروخي على 
فندق مارينا باي �ساندز ال�سهر يف 

�سنغافورة.
نهج �سارم

�سارما  ن��ه��ج��ا  ���س��ن��غ��اف��ورة  ت��ن��ت��ه��ج 
باأفكار  ي��وؤم��ن  اأن���ه  ت�ستبه  م��ن  م��ع 
�سينغ  ب��ي��ل��ف��ر  وي���ق���ول  م��ت�����س��ددة 
راجارتنام  بكلية  الباحث  الزميل 

ن��ف��ذ اجلي�ص  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ويف 
اأكرث  منذ  التعبئة  تدريبات  اأك��رب 
العملية  و���س��م��ل��ت  ع��ام��ا   30 م���ن 
اأجهزة  ت���ع���اون ع���دة  ت��دري��ب��ا ع��ل��ى 
ال�ستاد  يف  مل�����س��ل��ح  ال��ت�����س��دي  يف 

الوطني.
اإن  املا�سي  العام  ال�سلطات  وقالت 
اأن  اإىل  اأ���س��ارت  موثوقة  معلومات 
الإ�سالمية  الدولة  من  متطرفني 
فكروا يف تنفيذ اعتداء يف �سنغافورة 
يف الن�سف الأول من 2016 واإنه 

مت الت�سدي لهذا اخلطر.

�سالم  اتفاقية  دع��م  يف  للم�ساعدة 
مع جماعة القوات امل�سلحة الثورية 

الكولومبية الي�سارية.
وح�سلت برو على م�ساعدات اأقل 
و�سهدت  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات  م���ن 
الكوكايني  اإن���ت���اج  يف  زي�����ادة  ب���رو 
اأكرب  لقب  كولومبيا  مع  وتتبادل 
منتج له. ويختتم تيلر�سون زيارته 
لتهريب  ب������وؤرة  وه����ي  ج��ام��ي��ك��ا  يف 

املخدرات.
وتعد الوليات اأكرب �سوق يف العامل 

للكوكايني.

عا�سمة  ليما  اإىل  تيلر�سون  و�سل 
ب��رو ي��وم ام�����ص الث��ن��ني ويتوجه 
اليوم الثالثاء اإىل كولومبيا التي 
حجمه  ب��ل��غ  مت��وي��ل  ع��ل��ى  ح�سلت 
نحو ع�سرة مليارات دولر لربامج 
ع�سكرية واجتماعية من خالل ما 

ي�سمى بخطة كولومبيا.
وكان الرئي�ص ال�سابق باراك اأوباما 
ت��ق��دمي م�ساعدات  ق��د واف���ق ع��ل��ى 
ل��ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��ل��غ ح��ج��م��ه��ا 450 
بزيادة   2017 يف  دولر  م��ل��ي��ون 
 2016 امل��ئ��ة ع��ن  25 يف  ق��دره��ا 

واحل����دود الأم��ري��ك��ي��ة ب��الإن��اب��ة اأن 
الكوكايني ياأتي ب�سفة اأ�سا�سية من 
كولومبيا وبرو ويتم تهريبه عرب 
اأريد  الو�سطى..  واأمريكا  املك�سيك 

وقف امل�ساعدات.
ومل ي�سر تيلر�سون اإىل ت�سريحات 
ت��رام��ب خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي يف 
ولكن  الأح����د  ي���وم  اأي��ر���ص  بوين�ص 
ب���وزارة اخلارجية  م�����س��وؤول ك��ب��را 
ا�سمه  ن�سر  ع��دم  طلب  الأمريكية 
ال��ت�����س��ري��ح��ات غر  ه����ذه  اإن  ق����ال 

مفيدة.

•• بوين�س اأير�س-رويرتز:

الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ي�سل 
ريك�ص تيلر�سون اإىل برو ويتوجه 
بعدها اإىل كولومبيا يف اإطار جولته 

احلالية باأمريكا الالتينية.
وت����اأت����ي زي�������ارة ت��ي��ل��ر���س��ون لأك����رب 
يف  ل��ل��ك��وك��اي��ني  منتجتني  دول��ت��ني 
تلقي فيه دعوة  ق��د  ال���ذي  ال��وق��ت 
بخف�ص  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ص 
امل�ساعدات للدول التي يتم اإنتاج اأو 
بظاللها  فيها  الكوكايني  تهريب 

على هاتني الزيارتني.
الده�سة  بالفعل  تيلر�سون  واأث���ار 
خم�ص  ت�سمل  التي  جولته  ع�سية 
عندما  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ب��اأم��ري��ك��ا  دول 
اأ�سار اإىل اأن اجلي�ص الفنزويلي قد 
مادورو  نيكول�ص  بالرئي�ص  يطيح 
بظاللها  األ��ق��ت  ت�سريحات  وه���ي 

على اأول حمطة له يف املك�سيك.
اإن دول  وق��ال ترامب يوم اجلمعة 
مل يحددها بال�سم تغرق الوليات 

املتحدة باملخدرات.
م�ستديرة  م��ائ��دة  خ���الل  واأ����س���اف 
تلفزيونية يف ولية فرجينيا “لن 
اأراجع  ولكن  الآن..  اأ���س��م��اء  اأح���دد 
ه��ذه ال���دول واأراج���ع الأرق���ام التي 
نر�سلها لها ونر�سل لها م�ساعدات 
بلدنا  ي����غ����رق����ون  وه������م  ����س���خ���م���ة 

باملخدرات وي�ستخفون بنا«.
كيفن  اأبلغه  اأن  بعد  ت��رام��ب  وق��ال 
مكالينان مفو�ص حماية اجلمارك 

ال�سلطة  توليه  منذ   ،2013 اىل 
�سلفه.  م��ن��ت��ق��دي  اأك����رب  اأح����د  اإىل 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ص  م��وري��ن��و  وي��ت��ه��م 
ب���ان���ه ب����دد ع����ائ����دات ال��ن��ف��ط وق���اد 

حكومة فا�سدة.
وقد دعا يف ت�سرين الثاين نوفمرب 
ال���ذي يعترب  اىل ه���ذا ال���س��ت��ف��ت��اء 
�سفحة  ط���ي  اىل  وا���س��ح��ة  دع�����وة 

عهد كوريا.
ي����رى راف���اي���ل كوريا  م���ن ج��ه��ت��ه، 
������س�����اح�����ب احل�������������س������ور ال�����ق�����وي 
ان  ل��ل��ج��دل،  امل��ث��رة  وال�سخ�سية 
مورينو خائن باع نف�سه للمعار�سة 

يدعو  ال��������ذي  ك�����وري�����ا  وا�������س������اف 
ال����ق����رن احل�����ادي  ا����س���رتاك���ي���ة  اىل 
والع�سرين ان الكفاح م�ستمر. وقال 
ان نقبل  ل ميكننا يف دول��ة قانون 

مبثل هذه املخالفة الد�ستورية.
الناخبني  م��ن  ب��امل��ئ��ة   63 وواف����ق 
اي�����س��ا ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ال��ه��ي��ئ��ة التي 
ال�سلطات  ممثلي  لتعليم  �سكلها 
النائب  ف��ي��ه��م  مب����ن  احل���ك���وم���ي���ة 
العام، مما ميهد لإزالة اآثار كوريا 

بالكامل من الدولة.
كان  ال��ذي  مورينو  لينني  وحت��ول 
 2007 من  كوريا  الرئي�ص  نائب 

•• كيتو-اأ ف ب:

دخ��ل��ت الك�����وادور م��رح��ل��ة م��ا بعد 
راف����اي����ل ك���وري���ا ب��ت�����س��وي��ت��ه��ا �سد 
ال��رئ��ي�����ص لوليات  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة 
اإليه  غر حم��ددة، يف ا�ستفتاء دعا 
ل��ي��ن��ني مورينو  احل����ايل  ال��رئ��ي�����ص 
ال�سلطة  اىل  العودة  طريق  لقطع 
ع���ل���ى ال���رئ���ي�������ص ال�������س���اب���ق راف���اي���ل 

كوريا.
ن�سرها  اول����ي����ة  ن���ت���ائ���ج  وك�������س���ف���ت 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الن��ت��خ��اب��ي ان 
قانون  لإل����غ����اء  امل���وؤي���دي���ن  ن�����س��ب��ة 
الرئي�ص  ان��ت��خ��اب  ب���اإع���ادة  ي�����س��م��ح 
 64 ل���ولي���ات غ��ر حم���ددة بلغت 
باملئة. وبعيد اإعالن هذه النتيجة، 
رحب مورينو “بالنت�سار الوا�سح 
ال�سئلة  ع��ل��ى  ردا  ال��ن��ع��م  ل���  وامل��ه��م 
ال�سبعة التي طرحت يف ال�ستفتاء 
الذي دعي اليه حواىل 13 مليون 
ن��اخ��ب. وق���ال م��وري��ن��و ال���ذي كان 
ح��ل��ي��ف ك����وري����ا ث����م ا����س���ب���ح ع����دوه 

اللدود ان املواجهة انتهت.
الذي مل يعد  ال�سابق  الرئي�ص  اما 
يف  ال�سلطة  اىل  ال���ع���ودة  ب��اإم��ك��ان��ه 
 ،2021 يف  الرئا�سية  النتخابات 
ف���ق���د ه����ن����اأ ان���������س����اره، م�����وؤك�����دا يف 
اي  ه���ن���اك  “لي�ست  ان����ه  ت���غ���ري���دة 
ح���رك���ة ت�����س��ت��ط��ي��ع احل�����س��ول على 
يف  ح�سدناها  ال��ت��ي  باملئة   36 ال��� 
وقت ق�سر جدا ويف معركة غر 

متكافئة«.

ال�شلطات جتري تدريبات وحتذر ال�شكان

�صنغافورة تتح�صب للخطر القادم .. اعتداء اإرهابي

الزعيم ال�صريف لكوريا ال�صمالية يزور اجلنوب 
•• �صول-رويرتز:

كوريا  �سيزور  ال�سمالية  لكوريا  ال�سريف  الزعيم  اإن  ام�ص  م�سوؤولون  ق��ال 
ت�ساعد  مع  وذل��ك  مثيل  لها  ي�سبق  الأ�سبوع يف خطوة مل  ه��ذا  اجلنوبية 

الآمال يف اإجراء حمادثات رفيعة امل�ستوى بني الكوريتني 
ال��ت��ي تنطلق  ال�����س��ت��وي��ة  خ���الل دورة الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة 
خالل اأربعة اأيام. واأكدت وكالة الأنباء املركزية الكورية 
ال�سعب  رئي�ص جمل�ص  نام  اأن كيم يوجن  ام�ص  ال�سمالية 
الأعلى يف كوريا ال�سمالية �سيح�سر حفل افتتاح الأوملبياد 

يوم اجلمعة يف بلدة بيوجنت�ساجن الكورية اجلنوبية.
الأول  اأم�����ص  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  ال��وح��دة  وزارة  وق��ال��ت 
22 ع�سوا من  اإن كيم �سراأ�ص وف��دا موؤلفا من  الأح��د 
املتوقع اأن ي�سل اإىل كوريا اجلنوبية يوم اجلمعة يف زيارة 
اأي���ام. وجت���يء زي���ارة كيم يف وق��ت تعلق  ت�ستغرق ث��الث��ة 
امل�ستوى  رفيعة  اإج��راء حمادثات  على  الآم��ال  �سول  فيه 
التا�سع من  م��ن  �ست�ستمر  التي  الأومل��ب��ي��ة  ال���دورة  خ��الل 
فرباير �سباط اإىل 25 من ال�سهر نف�سه لي�ص فقط بني 

الكوريتني ولكن اأي�سا بني كوريا ال�سمالية والوليات املتحدة. وقال البيت 
اأكرب م�سوؤول كوري �سمايل يعرب  اإن زي��ارة كيم،  الأزرق الرئا�سي يف �سول 
احلدود اإىل اجلنوب منذ انتهاء احلرب الكورية بوقف لإطالق النار عام 
امل�ستوى. وقال  رفيعة  �سيوفر فر�سا متنوعة لإج��راء حمادثات   ،1953
اإف��ادة �سحفية مقت�سبة  الأزرق يف  البيت  با�سم  املتحدث  اإيوي-كيوم  كيم 

ام�ص الثنني “تظهر زيارة كيم عزم كوريا ال�سمالية على حت�سني العالقات 
بني الكوريتني وجناح الأوملبياد وكذلك نهجها ال�سادق اجلاد«. و�سيح�سر 
اأي�سا مايك بن�ص نائب الرئي�ص الأمريكي و�سينزو  حفل افتتاح الأوملبياد 
اآبي رئي�ص وزراء اليابان وزعماء عامليون اآخرون. واأو�سح البيت الأزرق اأن 
رئي�ص كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن اأبلغ نظره الأمريكي 
زخم  ب��اأن  اجلمعة  ي��وم  هاتفي  ات�سال  يف  ترامب  دونالد 
حت�سن العالقات بني الكوريتني �سي�ستمر واأن زيارة بن�ص 

�ستكون “متهيدا مهما لذلك«.
وقال ترامب خالل لقاء مع من�سقني كوريني �سماليني 
ال�سعب جدا  الو�سع  م��ن  ال��رغ��م  على  اإن��ه  ي��وم اجلمعة 
فاإن م�ساركة كوريا ال�سمالية يف الأوملبياد قد ت�سفر عن 
“�سيء جيد«. لكن م�سوؤول بالبيت الأبي�ص قال اإن بن�ص 
مبحاولت  ي�سفه  ملا  للت�سدي  وج��وده  ا�ستخدام  يعتزم 

بيوجنياجن خطف الأوملبياد من خالل حملة دعائية.
عام  ال�سيفية  الأوملبية  الألعاب  دورة  اأي�سا  كيم  وح�سر 
يف  ال�ستوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  ودورة  بكني  يف   2008

�سوت�سي برو�سيا عام 2014.
اأو  املتحدة  ل��الأمم  ال�سوداء  القائمة  يف  امل��درج��ة  الأ�سماء  من  لي�ص  وكيم 
النووية  ال�سمالية  كوريا  برامج  يف  دورا  يلعب  ل  لأن��ه  املتحدة  ال��ولي��ات 
ورئي�ص  الربملان  رئي�ص  هو  نام  يوجن  وكيم  القانونية.  غر  وال�ساروخية 
هو  اأون  ج��وجن  كيم  الزعيم  لكن  ال�سكلية  الناحية  م��ن  ال�سمالية  ك��وري��ا 

احلاكم الفعلي للبالد.

تيلر�صون يزور بريو وكولومبيا يف اإطار جولته اللتينية 

الكوادوريون �صوتوا �صد اإعادة انتخاب الرئي�س 

•• مو�صكو-وكاالت:

ت��ع��دي��ل الت��ف��اق النووي  اأن  ال��رو���س��ي��ة  اع��ت��ربت اخل��ارج��ي��ة 
املتبادلة بني  الثقة  ان��ع��دام  اأم��ر م�ستحيل يف ظل  الإي���راين 

وا�سنطن وطهران وت�سعيد ال�سغوط الأمريكية.
وزير  نائب  عن  الإثنني،  اليوم” ام�ص  “رو�سيا  موقع  ونقل 
ت�سريحات  القول يف  ريابكوف،  �سرغي  الرو�سي  اخلارجية 
التزام  “ن�سهد اتخاذ خطوات، ل تثر �سكوكاً يف  �سحافية: 
وتعني يف  ب��ل  ال��ن��ووي فح�سب،  ب��الت��ف��اق  املتحدة  ال��ولي��ات 

جوهرها زيادة ال�سغط على اإيران«. 
واأ�ساف “يف هذه الظروف ل ميكنني اأن اأت�سور اإعادة اإطالق 

املفاو�سات، ناهيك عن اأن املطالب الأمريكية لإيران بتقدمي 
اإىل  ريابكوف  ولفت  نفعاً«.  التنازلت، لن جتدي  مزيد من 
مل�سمون  ب�سلة  متت  ل  والق�سايا  امل�سائل  من  عدد  “وجود 
على  بق��������وة  ي�سرون  الأمريكيني  اأن  اإل  ال��ن��ووي،  الت��ف��اق 

اإدراجه������ا يف الأجندة الدولية.
مبا  لقيامها  وينتقدونها  اخل��ط��اي��ا  بكل  اإي����ران  ويتهمون   
م�ساحلها  �سمان  اإىل  ال��دول��ة  ه��ذه  ل�سعي  انعكا�سا  نعتربه 

الوطنية«.
امل��ت��ح��دة متار�ص  “الوليات  اأن  ال��رو���س��ي  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف 
اأن  ُيعقل  ب��دًل من النخراط يف ح��وار طبيعي، ول  البتزاز 

يقدم اأحد تنازلت يف ظل هذا الو�سع«.

اإعادة  الرو�سية م��ن حم��اول��ة  ال��ت��ح��ذي��رات  ري��اب��ك��وف  وج���دد 
النظر يف اأحكام التفاق النووي، م�سراً اإىل اأن ذلك �سيوؤدي 

اإىل ن�سف التفاق ويف�سي اإىل عواقب وخيمة.
بالن�سحاب  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  وتهدد 

من التفاق اإذا ما مل يتم تعديله.
قد  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  اإدارة  وك��ان��ت 
���س��ارك��ت يف ال��ت��و���س��ل اإىل الت��ف��اق م��ع اإي����ران ع���ام 2015، 
وفرن�سا  وبريطانيا  ورو���س��ي��ا  ال�سني  م��ن  ك��ل  م��ع  بالتعاون 
اإيران  ا�ستخدام  ق�سر  �سمان  اإىل  التفاق  ويهدف  واأملانيا. 
يتم  املقابل،  ال�سلمية، ويف  الأغرا�ص  النووية على  لقدراتها 

رفع العقوبات القت�سادية املفرو�سة عليها.

كوريا اجلنوبية متنع 
دخول 36 األف اأجنبي

•• �صول-وكاالت:

قالت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء ام�ص الثنني 
“اإن كوريا اجلنوبية منعت 36 األف اأجنبي من دخول البالد 
اإىل خماوف  م�سرة  ال�ستوية”،  الأوملبية  الألعاب  قبل دورة 

اأمنية.
وكالة  “اإن  ق��ول��ه  ك���وري جنوبي  ن��ائ��ب  ع��ن  ي��ون��ه��اب  ونقلت 
امل��خ��اب��رات اأب��ل��غ��ت ن��واب��ا اإن��ه��ا ت��ت��ع��اون م��ع اأج��ه��زة خمابرات 
اأجنبية لتعزيز اإجراءات التحقق من هويات الأجانب كخطة 

ملكافحة الإرهاب خالل الأوملبياد«.

