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افتتاح م�شت�شفى الإمارات امليداين 
املتحرك يف زجنبار لعالج الأطفال وامل�شنني

•• اأبوظبي-وام:

يقدم امل�شت�شفى الإماراتي امليداين التطوعي املتحرك يف حمطته احلالية 
يف جزيرة الزجنبار اأف�شل اخلدمات الن�شانية الت�شخي�شية والعالجية 
طبي  فريق  باإ�شراف  وامل�شنني  الأط��ف��ال  من  املعوزة  للفئات  والوقائية 
اإماراتي �� تنزاين تطوعي م�شرتك من العاملني يف املوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�شة يف البلدين. وجاء افتتاح امل�شت�شفى يف زجنبار ا�شتجابة لدعوة 
�شاحب  توجيهات  مع  وان�شجاما  التنزانية  ال�شحة  وزارة  من  ر�شمية 
اأن  اهلل   الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
يكون عام 2017 عاما للخري ولتعزيز العمل الإن�شاين لدولة الإمارات 

وال�شتجابة لالحتياجات الإن�شانية.                  )التفا�شيل �س2(

معلم حتت االختبار مبركز تدريب املعلمني ال�سبت املقبل   100
امل�شاركة للتجريب ونتائجه لن يرتتب عليها اأي قرار

•• دبي – حم�شن را�شد 

اخ��ت��ب��ار جت��ري��ب��ي لرتخي�س  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ع��ق��د  ق���ررت وزارة 
اإذ  بعجمان،  املعلمني  ت��دري��ب  مركز  يف  املقبل  ال�شبت  ي��وم  املعلمني،  
مواد   6 على  م��وزع��ني  معلم   100 التجريبي   الخ��ت��ب��ار  ي�شتهدف 
درا�شية تتمثل يف اللغتني العربية والجنليزية والريا�شيات والأحياء 

والفيزياء والكيمياء ، مت تر�شيحهم من دبي والمارات ال�شمالية. 
و���ش��م��ت ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح��ني 30 م��ع��ل��م��ا مل����ادة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، و23 
و7  والحياء،  الفيزياء  من  لكل  و8  للريا�شيات،  و24  لالجنليزية، 
القائمة  التعليمية  ال�شارقة  منطقة  ت�شدرت  وقت  يف  الكيمياء،  مل��ادة 
مب�شاركة 33 معلماً من خمتلف التخ�ش�شات، يليها راأ�س اخليمة بواقع 
24 معلما، ثم الفجرية 15، ودبي 14 معلما.                       )التفا�شيل 

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء اإىل بطحان �شلطان قران املن�شوري يف وفاة والدته  )وام( حممد بن را�شد خالل اطالعه على ت�شميم �شاحة الو�شل باإك�شبو 2020   )وام(
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احلوثيون يحاكمون خمتطفني من اأن�سار ال�سرعية

غارات للتحالف حت�شد ع�شرات النقالبيني قرب احلديدة

�شحايا بتفجري قرب وزارة الأمن يف مقدي�شو

•• دبي -وام:

اط��ل��ع ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم، 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
دب���ي، على  اآل مكتوم، ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التي  الو�شل  �شاحة  ل�  النهائية  الهند�شية  الت�شاميم 

الرئي�شية  الأق�شام  بني  الربط  نقطة  مبثابة  �شتكون 
يبلغ عدد  اأن  املنتظر  ال��ذي من  دب��ي  اإك�شبو2020  ل� 
زواره 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولة خالل 
التي  انعقاده  ف��رتة  م��دار  على  املمتدة  املعر�س  ف��رتة 

ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر كاملة. 
وتعرف �شموه على تفا�شيل املخطط اخلا�س بال�شاحة 
وراء  والفكرة  م��رتا   150 نحو  عر�شها  �شيبلغ  التي 

حممد بن را�شد يطلع على الت�شميم 
النهائي ل�شاحة الو�شل باإك�شبو 2020

حممد بن زايد يعزي بوفاة والدة بطحان 
�شلطان قران املن�شوري يف غياثي مبنطقة الظفرة

•• الظفرة -وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقوات امل�شلحة واجب العزاء اإىل بطحان �شلطان 
قران املن�شوري يف وفاة والدته وذلك خالل زيارة 
�شموه ملنزل العائلة ام�س يف منطقة بدع املطاوعة 

بغياثي يف منطقة الظفرة.
وموا�شاته  ت��ع��ازي��ه  ����ش���ادق  ع���ن  ���ش��م��وه  اأع������رب  و 
لبطحان املن�شوري واأ�شرة وذوي الفقيدة .. داعيا 
واأن  بوا�شع رحمته  يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل 
ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويه ال�شرب 

وال�شلوان .
)التفا�شيل �س3(

•• عدن-وكاالت:

اخر  وا�شيب عدد  املتمردين احلوثيني  13 من  قتل 
التحالف  ملروحيات  وق�شف  غ���ارات  يف  اأم�����س  ب��ج��روح 
ال��ع��رب��ي ب��ق��ي��ادة امل��م��ل��ك��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ج��ن��وب مدينة 
احلديدة على البحر الحمر، بح�شب ما افادت م�شادر 

ع�شكرية وطبية.
وق��ال��ت امل�����ش��ادر ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان الهجمات 
ل��ل��م��ت��م��ردي��ن يف منطقتي  ا���ش��ت��ه��دف��ت م��ق��ار  اجل��وي��ة 
ال��ط��ائ��ف وال��ن��خ��ل��ي��ة ال�����ش��اح��ل��ي��ت��ني ع��ل��ى ب��ع��د حواىل 
ل�شيطرة  اخلا�شعة  احلديدة  مدينة  جنوب  كلم   10

احلوثيني.
خم�شة  تدمري  اىل  اي�شا  ادت  الهجمات  ان  وا�شافت 
قوارب �شيد كان ي�شتخدمها احلوثيون لنقل ا�شلحة 

اىل جزيرة طرفة قبالة املدينة، من ميناء احلديدة.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ق����ال م�����ش��در ح��ق��وق��ي مي��ن��ي اإن 

•• مقدي�شو-وكاالت:

قتل �شبعة اأ�شخا�س واأ�شيب اأكرث من ع�شرة اآخرين يف 
تفجري �شيارة مفخخة ام�س الأربعاء بالقرب من وزارة 
كبرية  اأمنية  بتح�شينات  تتمتع  التي  الداخلي  الأم���ن 

و�شط العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو.
وذكر �شهود اأن �شيارة مفخخة كانت تقف بجانب مقهى 
يرتاده  مبقدي�شو  ال��داخ��ل��ي  الأم����ن  وزارة  م��ن  ق��ري��ب 
موظفون حكوميون قد انفجرت ما اأدى ل�شقوط قتلى 
اإغ����الق القوات  وج���رح���ى، دون م��ع��رف��ة ع��دده��م ج����راء 

احل��وث��ي��ني ق����رروا ع��ق��د ج��ل�����ش��ات مل��ح��اك��م��ة 36 �شابا 
ال�شرعية ام�س  اأن�شار احلكومة  خمتطفا لديهم من 
الأربعاء، يف حني دعا وزير اخلارجية اليمني املبعوث 
ا���ش��ت��م��رار جت��اه��ل ق�شية  اإىل ع���دم  ل��ب��الده  الأمم����ي 

املعتقلني يف �شجون احلوثيني. 
واأ�شاف امل�شدر اأن املحكمة قررت عقد اأوىل جل�شاتها 
العربي  التحالف  وتاأييد  الإره���اب  بتهم  ملحاكمتهم 

بقيادة اململكة العربية ال�شعودية. 
واأ�شار اإىل اأن املحامني املتطوعني للدفاع عن املتهمني 
الف�شل  يفرت�س  وك��ان  النيابة،  اأم���ام  طلبات  ق��دم��وا 
فيها كحق من حقوقهم، اإل اأنهم فوجئوا بقرار عقد 

اجلل�شات.
امللك  وزي��ر اخلارجية عبد  دع��ا  ذل��ك،  وبالتزامن مع 
ولد  اإ�شماعيل  ب���الده  اإىل  الأمم���ي  امل��ب��ع��وث  امل��خ��اليف 
ال�شيخ اأحمد اإىل عدم ا�شتمرار جتاهل ق�شية املعتقلني 

يف �شجون احلوثيني معتربا اأنها اأ�شا�س بناء الثقة.

الأمنية املنطقة من كل الجتاهات ومنع القرتاب من 
موقع احلادث.

التطوعية  ل��الإ���ش��ع��اف��ات  الأم�����ني  م��دي��ر خ��دم��ة  واأك�����د 
���ش��اه��دوا جثث �شبعة  اأن��ه��م  ال��رح��م��ن   ال��ق��ادر عبد  عبد 
اأ�شخا�س يف موقع احلادث، بينما نقل ع�شرة جرحى اإىل 
الناطق  اأكدها  التي  احل�شيلة  نف�س  وهي  امل�شت�شفيات. 

با�شم اإدارة العا�شمة عبد الفتاح عمر حلني.
وبينهم  م��دن��ي��ون  ال�����ش��ح��اي��ا  جميع  اأن  حلني  واأ����ش���اف 
تالميذ مدر�شة ل تبعد كثريا عن موقع الهجوم، متهما 

حركة ال�شباب بالوقوف وراء حادث التفجري.

عنا�شر الأمن يعاينون موقع الهجوم و�شط مدينة تكريت  )رويرتز(

جرافات  الحتالل تهدم منازل الفل�شطينيني  )اأر�شيفية(
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فرن�سا تطالب بعقوبات على نظام االأ�سد

رو�شيا ترف�ض قرارًا دوليًا حول جمزرة خان �شيخون

هجوم دام بتكريت وت�شفيات لعائالت رجال اأمن

اإ�شرائيل ت�شرع هدم منازل فل�شطينية بحجة عدم الرتخي�ض

•• بغداد-وكاالت:

واأخ���رى  لل�شرطة  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
الذي  امل�����ش��ل��ح  ال��ه��ج��وم  اإن  ط��ب��ي��ة 
اأحزمة  ي���رت���دون  م�شلحون  �شنه 
داع�س  بتنظيم  �شلة  على  نا�شفة 
الإره���اب���ي  و���ش��ط م��دي��ن��ة تكريت 
الدين  ����ش���الح  حم��اف��ظ��ة  م���رك���ز 
اأدى اإىل مقتل 34 �شخ�شا، بينهم 
باأكملها  وع��ائ��الت  ���ش��رط��ة  اأف����راد 
ت�شم اأطفال ون�شاء، كما اأ�شيب يف 

الهجوم اأربعون �شخ�شا.
ثالثة  اأن  امل���������ش����ادر  واأ�����ش����اف����ت 
نا�شفة  اأحزمة  يرتدون  م�شلحني 
�شارع  يف  لل�شرطة  دوري��ة  هاجموا 
تكريت  م���دي���ن���ة  و����ش���ط  ال����زه����ور 
هاجموا  ث���م  ج��م��ي��ع��ا،  وق��ت��ل��وه��م 
تعود  احل������ي  يف  م����ن����ازل  ب���ع���ده���ا 
الأمنية  الأج�����ه�����زة  يف  ل��ع��ام��ل��ني 
وق��ت��ل��وه��م م��ع ع��ائ��الت��ه��م، وقالت 
م�شلحة  م���واج���ه���ات  اإن  امل�������ش���ادر 
جرت مع امل�شلحني انتهت بتفجري 

املهاجمني لأنف�شهم.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة الأن����ا�����ش����ول عن 

كوريا ال�شمالية تطلق �شاروخا 
اليابان بحر  يف  بالي�شتيا 

•• �شيول-وكاالت:

�شاروخا  ال�شمالية  كوريا  اأطلقت 
باليت�شيا من ميناء �شينبو ال�شرقي 
باجتاه بحر اليابان، ح�شبما اأعلن 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  م�شوؤولون 

وكوريا اجلنوبية.
الكورية  ال����دف����اع  وزارة  وق���ال���ت 
قطع  ال���������ش����اورخ  اإن  اجل���ن���وب���ي���ة 
 60 ن���ح���و  اإىل  ت�������ش���ل  م�������ش���اف���ة 

كيلومرتا.
وه���ذه ه��ي ال��ت��ج��رب��ة الأح����دث يف 
�شاروخية  اإطالق  جتارب  �شل�شلة 
توؤكد بيونغيانغ اأنها �شلمية، لكن 
تكون  قد  اأنها  من  يخ�شى  الغرب 
جزءا من برنامج لتطوير اأ�شلحة 

نووية. 
وي���اأت���ي ذل���ك ع�����ش��ي��ة زي�����ارة يقوم 
���ش��ي جني  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  ب��ه��ا 
للقاء  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  بينغ 

الرئي�س دونالد ترامب.
ال�شبل  ال���زع���ي���م���ان  و���ش��ي��ن��اق�����س 
امل���م���ك���ن���ة ل���ك���ب���ح ب�����رام�����ج ك���وري���ا 

ال�شمالية النووية وال�شاروخية.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  ال�شرائيلي  الكني�شت  اق��ر 
يف جل�شة ا�شتثنائية قانونا يهدف 
اىل ت�����ش��ري��ع ه����دم ال��ب��ي��وت غري 
العربية  البلدات  لها يف  املرخ�س 
ا�����ش����رائ����ي����ل وال�����ت�����ي تعد  داخ�������ل 
بع�شرات اللف وفر�س غرامات 

باهظة على ا�شحابها.
وع��ر���س م�����ش��روع ق��ان��ون ت�شريع 
الت�شويت  ومت  للمناق�شة  الهدم 
وبعد  متهيدية.  ق���راءة  يف  عليه 
نقا�شات حادة متت امل�شادقة عليه 
بتاأييد  وثالثة  ثانية  قراءتني  يف 

43 �شوتا واعرتا�س 33.
عطلة  قطعت  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
الكني�شت  يف  ال���ف�������ش���ح  ع����ي����د 
القانون  ه����ذا  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����ش��وي��ت 
املعروف با�شم كيمني�س او قانون 
)التعديل  وال���ب���ن���اء  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
 2016 ل��ل��ع��ام   )109 ال���رق���م 

ق�����وات  اأن  اجل�����ب�����وري  واأ�������ش������اف 
ال�شعبي  واحل�������ش���د  اجل��ي�����س  م���ن 
وال�شرطة وجهاز مكافحة الإرهاب 
لحقت امل�شلحني داخل احلي قبل 

اأن ينفجر اأحدهم.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال م���دي���ر اإع�����الم 
ال���دي���ن جمال  حم��اف��ظ��ة ����ش���الح 
للتجول  �شامال  ح��ظ��را  اإن  ع��ك��اب 

ال���رائ���د يف ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات �شالح 
الدين غزوان اجلبوري اأن عنا�شر 
�شيارتني  ي�����ش��ت��ق��ل��ون  داع�������س  م���ن 
منزلني  على  ي��دوي��ة  قنابل  األ��ق��وا 
يعودان لرجلني يعمالن يف الأمن 
العراقي، قبل اأن يفتحوا النار على 
العراقية  لل�شرطة  تفتي�س  حاجز 

يف حي الزهور و�شط تكريت.

امل�شموح  ال���ه���ي���ئ���ات  ع�����دد  زي�������ادة 
الهدم  عمليات  يف  ب��ال�����ش��روع  لها 
وت��ن��ف��ي��ذه��ا ع����رب الن���ت���ق���ال من 
الإج���������������راءات ال���ق�������ش���ائ���ي���ة اىل 
الج�����راءات الإداري�����ة واحل���د من 
عادة  تقوم  التي  املحكمة  �شلطة 

بتاأجيل اوامر الهدم.

اجراءات  بت�شريع  يق�شي  ال���ذي 
ه���دم ال��ب��ي��وت غ��ري امل��رخ�����س لها 
وي�شمل ا�شا�شا البيوت يف البلدات 
القد�س  اىل  ا����ش���اف���ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل��ح��ت��ل��ة ح��ي��ث يقيم  ال�����ش��رق��ي��ة 

300 الف فل�شطيني.
اي�������ش���ا على  ال����ق����ان����ون  وي���ن�������س 

الهجوم،  ع��ق��ب  امل��دي��ن��ة  ف��ر���س يف 
املوؤ�ش�شات  تعطيل  ت��ق��رر  ح��ني  يف 

احلكومية اأم�س الأربعاء.
�شمن  كانت  تكريت  اأن  اإىل  ي�شار 
املناطق التي �شيطر عليها عنا�شر 
تنظيم داع�س �شيف 2014، لكن 
القوات احلكومية ا�شتعادتها ربيع 

.2015

•• عوا�شم-وكاالت:

عقد جمل�س المن الدويل اأم�س 
اجتماعا طارئا للبحث يف الهجوم 
ال�شورية  �شيخون  بلدة خان  على 
وادى  كيميائي  ان��ه  يعتقد  ال��ذي 
اىل مقتل 72 �شخ�شا على القل 

بينهم اأطفال.
وفرن�شا  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وق����دم����ت 
قرار  م�شروع  املتحدة  وال��ولي��ات 
كامل  حت���ق���ي���ق  ب���ف���ت���ح  ي���ط���ال���ب 
وق���ع منطقة  ال����ذي  ال��ه��ج��وم  يف 
خ��ا���ش��ع��ة ل�����ش��ي��ط��رة امل��ع��ار���ش��ة يف 
رو�شيا  ل���ك���ن  ادل�������ب،  حم���اف���ظ���ة 
مقبول  غ����ري  ال���ن�������س  اع����ت����ربت 
جديد  موؤ�شر  يف  الط���الق،  على 
الغربيني  ب��ني  الن��ق�����ش��ام��ات  اىل 

ومو�شكو حول امللف ال�شوري.
وي��ط��ل��ب امل�����ش��روع م��ن دم�����ش��ق ان 
الطريان  املحققون خطط  ي�شّلم 
وكل املعلومات املتعلقة بالعمليات 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ت��ي ك���ان ي��ق��وم بها 
القرار  حينها. كما يهدد م�شروع 
الف�شل  بفر�س عقوبات مبوجب 
ال�شابع من ميثاق المم املتحدة.

وقال وزير اخلارجية الربيطاين 

ل  ان��ه  اعتقد  جون�شون  ب��وري�����س 
يعار�س منطقيا  ان  ميكن لح��د 

قرارا مماثال بوعيه الكامل.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث���ة  ان  ال 
اخل����ارج����ي����ة ال����رو�����ش����ي����ة م���اري���ا 

الفرن�شي  الرئي�س  دع��ا  وق��ت  ويف 
فر�س  اىل  ه����ولن����د  ف���رن�������ش���وا 
ال�شوري،  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات 
المم  يف  الفرن�شي  ال�شفري  ن��دد 
املتحدة فرن�شوا دولتر يف جمل�س 

الن�س  ان  اع����ت����ربت  زاخ�����اروف�����ا 
م����ق����ب����ول على  غ������ري  امل������ط������روح 
ي�شتبق  ان���ه  م�شيفة  الط�����الق، 
ال��ت��ح��ق��ي��ق وي�����ش��ري ب�شكل  ن��ت��ائ��ج 

مبا�شر اىل املذنبني.

المن ب�جرائم حرب، على نطاق 
باأ�شلحة  وب��ج��رائ��م ح��رب  وا���ش��ع، 

كيميائية.
ماتيو  ال��ربي��ط��اين  ال�شفري  ام���ا 
م����ن جهته  ف��ان��ت��ق��د  ري���ك���روف���ت 
رو�شياً  فيتو  ان  معتربا  مو�شكو 
ان���ه���م مي�شون  ي��ع��ن��ي  حم��ت��م��اًل 
مزيدا من الوقت يف الدفاع عمن 

ي�شعب الدفاع عنه.
املجتمعون  دعا  اخ��رى،  من جهة 
بروك�شل  يف  ع���ق���د  م����وؤمت����ر  يف 
الإن�شانية  اجل��ه��ود  تعزي����ز  اإىل 
وحماكمة  ال�����ش��وري��ني،  مل�����ش��اع��دة 
امل�شوؤولني عن الهجوم الكيميائي 

الذي.
ال�شيا�شة  مم���ث���ل���ة  ق����ال����ت  ف���ق���د 
اخل��ارج��ي��ة يف الحت���اد الأوروب����ي 
البيان  يف  م��وغ��ريي��ن��ي  ف��ي��دي��رك��ا 
اخلتامي للموؤمتر اإن اأف�شل حل 
ال�شتثمار  هو  ال�شورية  ل��الأزم��ة 
يف العمل ال�شيا�شي والتو�شل اإىل 
دميقراطيا  م�شتقبال  يوؤمن  حل 
اأن  ����ش���وري���ا، واأ����ش���اف���ت  وح����را يف 
الجتماع الذي اختتم بعد يومني 
�شهال،  ي��ك��ن  امل���ح���ادث���ات مل  م���ن 

ولكنه كان بناء.

مندوبة الوليات املتحدة ت�شري اىل �شور بع�س �شحايا املجزرة من املدنيني   )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
العربية للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات تعرف باآليات امل�شاركة يف اجلائزة العربية 

•• دبي -وام:

يوم  للموؤ�ش�شات  الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية  ال�شبكة  تنظم 
اآليات  لتو�شيح  خا�شة  تعريفية  جل�شة  اجل��اري  ابريل   10 الثنني 
للم�شوؤولية  العربية  اجلائزة  من  العام  دورة  يف  وامل�شاركة  التقدمي 
امل�شوؤولية  جمال  يف  متّيزا  الأك��رث  اجلائزة  للموؤ�ّش�شات  الجتماعية 
الجتماعية وال�شتدامة يف املنطقة العربية. وتهدف اجلل�شة املقرر 
عقدها يف فندق ميلينيوم بالزا بدبي اإىل تعريف امل�شاركني احلاليني 
واملحتملني بكافة اخلطوات والإجراءات الالزمة وامل�شتندات املطلوبة 

لتقدمي طلبات امل�شاركة باجلائزة.

العربية  لل�شبكة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س  املرع�شي  حبيبة  وقالت 
العربية  اجل���ائ���زة  ت�شتند  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة 
الدقة  عالية  منهجية  اإىل  للموؤ�ّش�شات  الجتماعية  للم�شوؤولية 
امل�شاركني  اأم���ام  ك��ب��رياً  حت��ّدي��اً  ي�شّكل  مب��ا  الطلبات  جميع  تقييم  يف 
هذا  وم��ن  واملتكامل  ال�شحيح  بال�شكل  طلباتهم  لتقدمي  املحتملني 
اجلوانب  بكافة  للتعريف  خا�شة  عمل  ور�شة  تنظيم  نعتزم  املنطلق 
املتعّلقة باآليات التقدمي والوقوف على جميع التفا�شيل والإجراءات 
باملنفعة  �شتعود  الفعالية  ه��ذه  ب��اأن  ثقة  وكّلنا  ال��الزم��ة  واملتطّلبات 
العام  املقّدمة يف دورة  الطلبات  الكبرية على م�شتوى حت�شني جودة 

من اجلائزة .

هيئة العمال اخلريية تنفق 111 مليون درهم مل�شاريع رعاية اليتام العام املا�شي
•• عجمان -وام: 

تنفيذ  يف  دره���م  مليون   111 عجمان  يف  اخل��ريي��ة  الع��م��ال  هيئة  انفقت 
امل�شاريع اخلريية والن�شانية اخلا�شة اخلا�شة برعاية اليتام  العديد من 
امل�شروع الذي بداأ منذ  املا�شي وذلك يف اطار  العام  الدولة وخارجها  داخل 

انطالقة الهيئة عام 1984 .
يتيم  الف   115 امل�شروع  اطار  الهيئة فى  كفلتهم  الذين  اليتام  وبلغ عدد 
داخل الدولة وخارجها..اما الذين انتهت كفالتهم بعد النتهاء من مراحلهم 
الف   51 اىل  و�شلوا  العليا  واملعاهد  اجلامعات  من  وتخرجهم  الدرا�شية 
يتيم داخل الدولة ويف كل من الردن لبنان وفل�شطني وال�شودان والبو�شنة 
وكو�شوفا وقريغيزيا وال�شنغال والعراق والنيجر والهند وال�شومال واليمن 

واندوني�شيا. ويعد م�شروع كفالة اليتام من امل�شاريع اخلريية الرائدة لهيئة 
العمال اخلريية يف عجمان.

وقال �شعادة ال�شيخ حممد بن عبد اهلل النعيمي رئي�س جمل�س امناء هيئة 
ورعاية  برتبية  يقوم  اليتام  كفالة  م�شروع  ان  بعجمان  اخلريية  العمال 
اليتيم وتعليمه وتوفري الرعاية ال�شحية والجتماعية ل�شر اليتام والخذ 

بيد اليتيم والو�شول به اىل بر المان.
واأ�شاف ان م�شاريع هيئة العمال اخلريية اخلا�شة برعاية اليتام تعد من 
امل�شاريع املتميزة يف جمال الرعاية على م�شتوى العامل حيث ت�شعى الهيئة 
البيئة  بتوفري  وجمتمعه  ووط��ن��ه  لنف�شه  مفيدا  ان�شانا  اليتيم  جعل  اىل 
ال�شاحلة حلياته.. م�شريا اىل ان الهيئة تكفل يف الوقت الراهن اكرث من 

وال�شالمية. العربية  البلدان  من  العديد  فى  ويتيمه  يتيم  الف   60

حممد بن را�شد يطلع على الت�شميم النهائي لـ�شاحة الو�شل باإك�شبو 2020
•• دبي -وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
بح�شور  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي،  ح���اك���م 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
على الت�شاميم الهند�شية النهائية 
�شتكون  ال���ت���ي  ال���و����ش���ل  ���ش��اح��ة  ل���� 
الأق�شام  الربط بني  نقطة  مبثابة 
دبي  اإك�شبو2020  ل���  الرئي�شية 
اأن ي��ب��ل��غ عدد  امل��ن��ت��ظ��ر  ال����ذي م��ن 
داخل  م��ن  زائ��ر  مليون   25 زواره 
وخارج الدولة خالل فرتة املعر�س 
امل��م��ت��دة ع��ل��ى م���دار ف���رتة انعقاده 

التي ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر كاملة.
وتعرف �شموه، بح�شور �شمو ال�شيخ 
رئي�س  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإك�����ش��ب��و 2020 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  وم���ع���ايل  دب�����ي، 
تفا�شيل  دول��ة، على  وزير  اجلابر، 
التي  بال�شاحة  اخل��ا���س  املخطط 
مرتا   150 نحو  عر�شها  �شيبلغ 
والفكرة وراء ت�شميم ال�شاحة التي 
�شتكون منطقة اللقاء الرئي�شية يف 
موقع الوجهة العاملية الذي ميتد 
كيلومرت   4.38 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
ال�شاحة بني  مربع، حيث �شرتبط 
جت�ّشد  ال��ت��ي  الرئي�شية  الأق�����ش��ام 
الثالث  ال���ف���رع���ي���ة  امل���و����ش���وع���ات 
الفر�س  وه�����ي  ال���ع���امل���ي  ل���ل���ح���دث 

على  دولتنا  حتتلها  التي  الرفيعة 
ال�شاحة الدولية 

تعمل  اأن  ع��ل��ى  الت����ف����اق  وي���ن�������ّس 
اإىل  الت�شميم  حتويل  على  ِمرا�س 
اأرقى  وفق  ال�شاحة  م�شروع  تنفيذ 
امل���ع���اي���ري م����ن خ�����الل ال���ع���م���ل مع 
وال�شت�شاريني  املهند�شني  اأم��ه��ر 
تفا�شيل  يف  والتدقيق  امل�شممني 
امل���واد  م��ن  ب����دءاً  الت�شييد  عملية 
تفا�شيل  ب��ك��اف��ة  وم�������رورا  اخل�����ام 
حتديد  ذل��ك  يف  مبا  البناء  عملية 
م��الم��ح امل��ن��اط��ق امل��خ��ت��ل��ف��ة داخل 
�����ش����اح����ة ال����و�����ش����ل ووظ����ائ����ف����ه����ا. 
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���ع���ايل رمي 
الها�شمي: نحن ملتزمون ب�شمان 
مكمال   2020 اإك�����ش��ب��و  ي��ك��ون  اأن 
دبي  القائمة يف  للمرافق احليوية 
ت�شميم  م��راح��ل  اأن  اإىل  م�شرية   ،
 2020 اإك�����ش��ب��و  وب���ن���اء وت�����ش��غ��ي��ل 
العديد من الأن�شطة  تعزز حتفيز 
القت�شادية، ما يوفر فر�شاً واعدة 
واأكدت  وال�شركات،  للم�شتثمرين 

ان العمل مع ِمَرا�س، �شي�شمن بناء 
بالغة  جتربة  توفر  ف��ري��دة  �شاحة 
التميز للزوار من خالل الفعاليات 

التي �شت�شت�شيفها .
اهلل  عبد  املهند�س  قال  جهته،  من 
الهتمام  م��دى  نعي  اإننا  احلباي: 
ال��ذي توليه دول��ة الإم����ارات لهذا 
يقام  ال��ذي  الكبري  العاملي  احل��دث 
ل��ل��م��رة الأوىل يف ه���ذا اجل���زء من 
�شاحة  اأن  اأي�������ش���ا  ون���ع���ي  ال����ع����امل، 
الو�شل هي القلب الناب�س لإك�شبو 
2020، ونحن على اأمت ال�شتعداد 
لإجن�����از ه���ذا امل�����ش��روع وف���ق اأعلى 
لن�شيف  وامل���ع���اي���ري،  امل���وا����ش���ف���ات 
جديداً،  ح�شاريا  �شرحاً  دب��ي  اإىل 
الذي  احل��دث  لهذا  رئي�شاً  ومعلماً 
من  ال����زوار  مل��الي��ني  قبلة  �شيكون 
واأ�شاف:   . ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
نحن يف ِمرا�س نعترب مهمتنا هذه 
واجبا وطنيا قبل اأن تكون التزاما 
مهنيا، ونفخر باأن ن�شاهم يف اإك�شبو 
�شاحب  لروؤية  وفقا  دبي   2020
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
و���ش��ي��ك��ون هدفنا  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
ل�شاحة  ال���رائ���ع  ال��ت�����ش��م��ي��م  ج��ع��ل 
ي���راه���ا اجلميع  ح��ق��ي��ق��ة  ال��و���ش��ل 
املعايري  لأع��ل��ى  وفقا  الأر����س  على 
الرئي�شي  ال��ه��دف  لتخدم  الفنية 
خالل  العقول  توا�شل  يف  املتمثل 
وك���ان   . وب���ع���ده   2020 اإك�����ش��ب��و 

اأعلن قبل  2020 دبي قد  اإك�شبو 
الو�شل  ���ش��اح��ة  ت�شميم  ع��ن  اأي����ام 
املن�شاآت  ت�شاميم  بذلك  لي�شتكمل 
 2020 باإك�شبو  اخلا�شة  الكربى 
اأدريان  �شركة  ت�شميم  فاز  اإذ  دبي، 
�شميث اآند غوردون جيل للهند�شة 
بت�شميم  عامليا  املعروفة  املعمارية 
مع  مناف�شة  ب��ع��د  ال��و���ش��ل  ���ش��اح��ة 
�شركات عاملية كربى، وقد روعي يف 
الو�شل  �شاحة  ا�شتيعاب  الت�شميم 
حيث  ���ش��خ�����س،  اآلف   10 ل��ن��ح��و 
ميكن ال�شتفادة منها يف ا�شت�شافة 
مبا  متنوعة  ومنا�شبات  فعاليات 
تت�شمنه من جتهيزات من اأبرزها 
مدى  تتيح  عمالقة  عر�س  �شا�شة 

360 درج����ة،  ع��ل��ى  روؤي������ة مي��ت��د 
تغطي  قبة  الت�شميم  ت�شمن  كما 
ال�شاحة م�شتوحاة من �شعار اإك�شبو 
تزويد  اإىل  اإ�شافة  دب��ي،   2020
ال�شاحة بتقنيات متطورة لتتحكم 
يف درج��ات احل��رارة �شمن امل�شاحة 
اإك�شبو  ويفتح  لل�شاحة.  ال��ك��ب��رية 
2020 دبي اأبوابه يف 20 اأكتوبر 
على  ال�شتار  و�شي�شدل   ،2020
 2021 اإب��ري��ل   10 ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 
اجلميع  ي�شمل  ح��دث��اً  و�شيكون   ..
التعلم  مب��ق��دوره��م  �شيكون  حيث 
والإبداع وخلق قوة دافعة للتقدم، 
م��ن خالل  وق��ت ممتع  م��ع ق�شاء 

تبادل الأفكار والعمل �شويا.

وكذلك   ، وال���ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��ق��ل 
الرئي�شية  ال��ت��ج��م��ع  اأم���اك���ن  ب���ني 
مرتو  حمطة  مثل  حيوية  مل��راف��ق 
دبي ، عرب �شبعة مداخل وخمارج، 
وترتبط اأي�شاً بجناح دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف املعر�س الأعرق 

والأ�شخم عاملياً.
2020 دب���ي عن  اإك�����ش��ب��و  وك�����ش��ف 
ال����دخ����ول يف ت����ع����اون م����ع ِم����َرا�����س 
خالله  م�����ن  ت����ت����وىل  ال���ق���اب�������ش���ة 
ع��ل��ى ت�شميم  الإ����ش���راف  ال�����ش��رك��ة 
وتنفيذ �شاحة الو�شل ، حيث اأبرم 
الطرفان مذكرة تفاهم حول هذا 
بنت  رمي  م��ع��ايل  وقعتها  ال��ت��ع��اون 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
ال�����دويل املدير  ال��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 

دبي،   2020 اإك�شبو  ملكتب  ال��ع��ام 
رئي�س  احلباي،  عبداهلل  واملهند�س 
�شت�شرف  اإذ  ِم����َرا�����س،  جم��م��وع��ة 
امل��ذك��رة على  ِم��را���س مبوجب تلك 
اإدارة ت�شميم �شاحة الو�شل ل�شمان 
جودة املواد امل�شتخدمة يف الإن�شاء 
وتقدمي  لها،  الفنية  وامل��وا���ش��ف��ات 
الإن�شاء، كما  ب�شاأن و�شائل  امل�شورة 
على  الإ����ش���راف  ال�����ش��رك��ة  �شتتوىل 
اللتزام  ل�شمان  الت�شييد  مراحل 

باملوا�شفات الفنية للم�شروع.
ال�شيخ  �شمو  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
مكتوم،  اآل  ����ش���ع���ي���د  ب�����ن  اأح�����م�����د 
دبي  لإك�شبو  العليا  اللجنة  رئي�س 
2020: متثل �شاحة الو�شل رمزاً 
مهماً لإك�شبو 2020، فهي حتمل 

ا���ش��م دب���ي ال���ق���دمي، وم���ن املنتظر 
متميزاً  معمارياً  �شرحاً  تكون  اأن 
ال�شم  ه����ذا  م�����ش��ت��وى  اإىل  ي���رق���ى 
ال�����زوار الذين  ب��اإع��ج��اب  وي��ح��ظ��ى 
جميع  م��ن  دب���ي  ع��ل��ى  �شيتدفقون 

اأنحاء العامل .
واأ������ش�����اف ����ش���م���وه: م����ن ه���ن���ا وقع 
هذا  لإدارة  م��را���س  على  اختيارنا 
امل�شروع، بدءاً من مرحلة الت�شميم 
تتمتع  مب��ا  تنفيذه  اكتمال  وحتى 
ب��ه م��ن خ���ربات وا���ش��ع��ة، وب�شمات 
م�شاريع  خ������الل  م�����ن  وا�����ش����ح����ة 
عمرانية كبرية تفخر بها دبي، ما 
يجعلنا على ثقة تامة من قدرتها 
اإبداع �شاحة الو�شل ت�شميماً  على 
باملكانة  يليق  مب�شتوى  وت��ن��ف��ي��ذاً 

برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار يتلقى اأكرث من 200 عر�ض للم�شاركة يف الدورة الثالثة
•• اأبوظبي-وام:

 201 اأعلن برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�شتمطار ام�س عن ا�شتالمه 
عر�س اأويل للم�شاركة يف الدورة الثالثة للح�شول على منحة الربنامج.

العام  ال��ذي حتقق يف  امل�شاركات  ع��دد  م��ن �شعف  اأك��رث  ال��رق��م  ه��ذا  وي�شكل 
بذلك  ليحقق  ال�شابقتني  ال��دورت��ني  يف  امل�شاركات  جمموع  وي��ف��وق  املا�شي 
الربنامج جناحا باهرا يف تعزيز �شمعته الدولية الريادية يف جمال اأبحاث 

ال�شتمطار.
ال��ربن��ام��ج يف  ال��ع��رو���س الأول��ي��ة جن��اح  ت��ق��دمي  اإىل  ال��دع��وة  وتعك�س نتائج 
ا�شتقطاب الباحثني الدوليني ومدى النت�شار الدويل لهذه املبادرة اإذ تلقى 
الربنامج 201 عر�س اأويل من 68 دولة تتوزع على خم�س قارات وجاءت 

العرو�س من 316 موؤ�ش�شة بحثية متثل 710 علماء وباحثني.
وقال معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون الرئا�شة ورئي�س جمل�س 
اأمناء املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية وال��زلزل ان هذا الإجناز املبهر يعد 
ت�شجيع  على  الإم���ارات  دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  ت�شميم  على  حيا  �شاهدا 
البتكار ودعمه للتغلب على حتديات �شح املياه حول العامل.. وخالل اأعوام 
قليلة فقط متكن برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار من اإعادة اإحياء 
جديدة  دول��ي��ة  علمية  �شبكات  وب��ن��اء  ال�شتمطار  علوم  يف  البحثية  اجل��ه��ود 

تقدمي  اإىل  الربنامج  لدعوة  امللحوظة  ال�شتجابة  حجم  ويعترب  ومثمرة 
عرو�س اأولية برهانا على مكانة والإمارات الرائدة يف هذا القطاع .

من جانبه اأعرب �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�س املدير التنفيذي للمركز 
الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل عن فخره بالإجناز الذي اأحرزه برنامج 
ل��ب��ح��وث ع��ل��وم ال���ش��ت��م��ط��ار يف جم���ال ت�شجيع الأب���ح���اث وطرق  الإم������ارات 
التفكري الإبداعي ال�شرورية حلل حتديات ندرة املياه.. وقال ان الربنامج 
اأثبت مكانته املرموقة بني  الثالثة  اأويل يف دورته  201 عر�س  وبا�شتالمه 
اأو�شاط املجتمعات العلمية والتكنولوجية حول العامل ومن �شاأن هذا النجاح 
هذا  احلا�شلة يف  امل��ب��ادرات  ت�شتكمل  م�شاريع جديدة  اإط��الق  اإىل  ي��وؤدي  اأن 
من  بال�شتفادة  متناميا  اهتماما  احلملة  جن��اح  ويعك�س  الآن.  حتى  املجال 
والتقني  العلمي  املجال  ه��ذا  يف  واخل��ربات  املعارف  وتبادل  البتكار  ق��درات 
املهم بف�شل ريادة دولة الإمارات ويقدم الربنامج منحة اإجمالية بقيمة 5 
ماليني دولر على مدى ثالثة اأعوام تت�شاركها حتى خم�شة عرو�س بحثية 
مميزة وقد اأطلق الربنامج حملة مكثفة لت�شجيع تقدمي العرو�س الأولية 
قبل 16 مار�س. ويعد الكم الكبري من الطلبات املقدمة �شاهدا على الهتمام 
الكبري بالربنامج بني اأو�شاط الباحثني والعلماء وخرباء التكنولوجيا من 
خمتلف دول العامل وبعد اأن يتم تقييم الطلبات من خالل عملية مراجعة 
الدورة  مبنحة  الفائزين  عن  الإع��الن  �شيتم  علىمرحلتني  جتري  �شارمة 

الثالثة للربنامج وتكرميهم خالل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة املزمع اإقامته 
يف يناير 2018.

وياأتي هذا الإجناز البارز عقب جهود حثيثة بذلها الربنامج خالل الأ�شهر 
ال�12 املا�شية حيث ت�شمنت هذه اجلهود التوا�شل معكافة الأطراف املعنية 
وتنظيم فعاليات وعرو�س متنقلة واإطالق حملة اإعالمية ورقمية فعالة و 
ركز الربنامج على ت�شجيع منو �شبكات الأبحاث الدولية بهدف تعزيز امليزات 
املبتكرة لالأفكار املطروحة وكان الربنامج قد اختتم يف العام املا�شي �شل�شلة 
من زيارات التعاون البحثي الدويل وامل�شاركة يف عدة فعاليات يف �شبع دول 
والأ�شاتذة وممثلي  العلماء  نخبة من  اجتمع مع  ق��ارات، حيث  اأرب��ع  �شمن 
الأبحاث  يف  وال��ت��ع��اون  العالقات  بناء  بهدف  املرموقة  البحثية  املوؤ�ش�شات 

والدعوة اإىل التقدمي يف الدورة الثالثة.
و�شهد الربنامج تغطية اإعالمية �شاملة يف خم�س قاراتفي العام 2016 مبا 
اأبحاث  تن�شط يف مبادرات  دول  الإعالمية يف  القنوات  اأب��رز  يف ذلك تغطية 
واأملانيا ورو�شيا  املتحدة  والوليات  والهند  واليابان  ال�شني  ال�شتمطار مثل 

وجنوب اأفريقيا.
اإخ��ب��اري��ة ح��ول ال��ربن��ام��ج يف تعزيز  350 م��ادة  اأك��رث م��ن  اأ�شهم ن�شر  وق��د 
من  ع��ددا  التغطيات  و�شملت  ال��دويل..  امل�شتوى  على  له  والرتويج  اأهميته 
اأبرز الو�شائل الإعالمية العاملية من بينها �شي اإن اإن و بي بي �شي و�شحيفة 

الغارديان ووكالة اأنباء �شينخوا ووكالة نيكي و�شحيفة دير �شبيغل و�شحيفة 
دي ت�شايت و اآراإفاآي وبلومبريغ ووكالة فران�س بر�س.

الإمارات  برنامج  اأطلقت  قد  الإم��ارات  بدولة  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  وكانت 
لبحوث علوم ال�شتمطار يف العام 2015 وي�شرف املركز الوطني لالأر�شاد 
اإطار  يف  طيبة  ب�شمعة  حظي  ال��ذي  الربنامج  اإدارة  على  وال���زلزل  اجلوية 
جهود التعامل مع حتديات اأمن املياه من خالل التعاون الدويل الهادف اإىل 
تعزيز الأبحاث العلمية والتقنية املبتكرة وتر�شيخ مفهوم البتكار يف جمال 

ال�شتمطار.
ال�شتمطار  الإم��ارات لبحوث علوم  برنامج  ويجري احلا�شلون على منحة 
النانو لت�شريع  املبتكرة وتكنولوجيا  حاليا بحوثا متقدمة يف اخلوارزميات 
تكاثف املياه وتعزيز الغطاء الأر�شي لتح�شني الهطول املطري ومن املقرر اأن 
تبداأ م�شاريع اأخرى هذا العام تركز على دور القطرات املائية فوق املربدة يف 
توفري اجلليد لزيادة هطول الأمطار ودور الهباء اجلوي يف تعزيز الهطول 

املطري، واإمكانية تعديل اخل�شائ�س الكهربائية للغيوم.
ل�شبكات  ج��ذاب��ة  وجهة  ال�شتمطار  علوم  لبحوث  الإم����ارات  برنامج  وك��ون 
الأبحاث املعرتف بها عامليا فقد جنح يف تطوير عملية نقل املعارف ال�شرورية 
ل�شمان التنمية امل�شتدامة والنمو القت�شادي يف دول العامل املعر�شة ملخاطر 

اجلفاف ونق�س املياه.