بلجيكا تبداأ حماكمة اأوىل ل�صلح عبد ال�صلم 
•• بروك�صل-اأ ف ب:

نفذت  التي  املتطرفة  املجموعات  يف  الوحيد  الع�سو  ال�سالم  عبد  �سالح  و�سل 
هجمات باري�ص يف 13 نوفمرب 2015، اىل ق�سر العدل يف بروك�سل حيث ميثل 

امام الق�ساء يف جل�سة علنية للمرة الوىل الثنني بتهمة امل�ساركة 
ال�سرطة خ��الل مطاردته يف  النار مع رج��ال  اط��الق  تبادل  يف 
2016. وهذه املحاكمة لي�ست  العا�سمة البلجيكية يف مار�ص 
التي  الع��ت��داءات  ق�سية  يف  فرن�سا  يف  ملحاكمته  متهيد  �سوى 
اودت بحياة 130 �سخ�سا. لكنها تنتظر برتقب �سديد ملعرفة 
ما اذا كان عبد ال�سالم �سيخرج عن ال�سمت الذي يلتزمه امام 
الأول  ام�����ص  ليل  ال�����س��الم  عبد  وغ���ادر  الفرن�سيني.  املحققني 
نقل  ال��ذي  باري�ص،  فلوري مرجي�ص يف منطقة  �سجن  الح��د 
اليه يف نهاية ابريل 2016، كما قال م�سدر قريب من امللف. 
م��وك��ب��ا لآليات  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  وك��ال��ة  م��ن  و���س��اه��د �سحافيون 
ال�ساعة  ال�سجن بني  الفرن�سي يغادر  الدرك  القوة اخلا�سة يف 
لكنهم  غ(،  ت  و03،00   02،30( الرابعة  وال�ساعة   03،30
مل يتمكنوا من التعرف على ركابها. وهذا الفرن�سي من ا�سل 

مغربي البالغ من العمر 28 عاما وكان يعي�ص يف مولنبيك، احلي ال�سعبي املختلط 
يف بروك�سل، كان ينتمي على ما يبدو اىل خلية جهادية تورطت يف ثالثة ملفات 
امللفات  ه��ذه  ان  البلجيكية  الفدرالية  النيابة  وتقول  الق��ل.  على  ك��ربى  ارهابية 
املتعلقة باعتداءات باري�ص يف نوفمرب 2015، ثم اعتداءات بروك�سل يف 22 مار�ص 
اغ�سط�ص  يف  وباري�ص  ام�سرتدام  بني  قطار  على  احبط  ال��ذي  والهجوم   2016

“قد تكون تندرج يف اطار عملية واحدة” لتنظيم داع�ص. وتعود الوقائع   ،2015
التي �سيحاكم عبد ال�سالم ب�ساأنها يف جل�سات ت�ستمر من الثنني اىل اجلمعة مع 
فرن�سيون  حمققون  ف��وج��ىء  ويومها   .2016 م��ار���ص   15 اىل  الأرب��ع��اء،  توقف 
وبلجيكيون باإطالق نار خالل عملية دهم روتينية يف احد خمابئ خلية بروك�سل 
بينما  �سرطيني  وج��رح ثالثة  فوري�ست.  دري�ص يف حي  �سارع  يف 
ع��ام��ا( خالل  بالكايد )35  اجل��زائ��ري حممد  اجل��ه��ادي  قتل 
ال�سالم  عبد  ف��رار  لتغطية  بالر�سا�سات  ال�سرطة  مواجهتهم 
و�سريك تون�سي له يدعى �سفيان عياري )24 عاما( و�سيحاكم 
يف بروك�سل اي�سا. واأدى هذا احلادث اىل ت�سريع عملية البحث 
عن عبد ال�سالم الذي عرث على اآثار حلم�سه النووي يف ال�سقة. 
وقد اعتقل بعد ثالثة ايام مع عياري يف 18 مار�ص يف مولنبيك 
خالل عملية توقيف اعتربها املحققون عامال حفز اعتداءات 
22 اآذار مار�ص 2016 عندما فجر ثالثة انتحاريني انف�سهم 
جمعية  وط��ال��ب��ت  البلجيكية.  العا�سمة  م��رتو  ويف  امل��ط��ار  يف 
لل�سحايا ان�سئت يف بلجيكا بعد الهجمات يف اأوروبا موؤخرا بان 
الثنني، معتربة بح�سب  املدنية يف ق�سية  الدعوى  ت�سارك يف 
يندرج  دري�ص  �سارع  النار يف  “اطالق  ان  لي�ص  حماميها غيوم 
يف اطار حترك م�ستمر من 13 نوفمرب اىل 22 مار�ص«. وقال املحامي ان �سحايا 
العتداءات بحاجة ومن حقهم احل�سول على اأجوبة. وميكن ان يثر ان�سمام هذه 
اجلمعية يف اللحظة الأخرة ا�ستياء حمامي املتهمني، لكن م�سادر يف امللف ت�ستبعد 
اي تاأجيل جديد. وكانت اجلل�سة اأرجئت يف منت�سف دي�سمرب لإتاحة الوقت ل�سفني 

ماري حمامي عبد ال�سالم الذي كان قد مت توكيله للتو، لالطالع على امللف.
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عربي ودويل
اآبي يتعهد بامل�صي يف نقل قاعدة اأمريكية 

 •• طوكيو-رويرتز:

ام�ص  اآب��ي  �سينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�ص  رح��ب 
انتخابات  بفوز مر�سح يدعمه احلزب احلاكم يف 
بامل�سي  م��ت��ع��ه��دا  اأوك���ي���ن���اوا  ال��ب��ل��دي��ة يف  رئ��ا���س��ة 
قدما يف خطة مثرة للجدل بنقل قاعدة جوية 

اأمريكية على اجلزيرة اجلنوبية.
وتغلب تاكيتويو توجوت�سي املدعوم من الئتالف 
اإنامني الذي  اآبي على �سو�سومو  احلاكم بزعامة 
عار�ص نقل قاعدة فوتينما اجلوية التابعة مل�ساة 
البحرية الأمريكية من منطقة ذات كثافة �سكانية 

عالية اإىل مدينة ناجو يف �سمال اأوكيناوا.
الذي  ت��وج��وت�����س��ي،  ف���وز  اأن يعطي  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
زخما  اأوكيناوا،  اقت�ساد  دف��ع  على  حملته  يف  اأك��د 

للخطة املتعرثة منذ فرتة لنقل القاعدة.
زي���ارة مايك  اأي���ام م��ن  واأج��ري��ت النتخابات قبل 
ب��ن�����ص ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي ل��ل��ي��اب��ان هذا 
الأ�سبوع حيث من املتوقع اأن يركز على الروابط 
ال�سمايل  ال��ك��وري  التهديد  مواجهة  يف  الأمنية 

النووي وال�ساروخي.
اأم�سي قدما )يف  اأن  “اأود  لل�سحفيني  اآبي  وقال 
العليا  املحكمة  حكم  اإىل  ا�ستنادا  القاعدة(  نقل 

املواطنون  يتفهم  اأن  اإىل  ال�سعي  م��ع  ال��ي��اب��ان  يف 
ذلك«.

وقال اإنه يدعم تنمية اأوكيناوا.
خطة  ل�سالح   2016 يف  العليا  املحكمة  وق�ست 
احلكومة بنقل القاعدة الع�سكرية الأمريكية مما 
وجه �سربة جلهود �سكان اجلزيرة للتخل�ص من 

القاعدة متاما.
بتاكي�سي  ناجو  يف  النتخابات  نتيجة  ت�سر  وق��د 
للقاعدة  اأي�سا  امل��ع��ار���ص  اأوك��ي��ن��اوا  حاكم  اأون��اج��ا 
والذي �سي�سعى هذا العام للفوز بفرتة اأخرى يف 

املن�سب.

مقتل 6 دواع�س يف عمليات تطهري بق�صاء احلويجة
•• بغداد-وكاالت:

اأعلن م�سدر اأمني يف ق�ساء احلويجة ام�ص الثنني مقتل 6 من عنا�سر داع�ص يف عملية 
تطهر ملركز غرب كركوك.

وقال من �سرطة ق�ساء احلويجة النقيب اأحمد اجلبوري اإن “قوة من ال�سرطة الحتادية 
قامت خالل الليلة املا�سية وفجر اليوم بتنفيذ عمليات دهم وتفتي�ص ومتكنت من قتل 6 

من عنا�سر داع�ص كانوا خمتبئني يف اأحياء متفرقة من املدينة«.
�ساكنيها  لعودة  متهيدا  املدين�������ة،  مرك������ز  من   75% تطه�ر  ت�������م  اأن�����ه”  واأ�س����اف 

اإليها«.
وتوا�سل القوات العراقية امل�سرتكة تطهر مناطق ق�ساء احلويجة التي ما زال بع�ص 
عنا�سر داع�ص يختبئون فيها، وي�سنون بني احلني والآخر هجمات على املدنيني والقوات 

الأمنية.

•• بريوت-وكاالت:

ب��دخ��ول رتل  ال�����س��وري حلقوق الإن�����س��ان  اأف���اد املر�سد 
من القوات الرتكية �سباح ام�ص الثنني اإىل الأرا�سي 
ال�����س��وري��ة ع���رب م��ن��ط��ق��ة ك��ف��رل��و���س��ني احل���دودي���ة مع 

منطقة لواء اإ�سكندرون.
الرتل  “اإن  ام�����ص  ���س��ح��ايف  ب��ي��ان  امل��ر���س��د، يف  وق����ال 
العي�ص  منطقة  نحو  الغرب�����ي  حلب  ري��ف  عرب  اجت��ه 
ملناطق  واملتاخمة  حللب،  اجلنوبي  الريف  يف  الواقعة 
واحلر�ص  اللبناين  اهلل  وح��زب  النظام  ق��وات  �سيطرة 
ال��ث��وري الإي���راين يف منطقة احلا�سر، يف ري��ف حلب 

اجلنوبي«.

الآليات  ع�����س��رات  �سم  ال��رت��ل  اأن  اإىل  امل��ر���س��د  واأ���س��ار 
املدرعات  ع�سرات  متنها  على  اأقلت  التي  واحل��ام��الت 
على  وحملت  الهند�سية  والآل��ي��ات  الثقيلة  والآل��ي��ات 

متنها الع�سرات من جنود القوات الرتكية.
خم�سة  بعد  الرتل  ه��ذا  دخ��ول  ياأتي  املر�سد،  وح�سب 
اأيام من تفجر ا�ستهدف اإحدى الآليات �سمن الرتل 
بريف  الت��ارب  املتوقف يف منطقة  الرتكي  الع�سكري 
للتحرك  الأوام���ر  ك��ان يرتقب  وال��ذي  الغربي،  حلب 
نحو منطقة العي�ص يف الريف اجلنوبي حللب، حيث 
ثقيلة،  اآليات  حاملة  ا�ستهدف  ال��ذي  التفجر  ت�سبب 
يف اإعطاب الآلية ب�سكل كامل وقتل �سائق احلافلة من 

اجلن�سية الرتكية واإ�سابة اآخر بجراح.

•• بريوت-اأ ف ب:

ح�������ذرت م���ن���ظ���م���ات دول�����ي�����ة ع���دة 
اآلف  ملئات  امل�سيفة  ال���دول  ام�ص 
ال�سرق  يف  ال�����س��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
اإجبارهم  م��ن  وال���غ���رب  الأو����س���ط 
ع��ل��ى ال��ع��ودة اإىل ب��الده��م يف ظل 

ا�ستمرار العنف فيها.
وحتدثت املنظمات وبينها املجل�ص 
ال���رنوج���ي ل��الج��ئ��ني و���س��اي��ف ذي 
ت���ق���ري���ر عن  ����س���ي���ل���درن وك�����ر يف 
م�سارات مثرة للقلق يتم اتباعها 
للرتويج لإعادة الالجئني يف العام 

.2018
اآلف  “مئات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
الالجئني يف خطر اأن يتم دفعهم 
العام  يف  ���س��وري��ا  اإىل  ال���ع���ودة  اإىل 
العنف  ا���س��ت��م��رار  ب��رغ��م   2018
حياة  ي����ه����دد  ال��������ذي  وال���ق�������س���ف 

املدنيني«.
واأ�سار التقرير الذي يحمل عنوان 
“اأر�ص خطرة”، اإىل اأن ملف عودة 
الالجئني اإىل �سوريا موجود على 

جدول اأعمال الدول امل�سيفة.
وجاء يف التقرير “مع تغر الو�سع 
مواجهة  ويف  �سوريا  يف  الع�سكري 
الالجئني  �سد  مت�ساعد  م��وق��ف 
 2017 العام  بداأت احلكومات يف 
التفكر ملياً بعودة الالجئني اإىل 

بالدهم«.
ال�سوريني  ال��الج��ئ��ني  ع���دد  وب��ل��غ 
العام  ب��الده��م  ع����ادوا اىل  ال��ذي��ن 
 560 مقابل  األ��ف��اً   721 املا�سي 
األفاً يف العام 2016، وفق التقرير 
ال��ذي ذك��ر اأن��ه “مقابل ك��ل لجئ 
ع��اد اإىل ب���الده ك��ان ه��ن��اك ثالثة 

نازحني جدد ب�سبب العنف«.
نزوح  احتمال  من  التقرير  وح��ّذر 
1،5 مليون �سخ�ص من مناطقهم 
يف العام 2018 داخل �سوريا، وفق 

تقديرات الأمم املتحدة.
واأ�سفر النزاع ال�سوري امل�ستمر منذ 
العام 2011 عن مقتل 340 األف 

يف 22 كانون الثاين يناير، ا�سيب 
21 مدنيا بينهم اطفال بعوار�ص 
ق�سف  بعد  تنف�ص  و�سيق  اختناق 
دوما  مدينة  على  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات 
ورجحت  دم�سق،  �سرق  املحا�سرة 
ال�سوري  وامل��ر���س��د  طبية  م�سادر 
وق��ت��ه��ا ان ي��ك��ون ذل���ك ن��اج��م��ا عن 

غازات �سامة.
�سوريا،  يف  ال���ن���زاع  ان�����دلع  وم��ن��ذ 
اتهم حمققو المم املتحدة مرارا 
ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ب��ا���س��ت��خ��دام غاز 
الكلور او غاز ال�سارين يف هجماته 

على املدنيني.
يف ني�سان ابريل 2017، ا�ستهدف 
ال�سارين  ب��غ��از  ك��ي��م��ي��ائ��ي  ه��ج��وم 
ريف  ���س��ي��خ��ون يف  خ�����ان  م���دي���ن���ة 
ادلب )�سمال غرب(، ما ا�سفر عن 
مقتل 87 �سخ�سا. واتهمت المم 
املتحدة النظام ب�سن الهجوم، لكن 
تدمر  م��وؤك��دة  ذل��ك  نفت  دم�سق 

تر�سانتها الكيميائية.
ودف�������ع ه�����ذا ال���ه���ج���وم ال����ولي����ات 
املتحدة اىل ق�سف قاعدة ع�سكرية 

�سورية لحقا.
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  و���س��ع��دت 
يف الي��ام الأخ��رة ق�سفها مناطق 
عدة يف حمافظة ادلب، بخا�سة يف 

ريفها اجلنوبي.
�سورية  ح��رب��ي��ة  ط���ائ���رات  وت�����س��ن 
اجلمعة  م�������س���اء  م���ن���ذ  ورو�����س����ي����ة 
ع�����س��رات ال����غ����ارات ال��ع��ن��ي��ف��ة على 

منطقة �سراقب، وفق املر�سد.
دي�سمرب،  الأول  كانون   25 ومنذ 
ت���ن���ف���ذ ق�������وات ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري 
ادلب  بريف  هجوما  رو�سي  بدعم 
متكنت  حيث  ال�سرقي،  اجل��ن��وب��ي 
من ال�سيطرة على ع�سرات القرى 
ابو  وال���ب���ل���دات اىل ج��ان��ب م��ط��ار 
ال�سهور الع�سكري بعد طرد هيئة 

حترير ال�سام والف�سائل املقاتلة.
اكرث  ان  امل���ت���ح���دة  الأمم  وت���ق���در 
ال��ف �سخ�ص ف��روا من   272 من 

املعارك يف حمافظة ادلب.

ن�سف  من  اأك��رث  وت�سريد  �سخ�ص 
وخارجها.  ال��ب��الد  داخ���ل  ال�سكان 
اأرا�سيها  على  تركيا  وت�ست�سيف 
اأك����رث م���ن ث��الث��ة م��الي��ني لجئ 
���س��وري ف���روا م��ن ال��ن��زاع امل�ستمر 
����س���ن���وات، لكنها  ���س��ب��ع  ن��ح��و  م��ن��ذ 
ت�سعى الآن اىل نقل النازحني اىل 
ال�سوري  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  خم��ي��م��ات 
اأقل  لبنان  وي�ست�سيف  ل��ل��ح��دود. 
نحو  والأردن  لج���ئ،  م��ل��ي��ون  م��ن 
630 الفا م�سجلني. وتغلق هاتان 
ال��دول��ت��ان ح��دوده��م��ا اأم����ام تدفق 

املزيد من الالجئني اإليها.
من  امل�����ئ�����ة  يف  ث�����الث�����ة  وي���ع���ي�������ص 
دول  يف  ال�������س���وري���ني  ال���الج���ئ���ني 

غنية.
للمجل�ص  ال����ع����ام  الأم�������ني  واأك�������د 
ايغالند  ي��ان  لالجئني  ال��رنوج��ي 

ووث���ق امل��ر���س��د مقتل م��دن��ي��ني يف 
ق�سف �ساروخي على مدينة معرة 
جوي  ق�سف  يف  واث��ن��ني  النعمان، 

على بلدة مع�سران.
ال��ق�����س��ف اجل����وي لقوات  وا���س��ف��ر 
املر�سد،  وف�����ق  اأي���������س����اً،  ال���ن���ظ���ام 
بلدة  يف  م��دن��ي��ني  �ستة  مقتل  ع��ن 

كفرنبل قرب معرة النعمان.
ياأتي ذلك يف وقت تتهم وا�سنطن 
ب�سن  ال���������س����وري  ال���ن���ظ���ام  ق�������وات 
هجمات كيميائية عدة بغاز الكلور 
او ال�سارين خالل الفرتة الأخرة، 
الأمر الذي نفته دم�سق وو�سفته 

ال�سبت ب�الأكاذيب.
وك����ان م�����س��وؤول ام���رك���ي ح���ذر يف 
وق���ت ���س��اب��ق م���ن ان وا���س��ن��ط��ن ل 
يف  ع�سكرية  �سربات  �سّن  ت�ستبعد 

�سوريا نتيجة تلك التهامات.

والنازحني  امل��ه��ج��ري��ن  م��ن  اأ���س��ال 
من الق�سف على قراهم«.

و������س�����ن ي�������وم الأح�����������د م���ق���ات���ل���ون 
ت���ق���وده���م جماعة  امل���ع���ار����س���ة  م���ن 
ترك�ستانية م�سلحة هجوما م�سادا 
والف�سائل  ال�سوري  اجلي�ص  على 
امل��دع��وم��ة م��ن اإي���ران ق��رب قاعدة 
ال�����س��ه��ور اجل���وي���ة يف جنوب  اأب�����و 

اإدلب.

وحذرت رئي�سة �سايف ذي �سيلدرن 
ل  اأن���ه  م��ن  �سميت  تورنينغ  هيلي 
اىل  ط��ف��ل  اأي  ي��ع��ود  اأن  ٌي��ف��رت���ص 

بالده قبل اأن تكون اآمنة.
املناطق  من  الكثر  اأن  واأو�سحت 
ال�سورية اليوم غر اآمنة لالأطفال، 
م�سيفة القذائف ل تزال تت�ساقط 
مثل  الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  اأن  كما 
امل�ست�سفيات واملدار�ص حتولت اىل 

اأنقا�ص.
يف  اأي�سا  امل�ساركة  املنظمات  وم��ن 
اجلوع”،  ���س��د  “العمل  ال��ت��ق��ري��ر 

واملجل�ص الدمناركي لالجئني.
رايت�ص  “هيومن  منظمة  وك��ان��ت 
بيان  يف  ال�سبت  انتقدت  ووت�ص” 
“القوة  ل����س���ت���خ���دام���ه���ا  ت���رك���ي���ا 
املميتة” �سد النازحني ال�سوريني 
ال���ع���ب���ور اإىل  ي����ح����اول����ون  ال����ذي����ن 

اآمنة  ت��ك��ون  ال��ي��وم ل��ن  ال��ع��ودة  ان 
لغالبية  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ط���وع���ي���ة  اأو 
ك������ربى ف������رت احل�������رب وال���ع���ن���ف، 
�سفك  على  حالياً  “ن�سهد  م�سيفاً 
للم�ست�سفيات  وا�ستهداف  للدماء 
وامل����درا�����ص، وع��ل��ى امل����وت ح��ت��ى يف 
خف�ص  عليها  يطلق  التي  املناطق 

التوتر«.
واأب��دت املنظمات يف تقريرها قلقاً 
من الجراءات التي تتم مناق�ستها 
الدمنارك  بينها  اوروب��ي��ة،  دول  يف 
واأملانيا، والتي قد توؤدي اإىل اإجبار 

الالجئني على العودة.
وذكر التقرير اأن “دفع الالجئني 
املجاورة  ال�����دول  يف  ال���ع���ودة  ع��ل��ى 
ل�����س��وري��ا ب���رز م��ن خ���الل احل���دود 
امل���غ���ل���ق���ة وال�����رتح�����ي�����ل وال�����ع�����ودة 

الجبارية او غر الطوعية«.

لإخماد حريق.
ويف م��دي��ن��ة اإدل����ب ق���ال ���س��اه��د اإن 
طوابق  خم�سة  م��ن  م��وؤل��ف��ا  مبنى 
خماوف  هناك  واإن  بالأر�ص  �ُسوي 
م��ن اأن ي��ك��ون م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 15 

�سخ�سا قد لقوا حتفهم.
و�سن اجلي�ص ال�سوري مع ف�سائل 
م����دع����وم����ة م�����ن اإي�����������ران و����س���الح 
ال��رو���س��ي هجوما �سخما يف  اجل��و 
لل�سيطرة  الأول  ك��ان��ون  دي�سمرب 
على اأرا�ص يف حمافظة اإدلب اآخر 
�سيطرة  م���ازال���ت حت���ت  حم��اف��ظ��ة 

قوات املعار�سة ب�سكل اأ�سا�سي.
الرو�سية  ال���دف���اع  وزارة  وق���ال���ت 
وم��ق��ات��ل��و امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة اإن 
طائرة رو�سية من طراز �سوخوي-
25 اأُ�سقطت يوم ال�سبت يف منطقة 
الأر�ص  على  عنيفا  ق��ت��ال  �سهدت 
ا�ستهدفت  مكثفة  ج��وي��ة  وغ����ارات 
جماعات املعار�سة امل�سلحة للرئي�ص 

ب�سار الأ�سد.
املعار�سون  ال�������س���وري���ون  وي��ن��ظ��ر 
قوة  اأن��ه��ا  على  رو�سيا  اإىل  لالأ�سد 
غ���ازي���ة وي��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ل��وم يف 
اأن  م���ن���ذ  امل���دن���ي���ني  اآلف  م��ق��ت��ل 
ل���ل���ح���رب اإىل  ان�������س���م���ت م���و����س���ك���و 
عام  يف  ال�سورية  احلكومة  ج��ان��ب 

.2015

•• عمان-رويرتز:

الرو�سية غاراتها  الطائرات  كثفت 
عليها  ي�سيطر  وم��دن  ب��ل��دات  على 
مقاتلو املعار�سة يف حمافظة اإدلب 
ب�����س��م��ال ���س��وري��ا ل��ي��ل ام�����ص الأول 
اإ�سقاط  الأح��د بعد يوم واح��د من 
ط���ائ���رة حربية  امل���ع���ار����س���ة  ق�����وات 

رو�سية وقتل قائدها.
اإن  امل��دين  بالدفاع  م�سادر  وقالت 
الغارات اجلوية ق�سفت بلدتي كفر 
نبل ومع�سران بالإ�سافة اإىل مدن 
���س��راق��ب وم��ع��رة ال��ن��ع��م��ان واإدل����ب 
واإنه مت الإبالغ عن �سقوط العديد 
من القتلى وع�سرات من اجلرحى 

مع رفع رجال الإنقاذ الأنقا�ص.
م�ست�سفى  اإن  و�سكان  �سهود  وق��ال 
وهناك  النعمان  م��ع��رة  يف  اأ���س��ي��ب 
خم���اوف م��ن اأن ي��ك��ون م��ا ل يقل 
يف  ُقتلوا  قد  اأ�سخا�ص  خم�سة  عن 
ببناية  اأ���س��رارا  اأحل��ق  اآخ��ر  هجوم 

�سكنية يف كفر نبل.
م�����س��ور �سجله  ���س��ري��ط  وظ��ه��ر يف 
رج���ال الإن��ق��اذ ق��ي��ام رج���ال الدفاع 
املدين باإخراج اأطفال على حمفات 
تعر�ص  ال�������ذي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  م����ن 
ك��ان فيه  ال��ذي  الوقت  للق�سف يف 
يكافحون  اآخ�������رون  اإن����ق����اذ  رج�����ال 

“عن انبعاث رائحة  وافاد املر�سد 
مروحيات  ا�ستهداف  بعد  كريهة 
ق������وات ال���ن���ظ���ام م���ن���اط���ق ع�����دة يف 
مدينة �سراقب يف حمافظة ادلب، 
اختناق  ح��الت  بخم�ص  ت�سبب  م��ا 

بني املدنيني«.
وم�سادر  �سكان  عن  املر�سد  ونقل 
طبية ان عوار�ص الختناق ناجتة 
ع��ن ا���س��ت��خ��دام غ���ازات ���س��ام��ة، من 

دون ان يتمكن من حتديدها.
واف����اد م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي عبد 
عن  بر�ص  فران�ص  وكالة  الرحمن 
رو�سي  ان���ه  ي��رج��ح  ج���وي  “ق�سف 
معرة  مدينة  م�ست�سفى  ا�ستهدف 
ت�سبب  م���ا  وحم��ي��ط��ه��ا  ال��ن��ع��م��ان 
م�سرا  ج�سيمة”،  مادية  باأ�سرار 
عن  “توقف  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ان  اىل 

العمل حلني ا�سالح ال�سرار«.

الذي �سقطت فيه الطائرة. وقالت 
ه��ي��ئ��ة حم��ل��ي��ة ل��ل��دف��اع امل����دين اإنه 
اأ�سرة موؤلفة من  انت�سال جثث  مت 
الأنقا�ص  حت��ت  م��ن  اأف����راد  �سبعة 

بعد هجوم اآخر يف بلدة مع�سران.
اأحمد هالل وهو م�سعف يف  وق��ال 
الدفاع املدين “انت�سلنا اجلثث من 
الرو�ص  امل��ه��دم��ة.  الأ���س��ق��ف  حت��ت 
ينتقمون من الأهايل الكثر منهم 

اأرا�سيها، ودعت اأنقرة اإىل التوقف 
وفتح  “ق�سرياً”  اإع���ادت���ه���م  ع���ن 

احلدود اأمامهم.
“الظروف  اأن  ع���ل���ى  و������س�����ددت 
لعودة  اآم����ن����ة  ل��ي�����س��ت  ����س���وري���ا  يف 

الالجئني«.
هذا وا�سيب خم�سة مدنيني م�ساء 
بعد  اختناق  ب��ح��الت  الأول  ام�ص 
النظام  ق���وات  �سنته  ج��وي  ق�سف 
���س��راق��ب يف  على مدينة  ال�����س��وري 
افاد  م��ا  وف��ق  �سوريا،  غ��رب  �سمال 

املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان.
واحل�����ق ق�����س��ف ج����وي ي���رج���ح انه 
يف  م�ست�سفى  يف  ا����س���رارا  رو����س���ي 
ال��ن��ع��م��ان يف ريف  م��دي��ن��ة م���ع���رة 
ا�سطره  ما  اي�سا  اجلنوبي  ادل��ب 
ال��ع��م��ل، بح�سب  ال��ت��وق��ف ع��ن  اىل 

امل�سدر ذاته.

الرو�سية  ال���دف���اع  وزارة  وت��ن��ف��ي 
اإنها  امل��دن��ي��ني وت���ق���ول  ا���س��ت��ه��داف 
املقاتلني  �سوى  اأح��دا  ت�ستهدف  ل 

الإ�سالميني املت�سددين يف �سوريا.
الغارات  اإن  الإن���ق���اذ  رج����ال  وق����ال 
اجلوية التي �ُسنت يوم ال�سبت بعد 
�سقوط  اإىل  اأدت  الطائرة  اإ�سقاط 
بينهم  قتلى  ع�سرة  عن  يقل  ل  ما 
املكان  ق��رب  ال�سبل  اأطفال يف خ��ان 

حاالت اختناق بعد ق�شف لقوات النظام يف �شمال غرب �شوريا 

منظمات حتذر من اإجبار اللجئني ال�صوريني على العودة 

بوتني يريد ا�صتمرار حمادثات �صوريا... 49 عاما
•• مو�صكو-وكاالت:

كتب ال�سحايف ليونيد بر�سيد�سكي اأن الرئي�ص الرو�سي فالدمير بوتني يطمح 
اأن ت�ستمر حمادثات ال�سالم حول �سوريا التي تلعب فيها بالده دور الو�سيط اإىل 
طويل  ع�سكري  وج��ود  تر�سيخ  لها  يتيح  ال��ذي  الوحيد  ال�سبيل  اأنها  حيث  الأب��د؛ 
الأمد يف ال�سرق الأو�سط.   ويلفت يف مقال مبوقع بلومربغ الأمريكي، اإىل رف�ص 
وفد املعار�سة ال�سورية امل�ساركة يف حمادثات �سوت�سي حول ال�سالم يف �سوريا التي 
ج��اوؤوا من  الذين  املعار�سة  اأع�ساء  امتنع  اإذ  املا�سي؛  الأ�سبوع  رو�سيا  ا�ست�سافتها 
ب�سبب لف��ت��ات موؤمتر  اأن��ق��رة  اإىل  وع���ادوا  �سوت�سي  م��ن مطار  ع��ن اخل���روج  تركيا 
ال�سالم التي حتمل علم النظام ال�سوري لب�سار الأ�سد.  ويرى كاتب املقال اأن هذا 
مل  رو�سيا  اأن  يف  �سك  فال  �سوريا؛  يف  رو�سيا  متار�سها  التي  اللعبة  يج�سد  املوقف 
ترغب فعاًل يف ح�سور خ�سوم الأ�سد حمادثات ال�سالم، والواقع اأن رو�سيا لي�ست 
مهتمة بتحقيق اأي ت�سوية لل�سراع رغم اأنها طرفاً يف عملية ال�سالم.  ويدعم املوقف 
الر�سمي لرو�سيا وحدة الأرا�سي ال�سورية والو�سول اإىل حل �سيا�سي برعاية الأمم 

ال�سوري  الوطني  وك��ان موؤمتر احل��وار  البالد.  الأهلية يف  املتحدة لإنهاء احل��رب 
الذي ا�ست�سافته رو�سيا موؤخراً ي�ستهدف خدمة هذا الغر�ص، ولكن رو�سيا، بح�سب 
اأن املفاو�سني ال�سوريني املعرتف بهم من الأمم  كاتب املقال، كانت تدرك م�سبقاً 
املتحدة لن ي�ساركوا يف املوؤمتر، كما بذل منظمو املوؤمتر ق�سارى جهدهم لتخويف 
كل من اأراد التحدث �سد ب�سار الأ�سد، ولكن يبدو اأن الأمر مل ينجح متاماً حيث 
متت مقاطعة وزير اخلارجية الرو�سي �سرغي لفروف يف افتتاح املوؤمتر.  ويعترب 
كاتب املقال اأن ما فعلته رو�سيا يف موؤمتر �سوت�سي كان ا�ستعرا�ساً اأمام مبعوث الأمم 
املتحدة ل�سوريا �ستافان دي مي�ستورا الذي كان قلقاً يف البداية من حماولت رو�سيا 
وتركيا واإيران )الدول الثالث املنظمة للموؤمتر( لو�سع بديل للمحادثات الر�سمية 
الد�ستور  حول  املحادثات  اإلغاء  ر�سمياً  �سوت�سي  موؤمتر  وقرر  جنيف.  يف  ال�سورية 
الأطراف،  جميع  ومتثل  جنيف  مقرها  ج��دي��دة  جلنة  بذلك  تقوم  لكي  اجل��دي��د 
واملنظمني  الوفود  و�سكر  عن ذلك  را�سياً  الأق��ل  كان على  اأن دي مي�ستورا  ويبدو 
لدعم عملية ال�سالم التي تقودها الأمم املتحدة. ومل يكن يف �ساحله اأن يرف�ص 
تاأكيدات اجلانب املوؤيد لالأ�سد بالنفتاح على الو�ساطة.  ويقول كاتب املقال: ولكن 

اإذا  دي مي�ستورا على الأرجح لن يتفاجاأ 
واجهت اللجنة اجلديدة طريقاً م�سدوداً 
منذ البداية؛ اإذ اإن احلكومة الرو�سية مل 
ت�ست�سف اأن�سار ب�سار الأ�سد لأنها ترغب 
يف توجيههم اإىل جنيف، وبدًل من ذلك 
حلفاء  اأن��ه��م  على  التاأكيد  رو�سيا  ت��ري��د 
م��ق��درون على الأم���د ال��ط��وي��ل.  وي�سر 
املقال اإىل م�سادقة الربملان الرو�سي على 
لرو�سيا  ي�سمح  الأ�سد  حكومة  مع  اتفاق 

باحلفاظ على قاعدتها اجلوية يف حميميم ملدة 49 عاماً على الأقل، مع اإمكانية 
متديدات لحقة كل 25 عاماً، وكذلك التفاق املماثل لقاعدة طرطو�ص البحرية 
التي تو�سعت ب�سكل ملحوظ خالل احلرب ال�سورية. وكان الرئي�ص بوتني قد اأعرب 
عن اأ�سفه اإزاء حتركاته ال�سابقة لتقلي�ص الوجود الع�سكري يف اخلارج، ل�سيما اأن 

القاعدتني ال�سوريتني هما معقل رو�سيا الوحيد يف ال�سرق الأو�سط. 

 البابا ي�صتقبل اأردوغان يف الفاتيكان
•• الفاتيكان-اأ ف ب:

ي�ستقبل البابا فرن�سي�ص رجب طيب اردوغان، يف زيارة هي الأوىل لرئي�ص 
تركي منذ 59 عاما، وتاأتي يف وقت ت�سن تركيا هجوما ع�سكريا �سد الكراد 
املتظاهرين  على  ممنوعا  �سيكون  �ساعة،   24 وط���وال  ���س��وري��ا.  �سمال  يف 
الدخول اىل م�ساحة كبرة يف و�سط روما، اي منذ و�سول الرئي�ص الرتكي 
م�ساء ام�ص الأول الحد واىل حني مغادرته م�ساء ام�ص الثنني. وقد مت 
�سخ�ص   200 ينفذ  ان  املتوقع  من  اأن��ه  غر  �سرطي.   3500 زه��اء  ن�سر 
اعت�ساما احتجاجيا يف مكان غر بعيد من الفاتيكان، يف حدائق قلعة �سانت 

اجنيلو، وذلك مببادرة من منظمة ايطالية موؤيدة لالأكراد.
وقالت هذه املنظمة انه يف عفرين، جتري جرمية جديدة �سد الإن�سانية.

والبابا الرجنتيني الذي يدين با�ستمرار احلرب وا�سلحة الدمار، لن يفوت 
غ(  9،30 )8،30 ت  ال�ساعة  وامل��ق��رر  اردوغ���ان  املرتقب مع  اللقاء  خ��الل 
20 كانون  فر�سة التطرق اىل العملية الع�سكرية التي ت�سنها تركيا منذ 

الثاين يناير يف �سمال �سوريا.

رو�صيا ت�صعد غاراتها اجلوية على اإدلب   رتل ع�صكري تركي يدخل ريف حلب اجلنوبي
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العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/622  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- روبني �سافيو رولند جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ متويل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  م�ساهمة خا�سة 
الدور من  الهند�سي �ساحب  بندب اخلبر  التايل  التمهيدي  بتاريخ:2018/1/9 احلكم 
اخلرباء املقيدين باجلدول تكون مهمته بعد الطالع على اوراق الدعوى و ما بها من 
املاأمورية  مبا�سرة  �سبيل  يف  وللخبر  منها  اخل�سوم  له  يقدمه  ان  وماع�سى  م�ستندات 
اداء  تعينه على  ثمة م�ستندات  اىل اجلهات احلكومية وغرها لالطالع على  النتقال 
مهمته و�سماع من يرى لزوما ل�سماع اقواله دون حلف ميني والزمت املدعي بايداع مبلغ 
)20.000( درهم خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�ساريف اخلبر. وحددت لها املحكمة 

.ch1.B.8:جل�سة يوم الحد املوافق:2018/2/25 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/722  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-ا�سفيني واليا �سوريندر واليا جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليكم التظلم  ان املتظلم / جي ا�ص بي باور لتجارة املعدات ���ص.ذ.م.م قد 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 1096/2017 
الحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  امر على عري�سة جت��اري 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  08.30 �ص  ال�ساعة     2018/2/11 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/147 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- دبل ترافل لل�سحن �ص.ذ.م.م 2-عبداهلل علي حممود اهلي 
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  لل�سحن  ترافل  دب��ل  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:حممد عي�سى 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ال�سويدي  �سلطان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )441605.25( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/114 تنفيذ جتاري
املنفذ �سده/1- احمد عبيد �سرور خمي�ص اخلزميى جمهول حمل  اىل 
وميثله:حممد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى 
املبلغ املنفذ به وق��دره )1814032.35( دره��م  اىل  اعاله والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/112 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- عمر عبداللطيف حممد ابراهيم البناء جمهول حمل 
وميثله:حممد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى 
املنفذ به وق��دره )472142.40( دره��م  اىل  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/116 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- مطبعة فوك�ص ميديا �ص.ذ.م.م 2- انور �سبر يو�سف �سيتيار 
تودي - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية مطبعة فوك�ص ميديا ���ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:حممد عي�سى 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1590138( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/445  نزاع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �سده / 1-غا�سرتمي تيك م.م.ح 2- كارل مور�سنر 3- جا�سرتمي ايه ام ايه 
�ص.م.ح 4- احمد حممد يو�سف علي عبداهلل اللنجاوي 5- علي بن �سليمان بن علي بن 
را�سد ال�سبلي جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع / بروجي�سي�ص انرتنا�سيونال ممثلة 
بال�سيد ريا�ص فور وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهم  املدعي  الزام  بندب خبر متخ�س�ص مع  املطالبة 
املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/12   ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب 
امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11866  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيلفر كا�ستل لالن�ساءات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سوريندرا ياداف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   11157( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB178746278AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
الحد املوافق 2018/2/18 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.علماً بان الدعوى جددت من ال�سطب
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2992  جتاري جزئي 
القامة  حمل  جمهول  �سامل  حممد  ابراهيم  خليل  خليفة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/1/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
امل��دع��ي عليه  �����ص.م.ع اول:ب���ال���زام  امل���ذك���ورة اع���اله ل�سالح/بنك دب���ي ال���س��الم��ي 
ومقدارها  ال�سكر  كمية  قيمة  دره��م   )10075796( مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان 
املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  ثانيا:الزام   - )40303.18( كيلو جرام 
)671905( درهم ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائه درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             اىل املدعي عليه/ر�سا عبدالعظيم للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
اأدناه  باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة  حمل القامة نعلنكم 

وحددت املحكمة لها جل�سة:2018/2/18 ال�ساعة 8:30  �سباحا

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  اىل الر�سوم وامل�ساريف .
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 13052/2017 عمايل جزئي
13054/2017 عمايل جزئي
13056/2017 عمايل جزئي
13058/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممد عبدال�سالم رزق حممد رزق زيد

مايكل ماهر يو�سف مرتى
نادر نا�سف منر فوؤاد

روماين نبيل فوؤاد عبيد 

مبلغ املطالبة
14240 درهم + تذكرة العودة

11480 درهم + تذكرة العودة
15800 درهم + تذكرة العودة

14360 درهم + تذكرة العودة

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �شوالتي للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م    
العنوان :مكتب رقم 406 ملك عبدالرحمن الر�ستماين- الكرامة ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 590924  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
التاأ�سر  باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  1061532 مبوجب هذا تعلن 
يف ال�����س��ج��ل ال��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل ال�����س��رك��ة امل���ذك���ورة اأع�����اله، وذل���ك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2018/02/01  وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
بتاريخ  2018/02/01  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
 04-3215355 هاتف  الوىل  القوز  ب��ردب��ي-  املوؤقتة-  اللجنة  دب��ي  عهد  ويل   مكتب 
فاك�ص: 3215356-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب وليد عهد دبي اللجنة املوؤقتة- بردبي- القوز 
الوىل هاتف 3215355-04 فاك�ص: 3215356-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله لت�سفية  �شوالتي  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  القت�سادية بدبي 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  �ــس.ذ.م.م   التجارية  للو�شاطة 
2018/02/01  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/02/01 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

رافاييل فينويل اركيتكت�س- ذ م م
ذ.م.م-  اركيتكت�ص  فينويل  رافاييل  �سركة  �سركاء  قرار  على  بناء 
رقم  حتت   2018/01/24 بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  امل�سدق 

.)1809000785(
نعلن نحن امل�سفي/ ا�سعد عبا�ص و�سركاه عن بدء اأعمال الت�سفية 
التجارية  ورخ�ستها  ذ.م.م  اركيتكت�ص  فينويل  رافاييل  ل�سركة 
ال�سركة  او حقوق على  له مطالبة  CN 1159262 فكل من  رقم 
املذكوره اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيده لذلك 
اىل امل�سفي وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة )45( يوماً من تاريخ 
ي�سقط  بالإعالن  املحدده  املده  يتقدم خالل  الإعالن وكل من مل 
حقه باملطالبة. عنوان امل�سفي: اأبوظبي- جزيرة الرمي- بناية اأدك�ص 
 -026282650 تليفون:   -3505 رقم  مكتب   -35 الطابق  تاور- 

asad.abdasaccounting.ae :فاك�ص: 026282655- اإمييل
امل�شفي/ اأ�شعد عبا�س و�شركاه

اإعييييييييلن ت�صفيييييية �صركيييييييية 

منوذج اإعلن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك :�سركة تابليز لالغذية ذ.م.م

 Tablez food company:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 279442     بتاريخ : 2018/09/12

باإ�سم :�سركة تابليز لالغذية ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي �سارع املرور منطقة مع�سكر ال نهيان خلف بناية املعموره برج )واي( الطابق الرابع بلوك 

)�سي( هاتف: 971506683786 فاك�ص: 971526584811 �سندوق الربيد: 33779 
ابوظبي  khatib.mohammed@tablez.ae.com :امييل

�شورة العلمة

بالفئة :43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�سروبات خدمات اليواء  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 
املوؤقت خدمات املطاعم وال�ست�سارات املتعلقة بها.