افتتاح م�شت�شفى الإمارات امليداين املتحرك يف زجنبار لعالج الأطفال وامل�شنني
•• اأبوظبي-وام:

امل��ت��ح��رك يف  ال��ت��ط��وع��ي  امل��ي��داين  ي��ق��دم امل�شت�شفى الإم���ارات���ي 
حمطته احلالية يف جزيرة الزجنبار اأف�شل اخلدمات الن�شانية 
الت�شخي�شية والعالجية والوقائية للفئات املعوزة من الأطفال 
وامل�شنني باإ�شراف فريق طبي اإماراتي �� تنزاين تطوعي م�شرتك 

من العاملني يف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف البلدين.
وجاء افتتاح امل�شت�شفى يف زجنبار ا�شتجابة لدعوة ر�شمية من 
وزارة ال�شحة التنزانية وان�شجاما مع توجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  اأن 
يكون عام 2017 عاما للخري ولتعزيز العمل الإن�شاين لدولة 

الإمارات وال�شتجابة لالحتياجات الإن�شانية.
و يعمل يف امل�شت�شفى الماراتي املتحرك 50 �شخ�شا من الكوادر 
القلب  جراح  برئا�شة  والتنزانية  الإماراتي  التطوعية  الطبية 
ملبادرة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شامري  عادل  الدكتور  الإماراتي 
وتنزانيا  الإم���ارات  من  وجراحني  اأطباء  بجانب  العطاء  زاي��د 
واأمريكا وفرن�شا وبريطانيا وكندا وم�شر اإ�شافة اإىل باك�شتان 

وجنوب اإفريقيا والهند حتت اإطار تطوعي ومظلة ان�شانية.
اإط��ار مبادرة  حملة  الفريق الطبي اجلراحي يف  ياأتي عمل  و 
من  الأوىل  تعترب  ال��ت��ي  وم�شن   طفل  مليون  ل��ع��الج  العطاء 
ع�شر  ال�شبعة  يف  ا�شتطاعت  والتي  العامل  م�شتوى  على  نوعها 
يف  للماليني  الن�شانية  بر�شالتها  الو�شول  من  املا�شية  �شنة 
مليون طفل  يزيد عن خم�شة  ما  وع��الج  العامل  دول  خمتلف 
الف عملية جراحية جمانية للفقراء..  وم�شن واجراء ع�شرة 
فيما تاأتي املهام الن�شانية للفريق الإماراتي الطبي التطوعي 
.. ا�شتجابة لتوجيهات القيادة احلكيمة بتبني مبادرات ان�شانية 
وا�شتكمال للمهام الن�شانية ملبادرة زايد العطاء يف خمتلف دول 
العامل والتي ا�شتطاعت خالل ال� 17 �شنة املا�شية من الو�شول 
بر�شالتها الن�شانية للماليني من الب�شر انطالقا من المارات 
وال�شودان وال�شومال والأردن و�شوريا ولبنان وتنزانيا وهايتي 

واندوني�شيا وموؤخرا تنزانيا.
التنزانية  ال�شحة  وزي���رة  معليمو  علي  اأوم���ي  معايل  ورف��ع��ت 

ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ب��ا���ش��م ح��ك��وم��ة ت��ن��زان��ي��ا اىل ح��ك��وم��ة دولة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  الم����ارات 
نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة .. على املبادرات الن�شانية التي تنفذها 
لغاثة املنكوبني واملت�شررين واملر�شى املعوزين يف �شتى انحاء 
العامل .. موؤكدة اأن الإمارات �شباقة يف هذا املجال على امل�شتوى 
العاملي وهي رائدة يف جمال م�شاعدة املحتاجني ومد يد العون 
وامل�شاعدة. وثمنت وزيرة ال�شحة التنزانية جهود دولة الإمارات 
اأمرا�س  من  والوقاية  العالج  جم��ال  يف  العاملي  ال�شعيد  على 
مل�شاعدة  الن�شاين  البعد  ذات  ال�شحية  املبادرات  وتبني  القلب 
واإغاثة املحتاجني واملت�شررين يف �شتى اأنحاء العامل.. موؤكدة 
مل�شت�شفيات  الطبية  البعثات  العديد من  �شاركت يف  تنزانيا  ان 
المارات الن�شانية بخرباتها واطبائها اإميانا باأهمية التعاون 
الفئات  على  بالنفع  ي��ع��ود  وال���ذي  اخل���ربات  وت��ب��ادل  امل�شرتك 

املعوزة من املر�شى يف خمتلف دول العامل.
وال�شعوب  امل��ر���ش��ى  م�����ش��اع��دة  يف  �شباقة  الإم�����ارات  ان  وق��ال��ت 
املحتاجة دون تفرقة بني دين اأو جن�س اأو عرق ..موؤكدة حر�س 
املوؤ�ش�شات ال�شحية الماراتية والتنزانية على العمل امل�شرتك 
يف  امل��ت��ح��رك  للم�شت�شفى  واجل���راح���ي  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  �شمن 
مهامه داخل القرى التنزانية اأو يف براجمه العاملية يف العديد 
الطبية  ال��ك��وادر  اأن  واأك���دت  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن 
التنزانية �شعيدة بال�شراكة مع مبادرة زايد العطاء .. لفتة اىل 
اأن الإمارات من الدول الرائدة على امل�شتوى العاملي يف تقدمي 
امل�شاعدة وتنفيذ الربامج ال�شحية للمر�شى املعوزين يف �شتى 

بقاع الر�س.
اأمناء   جمل�س  ع�شو  العتيبة  م��وزة  �شعادة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
م���ب���ادرة زاي����د ال��ع��ط��اء  ح��ر���س ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى تبني 
الفئات  معاناة  من  التخفيف  اىل  الهادفة  الن�شانية  املبادرات 
املعوزة ومتكني ال�شباب املتخ�ش�س يف العمل التطوعي والعطاء 
الن�شاين ان�شجاما مع توجيهات �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 

حفظه اهلل بان يكون عام 2017 عاما للخري وترجمة لروؤية 
اآل مكتوم نائب رئي�س  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل و�شاحب  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
العطاء  ثقافة  برت�شيخ  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب 

والعمل التطوعي والن�شاين.
اأمني عام موؤ�ش�شة بيت  من جانبه قال �شعادة �شلطان اخليال 
ال�شارقة اخلريي ع�شو جمل�س اأمناء مبادرة زايد العطاء .. اإن 
ع�شرات املتطوعني اأبدوا ا�شتعدادهم للعمل مع فريق امل�شت�شفى 
الإماراتي � التنزاين املتحرك خالل تواجده يف حمطتة احلالية 
يف زجنبار .. مو�شحا اأن التن�شيق يجري لت�شجيل الراغبني يف 
بناء  برامج  اىل  اإ�شافة  امل��رج��وة  الأه���داف  يحقق  مبا  التطوع 

القدرات وتطوير املهارات يف جمال الطب امليداين.
يف  امل���ي���داين  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ل��ع��م��ل  الت�شغيلية  اخل��ط��ة  اأن  واأك�����د 
اأ�شهر حيث ي�شتقبل خاللها  الزجنبار ت�شتمر على مدى عدة 
ت�شخي�شية  ب��رام��ج  اىل  حتتاج  التي  امل��ع��وزة  املر�شية  احل���الت 
التنزانية  ال�شحة  وزارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق  وع��الج��ي��ة 
واأو�شح اأن امل�شت�شفى الإماراتي التنزاين املتحرك ي�شم / 20 
/ �شريرا قابلة للزيادة اىل / 50 / �شريرا اإ�شافة اىل وحدات 
عن  ف�شال  والعيون  والأط��ف��ال  والقلب  والباطنية  للطوارى 
لفح�س  متكامل  وخم��ت��رب  املتو�شطة  التخ�ش�شية  اجل��راح��ة 
رعاية  ووح��دات  طبية  واأدوات  تعقيم  ومعدات  القلب  وظائف 
مكثفة بجانب ق�شم للرعاية الدنيا و�شيدلية وخمترب وق�شم 
اأ�شعة وق�شم �شيانة ووحدة لتوليد الطاقة وامدادات طبية ذات 
اجل حمدد واأكد اأنه �شيتم خالل املحطة احلالية للم�شت�شفى 
التخ�ش�شية  ال��ع��ي��ادات  ع��م��ل  تكثيف  ال��زجن��ب��ار  يف  امل���ي���داين 
والأحياء  امل��ن��اط��ق  م��ن  م��زي��د  اىل  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارات  وتنظيم 
بالتن�شيق  وذل��ك  املعتمدة  الت�شغيلية  اخلطة  �شمن  ال�شكنية 
الت�شخي�شية  براجمها  لتقدمي  الخت�شا�س  ذات  اجلهات  مع 

والعالجية املجانية.
و ياأتي اإطالق امل�شت�شفى املتحرك ا�شتكمال للمبادرات الإن�شانية 
اأن  ا�شتطاعت  2000 والتي  العطاء منذ تد�شينها عام  لزايد 

طفل  ماليني  خم�شة  عن  يزيد  ملا  الن�شانية  بر�شالتها  ت�شل 
وم�شن واإج��راء ما يزيد عن 10 اآلف عملية قلب يف خمتلف 

دول العامل.
واأثنى على جهود ال�شركاء من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 
الإماراتية والتنزانية الذين �شخروا اإمكاناتهم للكوادر الطبية 
واجلراحية التطوعية للقيام مبهامها الن�شانية لعالج الفقراء 

من الأطفال والكبار.
التنفيذي جلمعية  امل��دي��ر  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ق��ال  م��ن ناحيته 
دار الرب اإن برنامج عمل امل�شت�شفى التطوعي يت�شمن جولت 
ميدانية يف خمتلف اأنحاء الزجنبار لتقدمي خدماته املجانية 
اخلدمات  وت��ق��دمي  وامل��راج��ع��ني  املر�شية  احل���الت  ل�شتقبال 

من  ن��خ��ب��ة  ق��ب��ل  م��ن  واجل��راح��ي��ة  وال��ع��الج��ي��ة  الت�شخي�شية 
الأطباء والكوادر الفنية ذات اخلربة الوا�شعة والكفاءة العالية 
اأن  واأو���ش��ح  احلكومية  ال�شحية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  وذل��ك 
امل�شت�شفى التطوعي يهدف اإىل تقدمي العالج الطبي والوقائي 
املعوزين  للمر�شى  والنف�شي  الجتماعي  وال��ع��ون  والتاأهيلي 
وذلك حتت اإطار تطوعي خا�شة لالأطفال من الأ�شر حمدودة 
الدخل حيث تقدم اخلدمات جمانا وتعمل يف امل�شت�شفى كوادر 

طبية اإماراتية واأطباء من اأ�شهر املراكز العاملية.
جمهزة  �شيدلية  املتحرك  امل�شت�شفى  يف  يتوفر  اأن��ه  اإىل  واأ�شار 
بالأدوية وامل�شتح�شرات الطبية التي توفر للمر�شى واملراجعني 

جمانا وفقا للو�شفات ال�شادرة عن الأطباء املعاجلني .
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اأخبـار الإمـارات
اأمريكية الإمارات ت�شارك يف معر�ض دبي الدويل لالإجنازات احلكومية

•• دبي -وام:

دبي  معر�س  يف  الإم���ارات  يف  الأمريكية  اجلامعة  �شاركت 
دبي  برنامج  ينظمه  الذي  ال��دويل لالإجنازات احلكومية 
التابع لالأمانة العامة للمجل�س  لالأداء احلكومي املتميز 
�شعار  اخل��ام�����ش��ة حت��ت  بن�شخته  دب���ي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حكومات وطنية - اجنازات عاملية املقام حاليا مبركز دبي 

العاملي للمعار�س.
اإطار  يف  الإم���ارات  يف  الأمريكية  اجلامعة  م�شاركة  وتاأتي 
نظرا لالأهمية  املعر�س  التواجد يف  الدائم على  حر�شها 
التي ميثلها املعر�س لكافة الزوار من اجلهات احلكومية.

اجلامعة  رئي�س  ال����رزاق  عبد  غني  مثنى  ال��دك��ت��ور  واك���د 

الدولية  املعايري  تطبيق  على  الم���ارات  امريكية  حر�س 
ذاته مع  الوقت  تتوافق يف  والتي  الأكادميية  يف براجمها 
التنوع  اإن  اىل  لف��ت��ا  املحلية  وال��ث��ق��اف��ة  املحيط  املجتمع 
الكبري الذي ت�شهده وحتتويه امل�شاريع البحثية التطبيقية 
املهنية  امل�شاقات  يف  التنوع  يعك�س  الإم����ارات  اأمريكية  يف 
والربامج الأكادميية التي توفرها اجلامعة لطلبتها من 

داخل الدولة وخارجها.
برامج  امل��ع��ر���س  يف  م�شاركتها  خ���الل  اجل��ام��ع��ة  وق��دم��ت 
بنوعها  ومتفردة  ع�شرية  جديدة  اأكادميية  وتخ�ش�شات 
يف املنطقة.. كما �شاعد تواجد ممثلي اجلامعة والإداريني 
وموظفي القبول والت�شجيل يف جناح اجلامعة على اإعطاء 

�شورة �شاملة عن كلياتها وتخ�ش�شاتها املتنوعة.

الإم�����ارات جمموعة من  الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة  وت�شم 
التدريبية  وال��ربام��ج  بالتخ�ش�شات  الغنية  الكليات  اأه��م 
الكليات  ه��ذه  اأه��م  وم��ن  املتطورة  والتعليمية  والتاأهيلية 

كلية العاديات وهي كلية تخت�س بالفرو�شية.
والت�شميم  وال��ف��ن��ون  الأع��م��ال  اإدارة   - كليات  ت�شم  كما 
والإع�����الم والت�����ش��ال اجل��م��اه��ريي وال��ق��ان��ون والرتبية 
تعد  للماج�شتري  برامج  �شتة  وتقدم   - املعلومات  وتقنية 
يف  املاج�شتري  اأه��م��ه��ا  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  ج��دي��دة 
الدرا�شات  ويف  واملعلومات  املكتبات  علم  ويف  الدبلوما�شية 
اإ�شافة  الأع���م���ال  اإدارة  ويف  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
والقانون  الريا�شية  الإدارة  يف  املاج�شتري  ب��رن��ام��ج  اإىل 

الريا�شي.

 كليفالند كلينك اأبوظبي يحتفل بيوم ال�شحة العاملي
•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك م�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي موؤ�ش�شات وهيئات الدولة احتفالتها ب� يوم ال�شحة العاملي الذي ي�شادف 
ال�شابع من �شهر اأبريل من كل عام .

ويوفر امل�شت�شفى وهو - اأحدث مرافق �شبكة مبادلة للرعاية ال�شحية التابعة ل�شركة املبادلة للتنمية مبادلة بهذه 
املنا�شبة الفحو�شات املجانية جلميع زوار غالرييا مول يف جزيرة املارية باأبوظبي.

و�شيتاح لزوار غالرييا مول اإجراء اختبار تقدير عمر القلب للح�شول على فكرة عامة عن �شحة القلب والتحقق 
من جمموعة من املوؤ�شرات ال�شحية الأ�شا�شية مبا يف ذلك موؤ�شر كتلة اجل�شم و�شغط الدم وم�شتوى ال�شكر يف الدم 

مب�شاعدة جمموعة من موظفي م�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي .
اإحياء للذكرى ال�شنوية لتاأ�شي�س  اأبريل من كل عام   7 اأن الحتفال بيوم ال�شحة العاملي يجري يف  جدير بالذكر 
منظمة ال�شحة العاملية يف العام 1948 وهو يقام هذا العام حتت عنوان دعونا نتحدث عن الكتئاب بهدف ت�شجيع 

احلديث عن هذا املر�س ومناق�شة تداعياته على ال�شحة.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن زايد يعزي بوفاة والدة بطحان �شلطان قران املن�شوري يف غياثي مبنطقة الظفرة
•• الظفرة -وام: 

اآل نهيان ويل عهد  قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واجب العزاء اإىل 

وذل��ك خالل  والدته  وف��اة  املن�شوري يف  ق��ران  �شلطان  بطحان 
زيارة �شموه ملنزل العائلة ام�س يف منطقة بدع املطاوعة بغياثي 

يف منطقة الظفرة.
و اأعرب �شموه عن �شادق تعازيه وموا�شاته لبطحان املن�شوري 

يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا   .. الفقيدة  وذوي  واأ�شرة 
بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويه 

ال�شرب وال�شلوان .
وق������دم واج�����ب العزاء اإىل جانب �شموه .. �شمو ال�شيخ من�شور 

�شوؤون  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الرئا�شة ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي قائد عام �شرطة 
اأبوظبي و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد 

اأبوظبي.

ا�ستمرت خم�سة اأيام وا�ستهدفت حتفيز االأ�سر املنتجة وال�سباب  

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم »�شوق اخلري 2« يف مدينة خليفة  
•• اأبوظبي –الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
مواليف  ف���ري���ق  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
جمموعة  وف����ري����ق  ال���ت���ط���وع���ي، 
مبدعة ، و�شركة م�شايف ، والأ�شر 
املنتجة �شوقاً خريية حتت عنوان 
احلديقة  يف   )2 اخل����ري  )����ش���وق 
امل���ائ���ي���ة مب��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة، حيث 
ا���ش��ت��م��رت ال�������ش���وق خ��م�����ش��ة اأي����ام 
وا���ش��ت��ق��ط��ب��ت اأع������دادا ك��ب��رية من 

امل�شاركني والزوار .
والفعاليات  املبادرات  هذه  وتاأتي 
���ش��م��ن اإط�����ار م�����ش��روع الأ����ش���واق 

باعتبار  واملتمثلة  اهلل(  )حفظه 
عام 2017 عام اخلري .

وتعرب ه��ذه امل��ب��ادرات م��ن خالل 
عن  اخلري2(  )�����ش����وق  ت��ن��ظ��ي��م 
البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  ال���ت���زام 
اأبوظبي  – بلدية مدينة  والنقل 
بتعزيز قيم امل�شوؤولية املجتمعية ، 
ودعم �شرائح املجتمع ، وا�شتثمار 
مرافق واأ�شول البلدية يف خدمة 
وتنظيم   ، واإ�����ش����ع����اده  امل��ج��ت��م��ع 
والإيجابية  ال��ه��ادف��ة  الفعاليات 
الروابط  تقوية  يف  ت�شاهم  التي 
الجتماعية وتوفري بيئة منا�شبة 
املواطنة   الأ�شر  لت�شويق منتجات 

للمناطق  اخل���ريي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اأبوظبي  العا�شمة  خارج  الواقعة 
بهدف دعم الأ�شر املنتجة وتوفري 
منتجاتهم  لت�شويق  مكان مالئم 
وم�شاعدتهم يف بيع هذه املنتجات 
وب�شكل  منا�شبة  بيئة  يف  املحلية 

ح�شاري .
ال�شباب،  حتفيز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
ك��م��ا ت��ن��درج ه���ذه امل���ب���ادرة �شمن 
م�شاركة بلدية مدينة اأبوظبي يف 
املبادرة الإن�شانية  جت�شيد معاين 
اأطلقها  التي  الكبرية  واخل��ريي��ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 

ترفيهية  وفعاليات  برامج  �شمن 
متنوعة. 

تنظيم  م����ن  ال���ب���ل���دي���ة  وت����ه����دف 
اخلريية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الأ������ش�����واق 
املنتجة فر�شة  الأ�شر  اإعطاء  اإىل 
واإيجاد  امل���ايل  ال��دخ��ل  لتح�شني 
خالل  م��ن  متنوعة  رزق  م�شادر 
مزاولة جتارة التجزئة وخ�شو�شا 
 ، وال�شعبية  املحلية  امل�شغولت  يف 
بالإ�شافة اإىل توفري جو ترفيهي 

اآمن لأفراد الأ�شرة.  
ال�شوق  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأ������ش�����ارت 
احلديقة  يف  املجتمعية  اخلريية 
امل���ائ���ي���ة مب��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة �شمت 

واملنتجات   ، والعطور   ، ال�شعبية 
وم�شتح�شرات   ، ال�����رتاث�����ي�����ة 
 ، التجميل ، والديكورات املنزلية 

الكثري من املنتجات التي ت�شنعها 
الأ����ش���ر امل��ن��ت��ج��ة م��ث��ل امل��الب�����س ، 
واملاأكولت   ، اليدوية  وامل�شغولت 

والهدايا املختلفة ، ومواد الزينة 
والزهور   ، وال��ب��خ��ور   ، امل��ن��زل��ي��ة 

وغريها.

الحتاد الربملاين الدويل ي�شيد بروؤية قيادة الإمارات يف تبني مبادئ ال�شعادة والت�شامح
•• دكا -وام:

الدميقراطية  جل���ن���ة  اأ�������ش������ادت 
وح��ق��وق الإن�����ش��ان اإح���دى اللجان 
ال�����دائ�����م�����ة ل�����الحت�����اد ال����ربمل����اين 
ال����������دويل ب������روؤي������ة ق�����ي�����ادة دول�����ة 
الإم��ارات يف تبني مبادئ ال�شعادة 
موؤكدة   .. والتعاي�س  والت�شامح 
اأه���م���ي���ة ا����ش���ت���ف���ادة خم��ت��ل��ف دول 
ال��ع��امل م��ن ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة التي 
من  والتقدير  ب��الإع��ج��اب  حتظى 
ال����دويل وال����ذي مت  ق��ب��ل املجتمع 
جت�����ش��ي��ده ب��ا���ش��ت��ح��داث وزارت�����ني 

خا�شتني بالت�شامح وال�شعادة.
اللجنة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
 136 ال���  اجلمعية  اأع��م��ال  �شمن 
لالحتاد الربملاين الدويل املنعقدة 

ذوي  الأ�شخا�س  وح��ق��وق  الطفل 
الإعاقة .. م�شرية اإىل اأن الإمارات 
اتفاقيات  م��ن  ت�شع  على  �شادقت 
املعنية  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة 
بحقوق العمالة وتدعم يف الوقت 
ن��ف�����ش��ه اخل���ط���ة ال��ع��امل��ي��ة ل���الأمم 
بالب�شر.  الجت��ار  ملكافحة  املتحدة 
مبقرتحات  ���ش��ع��ادت��ه��ا  وت��ق��دم��ت 
ال�����ش��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة 
وحقوق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
قيام  اأهمية  توؤكد  والتي  الإن�شان 
الربملانات ب�شن وتطوير منظومة 
احلاكمة  والت�شريعات  ال��ق��وان��ني 
وال��ق��ي��ام ب���اأدواره���ا ال��رق��اب��ي��ة من 
ال�شتثمارية  البيئة  تعزيز  خالل 
وتعزيز  والتنموية  والقت�شادية 
وتعزيز  واحلريات  الدميقراطية 

ثقافة  وتعزيز  ن�شر  يف  الإم����ارات 
والتمكني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة 
واح���رتام ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف ظل 
القانون مو�شحة  �شيادة واحرتام 
اأن الإم��ارات تعمل با�شتمرار على 
ملنظومتها  م�����ش��ت��م��رة  م��راج��ع��ات 
فكانت  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
العامل  ب���ل���دان  ب���ني  ���ش��ب��اق��ة م���ن 
ال��ت��ي تكفل  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ���ش��ن  يف 

العدالة وامل�شاواة لكل اإن�شان .
و اأ�شارت اإىل ا�شدار قانون مكافحة 
والكراهية  التمييز  اأ���ش��ك��ال  كافة 
لل�شعادة  وزارت������ني  اأول  واأن�������ش���اء 
اإماراتية  روؤي���ة  �شمن  والت�شامح 
الأ�شا�شي  ه��دف��ه��ا  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تعزيز متا�شك الن�شيج الجتماعي 
لكل  والت�شامح  ال�شعادة  وحتقيق 

يف مركز املوؤمترات يف دكا عا�شمة 
بنغالدي�س مب�شاركة �شعادة عفراء 
املجل�س  ع�����ش��وة  الب�شطي  را���ش��د 
خالله  ومت  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
قرار  مل�شروع  حت�شريية  مناق�شة 
تنوعنا:  م�شاركة  بعنوان  للجنة 
العاملي  20 لالإعالن  ال  الذكرى 

للدميقراطية .
اأن  ال���ب�������ش���ط���ي  واأك����������دت ع�����ف�����راء 
دول����ة الإم��������ارات ت��ع��د م���ن اأوائ����ل 
املوقعني على العديد من املواثيق 
والتفاقيات الدولية حول حقوق 
الإن�شان باعتبارها التزاما اإن�شانيا 
اأبرزها  ومن  وح�شاريا  واأخالقيا 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى جميع  ات��ف��اق��ي��ات 
اأ�شكال التمييز العن�شري والق�شاء 
وحقوق  امل���راأة  �شد  التمييز  على 

ح��ي��ال اإر�����ش����اء ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
اإىل  لفتت  و  ال���دول.  م��ن  العديد 
ذل���ك تعر�شت  ب��ال��رغ��م م���ن  اأن����ه 
وحقوق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  العملية 
النتكا�شات  من  للعديد  الإن�شان 
بع�س  وواج�����ه�����ت  والخ�����ف�����اق�����ات 
البلدان  العديد من  الربملانات يف 
تاأثريات  نتيجة  واأزم���ات  حتديات 
والبطالة  الفقر  وانت�شار  العوملة 
وال�شراعات  وال��ت��خ��ل��ف  والأم���ي���ة 
حقوق  وان����ت����ه����اك����ات  والأزم������������ات 
وعدم  التميز  وعمليات  الإن�����ش��ان 
ال��ت�����ش��ام��ح ويتبع  امل�����ش��اواة وع����دم 
احلوكمة  و����ش���وء  ال��ف�����ش��اد  ذل����ك 
الق�شائية  والأف���ك���ار  والإره������اب 
�شعادة  ا�شتعر�شت  و  امل��ت��ط��رف��ة. 
ع����ف����راء ال���ب�������ش���ط���ي روؤي��������ة دول����ة 

ودعمهم  ال�����ش��ب��اب��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
امل�شاركة  يف  الن�شاء  حقوق  ودع��م 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا م��ع اإق����رار 
وتعزير  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني  ال��ع��دال��ة 
بالآخر  وال��ق��ب��ول  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م 
وامل�شاواة  وال��ت��ع��اون  والت�شاركية 
بني جميع اأطياف املجتمع وتعزيز 
ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ن���وع ال���دمي���ق���راط���ي 
والعملية  ال���ن���اخ���ب���ني  وح���م���اي���ة 
يف  تت�شمن  ان  ع��ل��ى  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ت��ل��ك ال��ق��وان��ني وال��ت�����ش��ري��ع��ات يف 
ن�����ش��و���ش��ه��ا اع����الء مل���ب���ادئ حقوق 

الإن�شان واملحافظة على البيئة.
وع����ي  زي������������ادة  اإىل  اأ���������ش��������ارت  و 
تعزيز  ب��اأه��م��ي��ة  ال����دويل  املجتمع 
اأرجاء  خمتلف  يف  الدميقراطية 
ال�����ع�����امل وب����������روز ت����ق����دم وا�����ش����ح 

افراده مما يعزز من قيم النتماء 
والولء لالأوطان.

من جانبه قدم �شعادة الأمني العام 
ال��دويل مارتن  الحت��اد الربملاين 
ج��ون��ك��وجن ن��ب��ذة ت��اري��خ��ي��ة حول 
للدميقراطية  ال��ع��امل��ي  الإع�����الن 
جمددا   .. عاما   20 قبل  ال�شادر 
ال���ت���زام الحت�����اد مب��خ��رج��ات هذا 
الإع�����الن ال���ربمل���اين امل��ه��م والذي 
يتما�شى مع خطط وا�شرتاتيجية 

الحتاد لل�شنوات القادمة .
وعرب الأمني العام عن تخوفه من 
الربملانات  تواجه  التي  التحديات 
الرئي�شية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��د  ال���ت���ي 
العوملة  ظ��ل  يف   .. للدميقراطية 
الإن�شان  حقوق  وانتهاك  والفقر 

والف�شاد والرهاب.

من�شور بن زايد ي�شتقبل �شفري ت�شيلي
•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ام�س مبكتبه 
يف ق�شر الرئا�شة �شعادة جان بول طرود كوبورون �شفري 

جمهورية ت�شيلي لدى الدولة.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 

وال�����ش��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا يف خمتلف 
والقت�شادية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ج��الت  يف  خا�شة  امل��ج��الت 

وال�شياحية والثقافية.
وتبادل �شموه مع ال�شيف وجهات النظر حول عدد من 

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
�شوؤون  وزارة  وكيل  العامري  را�شد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي.

طالبة اإماراتية ت�شارك يف درا�شة للفريق العلمي ملهمة مايفن بوكالة نا�شا 
•• دبي-وام:

�شاركت نورا ال�شعيد الطالبة الإماراتية املنت�شبة اإىل  برنامج اأبحاث علوم 
اأطلقه  مركز حممد بن را�شد للف�شاء   الف�شاء للطلبة اجلامعيني  الذي 
ع�شوا يف الفريق العلمي ملهمة  مايفن  التابعة لوكالة الف�شاء الأمريكية  
ن��ا���ش��ا  ال��ت��ي ت��در���س ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة امل�شببة يف ت��اآك��ل ال��غ��الف اجلوي 

للكوكب .
واأظهرت نتائج جديدة اأعلنتها وكالة  نا�شا  موؤخرا اأن معظم الغالف اجلوي 
املريخي ت�شرب اإىل الف�شاء والرياح والإ�شعاعات ال�شم�شية هي امل�شوؤولة عن 
اأن يدعم  جتريد املريخ من غالفه اجل��وي وحتويله من كوكب كان ميكن 

مقومات احلياة قبل مليارات ال�شنني اإىل اآخر بارد وقاحل.
و�شاركت  ال�شعيد  يف فريق البحث العلمي للمهمة وب��داأت عملية التحليل 
بتوجيهات الدكتور برو�س جاكو�شكي كبري الباحثني يف مهمة مايفن التي 

اأدت اإىل نتائج مهمة كما ورد يف التقرير العلمي.
واأكملت ال�شعيد املراحل الأوىل من البحث من خالل درا�شة البيانات التي 
 NGIMS - التقطها اجلهاز العلمي  مطياف كتلة الأيون والغاز املحايد

يف م�شبار مايفن .
وقامت ال�شعيد بفح�س تركيبة الغالف اجلوي العلوي للمريخ من خالل 
درا�شة ن�شبة غاز الأرغون ما يو�شح كميات الغاز التي ت�شربت اإىل الف�شاء 
عرب الزمن اإذ اأظهرت النتائج اجلديدة ملهمة  مايفن  اأن ن�شبة %65 من 
الأرغون الذي كان موجودا يف الغالف اجلوي املريخي ت�شرب اىل الف�شاء.

واأطلقت مهمة  مايفن  يف نوفمرب عام 2013 ل�شتك�شاف تاأثري ال�شم�س 
والرياح ال�شم�شية على الغالف اجلوي العلوي والغالف الأيوين للمريخ .

و�شي�شتخدم العلماء البيانات التي توفرها املهمة لتحديد الدور الذي لعبه 
فقدان املواد املتطايرة من الغالف اجلوي للمريخ اإىل الف�شاء عرب الزمن 
والتعمق يف درا�شة تاريخ الغالف اجلوي واملناخ واملياه ال�شائلة على الكوكب 

الأحمر واإمكانية احلياة على �شطحه.
وجتري عمليات البحث الرئي�شية ملهمة  مايفن  يف خمترب الغالف اجلوي 
بن  ملركز حممد  الأكادميي  ال�شريك  كولورادو  الف�شاء يف جامعة  وفيزياء 

را�شد للف�شاء يف  م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ - م�شبار الأمل .
يف  العلمية  لل�شوؤون  م�شارك  مدير  من�شب  يتبواأ  جاكو�شكي  اأن  اإىل  ي�شار 
ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع  ل�  العلمي  الفريق  وع�شو  ك��ول��ورادو  جامعة 

املريخ  .
ومن خالل برنامج اأبحاث علوم الف�شاء للطلبة اجلامعيني عملت  ال�شعيد  
ال�شابقني  العامني  ال�شيف يف  الأمريكية خالل ف�شل  املتحدة  الوليات  يف 

اإىل جانب جاكو�شكي .
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  يف  حاليا  درا���ش��ت��ه��ا  تتابع  ال��ت��ي   - ال�شعيد  ق��ب��ول  ومت 
العليا يف جامعة كولورادو و�شتلتحق بها يف  الدرا�شات  بال�شارقة - يف كلية 
خريف هذا العام اإىل جانب عملها مع الربوف�شور جاكو�شكي الذي يدر�س 

تاريخ املريخ .
يذكر اأن برنامج اأبحاث علوم الف�شاء للطلبة اجلامعيني للطلبة الإماراتيني 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الف�شاء  علوم  اأب��ح��اث  م��راك��ز  يف  للتدرب  فر�شة  يعد 

وكذلك يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء .
خربات  واكت�شاب  التدرب  الإماراتيني  اجلامعيني  للطلبة  الربنامج  ويتيح 
لهم معرفة معمقة عن  يوفر  ما  الكواكب  علوم  بحثية يف جمال  وتقنيات 

مهام عامل الكواكب.
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اأخبـار الإمـارات
الهوية : توقف موؤقت لال�شتمارة الإلكرتونية ل�شيانة الأجهزة واأنظمة الت�شغيل

•• اأبوظبي -وام:

الإلكرتونّية  ا�شتمارتها  خ��دم��ات  ان  ل��ل��ه��وي��ة،  الإم�����ارات  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
�شتتوقف ب�شكل موؤقت ملدة 26 �شاعة اعتباراً من التا�شعة من م�شاء اليوم 
اأبريل وذلك   7 التايل اجلمعة  اليوم  11 من م�شاء  ال�  اخلمي�س وحتى 
التي تخدم  لإجراء عمليات �شيانة �شاملة لالأجهزة واملعدات والأنظمة 

ال�شتمارة بهدف تطوير اخلدمة والرتقاء بها اإىل اأف�شل امل�شتويات.
املوؤّقت لنظام ال�شتمارة �شي�شمل كاّفة منافذ  التعليق  اإّن  وذكرت الهيئة 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  اأو  املعتمدة،  الطباعة  مكاتب  يف  �شواء  اخلدمة 
اللوحّية  والأج��ه��زة  املحمولة  الهواتف  على  الذكي  تطبيقها  اأو  للهيئة 
اأنه لن يكون  الذي يعني  الأم��ر  لها،  التابعة  املتعاملني  �شعادة  اأو مراكز 

باإمكان املتعاملني خالل هذه الفرتة اإجراء اأية معامالت تخ�ّس بطاقة 
الهوية.

واأ�شافت اأنها اختارت هذا التوقيت لإجراء الإ�شالحات على النظام كونه 
تاأثريه  اأمكن من  ما  للتقليل  وذل��ك  الأ�شبوع  نهاية  ي��وم عطلة  يف  ياأتي 
على م�شالح املتعاملني خ�شو�شاً واأن هذه الفرتة الزمنية ل ت�شهد اإقباًل 
كثيفاً يف الطلب على خدمات ال�شتمارة على املوقع الإلكرتوين يف حني 
تغلق معظم مكاتب الطباعة اأبوابها. واأو�شحت الهيئة اأّن اخلدمة �شتعود 
اعتذارها  عن  معربة  اجلمعة،  ليل  منت�شف  قبل  طبيعي  ب�شكل  للعمل 
امل�شبق للمتعاملني الذين قد يتاأثرون نتيجة لهذا الإجراء الذي يهدف 

بالأ�شا�س اإىل حت�شني جتربة ا�شتخدام ال�شتمارة.
www. للهيئة  الإلكرتوين  املوقع  الإلكرتونّية على  ال�شتمارة  وتتيح 

بطاقة  يف  مرة  لأول  الت�شجيل  بطلبات  التقّدم  خدمة  لالأفراد   id.ae
اأو  فاقد  ب��دل  واإ���ش��دار  ال�شالحية  منتهية  البطاقات  وجت��دي��د  الهوية 
ت��ال��ف اإىل ج��ان��ب ال��ت��ق��ّدم بطلب ل��الإع��ف��اء م��ن غ��رام��ات ال��ت��اأخ��ري ويتم 
للهيئة  الإل��ك��رتوين  املوقع  طريق  عن  ال�شتمارة  تعبئة  ر�شوم  حت�شيل 
اأن يقوم  ، بعد  عرب ا�شتخدام بطاقات الدفع الإلكرتونية كريديت كارد 
املتعامل بفتح ح�شاب اإلكرتوين بخطوات ب�شيطة يح�شل مبقت�شاه على 

ا�شم م�شتخدم ورقم �شري.
مكتب طباعة   400 من  اأك��رث  يف  الإلكرتونّية  ال�شتمارة  نظام  ويتوّفر 
معتمد على م�شتوى الدولة يتوافق عدد �شاعات العمل فيها مع مواعيد 
الدوام لدى هيئة الإمارات للهوية، وتعمل من يوم ال�شبت اإىل اخلمي�س 
من ال�شاعة ال�شابعة �شباحاً وحتى الثامنة م�شاء وتقّدم جميع اخلدمات 

املرتبطة ببطاقة الهوّية.
من�شات  على  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  ب��اق��ة  فيوفر  للهيئة  ال��ذك��ّي  التطبيق  اأم���ا 
اإ���ش��دار وجتديد  ال��ت��ق��ّدم بطلبات  ، تت�شمن  اأن��دروي��د  و  وي��ن��دوز  و  اأب���ل 
وا�شتبدال بطاقة الهوية، وقراءة بيانات البطاقة، ومتابعة حالة الطلب 
وتخ�شي�س ملف امل�شتخدم، بالإ�شافة اإىل اإر�شال املقرتحات وال�شكاوى، 
وخدمة التنبيهات وحتديد مواقع مراكز �شعادة املتعاملني التابعة للهيئة 

ومكاتب الطباعة املعتمدة.
وي�شهم التطبيق يف تذليل العديد من التحديات التي تواجه املتعاملني، 
من خالل توفري اخلدمة على مدار ال�شاعة، وعرب قنوات متنقلة و�شهلة 
الو�شول، تغني عن احلاجة لزيارة منافذ اخلدمة التقليدية، بالإ�شافة 

اإىل تقليل خطوات اخلدمات اإىل اأقل من الن�شف.

برعاية �سيف بن زايد 

اأبناء دار زايد للرعاية الأ�شرية يحتفلون بيوم اليتيم العربي
•• اأبوظبي -وام:

الأول  اأم�س  الأ�شرية  للرعاية  زاي��د  دار  اأط��ف��ال  احتفل 
حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بيوم اليتيم 
الإمارات  اأم  مهرجان  فعاليات  �شمن   2017 العربي 

على كورني�س اأبوظبي.
الق�شائد  وال���ق���اء  ف��ن��ي��ا  م��ع��ر���ش��ا  الح���ت���ف���ال  وت�����ش��م��ن 

ال�شعرية وفقرات ترفيهية وم�شابقة ثقافية.
واأعرب اأبناء دار زايد للرعاية الأ�شرية عن بالغ تقديرهم 
الفئة  لهذه  تقدمها  التي  الرعاية  على  الوطن  لقيادة 
ودجمها يف املجتمع وحتقيق ال�شعادة لها �شمن منظومة 

تعزز  ال��ت��ي  ال�شليمة  وال��رتب��ي��ة  ال��رع��اي��ة  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة 
النتماء والهوية الوطنية. ح�شر احلفل العميد حممد 
بن دملوج الظاهري الأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س 
�شامل  و�شهيل  بالإنابة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
الكتبي مدير دار زايد للرعاية الأ�شرية بالإنابة وجمع 
غفري. واأعرب الأطفال يف كلمة لهم األقتها الطفلة رمي 
ال�شيخة  ل�شمو  الثمريي عن �شكرهم وتقديرهم  �شعيد 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي العام 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س 
م��ا وهبته لهم من  وال��ط��ف��ول��ة على  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
رعاية واهتمام واإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان على رعايته الدائمة ملثل هذه املنا�شبات. وقالت 

ن�شارك اإخواننا يف العامل العربي ابت�شامتنا وحبنا يف يوم 
اليتيم العربي الذي ي�شلط ال�شوء على فئة هي م�شدر 
من  اأعطاها  وملن  معها  وتعاي�س  عا�س  ملن  وخري  �شعادة 
حنانه وحبه واخال�شه لهم.. فمن ترعرع ون�شاأ يف هذا 

الوطن مل يفقد اأمه واأبيه فاأمنا هي اأم المارات .
زايد  ال�شيخ  والدنا  فينا  ب��ذرة اخلري  اأ�شل  اأن  واأ�شافت 
طيب اهلل ثراه الذي زرعها يف قلوب اأبنائه لتظلل على 
من عانى يف �شغره من فقد الوالدين ورعاها من بعده 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
اع�شاء  ال�شمو  ا���ش��ح��اب  واخ���وان���ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�شعب يف رخاء  املجل�س العلى حكام الإم��ارات ليعي�س 

واأمن واأمان كاأ�شرة واحدة.

لتاأ�شي�س  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  الت�شارك  اأهمية  واأك���دت 
علمية  اأ�ش�س  على  مبنية  ايجابية  تربوية  اأ�شرية  بيئة 
ال�شاحلة  املواطنة  وتر�شخ  الإ�شالمية  القيم  وت��راع��ي 
والندماج  وال�����ش��ع��ادة  ال���ش��ت��ق��الل��ي��ة  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
اأبوظبي  ل��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ك��ر  ال�����ش��ل��ي��م. وق���دم���ت  امل��ج��ت��م��ع��ي 
امل�شاركة يف  اتاحت لهم فر�شة  التي  والثقافة  لل�شياحة 
هذا احلدث ال�شنوي للتعبري عن م�شاعرهم. وقدم عدد 
اأبناء الدار ق�شائد �شعرية تعرب عن حبهم للوطن  من 

وقيادته واعتزازهم مبا حتقق من منجزات.
وكرم العميد حممد بن دملوج الظاهري اجلهات امل�شاهمة 
لهذه  ودعمهم  جلهودهم  تقديرا  الحتفال  فعاليات  يف 

الفئة الجتماعية.

الداخلية : دورة تدريبية لتطوير مهارات 
الخت�شا�شيني يف التعامل مع اجلنوح 

•• اأبوظبي-وام:

�شارك 25 اخت�شا�شيا يف دورة تدريبية لتطوير مهاراتهم العلمية واملهنية 
يف  ي�شهم  نحو  على  الأح����داث  ورع��اي��ة  وتوعية  ال�شباب  حماية  تعزيز  يف 
الق�شاء على ظاهرة اجلنوح واإعادة تاأهيل تلك الفئة الجتماعية بالتعاون 
 - ال��دورة  وتناولت  ال�شاأن.  بهذا  املعنية  واجلهات  واملوؤ�ش�شات  املجتمع  مع 
مبادرات  نطاق  �شمن  الداخلية  وزارة  يف  القادة  تنمية  مركز  نظمها  التي 
تطبيق  - مو�شوعات يف  الأح��داث  رعاية  وا�شت�شافتها جمعية  عام اخلري 
ا�شتخراج  وكيفية  الأوج��ه  املتعددة  ال�شخ�شية  اختبار  وتف�شري  وت�شحيح 
النتائج والدللت ومهارات التعامل مع فئة الأحداث بتعليمهم ال�شلوكيات 
الإيجابية وجتنيبهم املخاطر التي قد تنتج عن الت�شرفات غري امل�شتحبة.

وقال املقدم عمر اآل علي مدير مركز تنمية القادة اإن الدورة تعك�س الرغبة 
النف�شيني  لالأخ�شائيني  واملهنية  العلمية  امل��ه��ارات  تطوير  يف  امل�شتمرة 
لديهم  يجعل  مب��ا  العالقة  ذات  املوؤ�ش�شات  يف  والعاملني  والجتماعيني 
الأحداث  ورعاية  وتوعية  ال�شباب  حماية  يف  بدورهم  القيام  على  القدرة 

للق�شاء على ظاهرة اجلنوح.
ت��دري��ب��ي��ة �شابقة لفئة  مل��و���ش��وع��ات  ا���ش��ت��ك��م��ال  ال����دورة ج���اءت  واأ����ش���اف ان 
الأخ�شائيني منها اختبار �شتانفورد للذكاء مبا يوؤدي اإىل حتقيق قدر مميز 
من الرتاكم املعريف ما ي�شاعد يف تطوير قدراتهم يف التعامل مع الأحداث 

وقيا�س م�شتويات الذكاء لديهم واإدراك اأبعاد وا�شباب جنوح كل منهم.
واأكد اأن وزارة الداخلية ت�شع رفع كفاءة الخ�شائيني يف براجمها واأعمالها 
اجلنوح  ظاهرة  ومنع  ورعايتهم  الأح���داث  حماية  جهود  لرفد  املجتمعية 
بالتعاون مع  الوقائية  التدابري  اإليهم من خالل حزمة من  الو�شول  من 
التعاون  تتيح  التي  املجتمعية  ال�شراكة  منظومة  �شمن  املجتمع  موؤ�ش�شات 
الق�شاء على  تعجل يف  التي  واملقرتحات  واملبادرات  الأفكار  والعمل وطرح 

جميع الظواهر ال�شلبية مبا فيها اجلنوح.

قائد عام �شرطة اأبوظبي يوجه بتعزيز اآليات عمل رجل ال�شرطة بعد انتهاء �شاعات العمل الر�شمية�شرطة اأبوظبي تطلق مزادا اإلكرتونيا على 100 رقم مميز للوحات ال�شيارات من بينها الرقم 3
•• اأبوظبي-وام:

الإم���ارات  �شركة  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
للمزادات مزادا اإلكرتونيا علنيا على 100 رقم مميز للوحات ال�شيارات.

وتطرح �شرطة اأبوظبي �شمن مزادها الإلكرتوين اجلديد - الذي ي�شتمر 
حتى م�شاء ال�شبت املقبل - الرقم 3 من الفئة اخلام�شة وهو الرقم الفردي 
ال��ذي ل ي��زال متوفرا �شمن ه��ذه الفئة التي ج��رى طرحها قبل  الأخ��ري 
ع�شر �شنوات ومت بيع الرقم 5 منها بقيمة 25 مليونا و200 األف درهم 

واعترب اأغلى رقم مميز يف العامل حينها .
كما تطرح �شرطة اأبوظبي من خالل املزاد - الذي د�شنته �شركة الإمارات 
للمزادات ام�س على موقعها الإلكرتوين - عددا من الأرقام املميزة اأبرزها 
الرقم 22 من الفئة 11 والرقم 999 من الفئة 10 والرقم 1515 من 

الفئة 15 والرقم 100 من الفئة 12 وغريها العديد من الأرقام املميزة 
الأخرى التي تر�شي خمتلف الأذواق .

املنتدب  الع�شو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي  مطر  اهلل  عبد  �شعادة  وق��ال 
القيادة  م��ع  بالتعاون  امل���زاد اجل��دي��د  ه��ذا  تنظيم  اإن  ل��ل��م��زادات  ل��الإم��ارات 
العامة ل�شرطة اأبوظبي يندرج يف اإطار ال�شراكة ال�شرتاتيجية القائمة بني 
اجلانبني والتي تر�شخت على امتداد ال�شنوات املا�شية على �شوء النجاحات 

التي حققتها مزادات �شرطة اأبوظبي .
ال�شاد�شة  ال�شاعة  اإغالقه يف متام  �شيتم  امل��زاد اجلديد  اإن  املناعي  واأ�شاف 
الأرقام  م��ن  ع��ددا  اأب��ري��ل اجل���اري وي�شم   8 املقبل  ال�شبت  ي��وم  م��ن م�شاء 
الرقم  قيا�شية جديدة ويف مقدمتها  مبالغ  ت�شجل  اأن  يتوقع  التي  املميزة 
3 من الفئة اخلام�شة .. م�شريا اإىل اأن املزاد الإلكرتوين يتميز بال�شفافية 

والديناميكة وال�شهولة .
ودعا حمبي الأرقام املميزة اإىل امل�شاركة يف املزاد الإلكرتوين العلني الذي 
خالل  من  منه  ال�شتفادة  وميكن  للمزادات  الإم���ارات  موقع  على  انطلق 

تطبيقات الهواتف الذكية .
يذكر اأن من بني الأرقام املميزة املتاحة يف املزاد الأرقام 6666 و 66666 
ع�شرة  الثانية  الفئة  م��ن   101 وال��رق��م  ال��ع��ا���ش��رة  الفئة  م��ن   7000 و 
9999 و 120  50000 و  199 و  550 و  606 و  333 و  والأرق���ام 
الفئة احلادية ع�شرة. وميكن الطالع على بقية الأرقام  55555 من  و 
اأو من خالل  للمزادات  الإم���ارات  ل�  الإل��ك��رتوين  املوقع  املتاحة عن طريق 

حتميل التطبيق الإلكرتوين اخلا�س بال�شركة على الهواتف الذكية .
كانت اأبوظبي قد �شهدت يف عام 2008 بيع لوحة �شيارة حتمل الرقم 1 
اأبوظبي مببلغ 52 مليون درهم 14 مليون دولر وهو اأغلى رقم �شيارة يف 

العامل ومت ت�شجيله يف مو�شوعة جيني�س لالأرقام القيا�شية.

لتعزيز  اجل��ودة  م�شتويات  اأعلى  وفق  الأداء  على  واحلر�س  والن�شباط 
الربنامج  وفق  عملهم  وليكون  اأبوظبي  �شرطة  جلهاز  الطيبة  ال�شورة 

املو�شوع .
اإ�شافة مهمة ت�شاف اىل جمموعة القيم واملثل التي يوؤمن بها منت�شبو 
اأمن  على  ال�شاهرة  العني  اأنهم  وليج�شدوا  املرتبات  خمتلف  من  القوة 
ال�شبل  بكافة  ومواجهتها  اجل��رمي��ة  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  وامل��واط��ن  ال��وط��ن 
والمكانيات وعلى مدار الوقت وتلك م�شوؤولية نذروا اأنف�شهم من اأجلها 
وكان عهدهم اأن يكونوا دائما عند وعدهم الرجال ال�شاهرين املوؤمتنني 
تاأتي يف مقدمة  والتي  املمتلكات  وال�شتقرار وحماية  الأمن  تعزيز  على 

اأولويات العمل الأمني.
من جانبه قال �شعادة اللواء مكتوم ال�شريفي مدير عام �شرطة اأبوظبي 
اأن �شرطة ابوظبي من خالل تعزيز هذه املبادرة توؤكد على ال�شعي الدائم 
اىل تقدمي الأف�شل من خالل تطوير فر�س التح�شني مبا ميثل اإ�شافة 
بال�شكل  الأم��ن��ي  والعمل  اخل��دم��ة  ج��ودة  تطوير  ت�شهم يف  وال��ت��ي  مهمة 
الذي نتطلع اليه جميعا لأداء ر�شالتنا ال�شامية يف تعزيز الأمن ومواجهة 

اجلرمية وحماية الإجنازات.
ال��و���ش��ول اىل  اأج���ل  اإط���ار ع��ام للتطبيق م��ن  اأن الآل��ي��ة ت�شمل  واأ���ش��اف 
املخرجات املتوقعة للتطبيق وما تعود به من نتائج اإيجابية واأثر اإيجابي 
على دعم العمل الأمني وال�شرطي وتتبع املبادرة منهجية وا�شحة واآليات 
عملية ت�شهل عملية الت�شال والتوا�شل مع الأجهزة ال�شرطية والأمنية 

ميدانيا وتوؤمن �شرعة ا�شتجابة عالية.
الإيجابي  م���ردوده  له  �شيكون  الآل��ي��ة  ه��ذه  وف��ق  العمل  اأن  �شعادته  واأك��د 
بكافة قطاعاته من  املجتمع  والأم��ان يف  الأم��ن  تعزيز  على  وانعكا�شاته 

خالل دعم اآليات العمل الأمني على مدار اليوم.

•• اأبوظبي-وام:

اأن  اأبوظبي  �شرطة  عام  قائد  الرميثي  اللواء حممد خلفان  اأك��د معايل 
تعزيز اآلية عمل رجال ال�شرطة بعد انتهاء �شاعات العمل الر�شمية ياأتي 

يف اإطار التطوير امل�شتمر لآليات عمل القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي.
وقال معاليه اأن دور رجل ال�شرطة ل يقت�شر على �شاعات عمل حمددة 
والأمان  الأم��ن  بتعزيز  املعني  وهو  املقررة  العمل  �شاعات  بانتهاء  تنتهي 
للمجتمع مبا يدعم من طبيعة العمل الأمني يف تعزيز الأمن وال�شتقرار 
القائمة  والأمنية  ال�شرطية  للقوة  والدعم  ال�شناد  عوامل  اأه��م  وميثل 
على اأداء املهام وامل�شوؤوليات ح�شب الربامج واخلطط الزمنية املو�شوعة 
و�شندا  عونا  الر�شمية  العمل  �شاعات  انتهاء  بعد  القوة  منت�شبو  ليكون 
لأخوانهم يف تنفيذ مهام رجل ال�شرطة والأمن وال�شبط والبالغ عن اأي 

�شبهة اأو حادثة والقيام بدوره واأداء م�شوؤولياته الأمنية كاملة.
واأكد معايل اللواء الرميثي اأن تعزيز اآليات عمل رجل ال�شرطة بعد انتهاء 
واجلنائية  الأمنية  املجالت  يف  القوة  ملنت�شبي  الر�شمية  ال��دوام  �شاعات 
الأمنية  مهامهم  ممار�شة  يف  القوة  منت�شبو  دور  لتعزيز  تاأتي  واملرورية 
�شرطة  اأن��ن��ا يف  ول��ت��وؤك��د  وامل��ه��م��ة  بالغر�س  تفي  م��درو���ش��ة  معايري  وف��ق 
الأف�شل  اىل  والتغيري  والتح�شني  التطوير  اىل  دائ��م��ا  ن�شعى  اأبوظبي 
اأف�شل  الكفيلة بتقدمي  املن�شودة  الأهداف وال�شرتاتيجيات  ومبا يحقق 
اخلدمات الأمنية وال�شرطية التي تتنا�شب مع اأف�شل النظريات العلمية 

واملمار�شات العاملية يف املجال الأمني.
القوة على قدر عال من  اأن منت�شبي  اأبوظبي  �شرطة  قائد عام  واأ�شاف 
اأداء مهامهم و واجباتهم  التي متكنهم من  امل�شوؤولية واملهنية والكفاءة 
على الوجه الكمل على مدار ال�شاعة وهم دائما املثل والقدوة يف الأداء 

طحنون بن حممد ي�شهد افتتاح ميدان الرماية الثقيلة التابع لقيادة الطريان امل�شرتك

الطريان  ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع  الثقيلة 
اإىل  ي�������ش���اف  امل�������ش���رتك وال��������ذي 
بقواتنا  والتاأهيل  التدريب  مراكز 

امل�شلحة.
بن  ط��ح��ن��ون  ال�شيخ  �شمو  واأث��ن��ى 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
الحرتافية  وال����ق����درات  ال��رف��ي��ع 
ال��ت��ي ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه ���ش��ق��ور قواتنا 
العر�س  فعاليات  خ��الل  امل�شلحة 

امليداين لالحتفال .
بن  ه��زاع  ال�شيخ  الإحتفال  ح�شر 
ط��ح��ن��ون اآل ن��ه��ي��ان وك��ي��ل دي���وان 

العني  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
و����ش���ع���ادة ال���ف���ري���ق ال����رك����ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة و����ش���ع���ادة مطر 
وزارة  وكيل  الظاهري  علي  �شامل 
ال���دف���اع وروؤ����ش���اء ال��ه��ي��ئ��ات وق���ادة 
�شباط  وك��ب��ار  الرئي�شية  ال��ق��وات 

القوات امل�شلحة.
بداأ الإحتفال بو�شول راعي احلفل 
التابعة  ال��ط��ائ��رات  اإح����دى  بينما 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة حت��ل��ق يف اجلو 
الإم���ارات خفاقا  دول��ة  علم  رافعة 

الإحتفال  مرا�شم  ذلك  بعد  لتبداأ 
اآي�����ات الذكر  ب���ت���الوة ع��ط��رة م���ن 
احلكيم األقى بعدها قائد الطريان 
براعي  فيها  رح��ب  كلمة  امل�شرتك 
احل��ف��ل واحل�����ش��ور واأك�����د حر�س 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
�شاحب  واأخ����ي����ه  اهلل"  "حفظه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي " رعاه 

•• العني -وام:

اأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
دولة  ال��ت��زام  اأن  العني  منطقة  يف 
الإمارات العربية املتحدة بتطوير 
املقومات  وتوفري  امل�شلحة  القوات 
النهو�س  ق��ادرة على  التي جتعلها 
واجباتها  واأداء  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
ال����ت����زام ث���اب���ت وم�����ن الأول�����وي�����ات 
برعاية  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ودع��م 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
�شاحب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل ومتابعة دوؤوبة وب�شمات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وا���ش��ح��ة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ش��ور �شموه 
القيادة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  الإح��ت��ف��ال 
مبنا�شبة  امل�شلحة  للقوات  العامة 
اف��ت��ت��اح وت��د���ش��ني م��ي��دان الرماية 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة   " اهلل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لتطوير  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
توفري  خ��الل  من  امل�شلحة  قواتنا 
الأ���ش��ل��ح��ة و امل���ع���دات امل��ت��ط��ورة و 
لتحقيق  القتالية  القدرات  توفري 
القوات  ل��وح��دات  العالية  الكفاءة 
امل�شلحة مبختلف فروعها لإجناز 
امل���ه���ام امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��ا مم���ا كان 
مناطق  ت���وف���ري  اأي�������ش���ا  ي��ت��ط��ل��ب 
ت��دري��ب وم��ي��ادي��ن رم��اي��ة منا�شبة 
لإ�شتخدام هذه ال�شلحة واملعدات. 
امل�شرتك  الطريان  قائد  اأ�شاف  و 
وتد�شني  اف���ت���ت���اح  ج����اء  ل��ق��د   "  :
للطريان  الثقيلة  الرماية  ميدان 
متطلبا  باعتبارة  ال��ي��وم  امل�شرتك 
باملفهوم  احلديثة  املعركة  لتطور 
امل�شرتك و تكامل الأ�شلحة والذي 
ت��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا الأ���ش��ل��ح��ة اجل���وي���ة و 
بارزا  دورا  ال��ع��ام��ودي��ة  ال��ط��ائ��رات 
يف تغيري نتائج املعارك و احلروب 

احلديثة".
اأن الق�شد من امليدان هو  واأو�شح 
بالذخرية  الرماية  على  التدريب 
احل���ي���ة جل��م��ي��ع الأ���ش��ل��ح��ة �شمن 
خمتلفة  م����دي����ات  و  اإرت�����ف�����اع�����ات 

و  ال��ق��درات احل��ال��ي��ة  تتنا�شب م��ع 
اإحتياطات  مراعاة  مع  امل�شتقبلية 
الأم���ان ل��رف��ع ك��ف��اءة ال��وح��دات يف 

اإ�شتخدام النريان امل�شرتكة.
بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  و�شاهد 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
ال��ع��ني خ���الل احلفل  يف م��ن��ط��ق��ة 
�شيناريو التعامل مع قوات معادية 
غري منظمة يف منطقة امل�شوؤولية 
ب�شرورة  الأوام������ر  ���ش��درت  ح��ي��ث 
وجود ا�شناد جوي قريب من قبل 
امل�����ش��رتك التي  ال���ط���ريان  ق���ي���ادة 
امل�شلحة  قواتنا  �شقور  فيها  نفذ 
ما  فيها  طبقوا  حية  �شيناريوهات 
تلقوه من مهارات وخربات لتاأدية 

مهام م�شرتكة يف م�شرح العمليات 
و�شول لتحديد الأهداف بدقة.

�شعادة  ق�����دم  احل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  ويف 
ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق 
القوات  اأرك������ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
ال�شيخ طحنون  �شمو  اإىل  امل�شلحة 
�شلطان"  "بندقية  حم���م���د  ب����ن 
اأنتجتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��ع  اإم���ارات���ي���ة 
وت�شميتها  العاملية  كراكال  �شركة 
ال�شهيد  با�شم  تيمنا  ال���ش��م  بهذا 
ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن ���ش��ل��ط��ان حممد 
ارتقى  ال���ذي  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن 
اإميانا مبا قدمه  وذل��ك  اليمن  يف 
جنودنا البوا�شل يف ميدان ال�شرف 
الع�شكرية  ال���ع���م���ل���ي���ات  خ������الل 

اليمن  يف  ال�����ش��رع��ي��ة  ل����ش���ت���ع���ادة 
�شمن عا�شفة احلزم واإعادة الأمل 
العطرة  ال�شهداء  ل�شرية  وتخليدا 
الطاهرة  بدمائهم  �شطروها  التي 
تغيب  لن  تاريخية  ملحمة  �شمن 
ق��دم��ت قيادة  الأذه�����ان.. كما  ع��ن 
تذكارية  هدية  امل�شرتك  الطريان 
ال�شيخ  �شمو  ت��وج��ه  و  �شموه.  اىل 
نهيان  اآل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
العني  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
الحتفال  ن��ه��اي��ة  يف  احل�����ش��ور  و 
الذين  ال��وط��ن  ل�شهداء  ب��ال��دع��اء 
قدموا اأرواحهم رخي�شة يف �شبيل 
رف��ع��ة دول���ة الإم����ارات وال���ذود عن 

ترابها الغايل.
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يجده  م���ن   )759641(
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فقدان جواز �سفرت
هرنيكو�س   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ان��������ت��������وي��������ن ب�������ي�������رت��������س ، 
اجلن�شية  ن����ي����وزي����الن����دا  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )426176(
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اأخبـار الإمـارات
�شحة اأبوظبي تدعو املواطنني اإىل درا�شة التخ�ش�شات الطبية 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت هيئة ال�شحة - اأبوظبي حملة حتت عنوان �شحة وطننا ب�شواعد 
اأبنائنا على مواقع التوا�شل الجتماعي والتي تدعو من خاللها الأجيال 
الإماراتية ال�شابة من كال اجلن�شني يف عمر ما بني 16 و18 عاما اإىل 

درا�شة التخ�ش�شات الطبية ودخول �شوق العمل يف املجال ال�شحي.
ياأتي ذلك يف اإطار حر�س الهيئة وم�شاعيها الدائمة اإىل حتقيق ا�شتدامة 
القطاع من خالل حتفيز ال�شباب الإماراتي على درا�شة هذه التخ�ش�شات 

ورفد القطاع بكوادر وطنية قادرة على امل�شي به قدما.
يبلغ عدد الكفاءات الوطنية العاملة يف القطاع ال�شحي 2.289 منهم 
املهن  يف  و24%  التمري�س  يف  و14%  طبيب  مبهنة  يعملون   49%

ال�شحية امل�شاندة و%9 يف طب الأ�شنان و%4 يف ال�شيدلة.

و تبلغ ن�شبة الأطباء املواطنني %13 من جمموع الأطباء العاملني يف 
الإمارة بواقع 1124 طبيبا مواطنا فيما يبلغ عدد املواطنني العاملني 
املواطنات  الإن���اث  ن�شبة  وتبلغ  وممر�شة  ممر�شا   315 التمري�س  يف 
ال�شحي. القطاع  يف  العاملني  املواطنني  للذكور   24% مقابل   76%

يف  �شركائها  مع  كثب  عن  العمل  اإىل  اأبوظبي   - ال�شحة  هيئة  وتتطلع 
التخ�ش�شات  درا�شة  يف  الراغبني  املواطنني  اأع��داد  زي��ادة  بهدف  القطاع 
واملتطلبات  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  خ��الل  م��ن  الطبية 
جدارتها  اأثبتت  اإماراتية  لكفاءات  جناح  ق�ش�س  اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبلية، 

يف القطاع الطبي.
اأبوظبي:   - ال�شحة  هيئة  رئي�س  اخلييلي  مغري  الدكتور  معايل  وق��ال 
تعد مهنة الطب من املهن النبيلة التي ميكن من خاللها مد يد العون 
املجتمع  على  باخلري  تعود  اإن�شانية  اأع��م��ال  وتقدمي  اإليها  للمحتاجني 

والوطن باأ�شره .
توؤديه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اأبوظبي   - ال�شحة  نوؤكد يف هيئة   : واأ���ش��اف 
الكفاءات الوطنية يف �شمان ا�شتدامة القطاع وجذب وتدريب املواطنني 
يف املجال الطبي لتلبية الطلب املتزايد على اخلدمات ال�شحية و�شمان 
ا�شتمرار الكفاءات الطبية الوطنية العاملة يف القطاع يف تقدمي خدماتها 

وتطويرها وت�شليحها باملعرفة واخلربات الالزمة .
العاملة  ال��ق��وى  تخطيط  اإدارة  مدير  ال��ظ��اه��ري  �شيخة  قالت  ب��دوره��ا 
الوطنية يف القطاع ال�شحي يف هيئة ال�شحة - اأبوظبي: ت�شهد الإمارة 
املواطنني  ا�شتقطاب  يجعل  ما  ال�شحية  اخل��دم��ات  على  متزايدا  طلبا 
الوطنية جدارتها يف  الكفاءات  اأثبتت  ق�شوى حيث  اأولوية  القطاع  اإىل 
ذلك  على  دليل  وخ��ري   .. ال�شحي  القطاع  �شيما  ل  القطاعات  خمتلف 
لها  اأ�شبح  اإم��ارات��ي��ة  �شخ�شيات  حققتها  التي  الكبرية  النجاح  ق�ش�س 

ب�شمة وا�شحة يف القطاع .
ودعت اجليل الواعد من مواطني الدولة اإىل درا�شة التخ�ش�شات الطبية 
واللتحاق باملهن الطبية ملا لذلك من دور يف تعزيز القطاع وا�شتدامته.

ال�شركاء  خمتلف  مع  تتعاون  اأبوظبي   - ال�شحة  هيئة  اأن  اإىل  اأ�شارت  و 
اأبوظبي للتعليم وجامعة الإم��ارات وكليات التقنية  ذوي ال�شلة جمل�س 
العليا وكلية ال�شيخة فاطمة للعلوم ال�شحية اإ�شافة اإىل مزودي الرعاية 

ال�شحية يف الإمارة يف �شبيل حتقيق الأهداف املن�شودة.
اإل��ك��رتون��ي��ة ميكن  ت��وف��ري من�شة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  ل��ف��ت��ت  و 
حول  امل��زي��د  م��ع��رف��ة  يف  رغبتهم  ع��ن  التعبري  خ��الل��ه��ا  م��ن  للمهتمني 
اأنه  مو�شحة  عام  ب�شكل  ال�شحية  الرعاية  وقطاع  الطبية  التخ�ش�شات 
�شيتم ربط املن�شة بعدد من املن�شات الأخرى التي تقدم معلومات وافية 

حول التخ�ش�شات واجلامعات التي توفرها، اإىل كيفية الت�شجيل.

جمل�ض �شباب احليل يكرم مدير 
الأ�شغال تقديرًا جلهود الدائرة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

كرم جمل�س �شباب احليل يف راأ�س اخليمة، كاأوىل مبادراته يف عام اخلري، 
املهند�س اأحمد احلمادي مدير دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة يف المارة، 
الأودية  بفي�شان  املتاأثرة  املناطق  لتنظيف  املكثفة  الدائرة  جلهود  تقديرا 

خالل موجة الأمطار الأخرية. 
كما كرم املجل�س عمال الدائرة للجهد الذي بذلوه يف تنظيف املنطقة من 

اآثار في�شان وادي �شقر الذي تاأثرت به �شعبية احليل.  
به  تاأثرت  ال��ذي  �شقر  وادي  في�شان  من  موؤخراً  الأمطار  �شقوط  وت�شبب 
املنطقتني  �شوارع  الفحلني، وغمر  نقب يف  وادي  منطقة احليل، وفي�شان 
املنخف�س، وتوا�شل جهد  امل�شتوى  ذات  الأه��ايل  التي دخلت منازل  باملياه، 
ال��ي��وم يف  عمال دائ���رة الأ���ش��غ��ال واخل��دم��ات العامة ل�شاعات م��ت��اأخ��رة م��ن 
املنطقتني، لتنظيف اآثار في�شان الوادي يف ال�شوارع وال�شكيك بني املنازل. 

اإرت��اأى تكرمي  اأن املجل�س  اأحد �شباب جمل�س احليل،  النعيمي،  وقال را�شد 
م��دي��ر دائ���رة الأ���ش��غ��ال واخل��دم��ات العامة مل��ا مل�شوه م��ن جت���اوب ف��ع��ال مع 
مطالب الأهايل ، حيث وا�شل عمال الدائرة ل�شاعات عمل طويلة من اأجل 
تنظيف املنطقة وخا�شة �شعبية احليل التي تاأثرت هيه وجارتها الفحلني 
و�شريعاً، رغم تعدد  التجاوب كان لفتاً  اأنه  الأودي��ة، مو�شحاً  من في�شان 
مهام الدائرة يف رفع الأ�شرار التي خلفتها الأمطار يف عدة مناطق و�شوارع 

الإمارة. 
واأكد اإن التكرمي والتقدير مو�شول جلميع موظفي الدائرة وعلى راأ�شهم 
مديرها املهند�س اأحمد احلمادي الذي خ�ش�س له املجل�س درع تقدير لذلك 
الدور الذي اأدته دائرته خالل الأيام القليلة املا�شية، وامتدادا لالإجنازات 
التي نفذتها الدائرة ب�شكل لفت على مدار الأعوام املا�شية ، وتفاعاًل مع 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  الذي وجه به �شاحب  عام اخلري 

رئي�س الدولة حفظه اهلل. 
على  تنح�شر  ل  احليل  �شباب  جمل�س  اأن�شطة  اأن  النعيمي  را�شد  واأو���ش��ح 
املواقف  جميع  لتقدير  متتد  اإمن���ا  والج��ت��م��اع��ي��ة،  الوطنية  الح��ت��ف��الت 
والأحداث التي ت�شب يف م�شلحة املجتمع، موؤكدا اأن ال�شكر والتقدير لتلك 
اخلطى  تلك  متابعة  على  واإ�شرارا  عزما  املخت�شة  اجلهات  تزيد  اجلهود، 
ال�شعب  التوا�شل بني  التي ت�شب يف م�شلحة املجتمع، كما تعمق عالقات 

واجلهات احلكومية اخلدمية. 

ر�سيده اأكرث من 60 األف عملية

جراح عاملي ي�شتبدل املفا�شل يف 10 دقائق بال�شعودي الأملاين

عثمان  رمي  ال����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
للم�شت�شفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة 
ا�شافة  يعترب  �شاه  مع  اتفاقنا  ان 
خلدماتنا  متقدمة  ونقلة  نوعية 

الف�شل يف ذلك اىل تقنية ال�شفر 
ال��ت��ي اب��ت��ك��ره��ا ���ش��اه ومت��ك��ن��ه من 
دقائق   10 خ��الل  املف�شل  تبديل 

فقط .

تعد  ال�شفر  تقنية  ان  اىل  لف��ت��ة 
�شاأنها  ، من  ث��ورة جراحية فعلية 
بالن�شبة  واجلهد  الوقت  توفر  اأن 
للطبيب و املري�س كما اأنها متكن 

•• دبي – الفجر 

تعاقد امل�شت�شفى ال�شعودي الملاين 
العاملي  ال���ع���ظ���ام  ج�����راح  م���ع  دب����ي 
فيكرام �شاه رائد جراحة املفا�شل 
للم�شت�شفى  بزيارات دورية  ليقوم 
املفا�شل  تبديل  عمليات  لإج���راء 
مفا�شل  فيها  مب��ا  ا�شتبدالها  اأو 
الركبة وال���ورك وال��ك��وع وذل��ك يف 
توفري  اىل  امل�شت�شفى  �شعي  اط��ار 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  اأف�شل 
الرت�����ق�����اء  و  امل���ج���ت���م���ع  لأف�����������راد 
توليه  ال��ذي  والهتمام  بكفاءتها 

ملرتاديها وزائريها .
وي����ع����د ف����ي����ك����رام �����ش����اه م����ن اك���رب 
وقد  ال��ع��امل  يف  املفا�شل  ج��راح��ي 
تبديل  ع��م��ل��ي��ة  األ����ف   60 اج����رى 
مف�شل، و هو اأعلى معدل جراحي 
ويرجع   ، واح���د  لطبيب  م�شجل 

الخ�����ري م���ن ال���ع���ودة ل��ل��ن�����ش��اط و 
ن��اه��ي��ك عن  ال��ي��وم  بنف�س  امل�����ش��ي 
كون   ال��ف�����ش��ل  اح��ت��م��الت  تقلي�س 
ال���رتم���ي���م و ال���ت���ع���ايف ل��ل��ع��ظ��ام و 
للغاية   ي�شري  ال��رخ��وة  الأن�����ش��ج��ة 

بتطبيق هذه التقنية.
على  داأب  امل�شت�شفى  اأن  واو�شحت 
جمال  يف  اخل�������ربات  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
الع�شبية  و  العظمية  اجل���راح���ة 
البولية  و  التداخلية  اجل��راح��ة  و 
و  الأذن  و  ال���دم���وي���ة  الأوع����ي����ة  و 
اأن  الأن�����ف و احل���ن���ج���رة، م���وؤك���دة 
�شنوات  ع���دة  خ���الل  و  امل�شت�شفى 
يكون  اأن  على  قدرته  اأثبت  فقط 
مزوداً متكاماًل للخدمات الطبية 
�شعيد  على  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  و 
اخليار  ليكون  و  العربية  املنطقة 
الأف�����ش��ل لكثري م��ن امل��ر���ش��ى من 

خمتلف دول العامل .

�شاركني معرفتي مبادرة لن�شر خربات الكبار 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الرحمن  عبد  حممد  امل��ق��دم  ق���ّدَم 
اخلدمات  اإدارة  م���دي���ر  الأح���م���د 
ب�شرطة  والت�شالت  الإلكرتونية 
راأ����س اخل��ي��م��ة، ور���ش��ة عمل �شمن 
م����ب����ادرة ) ���ش��ارك��ن��ي م��ع��رف��ت��ي (، 
�شامل  اأح����م����د  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور 
تدريب  م��ع��ه��د  م���دي���ر  ال�����ش��ل��وم��ي 
���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، وع���دد من 
ال�شباط والفراد بالقيادة العامة 
تطبيقاً  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ل�����ش��رط��ة 
يف  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل تفعيل 
ن�شر ثقافة املعرفة، وتفعياًل لدور 
الروؤ�شاء  ب���ني  امل���ع���ريف  ال��ت��وا���ش��ل 
وامل�����روؤو������ش�����ني، ل���ال����ش���ت���ف���ادة من 
وتوظيفها  واخل��������ربات  امل����ع����ارف 
لب��ت��ك��ار م��ع��ارف ج��دي��دة، يف اإطار 
دعم القيادة ملبادئ تطبيق مفاهيم 

اإدارة املعرفة.
الأحمد،  حممد  املقدم  ا�شتعر�س 
الذاتية،  ���ش��ريت��ه  ال��ور���ش��ة  خ���الل 

طيلة  الوظيفي  ت��درج��ه  وم��راح��ل 
اخلدمات  جم����ال  يف  ع���ام���اً   25
الإل��ك��رتون��ي��ة والت�����ش��الت، ناقاًل 
واجنازاته  وجت��ارب��ه  خرباته  كافة 
حياته  طيلة  وال�شرطية  العملية 
جتربته  اإىل  م��ت��ط��رق��اً  امل��ه��ن��ي��ة، 
الذكي  ال���ت���ح���ول  ظ���ل  يف  امل��ه��ن��ي��ة 
اإدارة  وك���ي���ف���ي���ة  والإل��������ك��������رتوين، 
لأهميتها  مل���ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
احلديثة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اخلدمات  م�����ش��روع  ا�شتعر�س  ث��م 
حماية  ل����ن����ظ����ام  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 

ا�شت�شراف  اأهمية  م��وؤك��داً  التقني، 
ا�شتخدام  واأهمية  الذكي  امل�شتقبل 
امل�شتوى  على  الذكية  التطبيقات 
الوظيفي وامل�شتوى ال�شخ�شي، كما 
ال�شتعداد  م��ه��ارات  ا�شتعرا�س  مت 
بذكاء ومنها  امل�شتقبل  ل�شت�شراف 
اجلديدة  الب��ت��ك��ارات  اإىل  النتباه 

وتوّقع وت�شّور اجتاهات امل�شتقبل.
اأهمية  الأح�����م�����د،  امل����ق����دم  واأك��������د 
ال�شتعداد  ع��ن��ا���ش��ر  ا����ش���ت���خ���دام 
ب����ذك����اء ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل واأه�������م هذه 
الذكية  التكنولوجيا  العنا�شر هي 
الح�شا�س  ب��������اإدراك  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
والتكيف وامل�شاعدة يف ا�شت�شعار ما 

املهنية  الأعمال  اإجن��از  نحتاجه يف 
اأهمية  على  مثمناً  ال�شخ�شية،  اأو 
اأداء  يف  الفريق  ب��روح  العمل  قيمة 
ال�شجاعة  وامل����ب����ادرات  ال���واج���ب���ات 
واملتميزة، حيث ت�شهم ب�شكل كبري 
ينعك�س  مب��ا  بالعمل،  الرت��ق��اء  يف 

اإيجاباً على العاملني.

املوارد الب�شرية يف عجمان تنظم ور�شة ال�شعادة ملوظفي املجل�ض التنفيذي

�شفريالدولة لدى بولندا ورئي�ض املجل�ض البلدي ملحافظة مازوفيا يبحثان عالقات التعاون

•• عجمان ـ الفجر 

الب�شرية بعجمان  امل��وارد  لتنمية  املركزية  الإدارة  نظمت 
الإدارة بح�شور  ال�شعادة يف مقر  ور�شة عمل حول  اأم�س 
و  التنفيذي بعجمان  باملجل�س  امللحقة  الإدارات  موظفي 
املوؤ�ش�شية  ال�شعادة  مفهوم  لتعزيز  جهودها  �شمن  ذل��ك 
اأول  مدير  ال�شام�شي،  م��وزة  اأو�شحت  و  املوظفني.  لدى 
ال�شعادة  منظومة  اأن  بالإنابة  التطوير  و  التنمية  ق�شم 
والإيجابية يف العمل تعد مهمة لرفع م�شتويات الإنتاجية 

اأن  اإىل  م�شرية  املوظفني،  و  املوؤ�ش�شات  ب���اأداء  الرت��ق��اء  و 
تعمل  بعجمان  الب�شرية  امل��وارد  لتنمية  املركزية  الإدارة 
على تطبيق توجيهات قيادة دولة الإم��ارات الر�شيدة يف 
خالل  م��ن  الوظيفي  وال��ر���ش��ا  ال�شعادة  م�شتوى  تعزيز 
قدراتهم  لتوظيف  امل��وظ��ف��ني  ب��ني  اإي��ج��اب��ي��ة  ط��اق��ة  زرع 
وخرباتهم لالرتقاء مبعدلت الأداء واجلودة يف العمل و 
تعزيز مفهوم ال�شعادة املوؤ�ش�شية لدى املوظفني والو�شول 
لأعلى معدلت الولء الوظيفي التي تعترب مكونا اأ�شا�شيا 

للتميز يف العمل مبا ي�شب يف خدمة الوطن. 

•• مازوفيا -وام:

ال�شابري  ح�شن  عي�شي  يو�شف  ال��دك��ت��ور  �شعادة  بحث 
���ش��ف��ري ال���دول���ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا و���ش��ع��ادة اآدم 
�شرتوجيك رئي�س املجل�س البلدي يف حمافظة مازوفيا..
عالقات التعاون يف املجالت ال�شتثمارية والقت�شادية 

وال�شياحية اإ�شافة اإىل النقل والطاقة.
ال��ذي ج��رى يف  �� خ��الل اللقاء  واأك��د ال�شفري ال�شابري 
من  ع��دد  بح�شور  املحافظة  يف  ال��ب��ل��دي  املجل�س  مقر 
امل�����ش��وؤول��ني ���� ح��ر���س ال��دول��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا مع 
الدولة  �شفارة  اأن  املجالت..م�شيفا  خمتلف  يف  بولندا 
يف وار�شو تبذل ق�شارى جهودها لدعم وتفعيل التعاون 

بني البلدين ال�شديقني.

عن  مل��ازوف��ي��ا  البلدي  املجل�س  رئي�س  اأع���رب  جانبه  م��ن 
���ش��ع��ادت��ه مب�����ش��ت��وى ال��ع��الق��ات امل��ت��ط��ورة ب��ني البلدين 
اإىل  الإم��ارات��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ا�شتقطاب  اإىل  متطلعا 
�شفري  ���ش��ع��ادة  ال��ب��ول��ن��دي  امل�����ش��وؤول  واأط��ل��ع  حمافظته. 
من  العديد  ال�شتثمارات  وفر�س  اإمكانات  على  الدولة 
مناطق املحافظة ل �شيما فيما يتعلق مبجال ال�شياحة 

وخا�شة العالجية والنقل والبناء والطاقة.
كما بحث اجلانبان خالل اللقاء اإمكانية توقيع اتفاقية 
مدن  بجانب  ووار���ش��و  اأبوظبي  العا�شمتني  بني  تواأمة 
اإماراتية و بولندية اأخرى وذلك بهدف تبادل املعلومات 
لدى  املختلفة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  واخل�����ربات 
تعزيز  الإي��ج��اب��ي على  الأث���ر  ل��ه  �شيكون  اجلانبني مم��ا 
العالقات والتقارب بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

املقبل  ال�سبت  املعلمني  تدريب  مبركز  االختبار  حتت  معلم   100

امل�شاركة للتجريب ونتائجه لن يرتتب عليها اأي قرار
•• دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق����ررت 
اخ��ت��ب��ار جت��ري��ب��ي لرتخي�س  ع��ق��د 
امل��ع��ل��م��ني،  ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل يف 
بعجمان،  املعلمني  ت��دري��ب  م��رك��ز 
التجريبي   الخ��ت��ب��ار  ي�شتهدف  اإذ 
 6 ع���ل���ى  م����وزع����ني  م��ع��ل��م   100
اللغتني  يف  تتمثل  درا���ش��ي��ة  م����واد 
والريا�شيات  والجنليزية  العربية 
والأح���ي���اء وال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء ،  
والمارات  دب��ي  من  تر�شيحهم  مت 

ال�شمالية. 
و����ش���م���ت ق���ائ���م���ة امل���ر����ش���ح���ني 30 
و23  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  مل���ادة  معلما 
للريا�شيات،  و24  ل��الجن��ل��ي��زي��ة، 
والحياء،  ال��ف��ي��زي��اء  م��ن  ل��ك��ل  و8 
و7 ملادة الكيمياء، يف وقت ت�شدرت 
منطقة ال�شارقة التعليمية القائمة 
خمتلف  من  معلماً   33 مب�شاركة 
اخليمة  راأ����س  يليها  التخ�ش�شات، 
بواقع 24 معلما، ثم الفجرية 15، 
ودبي 14 معلما، ثم يليها عجمان 
اأم القيوين التي  9، واخريا  بواقع 

�شاركت ب� 5 معلمني.
ال�شاعة  يف  الختبار  اأع��م��ال  وت��ب��داأ 
املقبل،  ال�شبت  �شباح  من   8:30
وت��ت�����ش��م��ن ج��ل�����ش��ة ح���واري���ة، يبداأ 
ملعايري  التجريبي  الختبار  بعدها 
املواد اللغتني العربية والجنليزية 
والفيزياء  والح��ي��اء  والريا�شيات 
والن�شف  التا�شعة  يف  وال��ك��ي��م��ي��اء، 
الثانية ع�شر ظهرا،  وي�شتمر حتى 
الختبار  ث���م  ال�����ش����رتاح����ة،  ي��ل��ي��ه 
للمواد  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
ال�شا�شية التي ت�شم اللغة العربية 

الرتخي�س،  م�����ش��روع  فعلية  م��دى 
للتحقق  الراجعة  التغذية  وتقدم 
التجريب،  جم����الت  ف��اع��ل��ي��ة  م���ن 
للتطبيق،  وق��اب��ل��ي��ت��ه��ا  وت��راب��ط��ه��ا 
وم��ع��رف��ة م��واط��ن ال��ق��وة، وحتديد 
مواجهة  و  ال��ت��ح�����ش��ني  جم������الت 
الفعلي  التطبيق  قبل  ال��ت��ح��دي��ات 
ف�شال  املعلمني،  ترخي�س  مل�شروع 
عن منح امل�شاركني �شهادات امل�شاركة 

واأف�شل   2021 املتحدة  العربية 
املمار�شات الدولية .

عنا�شر  املعايري  وثيقة  وتت�شمن   
اإذ جاء  ك���ل م��ع��ي��ار،  ي��ت��ك��ون م��ن��ه��ا 
املعيار الأول يحمل عنوان ال�شلوك 
ينبغي  حيث   ، والأخ���الق���ي  املهني 
بالقيم  الل���ت���زام  امل��ع��ل��م  ُي��ظ��ه��ر  اأن 
للدولة،  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال����رتاث����ي����ة 
ويتمثل �شخ�شيا ومهنيا ب�شلوكيات 

وي�شتثنى  والح����ي����اء  وال��ك��ي��م��ي��اء 
الجنليزية  ال��ل��غ��ة  م�����ادة  م��ع��ل��م��ي 

والريا�شيات.
واأكدت الوزارة خالل تعميمها على 
مدار�س امل�شتهدفني، الذي ح�شلت   
ال���ف���ج���ر  ع���ل���ى ن�����ش��خ��ة م����ن����ه، اأن 
لن  ونتائجه  الختبار  يف  امل�شاركة 
اإن  �شوى   ، ق��رار  اأي  عليها  يرتتب 
على  الوقوف  يف  �شت�شاعد  نتائجه 

يف املرحلة التجريبية للرتخي�س.
وح��ددت ال���وزارة ع��دداً من معايري  
ق��ي��ا���س اداء امل��ع��ل��م��ني، وف��ق��اً مل��ا مت 
ال�شمولية  اخلطة  �شمن  تطويره 
بهدف  ب��ال��دول��ة،  التعليم  لنه�شة 
على  امل���ع���ل���م���ني  اأن  م����ن  ال����ت����اأك����د 
الوظيفية،  م�شتوياتهم  اخ��ت��الف 
امل��ه��ن��ي��ة، التي  ال���ك���ف���اءات  ل��دي��ه��م 
اأه��داف روؤية الإمارات  تن�شجم مع 

النزاهة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  واأخ��الق��ي��ات 
والح������رتام وال���ع���دال���ة والل���ت���زام، 
والتوا�شل  التعاون  اأوا���ش��ر  وب��ن��اء  
على  املعنية  الأط�����راف  جميع  م��ع 
التعلم  دع��م  ت�شمن  مهنية  اأ�ش�س 

وتعزيزه.
 ف��ي��م��ا رك�����ز امل���ع���ي���ار ال����ث����اين على 
يدرك  اأن  وينبغي   ، املهنية  املعرفة 
يف  تنميته  وكيفية  التعلم  امل��در���س 
�شياق الإدراك الكامل حلقيقة تنوع 
واحتياجاتهم،  املتعلمني  خ�شائ�س 
املنهاج  حم���ت���وى  وي��ط��ب��ق  وي��ف��ه��م 
التي  اجل������وان������ب  يف  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
الخت�شا�س  ن���ط���اق  ���ش��م��ن  ت��ق��ع 
ف�����ش��ال ع���ن تطبيق   وامل�����ش��وؤول��ي��ة، 
والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  املنهجيات 

والقيم الثقافية وال�شيا�شات.
 اما  املعيار الثالث جاء حتت عنوان  
يتم  ح���ي���ث   ، امل��ه��ن��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات 
اإي��ج��اد بيئات تعلم  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  
اآمنة وداعمة وحمّفزة للمتعلمني، 
وي��خ��ط��ط امل��ع��ل��م  ل��ت��دري�����س فّعال 
العملية  حم����ور  يف  امل��ت��ع��ل��م  ي�����ش��ع 
خ�شائ�س  خ���الل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،م��ن 
وُيوظف  متعلم،  ك��ل  واح��ت��ي��اج��ات  
ال��ّت��ق��ن��ي��ة ب��اأ���ش��ال��ي��ب م��ب��ت��ك��رة، مع 
متنوعة  تقييم  اأ���ش��ال��ي��ب  تطبيق 

تدعم عملية التدري�س .
 وركز املعيار الرابع التطوير املهني 
املعلم م�شوؤولية   اأن  يتحمل  ، على 
خالل  من  الذاتي  املهني  التطوير 
التفكر يف م�شتوى الأداء،  ممار�شة 
اإىل  التي حتتاج  اجل��وان��ب  وي��ح��دد 
ت���ط���وي���رو وي��خ��ط��ط وي�������ش���ارك يف 
على  اأث��ره  ويقيم  املهني،  التطوير 

عملية التدري�س والّتعلم.

�سورة للمعايري

فقدان جواز �سفرت
�شاهينه  امل��������دع��������و/   ف����ق����د 
 ب�������ي�������ج�������م ف����������������������اروق م������ي������اه 
SHAHINA  BEEGUM  FARUK MIHA"
اجلن�شية  ب���ن���ج���الدي�������ش���ي���ة   
ج����������������������واز ����������ش���������ف���������ره رق���������م 
�شادر   )AE8914914(
من   - ب���ن���ج���الدي�������س  م�����ن 
ب�شفارة  الت�شال  عليه  يجده 
ب��ن��ج��الدي�����س  ل����دى ال���دول���ة.  