ي�سارها  TABLEZ FOOD COMPANY بحروف لتينية وعلى  العالمة:عبارة عن كلمة  و�سف 
مكعب على �سكل هند�سي باللون الربتقايل.

 Food company الإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكمات
على حدة يف الو�سع العادي.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  6  فرباير  2018 العدد 12243

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  �ص. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ :2008/02/27  املودعة بالرقم :108208 
بتاريخ :2010/11/28 رقم الت�سجيل:126061  

با�س��م   : �ص.   �سو�سيتي اأيرفران�ص
وعنوانها:45 روي دي باري�ص 95747 روي�سي ��� ت�سارلز ديجول ��� فرن�سا

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف 2018/02/27       وحتى تاريخ 2028/02/27

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  �ص. نا�سر كد�سة و�سركاوؤه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ :2008/03/05  املودعة بالرقم :108630 
بتاريخ :2010/11/28 رقم الت�سجيل:126066  

با�س��م   :�ص.   كي ات�ص دي همبولدت ويداج جي اأم بي ات�ص.
وعنوانها:كولونيا – األلي 3، 51067 – كولن – اأملانيا.

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف 2018/03/05       وحتى تاريخ 2028/03/05

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : مقهى ن�شتله تول هاو�س باي جيب �س.ذ.م.م    
ال�سكل  ال��ق��ره��ود  �سيتي-  في�ستيفال  دب��ي  ملك   173 �سي  ا���ص  رق��م  ال��ع��ن��وان :حم��ل 
القيد بال�سجل  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة : 654782  رقم 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1077260 مبوجب   : التجاري 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/04/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى    2017/07/10 بتاريخ   دب��ي 
ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�شابات  لتدقيق  بل�س  �شكور  املعني  امل�سفي 
 موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب ديرة بور�سعيد هاتف 04-2973060 
فاك�ص: 2973071-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�شكور بل�س لتدقيق احل�شابات 
ل��دع��م م�ساريع  ب��ن را���س��د  ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 914 م��ل��ك م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
ال�سباب ديرة بور�سعيد هاتف 2973060-04 فاك�ص: 2973071-04 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  مقهى ن�شتله تول هاو�س باي جيب �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/04/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/07/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر : 

بلدية  ع��ام  م��دي��ر  ل��وت��اه  نا�سر  ح�سني  املهند�ص  �سعادة  ع��رب  
احلادية  الإم���ارات  لبطولة  البلدية  برعاية  �سعادته  عن  دب��ي 
عام  “دورة  داون  متالزمة  “البوت�سي” ل��ذوي  لريا�سة  ع�سر 
تنظمها  وال��ت��ي  ال��ت��وايل  على  الثانية  2018”  لل�سنة  زاي��د 
جمعية الإمارات ملتالزمة داون �سنوياً، والتي �ستقام يف ال�سالة 
الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل  لرعاية  دبي  املغلقة مبركز  الريا�سية 
التابع لوزارة تنمية املجتمع ، وذلك اإمياناً منها باأهمية ودور 
املفيدة  الريا�سية  وال��ث��ق��اف��ة  ال��وع��ي  ن�سر  يف  الأن�����س��ط��ة  ه��ذه 
املجتمع وحترير قدراتهم  الفئة ودجمهم يف  اأف��راد هذه  بني 

واإبداعاتهم والرتقاء مب�ستوياتهم الفنية واملهارية.
واملوؤ�س�سات  الأف����راد  دور  اأهمية   ، ال��ي��وم  ل��ه  ت�سريح  يف  واأك���د 
تاأهيل  ج��ه��ود  دع��م  يف  واخل��ا���س��ة  قطاعاتهااحلكومية  بكافة 
ومتكني اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون خا�سة والتي 
اأ�سا�سياً من ثقافة الدولة يف تعزيز قيم التالحم  متثل جزءاً 

املجتمعي وامل�سوؤولية املجتمعية.
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  جعرور  منال  الدكتورة  اأعربت  وقد  هذا 

وتقديرها  �سكرها  بالغ  عن  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية 
البطولة  لراعي  الريا�سية  واللجنة  الدارة  جمل�ص  واأع�ساء 
ب��ل��دي��ة دب���ي م���وؤك���دة  اأن ال��ب��ل��دي��ة ���س��ري��ك ا���س��رتات��ي��ج��ي مميز 

متالزمة  ذوي  من  الهمم  لأ�سحاب  الكثر  تقدمي  يف  اأ�سهم 
دعم  يف  العام  القطاع  جهود  ت�سافر  اأهمية  على  موؤكدة  داون 
يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  روح  يعك�ص  م��ا  املجتمعية  امل��ب��ادرات 

اللجنة  ب��اأن  ج��ع��رور:  منال  الدكتورة  �سرحت  وق��د  قياداتها. 
لذوي  للبوت�سي  الم�����ارات  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
التي  للبطولة  لال�ستعداد  الأخ���رة   مل�ساتها  ت�سع   متالزمة 
بال�سالة  اجل��اري  فرباير  من  الثامن  اخلمي�ص  �سباح  �ستقام 
 ال��ري��ا���س��ي��ة مب��رك��ز دب���ي ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل اأ���س��ح��اب الهمم.
الهمم  اأ���س��ح��اب  مبراكز  واأندية  ج��ع��رور  ال��دك��ت��ورة  ورح��ب��ت 
امل�����س��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة وال��ت��ي ي�����س��ل ع��دده��ا اىل ���س��ت��ة ع�سر 
م���رك���زا م��ت��وق��ع��ة م�����س��ارك��ة م���ا ي���ق���رب م���ن م��ئ��ة م�سارك  يف 
ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة و���س��ط اه��ت��م��ام ك��ب��ر بهذه 
ال���ري���ا����س���ة وت���ن���ام���ي ع����دد امل�������س���ارك���ني ب��ه��ا ع���ام���اً ب��ع��د ع���ام.

 

اإىل ن�سر  واأ�سافت الدكتورة جعرور :اأن هذه البطولة تهدف 
التوعية باملجتمع عن ذوي متالزمة داون وحت�سني جودة حياة 
امل�ستدامة  الريا�سية  الأن�سطة  وت�سجيع  داون،  متالزمة  ذوي 
والتي يعززها الرعاية والدعم الكامل لهم من خالل م�ساركة 
امل�����س��وؤول��ي��ة املجتمعية  ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة يف دع���م  امل��وؤ���س�����س��ات 
والعمل على ابراز قدرات ومهارات ذوي متالزمة داون الكامنة 
بني  املفيدة  الريا�سية  والثقافة  ال��وع��ي  ن�سر  اإىل  بال�سافة 

اأفراد متالزمة داون ودجمهم يف املجتمع.

•• اأبوظبي – الفجر:

بني  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  اإط����ار  يف   
القدم  كرة  واإحت��اد  الداخلية  وزارة 
الريا�سية  امل�����ج�����الت  ك����اف����ة  يف 
التزام  ع��ل��ى  وع���م���اًل  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
قانون  ن�سر  يف  بامل�ساهمة  الحت���اد 
اأمن املن�ساأت والفعاليات الريا�سية 
والتوعية لدى كافة اأندية اجلمعية 
العمومية التابعة  لالإحتاد، عقدت 
املن�ساآت  اأم����ن  ق���ان���ون  ن�����س��ر  جل��ن��ة 
عمل  ور�سة  الريا�سية  والفعاليات 
م��و���س��ع��ة لأن����دي����ة اأب���وظ���ب���ي مبقر 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  الكرة  اإحت��اد 
بح�سور �سعادة اللواء فار�ص خليفة 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ال���ف���ار����س���ي 
ورئي�ص  الداخلية  ب��وزارة  املركزية 
املن�ساأت  اأم����ن  ق���ان���ون  ن�����س��ر  جل��ن��ة 
والعميد  ال��ري��ا���س��ي��ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
را����س���د ���س��ه��ي��ل ن��ائ��ب م��دي��ر قطاع 
ظبي،  اأب��و  ب�سرطة  اخلا�سة  امل��ه��ام 
ع�سو  ال��غ��اف��ل��ي  خليفة  وال��دك��ت��ور 
واملقدم  الكرة،  اإحت��اد  اإدارة  جمل�ص 
العامة  الإدارة  م��ن  �سعيد  ت��رك��ي 

الأن��دي��ة، ب���اأن ال��ور���س��ة م��ن و�سائل 
لالأندية  التوعية  اأه���داف  حتقيق 
ومم���ث���ل���ي���ه���ا ب����ال����ق����ان����ون وك���ذل���ك 
الإمارات  يف  الريا�سية   اجلماهر 
ال��ت��ي مت��ث��ل من���وذج���اً يف الأخ����الق 
وزارة  واأن  ع���ام،  ب�سكل  والل���ت���زام 
القانون  ه��ذا  اإجن��از  بعد  الداخلية 
بداأت  التنفيذية  لئحته  واإع��ت��م��اد 
كافية  م��ه��ل��ة  وم���ن���ح���ت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
واأن  والل��ت��زام  لتطبيقه  لالندية 
اأن���دي���ة ال��ت��زم��ت ب��ه بالفعل  ه��ن��اك 
للتطبيق  ط��ري��ق��ه��ا  يف  وال���ب���اق���ي 
م�سوؤولياتها  لتحمل  ر�سمي  ب�سكل 
واإدارة  املن�ساأت  حماية  منظومة  يف 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ب��ال�����س��ك��ل امل���ح���رتف.  
الغافلي  خ��ل��ي��ف��ة  ال��دك��ت��ور  واأ����س���ار 
اإدارة اإحتاد الكرة يف  ع�سو جمل�ص 
مداخلة خالل الور�سة اإىل ترحيب 
و�سعي جمل�ص اإدارة الإحتاد برئا�سة 
املهند�ص م��روان بن غليطة  �سعادة 
املن�ساأت  قانون  وتطبيق  ن�سر  على 
وتفعيله  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
جميع  ويف  الأن�����دي�����ة  ك���اف���ة  ل�����دى 
وزارة  م���ع  وال���ت���ع���اون  امل�����س��اب��ق��ات، 
الداخلية يف هذا ال�ساأن.  مما يذكر 
و�سباط  حما�سري  من  فريقاً  اأن 
ن�سر  جل��ن��ة  م���ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
والفعاليات  امل��ن�����س��اأت  اأم���ن  ق��ان��ون 
احلادية  يف  �سيعقدون   ، الريا�سية 
ور�سة عمل  الغد  �سباح  ع�سرة من 
مم��اث��ل��ة مب��ق��ر اإحت����اد ال��ك��رة بدبي 
ممثلي  بح�سور  الإط���ار  نف�ص  يف   ،
وم��ن��دوب��ي اأن���دي���ة دب���ي والإم�����ارات 

ال�سمالية.

لل�سوؤون القانونية بوزارة الداخلية 
واملقدم دكتور �سعود �سامل اجلنيبي 
باإحتاد ال�سرطة الريا�سي ، وخالد 
امل�سابقات،  جل��ن��ة  ع�����س��و  ع���و����ص 
وممثليني عن كافة اأندية اأبوظبي 

العمل  ور���س��ة  وت�سمنت  وال���ع���ني. 
تعريفاً  مف�ساًل بن�سو�ص القانون 
الإحتادي لأمن املن�ساأت والفعاليات 
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الالئحة  ب�������س���اأن   2015 ل�����س��ن��ة 
النقا�ص  ودار  للقانون،  التنفيذية 
ال�سرطي  ال��ق��ط��اع  م�����س��وؤويل  ب���ني 
واحل�����ا������س�����ري�����ن ح��������ول اأه����������داف 
حتمل  و���س��رورة  وتفعيله  القانون 

اللتزام  يف  مل�سوؤولياتها  الأن���دي���ة 
اأمن  بتحقيق  ال��ق��ان��ون  بن�سو�ص 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن�����س��اأت 
مهامها  بكافة  ال�سرطة  اإلتزام  مع 
البالد  اأم���ن  حماية  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة 

والأم���ن ال��ع��ام م��ع م��راع��اة معاير 
ال��ت��ي حتددها   الم����ن وال�����س��الم��ة 
ومت  للريا�سة.  الدولية  القوانني 
�سرورة  على  ال��ور���س��ة  يف  ال��رتك��ي��ز 
ب��ت��وف��ر �سابط  الأن����دي����ة  ال���ت���زام 

اأم���ن امل��ن�����س��اأت ال��ري��ا���س��ي��ة وكذلك 
املكملة  وامل���ن���ظ���وم���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال��ق��ان��ون وي�سمن  ي��ح��ق��ق  ل���ه مب���ا 
حماية و�سالمة اجلماهر و�سبط 
الالئقة  غر  وال�سلوكيات  الأفعال 
عن  اخل���ارج���ة  اجل��م��اه��ر  لبع�ص 
بالتعاقد  الندية  واإل��زام  القانون، 
اأم������ن خ���ا����س���ة تقوم  م����ع ����س���رك���ات 
وحتت  بالتن�سيق  الأم��ن��ي  ب��ال��دور 

اإ�سراف ال�سرطة.  
ف��ار���ص خليفة  ال��ل��واء  �سعادة  واأك���د 
رئ���ي�������ص جل���ن���ة ن�����س��ر ق����ان����ون امن 
 ، الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن�����س��اأت 
اأ�سئلة  ع��ل��ى  اإج���اب���ات���ه  م��ع��ر���ص  يف 
ب��ال��ور���س��ة م��ن مندوبي  امل�����س��ارك��ني 

الفجر  - •• اأبوظبي 
 حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك »اأم 
الإم��ارات« رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�ص 
املجل�ص  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
الأعلى لالأمومة والطفولة »حفظها اهلل«، اأعلنت 
الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
عن انطالق الن�سخة اخلام�سة من كاأ�ص اأكادميية 
ال��دول��ي��ة لقفز احل��واج��ز يف  م��ب��ارك  فاطمة بنت 
اأبوظبي يف الفرتة ما بني 1 اإىل 3 مار�ص 2018 

يف منتجع الفر�سان الريا�سي الدويل.
وتقام البطولة هذا العام يف ظل اهتمام ومتابعة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
رئي�ص جمل�ص اإدارة اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
للريا�سة الن�سائية رئي�سة نادي اأبوظبي لل�سيدات، 
اأبوظبي  جمل�ص  من  وبدعم  الأكادميية  بتنظيم 
الريا�سي بالتعاون مع احتاد الإمارات للفرو�سية 

وبرعاية من ا�سطبالت ال�سراع. 
للريا�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ت�سعى 
�سل�سلة  ل���س��ت��ك��م��ال  الن�سخة  ه���ذه  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
ال�سنوات  يف  البطولة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
ن�سختها  يف  البطولة  ت�ستقطب  حيث  امل��ا���س��ي��ة، 
بالبطولت  م��ق��ارن��ة  اأو����س���ع  م�����س��ارك��ة  اخل��ام�����س��ة 
ال�سابقة يف البطولة، حيث �سي�سارك خالل العام 
اأبرز  120 فار�سة وفار�ساً من  اأكرث من  اجلاري 
اأنحاء  �ستى  م��ن  الفرو�سية  ري��ا���س��ة  يف  الأ���س��م��اء 
التناف�ص  بهدف  للمهارات  ا�ستعرا�ص  يف  العامل 

تت�سمن  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ئ��ات  مبختلف  ل��ل��ف��وز 
ال�سغار  م���ن  وال��ف��ار���س��ات  ال��ف��ر���س��ان  م��ن��اف�����س��ات 
املحرتفات،  ال��ف��ار���س��ات  وم��ن��اف�����س��ات  وال�����س��ب��اب، 
الفوز  �سبيل  ال�����س��غ��رة، يف  اخل��ي��ول  وم��ن��اف�����س��ات 
البطولة  ر����س���دت���ه���ا  ال���ت���ي  ال��ق��ي��م��ة  ب���اجل���وائ���ز 

للفائزين.
اأك��ادمي��ي��ة فاطمة  ك��اأ���ص  م��ن��اف�����س��ات  واإىل ج��ان��ب 
ب��ن��ت م���ب���ارك ال��دول��ي��ة ل��ق��ف��ز احل���واج���ز، �ستعود 
»ق��ري��ة ال��ف��رو���س��ي��ة« م��ن ج��دي��د ه��ذا ال��ع��ام، وهي 
الكثر  جذبت  وال��ت��ي  للحدث  امل�ساحبة  القرية 

من العائالت العام املا�سي، لتقدم هذا العام مرة 
العائلية  الفعاليات  اأخرى جمموعة متنوعة من 
احل�سور  ا�ستمتاع  �ست�سمن  وال��ت��ي  والرتفيهية 
القرية  و�ستت�سمن  واأط��ف��ال��ه��م،  ع��ائ��الت��ه��م  م��ع 
ف��ع��ال��ي��ات م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��ع��ري��ف الأط���ف���ال بريا�سة 

ال��ف��رو���س��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة مم��ت��ع��ة، ومنها 
على  الأطفال  �ست�سجع  التي  ال�سغرة  الأح�سنة 
جتربة امتطاء اخليل، بالإ�سافة اإىل ركن للفنون 
و�ساحنات املاأكولت املتنوعة والعرو�ص احلية من 
عائلية  اأج��واء  و�سط  كله  وذل��ك  ور�سم،  مو�سيقى 

ملناف�سات  وامل��رح  احليوية  من  ج��واً  ت�سفي  رائعة 
كاأ�ص اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز 

احلواجز.
وتكمن اأهمية كاأ�ص اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
مكانة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  يف  احل��واج��ز  لقفز 
العاملية  الريا�سة  خ��ارط��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
ك��وج��ه��ة ري��ا���س��ي��ة ملختلف  وت���ع���زي���ز ح�����س��وره��ا 
الفعاليات  اأجندة  اإث��راء  الدولية، عرب  البطولت 
اأكادميية  روؤي����ة  حتقيق  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
الرامية  الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
على  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل�����راأة  ت�سجيع  اإىل 
اتباع اأ�سلوب حياة �سحي ون�سط، وجعل الريا�سة 
بالإ�سافة  اليومية،  احل��ي��اة  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  ت�سجيع  اإىل 
وتطوير  تنمية  بهدف  وذل��ك  اأنواعها،  باختالف 
املواهب الريا�سية الوطنية، وزيادة ن�سبة م�ساركة 

ال�سيدات يف البطولت الريا�سية املختلفة.
ويتمتع كاأ�ص اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية 
لقفز احلواجز باعرتاف اإقليمي ودويل وا�سع منذ 
اأعقاب ح�سوله  وذل��ك يف   ،2013 عام  انطالقه 
على م�سادقة الحتاد الدويل لريا�سة الفرو�سية. 
وكانت البطولة قد انطلقت يف البداية باعتبارها 
تو�سعت  ث��م  وح�����س��ب،  لل�سيدات  ريا�سية  فعالية 
الذي  الأم����ر  ل��ل��رج��ال والأط���ف���ال،  ف��ئ��ات  لت�سمل 
الن�سخ  يف  الدولية  امل�ساركة  ن�سبة  زي��ادة  اإىل  اأدى 

الأخرة من البطولة.