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /�����ش����اه����د 
الهند     ، في�شيان  رم�شان 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1459148( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/4772213

فقدان جواز �سفرت
�شارافانان   / امل��دع��و  ف��ق��د 
تيكارامان تيكارامان ، الهند 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)5442069( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/4772213
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العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اول اوفر لل�شياحة

رخ�شة رقم:CN 2243040  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد غ�شان �شبحي الغ�شني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ا�شماعيل حممد احمد يو�شف التميمي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
واخوانه  اكرم  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1020973:التجارية ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بدر نا�شر جعبل حممد العوذيل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر جعبل حممد العوذيل

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
جالريي  ال�ش�����ادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهدايا  رخ�شة رقم:CN 1009361 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شاجث عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن حاجي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ليلى حممد نور من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ليلى حممد نور من 100% اىل %0

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

وحديقة ا�شيا
رخ�شة رقم:CN 1046336 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
للمنتجات  ال�ش�����ادة/املكال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليمنية رخ�شة رقم:CN 1328801  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زهره عي�شى حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد قما�س اجلابري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليو�شف 

موتورز ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 2100968 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جموهرات ال�شديق - فرع 3
رخ�شة رقم:CN 1039169-3 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاولت  كود  ديزاين  ال�ش�����ادة/ذا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1147138  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ذا ديزاين كود للمقاولت وال�شيانة العامة 
THE DESIGN CODE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/كويك فك�س للمقاولت وال�شيانة العامة   
QUICK FIX CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح م 2 ق 8 مكتب 38 املالك/�شمو ال�شيخ حمدان بن 
زايد اآل نهيان اىل ابوظبي امل�شفح م 2 - ق 8 - مكتب 34 - 24016 - 24016 �شركة العني 

للعقارات ذ.م.م واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإلغاء اعالن �سابق
ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدائن  الرخ�شة رقم:CN 1051937  قد ابدوا رغبتهم 

العدد  الفجر يف  ال�شادر يف جريدة  ال�شابق  العالن  الغاء  يف 

رقم:11926 بتاريخ:2017/1/24 واعادة الو�شع كما كان عليه

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة 

ن�شر هذا  تاريخ  اأ�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 

العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شفران للنقليات واملقاولت العامه

رخ�شة رقم:CN 1145860  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عاي�س حم�شن علي حممد ح�شني �شربان الربيكي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/عاي�س حم�شن علي حممد ح�شني �شربان الربيكي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حم�شن علي حممد ح�شني �شربان الربيكي %50

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 5*3 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شفران للنقليات واملقاولت العامه 
SAFRAN TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING

اىل/�شفران للنقليات واملقاولت العامه ذ.م.م   
SAFRAN TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/�شيناك�شز ردي مك�س ذ.م.م 

IN1001224:رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديالت التالية:

تعديل ال�شكل القانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
وتعديل ال�شم التجاري من �شيناك�شز ردي مك�س ذ.م.م اىل:�شركة �شيناك�شز ردي مك�س ملالكها رنا 

غ�شان �شبحي الغ�شني - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم: �شركة �شيناك�شز ردي مك�س ملالكها رنا غ�شان �شبحي الغ�شني 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
وتعديل ال�شركاء بخروج:

القاب�شة المارات  • �شيناك�شز 
كتوعة ابراهيم  داود  • ابراهيم 

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:
الغ�شني �شبحي  غ�شان  • رنا 

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�شناعه - اإدارة 
خدمة امل�شتثمرين - خالل اأ�شبوع من تاريخ ن�شر الإعالن ، واإل فلن تقبل املوؤ�ش�شة اأية اعرتا�س 

بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

 اإعـــالن �سطب قيد
ليمتد  يورب  انتك  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  اململكة  )اجلن�شية: 
عبداهلل  بناية  حمدان  )العنوان:�شارع  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة 
رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:44936(   - ابوظبي   - القمزي  دروي�س 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )1020(
القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ميدل اي�شت للعيون والب�شريات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1019399  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد حممد حمزة البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�شني غلوم علي العطار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امين حممد باقر اخل�شري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*13.50
تعديل �شكل قانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية 

تعديل ا�شم جتاري من/مركز ميدل اي�شت للعيون والب�شريات ذ.م.م 
MIDDLE EAST EYES & OPTICALS CENTRE LLC

اىل/نا�س للنظارات   
NAAS OPTICAL

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

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

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
العاملية  اخلليج  و�شط  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1023989  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شياء ال�شكرجي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة املر على م�شبح الكندي املرر %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�ش�شة م�شبح التجارية

MUSABBAH TRADING ESTABLISHMENT

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة م�شبح واخوانه القاب�شه ذ.م.م
MUSABaH AND BROTHERS HOLDINGS LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
للماأكولت  ال�شعودي  ال�ش�����ادة/املطبخ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شعودية يف اأي بي رخ�شة رقم:CN 1240201  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 16*1

تعديل ا�شم جتاري من/املطبخ ال�شعودي للماأكولت ال�شعودية يف اأي بي 
SAUDIAN KITCHEN FOR SAUDI FOOD VIP

اىل/املطبخ ال�شعودي يف اي بي   
SAUDI CUISINE VIP

Shop اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

مطعم فري�ض اند هوت- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2017/03/19 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1703003970 
يعلن امل�شفي نا�شر خلدمات تدقيق احل�شابات وادارة العمال 

عن حل وت�شفية �شركة:
)مطعم فري�س اند هوت - ذ.م.م(

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026584848 فاك�س 026584840 �س 
بناية جموهرات احل�شني  �شارع حمدان  ابوظبي   ب  35966 

)الطابق 2( مكتب رقم )201( 
 م�شطحبا معه كافة الأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون نور القوع 

للرجال  وفروعها
رخ�شة رقم:CN 1120515 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل عبيد عي�شى الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ربيع عبيد عي�شى الدرعي

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

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

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
العني لزينة  ال�ش�����ادة/حمل فجر  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1125946 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حارب ال�شب حارب وليد ال�شام�شي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

حارب ال�شب حارب وليد ال�شام�شي من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ت�شور ح�شني احلج حممد عبدالغفار %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
المني  نور  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للتعهدات ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1105912 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
احمد �شعيد حممد الهام الظاهري من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء
احمد �شعيد حممد الهام الظاهري من 0% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نور المني عبداهلل خان

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ران�شي للعقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1845869 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اطلقه  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  م��ع  متا�شيا 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
حفظه اهلل، يف يوليو 2015 ب�شاأن 
مكافحة التمييز والكراهية، اطلقت 
املجتمع  ل���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الت�شامح....  “ التوعوية  احلملة 
اإدارة  قامت  حيث  وامان”  �شعادة 
العامة  الإدارة  يف  الأمنية  التوعية 
ل����ش���ع���اد امل���ج���ت���م���ع ب���ال���ت���ع���اون مع 
ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة ورع���اي���ة الح����داث 
ب����اإق����ام����ة ف���ع���ال���ي���ات وحم���ا����ش���رات 
وعرو�س متثيلية ت�شمنت مدار�س 
وج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة لتبث 
مفهوم احلملة القائمة على اأهمية 
الخر  وتقبل  النا�س  بني  الت�شامح 
واعراقهم  ثقافاتهم  اختالف  على 
العن�شرية  مفهوم  ونبذ  ودياناتهم 
ي����ول����ده م����ن ك���راه���ي���ة وحقد  وم�����ا 

وتخلف لل�شعوب.
خمتلفة  م��دار���س  احلملة  و�شملت 
مثل مدار�س حممد بن را�شد ودبي 
وفئة  اخلا�شة،  وامل��ع��ارف  الوطنية 
يف  متمثلة  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
م��رك��ز دب���ي ل��ل��م��ع��اق��ني، ح��ي��ث لقت 

احل��م��ل��ة ا���ش��ت��ح�����ش��ان��ا وت��ف��اع��ال من 
قبل امل�شاركني، وعربت املدار�س عن 
على  للقائمني  و�شكرها  تقديرها 

احلملة.
وي��ت��ك��ون ف��ري��ق احل��م��ل��ة م��ن املقدم 
ق�شم  رئي�س  املهريي،  �شامل  حممد 

والنقيب  اجل���رمي���ة،  م��ن  ال��ت��وع��ي��ة 
علي يو�شف رئي�س �شعبة احلمالت، 
واملالزم خالد �شقر احلاي، ومرمي 
و�شارة  امل����ري،  و���ش��ل��م��ى  ال��ف��ال���ش��ي، 
الأن�شطة  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  ج���ا����ش���م 

بجمعية توعية ورعاية الأحداث. 

•• ادنربه -الفجر:

 قامت الربوفي�شورة اإميان جاد اأحد موؤ�ش�شي جمعية 
الإمارات ملتالزمة داون وامل�شت�شارة الرتبوية للجمعية 
بالجتماع مع املدير التنفيذي جلمعية متالزمة داون 
ال�شكتلندية الدكتورة باندورا �شمر فيلد يف ادنربه ، 
ال��ت��ط��ورات والرتتيبات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ب��ه��دف الط����الع 
املنوي  داون   ملتالزمة  العاملي  بالكونغر�س  اخلا�شة 
من  ال��ف��رتة  خ���الل  – ا�شكتلندا  جال�شكو  يف  ع��ق��ده 
24-27 يوليو 2018 والذي �شت�شارك به اجلمعية 
. هذا و�شيتم يف اأعقاب انعقاد هذا املوؤمتر ت�شليم دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة ممثلة يف جمعية الإمارات 
العاملي  ال��ك��ون��غ��ر���س  لتنظيم  ال��راي��ة  داون  مل��ت��الزم��ة 
ملتالزمة داون 2020، ومن املقرر اأن يقوم وفد من 
جمعية الإمارات ملتالزمة داون بح�شور هذا املوؤمتر.

واأ�����ش����اف����ت ال���ربوف���ي�������ش���ورة اإمي�������ان ج������اد: ل���ق���د كان 
الجتماع مثمراً حيث مت الوقوف على  اآلية التنظيم 
املنظمني،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  العقبات  وك��اف��ة 
امل�شاحب  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  الط�����الع  ومت 

للكونغر�س2018 .
ورق���ة عمل   ال��ع��ام  امل���وؤمت���ر  ب��رن��ام��ج  �شيت�شمن  ك��م��ا 
تغيري  ح�����ول  داون  مل���ت���الزم���ة  الإم����������ارات  جل��م��ع��ي��ة 
بذوي  الج��ت��م��اع��ي��ة  بالو�شمة  اخل��ا���ش��ة  الجت���اه���ات 
متالزمة داون وحتويلها اإىل دعم جمتمعي . وتطرق 

ب��دور دول��ة الإم���ارات العربية  اإىل الإ���ش��ادة  الجتماع 
البيئة  وتوفري  الإع��اق��ة  ذوي  دع��م  املتحدة يف جم��ال 
املي�شرة وتوفري كافة �شبل الدعم باأعلى املعايري وعلى 
لذوي  �شديقة  مدينة  دب��ي  وج��ع��ل  امل�شتويات  ك��اف��ة 

الإعاقة بحلول عام 2020 .
كما مت ت�شليط ال�شوء على مو�شوع املنا�شرة الذاتية 
اأن يكونوا  من خالل متكني ذوي متالزمة داون من 
منا�شرين لأنف�شهم مدافعني عن حقوقهم م�شوؤولني 

بقوة  �شوتهم  اي�����ش��ال  على  ق��ادري��ن  م�شتقبلهم  ع��ن 
التنفيذي   امل��دي��ر  ب��ني  الت��ف��اق  مت  وق���د   . للمجتمع 
اميان  والربوفي�شورة  فيلد  �شمر  ب��ان��دورا  الدكتورة 
ج���اد ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل����ربات ب��ه��دف اجناح 
الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون يف ا�شكتلندا وكذلك 
يف الإمارات، ومت التطرق للربنامج العام للكونغر�س 
بت�شلم  اخلا�شة  الحتفالية  يت�شمن  والذي   2018

المارات ر�شمياً راية تنظيم الكونغر�س 2020.

•• ابوظبي-الفجر:

الإمارات  تراث  لنادي  التابع  الطويلة  خميم  حِفَل 
فيها طلبة  �شارك  بفعاليات متنوعة  الأربعاء  ام�س 
الذي  الرثيا  مبلتقى  امل�شاركة  الذكور  مراكز  كافة 
ي�شهد اليوم اخلمي�س اختتام فعالياته التي ا�شتمرت 
ن��ح��و اأ���ش��ب��وع��ني حت��ت ���ش��ع��ار ع���ام اخل���ري وبرعاية 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ �شلطان بن  كرمية من �شمو 
النادي،  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ممثل �شاحب 
ومب�شاركة خمتلف املنت�شبني اإىل مراكز النادي، كما 
�شارك بفعاليات اليوم، التي ح�شرها �شعادة علي عبد 

والعالم  للدرا�شات  التنفيذي  املدير  الرميثي  اهلل 
وعدد  الن�شطة  ادارة  مدير  املناعي  �شعيد  وال�شيد 
من امل�شوؤولني يف النادي، فريق من مفو�شية ك�شافة 
اأبوظبي، يف اإطار حر�س اإدارة النادي على م�شاركة 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  وال��ن�����سء  الطلبة 
على  واط��الع��ه��م  ال��رتاث��ي��ة  بالفعاليات  وال�شبابية 
جتربة النادي يف ربط النا�شئة مبوروثهم الوطني. 
فقد التقى يف ميادين خميم الطويلة طلبة مراكز 
ك���ل م���ن اأب���وظ���ب���ي وال�����ش��م��ح��ة و���ش��وي��ح��ان والعني 
الرتاثية  بالأن�شطة  حافال  يوما  وعا�شوا  والوثبة، 
كما  املتنوعة،  وامل�شابقات  والرتفيهية،  والريا�شية 

�شاركهم يومهم وفد �شم خم�شة ع�شر م�شاركا من 
النادي  حر�س  اإط��ار  يف  اأبوظبي،  ك�شافة  مفو�شية 
على تو�شيع الفائدة يف فعاليات النادي على خمتلف 
املوؤ�ش�شات  واإط����الع  وال�شبابية  الطالبية  ال��ف��ئ��ات 
املعنية على جتربة النادي يف تعليم النا�شئة وال�شباب 
وتعريفهم مبختلف  الرتاثية  املفردات  العديد من 
جم��الت احلياة التي عا�شها الآب��اء والأج���داد، كما 
ق�شم  رئي�س  الرميثي  خ��ادم  را�شد  ال�شيد  ذلك  قال 
اأن كل ذلك  اأو�شح  النادي، والذي  املراكز يف  �شوؤون 
تراثية متنوعة مدرو�شة  ن�شاطات  ياأتي من خالل 
على  وم��وزع��ة  �شاملة  ب��رام��ج  �شمن  تنفيذها  يتم 

املدر�شية،  الإج���ازات  وتكون مكثفة يف  ال��ع��ام،  م��دار 
اإك�����ش��اب ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��ب��اب املعارف  وذل����ك ب��غ��ي��ة 
التي متكنهم من فهم الرتاث  والقيم والجتاهات 
وا���ش��ت��ل��ه��ام ع���ربه ال��رتب��وي��ة، وت��ع��ري��ف��ه��م مبكونات 
يف  الوطنية  بالهوية  ال��وط��ي��دة  وبعالقته  ال���رتاث 
اإط��ار املحافظة على ثوابت وقيم هذه الهوية التي 

هي م�شدر فخرنا واعتزازنا. 
ال�شعبية،  الألعاب  العديد من  الفعاليات  وت�شمنت 
مثل لعبة �شد احلبل، والألعاب ال�شاطئية مثل كرة 
القدم وكرة الطائرة،، و�شاركوا يف م�شابقات تراثية 
املعرفة واملتعة ووفرت  اأك�شبتهم  وثقافية وريا�شية 

املعرفة،  وت��ب��ادل  التوا�شل  م��ن  خا�شة  اأج���واء  لهم 
وذل���ك قبل اأن ي��ب��داأوا رح��ل��ة اإع���داد ط��ع��ام غدائهم 
باأنف�شهم، حيث قاموا بذلك ونفذوا عملية الطهو 
بالطرق التقليدية يف اخلالء بغية التعرف العملي 
ع��ل��ى األ�����وان م���ن الأك�����الت ال�����ش��ع��ب��ي��ة، وع��ل��ى طرق 
الآباء  حت�شريها متاما كما كانت تتم قدميا لدى 
تنظيف  بحملة  الطالب  قم  ذلك  والأجداد.وعقب 

ب�شاطئ الطويلة حفاظا على البيئة .
حيث  الن�شائية،  املراكز  اأن�شطة  اليوم  هذا  وتنوعت 
بعدد  ال�شباح  منذ  الن�شائي  اأب��وظ��ب��ي  مركز  َح��ِف��َل 
والفنية،  والبيئية  الرتاثية  التدريبية  الور�س  من 

ال��ت��ل��ي، و���ش��ّف اخل���و����س، واإع����داد  ف�شملت ���ش��ن��اع��ة 
الر�شم  وكذلك   ، اخلبي�شة  مثل  ال�شعبية  الأك��الت 
ال�شغري  اإىل جانب م�شابقة احلافظ  الزجاج،  على 
اعتاد  التي   ، ال�شغري  ال��ق��اريء  وم�شابقة  وور���ش��ة   ،
مت  حيث  امللتقى،  اأي���ام  طيلة  تنظيمها  على  امل��رك��ز 

اليوم تكرمي املتميزات يف هذه امل�شابقة. 
ومل يختلف الأمر كرثا يف مركز ال�شمحة الن�شائي، 
الرتاثية  ال��ي��دوي��ة  الأ���ش��غ��ال  ال��ور���س  �شملت  حيث 
م��ث��ل ���ش��ن��اع��ة ال�����ش��دو، وال���غ���زل، واإع������داد الأك����الت 
ال�شعبية، و�شناعة امليداليات، وكذلك ور�شة لتدوير 

النفايات. 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأ�شافت مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  اإح������دى 
للخدمات ال�شحية - �شحة ، مطلع 
اجليني  النمط  حتليل  ال��ع��ام  ه��ذا 
املخربية  التحاليل  جمموعة  اإىل 
حتليل  خمترباتها.   جتريها  التي 
حتديد  عملية  ه��و  اجليني  النمط 
من  ل��الإن�����ش��ان  اجلينية  ال��ف��روق��ات 
ت�����ش��ل�����ش��ل احلم�س  ف��ح�����س  خ����الل 
النووي DNA با�شتخدام حتليل 
بت�شل�شل  ومقارنته  حيوي  خمربي 

اأو  اآخ��ر  ل�شخ�س  ال��ن��ووي  احلم�س 
الدكتور  وق��ال  مرجعي.   بت�شل�شل 
اليافعي واحلا�شل على درجة  زين 
املناعة،  ام����را�����س  يف  ال����دك����ت����وراه 
نقل  ع��ن��د  التحليل  ه���ذا  ي�شتخدم 
يعانون  ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى  اإىل  ال���دم 
الثال�شيميا  الدم مثل  اأمرا�س  من 
يًكون  ح��ي��ث  املنجليية،  والأن��ي��م��ي��ا 
للكريات  حيوية  م�شادات  ج�شمهم 
كانت  اإن  وذل���ك  املنقولة  احل��م��راء 
مغايرة لكرياتهم احلمراء. ي�شاعد 
ه���ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل ل��ل��دم امل��ن��ق��ول على 
ح�شولنا على درجة مطابقة عالية 

تتيح للمري�س ال�شتفادة الق�شوى 
اإجناز  ي�شتغرق  امل��ن��ق��ول.  ال��دم  م��ن 
�شاعات   6 ي��ق��ارب  م��ا  الفح�س  ه��ذا 
م���ت���وا����ش���ل���ة ب���ا����ش���ت���خ���دام اح�����دث 
بقراءة  وي���ق���وم  ال��ط��ب��ي��ة  الج���ه���زة 
خمت�س.   ط���ب���ي  ف����ري����ق  ال���ن���ت���ائ���ج 
الزعابي،  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
رئ����ي���������س ق�������ش���م ع����ل����م الأم������را�������س 
واحلا�شلة  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���خ���ت���ربات 
على البورد الكندي يف علم اأمرا�س 
الدم، يوفر ق�شم املختربات الطبية 
الطبية  خليفة  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
املخربية  الت�شخي�شية  اخل��دم��ات 

ويعمل  امل�شت�شفى،  مر�شى  جلميع 
امل���خ���ت���رب ال���رئ���ي�������ش���ي ع���ل���ى م�����دار 
اأيام  الأربع والع�شرين �شاعة طوال 
التحاليل  غالب  وجت��رى  الأ�شبوع، 
يف املخترب عرب نظام اإلكرتوين دون 
الكبري،  ال��ي��دوي  للتدخل  احل��اج��ة 
وي�شمح هذا النظام باإنهاء مايقارب 
العينات خالل  %80 من حتاليل 
اأقل من �شاعتني.  كما يعترب خمترب 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية املرجع 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  والرئي�شي  الأول 
املتخ�ش�شة  الفحو�شات  توفري  يف 
فح�س  ذلك  على  ومثال  والدقيقة 

 20 م��دى  فعلى   ، اجليني  التطابق 
يقومون  والباحثون  املا�شية  �شنة 
اإيجاد  ع��ل��ى  ال����درا�����ش����ات  ب����اإج����راء 
ب�������ش���م���ة ك�����ري�����ات ال�������دم احل����م����راء 
وال���ت���ي مت��خ�����ش��ت ع���ن اإي���ج���اد نوع 
التي  ال��ف��ح��و���ش��ات اجل��ي��ن��ي��ة  م���ن 
املختربات  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  مي��ك��ن 
ال�شيخ  وتعترب مدينة  الإكلينيكية. 
يف  امل�شت�شفيات  اأوائ����ل  م��ن  خليفة 
ا�شتطاعت  ال��ت��ي  العربية  املنطقة 
ا�شافة هذا الإجناز الهام ملر�شاها. 
النيميا  ملر�شى  دم  توفري  مت  لقد 
بدرجة  امل��ث��ال  �شبيل  على  املنجلية 

الفئة  التطابق لن هذه  عالية من 
م�شادات  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  قابلية  ل��ه��ا 
يت�شبب  قد  مما  مغاير  دم  اأي  �شد 
الكريات  يف  ح���اد  تك�شر  ح���دوث  يف 

الدم احلمراء وقد ي�شعب يف بع�س 
الأحيان اإنقاذ املري�س منها حتى لو 

كان من نف�س الف�شيلة.
اأجرى خمترب مدينة ال�شيخ خليفة 

اأكرث   2016 ع���ام  خ���الل  الطبية 
من 3.8 مليون فح�س وجمع بنك 
ال���دم اأب��وظ��ب��ي اأك���رث م��ن 34 األف 

وحدة.

�سمن فعاليات ملتقى الرثيا

خميم الطويلة يحت�شن فعاليات الذكور واملراكز الن�شائية تنّوع م�شابقاتها وور�شها

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية ت�شيف حتليل النمط اجليني لكريات الدم احلمراء اإىل خدماتها

�شفري الدولة لدى الأردن يفتتح مركزي تدريب للخياطة يف الطفيلة ومعان
•• عمان -وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة ب���الل رب��ي��ع ب���الل ال��ب��دور �شفري ال��دول��ة لدى 
اململكة الأردنية الها�شمية ام�س الأول مركزي تدريب اخلياطة 
مبحافظة  الجتماعية  للتنمية  بنا  اب��و  جمعية  حتت�شنهما 
الطفيلة وجمعية �شيدات البادية اجلنوبية مبنطقة احل�شينية 

مبحافظة معان جنوب اململكة.
وك����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري وال���وف���د امل���راف���ق رئي�شي 
واأع�شاء اجلمعيتني وكبار امل�شوؤولني واحلكام الداريني وعدد 

من ووجهاء حمافظتي الطفيلة ومعان.

اإط��ار ع��ام اخل��ري ال��ذي اعتمدته دولة  وي��اأت��ي ه��ذا امل�شروع يف 
من  وبتمويل   2017 لعام  �شعارا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
والإن�شانية  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة  را���ش��د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
مل�شاعدة الأ�شر املتعففة وتدريبها حيث قدمت املوؤ�ش�شة متويال 
 5 اإن�شاء  تت�شمن  التي  الإم���ارات يف عمان  دول��ة  �شفارة  ملبادرة 

مراكز تدريل للخياطة بعدة مناطق بالأردن.
ويقوم امل�شروع على توزيع نحو 170 ماكينة خياطة مبوا�شفات 
عالية ومتميزة على 5 م�شاغل تدريب مت ان�شاوؤها لهذه الغاية 
والو�شط  بال�شمال  اململكة  حمافظات  م��ن  ع��دد  على  ووزع���ت 
واجلنوب. واكد �شعادة ال�شفري بالل البدور اأن الهدف من هذا 

امل�شروع الذي ياأتي �شمن عام اخلري توفري فر�س العمل من 
خالل تدريب املراأة على مهنة اخلياطة بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 
املحلية التي تهدف اىل تنمية وتاأهيل وت�شغيل املراأة الردنية 
يف املناطق التي بحاجة للدعم وامل�شاندة مما �شي�شهم يف اإعالة 

الأ�شر املتعففة.
واع������رب اه�����ايل حم��اف��ظ��ت��ي ال��ط��ف��ي��ل��ة وم���ع���ان ع���ن �شكرهم 
وتقديرهم لدولة الم��ارات قيادة وحكومة و�شعبا على تنفيذ 
الردين  اجل��ن��وب  مبحافظات  والتنموية  اخل��ريي��ة  امل���ب���ادرات 
ال�شقيقني  البلدين  والتي تعك�س عمق العالقات الخوية بني 

يف خمتلف املجالت وامل�شتويات.

•• اأبوظبي-وام:

جائزة   NFPA احلريق  من  للوقاية  الدولية  املنظمة  منحت 
الدفاع  ع��ام  قائد  امل��رزوق��ي  حممد  جا�شم  للواء  املتميزة  القيادة 
املدين يف وزارة الداخلية تقديرا جلهوده الرائدة وقيادته املتميزة 

يف تعزيز برامج ال�شالمة والوقاية من احلرائق يف الدولة.
واأعرب قائد عام الدفاع املدين عن امتنانه بح�شوله على اجلائزة 
يدعم  متميز  جهد  لكل  الدولية  املنظمة  تقدير  عن  تعرب  التي 
جهودها الإن�شانية يف توفري ال�شالمة والوقاية لكافة املجتمعات. 
وقال اإن ح�شوله على اجلائزة يعد تاأكيدا على ريادة الدفاع املدين 

الإماراتي بكافة منت�شبيه.. م�شريا اإىل اأن النجاحات التي حققها 
الدفاع املدين هي م�شدر جائزة القيادة املتميزة التي ح�شل عليها 
الواحد  الفريق  ب��روح  امل��دين  الدفاع  بقطاع  العمل  يجري  حيث 
التي  الر�شيدة  القيادة  له  دعت  ال��ذي  والتفوق  النجاح  �شر  وه��ذا 
اأ�ش�شت لكل جناح حتقق با�شم الوطن على يد اأبنائه بعد اأن وفرت 
والتفوق  التميز  جلعل  ال��ظ��روف  كافة  وه��ي��اأت  وامل�شاندة  ال��دع��م 
ثقافة جمتمعية و�شمة من �شمات اأبناء دولة الإمارات مما �شاهم يف 
�شياغة منوذجا متقدما يف كافة املجالت يحظى باحرتام العامل. 
من جانبه اأ�شاد جيم باويل الرئي�س التنفيذي للمنظمة الدولية 
للوقاية من احلريق بجهود اللواء جا�شم املرزوقي واإ�شهاماته يف 

تطوير منظومة الوقاية وال�شالمة واحلماية املدنية يف جمتمع 
الإمارات بو�شع ال�شرتاتيجيات الناجحة ومتابعة تنفيذ اخلطط 
الت�شغيلية والإ�شراف على عدة مبادرات توعوية تثقيفية �شاهمت 
يف تعزيز ون�شر ثقافة الوقاية وال�شالمة بني كافة اأفراد املجتمع 
اإىل جانب م�شاهماته يف و�شع برامج لتدريب وتنمية  الإماراتي 
وت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��ب�����ش��ري��ة. وث��م��ن ب���اويل ج��ه��ود ال��دف��اع املدين 
الإماراتي يف تطوير مدونة ممار�شات ال�شالمة من احلرائق كود 
الإمارات يف ن�شخته املطورة والتي كان لها اإ�شهام وا�شح يف حت�شني 
برامج الوقاية وال�شالمة وجعل الإمارات تتبواأ موقع ريادي بني 

دول العامل يف الوقاية من احلرائق ومكافحتها.

منح جائزة القيادة املتميزة العاملية لقائد عام الدفاع املدين

جمعية الإمارات ملتالزمة داون تبحث يف اأدنربه 
ترتيبات الكونغر�ض العاملي بدبي 2020

اإ�شعـــاد املجتمــــع تطلـــــق حملــــــة
 » الت�شامـــح....�شعادة واأمان« 
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تنويه
بتاريخ   11952 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�شادر  العالن  اىل  بال�شارة 
2017/2/23 بخ�شو�س الرخ�شة التجارية بال�شم التجاري/�شركة فاطمة للتجارة 

و�شوبر ماركت ذ.م.م ننوه بانه ورد خطاأ يف العالن
CN-1007448    :برقم الرخ�شة التجارية

.CN-1027490 :وال�شحيح هو  
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 1721 ل�سنة 2017 اإيجارات   
اىل املحوم عليها : زد ام زد للخدمات الفنية - �س ذ م م 

)جمهول حمل القامة( 
نعلمكم بان اللجنة الق�شائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/3/28  يف 

الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح /حممد علي عبداهلل العي�شى 
يف الدعوى رقم 1721 ل�شنة 2017 اإيجارات  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :  
مع   ، ال�شواغل  من  خاليا  وت�شليمه  امل��اج��ور  باخالء  الوىل  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
بدل  م��ن  ي�شتجد  وم��ا   ، دره��م  وق���دره 42.000  للمدعي مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  الزامها 
اليجار اعتبارا من 2016/11/26 وحتى تاريخ الخالء الفعلي ، مع تقدمي براءة 

ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، والزمتها بامل�شاريف. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
يوما   15 خالل  لالإ�شتئناف  قابل  فهو   ، احل�شوري  مبثابة  علنا  وتلي  دبي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/02225/2017 جتاري    
املدعي  : مري عبداهلل خوري  

اىل املحكوم عليه : اأك�شل لالأغذية - �س ذ م م  
الدعوى  يف   2017/4/3 بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 

املذكورة اعاله  ل�شالح / مري عبداهلل خوري :- 
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

 اول : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل للمدعي
الف  واربعون  �شتة  ب�شداد مبلغ وقدره )46.856.00(  امل�شتاأجرة  املدعي عليها  بالزام   : ثانيا 
وثمامنائة  و�شتة وخم�شون درهم للمدعي وذلك عن القيمة اليجارية للفرتة من 2016/9/1 

حتى 2017/3/1 وما ي�شتجد بعدها من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
ثالثا : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة ب�شداد غرامة ال�شيكات املرجتعة للمدعي املوؤجرة بقيمة 

)2.342.82( الفان وثالثمائة واثنان واربعون درهم واثنان وثمانون فل�س 
رابعا : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة بتقدمي �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

خام�شا : بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة مب�شاريف الدعوى. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 4/05178/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06377/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شقر اجل�شري خلدمات ت�شميم وتنفيذ احلدائق - 
�س ذ م م -  وهداية اهلل قل رحمن - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شويب للعقارات - �س ذ م م   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

اليجارية  للفرتة  دره���م   7296 مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -1
من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاريخ 2016/3/19 والزامه باملنا�شب من 

الر�شوم وامل�شروفات. 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ  من 

�شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/634  جتاري جزئي              
املدعي/  ان  القامة مبا  ويليام هاي�س جمهول حمل  / 1-نيل  املدعي عليه  اىل 
ن�شيب  بن  عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن   : وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والفائدة %12  املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  )286359.78 درهم( 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  
2017/4/16 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/256  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�شركة عبد الروؤوف العاملية - ذ م م 2-حممد مقبول عبدالروؤوف 
3-حممد اعجاز عبدالروؤوف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شيتي بنك اإن ايه 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  وميثله : نا�شر مال اهلل حممد غ��امن   قد 
 9.872.332.72( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام 
عن  التوقف  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
املوافق  2017/4/13   يوم اخلمي�س   لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  ال�شداد وحتى 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/673  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-الريامي للزجاج والملنيوم - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
احمد   : م وميثله  م  ذ  ���س    - للتجارة  انرتنا�شنال  فاريتي  �شركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
ح�شن حممد عبداهلل املازمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املتنازع �شدها مببلغ وقدره )15.562 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة 
والفائدة   12% من تاريخ  اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/18   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1826  جتاري جزئي              
ذ م م 2- يا�شر على  التجارية - �س  اإيزوتيك للو�شاطة  اىل املدعي عليه / 1-�شركة 
ا�شغر في�شي / عن نف�شه وب�شفته مدير �شركة اإيزوتيك للو�شاطة التجارية - �س ذ 
م م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات ايران وميثله : احمد علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الزعابي   �شالح  مفتاح 
اتعاب  ومقابل  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   354.672.77( وق���دره  مببلغ  عليهم  
لها  التام.  وح��ددت  ال�شداد  ال�شتحقاق  وحتى  تاريخ  11+2% من  والفائدة  املحاماة 
 Ch1.C.12 جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/4/12  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/991  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  ���س   - املن�شات  دي لدارة  اي  ال  ام  1-اي���ه   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ابراهيم  علي   : وميثله  م��اه��اج��ان  فايبهاف   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات  حممد احلمادي -  قد 
عمالية وقدرها )228481 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
جل�شة  لها  وحددت   )MB167332356AE(ال�شكوى ورقم  وامل�شاريف 
  Ch1.A.2 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة    2017/4/13 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2943  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شامل ح�شن �شامل ح�شن ال�شوري جمهول حمل القامة 
الفا�شل معت�شم  ف��وؤاد حممود �شامي �شادق بيرب�س وميثله:  مبا ان املدعي/ 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - املقبول  عبدالرحمن 
الدعوى  وم�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   128000( مبلغ   ب�����ش��داد   عليه  امل��دع��ي 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة   وحتى ال�شداد التام ومقابل اتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/4/10  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/700   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- لوؤلوؤة املدينة انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  2-حممد �شادق باقر 
ملبوبي 3-�شيناكو - �س ذ م م 4-حممود علي اكرب مزروعي قم�شري 5- جنمة العامل للكيماويات 
- �س ذ م م 6- فراز م�شني للتجارة العامة - �س م ح 7-حم�شن ح�شن موذين  جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك �شاردات ايران  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2015/1527 جتاري 
، بالزام النفذ �شدهم الول والثاين  ، واملعدل بال�شتئناف رقم 2016/1149 ا�شتئناف جتاري  كلي 
والثالث والرابع ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )580140 درهم( والزام املنفذ �شدهم الول والثاين 
املنفذ �شدهم  الول  وال���زام   وال��راب��ع واخلام�س ب�شداد مبلغ املحكوم به وق��دره )580140 دره��م( 
املنفذ �شدهم الول  والثاين وال�شاد�س وال�شابع ب�شداد مبلغ املحكوم به وقدره )464116(  وال��زام 
، �شامال للر�شوم وامل�شاريف. وعليه  املبلغ املحكوم به وقدره )1039936.29 درهم(  والثاين ب�شداد 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي- الفجر: 

موؤمتر  من  الأوىل  ال��دورة  اختتمت 
لالأدلة  ال���دويل  الإم����ارات  ومعر�س 
فعالياتها  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
ال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت مل����دة ث���الث���ة اأي�����ام، 
باإجماع كافة امل�شاركني والزوار على 
جناح الدورة الأوىل التي ا�شتقطبت 
م�����ش��ارك وزائ���ر  اآلف   3 م���ن  اأك����رث 
�شاهموا يف جناح هذا احلدث العاملي 
ال��ذي اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة كرمية من 
بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ش���د 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 

واملعار�س.
مب�شتوى  امل�����ش��ارك��ني  جميع  واأ����ش���اد 
اأوراق العمل واحلرفية واملهنية التي 
خالل  العلمية  اجل��ل�����ش��ات  �شهدتها 
اأي����ام امل��وؤمت��ر ال��ث��الث��ة واأك�����دوا على 
الدورة  يف  املقبل  ال��ع��ام  م�شاركتهم 
الثانية التي �شتقام يف مار�س 2018 
للموؤمترات  ال����دويل  دب���ي  م��رك��ز  يف 

واملعار�س.

للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  واأعلنت 
لالأدلة  ال���دويل  الإم����ارات  ومعر�س 
اجل��ن��ائ��ي��ة وع��ل��م اجل��رمي��ة يف ختام 
العلمي  تاأ�شي�س املجل�س  احلدث عن 
امارة  يف  اجلنائية  ل��الأدل��ة  ال���دويل 
دب���ي وال����ذي ي��ه��دف اىل دع���م علوم 
يف  اجل��رمي��ة  وعلم  اجلنائية  الأدل���ة 
والأبحاث  الدرا�شات  ودع��م  املنطقة 
للحد  وذل��ك  املجال  ه��ذا  العلمية يف 

من اجلرائم ون�شر ال�شالم.

االجتماع االأول
للمجل�س  الأول  الجتماع  عقد  ومت 
اجلنائية  ل���الأدل���ة  ال�����دويل  ال��ع��ل��م��ي 
ال����ي����وم ب���ح�������ش���ور ك����اف����ة الأع�������ش���اء 
امل���������ش����ارك����ني م�����ن دول�������ة الإم����������ارات 
والوليات  والكويت  املتحدة  العربية 
واململكة  واأملانيا  الأمريكية  املتحدة 
ورومانيا  وك��وري��ا  واإيطاليا  املتحدة 
وال����ربت����غ����ال واإري�����الن�����د وه����ولن����دا 
وفرن�شا  و�����ش����وي���������ش����را  وال���ن���م�������ش���ا 

وناق�س  واأ����ش���وت���ري���ا.  و���ش��ك��وت��الن��د 
امل�شتقبلية  اخل���ط���ط  امل��ج��ت��م��ع��ون 
ل��ل��م��وؤمت��ر وامل��ع��ر���س وور�����س العمل، 
ان�����ش��اء جم��ل��ة علمية  واأع���ل���ن���وا ع���ن 
خا�شة لن�شر جميع البحوث واإعطاء 
لن�شر  ال�شباب  للعلماء  الفر�س  ك��ل 
يكون  اأن  على  الإب��داع��ي��ة،  اأف��ك��اره��م 
علميا  مرجعا  واملوؤمتر  املجل�س  هذا 
يف  املخت�شة  اجلهات  لكل  تخ�ش�شيا 
هذا املجال، كما اأعلن املجل�س العلمي 

عن عقد عدد من الدورات التدريبية 
والتخ�ش�شية يف امل�شتقبل. 

بحوث وحما�سرات
و�شهدت اأيام املوؤمتر الثالثة العديد 
والور�س،  واملحا�شرات  البحوث  من 
غ���ط���ت ك���اف���ة امل���وا����ش���ي���ع اجل���دي���دة 
جمال  يف  ال���غ���ام�������ش���ة  وال���ق�������ش���اي���ا 
اجلنائية  وال��ع��ل��وم  ال�شرعي  ال��ط��ب 
اليوم  وغ��ط��ى  ال��وراث��ي��ة،  والب�شمة 
العديد  مناق�شة  املوؤمتر  من  الثالث 
امل�شاركة  مثل  امللحة،  املوا�شيع  من 
هوية  م��ن  التحقق  لفريق  الفعالة 
ال������ك������وارث يف الإم����������ارات  ����ش���ح���اي���ا 
امل��ت��ح��دة، وحت��دي��د الهوية  ال��ع��رب��ي��ة 
ع��ن ط��ري��ق ط��ب الأ���ش��ن��ان ال�شرعي 
يف  عنها  والتنقيب  البيانات  واإدارة 
اإحدى عمليات علوم الأدلة اجلنائية 
الل�شان:  ال�شرعي، وب�شمات  والطب 
دل��ي��ل رئ��ي�����ش��ي ل��ك�����ش��ف ال��ن��ق��اب عن 
اجل��رمي��ة يف ع��ل��وم الأدل���ة اجلنائية 
الرقمية، وحماكاة م�شارح اجلرمية: 
اأداة تعلم ل�شباط التحقيقات وواقع 
اململكة  يف  ال�������ش���رع���ي  ال���ط���ب  ع���ل���م 

اأقرا�س  وو�شف  ال�شعودية،  العربية 
دبي  التي مت �شبطها يف  الكبتاجون 
عام 2016 ، وجمع الأدلة اجلنائية 
م����ن ال����ه����وات����ف ال����ذك����ي����ة واأج����ه����زة 
اجلنائية  والأدل����������ة  ال���ك���م���ب���ي���وت���ر، 
النووية: التاريخ والتطور ومنتجات 
التبغ البديلة: ماذا نعرف عن الهوكا 
 :LEAD وب���رن���ام���ج  ؟  وامل��������دواخ 
بيانات  لقاعدة  واآم��ن  قانوين  نظام 
احل���م�������س ال������ن������ووي وال���ت���ح���دي���ات 

ال���وث���ائ���ق  ف���ح�������س  وال�����ف�����ج�����وات يف 
ودرا�شة  اجل��ودة  – �شمان  اجلنائية 
املطبوعة  ال��وث��ائ��ق  ملختلف  م��ق��ارن��ة 
امل�شتخدمة  ال��ط��اب��ع��ة  ن���وع  ل��ت��ق��دي��ر 
واأ�شا�شيات يف ب�شمة الكيمياء، اأحدث 
ال�شرعي  الطب  معهد  يف  التطورات 

هولندا والكثري غريها.
وا���ش��ت��م��ل امل���وؤمت���ر ه����ذا ال���ع���ام على 
ور�شة  و8  حما�شرة   20 م��ن  اأك���رث 
لأوراق  علمي  مل�شق  و200  عمل، 

علمية و100 عر�س علمي للخرباء 
اجل��ن��ائ��ي��ني. يف ح���ني ���ش��ارك��ت 80 
املعدات  اأح�����دث  ت�����ش��ت��ع��ر���س  ���ش��رك��ة 
والتقنيات يف جمال الطب ال�شرعي 
وحتليل م�شرح اجلرمية، والتحقيق 
املعدات املختربية،  واأحدث  الرقمي، 
وت�شلط ال�شوء على اأحدث الأجهزة 
ال���ع���ل���وم  والإن������ت������اج������ات يف جم�������ال 
اجلنائية وعلم اجلرمية يف املعر�س 

امل�شاحب.

اأعلن عن تاأ�سي�س املجل�س العلمي الدويل لالأدلة اجلنائية يف دبي

موؤمتر ومعر�ض الإمارات الدويل لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمي يختتم فعالياته 

جمارك راأ�ض اخليمة تك�شف اأ�شاليب تهريب الب�شائع 

الإمارات تقدم تقريرها الثالث خالل اجتماع اأطراف اتفاقية الأمان النووي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت دائرة جمارك راأ�س اخليمة دورة تدريبية تخ�ش�شية حول اأ�شاليب 
تهريب الب�شائع العامة واملخدرات وطرق التعرف عليها، قدمها ال�شتاذ 
15 متدرب  فيها  و�شارك  بالدائرة  التدريب  اأخ�شائي  اأبورومي  يو�شف 
من خمتلف املراكز اجلمركية بالدائرة  وت�شتمر على مدى ثالثة اأيام.

وزي������ادة معلوماتهم  وم����ه����ارات،  ق�����درات  ت��ط��وي��ر  ال������دورة  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
امل�شتقات النفطية،  اجلمركية، حيث ت�شمنت التعريف بو�شائل تهريب 
وو�شائل  الآث���ار  املنقر�شة،  الربية  الأح��ي��اء  الكحول،  وم�شتقاته،  التبغ 
تهريبها  وط���رق  امل��خ��درات  اأن���واع  على  التعرف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مكافحتها 

وكيفية مكافحتها.
وياأتي تنظيم الدورة التخ�ش�شية �شعيا من الدائرة اإىل تطوير مواردها 
وقدراتها الب�شرية املتعلقة بالعمل اجلمركي وكل ما من �شاأنه اأن ي�شهم 

يف بناء قدرات املوظفني و�شقلها ملواكبة امل�شتجدات بخ�شو�س ذلك.

•• اأبوظبي -وام:

الأ�شبوع  الإم��������ارات  دول����ة  ق��دم��ت 
الثالث  ال��وط��ن��ي  تقريرها  امل��ا���ش��ي 
ال�شابع  ال���ش��ت��ع��را���س  اج��ت��م��اع  يف 
اتفاقية  يف  امل��ت��ع��اق��دة  ل����الأط����راف 

الأمان النووي.
وق���دم ال��ت��ق��ري��ر ���ش��ع��ادة ح��م��د علي 
الكعبي املندوب الدائم للدولة لدى 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي عقد مبقر 
النم�شاوية  العا�شمة  يف  ال��وك��ال��ة 
نتيجة  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  وج���اء  فيينا 
ج��ه��ود م�����ش��رتك��ة م���ن ج��ان��ب عدد 
من املوؤ�ش�شات الوطنية مبا يف ذلك 
الهيئة الحتادية للرقابة النووية و 
النووية  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�ش�شة 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  و 
وموؤ�ش�شات  وال���ك���وارث  والأزم������ات 

اأخرى بارزة يف الدولة.

مف�شاًل  و�شفاً  التقرير  ويت�شمن 
والرقابية  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ل��ل��ت��داب��ري 
والإداري����������ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا دول���ة 
بالتزاماتها  ل���ل���وف���اء  الإم����������ارات 
الأمان  اتفاقية  يف  متعاقد  كطرف 

النووي.
ال���������ش����وء على  ال���ت���ق���ري���ر  وي���ل���ق���ي 
على  ط��راأت  التي  املهمة  التغيريات 

لإنتاج  الإم���������ارات  دول�����ة  ب���رن���ام���ج 
اجتماع  م���ن���ذ  ال���ن���ووي���ة  ال���ط���اق���ة 
ك��م��ا تناول  ال�����ش��اب��ق  ال���ش��ت��ع��را���س 
متعلقة  اأخ��������رى  ج����وان����ب  اأي�������ش���ا 
براكة  حم���ط���ة  ت�����ش��ي��ي��د  ب���رخ�������س 
موافقة  م���ث���ل  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
حت�شينا   17 اإج�����راء  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
املتعلقة  الت�شاميم  على  مقرتحا 

بالأمان والتي تعزز الت�شميم العام 
النووية �شد  ملحطة براكة للطاقة 
والفي�شانات  ال��زل��زال��ي��ة  الأح����داث 
على  املحطة  ق��درة  اأي�شاً  تعزز  كما 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ع���واق���ب احل����وادث 
جوانب  التقرير  وت��ن��اول  العنيفة. 
الرقابي  ب��الإ���ش��راف  تتعلق  اأخ���رى 
ب��رن��اجم��ه��ا اخلا�س  م��ث��ل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي�����س ال��رام��ي��ة اإىل 
ا�شتعداد  م���دى  وت��ق��ي��ي��م  م��راج��ع��ة 
النووية  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�ش�شة 

لعملية الت�شغيل.
الكعبي  حمد  ال�شفري  �شعادة  وق��ال 
امل�����ن�����دوب ال�����دائ�����م ل���ل���دول���ة ل���دى 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
ياأتي يف �شدارة  النووي  الأم��ان  اإن 
الإماراتي  النووي  القطاع  اأولويات 
وه��و اأم��ر ت��اأك��د بو�شوح م��ن خالل 
ال��ت��ق��دم ال��ن��اج��ح ال���ذي مت اإح����رازه 
والإجن��������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دولة 
الإم�������ارات يف ه���ذا اجل���ان���ب خالل 
ال�شنوات القليلة ال�شابقة. واأكد اأن 
عملية املراجعة اأ�شفرت عن تقدير 
وا�شع النطاق لإطار العمل اخلا�س 
الإمارات  دول��ة  النووي يف  ب��الأم��ان 
ا�شتيفاءنا لكافة  يوؤكد  الذي  الأمر 
واعتمادنا  ال���دول���ي���ة  الل���ت���زام���ات 
امل�����م�����ار������ش�����ات يف جم����ال  اأف���������ش����ل 

•• اأبوظبي -وام:

جلان  اإح��دى   - والبيئة  التحتية  البنية  جلنة  اعتمدت 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي - برئا�شة �شعادة فالح 
حممد فالح الأحبابي خالل اجتماعها تر�شية عدد من 
لحتياجات  تلبية  تاأتي  التي  التحتية  البنية  م�شاريع 
اأبوظبي  خطة  يف  واملعتمدة  وا�شتدامتها  املناطق  من��و 

بتكلفة اإجمالية تبلغ 74 مليون درهم.
فقد وافقت اللجنة على تر�شية اأعمال ت�شغيل و�شيانة 
عنا�شر التجميل الطبيعي و�شبكات الري املحلية يف عدد 
من املناطق يف الإمارة والتي ت�شمل جزيرة يا�س بتكلفة 
بلغت 13.2 مليون درهم، وتت�شمن الأعمال الزراعية 
الأخ���رى  التجميل  واأع���م���ال  خ�����ش��راء،  م�شطحات  م��ن 
التي ت�شمل جم�شمات وطرق واأعمال الزينة والنوافري 
الرب  ومنطقة  بها،  امللحقة  اخلدمية  واملرافق  والإن��ارة 
وجنوب  �شمال  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ط��ول  على  الرئي�شي 
درهم،  مليون   11.3 بتكلفة  – العني  اأبوظبي  طريق 
وعلى امتداد طريق اأبوظبي - �شويحان بتكلفة 10.2 
مليون درهم. وتهدف هذه العتمادات اإىل اإ�شفاء �شبغة 
واحلفاظ  الإم����ارة،  يف  ال�شريعة  ال��ط��رق  على  جمالية 
الداخلية  اأبوظبي  اإم��ارة  العام ملدن وطرق  املظهر  على 

واخلارجية، وتعزيز كفاءة ا�شتهالك املياه.
كما وافقت اللجنة على تر�شية م�شروع م�شار الدراجات 
درهم،  مليون   17 بتكلفة  ال��ع��ني  مدينة  يف  ال��ه��وائ��ي��ة 
وال�����ذي ي��ق��ع يف م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ط��ني ال���واق���ع���ة ب���ني دوار 
كم   23 بطول  ال�شالمات  ودوار  املطار  ودوار  الدهماء 
م�شتخدمي  �شياج حلماية  ويت�شمن  اأمتار،   4 وبعر�س 

الدراجات الهوائية.
وياأتي هذا امل�شروع متا�شيا مع خطة اأبوظبي للو�شول 
اىل جمتمع مثقف وريا�شي حمافظ على تراثه وقيمه 
الأ�شيلة، ويهدف اإىل دعم ممار�شة الريا�شة، والت�شجيع 
اأ�شلوب احلياة ال�شحية عرب تخ�شي�س بنية  على اتباع 

تعزيز  يف  ي�شهم  ما  الريا�شة،  ملمار�شي  متكاملة  حتتية 
الإيجابي  وانعكا�شها  ودوره��ا  الريا�شة  باأهمية  الوعي 
البنية  جلنة  اعتمدت  كما  اليومية.  ال��ف��رد  حياة  على 
و�شيانة  ت�شغيل  م�����ش��روع  ت��ر���ش��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
حمطات وخطوط الري الرئي�شية املرتبطة يف منطقة 

الرب الرئي�شي مببلغ وقدره 10.5 مليون درهم.
ويهدف امل�شروع اىل ت�شغيل و�شيانة حمطات �شخ مياه 
الكهربائية  الأ���ش��ول  من  وغريها  والتو�شيالت  ال��ري 
واأنظمة مكافحة احلرائق، اإ�شافة اإىل �شبكة توزيع مياه 
العنا�شر املرتبطة ب�شبكة  الري الرئي�شية وغريها من 
الأمر  امل��ت��زاي��د،  ال�شكاين  للنمو  مواكبة  وذل���ك  ال���ري، 
الذي يتطلب تنفيذ بنية حتتية ذات كفاءة عالية ت�شمن 

ال�شتخدام الأمثل وال�شتدامة يف املوارد املائية.
مدينة  يف  م�شروعني  تر�شية  اأي�شا  اللجنة  واع��ت��م��دت 
اأنابيب  خط  عن  عبارة  الأول  الظفرة،  مبنطقة  امل��رف��اأ 
مياه احلديد املرن بتكلفة 9.3 مليون درهم، ويت�شمن 
اإن�شاء خط اأنابيب من حمطة الإنتاج اإىل حمطة ال�شخ 
الواقعة يف املدينة، وذلك بهدف �شمان الإخالء الآمن 
اأما  اإن��ت��اج��ه��ا م��ن حم��ط��ة الإن���ت���اج ..  ي��ت��م  ال��ت��ي  للمياه 
امل�شروع الثاين فهو عبارة عن نقل الأحمال الكهربائية 
م��ن امل��ح��ط��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ق��دمي��ة اىل حم��ط��ة املرفاأ 

اجلديدة بتكلفة وقدرها 2.5 مليون درهم.
ويهدف امل�شروع لتوفري م�شدر طاقة للق�شائم وامل�شاريع 
اأية  لتفادي  وذل��ك  امل��رف��اأ،  مدينة  يف  اجلديدة  ال�شكنية 
مبا  الرئي�شة  املحطة  يف  التحميل  ع��ن  ناجتة  خماطر 
عن  ف�شال  امل��ع��ت��م��دة،  القيا�شية  امل��ع��اي��ري  م��ع  ي��ت��واف��ق 
اأماناً  اأك��رث  م�شدر  توفري  عرب  الأداء  معدلت  حت�شني 
ال��ل��ج��ن��ة ع���ددا م��ن املوا�شيع  وف��اع��ل��ي��ة . وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
واملذكرات املرفوعة من قبل اجلهات احلكومية يف اإمارة 
اأبوظبي واملرتبطة بتنفيذ املخططات وامل�شاريع املدرجة 
على جدول اأعمال جلنة البنية التحتية والبيئة والتي 

اتخذت ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

•• العني - الفجر

مع  )���ش��ح��ة(  ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  وق��ع��ت 
قطاعات  اأحد  امل�شرتكة  الدولية  للجنة  الرئي�شية  املقرات 
موؤ�ش�شة موارد اللجنة امل�شرتكة اللجنة الدولية امل�شرتكة 
املعروفة ب�� “JCI” مذكرة تفاهم  بهدف تعزيز املجتمعات 
اجلودة  تطوير  و  عليها،   واحل��ف��اظ  بال�شحة  تنعم  التي 

وال�شالمة للخدمات ال�شحية.   
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق����ال م��ط��ر غ���م���ران ال���ظ���اه���ري املدير 
التنفيذي للمالية ل�شركة “�شحة” - املقر الرئي�شي ياأتي 
توقيع مذكرة التفاهم متا�شياً مع روؤية �شركة “�شحة” يف 
تقدمي الرعاية ال�شحية املتكاملة واملتميزة باأعلى معايري 
اجل����ودة وال�����ش��الم��ة ال��دول��ي��ة و ت��وف��ري خ��دم��ات متكاملة 
عالية اجلودة حمورها املري�س وحت�شني �شهولة الو�شول 
عاملية  موؤ�ش�شات  مع  التعاون  ظل  يف  ال�شحية  للخدمات 

ت�شعى لالرتقاء بقطاع اخلدمات ال�شحية .
حيث تدرك �شركة »�شحة” اأهمية تطوير اجلودة للرعاية 
املعايري  تطبيق  خ��الل  م��ن  املر�شى   و�شالمة   ال�شحية 
العاملية .  وتتمثل ر�شالة اللجنة الدولية امل�شرتكة بكونها 

اجلودة  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ش��ت��م��رار  يف  غ��ري  ربحية،  منظمة 
من  ال���دويل  املجتمع  يف  ال�شحية   للخدمات  وال�شالمة 
خالل تقدمي اخلدمات  التعليمية  وال�شت�شارية والعتماد 

والت�شديق الدويل.
الدولية  “اللجنة  اأب���رم���ت  الأه������داف،  ل��ت��ل��ك  وت��ر���ش��ي��خ��اً 
لتبادل  “�شحة”  �شركة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  امل�شرتكة” 
املعارف ولتح�شني خربات وجتارب كال املوؤ�ش�شتني ت�شليماً 
منهما باأهمية جودة الرعاية و�شالمة املري�س طوال فرتة 
جودة  حت�شني  التفاهم  مذكرة  وتهدف  الرعاية.   تقدمي 
املبادرات  من  املر�شى  تعترب  و�شالمة  ال�شحية  الرعاية 
يف  ���ش��واًء  �شحة  ل��شركة  بالن�شبة  واملهمة  ال�شرتاتيجية 
اللجنة  من  كل  ف�شتوؤ�ش�س  امل�شتقبل؛  و  احلا�شر   الوقت 
الدولية امل�شرتكة و�شركة �شحة تعاوناً ا�شرتاتيجياً لتبادل 
املعارف الدولية واأف�شل املمار�شات الدولية يف جمال تقييم 

�شالمة املر�شى ومعايري جودة الرعاية.  
ال��ع��الق��ة، وال��ت��ي تخ�شع لتفاقيات  اأه���داف ه��ذه  وت��رم��ي 
و�شائل  ل��ت��ح��دي��د  ال��وث��ي��ق��ة،  ه���ذه  ع��ن  منف�شلة  م��ك��ت��وب��ة 
لتح�شني ���ش��الم��ة امل��ري�����س وج��ه��ود اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة له، 

وذلك على م�شتوى امل�شت�شفيات.  

البنية التحتية والبيئة تعتمد م�شاريع 
بتكلفة اإجمالية 74 مليون درهم

لتطوير اجلودة وال�سالمة للخدمات ال�سحية 

�شركة “�شحة” توقع مذكرة تفاهم مع 
اللجنة الدولية امل�شرتكة

•• اأبوظبي-وام:

جمموعة  عن  الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  يف  الآيل  احلا�شب  لطوارئ  ال�شتجابة  فريق  ك�شف 
من امل�شاريع اخلا�شة باأمن املعلومات التي �شيتم تنفيذها العام اجلاري من قبل خمتلف جمموعات العمل 
املعنية . جاء ذلك خالل ور�شة عمل ا�شت�شافتها الهيئة و�شارك فيها العديد من اجلهات احلكومية املحلية 
واملوؤ�ش�شات،  الأم��ور،  واأول��ي��اء  الأط��ف��ال،  �شرائح خمتلفة هي  املعنية  العمل  . وتغطي جمموعات  والحت��ادي��ة 
والطالب يف حني تخت�س واحدة منها بالتوعية ب�شاأن كيفية تطبيق القوانني ذات ال�شلة باأمن املعلومات. 
التي جاءت ثمرة التفاقية  املعلومات  باأمن  الإماراتية للتوعية  اللجنة  اأحد ن�شاطات  الور�شة  و تعترب هذه 
الرائدة على م�شتوى  اإبداع  الهيئة ممثلة بفريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل، وموؤ�ش�شة  املوقعة بني 
املنطقة يف جمال اأمن املعلومات بهدف تاأ�شي�س جلنة للتوعية باأمن املعلومات لن�شر هذه الثقافة بني اأفراد 
املجتمع يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ت�شمل قائمة مهام جمموعة العمل اخلا�شة بالأطفال العديد من 
الإمارات  دولة  لتكون  العربية،  اللغة  اإىل  الإلكرتوين  بالأمن  اخلا�شة  التعليمات  ترجمة  ومنها  الن�شاطات 

والن�شائح  امل��وارد  التعليمات جميع  العربية. تت�شمن هذه  باللغة  التعليمات  التي تقدم هذه  الأوىل  الدولة 
التي تهم الأ�شرة يف كل ما يتعلق بحماية الأطفال.. و�شيتم توزيع املحتوى العربي جمانا على جميع الدول 
قيا�س  تتيح  التي  الأدوات  من  جمموعة  تطوير  الأم��ور  باأولياء  اخلا�شة  العمل  جمموعة  وتتوىل  العربية. 
م�شتوى الوعي احلايل لدى العديد من الهيئات و�شيكون دور هذه الأدوات حتديد نقاط ال�شعف ذات ال�شلة 
اإىل و�شع  باملوؤ�ش�شات  العمل اخلا�شة  املعلومات. و تهدف جمموعة  اأمن  العام حيال  بالوعي  باأماكن اخللل 
املعلومات لدى  باأمن  الوعي  الن�شاطات اخلا�شة برفع معدلت  تنفيذ  ت�شور ومقاربة معيارية حول كيفية 
اجلهات والهيئات احلكومية. و�شيكون دور جمموعة العمل اخلا�شة بالطالب تنفيذ جمموعة من املبادرات 
�شنويا على مدى اأ�شبوع يتم حتديده م�شبقا بهدف توعية الطالب باأهمية هذا املو�شوع.. و�شيقوم الطالب 
بت�شميم وتنفيذ هذه املبادرات التي تت�شمن عرو�شا تقدميية وحلقات بحث وغريها. ويتمثل دور جمموعة 
�شيتم  وال��ذي  املعلومات  باأمن  خا�شة  عربية  م�شطلحات  قامو�س  تطوير  على  العمل  يف  القانون  تطبيق 
باأمن  ال�شلة  ذات  للم�شطلحات  اأف�شل  توفري فهم  اإىل  وتهدف هذه اخلطوة  املحاكم.  قبل  ا�شتخدامه من 
املعلومات خا�شة عند التعامل مع خمتلف الق�شايا وامل�شائل القانونية.. و�شيتم عقد دورات تدريبية خا�شة 

قال  و  القانونية.  باملواد  املعلومات وعالقتها  اأمن  باأ�شا�شيات  املتعلقة  كافة اجلوانب  تغطي  بحيث  بالق�شاة 
املهند�س حممد الزرعوين مدير اإدارة ال�شيا�شات والربامج بالهيئة : نهدف من خالل ور�س العمل هذه اإىل 
تكوين من�شة حكومية م�شرتكة ت�شم كافة اخلربات والطاقات الب�شرية ذات ال�شلة بق�شايا اأمن املعلومات 
التي تعمل معا على و�شع اخلطوات التنفيذية لرفع م�شتوى الوعي العام حول هذا املو�شوع.. مو�شحا اأن 
هذه اجلهود تاأتي �شمن املواكبة امل�شتمرة للقفزات النوعية التي حققتها الدولة على �شعيد احلكومة الذكية 
والربط البيني بني خمتلف اجلهات والهيئات احلكومية والتي يعترب عامل الأمان واحلماية عن�شرا اأ�شا�شيا 
يف جناحها. واأ�شاف اإن تنوع جمموعات العمل لتغطي جميع ال�شرائح الجتماعية ياأتي نتيجة تزايد معدلت 
انت�شار الهواتف الذكية يف الدولة، ودخول الأجهزة املرتبطة بال�شبكة يف تفا�شيل احلياة اليومية.. وننظر اإىل 
مو�شوع ت�شكيل جمموعات العمل باعتباره خطوة هامة على �شعيد حتقيق الأهداف الرامية اإىل زيادة الوعي 
الوطني باأهمية اأمن املعلومات لدى خمتلف فرق العمل.. و�شنحدد اجلداول الزمنية اخلا�شة بكل جمموعة 
مع العمل على تنفيذ هذه املبادرات وفق املواعيد املحددة.. ودعا جميع الأطراف الراغبة بالن�شمام اإىل هذه 

املبادرة للتوا�شل مع الهيئة لتخاذ الرتتيبات الالزمة.

تنظيم الت�شالت تطلق جمموعة من امل�شاريع اخلا�شة باأمن املعلومات لـ 2017

اأن  اإىل  ي�������ش���ار  ال�����ن�����ووي.  الأم��������ان 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
اأ�شبحت طرفاً متعاقداً يف اتفاقية 
 2009 الأم����ان ال��ن��ووي منذ ع��ام 
الأول  ال��وط��ن��ي  تقريرها  وق��دم��ت 
اخلام�س  ال�شتعرا�س  اجتماع  يف 
اتفاقية  يف  امل��ت��ع��اق��دة  ل���الأط���راف 
2011 كما  ال��ن��ووي ع���ام  الأم����ان 
ق��دم��ت ت��ق��ري��ره��ا ال��وط��ن��ي الثاين 
ال�شاد�س  ال���ش��ت��ع��را���س  اج��ت��م��اع  يف 
2014. وخ��الل الجتماع  يف ع��ام 
يف  املتعاقدة  الأط���راف  ا�شتعر�شت 
التقرير  ال��ن��ووي  الأم����ان  اتفاقية 
ال��وط��ن��ي ال��ث��ال��ث ل��دول��ة الإم����ارات 
العربية املتحدة وطرحت اأكرث من 
60 �شوؤال مت الرد عليها بالتف�شيل 

ون�شرها. 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/349   تنفيذ اإيجارات   
اىل املنفذ �شده/1- جليل يو�شف مكينة جي 2-فالكون ايرجيه ال 
ام )م م ح( جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/برجميت 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - كولهي  �شينغ 
دره��م اىل طالب  وق��دره )218243(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
 15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/381   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- ماري جري�س دوروم��ال بيلينا  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مورين جرييل مارياتو بابو�شتان - 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9610( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دكا -وام: 

������ش�����ارك وف������د ال�������ش���ع���ب���ة ال���ربمل���ان���ي���ة 
الإم������ارات������ي������ة ل���ل���م���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
الحت������ادي ام�����س يف اج��ت��م��اع ال����دورة 
لالحتاد  احل����اك����م  ل��ل��م��ج��ل�����س   200
املوؤمترات  مركز  يف  ال��دويل  الربملاين 

يف دكا عا�شمة بنغالدي�س .
اعتماد  الج����ت����م����اع  خ������الل  وج�������رى 
اللجنة  ع����ن  ال���������ش����ادرة  ال���ت���و����ش���ي���ات 
للعام  امل���ال���ي���ة  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
املا�شي وا�شرتاتيجية الحتاد لالأعوام 
التي  والتعديالت  2017-2021م 

متت على قواعد واأنظمة الحتاد .
الجتماع  يف  الربملانية  ال�شعبة  مثل 
���ش��ع��ادة ع��ل��ي ج��ا���ش��م و����ش���ع���ادة �شعيد 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��وا  ال��رم��ي��ث��ي 

الحتادي.
واأ���ش��اد امل�����ش��ارك��ون يف الج��ت��م��اع بدور 
وج���ه���ود ����ش���ع���ادة ع��ل��ي ج��ا���ش��م خالل 
اللجنة  يف  العربية  املجموعة  متثيله 
اأع�شاء  وب�����دور  ل���الحت���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
اللجنة الفرعية لل�شوؤون املالية وجلنة 

ال�شراكة بني اجلن�شني.
عقد  ال��ذي   - احلاكم  املجل�س  وناق�س 
رئي�س  ���ش��ودري  �شابر  معايل  برئا�شة 
املتحدة  الأمم  مع  العالقة   - الحت��اد 
والأعمال امل�شرتكة والتعاون مبا يفعل 

من دور الربملانيني يف الق�شايا العاملية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اأم���ن وا����ش���ت���ق���رار وازده�����ار 
العام  الأم��ني  ال�شعوب وجتديد ولي��ة 

لالحتاد اإىل اأربع �شنوات قادمة.
للجان  املر�شحني  اأ�شماء  اعتماد  ومت 
الحتاد من املجموعات اجليو�شيا�شية 
اختيار  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  �شمنهم  وم���ن 
رئي�س جمل�س النواب امل�شري لتمثيل 
املجموعة العربية يف الحتاد الربملاين 
على  الت�شويت  ج��رى  كما   .. ال���دويل 
بحقوق  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ر���ش��ح��ي 

الإن�شان الربملانيني.
اللجان  تقارير  الجتماع  وا�شتعر�س 
والتو�شيات  واملوا�شيع  وه��ي  الدائمة 

الدائمة  اللجنة   : وه��ي  تبنتها  ال��ت��ي 
التي  الدوليني  وال�شلم  الأم��ن  الأوىل 
التدخل  منع  يف  ال��ربمل��ان  دور  ناق�شت 
اخلارجي يف ال�شوؤون الداخلية للدول 
ال�شعبة  وف��د  ق��دم  حيث  ال�شيادة  ذات 
ال�شعبة  راأي  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
على م�شودة م�شروع قرار بعنوان دور 
يف  اخلارجي  التدخل  منع  يف  الربملان 
ال�شوؤون الداخلية للدول ذات ال�شيادة 
التطورات  اأح�����دث  م��ن��اق�����ش��ة  مت  ك��م��ا 
وامل���ب���ادرات يف جم��ال ال�����ش��الم والأمن 
الدوليني منذ الجتماع الأخري للجنة 
. كما مت عر�س تقرير اللجنة الدائمة 
والتمويل  امل�شتدامة  التنمية  الثانية 

قرار  م�شروع  ناق�شت  والتي  والتجارة 
حول ت�شجيع التعاون الدويل ل �شيما 
بو�شفها  للمراأة  املايل  الندماج  ب�شاأن 
اللجنة  وت���ق���ري���ر  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  حم���رك���ا 
الدائمة الثالثة الدميقراطية وحقوق 
قرار  م�����ش��روع  ناق�شت  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان 
اللجنة حول الذكرى ال�20 لالإعالن 
لتجديد  ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة  ال����ع����امل����ي 
التزامهم جتاه ال�شالم يف العامل على 
الإن�شان  الدميقراطية وحقوق  اأ�شا�س 
الربملانيني  ودور  ال���ق���ان���ون  و����ش���ي���ادة 
والرفاه  امل��راه��ق��ني  ���ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
الرابعة  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ق���ري���ر 
�شوؤون الأمم املتحدة التي ناق�شت اآلية 

الإمنائية  لالأهداف  الربملاين  متابعة 
امل�شتدامة ا�شتعدادا للمنتدى ال�شيا�شي 
رفيع امل�شتوى لالأمم املتحدة للتنمية 
امل�����ش��ت��دام��ة. واأ�����ش����ار رئ��ي�����س الحت����اد 
اأن���ه مت تفعيل  اإىل  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
املتحدة  والأمم  الحت���اد  ب��ني  التعاون 
والربملانات الوطنية من خالل التفاق 
الذي مت تبنيه ونحر�س على تنفيذه 
ل��ل��ن��ه��و���س باحلوار  اأك���م���ل وج���ه  ع��ل��ى 
ملا  تنفيذا  ياأتي  واأن��ه  �شيما  ال�شلمي ل 
ورد يف ا�شرتاتيجية الحتاد ملزيد من 
ال�شالم والأمن ونافذة اأف�شل لتعزيز 

اجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب.
واأكد اأهمية دور جلنة حقوق الإن�شان 
تاأ�شي�شها  على  م��ر  ال��ت��ي  للربملانيني 
اأربعة عقود وهي غري موجودة  قرابة 
وهدفها  اأخ��رى  عاملية  اأي��ة منظمة  يف 
الربملانيني  بني  بالت�شامن  النهو�س 
اخلا�شة  الإن�����ش��ان  حقوق  ع��ن  للدفاع 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���ربمل���ان���ات  ب���اأع�������ش���اء 

العامل باعتبارهم ممثلني ل�شعوبهم.
وتناول ن�شاط الحتاد يف اإعالء حقوق 
ال��ط��ف��ل ومتكني  الإن�������ش���ان وح���ق���وق 
ال�شباب  ال��ربمل��ان��ي��ني  وت�شجيع  امل����راأة 
الوطنية  ال��ربمل��ان��ات  يف  وم�شاركتهم 
ف�������ش���ال ع�����ن مت���ث���ي���ل ال�����ربمل�����ان�����ات يف 
والقت�شاد  العاملية  ال�شحة  جمعيات 

الأخ�شر والبيئة والتغري املناخي.

•• دكا -وام:

اتفقت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
با�شادا  اي���ف���ون  وم���ع���ايل  الحت������ادي 
الالتينية  اأمريكا  جمموعة  رئي�شة 
وال��ك��اري��ب��ي غ����رولك ال��ت��ي ت��ع��د من 
يف  اجليو�شيا�شية  املجموعات  اأك���رب 
الحت������اد ال����ربمل����اين ال������دويل خالل 
اجتماع عقد على هام�س اجتماعات 
على  بنغالدي�س  املنعقدة يف  الحت��اد 
اإن�����ش��اء جل��ن��ة ���ش��داق��ة ب��رمل��ان��ي��ة بني 
امل��ج��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة يف الحت����اد 
بهدف  الالتينية  اأمريكا  وجمموعة 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت�������ش���اور مبا 
ب��ني دول  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  يحقق 
ال�شيا�شية  امل��ج��الت  يف  املجموعتني 
والق����ت���������ش����ادي����ة وال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
اأعددنا   : معاليها  وق��ال��ت  والثقافة 
اإن�شاء  بهدف  تفاهم  ملذكرة  م�شودة 
جلنة �شداقة برملانية بني املجموعة 
اأمريكيا  جم���م���وع���ة  و  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
التي  اللجنة  غ���رار  على  الالتينية 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب��ني  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت 

الحتادي واملجموعة .
واأ����ش���اف���ت : اإن���ن���ا ن��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا وم�����ش��ت��ق��ب��ل الأج����ي����ال 
امل�شرتك  العمل  خ��الل  من  القادمة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل م���ع �شعوب 
مفاهيم  ون�����ش��ر  ال���ع���امل  وب���رمل���ان���ات 
ال�شالم والتاأكيد على اأهمية احلوار 
�شداقة  ع��الق��ات  واإق��ام��ة  والتفاهم 

وتعاون وثيقة .
اتفقا  اجل��ان��ب��ني  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و 
التفاهم  مذكرة  م�شودة  اإر�شال  على 
اللجنة  اإن�شاء  مبوجبها  �شيتم  التي 
املجموعة  دول  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  ليتم 
للو�شول اإىل نقاط تفاهم م�شرتكة 
التي  ال����ب����ن����ود  خم���ت���ل���ف  ودرا�������ش������ة 
و�شع  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  تت�شمنها 
اأجندة عمل م�شرتكة لعقد اللقاءات 
تناولها  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي  وال���ق�������ش���اي���ا 
تبادل  ع���ل���ى  والت�����ف�����اق  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
برملانات  ب���ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال����زي����ارات 
الوطني  وامل��ج��ل�����س  امل��ج��م��وع��ة  دول 

الحتادي .
التفاق  مت  اأن��ه  معاليها  اأو�شحت  و 
جدول  م�شروع  اإر���ش��ال  يتم  اأن  على 

اأعمال ميكن درا�شته لطرح خمتلف 
الذي  املقبل  اللقاء  خ��الل  الق�شايا 
اجتماعات  هام�س  على  عقده  �شيتم 
التي  ال�������دويل  ال����ربمل����اين  الحت�������اد 
بطر�س  ���ش��ان��ت  م��دي��ن��ة  ���ش��ت��ع��ق��د يف 
بريغ الرو�شية يف �شهر اأكتوبر املقبل 
وحتى  الآن  م��ن  اأن���ه  اإىل  م�شرية   ..
مبا�شرة  تتم  اأن  ميكن  املقبل  اللقاء 
املجموعة  اأع�����ش��اء  م��ع  الت�����ش��الت 
ليتم الت��ف��اق ع��ل��ى م�����ش��ودة م��ا يتم 

طرحه.
اأهمية هذه  القبي�شي  واأك��دت معايل 
اإن�����ش��اوؤه��ا بني  �شيتم  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة 
وجمموعة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
وذلك  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا 
الذي  وللثقل  املجموعة  ه��ذه  ل��دور 
ت�شكله على امل�شتوى الربملاين الدويل 
التفاهم  م���ن  امل���زي���د  ي��ح��ق��ق  ومب����ا 
جمموعات  بني  والتن�شيق  والتعاون 
واأهداف  املتماثلة يف مبادئها  الدول 
اأن  مو�شحة   .. اخلارجية  �شيا�شاتها 
تقدم  مقرتح  املجموعة  ه��ذه  اإن�شاء 
به املجل�س الوطني الحتادي خالل 
م�شاركته يف اأعمال الجتماع الدوري 

وال�شعادة  امل��ع��ايل  لأ�شحاب  التا�شع 
والنواب  ال�����ش��ورى  جمال�س  روؤ���ش��اء 
ب�����دول جمل�س  وال���وط���ن���ي والأم�������ة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
الذي عقد يف �شهر نوفمرب 2015 
امل���واف���ق���ة عليه  ال���ري���ا����س ومت����ت  يف 
املجل�س  تكليف  ومت  ب��ه  وال��رتح��ي��ب 
املنا�شب  الإط�������ار  ب��و���ش��ع  ال���وط���ن���ي 
لآليات العمل ملا لهذه املجموعة من 
الكثري من جمالت  اأهمية يف بحث 
التعاون امل�شرتك ف�شال عن تاأثريها 
على تعزيز مواقف الدول اخلليجية 

يف الق�شايا الإقليمية والدولية .
خ���ط���وات ممنهجة  ب���داأن���ا   : وق���ال���ت 
لالتفاقية  وف��ق��ا  ال���ربمل���اين  لعملنا 
امل����وق����ع����ة ب�����ني امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
الحت������������ادي وجم����م����وع����ة اأم����ري����ك����ا 
التفاق  مل��ا مت  وت��ن��ف��ي��ذا  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
عليه خالل زيارة وفد املجموعة اإىل 
دولة الإمارات العام املا�شي ونتطلع 
عليه  التفاق  مت  ما  على  البناء  اإىل 
واللقاءات  التوا�شل  اآل��ي��ات  لتفعيل 
وال�����زي�����ارات امل��ت��ب��ادل��ة ب�����ش��ك��ل اأك���رث 
فاعلية .. موؤكدة اأهمية و�شع اأجندة 

الهتمام  ذات  الق�شايا  يخ�س  فيما 
الثنائية  اللقاءات  لرتتيب  امل�شرتك 
ل  اجلانبني  توجهات  يواكب  ب�شكل 
اجتماعات  يف  امل�شاركة  خ��الل  �شيما 

الحتاد الربملاين الدويل .
الثنائية  العالقات  اأن  على  و�شددت 
ب����ني امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
واملجال�س الربملانية لدول املجموعة 
التن�شيق  م�����ن  م�����زي�����دا  ���ش��ت�����ش��ه��د 
وال��ت�����ش��اور وال���دع���م ح��ي��ال خمتلف 
امل�شرتك  اله���ت���م���ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا 
واعدة  فر�شا  حتمل  التي  واملجالت 
يج�شد  ال��ب��ن��اء مب��ا  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
الروابط  ذات  ال��را���ش��خ��ة  ال��ع��الق��ات 
امل��ت��ع��ددة ب��ني دول���ة الإم�����ارات ودول 
اأم����ري����ك����ا ال���الت���ي���ن���ي���ة وال���ك���اري���ب���ي 
م�شرتكة  عاملية  قيم  اإىل  وامل�شتندة 
واقت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  وم�������ش���ال���ح 
وفكرية  ثقافية  وتوجهات  متنامية 

متوافقة.
وات���ف���ق���ت م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
القبي�شي ورئي�شة جمموعة غرولك 
التوا�شل  قنوات  تفعيل  يتم  اأن  على 
ب�شكل  ال���ع���م���ل  ل��ت��ن�����ش��ي��ق  واحل��������وار 

ملمو�س وت��رج��م��ة ك��ل م��ا ط��رح اإىل 
جلميع  الدعم  وتقدمي  عملي  واق��ع 
التي يتم طرحها والتفاق  الق�شايا 
عليها ل �شيما التوافق على مكافحة 
والق�شية  وال����ت����ط����رف  الإره�����������اب 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ال�����ش��الم يف 
الإقليمية  اخل��الف��ات  وح��ل  املنطقة 
اإ�شافة  والدولية عن طريق احل��وار 
اإىل بحث جمالت الطاقة والتعليم 

واحلافظ على املوارد امل�شتدامة.
و قالت : نحن كربملانيني �شن�شع ما 
مباحثاتنا  خ��الل  عليه  الت��ف��اق  مت 

اليوم والتي جرت يف اأبوظبي ولدى 
زيارة خمتلف امل�شوؤولني للبلدين .. 
اأولوية يف تعزيز العالقات .. موؤكدة 
اأن دولة الإمارات تعد بوابة اإىل دول 

اخلليج واملنطقة على ال�شعد كافة.
وقدمت معاليها دعوة ر�شمية ملعايل 
الالتينية  اأمريكا  جمموعة  رئي�شة 
وال��ك��اري��ب��ي ل���زي���ارة دول����ة الإم�����ارات 

واملجل�س الوطني الحتادي.
من جانبها اأعربت رئي�شة جمموعة 
اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وال���ك���اري���ب���ي يف 
الحتاد الربملاين الدويل عن �شكرها 

على  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  ملعايل 
هذه الدعوة موؤكدة قبولها وحر�شها 
بنجاح  واأ���ش��ادت  املجل�س  زي���ارة  على 
الإماراتية  الربملانية  الدبلوما�شية 
الفعاليات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل 
الدولية والتي حتظى بدعم وتقدير 
الربملانية  املوؤ�ش�شات  ممثلي خمتلف 

على ال�شعيد العاملي .
كما قدمت معايل ايفون با�شادا دعوة 
ملعايل الدكتورة اأمل القبي�شي لزيارة 
دول املجموعة بهدف تبادل اخلربات 

وبحث خمتلف عالقات التعاون .

اأمل القبي�شي ورئي�شة غرولك تتفقان على اإن�شاء جلنة �شداقة برملانية مع املجموعة اخلليجية 

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماع املجل�ض احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل يف بنغالدي�ض

•• دبي -وام:

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  باهتمام  الربيطاين  ال��ربمل��ان  م��ن  وف��د  اأ���ش��اد 
ورعايتها لكافة اجلن�شيات التي تقطن امارة دبي خا�شة الربيطانية منها .

واأبدى الوفد الربيطاين - خالل زيارة للقيادة العامة ل�شرطة دبي - اعجابه 
مب�شتوى تطور القيادة العامة وما مل�شه من متيز يف العمل ال�شرطي والأمني 

وت�شخري كافة التقنيات احلديثة لتح�شني اخلدمات املقدمة للجمهور.
حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  امل��ر  ع��ب��داهلل  حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  وق��دم 
الن�شان - الذي كان يف ا�شتقبال الوفد يرافقه �شعادة �شليمان حامد �شامل 
املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة - نبذة تعريفية للوفد ال�شيف 
الإدارة  يت�شمن  ال��ذي  دبي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التنظيمي  الهيكل  عن 

العامة حلقوق الن�شان واآلية عملها يف اإر�شاء دعائم حقوق الإن�شان باملجتمع 
وتعزيز القيم اخلا�شة بامل�شاواة يف احلقوق والواجبات دون اأي متييز فيما 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ..موؤكدا حر�س  الديانة  او  اللون  او  بالعرق  يتعلق 
اخلدمات  وت��وف��ري  الإم���ارة  يف  املقيمة  اجلاليات  بكافة  الهتمام  على  دب��ي 

الالزمة لهم واحلياة الكرمية للمواطن واملقيم على هذه الأر�س الطيبة.
وت��ع��رف ال��وف��د خ��الل ال��زي��ارة على اجل��ه��ود التي تقوم بها �شرطة دب��ي يف 
ار�شاء حقوق الن�شان وكيفية التعامل مع تنوع اجلن�شيات املقيمة يف امارة 
دبي ب�شكل عام وفيما يتعلق بالرعايا الربيطانيني ب�شكل خا�س ف�شال عن 
من  وال�شالحية  العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  يف  املطبقة  الربامج 

حيث توفري كل ال�شمانات والت�شهيالت للنزلء وفقا للمعايري الدولية.
وبني العميد املر اأن القيادة العامة ل�شرطة دبي تفتح اأبوابها لكل املقيمني، 
حيث يوجد نحو 200 جن�شية يف الدولة تعي�س يف �شالم اجتماعي وراحة 

اإىل  ي�شاف  اإجن���ازا  يعد  وه��ذا  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ل��ه  مثيل  ل  وا�شتقرار 
الإجنازات التي حققتها دولة الإمارات العربية املتحدة عامليا.

كما ا�شتعر�س العميد املر خالل اللقاء وبح�شور مديري الإدارات الفرعية 
بالقيادة العامة مهام وواجبات الإدارة العامة حلقوق الن�شان بالإ�شافة اإىل 
الربامج التي تطبقها الإدارة يف جمال �شون احلقوق واحلريات ومكافحة 

الجتار بالب�شر وحماية حقوق الطفل واملراأة.
الإدارة  يف  وال�شيطرة  القيادة  مركز  اإدارة  بزيارة  الوفد  ق��ام  اللقاء  وعقب 
العامة للعمليات حيث ا�شتمع اىل �شرح عن التطور الذي حققه مركز القيادة 
وال�شيطرة يف جمال خدمة املجتمع، وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات 
وحركة ال�شري واملرور يف �شوارع اإمارة دبي و�شري العمل والإجراءات التي يتم 

اتخاذها منذ تلقي البالغ وحتى و�شول الدورية اإىل موقع احلادث.
وا�شتمع وفد الربملان الربيطاين اىل �شرح حول خدمة ذوي الإعاقة والتي 

ت�شمل جميع اأنواع الإعاقة حيث يتم ت�شجيل بياناتهم ملعرفة ذوي الإعاقة 
ونوع اإعاقتهم ويف حال حدوث اأي طارئ يتم اإ�شعار مركز القيادة وال�شيطرة 
لتقدمي  اإليه  ال��دوري��ة  اإر���ش��ال  فيتم  م�شاعدة  اإىل  يحتاج  معاقا  هناك  ب��اأن 
العمليات يف  اإم��ارة دبي يتم الت�شال بغرفة  املعاق خارج  واإذا كان  امل�شاعدة 
الإمارة املعنية لإجراء الالزم بالإ�شافة اىل خدمة مر�شى القلب وكبار ال�شن 
من خالل برنامج امنك بلم�شة زر لطلب النجدة لبع�س اجلهات املخت�شة 
�شاعة يف مع�شم يد  او  املنزل  ب�شهولة وي�شر وذل��ك من خالل زر مثبت يف 
امل�شتفيد او هاتفه الذكي ويكون هذا اجلهاز مزود ب�شريحة الكرتونية تقوم 
باإر�شال ر�شالة ن�شية اإىل مركز القيادة وال�شيطرة تت�شمن البيانات لطالب 
النجدة وحالته ال�شحية وفقا ملا هو م�شجل يف ا�شتمارة ال�شرتاك باخلدمة 
بالإ�شافة اإىل موقع تواجده حيث يتم توجيه اأقرب دورية �شرطة اأو �شيارة 

اإ�شعاف اإليه ب�شرعة قيا�شية.

وفد من الربملان الربيطاين ي�شيد باهتمام �شرطة دبي ورعايتها لكافة اجلن�شيات بالإمارة

•• دكا -وام:

رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  زارت 
املجل�س الوطني الحتادي اأم�س الأول الق�شم القن�شلي 
الدكتور  �شعادة  بح�شور  دكا  الم��ارات يف  دول��ة  ب�شفارة 
جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  ال�شحي  حجر  بن  �شعيد 
املتبعة  الإج���راءات  علي  معاليها  واطلعت  بنجالدي�س. 
الق�شم  وتفقدت  والت�شديقات  ال��ت��اأ���ش��ريات  اإ���ش��دار  يف 

القن�شلي وتعرفت على نظام ر�شا املتعاملني.
ال��ت��ي ج��رت على هام�س  ال��زي��ارة  راف���ق معاليها خ��الل 
املنعقدة يف دكا  ال���دويل  ال��ربمل��اين  امل��وؤمت��ر  اج��ت��م��اع��ات 
�شعادة الدكتور حممد عبد اهلل املحرزي و�شعادة �شعيد 

الرميثي من وفد املجل�س الوطني الحتادي .
ويف ختام الزيارة اأ�شادت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
بنوعية ومتيز اخلدمات التي يقدمها الق�شم القن�شلي 

وال�شرعة يف اإجناز املعامالت.

اأمل القبي�شي تزور الق�شم القن�شلي 
ب�شفارة الدولة يف دكا

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/1478   تنفيذ مدين   
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بودوفال  �شونيل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالرزاق  را�شد   : وميثله  اتكين�شون  امي��ا  التنفيذ/جواين  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - تهلك  حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )419981.50( درهم اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/344   تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- اأبو بكر بوتو كاتيل باتوكادو  حممد ابو بكر  2-اأبو 
التنفيذ/ ب��وت��و كاتيل - جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب  ح�شن 
قد   - الزعابي  �شالح  مفتاح  علي  احمد   : وميثله  م��اين  �شاكو  ماليكال 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )252792( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2015/1903   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة اأف اند ا�س للتجارة العامة - �س ذ م م 2- علي ا�شغر حممد متقي 
اأف اند ا�س للتجارة العامة - �س ذ م م 3- �شركة كالك�شون جلف للتجارة  - مدير �شركة 
للتجارة  �شركة كالك�شون جلف  - مدير  ا�شغر متقي  م 4- حممود علي  م  ذ  �س   - العامة 
العامة - �س ذ م م 5-�شركة امري ح�شني متقي للتجارة العامة - �س ذ م م 6- �شركة رونديل 
رون��دي��ل جلف  �شركة  ا�شغر متقي مدير  ام��ري م�شعود علي   -7 م   م  ذ  �س  للتجارة   جلف 
للتجارة جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران وميثله : احمد 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - الزعابي  علي مفتاح �شالح 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  به وقدره )83174223.83( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/942  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- مطعم جاجن�س با�شا/فرع من جاجن�س با�شا لال�شتثمار 
- �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ خني تريى ون 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )290647.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
بال�شافة اىل مبلغ 2206 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2016/225 احوال نف�ض م�سلمني 

اىل املدعي عليه/1- حممد �شعيد �شامل الطليع الظهوري  - جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي / زينب علي ابراهيم علي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  

2016/12/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ زينب علي ابراهيم علي بالتي : 
املذكورة  حممد  عليه  املدعي  من  امل��ذك��ورة  زينب  املدعية  بتطليق  احلكمني  ق��رار  1-بنفاذ 
بطلقة واحدة لل�شرر دون امل�شا�س ب�شيئ من حقوق الزوجية املرتتبة على الزواج والطالق 
وان على املدعية العدة ال�شرعية من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا وانها لحتل له ال 

مبهر وعقد جديدين. 
2-اثبات ح�شانتها ح�شانتها لولدها �شعيد وزايد وامر املدعي عليه بت�شليم املدعية ابنها 

�شعيد وعدم معار�شته لها بذلك 
3-الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية �شكني قدرها 4500 درهم عن كامل مدة عدتها وملره 

واحدة وذلك من تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا
 4- الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية اجرة ح�شانة قدرها 500 درهم �شهريا وذلك من 

تاريخ انتهاء عدتها
5-الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية موؤقتة قدرها 1500 �شهريا حلني البت 

يف الدعوى ال�شلية بحكم نهائي حكما م�شمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون
6- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية قدرها 1600 درهم �شهريا  وذلك من 
باتا  التطليق  تاريخ �شريورة حكم  وحتى   2016/1/20 الواقع يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ 
ونفقة بنوه لولدها �شعيد وزايد قدرها 3000 درهم �شهريا منا�شفة بينهما بحيث يخ�س 
كل واحد منهما مبلغ 1500 درهم �شهريا وذلك من تاريخ املطالبة الق�شائية املذكورة بحق 
زايد ومن تاريخ ا�شتالم املدعية للولد �شعيد وكال النفقتني الزوجية والبنوه �شامله املاأكل 
وامللب�س وامل�شرب مع اجراء املقا�شة بني هذا احلكم واملبلغ امل�شدد من النفقة املوؤقتة املذكور 

7- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجرة م�شكن حا�شنه قدرها )50000( درهم �شنويا 
اثاث وملره واحدة وذلك من تاريخ  املاء والكهرباء ومبلغ 17000 درهم بدل  �شامله فواتري 
حماماة  اتعاب  دره��م  واربعمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم  وال��زام��ه  املذكور  الق�شائية  املطالبة 

ورف�س ما عدا ذلك من الطلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا
 رئي�ض الق�سم                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
�شوتيم  �شيتى  املدعو/  فقد 
بنتى توكيمني ، اندوني�شيا  
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )865151(
ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
الندوني�شية   ب��ال�����ش��ف��ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ديك�شتري  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الفلبني  م���ي���ن���دي���ز،  ج������ون 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )7760073(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة الفلبينية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
 فقدت املدعوة/ بونت �شولت�شوروبا  
BONTU SOLECHO ROBA"
 اثيوبيا اجلن�شية جواز �شفره 
 )EP3794569( رق������م 
����ش���ادر م���ن اث��ي��وب��ي��ا - من 
يجده عليه الت�شال بال�شفارة 
الث����ي����وب����ي����ة ل������دى ال�����دول�����ة.  

فقدان جواز �سفرت
م����راي����د   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اي���������ش����ك����ول امي�����ي�����ج�����ول ، 
الفلبني  اجلن�شية - جواز 
�شفره رقم )8375331(   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8886692

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /م���ارى كري�س  فقد 
ب��ا���ش��ي��ل��ي��د���س ل��وم��اج��ب��ا���س ، 
جواز   - اجلن�شية  ال��ف��ب��ني  
�شفره رقم )1854154( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 056/6089940

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / اودهاياكومار 
الهند   ، م���وروج���ان���ان���دام 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )8068705( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/4772213
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عربي ودويل

اأدان الأزهر ال�شريف ب�شدة عمليات الق�شف التي تعر�شت لها بلدة “ 
خان �شيخون “ يف مدينة اإدلب ال�شورية واأ�شفرت عن �شقوط ع�شرات 
ال�شحايا وامل�شابني من املدنيني بينهم اأطفال جراء هجوم و�شفته 

وكالت الأنباء العاملية اأنه بالغازات ال�شامة .
واأو�شح الأزهر يف بيانه ام�س اأن امل�شاهد التي تناقلتها و�شائل الإعالم 
اأن املواطنني يعانون من و�شع  لل�شحايا خا�شة من الأطفال توؤكد 
واملواثيق  والقوانني  ال�شماوية  ال�شرائع  ترف�شه  ماأ�شاوي  اإن�شاين 

الدولية كافة .
داعيا اإىل �شرعة اإنقاذ امل�شابني واإغاثة املت�شررين واإي�شال امل�شاعدات 

الإن�شانية والطبية اإىل املناطق التي ت�شررت جراء الق�شف.
وطالب الأزهر املجتمع الدويل بتحمل م�شوؤولياته يف �شرورة الو�شول 
اإىل حل فوري لوقف اأعمال القتال والتدمري يف اإدلب وغريها من 

املدن ال�شورية وال�شعي قدما لوقف نزيف الدم ال�شوري.