حتت رعاية ال�شيخة فاطمة بنت مبارك »اأم االإمارات«

مناف�صات كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز  تعود اإىل العا�صمة اأبوظبي
2018 مار�س  الن�شخة اخلام�شة من البطولة تقام يف منتجع الفر�شان الريا�شي الدويل يف الفرتة ما بني 1 اإىل 3 

نادي احلمرية ي�صت�صيف اللقاء الك�صفي الدويل الثامن 2018 وينظم فعاليات مائية وريا�صية للم�صاركني 
باحلمرية  البحري  مقره  يف  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  ا�ست�ساف 
الك�سافة امل�ساركني يف اللقاء الك�سفي الدويل الثامن 2018، الذي يقام 
بال�سارقة حتت عنوان )ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب2019( برعاية 
كرمية من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، 
ت�ست�سيفه  وال��ذي  اهلل”،  “حفظة  ال�سارقة  حاكم  الأعلى،  املجل�ص  ع�سو 
خالل  العربية  الك�سفية  املنظمة  مع  بالتعاون  ال�سارقة  ك�سافة  مفو�سية 
ال�سام�سي  عبيد  جمعة  بح�سور   ،)2018 فرباير   10-1( من  الفرتة 
عبداهلل  وال��ل��واء  الريا�سي،  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
عاطف  وال��دك��ت��ور  الك�سفي،  اللقاء  على  ال��ع��ام  امل�سرف  ال�سويدي  �سعيد 

عبداملجيد الأمني العام للمنظمة الك�سفية العربية.
الثقايف  احلمرية  نادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�سام�سي  عبيد  جمعة  وقال 
الريا�سي، اأن النادي ومنذ اللحظة الأوىل التي مت فيها الك�سف عن رغبة 

املفو�سية با�ست�سافة اأع�ساء اللقاء الك�سفي يف نادي احلمرية، مت ت�سكيل 
عدد من اللجان الرئي�سية وفرق العمل التنفيذية واللوج�ستية الفرعية 
بال�سورة  واخل��روج  ال�ست�سافة،  الالزمة لإجناح  التدابر  لتخاذ جميع 
املعهودة عن اأندية اإمارة ال�سارقة، واآفاق التعاون التي يحث عليها جمل�ص 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا ب��ني اأن��دي��ة الإم�����ارة وجميع 
التي  وللفعاليات  ال�سارقة  لإم���ارة  خدمة  والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
اللجان الريا�سية والثقافية  اأنه مت الإيعاز اىل جميع  تقام فيها. موؤكداً 
لال�ست�سافة  ال��ك��ام��ل  ب���الإع���داد  احل��م��ري��ة،  �سباب  وجمل�ص  واملجتمعية 
واقرتاح الربامج التي �ستنفذ يف يوم ال�ست�سافة، م�سراً اإىل اأنه مت عقد 
ال�سارقة  ك�سافة  ومفو�سية  النادي  بني  التن�سيقية  الجتماعات  من  عدد 
يتوائم  ومب��ا  التفا�سيل،  اأدق  على  للوقوف  وذل��ك  ال�ست�سافة،  ي��وم  اأب��ان 
مع تطلعات املفو�سية الك�سفية ورغبة امل�ساركني يف اللقاء الك�سفي يف اأن 

اأن  يكون الربنامج ريا�سي بحري وترفيهي. وبني رئي�ص جمل�ص الإدارة 
تق�سيم  ال�ست�سافة، حيث مت  يوم  تنفيذها  برامج مت  اأعد خم�سة  النادي 
ال��ربام��ج ل  ب��اأن  م��راع��اة  اللقاء اىل خم�سة جمموعات، مع  امل�ساركني يف 
تتعار�ص مع املجموعات، م�سيفاً باأن الربامج التي نفذت يوم ال�ست�سافة 
متثلت يف العديد من الألعاب ال�سعبية والرتاثية والبحرية مت تنفيذها 
يف مقر النادي البحري على �ساطئ مدينة احلمرية، اإىل جانب كرة القدم 
الريا�سات  )حت��دي  برنامج  �سمن  ال�ساطئية  الطائرة  وك��رة  ال�ساطئية 
اجلماعية(، عالوة على الألعاب البحرية التي تتمثل يف ال�سراع والتجديف 
)حتدي  ب��رن��ام��ج  �سمن  ال��ت��ت��اب��ع،  و�سباحة  والغط�ص  وال��ك��ي��اك  احل��دي��ث 
الريا�سات البحرية( بالإ�سافة اىل تقدمي مدربي الألعاب البحرية عدداً 
من الربامج والعرو�ص التي تبني اأهمية هذه الريا�سات وماهية التعامل 

مع القوارب واأنواعها وفئات امل�ساركة يف خمتلف البطولت.

ور�صتا عمل للداخلية واحتاد الكرة لن�صر قانون اأمن املن�صاأِت والفعاليات الريا�صية 

ا�شتقبله الهاجري يف ا�شتاد هزاع بن زايد

وزير ال�صباب والريا�صة امل�صري ي�صيد بال�صحات

مب�شاركة مراكز واأندية اأ�شحاب الهمم يف الدولة لل�شنة 11

بلدية دبي راعيا لبطولة بوت�صي عام زايد جلمعية الإمارات ملتلزمة داون

•• العني - الفجر

حر�ص املهند�ص خالد عبدالعزيز، وزير ال�سباب 
والريا�سة بجمهورية م�سر العربية على قبول 
الدعوة التي وجهها له غامن مبارك الهاجري، 
لكرة  ال��ع��ني  ن���ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
القدم واخلا�سة بح�سور مباراة العني وعجمان 
التي جرت يوم ال�سبت املا�سي على ا�ستاد هزاع 
م�سابقة  م��ن  ال�15  اجل��ول��ة  �سمن  زاي����د،  ب��ن 
دوري اخلليج العربي لكرة القدم والتي ح�سمها 

-7�سفر. بنتيجة  “الزعيم” ل�ساحله 
وبني �سوطي املباراة مت تبادل الدروع التذكارية 
ما بني وزير ال�سباب والريا�سة امل�سري وغامن 
اأح��م��د حميد  ذل���ك بح�سور  وك���ان  ال��ه��اج��ري، 

املزروعي، نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة نادي 
العني لكرة القدم و�سلطان را�سد، ع�سو جمل�ص 
املرافق  والوفد  الريا�سي  املدير  ال�سركة،  اإدارة 
نائب  ع��ام��ر،  “ د. جهاد  م��ن  وامل��وؤل��ف  لل�سفر 
القيادات، رئي�ص  العربي لإعداد  رئي�ص الحتاد 
جلنة ال�سباب باملجل�ص الأعلى للثقافة وحممد 
لل�سوؤون  للوزير  الفني  املكتب  مدير  ال��ك��ردي، 
الإعالمي  امل�سوؤول  بهجت،  وحممد  الريا�سية 
لوزير ال�سباب والريا�سة و�سادي عبا�ص م�سوؤول 

مرا�سم وزير ال�سباب والريا�سة.
وه��ن��اأ وزي���ر ال�����س��ب��اب ال��ري��ا���س��ة امل�����س��ري فريق 
لدوري  �سدارته  وتعزيز  ف��وزه  مبنا�سبة  العني 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، م��ع��رب��اً يف ال��وق��ت نف�سه عن 
الكرمية  الدعوة  على  الهاجري،  لغامن  �سكره 

التي وجهها حل�سور مباراة العني اأمام عجمان 
م�سيداً باحرتافية تعامل نادي العني يف ال�سوؤون 
الإدارية والريا�سية متمنياً التوفيق للفريق يف 

حتقيق طموحاته باملو�سم الكروي احلايل.
ال�سادقة  اأم���ن���ي���ات���ه  ع���ن  ال����وزي����ر  اأع������رب  ك��م��ا 
فريق  م��ع  ال�سحات  ح�سني  ل��الع��ب  بالتوفيق 
الالعبني  ج��م��ي��ع  اأن  م�����وؤك�����داً  ال���ع���ني  ن������ادي 
امل�سريني �سفراء للكرة امل�سرية يف دول اخلليج 
لهم جميعاً  نتمنى  ل��ذل��ك  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  وك��ل 
حتقيق  يف  القوية  وامل�ساهمة  امل�سرف  الظهور 

طموحات اأنديتهم.
وامتدح املهند�ص خالد عبدالعزيز الأداء الذي 
املحرتف  ال�سحات  ح�سني  الالعب  يقدمه  ظل 
ب�سفوف فريق نادي العني والذي كان قد اأحرز 

ثالثة اأهداف “هاتريك” على مرمى عجمان.
وم���ن ج��ان��ب��ه رح���ب ال��ه��اج��ري، ب��وزي��ر ال�سباب 
وال��ري��ا���س��ة امل�����س��ري يف اإ���س��ت��اد ه����زاع ب��ن زايد 
وال��وف��د امل��راف��ق ل���ه، م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تلك 

الزيارة التي تركت اأثراً طيباً يف نفو�ص اجلميع 
وخ�����س��و���س��اً لع���ب ف��ري��ق ن����ادي ال��ع��ني ح�سني 
الكبر  الدافع  اأنها متثل  املوؤكد  ال�سحات ومن 

بالن�سبة له مع العني يف املرحلة املقبلة.

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية
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اجتاز 54 لعبا من كاراتيه نادي الذيد يجتازون اختبارات الأحزمة 
الذيد  بنادي  الكاراتيه  54 لعب يف فريق  بنجاح  اجتاز 
املواطنني  من  لع��ب   20 بينهم  وم��ن  الريا�سي  الثقايف 
اختبار احلزام اخلا�ص بهم وذلك بعد ان امتوا تدريباتهم 
الأ�سا�سية حتت اإ�سراف مدرب الفريق عبد القادر البوزازي 
نادي  الختبار  ،واأ�سرف على  احمد حمود خلف  وامل��درب 

ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ص.
نائب  اخل��اط��ري  اهلل  عبد  حميد  تكرميهم  حفل  ح�سر 
رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي الذيد  لل�سوؤون الإدارية واملالية 
و  ال��ف��ردي��ة  الل���ع���اب  م�����س��رف  الطنيجي  �سعيد  را���س��د  و 
حممد عبا�ص املدير التنفيذي لحتاد المارات للكاراتيه 

و مدير نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ص ايوب 
ل�سكري.

وحتدث حميد عبد اهلل اخلاطري مع الالعبني وهنئهم 
على هذا النجاح و ا�ساد باملدربني بعد الجناز الذي حققه 
لهم  ومتنى  الدولة  بطولة  يف  للمواطنني  النادي  فريق 

التوفيق يف املرحلة القادمة.
عبا�ص  حممد  الكاراتيه  باحتاد  التنفيذي  املدير  وثمن 
الالعبني  تاأ�سي�ص  م��ن  امل��درب��ني  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ال����دور 
وتعليمهم القواعد ال�سحيحة مو�سحا ان ال�سرتاتيجية 
املتبعة من املدربني بالتخطيط والعمل امل�ستمر هي �سبيل 

هوؤلء الالعبني للو�سول اىل املنتخب.
 وهناأ �سعادة ايوب ل�سكري مدير نادي ال�سارقة لريا�سات 
الدفاع عن النف�ص الالعبني املواطنني على ح�سولهم على 
ميداليات يف م�سابقات الدولة �ساكرا ادارة نادي الذيد و 
اإدارة  على راأ�سها �سامل حممد بن هويدن رئي�ص جمل�ص 
ال��ذي يقدمونه  ال��ن��ادي وامل��درب��ني على املجهود وال��دع��م 

مو�سحا ان هذا ناجت عن التخطيط والعمل املثمر.
ويف اخلتام وجه ال�سكر  را�سد �سعيد الطنيجي اىل اأولياء 
موا�سلة  على  وحثهم  لبنائهم  متابعتهم  على  الم���ور 

التدريب للو�سول اىل امل�ستويات العالية.

ويل عهد اأم القيوين يتوج الفائزين يف �صباق الهجن العربية الأ�صيلة 

اأهدين اللقب لـ جواهر القا�شمي

ال�صارقة الريا�صي للمراأة يتوج بذهبية فرق الفلوريه بعربية ال�صيدات 2018
�شبورتنج امل�شري يظفر بذهبية االآيبيه فرق

توجت لعبات نادي ال�سارقة الريا�سي للمراأة، بذهبية 
»الفلوريه«، فرق �سيدات - عمومي، يف ختام مناف�سات 
املبارزة، فيما انتزعت لعبات نادي �سبورتنج امل�سري 
– عمومي«،  �سيدات  فرق  »الآيبيه  مناف�سات  ذهبية 
لدورة  الرابعة  فعاليات الن�سخة  هام�ص  على  وذل��ك 
حتظى  ال��ت��ي  لل�سيدات،  العربية  ل��الأن��دي��ة  الأل��ع��اب 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ق��ري��ن��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي 

رئي�ص موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة.
الريا�سي  ال�������س���ارق���ة  ن�������ادي  لع����ب����ات  وت���������س����ّدرت 
ل��ل��م��راأة، ولع���ب���ات ن���ادي ���س��ب��ورت��ن��ج ال��ق��ائ��م��ة �سمن 
اأقيمت  التي  للعبة  والأخ��ر  الثاين  مناف�سات اليوم 
التي  ال��ف��ردي  مناف�سات  �سهدت  ي��وم��ني،  م���دار  على 
اأقيمت م�ساء ام�ص الول الأحد على �سالة موؤ�س�سة 
نادي  ف��رق  من  كل  م�ساركة  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا 
ال�سارقة الريا�سي للمراأة، ونادي بني يا�ص الإماراتي 
ونادي احلالة الريا�سي البحريني، واأكادميية الحتاد 
للمراأة  الريا�سي  ال�سارقة  ن���ادي  وم��ث��ل  ال�����س��ع��ودي. 
خالل اأحداث املناف�سات، كل من مرمي عماد النقبي، 
ال�سعدي،  م��ربوك  العنود  احلو�سني،  �سامل  ولطيفة 
�سهد اأحمد خرام، فيما مثلت كل من نورهان اأ�سامة 
وناردين اإيهاب، ومرمي الزهري، و�سارة تامر، نادي 

�سبورتنج امل�سري. 

الفلوريه  و�ــشــيــف  الــبــحــريــنــي  احلـــالـــة 
عمومي  –�شيدات 

واك��ت��ف��ى ن����ادي احل���ال���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��امل��رك��ز الثاين 
– عمومي، والذي  ملناف�سات »الفلوريه« فرق �سيدات 
مّثله كل من الالعبات مها حممد الدو�سري، وليلى 
علي فردين، ومرام حممد عبد الر�سول، و�سمية خالد 

اأكادميية  الثالث كل من  باملركز  البوعنني، فيما حّل 
ندى  الالعبات«  له  الذي خا�ست  ال�سعودي،  الحت��اد 
حازم عابد، واأريج حازم عابد، وبروق ال�سدحان، وزينه 
الذي مثله كل  الإماراتي،  يا�ص  ميقاتي«، ونادي بني 
من »نورا حممد الربيكي، ولينا علي الكعبي، واأ�سواق 

حيدر امل�سعبي، وفاطمة �سامل الكعبي«.

�صباق دبي للقوارب اخل�صبية ال�صريعة ينطلق اجلمعة 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  ينظم 
اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل ���س��ب��اق دب���ي ل��ل��ق��وارب اخل�سبية 
الإمارات  بطولة  م��ن  الرابعة  اجل��ول��ة  ال�سريعة 

بدبي. ال�سفوح  �ساطئ  يف   -2018  2017
ال�سباق يوم اجلمعة  يقام هذا  اأن  املقرر  كان من 
املا�سي اإل اأن حالة البحر ودواعي اأمن و�سالمة 
ال�سباق  اإق��ام��ة  دون  حالت  امل�ساركني  املت�سابقني 
ليقام  تاأجيله  املنظمة  اللجنة  فقررت  املوعد  يف 

ال�سفوح  ب�ساطئ  امل��ك��ان  نف�ص  يف  املقبل  اجلمعة 
عند ال�ساعة العا�سرة �سباحا .

وياأتي ال�سباق يف اإطار الربنامج الزمني لل�سباقات 
 2018/  2017 الريا�سي  املو�سم  يف  البحرية 
وكرابع فعاليات النادي يف عام زايد 2018 حيث 
والثالثة  الثانية  اجلولتني  وبنجاح  النادي  نظم 
اخل��ام�����ص من  ال�سبت  ي��وم��ي  البطولة  ه��ذه  م��ن 
���س��ه��ر ي��ن��اي��ر اجل�����اري وال�����س��ب��ت ال��ع�����س��ري��ن منه 

الإمارات  بطولة  الثانية من  اجلولة  اإىل  اإ�سافة 
للدراجات املائية ال�سبت املا�سي.

م�ساركة  يف  متثل  كبرا  جناحا  ال�سباقان  وحقق 
قاربا يف اجلولتني حيث اأ�سفر ال�سباق الأول   16
املهري  �سعيد  بقيادة  عن فوز القارب نا�ص 10 
القارب  ن��ال  كما  الأول  باملركز  املن�سوري  وفالح 
الهاملي  واحمد  املهري  جمعة  بقيادة   1 الترب 

املركز الأول يف اجلولة املا�سية.

را�سد  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
�سهد  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  امل��ع��ال 
املعال ويل عهد  را�سد  �سعود بن  را�سد بن  ال�سيخ  �سمو 
اأم القيوين �سباق الهجن العربية الأ�سيلة وذلك �سمن 
العربية  للهجن  ع�سر  ال��ث��ال��ث  القيوين  اأم  م��ه��رج��ان 

ال�سيلة الذى اقيم يف الفرتة امل�سائية.
�سوطا خم�س�سة   11 ال��ذى ت�سمن  ال�سباق  �سهد  كما 
للقايا لل�سيوخ بكار حمليات ومهجنات وجعدان مفتوح 
ومل�سافة 5 كيلو مرتات ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد 
املعال نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي لمارة اأم القيوين 
وال�سيخ حممد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�ص جمل�ص 

ام��ن��اء ج��ائ��زة را���س��د ب��ن اح��م��د امل��ع��ال ل��ل��ق��راآن الكرمي 
والثقافة ال�سالمية وال�سيوخ واأبناء القبائل واملواطنني 
التعاون  جمل�ص  م��ن  القيوين  اأم  م��ه��رج��ان  و���س��ي��وف 

اخلليجي وحمبي هذه الريا�سة العربية ال�سيلة.
وا�سفرت نتائج ال�سباق عن فوز “ر�سالة” ل�سمو ال�سيخ 
بقيادة  الأول  ال�سوط  يف  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 
امل�سمر ال�سيد احمد بن �سلطان بالر�سيد ال�سويدى.. 
ويف ال�سوط الثاين “هبايب” ل�سمو ال�سيخ حمدان بن 
را�سد اآل مكتوم بقيادة امل�سمر ال�سيد احمد بن �سلطان 
“مهي�ص”  ال��ث��ال��ث  ال�����س��وط  ويف  ال�سويدى  بالر�سيد 
وامل�سمر  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو 

ال�سوط  ويف  امل���رى  �سيالن  ب��ن  حمد  ب��ن  عبيد  ال�سيد 
اآل  بطي  بن  حممد  ال�سيخ  “�سواهني” ملعايل  ال��راب��ع 
حامد بقيادة امل�سمر ال�سيد خمتار بن احمد.. ال�سوط 
اخلام�ص “املقدرة” لل�سيخ احمد بن عبداهلل بن �سعيد 
املعال وامل�سمر ال�سيد ال�سيد امني بن جوهر..ال�سوط 
اآل  ال�سيخ حمدان بن را�سد  “هملول” ل�سمو  ال�ساد�ص 
مكتوم بقيادة امل�سمر ال�سيد �سعيد حممد بن مرو�سد.. 
بن  عبداهلل  حممد  لل�سيخ  “هدهد”  ال�سابع  ال�سوط 
�سعيد املعال بقيادة امل�سمر ال�سيد على را�سد الغفلى..
بن  ه��زاع  الدكتور  لل�سيخ  “ال�ساعة”  الثامن  ال�سوط 
�سلطان بن زايد اآل نهيان وامل�سمر ال�سيد احمد خلفان 

بال�سايغ املزروعى.. ال�سوط التا�سع “الهبيبة” لل�سيخ 
ال�سيد  وامل�سمر  نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد  بن  زاي��د 
امل��زروع��ى..ال�����س��وط العا�سر  ب��ال�����س��اي��غ  اح��م��د خ��ل��ف��ان 
“�ساهني” لل�سيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي 
وامل�سمر ال�سيد �سعيد بن فايل الدرعى.. ال�سوط 11 
نهيان  اآل  بن خليفة  بن حممد  زاي��د  لل�سيخ  “و�سام” 

بقيادة امل�سمر ال�سيد احمد خلفان بال�سايغ املزروعى.
ال�سيخ را�سد بن �سعود بن  ال�سباق قام �سمو  ويف نهاية 
الفائزين  بتتويج  القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال  را���س��د 
مفاتيح  وت�����س��ل��ي��م��ه��م  ����س���وط  ك���ل  م���ن  الول  ب���امل���رك���ز 

ال�سيارات التي ر�سدت للفائزين.
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اإعالن للم�ستاأنف �سدهم بالن�سر 

 – – مدير رونديل جلف للتجارة العامة  اأ�سغر متقي  اأمر م�سعود علي  امل�ستاأنف : 
اإي��ران. ا�ستئناف رقم 273 ل�سنة 2015 مدين كلي .  – بنك �سادرات  اي��راين اجلن�سية 
ا�ستئناف حكم اأمر حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية ال�سادر بتاريخ – يف الق�سية 
اأحمد  غلوم  مدير  البلو�سي  اأحمد  غلوم   -1 اإىل  كلي  جت��اري   2013 ل�سنة   1129 رق��م 
البلو�سي للتجارة العامة – اأيراين اجلن�سية 2- غلوم اأحمد البلو�سي للتجارة العامة  
موؤ�س�سة فردية 3- تو�سلي بور للتجارة �ص ذ م م  4- حممد جواد تو�سلي بور مدير 
تو�سلي بور ن�سرا . اأعلم اأن ال�ستئناف يف الدعوى اأعاله �ستنظره املحكمة يف ال�ساعة 
10:30 من يوم 25 من �سهر 2 �سنة 2018 فاإن مل حت�سر ب�سخ�سك اأو بوا�سطة وكيلك 