من  ق��ادم��ني  غامبّياً   169 بانغول  الغامبية  العا�شمة  اإىل  و�شل 
الطوعية خم�ش�س للمهاجرين غري  للعودة  اإط��ار برنامج  ليبيا يف 
لكن  ال�شحراء  اأوروب��ا عرب  اإىل  الو�شول  الذين حاولوا  النظاميني 

رحلتهم توقفت يف ليبيا.
وهي  اأعمارهم  من  الع�شرينات  يف  �شبانا  العائدة  املجموعة  وت�شم 
من  ال��ق��ادم��ني  القت�شاديني  املهاجرين  غالبية  متثل  ال��ت��ي  الفئة 
الدول الإفريقية، و�شوهد بينهم بع�س الن�شاء والأطفال، وعادة ما 
ي�شل املهاجرون اإىل ليبيا كمحطة يعربون منها البحر املتو�شط يف 

�شبيلهم اإىل اأوروبا.
و�شولهم،  فور  مالحمهم  على  التعب  بدا  الذين  القادمون  وبا�شر 

بتعبئة ق�شائم خا�شة بجوازات املرور املوؤقتة التي اأعطيت لهم.
ورتبت  ع��ام،  نحو  قبل  غامبيا  غ���ادروا  ق��د  العائدين  غالبية  وك��ان 
حكومة بالدهم واملنظمة الدولية للهجرة اأمر اإطالقهم من مراكز 

الحتجاز يف طرابل�س ومناطق ليبية اأخرى.
ويوفر “م�شروع امل�شاعدة على العودة الطوعية” الذي ترعاه املنظمة 
رحلة طريان ملن يرغب من املهاجرين غري النظاميني الذين و�شلوا 

اإىل ليبيا، يف العودة اإىل اأوطانهم.
بادجي- من  م��ودو  �شابق يدعى  -وه��و جندي  العائدين  اأح��د  و�شكا 
كانوا  النا�س  لنا.  بالن�شبة  كابو�شا  “ليبيا مثلت  قائال  املعاملة  �شوء 
ي�شربونني بالع�شا كاأنني حيوان”، واأ�شاف اأنه تعر�س لل�شرب على 
يد ع�شابات التهريب وانتهى به الأمر يف مع�شكر مكتظ باملهاجرين 

يف طرابل�س.

بحث الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ، يف طريقه اإىل الوليات املتحدة 
للقاء نظريه المريكي دونالد ترامب، العالقات التجارية الثنائية 

مع نظريه الفنلندي �شاويل نيني�شتو يف هل�شنكي.
وق��ال يف موؤمتر �شحايف يف هل�شنكي مل ي�شمح خالله لل�شحافيني 
بني  العالقات  تطور  نيني�شتو  الرئي�س  مع  “ناق�شت  الأ�شئلة  بطرح 

ال�شني وفنلندا منذ 67 عاما، واإقامة عالقات دبلوما�شية«.
واأ�شاف اتفقنا على العمل معا لإقامة عالقات دينامية موجهة نحو 

امل�شتقبل ا�شتجابة للتغريات .
اىل  العمالق  الباندا  اثنني من  بقرب و�شول  �شعادته  كما عرب عن 

فنلندا، يف عملية اعارة هي الأول من نوعها اىل هذا البلد.
ويقوم �شي باأول زيارة لرئي�س �شيني منذ عام 1995 اىل فنلندا، يف 

حني حتتفل الدولة ال�شكندنافية بالذكرى املئوية ل�شتقاللها.
واف����اد ب��ي��ان اإن ال�����ش��ني ه��ي خ��ام�����س اأك���رب ���ش��ري��ك جت���اري لفنلندا 
التعاون  لإمكانات  وا�شع  ف�شاء  اىل  م�شريا  ال�شيني  للرئي�س  وفقا 
�شي  يوا�شل  هل�شنكي،  وبعد  البلدين.  بني  والتجاري  القت�شادي 

رحلته اإىل ولية فلوريدا لعقد اأول قمة مع نظريه المريكي.

عوا�شم

القاهرة

هل�سنكي

طرابل�س

الإنق�شام �شمة وا�شحة يف املجتمع الإ�شرائيلي
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأظهر ا�شتطالع للراأي اأجري يف اإ�شرائيل اأن %42 من املجتمع الإ�شرائيلي 
يف  اآخ���ذة  فيه  ال�شيا�شية  واخل��الف��ات  الجتماعية  الفجوات  اأن  يعتقدون 

الت�شاع، خا�شة بني اأن�شار اليمني والي�شار.
واأ�شافت نتائج ال�شتطالع الذي اأجرته �شركة مدغام ون�شره موقع ويلال 
الإخباري اأن %22 من اليهود يعتقدون اأن عنا�شر الي�شار خطريون على 
الدولة، واأن %33 منهم يقولون اإنهم ل يعرفون اأي يهودي متدين، بينما 

اأظهر ال�شتطالع اأن %42 من الإ�شرائيليني يخافون من العرب.
كما اأ�شارت النتائج اإىل اأن %38 من اليهود ل يعرفون م�شتوطنا واحدا، 
من  ن�شف  يعرف  ل  كما  امل�شلمني،  من  اأي��ا  يعرفون  ل  منهم   41% واأن 

اأجري عليهم ال�شتطالع اأي يهودي من اأ�شول اإثيوبية.
وجاء يف ال�شتطالع اأن غالبية الإ�شرائيليني يرون اأن ات�شاع هذه الفجوات 

داخل املجتمع الإ�شرائيلي يعيق تقدم الدولة.
ون�شرت نتائج ال�شتطالع اأثناء الإعالن عن اإن�شاء حركة �شعبية جديدة يف 
اإ�شرائيل ا�شمها يف الداخل ، قام على تاأ�شي�شها عدد من اجلرنالت ال�شابقني 
الإ�شرائيلية  الأرك���ان  هيئة  رئي�شا  اأ�شكنازي  وغابي  غانت�س  بيني  اأب��رزه��م 

ال�شابقان واحلاخام �شاي فريون.
واتهم قادة احلركة اجلديدة ال�شا�شة احلاليني يف اإ�شرائيل بالت�شبب بات�شاع 
رقعة اخلالفات الداخلية واملواقف املتباينة يف املجتمع الإ�شرائيلي، لأنهم 
ببناء  كفيلة  مفردات  ا�شتخدام  خالل  من  كراهية،  حمالت  يديرون  باتوا 

جدران من العزلة بني الإ�شرائيليني اأنف�شهم .
مثل  م�شطلحات  ي�شتخدمون  احل��ال��ي��ني  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شا�شة  اأن  واأ���ش��اف��وا 
مكا�شب  حتقيق  اأج���ل  م��ن  عرب”  م��ت��دي��ن��ون،  م�شتوطنون،  “ي�شاريون، 

�شيا�شية وللح�شول على اأ�شوات اأكرث يف النتخابات.
واأ�شار قادة احلركة اإىل اأن النتائج مل تكن مفاجئة لهم، لكن الأرقام تك�شف 
عمق الهوة ال�شحيقة بني الإ�شرائيليني، وتوؤكد اأن النق�شام اأ�شبح اإحدى 
بني  تنت�شر  الكراهية  وب��ات��ت  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  للمجتمع  الوا�شحة  ال�شمات 

اليهود.

تاميز: كو�سرن ي�سيف العراق لنقاط نفوذه

القوات العراقية تدعو املدنيني لالإبتعاد عن مواقع داع�ض

ف�سائل معار�سة تدعو اىل اإ�سعال اجلبهات ثاأرًا خلان �سيخون

رو�شيا توا�شل عملياتها ب�شوريا وتدافع عن النظام

بدء ت�شويت الناخبني التراك يف هولندا

ا�شتمرار التحريات حول اعتداء �شان بطر�شبورغ الناتو يطالب �شوريا باحرتام معاهدة حظر الأ�شلحة الكيماوية
ل��ال���ش��ت��خ��دام ال��وح�����ش��ي ل��ه��ذه الأ���ش��ل��ح��ة خ���الل ال�شهر 

الأخري ، م�شدداً يجب حما�شبة كافة امل�شوؤولني . 
واأ�شار �شتولتنربغ اإىل اأن ا�شتخدام الأ�شلحة الكيماوية 
يف  �شوريا  عليها  وقعت  التي  املعاهدة  مبوجب  حمظور 

 .2013
واأكد على �شرورة احرتام املعاهدة ب�شكل تام واأن �شوريا 
ب�شفتها ع�شوة يف املعاهدة م�شوؤولة على �شمان امتثالها 

التام ببنودها. 
خان  يف  امل��زع��وم  الكيماوي  الهجوم  ح�شيلة  وارت��ف��ع��ت 
20 طفاًل و17 �شيدة،  72 قتياًل بينهم  اإىل  �شيخون 

وفقاً للمر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان.  

•• مو�شكو-وكاالت:

اأدان الأمني العام حللف ال�شمال الأطل�شي )ناتو(، ين�س 
املزعوم  الكيماوي  الهجوم  الأرب��ع��اء  اليوم  �شتولتنربغ، 
اأم�س واأ�شفر  الذي وقع مبدينة خان �شيخون ال�شورية 
على  �شوريا  �شلطات  ح��ث  كما  �شخ�شاً،   72 مقتل  ع��ن 

المتثال التام مبعاهدة حظر الأ�شلحة الكيماوية. 
وق����ال ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ يف ب��ي��ان��ه اأدي����ن ال��ه��ج��وم ال��ب�����ش��ع يف 
ب��ح��ي��اة ع�شرات  اأودى  ال���ذي  ب�����ش��وري��ا  اإدل����ب  حم��اف��ظ��ة 
الأ�شخا�س بينهم اأطفال ويزعم اأنه مت باأ�شلحة كيماوية 
.وذكر ال�شيا�شي الرنويجي باأن هذا هو التقرير الثالث 

•• الهاي-اأ ف ب:

بداأ الناخبون الأتراك يف هولندا 
ال�شتفتاء  يف  ام�����س  ال��ت�����ش��وي��ت 
الرئي�س  �شالحيات  تعزيز  على 
رجب طيب اإردوغ��ان، و�شط توتر 

دبلوما�شي بني اأنقرة واأوروبا.
ابوابها  الق���رتاع  مراكز  وفتحت 
الناخبني  م���ن  ال��ف��ا   250 ام����ام 
املحتملني ال�شاعة 07،00ت غ يف 
اأم�شرتدام ولهاي وديفنرت، وفقا 

لل�شلطات وو�شائل الإعالم.
مدير  ت��ي��ن�����ش��ن  ي�����وه�����ان  وق��������ال 
الع�����الم يف ق�����ش��ر امل����وؤمت����رات يف 
القرتاع،  مراكز  احد  اأم�شرتدام، 
ي�شل  الن،  حتى  بر�س  لفران�س 
و�شمن  للت�شويت  تباعا  ال��ن��ا���س 
جمموعات �شغرية ب�شكل رئي�شي 
نتوقع  ذل������ك،  وم�����ع  وا������ش�����اف   .
خالل  الناخبني  غالبية  م�شاركة 

عطلة نهاية الأ�شبوع .
و�شتبقى مراكز القرتاع مفتوحة 

دبلوما�شية تركية اأوروبية عندما 
ال�شهر  اأردوغ������ان  ال��رئ��ي�����س  ات��ه��م 
املا�شي اأملانيا وهولندا مبمار�شات 
نازية  بعد حظر جتمعات �شيا�شية 

موؤيدة له.
مدينة  يف  ال�����ش��رط��ة  وك��ان��������������������ت 
روت���������ردام ف���رق���ت ن��ح�����������������������و األ����ف 
متظاه������ر اأمام القن�شلية الرتكية 
وخراطيم  ال��ك��الب  م�ش�تخدمة 
دخول  هولن�������دا  رف�س  بعد  املياه 
اث����ن����ني م�����ن ال�����������وزراء الت�������راك 
التعديالت  ت��اي��ي��د  ح��م��ل��ة  ���ش��م��ن 

الد�شتورية.
رئ��ي�����س احلملة  ق���ال  والرب����ع����اء، 
م�شطفى  اأوروب���������ا  يف  ال���رتك���ي���ة 
الغيمني  ل�شحيفة  ي��ن��رياوغ��ل��و 
ال�شعبية  ال��ه��ول��ن��دي��ة  داغ���ب���الد  
من  اع���ت���ذارا  تنتظر  تركي�����ا  اأن 

هولندا .
املنتهية  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وك�����ان 
ا�شتبعد ذلك  وليته م��ارك روت��ي 

غداة التظاهرة.

تنظمها  التي  الت�شويت  عمليات 
120 بعثة تركية يف 57 بلدا.

يف  تركيا  يف  الت�شويت  و�شيجري 
16 ني�شان/اأبريل حول تعديالت 
تعزيز  ����ش���ان���ه���ا  م����ن  د����ش���ت���وري���ة 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ���ش��الح��ي��ات 
الغاء  وت��ت�����ش��م��ن  وا�����ش����ع،  ب�����ش��ك��ل 

من�شب رئي�س الوزراء.
وق�������د اث��������ار ال�����ش����ت����ف����ت����اء اأزم�������ة 

ح��ت��ى م�����ش��اء الأح����د، وف��ق��ا لهيئة 
الذاعة والتلفزيون.

اأخرى،  اأوروب��ي��ة  ب��ل��دان  �شتة  ويف 
ب��ي��ن��ه��ا امل��ان��ي��ا ح��ي��ث ه���ن���اك 1،4 
م���ل���ي���ون ن����اخ����ب حم���ت���م���ل، ب�����داأ 
الت�شويت  الأت�������راك  امل���واط���ن���ون 

الأ�شبوع املا�شي.
ويف الجمال، بامكان ما جمموعه 
يف  امل�����ش��ارك��ة  �شخ�س  م��الي��ني   3

اجلي�ض الليبي ي�شن هجوًما ل�شتعادة قاعدة متنهت 
•• طرابل�س-وكاالت:

باإ�شناد  ب��رًي��ا  هجوما  الأرب��ع��اء،  ام�س  الليبي،  اجلي�س  م��ن  وح���دات  نفذت 
�شالح اجلو، ل�شتهداف قاعدة متنهت اجلوية بالقرب من مدينة �شبها، يف 

حماولة لل�شيطرة عليها من قب�س امليلي�شيات املت�شددة.
ت�شريح  للجي�س يف  التابع  12 )جمحفل(،  باللواء  ع�شكري  وقال م�شدر 
نايل  بن  حممد  العميد  من  مبا�شرة  بقيادة  برياً  هجوماً  اإن  نيوز،  اإرم  ل� 
 117 والكتيبة  احل�شناوي،  ط��ارق  باإمرة  م�شاة   181 الكتيبة  ومب�شاركة 
م�شاة باإمرة علي بنريان، �شنت هجوماً وا�شعا من ثالثة حماور ا�شتهدف 
اأجزاء  قاعدة متنهت اجلوية، ومتكنت من التقدم ب�شكل كبري وحما�شرة 

عديدة من القاعدة من ناحيتها اجلنوبية وال�شرقية.
واأ�شاف امل�شدر، اأن طريان �شالح اجلو نفذ عددا من الطلعات الهجومية، 
اأو عربات  اأي قوة  ول يزال يقوم بطلعات ا�شتطالعية، يف حماولة لر�شد 

م�شلحة حتاول مغادرة القاعدة، اأو ترد على مواقع قوات اجلي�س.
وكانت القيادة العامة للجي�س الليبي، قد اأطلقت منت�شف ال�شهر املا�شي، 
عملية ع�شكرية وا�شعة ل�شتعادة قاعدة متنهنت اجلوية جنوب البالد، من 

قب�شة امليلي�شيات امل�شلحة مل�شراتة.
موقع  م��ن  م�شتوحاة  وه��ي   ، املتحركة  ال��رم��ال  ا���ش��م  املعركة  على  واأط��ل��ق 
�شبها  مدينة  حميط  يف  الليبية  ال�شحراء  عمق  يف  يقع  ال���ذي  ال��ق��اع��دة، 

عا�شمة اجلنوب.
الثالثة  القوة  �شنوات،  ث��الث  منذ  اجلوية  متنهنت  قاعدة  على  وت�شيطر 

حلماية اجلنوب، وهي تتبع املجل�س الع�شكري م�شراتة.

•• �شان بطر�شبورغ-اأ ف ب:

العتداء  ملرتكب  ال�شخ�شي  امللف  ك�شف  الرو�شية  ال�شلطات  حت��اول 
الذي اأوقع 14 قتيال يف املرتو يف اليوم الثاين من احلداد يف �شان 
14 �شخ�شا واأ�شيب  بطر�شبورغ حيث يقام قدا�س لل�شحايا. وقتل 
49 يف العتداء الذي وقع الثنني بني حمطتني على خط مزدحم 
روؤ�شاء  الرئي�س فالدميري بوتني  املدينة. ويف مو�شكو، يلتقى  و�شط 
اأجهزة ال�شتخبارات يف بلدان رابطة الدول امل�شتقلة لبحث مكافحة 

الرهاب يف اجتماع كان مقررا قبل اعتداء �شان بطر�شبورغ.
اأ���ش��ارت جلنة  الهجوم،  اي جهة م�شوؤوليتها عن  اع��الن  ع��دم  ورغ��م 
امل�شتبه به  املنفذ  انها تبحث عن �شالت حمتملة بني  التحقيق اىل 

اكربجان جليلوف )22 عاما( وتنظيم الدولة الإ�شالمية. وهي املرة 
الأوىل التي يذكر فيها املحققون تنظيم الدولة ال�شالمية. واعلنت 
حتديد  دون  م�شكنه   يف  تفتي�س  بحملة  قامت  انها  بيان  يف  اللجنة 
مكانه. واكدت ان كامريات املراقبة تظهر خروجه من املنزل حامال 
حقيبة بال�شافة اىل حقيبة ظهر . وقبل تفعيل قنبلة م�شنعة يدويا  
بني حمطتي �شنايا وتكنولوج�شتكي ان�شتيتوت، و�شع ال�شاب املولود 
يف قريغيز�شتان، قنبلة ثانية يف حمطة اخرى يف و�شط املدينة، لكن 
اللجنة ان املحققني قابلوا  املنا�شب. وا�شافت  مت ابطالها يف الوقت 
اكرث من 40 �شخ�شا من �شهود وموظفني يف املرتو. وقالت ال�شرطة 
يف منطقة اأوخ القريغيزية حيث ولد جليلوف انه و�شل يف الثالث من 

اذار/مار�س اىل �شان بطر�شبورغ. وت�شكن عائلته اوخ منذ 2014.

لل�شجب  �شبيل  خ��ري  امل��ع��رك��ة  ف��م��ي��دان  ي�شتطيع  مب��ا 
يف  الكيميائي  جم��زرة  بعد  اأنها  واأ�شافت  وال�شتنكار. 
بثاأر  وح��ل��ف��اءه  ال�����ش��وري  النظام  تتوعد  �شيخون  خ��ان 
ي�شفي قلوب اأهلنا يف خان �شيخون خا�شة واأهل ال�شام 
العدو  خطوط  خلف  متتالية  مكثفة  بعمليات  عامة، 

نة. ويف مناطقه املح�شّ
ا�شتمرت  الأ�شد  نظام  جرائم  اأن  على  الهيئة  و�شددت 
يوما بعد يوم، يدعمه وي�شاركه كل من اإيران ورو�شيا، 
مزيد  نحو  املتحدة  الأمم  ق���رارات  ال�شرعية  ومتنحه 
من �شفك الدماء، م�شرية اإىل اأنها اأمام هذه اجلرمية 

اأم��ريك��ي��ة كو�شرن -ال���ذي جنا  اإخ��ب��اري��ة  وت�شف ق��ن��وات 
جده وجدته من املحرقة النازية )الهولوكو�شت(- باأنه 

وزير كل �شيء.
التقى  ت��رم��ب-  اب��ن��ة  اإي��ف��ان��ك��ا  وك���ان كو�شرن -وه���و زوج 
رئي�س اإقليم كرد�شتان العراق م�شعود البارزاين يف ثاين 

اأيام زيارته للعراق.
ورافقه -خالل اللقاء الذي عقد يف مدينة اأربيل عا�شمة 
اإقليم كرد�شتان- وفد ع�شكري رفيع بقيادة رئي�س اأركان 

اجليو�س الأمريكية جوزيف دانفورد.  
ع�شكرية  ق��اع��دة  ب��زي��ارة  اأي�شا  ودان��ف��ورد  كو�شرن  وق���ام 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

�شارعت مو�شكو اأم�س للدفاع عن حليفتها دم�شق التي 
اتهمتها املعار�شة وعوا�شم غربية بينها باري�س ولندن 
بق�شف مدينة يف �شمال غرب �شوريا ب�الغازات ال�شامة 

ما ا�شفر عن وفاة 72 مدنيا بينهم اطفال، اختناقا.
ون��ف��ى اجل��ي�����س ال�����ش��وري ن��ف��ي��ا ق��اط��ع��ا ا���ش��ت��خ��دام اأي 
اأو �شامة يف بلدة خان �شيخون، معتربا  مواد كيماوية 
تتحمل  خلفها  يقف  وم��ن  الره��اب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات  ان 

م�شوؤولية ا�شتخدام املواد الكيماوية وال�شامة.
وغ����داة ال��ه��ج��وم، اع��ل��ن��ت وزارة ال���دف���اع ال�����ش��وري��ة ان 
اره��اب��ي��ا كبريا  ال�����ش��وري ق�شف م�����ش��ت��ودع��ا  ال���ط���ريان 
م�شغل  على  يحتوي  ك��ان  �شيخون  خ��ان  م��ن  ب��ال��ق��رب 

ل�شنع القنابل اليدوية بوا�شطة مواد �شامة
موثوقة  معلوماتها  ان  الرو�شية  الدفاع  وزارة  واك��دت 
متاما ومو�شوعية من دون ان حتدد ما اذا كانت قوات 
امل�شتودع  ا�شلحة كيميائية يف  النظام على علم بوجود 

املذكور.
وبريطانيا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ق��دم��ت  ن��ي��وي��ورك،  يف 
وفرن�شا م�شروع قرار يف جمل�س المن الدويل يدين 
الكيميائية  ال�شلحة  حظر  منظمة  ويطالب  الهجوم 

باجراء حتقيق يف اأ�شرع وقت ممكن.
واأكدت رو�شيا ام�س دعمها العمليات الع�شكرية للنظام 

ال�شوري وذلك غداة الهجوم الكيميائي.

واأعلن املتحدث با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف ان 
رو�شيا وقواتها امل�شلحة توا�شل عملياتها لدعم جهود 
مكافحة الره��اب التي يقوم بها اجلي�س ال�شوري من 

اجل حترير البالد.
مف�شلة  بطريقة  �شتقدم  رو�شيا  ان  بي�شكوف  وا�شاف 
الدفاع  وزارة  ذك���رت���ه���ا  وان  ���ش��ب��ق  ال���ت���ي  امل��ع��ط��ي��ات 

الرو�شية.
ق�شف  ال�شوري  الطريان  اأن  الأربعاء  مو�شكو  واأعلنت 
غداة  �شامة،  م��واد  على  يحتوي  لرهابيني  م�شتودعا 

ق�شف بغازات �شامة.
كان  امل�شتودع  اأن  الرو�شية  ال��دف��اع  ل���وزارة  بيان  واف���اد 
بوا�شطة  اليدوية  القنابل  ل�شنع  م�شغل  على  يحتوي 
الطريان  ك��ان  اإذا  م��ا  اأن يو�شح  م��ن غ��ري  �شامة  م��واد 
ال�شوري ا�شتهدف امل�شتودع ب�شورة متعمدة اأو عر�شية. 
الكيميائية كانت  الأ�شلحة  اأن تر�شانة  ال��وزارة  وتابعت 
موجهة اىل مقاتلني يف العراق، موؤكدة اأن معلوماتها 

موثوقة متاما ومو�شوعية.
اإ�شعال  اإىل  معار�شة  �شورية  ف�شائل  دع��ت  ذل��ك،  اىل 
الذين  للقتلى  ث��اأرا  النظام وحلفائه  اجلبهات يف وجه 
�شامة  كيميائية  مب���واد  ق�شف  يف  بالع�شرات  �شقطوا 
نتيجة  املعار�شة  عدتها  التي  ب��اإدل��ب،  �شيخون  بخان 

لت�شريحات اأمريكا ب�شاأن ب�شار الأ�شد رئي�س النظام.
وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ال�����ش��ام يف ب��ي��ان ن��ح��ر���س كافة 
جم���اه���دي ال�����ش��ام ون��دع��وه��م لإ���ش��ع��ال اجل��ب��ه��ات كل 

•• بغداد-اأ ف ب:

دع���ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة امل��دن��ي��ني يف م��ن��اط��ق تخ�شع 
ل�شيطرة املتطرفني، اىل البقاء يف منازلهم خ�شو�شا يف 
مناطق غربي املو�شل حيث قتل وا�شيب مئات ال�شحايا 

جراء املعارك، بح�شب بيان ر�شمي ام�س .
وت���خ���و����س ال����ق����وات ال���ع���راق���ي���ة م���ع���رك���ة ���ش��ر���ش��ة منذ 
املتطرفني من اجلانب  منت�شف �شباط فرباير، لطرد 
الغربي للمو�شل، ادت اىل وقوع عدد كبري من القتلى 
 200 م��ن  اك��رث  ن��زوح  ا�شافة اىل  املدنيني  واجل��رح��ى 

الف عن منازلهم.
و���ش��ج��ع��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة امل��دن��ي��ني ع��ل��ى ال��ب��ق��اء يف 
كامل  ا�شتعادة  عملية  تنفيذ  م��راح��ل  خ��الل  منازلهم 

املو�شل التي انطلقت يف 17 ت�شرين الأول اكتوبر.
م�شوؤولية  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  اىل  الم����ر  ه���ذا  ي�����وؤدي  وق���د 
النازحني لكنه قد  احلكومة من خالل احلد من عدد 

يعر�س املدنيني اىل خطر جراء ا�شتمرار املعارك .
واف���اد بيان خللية الع���الم احل��رب��ي ان ط��ائ��رات القوة 
اجلوية القت ليل الثالثاء مئات اللف من املن�شورات، 
يف  ب��ال��ب��ق��اء  للمواطنني  وت��و���ش��ي��ات  تعليمات  تت�شمن 
املنازل والبتعاد عن مواقع داع�س لأنها �شتكون اأهدافا 

لطيارينا .
عن  بالبتعاد  ال�شكان  حتذيرية  من�شورات  طالبت  كما 

الأج�شام املريبة والعبوات املتفجرة.
ومازال ع�شرات اللف املدنيني يتواجدون حتت �شيطرة 
ت�شتهدف  جوية  �شربات  خلطر  معر�شني  اجلهاديني، 

تنظيم داع�س الإرهابي.
اقر بان  ال��ذي تقوده وا�شنطن  ال��دويل  التحالف  وك��ان 
���ش��ح��اي��ا يف  وق���وع  ادت اىل  “رمبا”  ���ش��رب��ات��ه اجل��وي��ة 
�شفوف املدنيني يف املو�شل، متهما املتطرفني بارغامهم 

على التواجد يف الماكن امل�شتهدفة.
واكد تقرير لالأمم املتحدة مقتل اأكرث من 300 مدين 
وانفجارات  ج��وي  ق�شف  ج���راء  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  خ��الل 

واطالق نار.
وقد اتهمت منظمة العفو الدولية اواخر ال�شهر املا�شي 
التحالف الدويل بعدم اتخاذ الجراءات الكافية حلماية 
من  ال�شرقي  اجلانب  ا�شتعادة  معارك  خ��الل  املدنيني 

املو�شل، م�شرية اىل مقتل ا�شر بكاملها داخل منازلها.
ونقل بيان عن دوناتيال روفريا، امل�شوؤولة يف املنظمة، ان 
بحثا ميدانيا يف اجلانب ال�شرقي اظهر “مناذج خميفة 
اىل  ادت  ال��دويل  التحالف  نفذها  �شربات جوية  لآث��ار 
افراد  جميع  داخلها  ويف  كاملة  ب�شورة  م��ن��ازل  تدمري 

ال�شرة«.
ت�شري  املدنيني  لل�شحايا  الكبرية  الع��داد  ان  واأ�شافت 
احتياطات  اتخاذ  يف  ف�شلت  قد  التحالف  ق��وات  ان  اىل 

كافية ملنع �شقوط قتلى بني املدنيني.
وكانت القوات العراقية قد تبنت ا�شرتاتيجية حلماية 
داخل  ابقائهم  خالل  من  ال�شرقي  اجلانب  يف  املدنيني 
تت�شمن  امل��ن�����ش��ورات  م��الي��ني  عليهم  وال��ق��ت  م��ن��ازل��ه��م 

تعليمات ل�شالمة لل�شكان.
من  ال��دويل  التحالف  بدعم  العراقية  القوات  ومتكنت 
ا�شتعادة اغلب املناطق التي �شيطر عليها تنظيم داع�س 

اثر هجومه الوا�شع يف حزيران يونيو 2014.
من جهة اخرى، قالت تاميز الربيطانية اإن زيارة كبري 
العراق  اإىل  كو�شرن  جاريد  الأبي�س  البيت  م�شت�شاري 
دونالد  الرئي�س  اإدارة  داخ��ل  نفوذه  توطيد  يف  �شاعدت 

ترمب.
وراأت ال�شحيفة اأن الزيارة عززت كذلك العتقاد ال�شائد 
�شخ�شا ل  املحافظ كو�شرن  اليهودي  يعترب  باأن ترمب 

غنى عنه.

الب�شعة فاإننا ن�شتنه�س �شعوب الأمة الإ�شالمية للدفاع 
عن اأهل ال�شام وق�شاياهم.

ال�شورية  ب��امل��ع��ار���ش��ة  ال��ع�����ش��و  اع���ت���ربت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
للت�شريحات  مبا�شرة  نتيجة  املجزرة  ق�شماين  ب�شمة 
الأمريكية يف الآون��ة الأخ��رية باأن الوليات املتحدة ل 

تركز على اإزاحة الأ�شد عن ال�شلطة.
فعل  رد  اأول  وا�شنطن  يف  ل��روي��رتز  ق�شماين  وق��ال��ت 
من ال�شوريني هو اأن هذا نتيجة مبا�شرة للت�شريحات 
اأولوية وملنحه الوقت  ب��اأن الأ�شد ل ميثل  الأم��ري كية 

وال�شماح له بالبقاء يف ال�شلطة. 

16 كيلومرتا  عراقية مبنطقة حمام العليل على بعد 
الغربي  جانبها  يف  القتال  يحتدم  التي  املو�شل  جنوب 
فرباير   19 يوم  العراقية  القوات  اأطلقتها  حملة  منذ 
�شباط املا�شي بعد اأن جنحت يف ا�شتعادة اجلزء ال�شرقي 
الأول  ت�شرين  اأكتوبر  ب��داأت يف  املدينة عقب حملة  من 

من العام املا�شي.
من  ال��ع��دي��د  تقلد  اأن  �شبق  ك��و���ش��رن  اأن  ت��امي��ز  وذك����رت 
الوظائف، وا�شطر لتقدمي ا�شتقالته من 260 جمل�س 
اإدارة و�شركة لكي يتوىل من�شب كبري م�شت�شاري البيت 

الأبي�س.
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فـقدان �شـهادة اأ�شـهم
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة اأ���ش��ه��م ����ش���ادرة م��ن ���ش��رك��ة م����وارد للتمويل ���س . م. خ   
امل�شتثمر  ورق��م   ، كلثوم  اأحمد حممد  ر�شا   / ال�شيد  باأ�شم   337 برقم 

. 2007 - 3- 0016752222 ، وال�شادرة بتاريخ 21 

�شهادة رقم 337 وحتمل عدد  1،000000  مليون �شهم فقط .
اأو   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة  اىل  ت�شليمها  ب��رج��اء  يجدها  م��ن  فعلى 

الت�شال على هاتف رقم 0555591199

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  96673
با�شم  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

 ،  -7001  89330  ، جري�شي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وع��ن��وان��ه  
الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ  2009/04/21 امل�شجلة حتت رقم  94500  
الفئة  41

املنتجات : توفري من�شورات عرب الإنرتنت ومن�شورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل متعلقة بال�شحة 
واحلمل والأمومة والأبوة ورعاية الأطفال.

ال�شرتاطات 
يف    احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 

2017/06/25 وحتى تاريخ  2027/06/25
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  6  اإبريل 2017 العدد 11988

EAT 32650

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / التميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 96771
ب�اإ�ش��م : باري�س غالريي ذ.م.م

وعنوانه : مكتب A 15 مركز دبي العقاري ، ديرة ، رقة البطني ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 2008/12/23 وامل�ش�جلة حتت رقم : 92379 

الفئة : 3
املنتجات : امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�س القم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل 
املالب�س وم�شتح�شرات التنظيف وال�شقل واإزالة الو�شاخ و الك�شط وال�شابون واملواد العطرية 
والزيوت الطيارة ومواد التزيني)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني ال�شنان وم�شتح�شرات 

التجميل والعطور والبخور واحلنة.
ال�شرتاطات : 

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ش�نوات  ملدة ع�ش�ر  املفعول  نافذة  و�ش�تظل احلماية 
2017/06/27 وحتى تاريخ 2027/06/27

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ض  6  اإبريل 2017 العدد 11988

EAT 37811

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريفت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1174770 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل
الكويت تدعو املجتمع الدويل اإىل وقف دوامة العنف و�شفك الدماء يف �شوريا

•• بروك�شل-وام:

يف  ترتكب  التي  الإجرامية  الأع��م��ال  الكويت  دول��ة  ا�شتنكرت 
القرارات  اإىل �شرورة تطبيق  الدويل  املجتمع  داعية  �شوريا.. 
حد  وو���ش��ع  ال�����ش��وري  ال�شعب  بحماية  ال�شلة  ذات  ال��دول��ي��ة 
تلك  ع��ن  امل�شوؤولني  وت��ق��دمي  ال��دم��اء  و�شفك  العنف  ل��دوام��ة 

اجلرائم اإىل العدالة.
�شباح  ال�شيخ  “ ع��ن  “ ك��ون��ا  الكويتية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  ال�شباح  احلمد  خالد 
 �� ال�شورية  الأزم���ة  ت�شهده  م��ا  اأن  الكويتي..  اخلارجية  وزي��ر 
التي دخلت عامها ال�شابع �� كارثة اإن�شانية دموية ح�شدت اأكرث 
12 مليون �شخ�س بني لجئ  األ��ف قتيل وح��وايل   400 من 

و2015 و�شاركت يف تروؤ�س وتنظيم املوؤمتر الرابع الذي عقد 
يف العا�شمة الربيطانية لندن خالل �شهر فرباير عام 2016 
فيما بلغ جمموع اإ�شهامات الكويت يف املوؤمترات الأربعة مليارا 

و 600 مليون دولر اأمريكي.
ودعا الدول اإىل الإيفاء مبا تعهدت به من م�شاعدات اإن�شانية 
املا�شي  ال��ع��ام  للمانحني  لندن  م��وؤمت��ر  خ��الل  اأعلنت  خا�شة 

وذلك تخفيفا ملعاناة ال�شعب ال�شوري املنكوب.
وجدد وزير اخلارجية الكويتي موقف بالده الثابت واملبدئي 
اإل  يكون  لن  ال�شورية  ل��الأزم��ة  وال��دائ��م  ال�شامل  احل��ل  اأن  يف 
من خالل احلل ال�شيا�شي ا�شتنادا لبيان جنيف لعام 2012 
وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة وخا�شة القرار رقم 2254 
اإىل  الدائمني  اأع�شائه  ل�شيما  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  داعيا 

ال�شوري  ال��داخ��ل  على  فقط  لي�س  بظالله  األ��ق��ى  مم��ا  ون���ازح 
ودول اجلوار بل تعداه اإىل خمتلف دول العامل و�شبب تقوي�شا 

لالأمن وال�شتقرار الدوليني.
وقال الوزير �� يف كلمة القاها ام�س اأمام املوؤمتر الدويل لدعم 
م�شتقبل �شوريا والإقليم الذي ي�شت�شيفه الحتاد الأوروبي يف 
بروك�شل �� اإن املوؤمتر يهدف اإىل تخفيف املعاناة الإن�شانية عن 
ال�شعب ال�شوري ال�شقيق يف الوقت الذي مل تبارح ذاكرتنا �شور 
املجزرة الب�شعة التي �شهدتها مدينة خان �شيخون يف حمافظة 

اإدلب .
فقد  �شوريا  يف  الن�شانية  الكارثة  حلجم  اإدراك���ا  اأن��ه  واأ���ش��اف 
لدعم  للمانحني  دولية  م��وؤمت��رات  ثالثة  الكويت  ا�شت�شافت 
2013 و2014  الأع�����وام  ���ش��وري��ا يف  الإن�����ش��اين يف  ال��و���ش��ع 

العمل اجلاد من اأجل اإنهاء هذه الكارثة الإن�شانية والذي بات 
ا�شتمرارها خطرا ماثال وجليا اأمام املجتمع الدويل.

وك���ان ال�شيخ ���ش��ب��اح خ��ال��د احل��م��د ال�����ش��ب��اح ق��د و���ش��ل اأم�س 
بروك�شل للم�شاركة يف املوؤمتر الوزاري لدعم م�شتقبل �شوريا 
الحتاد  ب��ني  م�شرتكة  برئا�شة  ال��ي��وم  انطلق  ال��ذي  والإق��ل��ي��م 
واململكة  وال��رنوي��ج  وقطر  الكويت  ودول��ت��ي  واأملانيا  الأوروب���ي 
دولة   70 ممثلي  ب��ح�����ش��ور  وذل���ك  امل��ت��ح��دة  والأمم  امل��ت��ح��دة 

ومنظمة دولية وجمتمعية.
امل�شاركون يف املوؤمتر ما حتقق من تقدم على �شعيد  ويبحث 
التزامات املجتمع الدويل والتي مت التعهد بها خالل موؤمتر 
لندن لدعم النازحني والالجئني ال�شوريني الذي عقد العام 

املا�شي والتفاق على جهود اإ�شافية .

بالإ�شافة  العلمية،  الكليات  بجميع  الوطنية  ال�شومال  جامعة  ي�شمل  وال��ذي 
العيون،  وجراحة  لطب  البحرين  وامل�شرفية،ومركز  املالية  العلوم  معهد  اإىل 
حممد  ال�شومايل  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ي��رتاأ���ش��ه  ر�شمي  ب��وف��د  ال�شومال  ���ش��ارك��ت  كما 
اإبراهيم فرغيتي يف موؤمتر املالية للدول العربية الذي اأقيم يف املنامة يف اإبريل 
التنموية  البحرين  قرية  م�شروع  املنامة  د�شنت  جيبوتي  دول��ة  يف  اأم��ا   ،2016
اأما يف  التنمية املجتمعية يف جيبوتي،  اإنطالقاً لدعم  يف دي�شمرب2015،وذلك 
اأ�شمره وتعزيزاً للعالقات البحرينية الأرتريية زار وفداً اأرتريياً مملكة البحرين 
وذلك  املالية  واملوؤ�ش�شات  الأع��م��ال  ري��ادة  يف  البحريني  النموذج  على  ل��الإط��الع 
�شمن دورة ريادة الأعمال التي تديرها منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية 
يف  اأبابا  اأدي�س  الأثيوبية  العا�شمة  �شهدت  ُعم����ان:  -.�شلط����نة   .)UNIDO(
اأكرث من  الُعمانية مب�شاركة  للُمنتجات  اأوبك�س  اإنطالق معر�س   2016 اأبريل 
من  ع��دد  ُم�شاركة  ج��ان��ب  اإىل  خُمتلفة،  ِق��ط��اع��ات  مُت��ث��ل  عمانية،  �شركة   100
املُوؤ�ش�شات احلكومية، فم�شقط  جتد يف �شرق اأفريقيا جماًل لتوزيع ُمنتجاتها، 
خا�شة اأن ال�شوق الأثيوبي من اأكرث الأ�شواق منواً على م�شتوى القارة الأفريقية، 
ومت توقيع ثالث اإتفاقيات تكون مبوجبها اأثيوبيا نقطة عبور لت�شويق املُنتجات 
املُبا�شرة بني م�شقط  اإىل الدول الأفريقية، وبلغت قيمة التجارة غري  الُعمانية 
اأكدت   2016 اأك��ت��وب��ر  ويف  دولر،  مليون   )80( ال����  يتجاوز  م��ا  اأب��اب��ا  واأدي�����س 
الُعماين لالإت�شالت وافق  املُ�شغل الوطني  اأن عمانتل وهو    )C.N.N(شبكة�
على بناء كابل حتت �شطح البحر يربط مدينة �شاللة يف �شلطنة ُعمان  مبيناء 
و�شي�شمل  بونتالند  يف  بي�شا�شو  وميناء  �شومالند  ال�شومال  اأر���س  يف  بربرة 
G2A الذي �شريبط اخلليج باأفريقيا �شيتم تطويره  اأثيوبيا، خا�شة اأن نظام 

بال�شراكة مع الإت�شالت الأثيوبية، واإت�شالت جولي�س، و�شركة تيلي�شوم. 
الٌعماين  ال��دق��م  ميناء  يف  ال�شناعية  املدينة  تد�شني  يف  ُع��م��ان  �شلطنة  جنحت 
بالتعاون مع ال�شني، التي تثبت اأنها ما�شية يف تنفيذ اإ�شرتاتيجيتها التي اأطلق 
الأ�شيوية  امل��وان��ىء  بني  م�شاحلها  رب��ط  اإىل  تهدف  فبكني   ، اللوؤلوؤ  عقد  عليها 
واملوانىء الأفريقية خا�شة اأنها متتلك قاعدة ع�شكرية يف جيبوتي لبناء طريق 
الُدقم  فميناء  ُعمان  ل�شلطنة  بالن�شبة  اأم��ا  الهندي،  املحيط  عرب  بحري  حرير 
الُعماين ي�شري بخطى ثابته يف ظل تزاحم القوى الدولية والإقليمية عليه التي 
�شُيمكن  ما  وه��ذا  الهندي،  املحيط  يف  وال�شيانة  للتموين  موقع  ل�شمان  ت�شعى 
اإ�شتعادة موقعها التاريخي كمركز بحري ل�شواحل املحيط الهندي  م�شقط من 

خا�شة اأن املزاج الُعماين مت�شبع بالنزعة التاريخية الإ�شتقاللية.

قراءة يف االإتفاقيات املرُبمة بني
 دول اخلليج العربي ودول القرن االأفريقي

الأفريقي  ال��ق��رن  ال��ع��رب��ي ودول  ب��ني دول اخل��ل��ي��ج  املُ��ربم��ة  الإت��ف��اق��ي��ات  ت��ب��دو 
“اإقت�شادية اإ�شتثمارية” يف املقام الأول تخللتها موؤخراً اإتفاقيات اأمنية وتعاون 
الع�شكرية  العمليات  اأم��د  طول  فر�شها  والإ�شتخباراتية  الع�شكرية  املجالت  يف 
م�شرح  من  الأفريقي  القرن  دول  فلقرب  )اليمن(،  العربية  اجلزيرة  جنوب  يف 
الأحداث وما ت�شكله من عمق اإ�شرتاتيجي لليمن املرتبط بطبيعة احلال بالأمن 
القومي اخلليجي كان لبد لدول جمل�س التعاون اخلليجي وعلى راأ�شها اململكة 
مب�شتوى  لي�شت  والتي  الأمنية  الإتفاقيات  تلك  اإب���رام  من  ال�شعودية  العربية 
ب�متطلبات  ُن�شميها  اأن  اإتفاقيات ميكن  اأنها  اإل  الإتفاقيات الإقت�شادية بال �شك 
املرحلة ، فالإ�شتثمارات اخلليجية التي تدفقت على دول القرن الأفريقي عززتها 
الدبلوما�شي  التمثيل  وت�شعيد  والإ�شتخباراتية،  الع�شكرية  الأمنية  الإتفاقيات 
ما  ذل��ك  اأن  واأعتقد  الأفريقي،  القرن  دول  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول 
كان ليكون لول التهديد الإيراين يف جنوب اجلزيرة العربية الذي و�شع الأمن 

القومي اخلليجي بعمومه على املحك.
تختلف دول اخلليج العربي من دولة لأخرى بعالقتها مع دول القرن الأفريقي، 
فاململكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات هما الأوفر حظاً يف جمال الإ�شتثمار، 
الع�شكري،  والإ�شتخباراتي  الأم��ن��ي  التعاون  واإب���رام  الإقت�شادية،  والإتفاقيات 
تاأتي بعد ذلك دولة قطر ودولة الكويت يف تطوير البنى التحتية لدول القرن 
القطاعات  يف  الإ�شتثمارات  اإىل  بالإ�شافة  املجتمعية،  التنمية  ودع��م  الأفريقي 
التعليم  دع��م  يف  ن�شاطها  فتمثل  البحرين  مملكة  اأم���ا  ال�شياحية،  و  العقارية 
�شلطنة  اأم��ا  وامل�شرفية،  املالية  املوؤ�ش�شات  وتطوير  الفقر،  ومكافحة  وال�شحة 
تلك  ُمتجذر يف  تاريخ  رغم ما متتلكه من  اإقت�شادياً  الأق��ل ح�شوراً  ُعمان فهي 
الدول، ذلك التاريخ الذي ما زالت مالحمه التاريخية واحل�شارية �شاهدة عليه 
والذي ت�شتند عليه ال�شلطنه �شيا�شياً وقتما �شاءت، ويعود ال�شبب يف هذا التفاوت 
ال�شيا�شية  الروؤية  اإختالف  اإىل  الأفريقي  القرن  دول اخلليج وتواجدها يف  بني 
لكل دولة خليجية والذي بالطبع �شينعك�س على م�شاحلها على الأر�س، والدور 
املُ�شتقبلي الذي ُتريده كل دولة خليجية لنف�شها، اأ�شف اإىل ذلك اإختالف روؤية 
كل دولة خليجية ملدى خطورة اأو عدم خطورة الأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية يف 
دول القرن الأفريقي والتي ثبت اإرتباطها بالتنظيمات ال�شيا�شية يف دول اخلليج 

العربي مثل  الأخوان امل�شلمني، وجبهة �شرق اأفريقيا املوالية لتنظيم الدولة . 