املعتمد فاإن ال�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك 
قلم اال�شتئناف

الإمارات العربية املتحدة

وزارة العدل
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اإعالن حكم بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/2801 م ج 

املدفوعة من املدعي : حممد حم�سن يو�سف اأحمد ال�سريف اإىل املدعي 
مبثابة  املحكمة  حكمت   . ح�سن  �سامل  الوهاب  عبد  وائ��ل  حممد  عليه: 
قدره  اإجمايل  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  اأن  عليه  املدعي  بالزام  احل�سوري. 
110000 درهم مائة وع�سرة اآلف درهم وفائدة قانونية بواقع 5٪ �سنويا 
اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ اإق��ام��ة ال��دع��وى وح��ت��ى مت��ام ال�����س��داد على األ تزيد 
وخم�سمائة  بامل�سروفات  واألزمته  به  املق�سي  الدين  اأ�سل  على  الفائدة 

درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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اإعالن حكم بالن�سر يف الدعوى رقم 2016/3632 م ج 

املرفوعة من املدعي- بن اأم القيوين الوطني . اإىل املدعي عليه – 
حممد كرم اأن�سار حممد اأن�سار . حكمت املحكمة ومبثابة ح�سوري. 
درهما   51.744.72 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  ب��اإل��زام 
فل�سا  و72  درهما  واأربعني  واأربعة  و�سبعمائة  الفا  وخم�سون  واحد 
ال�سداد  غاية  اإىل  الدعوى  تاريخ  من   ٪5 بن�سبة  تاأخرية  وفائدة 
واإلزامها  به  املحكوم  املبلغ  عنها  امل�ستحق  يتجاوز  ل  اأن  على  التام 

الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 200 درهم مقابل اأتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

   رقم 2018/585
املخطر: عالء  الدين حممود مارديني بوكالة املحامي – يو�سف حممد ح�سن 
البحر . املخطر اإليه: عميد ابراهيم م�سهراوي جمهول حمل الإقامة. اإن املخطر 
يخطر املخطر اإليه وميهله مدة خم�سة اأيام اعتبارا من تاريخ ن�سر الإخطار لوفاء 
و�سداد قيمة ال�سيك املرجتع رقم 000008 املوؤرخ 9-3-2014 وامل�سحوب على بنك 
التجاري بقيمة 30.000 درهم ثالثون الف درهما وبخالف ذلك فاإن  اأبو ظبي 
املخطر �سيكون م�سطرا اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى يف �سبيل 

اإلزام املخطر اإليه باملبلغ املذكور بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

   رقم 2018/743

م  �ص  احلريق  مكافحة  معدات  ل�سناعة  الوطنية  ال�سركة  املنذر: 
وننبه  ننذركم   . يا�سني  طاهر  الرحيم  عبد  جالء  اإليه:  .املنذر  ح 
درهم   300.000 مبلغ  ���س��داد  ب�سرة  ف���ورا  امل��ب��ادرة  ب��الآت��ي:  عليكم 
اإماراتي وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ هذا الن�سر 
بالإنذار واإل �سن�سطر اآ�سفني اإىل اللجوء للق�ساء وحتميلكم كافة 

الر�سم وامل�ساريف الق�سائية عن ذلك .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دبي  ح��ي  وال��ك��ائ��ن��ة   94089 رق��م  رخ�سة  م  م  ذ  ح��رة  منطقة  دامين�سنز  ث��رى 
املتحدة واملرخ�سة لدى  العربية  الإم��ارات  للت�سميم مبني رقم 10 دبي دولة 
�سلطة دبي للمجمعات الإبداعية ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اإعالن قرارها 
للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة مالكي الأ�سهم يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 
20 �سهر نوفمرب 2017 ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة . وفقا لذلك تهيب ال�سركة 
اأي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه  ولديه  بالأمر  باأي طرف معني 
امل�سجل  الربيد  الإع��الن عن طريق  تاريخ هذا  املطالبات خالل 45 يوما من 
دامين�سنز منطقة  : ثري  ال�سركة  اإ�سم  م��ردم بك  ل��وؤي  ال�سيد  ب�:  الت�سال  اأو 
حرة  ذم م دبي دولة الإمارات العربية املتحدة هاتف رقم 0564205343 الربيد 
بعد  ترد  التي  املطالبات  يف  النظر  يتم  لن   louay@lmb.ae  : اللكرتوين 

انتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب 45 يوما. 

اإ�سعار ت�سفية
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يف الدعوى رقم 2017/5152 جتاري جزئي- ال�شارقة

لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الدعوى املرفوعة من املدعية/ موؤ�ش�شة البواردي الفنية ال�شناعية )بايتك(

�شد املدعى عليها/ �شركة الت�شور لقطع غيار ا�شباغ ال�شيارات
املدعي عليها – �سركة الت�سور لقطع غيار اأ�سباغ ال�سيارات . نوجه اإليكم الدعوة للح�سور �سخ�سيا اأو 
بوا�سطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�سابية املقرر انعقاده يوم الأحد املوافق 11-2-2018 يف ال�ساعة 
2:00 ظهرا وذلك مبقر مقر مكتب اخلبراحل�سابي املنتدب اأحمد اأي حممد الكائن ب�سارع ال�سيخ زايد 
برج لطيفه الطابق 24 مكتب 2403 دبي هاتف مكتب 043524030 هاتف جوال 00971527779700 وذلك 
عن  تخلفكم  ح��ال  ويف  تقدميها  يف  ترغبون  م�ستندات  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ال��دع��وى  على  لالإجابة 
احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدده فاإن اخلبر  �سيبا�سر اإجراءات اخلربة 

ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة .
اخلبري احل�شابي اأحمد حممد CPA -   CGMA - �شريك مدير باملكتب االمريكي لل�شت�شارات املالية .

ع�شو اجلمعية االأمريكية للمحا�شبني واملراجعني القانونيني رقم 24315 ع�شو ب�شجل املحا�شبني واملراجعني 
رقم 824 االإمارات العربية املتحدة . خبري ح�شابي مقيد بوزارة العدل رقم 473 االإمارات العربية املتحدة.

اإعالن بالن�سر
 مبوعد اجتماع خربة
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يف الدعوى رقم 3453-2017 جتاري جزئي
اآي��ه جيه للمو�سيقي  ، الثاين  اإىل املدعي عليهما الأول: ف��وؤاد ج��ورج بوجودة   
واحلفالت �ص ذ م م مبا اأن املدعيتني الأوىل احلبتور لل�سيافة �ص ذ م م الثانية 
اأعاله  اإليها  امل�سار  الدعوى  �سدكم  اأقامتا  قد  م  م  ذ  �ص  لال�ستثمار  ا�سين�سر 
ال��دور للنظر يف  املوقرة بتعني اخلبر احل�سابي �ساحب  وحكمت حماك دبي 
اأمر الدعوى يرجي منكم مراجعة مكتب اخلربي على العنوان التايل : دبي 
رقم  هاتف    A بلوك   ،12 رقم  مكتب   71 رقم  بناية   . املطينة  �سارع  – ديره 
042732072  فاك�ص رقم 2728968 04 لتقدمي ما لديكم من م�ستندات وذلك 

خالل ثالثة اأيام من تاريخ الإعالن. 
اخلبري املحا�شبي/ عبداهلل حممد حيدر

اإعالن باحل�سور اىل مكتب اخلري 
املحا�سبي/ عبداهلل حممد حيدر
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اإىل ال�سادة/ �سيان للحفالت �ص ذ م م �سيمون ماكدونالد ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
مدير �سيان للحفالت حيث اأن املدعية ماركوم�ص �ص ذ م م قد اأقام الدعوى الق�سائية 
اأنه مت ندب خبر هند�سي ومت  رقم 2017/3429 جتاري جزئي حماكم دبي وحيث 
اإر�سال كتاب دعوة اإليكم على بريدكم اللكرتوين واأنكم مل حت�سروا اجلل�سة الأوىل 
النزاع  يف  خ��ربة  جل�سة  عقد  �سيتم  اأن��ه  املنتدب  اخلبر  يفيدكم   ، للخربة  والثانية 
الكائن  اخلبر  مبكتب  ظهرا  ال��واح��دة  ال�ساعة   2018/2/13 الثالثاء  ي��وم  اأع���اله 
ببناية النايلي �ص اأبو هيل ديرة بجوار اأبو هيل �سنرت ومتجر ماك�ص وبناية الفاميد 
امل��واد اخلا�سة  اإىل م�ستودعات وور���ص املدعية ملعاينة  وقبل بناية بن ب�سر للتوجه  
التي تخ�ص  اإيداع كافة مذكراتكم وم�ستنداتكم وبيناتكم  بدعواكم ملراعاة �سرورة 

هذه الق�سية قبل اأو باجلل�سة الأويل للخربة فقط .
املهند�س – م�شطفي حممد توفيق اأبو الفتوح
اخلبري املنتدب يف الق�شية 

اإعالن بالن�سر
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يف الق�شية رقم 2017/482 نزاع تعيني خربة جتاري

ل��ق��رار ع��دال��ة املحكمة بندبنا خبراً  اأع���اله ووف��ق��اً  امل��و���س��وع  ب��ال���س��ارة اىل 
يف  الهند�سية  اخل���ربة  اج��ت��م��اع  مب��وع��د  نعلمكم  فاننا  ال��دع��وى  يف  هند�سيا 
اح�سار  ويرجى  كما  ادن��اه  ال���واردة  والبيانات  العنوان  ح�سب  وذل��ك  مكتبنا 
ن�سختني من املذكرات اخلا�سة بالق�سية امل�سار اليها اعاله. مملكة البتكار 
 B للحلول الهند�سية املوقع دبي- الدائرة القت�سادية- قرية العمال بلوك
طابق اخلام�ص مركز ال�سيخ حمدان لالبداع والبتكار مكتب مملكة البتكار 
للحلول الهند�سية- مكتب رقم 501 التاريخ والتوقيت: 2018/02/07 يف متام 
ال�ساعة pm 3:00 ارقام التوا�سل: املن�سق الهند�سي والبتكاري عبدالرحمن 

الري�ص رقم الهاتف املتحرك: 0527878280.
اخلبري الهند�شي/ م. عبدال�شلم احلمادي

اإعالن اجتماع خربة
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الفجر الريا�ضي

حممد بن زايد ي�صتقبل فريق بولواأبوظبي الفائز ببطولة كاأ�س رئي�س الدولة

راأ�صية بيكيه تنقذ بر�صلونة اأمام ا�صبانيول
تلقي  املت�سدر من  بر�سلونة  بيكيه فريقه  ال��دويل ج��رار  املدافع   جنب 
التعادل يف  ادرك  ان  بعد  املو�سم  ا�سبانيا هذا  بطولة  الوىل يف  اخل�سارة 

مرمى جاره ا�سبانيول 1-1 يف املرحلة الثانية والع�سرين.
وكان ا�سبانيول يف طريقه اىل ح�سم دربي كاتالونيا بتقدمه عرب جرارد 

مورينو يف الدقيقة 66، قبل ان يعادل بيكيه يف الدقيقة 82.
الن  حتى  البطولة  يف  ف��وزا   21 مقابل  لرب�سلونة  الرابع  التعادل  وهو 
الثاين  م��دري��د  اتلتيكو  م��ع  ال��ف��ارق  لكن  نقطة،   58 اىل  ر�سيده  فرفع 
فالن�سيا  �سيفه  القمة مع  مباراة  الخ��ر  ان ح�سم  نقاط   9 اىل  تقل�ص 

الثالث بهدف لالأرجنتيني انخل كوريا يف الدقيقة 59.
40 نقطة، بفارق نقطة واح��دة فقط امام  وجتمد ر�سيد فالن�سيا عند 
ريال مدريد حامل اللقب الذي �سقط ال�سبت يف فخ التعادل مع م�سيفه 

ليفانتي 2-2.
ابطال  دوري  نهائي  ثمن  بلغ  اذ  جبهات  ث��الث  على  بر�سلونة  ويناف�ص 

اوروبا اي�سا حيث �سيواجه ت�سل�سي بطل انكلرتا يف 20 �سباط فرباير 
املحلية حيث  الكاأ�ص  نهائي  ون�سف  ايابا،  اذار مار�ص  و14  ذهابا 

تقدم على فالن�سيا -1�سفر ذهابا.
املو�سم  ه��ذا  الثالثية  اح��راز  اىل  الكاتالوين  الفريق  وي�سعى 

للمرة الثالثة يف تاريخه بعد 2009 و2015.
وا�سبانيول هو الفريق الوحيد الذي فاز على بر�سلونة حمليا 
م�سابقة  نهائي  رب��ع  ذه��اب  يف  عليه  تغلب  عندما  املو�سم  ه��ذا 
الكاأ�ص -1�سفر، لكن مي�سي ورفاقه تاأهلوا اىل ن�سف النهائي 

لفوزهم ايابا -2�سفر.
حدت  غزيرة  امطار  و�سط  املباراة  اقيمت 

ال���ك���رة خا�سة  ك���ث���را م���ن ح���رك���ة 
يف ال�����س��وط ال��ث��اين م��ا اث��ر على 

وقلل  ال���ف���ري���ق���ني  ه���ج���م���ات 
الفر�ص على املرميني.
بر�سلونة  م��درب  ابقى 
فالفردي  ارن�������س���ت���و 
جن���������������م ال��������ف��������ري��������ق 
ليونيل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
مقاعد  ع��ل��ى  م��ي�����س��ي 
ال��������ب��������دلء لدخ���������ار 
للمباريات  ج��ه��وده 
ب����ع����د ان  امل����ق����ب����ل����ة 
يف  ا�سا�سيا  ���س��ارك 
مباريات  ج��م��ي��ع 

ف�����ري�����ق�����ه يف 

يف  الكا�سر  باكو  ال�ساب  على  فالفردي  واعتمد  املو�سم.  ه��ذا  ال���دوري 
و�سارك  �سواريز.  لوي�ص  الوروغ��وي��اين  جانب  اىل  الفريق  هجوم  خط 
اي�سا جنم الفريق اجلديد الربازيلي كوتينيو يف خط الو�سط اىل جانب 

مواطنه باولينيو واندري�ص انيي�ستا و�سرجيو بو�سكيت�ص.
 160 مقابل  بر�سلونة  اىل  النكليزي  ليفربول  م��ن  كوتينيو  وانتقل 

مليون يورو.
دانت ال�سيطرة لرب�سلونة منذ البداية مع اعتماد ا�سبانيول على الدفاع 

والهجمات املرتدة، لكن من دون فر�ص جدية على املريني.
املنطقة  امل��ح��اولت اخل��ط��رة ع��رب كوتينيو بكرة م��ن خ��ارج  اأوىل  وك��ان��ت 

ارتدت من العار�سة يف الدقيقة 23.
بقي الو�سع على حاله مع اف�سلية ميدانية لرب�سلونة وحماولت خجولة 
لخرتاق دفاع ا�سبانيول من دون نتيجة، وكانت اقرب املحاولت كرة من 
قبل  بقليل  العار�سة  علت  ���س��واري��ز  نفذها  ح��رة  رك��ل��ة 

دقيقتني من نهاية ال�سوط الأول.
الثاين  ال�����س��وط  ف��ال��ف��ردي مبي�سي يف  دف��ع 
ت�ساعد  مل  ال��ك��رة  لكن  الكا�سر  م��ن  ب��دل 
الالعبني كثرا يف التمريرات ب�سبب مياه 
امل��ل��ع��ب، اىل ان جنح  ار����ص  الم��ط��ار على 
ا�سبانيول يف افتتاح الت�سجيل اثر كرة مررها 
�سرجيو غار�سيا من اجلهة اليمنى وتابعها 
ب��رغ��م م�سايقة  ب��راأ���س��ه  م��وري��ن��ا  ج�����رارد 
الملاين  احلار�ص  يد  فلم�ست  بيكيه  املدافع 
مارك-اندريه تر-�ستيغن وتابعت طريقها 

اىل ال�سباك يف الدقيقة 66.
يف  الدفاعية  التغطية  ���س��وء  ع��و���ص  بيكيه  لكن 
قبل  ال��ت��ع��ادل  ه��دف  بت�سجيله  الول  ال��ه��دف 
براأ�سه  تابع  ح��ني  دق��ائ��ق  بثماين  النهاية 
مي�سي  مررها  الي�سرى  اجلهة  من  ك��رة 
وعانقت  احل���ار����ص  ي��د  اي�����س��ا  فلم�ست 

ال�سباك.
ا�سابة  امل���ب���اراة  ب��ع��د  بر�سلونة  واع��ل��ن 
مدافعه الفرن�سي لوكا�ص ديني يف احد 
ا�سابع قدمه يده اليمنى، من دون ان 

يحدد مدى غيابه.
اتلتيك  ���س��ي��ف��ه  ع���ل���ى  ج����رون����ا  وف������از 
كري�ستيانو  للربتغايل  بهدفني  بلباو 
�ستواين، وتعادل خيتايف مع ليغاني�ص 

�سلبا.
وكانت املرحلة افتتحت اجلمعة بفوز 
ديبورتيفو  على  �سو�سييداد  ريال 
ال�سبت  وا�ستكملت  -5�سفر، 
ا�سبيلية  ع��ل��ى  اي���ب���ار  ب��ف��وز 
بيتي�ص  وري������ال   ،1-5
 ،1-2 ف��ي��اري��ال  ع��ل��ى 
والفي�ص على �سلتا 

فيغو 1-2.

•• ابوظبي-وام:

زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب   
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

فريق  ال��ب��ح��ر  ق�سر  يف  اأم�����ص  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���ص  ببطولة  ال��ف��ائ��ز  اأب��وظ��ب��ي 
التي   ،17 ال���  ن�سخته  يف  للبولو  ال��دول��ة  رئي�ص 
ل�����س��ب��اق اخل��ي��ل والبولو  ن����ادي غ��ن��ت��وت  ن��ظ��م��ه��ا 

متقدمة  نتائج  على  ح�سوله  اىل  ا�سافة  اأخ��را 
العاملي  امل�ستوى  على  فرق  خم�سة  اف�سل  �سمن 
العام  ال��ت��ي اقيمت يف الأرج��ن��ت��ني  ال��ب��ط��ولت  يف 

املا�سي.

هذا  حتقيقه  على  اب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  �سموه  وه��ن��اأ 
والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا  املحلي  الإجن���از 
البطولت  يف  الأوىل  امل��راك��ز  ح�سد  موا�سلة  يف 
مبزيد  مناف�ساتهم  وتعزيز  والعاملية،  القليمية 

من الحتكاك واخلربة وامل�ساركات الفاعلة.
�سعادتهم  ع���ن  ال��الع��ب��ون  اع����رب  م���ن ج��ان��ب��ه��م 
و���س��ك��ره��م ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ملختلف  ومتابعته  ت�سجيعه  على  نهيان  ال  زاي��د 

املحافل  يف  ال��دول��ة  ا�سم  ترفع  التي  الريا�سات 
ال��ع��امل��ي��ة، م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى موا�سلة  وامل�����س��اب��ق��ات 
املتميزة خالل  النتائج  تقدمي الأف�سل وحتقيق 

م�ساركاتهم امل�ستقبلية.

جنوم �صباب يناف�صون الكبار على لقب دولية دبي للتن�س 
ال�سباب،  امل��ح��رتف��ني  التن�ص  لع��ب��ي  اأمل���ع  م��ن  اث��ن��ان  ي�ستعد 
الفرن�سي لوكا�ص بويل والرو�سي كارين هات�سانوف للم�ساركة 
يف بطولة �سوق دبي احلرة للتن�ص التي تنطلق مناف�ساتها بعد 

نحو اأ�سبوعني على �ستاد �سوق دبي احلرة.
ويتطلع بويل اإىل الظفر بلقب دولية دبي بعد اأن جنح العام 
املا�سي يف بلوغ ن�سف النهائي قبل اأن يطيح به اآندي موراي 
الذي ُتوج باللقب لحقاً. وفاز بويل يف مو�سم 2016 بجائزة 
ال��الع��ب الأك���رث ت��ط��وراً وف��ق ت�سويت زم��الئ��ه الالعبني يف 
بقوة  �سق طريقه  ذلك  بعد  ووا�سل  التن�ص،  رابطة حمرتيف 
واأ�سبح اأول لعب ُيتوج باألقاب ثالث بطولت على اأر�سيات 

خمتلفة يف 2017، وكان اأهمها فوزه باأهم لقب يف م�سرته 
اأنزل الهزمية مبواطنه املخ�سرم جو  يف بطولة فينا عندما 
ويلفريد ت�سونغا يف النهائي. كذلك ُتوج ببطولتي بوداب�ست 
ون�سف  الدولية،  مر�سيلية  دورة  نهائي  وو�سل  و�ستوتغارت 
نهائي مونتي كارلو، وهزمه نادال ب�سعوبة وبفارق نقطتني 
يف بطولة بكني، وقاد فريق بالده لإحراز الفوز على بلجيكا 

يف كاأ�ص ديفز عندما تغلب على �ستيف دار�سي�ص 2-3.
قائمة  اإىل  ب��وي��ل  ب���  ل��ل��ح��اق  ه��ات�����س��ان��وف  ي�سعى  ناحيته  م��ن 
املو�سم  حقق  اأن  بعد  العامل  يف  الأوائ���ل  الع�سرين  امل�سنفني 
املا�سي بع�ص الإجن��ازات يف م�سرته بو�سوله للمرة الأوىل  

اإىل ال���دوري���ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع لإح����دى ال��ب��ط��ولت الأرب���ع 
املفتوحة،  متغلباً  فرن�سا  �سالم( يف بطولة  الكربى )غراند 
يف طريقه على توما�ص برديت�ص الذي و�سل اإىل نهائي دبي 
اآندي  اأم��ام الربيطاين  اأن يخ�سر  اإزن��ر، قبل  مرتني، وج��ون 
لبطولة وميبلدون  الثالث  ال��دور  اإىل  و�سل  م��وراي. كذلك 

حيث اأوقف تقدمه الإ�سباين رافائيل نادال. 
وانتزع لقب بطولة بر�سلونة اإثر تغلبه على البلجيكي ديفيد 
غوفني، وو�سل ن�سف نهائي بطولة هايل بعد اإنزاله الهزمية 
يق�سيه  اأن  قبل  ني�سيكوري،  ك��اي  التا�سع  العاملي  بامل�سنف 

روجيه فيدرر.  

النف�ص ويف  ال�سرقية، فوزا ب�سق  املنطقة  حقق بو�سطن �سلتيك�ص، مت�سدر 
الثانية الأخرة على �سيفه بورتالند ترايل باليزرز 97-96 �سمن دوري 

كرة ال�سلة المركي للمحرتفني.
ويدين بو�سطن الذي تخلف بفارق كبر و�سل اىل 16 نقطة يف ال�سوط 
الفوز  بهذا   ،)28-19 وال��ث��اين   26-19 الول  )ال��رب��ع   54-38 الول 
نهاية  ال�سلة الخ��رة مع جر�ص  الذي �سجل  اآل هارفورد  لالعب الرتكاز 
امينو  الفاروق  اع�ساب رغم مراقبة  املباراة من م�سافة متو�سطة وبهدوء 
له. وانتف�ص بو�سطن يف ال�سوط الثاين )الربع الثالث 31-19 والخر 
28-23(، وحقق فوزه الرابع تواليا يف غياب جنمه كايري ايرفينغ بداعي 

ال�سابة، وجنح بديله ال�ساب تري روزير يف ت�سجيل 11 نقطة.
الفئات  م��ن  اثنتني  يف  الأق���ل  على   10( دابل”  “دابل  ه��ارف��ورد  و�سجل 
�سرقة  حا�سمة،  متريرات  متابعات،  نقاط،  اخلم�ص:  الفردية  الإح�سائية 
جاي�سون  وا���س��اف  متابعات،  و10  نقطة   22 بت�سجيله  �سدها(  اأو  الكرة 

تاتوم 17 نقطة وجايلن براون )16 نقطة(.
ت��درب��ت ج��ي��دا عليها. ك��ان لدي  “انها رم��ي��ة  ال��ف��وز  و���س��رح ه��ارف��ورد بعد 

اح�سا�ص جيد باأين �ساأ�سجل منذ خروج الكرة من يدي«.
ارتكاز مباراة كل النجوم التي جتمع عادة جنوم املنطقتني  واو�سح لعب 
كان  ان��ه  احل��ايل(،   18 يف  )مقررة  املو�سم  منت�سف  والغربية يف  ال�سرقية 
من املتفق عليه ان يقوم زميله براون بالت�سديدة الخرة، لكنه مل ي�ستطع 
رمز  هي  الت�سديدة  “هذه  ب��راون  ق��ال  جانبه،  من  الرقابة.  من  الف��الت 

للعمل الذي يقوم به هارفورد. انه يلتقط الفر�ص ويقبل التحديات«.
نقطة   22 م��اك��ول��وم  دج��اي  �سي  لبورتالند  �سجل  الخ���ر،  اجل��ان��ب  وعلى 

وداميان ليالرد 21 نقطة مع 6 متابعات و9 متريرات حا�سمة.
ت�سجيل  يف  وجنحوا  اللقاء  نهاية  يف  جيد  ب�سكل  “لعبوا  ماكولوم  و�سرح 
ت�سر  الأم��ور  ان  يبدو  القتالية.  روحهم  على  اهنئهم  اين  �سعبة.  �سالت 
ل�ساحلهم يف نهاية املطاف«. ومل يخف مدرب بو�سطن براد �ستيفنز فرحة 
لعبيه بالفوز، م�سرا اىل انهم �سيحتفلون به قبل النقل التلفزيوين ملباراة 

ال�سوبر بول بني فريقي نيو اينغلند باتريوت�ص وفياللدلفيا ايغلز.
ال�سوبر  اجل م�ساهدة مباراة  دون متديد من  اللقاء  انهاء  “اردنا  واأو�سح 
وبقي   ، خ�سارة   15 مقابل  ف���وزا   39 اىل  ر�سيده  بو�سطن  ورف���ع  ب���ول«. 
متقدما بفارق مريح على مطارده تورونتو رابتورز الذي حقق بدوره فوزه 

ال� 36 يف 55 مباراة على ح�ساب �سيفه ممفي�ص غريزليز 86-101.
يزيد  �ستة لعبني ما  له  �سجل  اذ  ب���الأداء اجلماعي  ف��وزه  بو�سطن  وحقق 
على 10 نقاط ابرزهم ديلون رايت، فيما كان ال�سباين مارك غا�سول 20 
نقطة ابرز م�سجل ملمفي�ص �ساحب املركز الثاين ع�سر يف املنطقة الغربية 

)18 انت�سارا و34 خ�سارة(.
وتغلب ميلوكي باك�ص على م�سيفه بروكلني نت�ص 109-94 رغم ا�سابة 
بعد نحو  الأخ��ر  الربع  انتيتوكومبو وخروجه يف  ياني�ص  اليوناين  جنمه 

متابعات.  8 مع  نقطة   16 خاللها  �سجل  لعب  دقيقة   28
 28 بت�سجيله  للقاء  جنما  نف�سه  بليد�سو  اري��ك  ميلووكي  لع��ب  وفر�ص 
نقطة، وحقق جون هين�سون “دابل دابل” 19 نقطة و18 متابعة، يف حني 
كان دميار كارول وكاري�ص لوفر 15 نقطة لكل منهما الأف�سل يف �سفوف 

اخلا�سر.

تخلفه  ح��ول  عندما  ليون  �سيفه  على  الطاولة  املا�سي  املو�سم  بطل  موناكو  قلب 
بثنائية نظيفة اىل فوز ثمني 3-2 بع�سرة لعبني على ملعب “لوي�ص الثاين” يف 

المارة يف املرحلة الرابعة والع�سرين من الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
املباراة وتقدم مبكرا عرب الدومينيكاين ماريانو دياز  و�سرب ليون بقوة يف بداية 
بت�سديدة قوية بيمناه من خارج املنطقة ا�سكنها الزاوية اليمنى للحار�ص الكرواتي 

دانيال �سوبا�سيت�ص بعد تلقيه متريرة من الهولندي ممفي�ص ديباي.
وتعر�ص �سوبا�سيت�ص لالإ�سابة اثر الهدف ل�سطدامه بالقائم المين فرتك مكانه 
لل�سنغايل �سيدو �سي. واأ�ساف الدويل البوركينابي برتران تراوريه الهدف الثاين 

بت�سديدة بي�سراه من م�سافة قريبة بعد متريرة من فرلن مندي.
31 مبجهود فردي  الدقيقة  الفارق يف  دياو كيتا  بالدي  ال�سنغايل  املدافع  وقل�ص 
رائ���ع اث���ر تلقيه ك���رة م��ن امل���ايل امل��ام��ي ت��وري��ه ان��ط��ل��ق ب��ه��ا ب�سرعة وت��وغ��ل داخل 
للحار�ص  البعيدة  اليمنى  الزاوية  بيمناه يف  زاحفة  قوية  ي�سددها  ان  قبل  املنطقة 
قائده  لها  ان��ربى  ج��زاء  ركلة  على  موناكو  وح�سل  لوبي�ص.  ان��ط��وين  ال��ربت��غ��ايل 
الكولومبي راداميل فالكاو ت�سدى لها احلار�ص لوبي�ص وارت��دت منه اىل  ال��دويل 
املرمى. ورفع فالكاو ر�سيده اىل  داخل  بي�سراه  تابعها  الذي  “النمر” الكولومبي 
على لئحة الهدافني. وتلقى موناكو �سربة موجعة  الثالث  املركز  يف  هدفا   17
باإ�سابة  موناكو  حمن  وزادت  مندي.  بحق  قوي  تدخل  ب�سبب  كيتا  مدافعه  بطرد 
الذي  الفوز  هدف  �سانع  يوفيتيت�ص  �ستيفان  للمونتينيغري  مكانه  فرتك  فالكاو 
خطفه الربازيلي-الربتغايل روين لوبي�ص بعدما تبادل الكرة مع يوفيتيت�ص عند 
املنطقة على  داخ��ل  بي�سراه من  ف�سددها  داخلها  الأخ��ر  له  فهياأها  املنطقة  حافة 
ي�سار احلار�ص لوبي�ص. وثاأر موناكو من ليون بالنتيجة ذاتها والطريقة ذاتها حيث 
كان الخر فاز 3-2 ذهابا بهدف قاتل لقائده نبيل فقر من ركلة حرة مبا�سرة 
على ملعب “بارك اوملبيك ليون” يف املرحلة التا�سعة يف 13 ت�سرين الأول اأكتوبر 
املا�سي. كما ان ليون فاز على موناكو بالنتيجة ذاتها اي�سا على ملعب لوي�ص الثاين 

يف 24 كانون الثاين يناير املا�سي يف ثمن نهائي م�سابقة كاأ�ص فرن�سا.
وارتقى موناكو اىل املركز الثالث بر�سيد 50 نقطة، فيما تراجع ليون اىل املركز 
ال�سابق يف  ب�سريكه  اللحاق  48 نقطة وف�سل يف  الرابع بعدما جتمد ر�سيده عند 

الو�سافة مر�سيليا الفائز على متز 6-3 اجلمعة يف افتتاح املرحلة.
وهي اخل�سارة الثانية على التوايل لليون بعد الأوىل امام بوردو يف املرحلة املا�سية 
اىل  ف��رتاج��ع  املت�سدر،  ج��رم��ان  �سان  باري�ص  الثمني على  ف��وزه  بعد  ج��اءت  وال��ت��ي 
املركز الرابع. انتزع غانغان فوزا قاتال من جاره وم�سيفه رين عندما تغلب عليه 
من الوقت بدل ال�سائع  الثانية  الدقيقة  يف  الفوز  هدف  غانغان  و�سجل  -1�سفر 
عندما مرر لودوفيت�ص بال�ص كرة يف العمق اىل الوافد اجلديد الدويل الكونغويل 

الدميوقراطي ييني نغباكوتو الذي تابعها داخل املرمى.
ودخل نغباكوتو الذي ان�سم اىل �سفوف غانغان يف فرتة النتقالت ال�ستوية قادما 

من كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، يف الدقيقة 79 مكان اإتيان ديدو.
وانتزع غانغان املركز التا�سع من رين بعدما رفع ر�سيده اىل 32 نقطة بفارق نقطة 

واحدة امام الخر.
ويف مباراة ثانية، تنف�ص كاين ال�سعداء بفوزه ال�سعب على �سيفه نانت 2-3.

وكان نانت البادئ بالت�سجيل عرب املغربي يا�سني بامو يف الدقيقة 31، لكن ا�سحاب 
الر�ص ادركوا التعادل عرب الكرواتي ايفان �سانتيني يف الدقيقة 35 من ركلة جزاء. 
ومنح داميان دا �سيلفا التقدم لكاين يف الدقيقة 52، بيد ان فرحته مل تدم �سوى 5 

دقائق حيث ادرك بامو التعادل بت�سجيله هدفه ال�سخ�سي الثاين ولفريقه.
وحذا دا �سيلفا حذو بامو و�سجل بدوره هدفه ال�سخ�سي الثاين والثالث لفريقه يف 

الدقيقة 80 وقاده اىل الفوز التا�سع هذا املو�سم.
37 نقطة لنانت  30 نقطة مقابل  و�سعد كاين اىل املركز احل��ادي ع�سر بر�سيد 

اخلام�ص.

بو�صطن يفوز وتورونتو 
يطارده يف ال�صلة الأمريكية

موناكو يقلب الطاولة على 
ليون بع�صرة لعبني 



عائلة تربي مت�صاحًا مفرت�صًا كحيوان األيف
والقطط  ك��ال��ك��الب  الأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات  برتبية  البع�ص  ي��رغ��ب 
والأرانب يف املنزل لال�ستئنا�ص بها، لكن عائلة اأندوني�سية، اختارت 

مت�ساحاً مفرت�ساً ليعي�ص معها كحيوان األيف مدلل. 
وتظهر امل�ساهد التي تناقلتها مواقع التوا�سل الجتماعي مت�ساحاً 
ك��ي��ل��وغ��رام، وه���و يعي�ص ح��ي��اة رف��اه��ي��ة يف منزل   200 ن��ح��و  ي���زن 
اأ�سحابه، ويح�سل على ما بني 1.5 و5 كيلو من الأ�سماك كوجبة 

طعام ب�سكل يومي.
كان  عندما  التم�ساح  ا�سرتى  قد  عاماً(   41( اإي��وان  حممد  وك��ان 
من  التقطه  �سياد  من  فقط  دولر   2 نحو  مقابل  �سغراً،  فرخاً 

على �ساطئ بانغاداران يف عام 1997. 
بهذا  لي�سبح  التم�ساح  ال��زم��ن، من��ا  م��ن  م��ن عقدين  اأك���رث  وب��ع��د 
احلجم ال�سخم، لكنه ظل يعي�ص مع نف�ص الأ�سرة، بح�سب �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
ال�سيد  يظهر  التوا�سل،  مواقع  على  املن�سور  الفيديو  مقطع  ويف 
مرتين  نحو  اإىل  طوله  ي�سل  ال��ذي  التم�ساح  يغ�سل  وه��و  اإي���وان، 
نف�ص  الغربية، ويف  �سيمبور يف ج��اوة  ون�سف، يف منزله مبقاطعة 
الوقت، كان طفاله البالغان من العمر عامني و10 اأعوام، يلهوان 

على بعد اأمتار قليلة.
وي�سر اإيوان، على اأن التم�ساح البالغ من العمر 21 عاماً مرو�ص 
اأو يهاجم اأحد اأطفاله.  ب�سكل جيد، ومن غر املمكن اأن يهاجمه 
ونتيجة لل�سور التي اعتاد على ن�سرها على موقع اإن�ستغرام، حتول 
ال�سياح  اأن  لدرجة  وا���س��ع،  نطاق  على  معروف  جنم  اإىل  التم�ساح 

ياأتون من مناطق بعيدة يف اأمريكا واأ�سرتاليا واأوروبا لروؤيته.  

هكذا اأ�صبحت هذا ال�صابة مليونرية 
تقاعدت �سابة يف ال� 28 من العمر، بعد عملها �سبعة اأعوام فقط، 

جمعت فيها ثروة تقدر مبليوين دولر اأمريكي يف وقت ق�سر. 
املليوين  ت��ت��ج��اوز  ث���روة  ليفنغ�ستون  ب��ي  ج��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  جمعت 
دولر اأمريكي من عملها يف �سركة لال�ستثمار خالل فرتة زمنية 

وجيزة. 
اإل  اأمريكي،  100000 دولر  اأن راتبها ال�سنوي مل يتجاوز  ورغم 
م�ساريفها  يف  التوفر  م��ن  مدخراتها  معظم  على  ح�سلت  اأن��ه��ا 

اليومية. 
بعدما  النفقات  بتوفر  ثروتها  بجمع  ب��داأت  اإنها  بي  جي  وتقول 
قدم لها والدها كتيباً موؤلفاً من 12 �سفحة ي�سرح كيفية الدخار 

وتوفر املال.
درا�ستها  فاأنهت  ال��درا���س��ة،  مرحلة  منذ  التوفر،  بي  جي  وب���داأت 
قبل املوعد املحدد بعام كامل، ووفرت 150000 دولر من نفقات 

الدرا�سة، اإ�سافًة اإىل دخلها يف العام الأول من العمل.  
ا�ستخدمت جي بي ا�سرتاتيجية ال�ستثمار والدخار لتجمع ثروة 
%  من   70 ادخ���ار  م��ن  لتتمكن  ق�سرة،  زمنية  م��دة  �سغرة يف 

دخلها ال�سنوي. 
وببلوغها ال�26 من العمر اأ�سبحت جي بي مليونرة �سغرة. 

تتجاوز  ل  �سغرة  �سقة  يف  حالياً  ب��ي  ج��ي  تعي�ص  ثروتها،  ورغ��م 
اأثثتها مبفرو�سات  نيويورك،  مع زوجها مبدينة  مربعاً  30 مرتاً 

م�ستعملة.
و�سع  بعد  اأك��رب  منزل  اإىل  لالنتقال  ال�سابة  املليونرة  وتتطلع 

مولودها، ح�سب �سحيفة مرور الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صم العقرب اأغلى �صائل يف العامل !
يعد �سم العقرب اأغلى �سائل يف العامل؛ حيث ي�سل �سعر اجلالون الواحد ) 3.7 لرت( 39 مليون دولر؛ لكن ملاذا 

يبلغ ثمنه هذا ال�سعر اخليايل ؟.
على الرغم من اخلوف املبالغ فيه من العقارب تلك احل�سرات الق�سرية ؛ اإل اأنها لها الف�سل الكبر يف عالج 

العديد من الأمرا�ص امل�ستع�سية مثل �سرطان املخ.
وبح�سب املراكز البحثية الطبية ؛ ي�ستخدم قرابة 250 األف عقرب ب�سكل يومي ل�ستخراج ال�سائل ال�سام الذي 
يدخل يف حت�سر العديد من الأدوية؛ اأهمها عالج �سرطان املخ والروماتيزم واأمرا�ص املعدة واأنواع عديدة من 

امل�سادات احليوية.
وتتنوع اأحجام واألوان العقارب من الأ�سفر اإىل الرمادي وحتى الأ�سود؛ وتختلف معها درجة �سميتها .

الإن�سان، ولكنها قد تقتل الأطفال  تقتل  اأنها نادراً  اإل  العقارب �سمية،  اأكرث ف�سائل  ال�سوداء  العقرب  ويعترب 
وال�سيخ الكبر ل�سعف مناعة اأج�سامهم .

وعلى الرغم من اختالف اأ�سكالها و�سميتها اإل اأنها جميعها �ساحلة لال�ستخدامات الطبية عن طريق مراكز 
الأبحاث املعتمدة.
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»الكنز « يح�صد اأبرز جوائز جمعية الفيلم يف م�صر 
الرابعة  ال����دورة  ج��وائ��ز  اأب���رز  ع��رف��ة  �سريف  للمخرج  الكنز  فيلم  ح�سد   
والأربعني ملهرجان جمعية الفيلم التي اأ�سدل ال�ستار عليها ال�سبت املا�سي.