ح�سابات دول اخلليج العربي يف القرن االأفريقي 
�شهدت دول القرن الأفريقي ت�شابقاً خليجياً مل يكن معهوداً قبل خم�س �شنوات 
ملُعك�شر  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  دول  اإح���دى  احل���زم، وحت��ول  عا�شفة  لعمليات  �شابقة 
الإيراين،  الثوري  التابع للحر�س  الأفريقي  الثوري  ب���احلر�س  ي�شمى  ملا  تدريب 
اأن هناك عمليات �شرية  النزاعات”  الت�شلح يف  “اأبحاث  اأكد تقرير منظمة  كما 
ت�شرف عليها طهران ُمهمتها نقل الأ�شلحة اإىل احلوثيني عن طريق ال�شومال. 
تبدو احل�شابات اخلليجية )الثابت منها واملتحول( يف القرن الأفريقي خُمتلفة 
النفوذ  التعاون اخلليجي على حُما�شرة  من دولة لأخ��رى، فتتفق دول جمل�س 
الإيراين يف القرن الأفريقي بعد اأن جنحت طهران يف اإظهار نف�شها كقوة ُمناف�شه، 
وحماولتها ال�شيطرة على ممرات بحرية لك�شب اأوراق �شغط يف جنوب اجلزيرة 
العربية تعزيزاً لإ�شرتاتيجيتها الهادفة يف نقل معاركها خارج حدودها، فوجدت 
يف ال�شاحة الأفريقية دول القرن الأفريقي ما ميكن اأن ترتكز عليه لتحقيق ذلك، 
فطهران يف القرن الأفريقي متتلك روؤية حُمددة ت�شري وفقها، اإل اأن دول اخلليج 
تختلف يف روؤيتها ال�شيا�شية لدول القرن الأفريقي، فال�شومال مثاًل دولة ميزقها 
%99 بني  اإىل  ت�شل  التي  التجان�س  ن�شبة  لها  ت�شفع  والإنق�شام ومل  الإره��اب 
اأبنائها، اإل اأن الإ�شتثمارات اخلليجية واإن وجدت يف العا�شمة مقدي�شو ولكنها ل 
ُتقارن بالإ�شتثمارات التي �شهدتها الأقاليم �شبة املُ�شتقله �شومالند، وبونتالند 
ب�شبب الإ�شتقرار ال�شيا�شي الذي حتياه تلك الإقاليم بعيداً عن العا�شمة املركزية 
مقدي�شو، اإل اأن ذلك ل اأراه حُمقاً، فت�شاعف الإ�شتثماراخلليجي يف الأقاليم �شبه 
املُ�شتقلة �شُي�شاعف مطالبها بالإ�شتقالل عن الدولة املركزية، و�شُيكر�س ثقافة 
تدعم  اخلليج  دول  وك��اأن  العام  للراأي  و�شُيظهر  الأخ���رى،  لالأقاليم  الإنف�شال 
تق�شيم ال�شومال �شراً رغم اإعالنها بالعمل على وحدته، اأما اأثيوبيا فمن وجهة 
النظر اخلليجية اأنها دولة حققت خطوات مهمة واإيجابية تتفوق بها على دول 
القرن الأفريقي، خا�شة بعد تزاحم الوفود اخلليجية على اأبوابها موؤخراً داعمة 
لتوجهها التنموي وروؤيتها ال�شيا�شية، وُمعرتفًة بها كقوة حقيقية فاعلة وُموؤثرة 
يف القرن الأفريقي، وياأتي ذلك ُمتزامناً مع اإقرتاب اإفتتاح �شد النه�شة يف يوليو 
2017 والتي ُتعلق عليه �شعوب القرن الأفريقي الكثري من اأمال التنمية، اإل 
اأن م�شالح دول اخلليج العربي يف بع�س دول القرن خُمتلفة عن م�شاحلها يف 
القرن  دول  اإح��دى  مع  اخلليجية  امل�شالح  قيمة  من  اأرف��ع  ل  هنا  واأن��ا  اأثيوبيا، 

الأف���ري���ق���ي ع��ل��ى ح�����ش��اب الأخ������رى، 
ول��ك��ن لب��د م��ن ال��ت��اأك��ي��د ب���اأن الأمن 
اخلليجي  الإ�شتخباراتي  الع�شكري 
املُرتبط باأمن عمليات عا�شفة احلزم 
من  يتجزء  ل  ج��زء  اأ�شبح  اليمن  يف 
الع�شكري  الإ����ش���ت���خ���ب���ارات���ي  الأم������ن 
واأرترييا  وج��ي��ب��وت��ي،  ال�����ش��وم��ال،  يف 
ب�����ش��ب��ب م��وق��ع��ه��ا الإ����ش���رتات���ي���ج���ي ) 
اإطاللتها على بحر العرب، واملحيط 
الأح����م����ر، وخليج  ال��ب��ح��ر  ال���ه���ن���دي، 
تعدد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ه����ذا  ع������دن(، 
بربرة،  مثل  الإ�شرتاتيجية  امل��وان��ىء 
ال�شومال،  يف  كي�شمايو  بو�شا�شو، 

وع�شب ،م�شوع يف اأرترييا، وميناء جيبوتي يف جيبوتي، اأما اأثيوبيا فاأهميتها 
لدول اخلليج العربي متثل يف كونها قائدة م�شتقبلية لدول �شرق اأفريقيا، 
ب���الأمن الغذائي  واإحت�شانها مل�شالح خليجية و�شفت باأنها م�شاريع خا�شة 
طولها  حديدية  �شكة  ب�شبكة  الأفريقي  جوارها  لربط  و�شعيها  اخلليجي، 
على  ي��وؤخ��ذ  م��ا  اأن  اإل   ،2020 ع��ام  بها  العمل  �شينتهي  كيلومرت   5000
املعمول  ال�شومال  يف  الإ�شتقرار”  “عدم  لإ�شرتاتيجية  دعمها  هو  اأثيوبيا 
بها منذ عام 1991، ومع و�شول الرئي�س حممد عبداهلل فرماجو لرئا�شة 
ال�شومال �شاحب النهج ال�شيا�شي ال�شريح واملواقف الوطنية الثابته والذي 
�شيعمل على: حتجيم خطر التنظيمات الإرهابية التي توؤرق الوطن واملواطن 
احلكم  ذات  الأقاليم  لإع��ادة  وطنية  اإ�شرتاتيجية  واإيجاد  التنمية،  وتعرقل 
وهذا  املركزية،  الإدارة  حكم  حتت  جوبالند  بونتالند،  �شومالند،  الذاتي 
بالطبع ما ل ترغب به دول اجلوار الأفريقي وعلى راأ�شها اأثيوبيا املُ�شتفيد 
الأكرب من موانىء الأقاليم �شبه امل�شتقلة بو�شا�شو، وبربره، ولكن يف الوقت 
الذي اأرى فيه اأن اأثيوبيا �شُتدرك يف الوقت القادم باأن من م�شلحتها اأن ل 
تدعم تلك التنظيمات الإرهابية يف ال�شومال اإن كانت تريد مل�شلك التنمية 
التي �شلكته اأن ي�شل ملداه لدول القرن الأفريقي، اإل اإنه من الأرجح اأن ُتبقي 
اأو على جزء منها واإن  اأبابا على �شيا�شة عدم الإ�شتقرار يف ال�شومال  اأدي�س 

كان متوا�شعاً حتى ل يتحقق كامل الإ�شتقرار يف ال�شومال. 

ال�سيناريوهات املُحتملة 
اإ�شتخباراتي  اأم��ن��ي  ت��ع��اون  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  املٌ��رج��ح  م��ن  الأول:  ال�شيناريو 
ع�شكري يف القرن الأفريقي بني تركيا و”بع�س” دول اخلليج التي تتوافق 
روؤاها ال�شيا�شية مع اأنقرة والذي قد يقود اإىل حتول القرن الأفريقي ل�شاحة 
اأن  خا�شة  باأخرى  اأو  بطريقة  طهران  �شُتغذيها  �شيا�شية  ح�شابات  ت�شفية 

النفوذ الإيراين يف القرن الأفريقي وما جواره ل ي�شتهان به. 
ال�شيناريو الثاين: يف ظل تباين الروؤى ال�شيا�شية لكل دولة خليجية، والدور 
الأخرى،  ع��ن  ومب��ع��زل  لنف�شها  خليجية  دول��ة  ك��ل  ُت��ري��ده  ال��ذي  املُ�شتقبلي 
الأخوان  مثل”  ال�شيا�شية  للتنظيمات  خليجية  دول��ة  ك��ل  روؤي���ة  واإخ��ت��الف 
بني  الغري�شحي”  التناف�س”  اإىل  احلال  بطبيعة  ذلك  �شيقود  امل�شلمني”، 
م�شالح  �شرب  على  التدمريي  التاأمر  اإىل  ي�شل  اأن  واخل�شية  اخلليج  دول 
اأخرى،  الأفريقي بل قد ميتد لدول  القرن  لي�س فقط يف  البع�س  بع�شهم 
مما �شي�شيب فكرة  الإحتاد اخلليجي يف مقتل خا�شة اأنه ل �شبيل لتقارب 
على  املتو�شط  اأو  القريب  امل��دى  على  العربي  اخلليج  دول  بني  ال��روؤى  تلك 

الأقل.
املُعار�شه  الإقليمية  القوى  بع�س  تدعم  اأن  املرجح  من  الثالث:  ال�شيناريو 
لبناء �شد النه�شة التنظيمات الإرهابية يف القرن الأفريقي لإزعاج القيادة 
الأفريقي  ال��ق��رن  يرتقبها  التي  التنمية  خطط  بكل  والع�شف  الثيوبية 
ودوله من �شد النه�شة، ويف ظل ذلك امل�شهد �شتعود القر�شنة يف ال�شواحل 
لعموم  متتد  وق��د  �شابقاً  عليه  كانت  مما  اأق��وى  ب�شكل  لل�شومال  ال�شرقية 
اأن  حينها  البديهي  وم��ن  الهندي،  املحيط  على  املُطلة  الأفريقية  امل��وان��ىء 
تتعاون التنظيمات يف دول غرب اأفريقيا مع تلك املتواجدة يف �شرق اأفريقيا 
مما ينبىء على توحدها لت�شكل بذلك ذراع قوي لتنظيم الدولة يف اأفريقيا 
اأن��ه مل يتعر�س مل�شالح القوى  وال��ذي �شيحظى بدعم دويل ُم�شترت ما دام 
الدولية التي ترغب بتواجده يف تلك املناطق التي ت�شهد �شراعات ُمتالحقة 
لتحريكه يف الوقت املُنا�شب، كما ميكنها اإ�شتخدامه ُم�شتقباًل يف مناطق ُيراد 

لها اأن تنال ن�شيباً من ويالت ال�شراع.
التو�سيات

العربي والو�شول  ال�شيا�شية بني دول اخلليج  ال��روؤى  العمل على تقارب   •
اإىل �شيغة ُم�شرتكة ُتر�شي جميع الأطراف لقطع الطريق على من يحاول 

اإحداث اإنق�شام داخل الإحتاد اخلليجي. 
والذي  تنفيذه  املُزمع  اليمن- جيبوتي  اإجن��اح م�شروع ج�شر  العمل على   •
التعاون  جمل�س  ودول  الأفريقي  القرن  دول  بني  التجاري  التبادل  �شيعزز 

اخلليجي.
واإ�شدار  الإ�شالمي  التمويل  دع��م  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  جنحت   •
ال�شكوك الإ�شالمية يف بع�س الدول الأفريقية، وبالتايل تلك ُفر�شة حقيقية 
لإر�شاء قيم اإقت�شادية قوية لذلك التكتل اخلليجي الأفريقي، الذي مُيكن 
اأن ُينع�س الإقت�شاد الأفريقي من ناحية، وُيحافظ على الأموال اخلليجية 

بعيداً عن اأي اإبتزاز �شيا�شي اإقت�شادي ُم�شتقبلي من ناحية اأخرى.
)دول  ي�شم  اإقت�شادي  تكتل  بتكوين  البدء  العربي  اخلليج  ل��دول  ميكن   •
التكتل نتائج  ل��ه��ذا  ي��ك��ون  الأف��ري��ق��ي(، وق���د  ال��ق��رن  ال�����ش��ت، ودول  اخل��ل��ي��ج 
ملف  ب�شاأن  الأثيوبية  املغربية  النظر  وجهات  تتقارب  قد  فمثاًل  اإيجابية، 
اجلمهورية  من  الإع���رتاف  ب�شحب  اأب��اب��ا  اأدي�����س  واإق��ن��اع  الغربية،  ال�شحراء 
اأوًل على دول اخلليج وعلى  العربية ال�شحراوية، و�شتعتمد املغرب يف ذلك 
راأ�شها اململكة العربية ال�شعودية ،ودولة قطر، ودولة الإمارات اأكرب ال�شركاء 
الغربية،  ال�شحراء  يف  الرباط  حلق  الأول  والداعم  اأثيوبيا  يف  املُ�شتثمرين 
ال�شيعي يف منطقة  النفوذ  ل��دول اخلليج حتجيم  اأخ��رى ميكن  ومن ناحية 
القرن الأفريقي، خا�شة اأن جميع الدول املُر�شحة لالإن�شمام لذلك التكتل 
اخلليجي الأفريقي ت�شرتك يف روؤية اأن خطر النفوذ ال�شيعي على املُجتمعات 
قد ُيهدد اأمنها القومي، وُيعزز الطائفية يف املجتمعات الأفريقية التي تتبع 

الطرق ال�شوفية وال�شنية. 
الأفريقي  القرن  دول  ل�شعوب  النظر اخلليجية  اإب��راز وجهة  العمل على   •
تبذل  مل  اخلليج  دول  ب��اأن  ي��رى  ال��ذي  خ�شو�شاً  ال�شومال  ول�شعب  عموماً 
 ،1991 ع��ام  ال�شومالية  ال��دول��ة  اإن��ه��ي��ار  منذ   املطلوب  ال�شيا�شي  اجلهد 
واإقناع اأدي�س اأبابا باأن �شيا�شة عدم الإ�شتقرار التي تدعمها يف ال�شومال قد 
تطال اأمنها الداخلي خا�شة اأن �شوت املُعار�شة الأثيوبية بداأ يرتفع يف اإقليم 

الأورومو ذو الغالبية امل�شلمة. 
• دعم دول القرن الأفريقي وحقها يف التنمية، واحلفاظ على الأمن املائي 
اخلليجية  العالقات  تدهور  لوقف  اإيجابية  اأك��رث  طريقه  واإيجاد  امل�شري، 
امل�شرية والذي لي�س يف �شالح كال الطرفني وذلك لقطع الطريق على اأي 
م�شروع ُم�شتقبلي ت�شعى اإليه بع�س القوى الإقليمية املُعادية لأمن املنطقة 

العربية.
د.اأمينـــة العــــرميــي

باحثـة �سيا�سيـة  اإماراتية فـي ال�سـاأن االأفريقـي
Twitter:@gulf_afro

الطاقة ال�شم�شية بدولة الإمارت اأنها وجدت ُفر�س اإ�شتثمارية يف اأثيوبيا وذلك 
بعد اإن�شاء اأدي�س اأبابا م�شاريع كربى لإنتاج الطاقة الكهرومائية من خالل اإقامة 
اإ�شتخدام  اإنتاج الكهرباء الرخي�شة عرب  ال�شدود، وعر�شت ال�شركة على اأثيوبيا 
اأن يكون الت�شميم الهند�شي مل�شانعها يف الإم��ارات ويتم  الطاقة ال�شم�شية على 
بعد ذلك تركيبها يف املناطق التي يتفق عليها الطرفان، اأما العالقات الإماراتية 
اجليبوتية، فدولة الإمارات ُتعترب املُ�شتثمر الأكرب يف جيبوتي، فقد منح �شندوق 
لتمويل  �شنوات  ملدة خم�س  دولر كمنحة  50 مليون  للتنمية جيبوتي  اأبوظبي 
املُ�شرتكة  الإتفاقية  على  التوقيع  مت  كما  فرباير2015،  يف  التنموية  امل�شاريع 
�شهدت  وجيبوتي  اأبوظبي  ب��ني  العالقات  اأن  اإل  والع�شكري،  الأم��ن��ي  للتعاون 
واإيقاف رحالت فالي  الإماراتية يف جيبوتي،  القن�شلية  و�شل لإغالق  تدهوراً 
دبي  م��وان��ىء  �شركة  �شريعمل  على  اخل���الف  ب�شبب  وذل���ك  جيبوتي،  اإىل  دب��ي 
العاملية يف دورالية جيبوتي التي ُتعد اأكرث املحطات التقنية تقدماً على ال�شاحل 
العاملية تعمل يف جيبوتي منذ  دبي  �شركة موانىء  باأن  ال�شرقي لأفريقيا، علماً 
14 عاماً، اإل اأن العالقات بني الطرفني �شرعان ما عادت ل�شابق عهدها وفتحت 
بحل اخلالف  اإعالناً   2016 يناير  اأبوابها يف  الإمارتية يف جيبوتي  القن�شلية 
بني الطرفني، اأما العالقات الإماراتية ال�شومالية بداأت يف عام 1978 عندما 
دعمت اأبوظبي م�شروع بربرة-برعو، و �شكر جوبا عام 1977، ويف عام 2012 
بني  امل�شاحلة  ُم��ب��ادرة  اأبوظبي  وق��ادت  ال�شدود،  اإن�شاء  م�شروع  الإم���ارات  نفذت 
ُيعد الإتفاق  2012(، الذي  ب���� )ميثاق دبي  الأط��راف ال�شومالية والتي متثل 
اأكرث  ال�شومال منذ  اأر���س  ال�شومالية وحكومة  نوعه بني احلكومة  الأول من 
من 21 عاماً ، اأما اليوم فالعالقات ال�شومالية الإماراتية اأكرث اإنفتاحاً، واأكدت 
ح�شول  �شبتمرب2016  يف   The Wall Street Journal �شحيفة 
اإقليم  بربرة يف  الأفريقي ميناء  القرن  اأه��م موانىء  لإدارة  الإم��ارات على عقد 
اأر�س ال�شومال ملدة ثالثون عاماً، ناأتي اأخرياً للعالقات الإماراتية الأريتريية 
التي بداأت بعد اإعالن اإ�شتقالل اأ�شمره 1993، ففي عام 1995 دعم �شندوق 
م�شاريع  ودعم  اأرترييا،  الكهربائي يف  والنقل  التوليد  م�شروع  للتنمية  اأبوظبي 
البنية التحتية عام 2009، كما دعمت اأبوظبي ميزان املدفوعات عام 2012، 
وموؤخراً ح�شلت دولة الإمارات على عقد اإيجار يف ميناء ع�شب كجزٍء من اإتفاقية 

ال�شراكة املرُبمة، لغر�س اإقامة قاعدٍة ع�شكرية اإماراتية. 
-دول���ة قط����ر: �شهدت العالقات القطرية الأثيوبية تدهوراً عام 2008 وو�شلت 
اإىل حد قطع العالقات الدبلوما�شية ب�شبب اإتهام اأدي�س اأبابا للدوحة باأنها م�شدر 
اأ�شا�شي لزعزعة الأمن يف القرن الإفريقي بدعمها لإريترييا، وذلك عندما �شعت 
الدوحة يف 2008 حلل اخلالف احلدودي بني جيبوتي واإرترييا على منطقة 
ومما �شهل مهمة الدوحة هو وجود قوات ع�شكرية قطرية على  “راأ�س دمرية”، 
حدود الدولتني مت ن�شرها يف اإطار الو�شاطة حلل النزاع،  اإل اأن الدوحه جنحت 
يف التو�شل اىل اإتفاقية �شالم بني الطرفني مت توقيعها يف الدوحة عام 2010، 
اأ�شرى جييوتيني كانوا  اأربعة  اأ�شمره بالإفراج عن  اإقناع  كما جنحت الدوحة يف 
ُمعتقلني يف اأرتيرييا منُذ ثماين �شنوات، واإ�شرتدت العالقات القطرية الأثيوبية 
الدوحة  اأن  اأثيوبيا، خا�شة  تت�شاعف يف  القطرية  الإ�شتثمارات  وب��داأت  عافيتها 
�شندوقها  ذل��ك  يف  ي�شاعدها  الفريقية  القارة  يف  اإ�شتثماراتها  لتو�شيع  ت�شعي 
اإجتمعت اللجنة   2016 ال�شيادي الذي يتجاوز200 مليار دولر، ويف فرباير 
املُوقعه  الإتفاقيات  لتنفيذ  اأبابا  اأدي�س  يف  املُ�شرتكة  الأثيوبية  القطرية  الفنية 
دبلوما�شياً  ال��دوح��ة  تدخلت   2016 يوليو  ويف  تعزيزها،  و�ُشبل  البلدين  بني 
بدعم  اأ�شمره  اأبابا  اأدي�س  فيها  اأُتهمت  والتي  الأثيوبية  الأرت��ريي��ة  الأزم��ة  حلل 
املُعار�شة الأثيوبية، واأكدت الدوحة على دعمها الكامل لأثيوبيا يف الأمم املتحدة 
للح�شول على مقعد غري دائم مبجل�س الأم��ن  الدويل يف يناير2017 والتي 
حازت عليه موؤخراً، اأما اإقت�شادياً فقد اأطلقت الدوحة اأربعة م�شاريع اإ�شتثمارية 
يف اأثيوبيا بلغت قيمتها 500 مليون دولر لبناء مركز ملكافحة املالريا وم�شانع 
لالأ�شمنت وال�شكر، ويف عام 2016 اأعلنت جمموعة )اإزدان القطرية القاب�شة/

عن م�شروع اإ�شتثماري يف قلب العا�شمة   )Ezdan Holding Group
الأثيوبية ، ومن جانب اأخر قامت ُمنظمة الدعوة ال�شالمية التابعه للحكومة 
يف  هكتار   )500( م�شاحتها  اأثيوبيا  يف  زراع��ي��ة  اأرا���ش��ي  باإ�شت�شالح  القطرية 
منطقة بريعانو وهذه امل�شاريع الإنتاحية �شتحول املواطن الأثيوبي من ُمتلقي 
من  امل��زي��د  لتنفيذ  تخطط  فاملُنظمة  املُ��ج��ت��م��ع،  يف  وف��اع��ل  ُمنتج  اإىل  ل��الإع��ان��ة 
التنمية  باإجتاه  الأثيوبي  املجتمع  يف  اإيجابي  تغري  لإح��داث  الإنتاجية  امل�شاريع 
ال�شاملة، ول نن�شى موؤ�ش�شة ال�شيخ ثاين بن عبداهلل للخدمات الإن�شانية “راف” 
اأوروميا ذو الغالبية  باإقليم  التي نفذت عدة م�شاريع تنموية يف منطقة دريدوا 
امل�شلمة، اأما العالقات ال�شومالية القطرية فتتلخ�س يف اإبرام الدوحة اإتفاقية 
مع جمهورية ال�شومال لتنظيم اإ�شتقدام العمالة ال�شومالية املُتعلمة للعمل يف 
موؤخراً  ت�شكيلها  وج��ود جلنه قطرية �شومالية مت  ذلك  اإىل  اأ�شف  دول��ة قطر، 
لدعم ال�شحه والتعليم يف ال�شومال، اأما العالقات القطرية اجليبوتية فاأخذت 
مكتباً  اخلريية  قطر  ُمنظمة  اإفتتحت  عندما  يناير2016  يف  تطورياً  منحاً 
فرعياً يف جيبوتي، ود�شنت م�شروع قرية دوحة اخلري يف منطقة دميري جوج يف 
اإقليم عرتا اجليبوتي، الذي �شم منازل �شكنية وم�شت�شفيات ومدار�س و�شبكات 
كما  املجتمعية،  تطويرالتنمية  يف  �شاهم  مما  املوا�شالت  و�شائل  وتوفري  للمياه 
ريال  20 مليون  بقيمة مبدئية  امل�شتقبلية  امل�شاريع  تنفيذ  الطرفان على  اإتفق 
كانت  فقطر  ال�شتينات،  منذ  فبداأت  القطرية  الأرتريية  العالقات  اأم��ا  قطري، 
التمثيل  تبادل  واأول من  الأرتريية  الوطنية  للق�شية  الداعمة  الدول  اأوئل  من 
الدبلوما�شي معها بعد الإ�شتقالل، وتعززت العالقات بني الطرفني بعد تراجع 
التمويل الغربي للتنمية الأرتريية ب�شبب رف�س النظام لالإ�شالحات ال�شيا�شية، 
وتعهدت الدوحة بدعم امل�شاريع التنموية يف اإطار ما اأطلق عليه حينها “اخلطة 
التنموية ال�شاملة للحكومة الأرتريية”، واأعتربت الدوحة اأهم �شريك اإقت�شادي 
لأريترييا، ف�شركة الديار العقارية القطرية تعمل يف اأريترييا منذ عام 2010 
وقامت بتد�شني م�شروع منتجع دهلك، ودعمت قطر م�شروع تاأ�شي�س الف�شائية 
لعودة العالقات ال�شودانية الأرتريية  الأرتيريية، كما �شعت الدوحة دبلوما�شياً 
بعد توقيع اإتفاقية الدوحة 1999 ودعمت عجلة التنمية يف املناطق احلدودية 
بني ال�شودان واأرترييا مببلغ 600 مليون دولر. -.دول��ة الك����ويت: د�شنت دولة 
الكويت ومن خالل �شندوق الكويت للتنمية  ثالثة م�شاريع رئي�شية يف اأثيوبيا 
التكلفة  الطريق  تاأهيل  203.000.000 مليون دولر، مثل: م�شروع  بقيمة 
دي�شي- طريق  وم�شروع  اأمريكي،  دولر  مليون   64 بتكلفة    -Nekemte

كوتابر-تقاطع تناتا   Kutaber Tenta  بقيمة 84 مليون دولر اأمريكي، 
ويف عام 2015 اإنطلق م�شروع اأك�شوم لإم��دادات املياه بقيمة 55 مليون دولر 
م�شروع  اأهمها  كان  اإ�شتثمارية  م�شاريع  الكويت  د�شنت  ال�شومال  ويف  اأمريكي، 
زيادة الطاقة الكهربائية يف مقدي�شو و�شواحيها، ويف جيبوتي اأ�شبح ال�شندوق 
الكويتي للتنمية م�شاهماً فاعاًل يف تطويرالإقت�شاد والبنى التحتية يف جيبوتي، 
 14 الكويت مع جيبوتي  دول��ة  2016 وقعت  2004 وحتى  الفرتة بني  ففي 
اتفاقية بلغت )78.3 مليون دينار كويتي(، كان اأهمها تد�شني طريق تاجورا-

ال�شيخ �شباح  باإ�شم طريق  ال��ي��وم  ُع��رف  ال��ذي  – بلحو،  ت��اج��ورا  اأب���وخ، وط��ري��ق 
اإىل ربط  جيبوتي  البدء مب�شروع يهدف  2016 مت  ال�شباح، ويف عام  الأحمد 

باملناطق ال�شمالية من اإثيوبيا مما ين�شط حركة التجارة البينية. 
املوؤ�ش�شة  من  وبتمويل  ال�شومال  يف  اأفتتح   2014 عام  يف  البحرين:  -.مملكة 
لتح�شني  التخ�ش�شي  ال��وط��ن��ي  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  م�شت�شفى  امللكية  اخل��ريي��ة 
اخلدمات الطبية، وجممع مملكة البحرين التعليمي لدعم التعليم يف ال�شومال 

اأفريقيا  يف  الإقت�شادي  ح�شورها  اأن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ُت��درك 
ال�شيا�شي،  ح�شورها  على  يتفوق  خا�شة  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  دول  ويف  ع��ام��ة 
ال�شيا�شي  الإ�شتقرار  ع��دم  اأهمها:  عوامل  ع��دة  اإىل  ذل��ك  يف  ال�شبب  ويرجع 
واملغلوطة والغري عادلة  ال�شلبية  ال�شورة   وب��روز  الأفريقية،  ال��دول  لبع�س 
يف الذهن اخلليجي عن الدول الأفريقية مما اأعاق العمل ال�شيا�شي اخلليجي 
يف ال�شاحة الأفريقية، فال�شيا�شة اخلليجية واإن كانت قد جنحت اإىل حد ما 
يف تد�شني بع�س امل�شاريع الإ�شتثمارية يف دول القرن الأفريقي والتي �شاعدت 
يف اإنعا�س جزئي لتلك الدول اقت�شادياً، اإل اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي 
مل توظف تلك الإ�شتثمارات مبا يخدم م�شاحلها ال�شيا�شية اإل بعد اأن وجدت 

نف�شها على خط املواجهة الع�شكرية مع طهران يف جنوب اجلزيرة العربية.
 بالرغم من اإختالف الروؤى ال�شيا�شية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي اإل 
اأن عا�شفة احلزم فر�شت عليها �شرورة العمل والتن�شيق ككيان واحد حلماية 
دول  �شت�شتمر  هنا هل  ال�شوؤال  ويبقى  املحك،  على  بات  الذي  القومي  اأمنها 
اخلليج العربي يف القرن الأفريقي تعمل ككيان واحد؟ خا�شة اأن هناك دول 
الأمني  الأفريقي لدعم ملفها  القرن  ال��دور اخلليجي يف  تعول على  عربية 
القلق  ، ودول عربية تنظر بعني  الغربية  ال�شحراء  املغربية وق�شية  اململكة 

من التواجد اخلليجي يف القرن الأفريقي القاهرة.
والعالقات  عام  ب�شكل  الأفريقية  اخلليجية  العالقات  عن  احلديث  يتباين 
اخلليجية مع دول القرن الأفريقي )اأثيوبيا، ال�شومال، جيبوتي، اأريترييا( 
ب�شكل خا�س، دول القرن الأفريقي التي كانت و�شتظل الركيزه الأوىل للتوجه 
الإ�شرتاتيجي اخلليجي املُ�شتقبلي نحو القارة الأفريقية برمتها، والإمتداد 
الفعلي لالأمن القومي اخلليجي الذي بات يوؤرقه اإختالف الروؤى ال�شيا�شية 
بني اأع�شائه ، وتَطلع بع�س القوى الإقليمية ملمار�شة اأدواراً ت�شتهدف الأر�س 
والإن�شان والأمن يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وقلق القيادات ال�شيا�شية 
موطىء  لنف�شها  جتد  اأن  حت��اول  التي  الإرهابية  التنظيمات  من  اخلليجية 
قدم يف اخلليج العربي، فاإختالف الروؤى ال�شيا�شية بني دول جمل�س التعاون 
دول  يحول  قد  الإقليمية  القوى  وبع�س  العربية  ال��دول  وبع�س  اخلليجي 
القرن الفريقي ل�شاحة ت�شفية ح�شابات لن ُي�شلم منها اأحد، وبالتايل على 
دول اخلليج العربي توحيد روؤاها والعمل ككيان واحد، والإ�شتعداد للمرحلة 
اأن  برحت  ما  التي  الفريقية  اخلليجية  العالقات  يف  والإ�شتثمار  القادمة، 
تتوجه مل�شارها ال�شحيح اإل واأعادتها رياح التنافر اإىل ما ل نرغب اأن نراها 

فيه.
اأهم االإتفاقيات املربمة بني دول 

اخلليج العربي و دول القرن االأفريقي
-.اململكة العربية ال�شعودية: بعد اإن�شمام الريا�س ملنظمة التجارة العاملية يف 
2005 اأ�شبح الإقت�شاد ال�شعودي اأكرث اإندماجاً يف الإقت�شاد العاملي، وتعترب 
اأثيوبيا من اأهم الدول التي تن�شح الريا�س مواطنيها بالإ�شتثمار فيها لكونها 
اإتفاقية  توقيع  مت   2016 مايو  ففي  ُم��ت��زاي��داً،  من��واً  ي�شهد  اأفريقي  �شوق 
وداعمًة  والإ�شتثمار  التعاون  قاعدة  لتو�شيع  وال�شعودية  اأثيوبيا  جتارية بني 
لإتفاقية جتنب الإزدواج ال�شريبي والتي مت توقيعها يف 2014،والهادفة اإىل 
حماية الإ�شتثمارات لكال الطرفني، ويف نوفمرب 2016 مت توقيع اإتفاقيات 
مل يتم الإعالن عن طبيعتها بقيمة 160 مليون دولر، كما وقع الطرفان 
والأم��ن��ي، جلنة  اخلارجي  التعاون  ت�شكيل جمموعة جلان مثل: جلنة  على 
ال�شعودي  ال�شندوق  وقدم  الإقت�شادية،  واللجنة  والثقايف،  العلمي  التعاون 
للتنمية متويالت لدعم التنمية يف الأقاليم الأثيوبية النائية، وت�شري وزارة 
التجارة الأثيوبية اأنه منذ عام 2009/2008 اإىل 2016/2015 ح�شل 
اأثيوبية يف جميع  اإ�شتثمارية  رخ�س  على  �شعودي  م�شتثمر   305 اأك��رث من 
املجالت، عزز ذلك عدد ال�شركات ال�شعودية املُ�شجلة والذي جتاوز69 �شركة 
�شعودية، والتي وفرت فر�س وظيفية لالأثيوبيني براأ�س مال يتجاوز 369 
اأثيوبيا جتاوزت  يف  ال�شعودية  الإ�شتثمارية  امل�شروعات  اأن  كما  دولر،  مليون 
303 م�شروع وتعترب م�شدراً لالأمن الغذائي ال�شعودي، واأكد تقرير”دليل 
ال�شعودية  اللجنة  اأن  الأثيوبية  ال�شادر من احلكومة  اأثيوبيا”  الإ�شتثماريف 
اإن�شاء �شبكة للتعاون يف  2016 على  اإتفقت يف دي�شمرب  الأثيوبية املُ�شرتكة 
جمال الطاقة، وكانت تلك اللجنه قد وقعت يف وقت �شابق على 16 اإتفاقية 
الإ�شتثمارات  اأن  خا�شة  ه��ك��ت��ار(،   1.713.357( زراع���ة  مبوجبها  وي��ت��م 
الزراعية ال�شعودية متثل %30 من جمموع الإ�شتثمارات ال�شعودية املتنوعة 
يف اأثيوبيا ، جاءت بعد ذلك زيارة الوفد ال�شعودي لأثيوبيا وزيارة �شد النه�شة 
العالقات  يف  خ��ط��رياً  حت���وًل  ال��ق��اه��رة  اع��ت��ربت��ه  ال���ذي  دي�شمرب2016  يف 
وجيبوتي  الريا�س  اإتفقت  فلقد  جيبوتي  دول��ة  يف  اأم��ا  امل�شرية،  ال�شعودية 
 ،2017 مار�س  يف  اجليبوتي  ال�شعودي  الإقت�شادي  املنتدى  اإن��ط��الق  على 
والذي جاء بعد اأن قررت اللجنة ال�شعودية اجليبوتية املُ�شرتكة على تنفيذ 
17 م�شروعاً تنموياً يف جيبوتي، كما وقع الطرفان اإتفاقية التعاون الأمني 
امل�شرتك يف اإبريل 2016 ترعاها جلنة ع�شكرية �شعودية جيبوتية ُم�شرتكة 
الرقابة  الريا�س تدعم  اأن  البلدين، خا�شة  الع�شكري بني  بالتن�شيق  خا�شة 
والتفتي�س التي تقوم به قوات خفر احلدود وال�شواحل اجليبوتية، وتاأتي تلك 
القاعدة  ت�شكيل جلنة ع�شكرية خا�شة بتد�شني  الإع��الن عن  اخلطوات بعد 
ال�شعودية البحرية يف جيبوتي، اأما يف ال�شومال فقد وقعت الريا�س يف مار�س 
2016 ُمذكرة تفاهم بني �شلطتي الطريان املدين يف الريا�س ومقدي�شو على 
اأربعة نقاط دولية يتم حتديدها  اأن يكون الت�شغيل بني الدولتني من واإىل 
مليون   20 للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  ق��دم  كما  ال�شلطتني،  ب��ني  لح��ق��اً 
�شعودية  كاإ�شتثمارات  دولر  مليون  و30  ال�شومالية،  للموازنة  دولردع��م��اً 
اأعقاب  يف  ال�شومالية  ال�شادرات  اإرتفاع  يف  الريا�س  و�شاهمت  ال�شومال،  يف 
خطوة لرفع حظر دام ت�شع �شنوات على اإ�شترياد املا�شية من ال�شومال، خا�شة 
اأن الرثوة احليوانية تعترب الدعامة الأ�شا�شية لالإقت�شاد ال�شومايل، وبعد 
ت�شرب تقرير منظمة “اأبحاث الت�شلح يف النزاعات” الذي اأكد على اأن هناك 
عمليات �شرية ت�شرف عليها طهران ُمهمتها نقل الأ�شلحة اإىل احلوثيني عن 
طريق ال�شومال اأعلنت مقدي�شو تعاونها الكامل مع قوات التحالف للت�شدي 
لتلك العمليات مما عزز التعاون الأمني ال�شومايل اخلليجي، اأما العالقات 
الريا�س مع  اأبرمته  التي  الأمني  الإتفاق  بعد  ال�شعودية فتعززت  الأرتريية 
اأ�شمره عام 2015 ملُحاربة الإرهاب والقر�شنة يف البحر الأحمربعد ظهور 
ما ي�شمى باحلر�س الثوري الأفريقي التابع للحر�س الثوري الإيراين الداعم 
مليل�شيات احلوثي، كما وافقت دول اخلليج جُمتمعه على تقدمي حزمٍة من 
امل�شاعدات املالية وتعّهدت بتحديث مطار اأ�شمرة الدويل، واإن�شاء بنيٍة حتتية 

جديدة، وزيادة اإمدادات الوقود اإىل اإريرتيا.
جتارة  غرفة  وقعت   2016 اأكتوبر  يف  املُتحدة:  العربية  الإم���ارات  -.دول���ة 
 S.S Lootha/الدولية لوتاه  �س.�س  جمموعة  عن  نيابة  دب��ي  و�شناعة 
184 مليون درهم  بقيمة  ال��دويل  اأوروم��ي��ا  بنك  اإتفاقية مع   Trading
ولأهمية  للت�شدير،  ال�شاحلة  وُمنتجاتهما  واملا�شية  ال��زراع��ة  قطاع  لدعم 
اأول  اإف��ت��ت��اح  على  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  حر�شت  اأفريقيا  ���ش��رق  ���ش��وق 
التجاري  التبادل  2013، وو�شلت قيمة  اأفريقيا عام  التمثيلية يف  مكاتبها 
اإتفقت  كما  لعامي2015/2014،  دره��م  مليون   788 اإىل  النفطي  غري 
اأبابا واأبوظبي على تعزيز دور القطاع اخلا�س يف دعم حركة التجارة  اأدي�س 
اإت��ف��اق��ي��ة م��ن��ع الإزدواج  ت��وق��ي��ع  ال��ب��ل��دي��ن، وب��ن��اء عليه مت  ب��ني  والإ���ش��ت��ث��م��ار 
حالياً  الأثيوبية  احلكومة  وتعمل  الإ�شتثمار،  وت�شجيع  حلماية  ال�شريبي 
على اإن�شاء اأربع مناطق �شناعية متخ�ش�شة وهي ديرداوا، اأوا�شا،كومبولت�شا، 
اأدي�س ابابا، واإ�شتعانت بخربة الإمارات لتطوير تلك املناطق ال�شناعية، ومن 
جانب اأخر اأكدت �شركة Systems Saasur Solar العاملة يف جمال 

احل�شابات اخلليجية يف القرن الأفريقي
ا�سداء افريقية
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عربي ودويل
دعوات لنظام خارج جمل�ض الأمن ملحاكمة الأ�شد

•• عوا�شم-وكاالت:

دعت املنظمة العربية حلقوق الإن�شان يف بريطانيا املجتمع 
الدويل اإىل تفعيل الآليات املعتربة ب� الأمم املتحدة حلماية 
ال��ه��ج��وم الكيميائي  ���ش��وري��ا بعد  امل��ذاب��ح يف  امل��دن��ي��ني ووق���ف 
اأم�س على خان �شيخون والذي قتل فيه اأكرث من مئة مدين 
اإيجاد  بدون  اإنه  املنظمة  وقالت  اأربعمئة.  اأكرث من  واأ�شيب 
نظام ق�شائي خا�س ين�شاأ خارج جمل�س الأمن مبوجب قرار 
ت��ورط��وا يف  ال��ذي��ن  ك��ل  ال�شالم ملحا�شبة  اأج��ل  متحدون م��ن 
عمليات قتل املدنيني وتهجريهم، ف�شي�شتمر النظام ال�شوري 
يف “ممار�شة هوايته املف�شلة” يف قتل املدنيني وتهجريهم.

اإذا ف�شل  اأن��ه  377 على  رق��م  العامة  ق��رار اجلمعية  وين�س 

جمل�س الأمن ب�شبب غياب الإجماع بني الأع�شاء الدائمني 
ال�شالم  على  احلفاظ  يف  الأ�شا�شية  م�شوؤوليته  ممار�شة  يف 
اأو خرق  لل�شالم  الدوليني، ويف حالة وج��ود تهديد  والأم��ن 
العامة  اجلمعية  ف��اإن  ال��ع��دوان،  اأعمال  من  اأو عمل  لل�شالم 
تنظر يف امل�شاألة على الفور بهدف تقدمي تو�شيات مالئمة 
ل�شتعادة  جماعية  تدابري  اتخاذ  اأج��ل  من  الأع�شاء  للدول 
ال�شالم. واأ�شافت املنظمة اأنه على الرغم من ثبوت ا�شتخدام 
النظام ال�شوري لأ�شلحة حمرمة دوليا وا�شتهدافه املدنيني 
ب�شكل ممنهج طوال �شت �شنوات مما اأدى اإىل مقتل ع�شرات 
ال��دويل وقف عاجزا  املجتمع  فاإن  الآلف وتهجري املاليني، 
ال�شوري بدعم من  النظام  يبا�شرها  التي  املذبحة  عن وقف 
الأورومتو�شطي  املر�شد  ق��ال  ناحيته،  م��ن  واإي����ران.  رو�شيا 

حلقوق الإن�شان ومقره جنيف اإن ما يجري اليوم يف �شوريا 
مدان وا�شتمرار للتواطوؤ الدويل وغياب الإرادة ال�شيا�شية .

واأ�شاف اأنه ل يوجد اليوم ما يردع النظام ال�شوري، والأمل 
اليوم معقود على اأحرار العامل لإعالء ال�شوت وممار�شة كل 
�شغط ممكن على �شناع القرار. ودعا املر�شد ل��شرورة وقف 

الإبادة التي يتعر�س لها ال�شعب ال�شوري من قبل النظام .
بريف  �شيخون  خ��ان  مدينة  على  الول   اأم�س  هجوم  ويعد 
اأدى هجوم لقوات  اأن  ن��وع��ه، منذ  اإدل���ب الأك���رث دم��وي��ة م��ن 
1300 مدين  اأك��رث من  اإىل مقتل  ال�شارين  غ��از  ب�  النظام 
اأن اتهم  و�شبق   .2013 اآب  اأغ�شط�س  بالغوطة ال�شرقية يف 
حتقيق م�شرتك بني الأمم املتحدة ومنظمة حظر الأ�شلحة 

الكيميائية النظام ال�شوري ب�شن هجمات بغازات �شامة.