اأول  دور  واأف�����س��ل ممثل  اإخ���راج  واأف�����س��ل  فيلم،  اأف�سل  ج��وائ��ز  الكنز  ون��ال 
وح�سل عليها حممد �سعد واأف�سل ت�سوير وح�سل عليها اأمين اأبو املكارم، 
وح�سل  ديكور  واأف�سل  الفقار،  ذو  ملك  عليها  وح�سلت  مالب�ص  واأف�سل 
التاريخ  فيه  ميتزج  خا�ص  بناء  على  الفيلم  يقوم  �سيف.  اأب��و  اأن�سي  عليها 
فاروق  امللك  زمن  مل�سر  ال�سيا�سي  والواقع  ال�سعبي  بالفولكلور  الفرعوين 
وقالت  الأزم��ن��ة.  رحلة عرب  به يف  ويغو�ص  امل�ساهد  ياأ�سر  ن�سيج حمكم  يف 
جائزة  الكنز  منحت  اإن��ه��ا  ���س��ادي  اأب��و  علي  الناقد  برئا�سة  التحكيم  جلنة 
بو�سي  املمثلة  ع�سويتها  يف  اللجنة  و�سمت  الآراء.  باإجماع  فيلم  اأف�سل 
والناقدة  م��رزوق  رم�سي�ص  الت�سوير  ومدير  الدغيدي  اإينا�ص  واملخرجة 
ماجدة موري�ص واملخرج هاين ل�سني واملونترة رحمة منت�سر والناقد نادر 
عديل ومهند�ص الديكور حممود حم�سن واملخرج عالء حمجوب ومهند�ص 
لفيلم  اخلا�سة  جائزتها  التحكيم  جلنة  ومنحت  التوين.  حم�سن  ال�سوت 
اأف�سل  جوائز  على  الفيلم  ح�سل  كما  حماد،  حممد  اإخ��راج  ياب�ص  اأخ�سر 
�سوت واأف�سل مونتاج واأف�سل �سيناريو. ويف باقي جوائز املهرجان ح�سلت 
�سرين ر�سا على جائزة اأف�سل ممثلة عن دورها يف فيلم فوتوكوبي وح�سل 

خمرج الفيلم تامر ع�سري على جائزة العمل الأول.
وح�سل فيلم اخللية على جائزة اأف�سل مكياج وذهبت اإىل طارق م�سطفى 
فيما ح�سل فيلم الأ�سليني على جائزة اأف�سل مو�سيقى وذهبت اإىل ه�سام 
جائزة  على  واإب��راه��ي��م  معزة  علي  خم��رج  البنداري  �سريف  وح�سل  نزيه، 
"�سامي ال�سالموين للتجديد والبتكار". واقتن�ص ماجد الكدواين جائزة 

اأف�سل ممثل عن م�ساركته يف فيلمي الأ�سليني و�سيخ جاك�سون.

»جوماجني« يت�صدر اإيرادات ال�صينما 
الثاين  املركز  من  جاجنل(  ذا  تو  ويلكم  )جوماجني:  احلركة  فيلم  �سعد 
حمققا  الأ�سبوع  مطلع  ال�سمالية  اأمريكا  يف  ال�سينما  اإي��رادات  �سدارة  اإىل 

11 مليون دولر.
اإخراج  والفيلم بطولة دوي��ن جون�سون وج��اك لبالك وكيفني ه��ارت ومن 

جيك كا�سدين.
وتراجع فيلم اخليال العلمي ميز رانر: ذا ديث كيور من املركز الأول اإىل 

املركز الثاين هذا الأ�سبوع باإيرادات بلغت 10.2 مليون دولر.
ومن  اإميانويل  وناتايل  �سكوديالريو  وكايا  اأوبراين  ديلن  بطولة  والفيلم 

اإخراج وي�ص بول.
اإيرادات  حمققا  وين�سي�سرت  اجلديد  الرعب  فيلم  الثالث  املركز  يف  وج��اء 
كلرك  وجي�سون  بطولة هيلني مرين  والفيلم  دولر.  مليون   9.3 بلغت 

ومن اإخراج الأخوين مايكل وبيرت �سبريج.

جهاز يلغي الأ�صوات 
املحرجة يف املرحا�س

اأكرث  باأنه  الياباين  ي�ستهر ال�سعب 
ومتدناً  ت���ه���ذب���اً  الأر��������ص  ���س��ع��وب 
ورق����ي����اً، وي��ن��ط��ب��ق ه����ذا الأم������ر يف 
وم��ن��اح��ي احلياة،  ج��م��ي��ع ج��وان��ب 
املرحا�ص،  "اأتيكيت"  �سمنها  من 
حيث ابتكرت �سركة متخ�س�سة يف 
الأجهزة املنزلية تدعى "ليك�سيل" 
ج����ه����ازاً ي��ح��ج��ب ك���اف���ة الأ�����س����وات 
امل��زع��ج��ة وامل��ح��رج��ة ال�����س��ادرة من 

املرحا�ص.
 Sound" ج������ه������از  وي����خ����ت����ل����ف 
احللول  بقية  Decorator" عن 
ت��خ��ف��ي فقط  ف���ه���ي ل  احل���ال���ي���ة، 
اأ�سوات  م��ن  ال�����س��ادرة  ال�سو�ساء 
ينتج اجلهاز  ب��ل  م��زع��ج��ة،  اأخ���رى 
الأ�سلية  الأ���س��وات  اأمن��اط��اً جتعل 
م�����س��م��وع��ة ب�����س��ك��ل اأق����ل ب��ك��ث��ر بل 
تكاد تختفي متاماً، بف�سل ت�سغيل 
م��و���س��ي��ق��ى ه����ادئ����ة م���ث���ل اأ�����س����وات 
ال�ساللت اأو خرير املاء اأو اأ�سوات 
ح���ي���ث تطغى  امل�����غ�����ردة،  ال���ط���ي���ور 
اأ�سوات  ع��ل��ى  امل��و���س��ي��ق��ى  اأ����س���وات 
فيها  امل�����رغ�����وب  غ����ر  امل����رح����ا�����ص 

واملحرجة.
فرباير  بداية  منذ  اجلهاز  يتوفر 
اليابانية  الأ������س�����واق  يف  اجل������اري 
اأحدهما  بن�سختني  ويتوفر  فقط، 
م�����زود مب�����س��ت�����س��ع��ر ح���رك���ة، حيث 
يده  امل�ستخدم  يلوح  عندما  ُيفعل 
 200 ب�سعر  �سا�ساته،  من  بالقرب 
يعمل  والأخ�������ر  اأم���ري���ك���ي،  دولر 
مبجرد  اأ���س��وات��اً  وي�����س��در  تلقائياً 
ب�سعر  املرحا�ص،  ال�سخ�ص  دخ��ول 

300 دولر اأمريكي.

اأ�صعة الليزر توؤدي 
لإ�صابات خطرية يف العني 
اإىل  اأ�سارت اجلمعية الأملانية لطب العيون 
اأن الأ�سعة ال�سادرة عن موؤ�سر الليزر ميكن 

اأن توؤدي اإىل اإ�سابات خطرة يف العني.
املتاجر  اأن  الأمل��ان��ي��ة  اجل��م��ي��ع��ة  واأو���س��ح��ت 
الإلكرتونية على الإنرتنت تزخر بالعديد 
قدرة  تتخطى  التي  الليزر،  م��وؤ���س��رات  م��ن 
الإ�سعاع امل�سموح بها، والتي تبلغ واحد مللي 
واط، وغالباً ل يتم و�سع عالمة بذلك على 
املنتجات التي يتم ترويجها على الإنرتنت. 
الليزر  موؤ�سر  ا�ستعمال  يف  امل��رء  رغ��ب  واإذا 
ف��ال ي��ج��وز اأب�����داً ت��وج��ي��ه��ه ن��ح��و ال��وج��ه اأو 
فاإن  مغلقة  العني  كانت  اإذا  وحتى  ال��ع��ني، 
الليزر  ملوؤ�سر  الكبرة  الإ�سعاعية  الطاقة 
ميكن اأن تت�سبب يف اأ�سرار خطرة بالعني، 
ون�سح اأطباء العيون الأملان بعدم ا�ستعمال 
موؤ�سر الليزر باعتباره لعبة لالأطفال، نظراً 
لوقوع الكثر من احلوادث ب�سبب ا�ستعمال 

الأطفال ملوؤ�سرات الليزر. 

تركا اجلرذان تنه�س ر�صيعتهما
اأمركية، قرارا باحلب�ص خم�ص �سنوات  اأ�سدرت حمكمة 
لأبوين اأهمال ابنتهما الر�سيعة وتركاها عر�سة جلرذان 
ع�ست عدة اأع�ساء من ج�سمها الطري. وبح�سب �سحيفة 
"ديلي ميل" الربيطانية، فاإن الر�سيعة تعر�ست لع�سات 
اجل�����رذان لأك����رث م��ن م����رة، ح��ت��ى اأن امل��ه��د ال����ذي كانت 
 18( �سارل�ص  الأب  وك��ان  بالدم.  �سار م�سرجا  فيه  تنام 
�سديق  بيت  يف  يعي�سان  عاما(،   19( اإيريكا  والأم  عاما( 
يوليا  ومل  اأركان�سا�ص،  ولي��ة  يف  منغوليا  مبنطقة  لهما 
يوما.   15 عمرها  يتجاوز  مل  التي  لبنتهما  عناية  اأي 
متفرقة  مناطق  يف  واجل���روح  الع�ص  الر�سيعة  وع��ان��ت 
والأ�سابع  واليدين  وال��ذراع��ني  الوجه  مثل  اجل�سم  من 
واأقر  ج��راح��ي��ة،  عملية  لها  ي��ج��رون  الأط��ب��اء  مم��ا جعل 
الأب��وان بذنبهما يف ما ح�سل. وك�سفت التحقيقات التي 
تعر�سا  قا�سية  طفولة  عا�سا  الأب��وي��ن  اأن  اإج���راوؤه���ا،  مت 
فيها ملختلف اأنواع العنف، كما اأنهما يتعاطيان املخدرات 
منذ مدة. وقال حمامي الأبوين اللذين جرت اإدانتهما، 
ابنتهما،  باأخذ  ملوكليه  ي�سمح  األ  امل�ست�سفى  على  كان  اإنه 

بالنظر اإىل عدم كونهما اأهال لتويل مهمة الرتبية.

�صاب يطعن اأمه واآخر يحاول النتحار 
اأمه  على طعن  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ن  فل�سطيني  ���س��اب  اأق���دم 
اإىل  اأدى  مم��ا  رقبتها،  يف  ع��ام��ا،   63 العمر  م��ن  البالغة 
اإعالم  و�سائل  ذكرت  ما  وفق  متو�سطة،  بجروح  اإ�سابتها 
ب��ل��دة جباليا  احل��ادث��ة يف  وق��ع��ت  وق��د  ع���دة.  فل�سطينية 
 23 �سمايل قطاع غزة، اإذ طعن ال�ساب البالغ من العمر 
ال�سرطة  واعتقلت  رقبتها،  يف  م��رة  م��ن  اأك��رث  اأم��ه  عاما 
ال�ساب، الذي يعاين على ما يبدو من ا�سطرابات عقلية.

ونقلت �سيارة اإ�سعاف املراأة املغدورة اإىل م�ست�سفى يف بلدة 
بيت لهيا املجاورة لتلقي العالج. وتاأتي هذه احلادثة بعد 
�ساعات من اإقدام �ساب يبلغ من العمر 27 عاما على حرق 
نف�سه يف خميم جباليا لالجئني �سمايل القطاع، وفق ما 
جمموعة  ومتكنت  ال�سبت.  فل�سطينية،  م�سادر  ذك��رت 
ا�ستفحال  قبل  ال�ساب  على  ال�سيطرة  من  املواطنني  من 
احلريق يف ج�سمه، ونقل اإىل اإحدى م�ست�سفيات القطاع 
لتلقي العالج. واأ�سارت م�سادر فل�سطينية حملية اإىل اأن 
الظروف  اأن  مو�سحة  متو�سطة،  بجروح  اأ�سيب  ال�ساب 

القت�سادية لل�ساب رمبا تكون قد دفعته لإحراق نف�سه.

ال�صجن مدى احلياة لقاتل جدته طعنًا 
باأق�سى  الأمل��ان��ي��ة  ف��ران��ك��ف��ورت  مب��دي��ن��ة  حمكمة  ق�ست 
عقوبة يف القانون اجلنائي الأملاين على رجل يف اخلام�سة 
والع�سرين من العمر، وهي ال�سجن مدى احلياة، لثبوت 
ال�سرطة  رج��ال  من  اثنني  وقتل  طعناً  جدته  قتل  تهمة 

خالل حماولته الهرب من ال�سرطة.
من  كوتوي�ص:  كالوديا  القا�سية  املحكمة  رئي�سة  وقالت 
اإىل الأ�سواأ ودم��رت حياة  دقيقة لأخ��رى حتول كل �سيء 
ثالثة اأفراد، لقد ظلت هناك تفا�سيل ناق�سة ولن يغر 
هذا احلكم يف الواقع �سيئاً. قام اجلاين 25 عاماً قبل عام 
تقريبا بقيادة �سيارة باأق�سى �سرعة على الطريق الزراعي 
���س��رق ب��ران��دن��ب��ورج ه��روب��ا م��ن تعقب ال�����س��رط��ة، وده�ص 

خالل �سره اثنني من رجالها بعد اأن قتل جدته طعناً. هندي ي�شارك مع جملُه يف م�شابقات ون�شاطات األعاب االأوملبياد القروية التي جتري يف كيل رايبور يف اإقليم لوديانا الهندي. )اأ ف ب(

لير بريد تطبيق يقلد 
�صوت ترامب بدقة عالية

طورت اإحدى �سركات التكنولوجيا 
ت��ط��ب��ي��ق��اً ج����دي����داً مي��ك��ن��ه اإع������ادة 
العامل  يف  �سخ�ص  اأي  �سوت  اإن��ت��اج 
وال��ت��ح��ك��م ف���ي���ه، ل��ك��ي ي��ن��ط��ق هذا 
يريده  ال������ذي  ب���ال���ك���الم  ال�������س���وت 

امل�ستخدم.
ورغم اأن التطبيق اجلديد وا�سمه 
املرحلة  يف  م�����ازال  برد"  "لير 
اإعادة  ي�ستطيع  ف��اإن��ه  التجريبية 
الدقة  بالغة  رقمية  ن�سخة  اإن��ت��اج 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  ����س���وت  م���ن 
اإىل  ال�ستماع  بعد  ترامب  دونالد 

حديثة ملدة 60 ثانية فقط.
برد" يف  "لير  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي��ع��م��ل 
الإجنليزية  باللغة  الراهن  الوقت 
مع  النتائج  اأف�سل  ويحقق  فقط، 

احلديث باللهجة الأمريكية.
وميكن ال�ستفادة من هذا التطبيق 
بدءاً  ال�ستخدامات  الكثر من  يف 
ال�سخ�سية  الإع����دادات  �سبط  م��ن 
ل�سوت امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي 
للكتب  ال����س���ت���م���اع  اإىل  و�����س����ول 
املمثل  امل�سموعة، با�ستخدام �سوت 
فرميان"  "مورجان  الأم���ري���ك���ي 
وهو يقراأ كتاب "كليفورد .. الكلب 

الأحمر الكبر".
ال�سركة  اأك�����دت  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف 
امل�������ط�������ورة ل���ل���ت���ط���ب���ي���ق اإدراك�������ه�������ا 
هذه  ا�ستخدام  اإ���س��اءة  لح��ت��م��الت 
بيانات  بتاأمني  وتعهدت  التقنية، 
للم�ستخدم  امل�������س���ج���ل  ال���������س����وت 
واإعالن ا�ستخدام هذه التكنولوجيا 
ل��ك��ي يعرف  ال�����س��وت  يف م��ع��اجل��ة 
امل�سموع  ال�����س��وت  اأن  امل�����س��ت��م��ع��ون 
�سخ�سية  اأي  ل�����س��وت  ت��ق��ل��ي��د  ه���و 

�سهرة.

بع�س اأطعمة احليوانات الأليفة خطر على ال�صحة العامة
اأظ���ه���رت درا����س���ة ه��ول��ن��دي��ة اأن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
اللحم  من  اأ�سا�سا  املكونة  الأليفة  احليوانات  وجبات 
النيئ اأ�سبحت وا�سعة النت�سار على نحو متزايد فاإن 
هذا اللحم رمبا يتعر�ص للتلوث ببكتريا وطفيليات. 
وُعرث ب�سكل خا�ص على بكتريا اإي.كولي ولي�ستريا 
وال�ساملونيال يف طعام جممد جتاري من اللحم النيئ 
من �سركات هولندية. وت�سمل الوجبات النيئة اأكالت 
ال�سنع  اآذان اخلنازير ووجبات منزلية  جمففة مثل 
باللحم  بها حل��وم وع��ظ��ام مك�سوة  ووج��ب��ات جت��اري��ة 
وخ�سروات وبي�ص وحبوب وخمرة وحليب وزبادي.

اأوتريخت  جامعة  من  اأوف��رخ��او  ب��ول  الدكتور  وق��ال 
لرويرتز هيلث عرب الربيد الإلكرتوين اإن "م�سببات 
الأمرا�ص ميكن انتقالها .. لأ�سحاب احليوانات من 
خالل الختالط املبا�سر باحليوانات الأليفة )النوم 
مع احليوانات الأليفة ولعق الوجه ومالم�سة الفراء( 
املطبخ".  واأواين  للطعام  تلوث  اأو من خالل حدوث 
يعتمد  200 منتج غذائي جتاري  اأكرث من  ويتوافر 

على اللحم النيئ للحيوانات الأليفة يف هولندا.
35 منتجا جم��م��دا من  اأوف���رخ���او وزم�����الوؤه  وح��ل��ل 

احليوانات  اأ���س��ح��اب  ب��ني  �سعبية  الأك����رث  امل��ن��ت��ج��ات 
�ساللتني  عن  الباحثون  وبحث  هولندا.  يف  الأليفة 
من بكتريا اإي.ك��ولي  )اإحداهما مرتبطة بالف�سل 
ت��ع��ت��رب مقاومة  ال��ب�����س��ر والأخ��������رى  ع��ن��د  ال���ك���ل���وي 
للم�سادات احليوية( بالإ�سافة اإىل بكتريا لي�ستريا 
وال�����س��امل��ون��ي��ال وال���ع���دي���د م���ن ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات. ووج���د 
الباحثون ال�ساللة الأوىل من اإي.ك��ولي  يف ثمانية 
يف  احليوية  للم�سادات  املقاومة  وال�ساللة  منتجات 
اإ�سافية  28 منتجا و�ساللة من لي�ستريا و�ساللت 
من لي�ستريا يف 15 منتجا وبكتريا ال�ساملونيال يف 

�سبعة منتجات. 
وُعرث على طفيليات يف ع�سرة منتجات. وكانت خم�سة 
منتجات فقط غر ملوثة. وعلى النقي�ص من ذلك 
ن���ادرا م��ا يحتوى ط��ع��ام احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة اجلاف 
املعلب �سبه الرطب على م�سببات اأمرا�ص ح�سبما ذكر 
معدو الدرا�سة يف دورية �سجل الطب البيطري على 
النرتنت. وقال اأوفرخاو "نعرف منذ �سنوات كثرة 
اأن هناك اأخطارا مرتبطة باإعطاء احليوانات الأليفة 

طعاما يعتمد على اللحم النيئ".

كايلي جيرن ترزق بطفلة 
الراب  ومغني  اأنها  الأمريكية  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  جيرن  كايلي  اأعلنت 

ترافي�ص �سكوت رزقا بطفلة بعد اأ�سهر من ال�سائعات التي اأحاطت بحملها.
ان�ستجرام  موقع  على  من�سور  يف  عاما   20 عمرها  يبلغ  التي  جيرن  وقالت 
اأول فرباير  ، و�سلت يف  ال�سليمة  اإن طفلتها اجلميلة  للتوا�سل الجتماعي 

�سباط . واعتذرت جلمهورها عن اإبقاء حملها �سرا.
واأ�سافت "اأعتذر عن عدم اإبالغكم اأثناء كل هذه الفرتا�سات.

اأ�سطحبكم يف كل رحالتي. حملي كان اأمرا اخرتت  اأن  تعودمت  اأنكم  "اأتفهم 
األ اأفعله اأمام العامل".

وكانت كيم كاردا�سيان )37 عاما( الأخت غر ال�سقيقة جليرن وزوجها كاين 
و�ست قد اأعلنا ولدة ثالث طفل لهما يف 16 يناير كانون الثاين وهي طفلة 
و�سعتها اأم بديلة. واأعلنت كلوي كاردا�سيان )33 عاما( الأخت الثانية غر 
ال�سقيقة جليرن يف دي�سمرب كانون الأول اأنها حامل يف �سهرها ال�ساد�ص من 

زوجها لعب كرة ال�سلة تري�ستان توما�ص.