الربملان الأوروبي يحزم موقفه من مفاو�شات بريك�شت 

طوكيو و�شيول تنددان بالتجربة ال�شاروخية لبيونغيانغ
•• �شول-رويرتز:

التي  ال�شاروخية  بالتجربة  بقوة  تندد  اإنها  ام�س  اجلنوبية   كوريا  قالت 
اأجرتها كوريا ال�شمالية وو�شفتها باأنها حتد ل�شل�شلة قرارات ملجل�س الأمن 
وزارة  وال�شاروخية. وقالت  النووية  ب�شاأن براجمها  املتحدة  التابع لالأمم 
قرارات  ل�شل�شلة  �شريح  حت��د  ه��ذا  بيان  يف  اجلنوبية  الكورية  اخلارجية 
�شبه  ال��دويل وكذلك  املجتمع  اأم��ن و�شالمة  الأم��ن...وع��م��ل يهدد  ملجل�س 
اجلزيرة الكورية.  وقال اجلي�س يف كوريا اجلنوبية اإن بيوجنياجن اأطلقت 
الزعيمني  ب��ني  قمة  قبل  وذل���ك  ال�شرقية  مياهها  يف  بالي�شتيا  ���ش��اروخ��ا 

الأمريكي وال�شيني من املقرر اأن تناق�س برنامج بيوجنياجن لالأ�شلحة.
اإن التجربة ال�شاروخية  اليابانية  من جهته قال املتحدث با�شم احلكومة 
قدمت  اليابان  واإن  بالغة   م�شكالت  تثري  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأجرتها  التي 

احتجاجا قويا ب�شاأن جارتها امل�شلحة نوويا.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأثار ا�شتهداف مدينة خان �شيخون 
�شوريا(  )���ش��م��ايل  اإدل�����ب  ري���ف  يف 
اأم�س باأ�شلحة كيميائية واأوقع مئة 
اأربعمئة  م��ن  واأك����رث  م���دين  قتيل 
م�������ش���اب ب��ي��ن��ه��م ع�����دد ك���ب���ري من 
الأط���ف���ال وال��ن�����ش��اء ت��ن��دي��دا دوليا 
وا�شعا، وا�شتدعى اجتماعا طارئا ل� 

جمل�س الأمن الدويل .
وقدمت كل من اأمريكا وبريطانيا 
جمل�س  يف  ق���رار  م�شروع  وفرن�شا 
الأم�������������ن ل����ل����ت����ن����دي����د ب����ال����ه����ج����وم 
وقال  �شيخون.  خان  يف  الكيميائي 
طرح  املرجح  من  اإن  دبلوما�شيون 
اليوم.  للت�شويت  ال��ق��رار  م�شروع 
على  باللوم  الثالث  ال��دول  وتلقي 

قوات النظام ال�شوري بالهجوم.
 

وا�سنطن
وقد ندد البيت الأبي�س الأمريكي 
النظام  وات����ه����م  ب���ال���ه���ج���وم  ب���ق���وة 
ال�����ش��وري ب�����ش��ّن��ه م��ع��ت��ربا اأن����ه “ل 

ميكن القبول به.
البيت  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
الأبي�س �شون �شباي�شر اإن الهجوم 
�شوريا  وق���ع يف  ال����ذي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
ن�شاء  ب��ي��ن��ه��م  اأب����ري����اء  وا���ش��ت��ه��دف 
واطفال م�شني م�شيفا هذا العمل 
املروع من جانب نظام ب�شار الأ�شد 
الأمريكية  الإدارة  �شعف  نتيجة 

ال�شابقة وانعدام الت�شميم لديها.
 ك����م����ا ������ش�����دد وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
على  تيلر�شون  ريك�س  الأم��ريك��ي 
وج����وب حم��ا���ش��ب��ة الأ����ش���د، وح�س 
حليفهما  منع  على  واإي��ران  رو�شيا 
من �شن هجمات جديدة مماثلة.  

االأمم املتحدة
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال الأم�����ني العام 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
اإن هجوم خان �شيخون اأم�س يوؤكد 

ارتكاب  بتهمة  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
وجرائم  ع���رق���ي  ت��ط��ه��ري  ج���رائ���م 
ح���رب وج���رائ���م مت��اث��ل ت��ل��ك التي 
والهر�شك،  ال��ب��و���ش��ن��ة  يف  ارت��ك��ب��ت 
كما �شدد على �شرورة حماكمة كل 
من له عالقة بهذه اجلرمية وكل 
الأوامر  اأ�شدروا  الذين  املتورطني 

والداعمني .
وكانت وزارة الدفاع الرو�شية قالت 
�شام يف خان  بغاز  التلوث  اإن  اأم�س 
�شيخون هو نتيجة لت�شرب غاز من 
الكيميائية  الأ���ش��ل��ح��ة  ل���  م�شتودع 
اأ�شابته  اأن  ب��ع��د  امل��ع��ار���ش��ة  متلكه 
�شربات جوية نفذتها قوات النظام 

ال�شوري.
الئتالف  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  واأ����ش���اف 
عرقلة  اأو  ت��اأخ��ري  اأي  اأن  امل��ع��ار���س 
يعترب  النظام  اإدان��ة  ق��رار  لإ�شدار 
اأنه  معتربا  اجل��رمي��ة  يف  م�شاركة 
يف  ال���دويل  املجتمع  ف�شل  ح��ال  يف 
ال��ت��ع��اط��ي م���ع ه����ذا ال��ه��ج��وم كما 
فذلك  ال�شابقة،  امل���رات  يف  ح�شل 

�شيدل على التواطوؤ ب�شكل قوي.
كما طالب بتطبيق الف�شل ال�شابع 
القوة  ا�شتخدام  -الذي ين�س على 
ق�������رارات الأمم  ال��ع�����ش��ك��ري��ة وف����ق 
ال�شوري،  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة- 
هذا  ي��ط��ب��ق  مل  “اإذا  م��ت�����ش��ائ��ال 

الف�شل يف �شوريا فاأين يطبق؟«.
وع�������رّب ن����ائ����ب رئ���ي�������س الئ����ت����الف 
املعار�شة  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ن  ال�����ش��وري 
مكان  اإىل  دول���ي���ة  جل����ان  مل��راف��ق��ة 
بفر�س  املطالبة  جم��ددا  احل���ادث، 
ح��ظ��ر ط���ريان يحمي امل��دن��ي��ني يف 

�شوريا.
التن�شل  اإىل  ���ش��ارع  ال��ن��ظ��ام  وك���ان 
م������ن ج�����رمي�����ت�����ه، ون�����ف�����ت ق����وات����ه 
اأ�شلحة  ا�شتخدام  قاطعا”  “نفيا 
موؤكدة  �شيخون  خان  يف  كيميائية 
ولن  مل  امل�����ش��ل��ح��ة  “القوات  اأن 
ت�شتخدمها يف اأي مكان اأو زمان ل 

�شابقا ول م�شتقبال«.

�شيا�شة  تطبيق  ع��دم  على  اأوب��ام��ا 
وم�شت  تلك.  احل��م��راء  اخلطوط 
الأو���ش��ح من  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  اإىل 
نربة  على  انطوى  البيان  اأن  ذل��ك 
تبيان  دون  �شلفه  اإدارة  اإزاء  قا�شية 
م����ا ه����و ال�������ش���يء امل���خ���ت���ل���ف ال����ذي 

�شتفعله اإدارة ترمب.
وخ��ل�����ش��ت وا���ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت اإىل 
يف  بها  امل��ع��م��ول  ت��رم��ب  �شيا�شة  اأن 
ه���ذا امل��ق��ام ت��ب��دو اأق���ل ت�����ش��ددا من 
وهي  اأوب���ام���ا،  انتهجها  ال��ت��ي  تلك 
اإبقاء الأ�شد يف ال�شلطة  تقوم على 
ب��ذري��ع��ة احل��اج��ة مل��ح��ارب��ة تنظيم 

داع�س اأول.

اأن جرائم احلرب حتدث يف �شوريا 
ي�شتدعي  م��ا  وه���و  م��ت��ك��رر،  ب�شكل 

حما�شبة امل�شوؤولني عن ذلك.
باري�س

وحّمل الرئي�س الفرن�شي فران�شوا 
ال�شوري م�شوؤولية  النظام  هولند 
واأعلن  �شيخون.  خ��ان  يف  امل��ج��زرة 
وزير اخلارجية جان مارك اأيرولت 
اأن املعلومات الأوىل ت�شري اإىل عدد 

كبري من القتلى بينهم اأطفال.

لندن
الربيطانية  ال���وزراء  رئي�شة  قالت 
اأن ندع هذه  ترييزا ماي ل ميكن 
املعاناة ت�شتمر م�شيفة اأنه اإذا ثبت 
دم�شق  ب��ه  ق��ام��ت  الق�شف  ه��ذا  اأن 
على  اإ���ش��اف��ي��ا  دل���ي���ال  “ف�شيكون 

همجية النظام ال�شوري. 
ي���ك���ون  اأن  مي����ك����ن  ل  وت�����اب�����ع�����ت 
ه����ن����اك م�����ش�����������������ت��ق��ب��ل ل���الأ����ش���د يف 
جمي�ع  متث����ل  م�ش�������تقرة  �شوريا 

ال�شوريني.
بوري�س  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وذه����ب 
الجت����اه حيث  نف�س  ج��ون�����ش��ون يف 
ال�شماح  ع������دم  ي���ج���ب  اإن��������ه  ق������ال 
يف  الأ���ش��د  حكومة  بقاء  با�شتمرار 
ال�شلطة بعد انتهاء ال�شراع الدائر 

ب�شوريا. 
و�شوله  ل�����دى  ج���ون�������ش���ون  وق������ال 
الحتاد  خ��ارج��ي��ة  وزراء  لج��ت��م��اع 
الأوروب�����ي يف ب��روك�����ش��ل ه���ذا نظام 
امل�شتحيل  م�����ن  ج����ع����ل  ه���م���ج���ي 
ا�شتمراره  نتخيل  اأن  لنا  بالن�شبة 
بعد  ال�شوري  ال�شعب  ك�شلطة على 
اأنه  م�شيفا  ال�شراع”  ه��ذا  انتهاء 
الهجوم  اأن  يظهر  م��ا  هناك  لي�س 

الدويل ومنظمات  املجتمع  موقف 
اجلرائم  هذه  من  الإن�شان  حقوق 

التي و�شفها بالب�شعة.
من جهتها، اأدانت املنظمة العربية 
حلقوق الإن�شان يف بريطانيا ق�شف 
خان �شيخون، وقالت اإن كل الأدلة 
ال�شوري وحلفاءه  النظام  اأن  توؤكد 
عن  امل�شوؤولون  هم  له  والداعمني 

هذه اجلرمية.
واأكدت املنظمة اأن هذه لي�شت املرة 
الأوىل التي ت�شتخدم فيها اأ�شلحة 
الدائر  ال�شراع  يف  دول��ي��ا  حمرمة 
الدويل  املجتمع  ودع���ت  ب�����ش��وري��ا، 
الأمم  املعتربة يف  الآل��ي��ات  لتفعيل 
املدنيني  حماية  اأج��ل  من  املتحدة 

ووقف املذابح ب�شوريا.  

املعار�سة تكذب مو�سكو
ن��ف��ت امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة رواي����ة 
التي  الكيميائية  لل�شربة  رو�شيا 
اأم���������س م���دي���ن���ة خان  ا����ش���ت���ه���دف���ت 
املجزرة  اأن  زعمت  وال��ت��ي  �شيخون 
جن��م��ت ع��ن ت�����ش��رب غ����ازات �شامة 
من خمزن اأ�شلحة تابع للمعار�شة 

ق�شفته طائرات النظام ال�شوري.
وق�����ال ع��ب��د احل��ك��ي��م ب�����ش��ار نائب 
رئي�س الئتالف ال�شوري املعار�س 
باإ�شطنبول-  �شحفي  م��وؤمت��ر  -يف 
النظام  اأن  ي��دع��ي  م��ن  “هناك  اإن 
ال�����������ش�����وري ق���������ش����ف م�������ش���ت���ودع���ا 
ل��الأ���ش��ل��ح��ة، وه����ذا ل ���ش��ح��ة له” 
اأحدثه  ملا  وج��ود �شور  اإىل  م�شريا 
و�شور  ال���ن���ظ���ام  ط������ريان  ق�����ش��ف 

لالأطفال القتلى.
بتقدمي  ال�شوري  املعار�س  وطالب 
للمحكمة  الأ����ش���د  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س 

مب��وق��ف ل ل��ب�����س ف��ي��ه م���ن جانب 
جم��ل�����س الأم�����ن، ك��م��ا ح���ث رو�شيا 
اأن  امل��وق��ف م�شيفا  على دع��م ه��ذا 
امل�����ش��وؤول��ني ع��ن ال��ه��ج��وم يجب اأن 

ميثلوا اأمام حمكمة دولية.
اأنقرة

ال��رئ��ي�����س رجب  ن����دد  ت��رك��ي��ا،  ويف 
ات�شال  -خ�����الل  اأردوغ��������ان  ط��ي��ب 
هاتفي بنظريه الرو�شي فالدميري 
�شيخون،  خ����ان  ب��ه��ج��وم  ب���وت���ني- 
حمذرا  اإن�شاين”  “غري  واع��ت��ربه 
حمادثات  يهدد  اأن  ميكن  اأن��ه  من 

اأ�شتانا لل�شالم يف �شوريا.
وع�����رب رئ���ي�������س ال���������وزراء ب����ن علي 

تنفيذ  م���ن  ي��ك��ن  مل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
حكومة الأ�شد.

بروك�شل
واع������ت������ربت م���ن�������ش���ق���ة ال���������ش����وؤون 
اخل��ارج��ي��ة يف الحت�����اد الأوروب�����ي 
نظام  اأن  م��وغ��ريي��ن��ي  ف��ي��دي��ري��ك��ا 
“امل�شوؤولية  ي���ت���ح���م���ل  الأ�������ش������د 
الذي  ال��ه��ج��وم  ع���ن  الرئي�شية” 

و�شفته باملروع.

برلني
وو���ش��ف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمل���اين 
بالعمل  الهجوم  غابرييل  زاغ��م��ار 
الوح�شي الذي ل مثيل له، وطالب 

فورية  اإج�����راءات  وات��خ��اذ  الب�شعة 
وفعالة حلماية ال�شعب ال�شوري«.

اجلامعة العربية 
وندد الأمني العام للجامعة العربية 
اأحمد ابو الغيط بالهجوم وو�شفه 
بحق  ارتكبت  كربى”  “جرمية  ب� 
املدنيني، وقال اإن من قام به يجب 
املجتمع  قبل  من  ج��زاءه  يلقى  اأن 
ال����دويل ط��ب��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، 
اأ�شابع التهام لأي  لكنه مل يوجه 
طرف يف الهجوم، وذلك وفق وكالة 

ال�شحافة الفرن�شية.
العاملي  الحت���اد  اأدان  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
لعلماء امل�شلمني الهجوم، وا�شتغرب 

يلدرم عن �شدمته اإزاء هجوم خان 
ال�شعب  ح���زُب  اأدان  كما  �شيخون. 
املعار�شة  اأحزاب  اأكرب  اجلمهوري، 
الرتكية، الق�شف الكيميائي بخان 

�شيخون.

اإدانات عربية
وع��رب��ي��ا، اأع���رب���ت دول����ة ق��ط��ر عن 
اإدانتها وا�شتنكارها باأ�شد العبارات 
نفذته  ال�������ذي  ب���ال���غ���از  ل���ل���ه���ج���وم 
واأ�شفر  اإدلب  طائرات يف حمافظة 

عن �شقوط قتلى بينهم اأطفال.
بيان  يف  اخل�����ارج�����ي�����ة  وط����ال����ب����ت 
اجلرمية  ه��ذه  يف  دويل  “بتحقيق 

•• انقرة-اأ ف ب:

الهجوم  بعد  للعالج  تركيا  اىل  �شخ�شا  ث��الث��ون  نقل 
72 قتيال يف بلدة خ��ان �شيخون يف �شمال  ال��ذي خلف 
ال�شحة  وزير  الأربعاء  ام�س  افاد  ما  �شوريا، وفق  غرب 
م��ع��ل��وم��ات توؤكد  ان���ق���رة مت��ل��ك  ان  ال���رتك���ي لف��ت��ا اىل 

فر�شية هجوم كيميائي.
“منذ ام�س الأول نقل نحو ثالثني  وق��ال رجب اك��داغ 
مو�شحا ان  �شخ�شا من ادلب لتلقي العالج يف تركيا”، 

جريحني اآخرين توفيا.
واأ�شاف “لدينا اأدلة على انه هجوم كيميائي. نتاأكد من 

هذه املعلومات لإر�شالها اىل منظمة ال�شحة العاملية«.
واأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان الربعاء ان 72 
اجلوي  الهجوم  يف  ق�شوا  طفال  ع�شرون  بينهم  مدنيا 

الذي �شن الثالثاء على خان �شيخون يف حمافظة ادلب 
�شمال غرب �شوريا. 

واأ�شيب يف الهجوم اي�شا اكرث من 160 �شخ�شا.
اع��را���س امل�شابني ت�شري اىل  امل��ك��ان ان  وق��ال اط��ب��اء يف 

هجوم كيميائي.
واأثار الهجوم تنديدا دوليا عارما، وحملت دول غربية 
نفى  لكنه  ح�شل  م��ا  م�شوؤولية  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ع��دة 

ا�شتخدام اأي مادة كيميائية او �شامة.
من جهته، قال اجلي�س الرو�شي الداعم للرئي�س ب�شار 
ال�شد ان الطريان ال�شوري ق�شف “م�شتودعا” ملقاتلي 

املعار�شة يحوي مواد �شامة.
اردوغ��ان الهجوم  الرئي�س الرتكي رجب طيب  وو�شف 
وزير اخلارجية مولود  ندد  فيما  ان�شاين”  “غري  بانه 

ت�شاو�س اوغلو بجرمية �شد الإن�شانية .

اإخباري  حت��ل��ي��ل  يف  ت��ن��اول��ت  ف��ق��د 
ب��ي��ان ت��رم��ب ب�����ش��اأن ال��ه��ج��وم على 
خان �شيخون واأنحى فيه بالالئمة 

على اإدارة �شلفه باراك اأوباما.
ترمب  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
للحديث  ب��ي��ان��ه  ن�����ش��ف  خ�����ش�����س 
وما  ال�شابقة  الإدارة  فعلته  ع��م��ا 
اأوباما  اإدارة  باأن  مل تفعله. واأقرت 
تتم�شك  مل  لأن��ه��ا  النقد  ت�شتحق 
احلمراء”  “اخلطوط  ب�����ش��ي��ا���ش��ة 
ب�شاأن  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س  جت����اه 

ا�شتخدام الأ�شلحة الكيميائية.
غ��ري اأن��ه��ا ذّك����رت ت��رم��ب ب��اأن��ه هو 
 2013 ع���ام  ح��ث  ق��د  ك���ان  نف�شه 

من البالد، كما اأنه قد يقو�س على 
برعاية  ال�شالم  يبدو مباحثات  ما 
ونقلت  جنيف.  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
�شوندرز  ب��ول  ع��ن  ثالث  تقرير  يف 
نا�شونال  ملركز  التنفيذي  )امل��دي��ر 
اإن��رتي�����ش��ت ب��وا���ش��ن��ط��ن( ال��ق��ول اإن 
ل���رتم���ب ك��م��ا ي���ب���دو ق��ن��اع��ة تقوم 
للوليات  رئي�شا  بو�شفه  اأن��ه  على 
امل��ت��ح��دة ف����اإن م���ن واج���ب���ه حماية 
واأن  الأم���ريك���ي،  ال�شعب  م�شالح 
ه���ذه امل�����ش��ال��ح ت��اأت��ي ق��ب��ل م�شالح 

مواطني الدول الأخرى .
اأما وا�شنطن بو�شت -اإحدى و�شائل 
الإعالم الأمريكية الأقوى نفوذا- 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأف����������ردت ال�������ش���ح���ف الأم����ريك����ي����ة 
م�شاحات  الأرب��ع��اء  اأم�س  ال�شادرة 
الأوىل  ���ش��ف��ح��ات��ه��ا  م����ن  وا����ش���ع���ة 
ل���ل���ح���دي���ث ع�����ن ال����ه����ج����وم ال�����ذي 
ب��ل��دة خ���ان �شيخون  ل���ه  ت��ع��ر���ش��ت 
ال�شامة،  ب��ال��غ��ازات  �شوريا  �شمايل 
ب����اأن����ه الأ�������ش������واأ خالل  وو����ش���ف���ت���ه 
نظام  وحّملت  الأخ���رية،  ال�شنوات 

الرئي�س ب�شار الأ�شد امل�شوؤولية.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  وق��ال��ت 
اإن الهجوم ينم عن  يف افتتاحيتها 
يدعمونه،  وم��ن  الأ���ش��د  “نذالة” 
اأنه  كما  واإي�����ران.  رو���ش��ي��ا  �شيما  ل 
-براأيها- ميثل “دللة جديدة على 
زعيم له �شجل من الوح�شية يعود 
اأ�شلحته  2011 عندما وّجه  لعام 

�شوب حمتجني �شلميني«.
الهجمات  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
معتادا”  “منطا  باتت  الكلور  بغاز 
����ش���وري���ا، لكن  ت��ق��ري��ب��ا يف ���ش��م��ايل 
قالوا  اآخرين  عيان  و�شهود  اأطباء 
اإن ق�شف خان �شيخون اأم�س، وما 
كبري  ع��دد  �شقوط  من  عنه  اأ�شفر 
من ال�شحايا، ا�شُتخدمت فيه على 
الأرج�����ح غ����ازات اأع�����ش��اب وغ����ازات 

�شامة حمرمة واأكرث فتكا.
الأ�شد  يظن  رمب��ا  ه��ذا،  وبت�شرفه 
املرة  ه��ذه  العقاب  �شيفلت من  اأن��ه 
تدخلت  التي  رو�شيا  بف�شل  اأي�شا 
على  هزمية  من  لإن��ق��اذه  ع�شكريا 
 2015 عام  امل�شلحة  املعار�شة  يد 

ق�����رار جمل�س  ون��ق�����ش��ت م�������ش���روع 
الأم���ن ال���دويل يف ف��رباي��ر �شباط 
املا�شي بفر�س عقوبات على �شوريا 
جراء ا�شتخدامها براميل متفجرة 
مملوءة بغاز الكلور عامي 2014 

و2015.
جتاه  بها  امل��ع��م��ول  ت��رم��ب  �شيا�شة 
تلك  من  ت�شددا  اأق��ل  تبدو  �شوريا 
تقوم  وه��ي  اأوب��ام��ا،  انتهجها  التي 
ال�شلطة  يف  الأ�����ش����د  اإب����ق����اء  ع��ل��ى 
ب��ذري��ع��ة احل��اج��ة مل��ح��ارب��ة تنظيم 

داع�س اأول وا�شنطن بو�شت
الأمريكية  ال�شحيفة  تكتِف  ومل 
م�شوؤولية  واإي��ران  رو�شيا  بتحميل 
ال��ت��واط��وؤ م��ع الأ����ش���د، ب��ل �شوبت 
الرئي�س  اإدارة  نحو  نقدها  �شهام 
لها عداء  التي تكن  دونالد ترمب 
الأخ���رية  �شيا�شته  ب�شبب  ظ��اه��را 

جتاه بع�س اأجهزة الإعالم.
اأ�شدره  الذي  البيان  اأن  واأو�شحت 
الهجوم  فيه  وو�شف  اأم�س  ترمب 
افتقر  ال�شجب  ي�شتحق  عمل  باأنه 
بعد  ج���اء  اإذ  ال���الزم���ة،  ال��ق��وة  اإىل 
اأ�شابيع من ت�شريحات تخلى فيها 
عن “دور اأمريكا التقليدي كمرّوج 
خاللها  واأث��ن��ى  الإن�شان”  حلقوق 
على زعماء “طغاة” مثل الرئي�س 

الرو�شي فالدميري بوتني.
وذكرت ال�شحيفة يف حتليل اإخباري 
ووقاحته  الع��ت��داء  حجم  اأن  اآخ��ر 
����ش���ك���ل ت����ه����دي����دا ل���ه���دن���ة رم���زي���ة 
كثرية  اأحيانا  لالنتهاك  تتعر�س 
اأجزاء  ذل��ك ظلت �شامدة يف  وم��ع 

املعار�سة ال�سورية تكذب ت�سريحات مو�سكو

العامل يندد مبجزرة خان �شيخون ويدين نظام الأ�شد

جمزرة خان �شيخون بعيون ال�شحافة الأمريكية

تركيا ت�شتقبل 30 م�شابا يف هجوم خان �شيخون 

•• �شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

تبنى الربملان الوروب��ي ام�س موقفا حازما من املفاو�شات حول بريك�شت 
�شيما على  ل��ن��دن ول  م��ع  امل�شتقبلية  ال��ع��الق��ة  ات��ف��اق ح��ول  اإب����رام  راف�����ش��ا 

ال�شعيد التجاري قبل ان�شحاب بريطانيا من الكتلة.
وكما كان متوقعا، �شوت النواب الوروبيون يف جل�شة عامة يف �شرتا�شبورغ 
عدة لهذه املفاو�شات.  “خطوطا حمراء”  بغالبية كبرية على قرار يحدد 

وايد القرار 516 ع�شوا مقابل رف�س 133 وامتناع خم�شني.
وعلى اجلمعية الوروبية ان توافق يف نهاية املطاف على اي اتفاق مع لندن 

لإجناز تفا�شيل خروج الربيطانيني من الحتاد.
ان  اجلل�شة  م�شتهل  يف  ت��اج��اين  انطونيو  الوروب���ي  ال��ربمل��ان  رئي�س  وق��ال 

ت�شويتنا �شيكون حا�شما لتحديد �شروط اخلروج املقبل.

مليار يورو. وعلق كبري مفاو�شي الحتاد الأوروبي حول بريك�شت مي�شال 
بارنييه لن ن�شعى ابدا اىل معاقبة اململكة املتحدة، �شنطلب منها بب�شاطة 
ان تدفع ما التزمت ت�شديده كدولة ع�شو، علينا فقط ان ت�شوية ح�شابها 

ل اكرث ول اقل .
وي�شدد القرار اي�شا على حتديد تفا�شيل اخلروج قبل التو�شل اىل اتفاق 
جديد يحدد العالقات بني بريطانيا والحتاد الوروبي، وذلك بخالف ما 

ترغب فيه رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي.
وق���ال ب��ارن��ي��ي��ه كلما ا���ش��رع��ن��ا يف ال��ت��واف��ق ح���ول م��ب��ادئ ان�����ش��ح��اب منظمة 

لربيطانيا كلما �شرنا قادرين على حت�شري عالقاتنا امل�شتقبلية.
وين�س القرار على امكان بدء مباحثات حول الإجراءات النتقالية خالل 
اجتاه  يف  ملمو�س  تقدم  اح��راز  مت  اذا  للمفاو�شات  امل��ق��ررة  العامني  ف��رتة 

اتفاق اخلروج.

ف��اراج الحتاد  نايجل  املناه�س لأوروب��ا  الربيطاين  يوكيب  ال�شابق حلزب 
الأوروبي باأنه مافي����ا واع�ش����اءه باأنه�������م ع�شابات. ورد عليه تاجاين ان هذا 

مرفو�س.
وقال فاراج يطلبون منا فدية م�شيفا ل�شنا نحن من �شيعاين من بريك�شت. 
او  الملانية  ال�شيارات  و�شراء  الفرن�شي  النبيذ  �شرب  على  جمربين  ل�شنا 
تناول ال�شوكول البلجيكي. �شنعود اىل الر�شوم اجلمركية وهذا �شيعر�س 

وظائف اللف الذي يعملون يف الحتاد الوروبي للخطر .
وين�س قرار الربملان الوروبي على وجوب ان تفي بريطانيا بكل اللتزامات 
و�شتني   55 بني  كلفتها  ت��راوح  فاتورة  وهي  كدولة ع�شو،  ال�شابقة  املالية 

ال�شيا�شية  املجموعة  مي��ني،  الأوروب����ي  ال�شعبي  احل��زب  كتلة  رئي�س  وك��ان 
وا���ش��ح��ة عن  اإ���ش��ارة  ن��ري��د توجيه  ق��ال  الأوروب�����ي،  ال��ربمل��ان  الرئي�شية يف 
�شرق  تبنيه يف �شرتا�شبورغ  ال���ذي مت  وال��ق��رار  الأوروب�����ي.  وح���دة الحت���اد 
فرن�شا كان حظي بتاأييد احلزب ال�شعبي الأوروبي واملجموعة ال�شرتاكية 

والدميوقراطية والليرباليني واخل�شر والي�شار الوروبي الراديكايل.
نقاط  يف  تلتقي  بريطانيا  خ��روج  لعملية  الربملان  حددها  التي  وال�شروط 
عدة مع م�شروع توجيهات للمفاو�شات الذي عر�شه اجلمعة رئي�س املجل�س 

الأوروبي دونالد تو�شك الذي ميثل قادة دول الحتاد الأوروبي.
وال��ن��ق��ا���س داخ����ل ال���ربمل���ان مل ي��خ��ل م���ن م��واج��ه��ة ح���ني و���ش��ف الرئي�س 
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ال�شيخ نهيان بن مبارك  زار معايل 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ورئ���ي�������س  امل���ع���رف���ة 
خميم  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
ليوا،  يف  ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل 
موؤ�ش�س  �شلّيم،  ب��ن  حممد  وراف��ق��ه 
لواحة  ت��ف��ق��دي��ة  ج��ول��ة  ال�����رايل يف 
ال��ت��ح��ك��م مب�شار  وغ���رف���ة  ال��ت��ج��م��ع 
اخلا�س  الإع��الم��ي  واملركز  ال�شباق 
ب���ال���رايل. ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه على 
بالفرق  وال��ت��ق��ى  ال����رايل  جم��ري��ات 

واملت�شابقني امل�شاركني يف احلدث. 
تنظيم  مب�شتوى  معاليه  اأ�شاد  وقد 
ال�����رايل وب��ح��ج��م امل�����ش��ارك��ة يف هذا 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ال���ع���امل���ي،  احل�����دث 
من  يعد  ال�شحراوي  اأبوظبي  رايل 
الأح������داث ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة التي 
العربية  الإم��ارات  دولة  ت�شت�شيفها 
امل��ت��ح��دة.  وق����ال حم��م��د ب��ن �شلّيم 
لل�شيارات  الإم������ارات  ن����ادي  رئ��ي�����س 
ن�����ش��ك��ر معايل  ال������رايل:  وم��وؤ���ش�����س 
نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة  وزي������ر 
لرعاية  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ورئ���ي�������س 
ت�شريفه  ع��ل��ى  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
للمخيم ال�شحراوي ودعمه الكبري 
ل��ل��رايل. ل��ق��د ت��ع��ودن��ا ع��ل��ى ح�شور 
م��ع��ال��ي��ة ك���ل ع����ام ل���الإ����ش���راف على 
ه��ذا احل��دث، ويعد دعمه  جمريات 
لهذه الفعالية من اأهم عوامل جناح 
ه��ذا ال���رايل وا���ش��ت��دام��ت��ه.  واأ�شاف 
ه��ن��اك مرحلة  زال���ت  م��ا  �شلّيم:  ب��ن 
رايل  مناف�شات  نهاية  قبل  واح���دة 
اأب��وظ��ب��ي ال�����ش��ح��راوي، وق���د حقق 
ج��م��ي��ع ال��ت��وق��ع��ات م���ن ح��ي��ث عدم 
الفائزين  بهية  التنبوؤ  على  القدرة 
القوية، ونحن  واملناف�شة  واحلما�س 
ن��واج��ه ال��ي��وم الأخ���ري ال��رائ��ع اّلذي 

�شيح�شم النتائج. 
�شالح  ن���ا����ش���ر  ال����ق����ط����ري  وت����اب����ع 
العطية تقدمه يف �شدارة الرتتيب 
وبات  ال�شيارات  لفئة  امل��وؤق��ت  ال��ع��ام 
على ُبعد خطوة �شغرية من حتقيق 
ثالث )هاتريك( اإنت�شار له يف رايل 
امل��دع��وم من  ال�����ش��ح��راوي   اأبوظبي 
توقيت  اأ�شرع  ت�شجيله  اإثر  »ني�شان« 
يف امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة )اأدن�����وك( يوم 
مالحه  مع  العطية  ومتكن  اأم�س.  
)تويوتا  ب��وم��ي��ل  م��اث��ي��و  ال��ف��رن�����ش��ي 
املرحلة  اإج���ت���ي���از  م���ن  ه��اي��ل��وك�����س( 
الرابعة لي�شال اإىل خط النهاية يف 
عن  دقيقة   22،41 بفارق  املقدمة 

الو�شيف خالد اجلافلة. 
وق����ال ال��ع��ط��ي��ة: ك���ان ال���ي���وم جيًدا 
بالن�شبة لنا ومل نواجه اأي م�شكلة. 
نقد  ومل  �شعبة  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان 
نقود  اأن  وح��اول��ن��ا  عالية  ب�شرعات 

الأخطاء.  اإرت���ك���اب  وب����دون  ب��ه��دوء 
و�شنحاول  كبرًيا  ف��ارًق��ا  الآن  لدينا 

اأن ن�شل اإىل خط النهاية يوم غد. 
حّل  ال���ذي  القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ 
اخلا�شة  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  يف  ث��ان��ي��اً 
عانده احلظ هذا اليوم بعدما واجه 
على منت �شيارته ال� »بيجو 3008 
دي كيه اآر« م�شكلة تعطل ذراع نقل 
ع����زم ال��������دوران ق��ب��ل ن��ق��ط��ة امل����رور 
الإنطالق  يف  جن��ح  ولكنه  ال��ث��ان��ي��ة، 

جمدًدا بعدما اأهدر 22 دقيقة. 
املفاجئ  امليكانيكي  ال��ت��ح��دي  وع��ن 
يكن  “مل  ق��ائ��اًل:  القا�شمي  ���ش��ّرح 
ال�60  �شعرنا يف  اأب��داً،  �شهاًل  يومنا 
عمل  يف  ا�شتقرار  بعدم  الأوىل  كلم 
واآن  خ�شو�شاً  ال�����ش��دم��ات  م��ا���ش��ات 
امل�شار كان يف البداية مليئ باملطبات 
لكننا  قيادتنا  وت���رية  على  اأث���ر  مم��ا 
اأن  اإىل  �شرعتنا  م��ن  ب��ع��ده��ا  رف��ع��ن��ا 
 120 ال����  ال��ك��ي��ل��وم��رت  اإىل  و���ش��ل��ن��ا 
عزم  نقل  ذراع  تعطل  حيث  تقريباً 

مكان  يف  ف��ت��وق��ف��ن��ا  امل���ح���رك  دوران 
املت�شررة  ال�����ذراع  ل���ش��ت��ب��دال  اآم����ن 
الرمال  لأن  �شهلة  عملية  تكن  ومل 
ك��ان��ت ن��اع��م��ة ج����داً وه���و م���ا كلفنا 
تابعنا  دقيقة.   50 ح��وايل  خ�شارة 
عند  بعدها  وعلقنا  ب��ح��ذر  امل��رح��ل��ة 
ال��رم��ل��ي��ة فتوقفنا  ال��ك��ث��ب��ان  اإح����دى 
جمدداً لتحرير ال�شيارة من الرمال 

وخ�شرنا حواىل 35 دقيقة.
واأ�شاف القا�شمي: ب�شكل عام خ�شرنا 
مايزيد عن ال�شاعة يف املرحلة ولكن 
ال��ت��ح��دي. امل�شادفة  ه��ذا ج��زء م��ن 
اأول م�شاركة يل  ان�شحبت من  اأنني 
ال�����ش��ح��راوي عام  اأب��وظ��ب��ي  يف رايل 
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ويف املرحلة عينها، رمبا لأن ال�شبب 
ولكن  فيها  ال��رم��ال  لطبيعة  ي��ع��ود 
اجتياز  يف  اليوم  جنحنا  هلل  احلمد 
حل���ظ���ات ���ش��ع��ب��ة حم���اف���ظ���ني على 

املركز الثاين يف الرتتيب العام.
بروكوب  م��ارت��ن  الت�شيكي  ال�ّشائق 

ح��ّل يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ن اأج���ل اأن 
اإىل  ب��ال�����ش��ع��ود  بحظوظه  يحتفظ 
وق�����ت حقق  ال���ت���ت���وي���ج، يف  م��ن�����ش��ة 
مواطنه مريو�شالف زابليتال املركز 
الرابع داخل املرحلة. ومرة جديدة 
واأحمد  ع��ي�����ش��ى  اأب�����و  ق�����ّدم حم��م��د 
���ش��اح��رة ليحتال  ت���اأدي���ة  امل���ق���ع���ودي 
توالًيا،  وال�شابع  اخلام�س  املركزين 
املركز  ي��ح��ت��ل  اأب��وع��ي�����ش��ى  اأن  ع��ل��ًم��ا 
متقدًما  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  ال��راب��ع 
)ني�شان  ال���ف���ري���ح���ي  خ���ال���د  ع���ل���ى 
الكبرية  ب��ات��رول( و�شاحب اخل��ربة 
يحيى  الإم����ارات����ي����ة  ال�������ش���ح���راء  يف 

بالهلي )ني�شان(. 
ال�شيارات  لقب  اإنح�شار  مقابل  ويف 
امل�شهد  ي���ب���دو  ال���ع���ن���اب���ي  ل��ل�����ش��ائ��ق 
دراماتيكًيا يف فئة الدراجات النارية 
نهاية  م����ن  واح�������دة  م���رح���ل���ة  ق���ب���ل 
توقيت  اأ�شرع  عاد  بعدما  املناف�شات، 
مون�شرت  ل��دراج  الرابعة  املرحلة  يف 
بينافيدي�س،  كيفن  ه��ون��دا  اإن��رج��ي 

حظوظه  ك�����ل  خ�������ش���ر  ك������ان  ال�������ذي 
الرتتيب  يف  الأّول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز 
تعطل  م�شكلة  واج���ه  ب��ع��دم��ا  ال��ع��ام 
الثالث  ال��ي��وم  يف  الفا�شل  القاب�س 
ي��ب��دو يف الفق  ك��م��ا  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات، 
الكيلومرتات  �شراع خما�شي خالل 
الرتتيب  م��ت�����ش��در  ب���ني  الأخ�������رية 
العام باولو كونكالفي�س والنم�شاوي 
م��ات��ي��ا���س ف��ال��ك��رن وال��ف��رن�����ش��ي بيار 
�شام  والربيطاين  رينيه  األيك�شندر 

�شندرلند وبابلو كوينتانيال. 
 33،8 ب��ف��ارق  كونكالفي�س  وت��ق��دم 
ثانية عن و�شيفه النم�شاوي فالكرن، 
وكوينتانيال  ����ش���ن���درلن���د  ول���ك���ن 
املواقع  ورق���ة  يديهما  ب��ني  ميلكان 

الأف�شل عند خط الإنطالق. 
اأنا  اأح��ب  �شندرلند: فعاًل ل  وق��ال 
اإعتماد  اأي  الطريقة،  بهذه  اأ�شابق 
�شيقوم  ما  واإنتظار  الإ�شرتاتيجية 
��ل اأن  ب��ه بقية ال���دراج���ني، ب��ل اأف�����شّ
هذا  خ�شرت  لقد  دراج.  اأ���ش��رع  يفوز 

الرايل مرات عدة لأين كنت الدراج 
اأح���اول اأن  الأ���ش��رع ولكن ه��ذا العام 
�شوف  اأف�شل.  اإ�شرتاتيجيتي  تكون 
ن����رى ك��ي��ف ����ش���ت���وؤول اإل���ي���ه الأم�����ور 
وي��ت��وج��ب ع��ل��ّي ب���ذل ق�����ش��اراي من 
اأجل تعوي�س الوقت اّلذي اأهدرته. 
تبدو الأمور �شهلة على الورق ولكن 
على الأر�س هي �شعبة وعلى الدراج 

اأن ُيحارب كثرًيا واأن يعمل بكد.
م�شمًما  ب��دا  املت�شدر  كونكالفي�س 
ع��ل��ى ال���ف���وز ب������دوره، وق�����ال: اليوم 
ف��ع��ل��ت م��ا ب��اإم��ك��اين ف��ع��ل��ه ومتكنت 
من اللحاق ببقية الدراجني اأمامي 
ال��ع��ام يف  الرتتيب  اأن���ا مت�شدر  ل��ذا 
اليوم الرابع. ما زال اأمامنا مرحلة 
واحدة و�شوف اأبذل ق�شاراي. اأعرف 
اأن اإنطالقتي من ال�شدارة يوم غد 
لن تكون �شهلة ولكن ما زال اأمامنا 
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واأكد هذا الدراج اأن املرحلة الأخرية 
الثالثة  الي����ام  م��ن  اأ���ش��رع  �شتكون 

ا  اأي�شً تت�شمن  ول��ك��ن��ه��ا  ال�����ش��اب��ق��ة، 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة ويف 
مناف�شوه  ميلك  ال��ع��ادي��ة  ال��ظ��روف 
الأف�شلية.  الدراج الإماراتي حممد 
البلو�شي الذي يناف�س باألوان فريق 
ال�كيه تي  دراجته  اأبوظبي مل يقد  
رايل  يف  حل�����ادث  ت��ع��ر���ش��ه  م��ن��ذ  اأم 
املا�شي،  العام  ال�شحراوي  �شيالين 
الأر�س  �شاحب  يحتل  ذل��ك  ورغ���م 
العام.  ال��رتت��ي��ب  ال�����ش��اب��ع يف  امل��رك��ز 
ومم���ا ق��ال��ه: ت��ع��ت��رب م��رح��ل��ة اليوم 
مل  الطق�س،  و�شاعدنا  الأق�شر  هي 
اأواجه اأي م�شكلة من ناحية القيادة 
مع  ومرتاح  تاأديتي  من  �شعيد  واأن��ا 
دراجتي. لي�س عماًل �شهاًل ومل اأقد 
هذه الدراجة منذ قبل عام يف رايل 
�شيالين القطري، وقد مّر علّي عام 
حقيقية.  ت�شابقية  دراج���ة  اأق���د  مل 
ما زال اأمامنا يوم اإ�شايف واأنا اأنظر 
اأحب  ال��ك��ب��رية وك��ن��ت  ال�����ش��ورة  اإىل 
الدراجني. نظراً  باقي  املناف�شة مع 

باملئة   100 اأعطي  فاأنا  لإمكاناتي 
من قدراتي. يف فئة ال� »كواد« خ�شر 
البولندي 2،08،6 دقيقتني ب�شبب 
م�شاكل ميكانيكية على منت دراجته 

ال�هوندا تي اآر اإك�س 700. 
وق���د ���ش��ّرع ت��اأخ��ر ال��ب��ول��ن��دي الباب 
األيك�شي�س  ال�������ب�������ريويف  ل����ت����ق����دم 
هرنانديز بون�س من اأجل اأن يحقق 
رودولفو  وللدراج  الأ�شرع  التوقيت 
���ش��ي��ربز م��ن اأج���ل ت�����ش��در الرتتيب 
قبل  دقيقة   1،43،3 ب��ف��ارق  ال��ع��ام 

املرحلة الأخرية. 
وح�������ّل ال���ك���وي���ت���ي ف���ه���د امل�������ش���ّل���م يف 
بينما و���ش��ل كاميل  ال��ث��اين،  امل��رك��ز 

في�شنييفي�شكي يف املركز الثالث. 
ال�شالمة  ج���ان���ب  ت��ع��زي��ز  مت  وق����د 
ل���ه���ذا احل������دث ب���دع���م ح���ي���وي من 
خ��دم��ة الإ����ش���ع���اف ال��وط��ن��ي. وقال 
اأحمد �شالح الهاجري، نائب املدير 
الوطني:  الإ���ش��ع��اف  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لدينا �شيارات اإ�شعاف وموظفني يف 
اأجزاء رئي�شية من املراحل وامل�شارات 
بهدف تاأمني اأق�شى قدر من الأمان 

للمناف�شني والإعالم وامل�شوؤولني.
اليوم اخلمي�س، هي املحطة الأخرية 
يف رايل اأبوظبي ال�شحراوي وتتكون 
 219.76 من  اأق�شر  مرحلة  من 
كيلومرًتا، وعي تعترب مبثابة �شورة 
الأول  للق�شم  اف��رتا���ش��ي��ة  م��رئ��ي��ة 

ولكنها تدور يف الجتاه املعاك�س. 
وت���ب���داأ امل��رح��ل��ة اخل��ا���ش��ة ع��ل��ى بعد 
�شحراء  ����ش���م���ال  ك���ي���ل���وم���رًتا   15
ح��م��ي��م وت��ت��ج��ه ���ش��م��ال ���ش��رق��ي عند 
نقطة املرور بعد 88.52 كلم. من 
نقطة  باجتاه  امل�شارات  تتجه  هناك 
املراقبة الثانية على ُبعد 120.78 
بالوقود  التزود  ونقطة  كيلومرًتا، 
�شرق طريق حميم، ومن ثم اإىل خط 
حيث  ال��رزي��ن  ط��ري��ق  على  النهاية 
بداأ الق�شم الأول يوم الأحد. وجتتاز 
مب�شافة  ال���و����ش���ل  ط���ري���ق  ال����ف����رق 
حلبة  باإجتاه  كيلومرًتا   107.30
يا�س مارينا يف اأبوظبي. وُيقام رايل 
�شمو  برعاية  ال�شحراوي  اأب��و ظبي 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
كما يحظى ال��رايل بدعم كبري من 
وم���ن كل  ال��ظ��ف��رة،  ب��ل��دي��ة منطقة 
من بلدية اأبوظبي، القوات امل�شلحة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
الإ�شعاف  خدمات  اأبوظبي،  �شرطة 
الوطني، حلبة مر�شى يا�س، اأدنوك، 
طريان اأبوظبي، مياه العني، تدوير 
اأبوظبي،  ال��ن��ف��اي��ات،  اإدارة  م��رك��ز   ����
جزيرة   � و����ش���ن���رتو  روت����ان����ا  ف���ن���ادق 
ال�شراب وحلبة  يا�س، منتجع ق�شر 

الفر�شان. 

نهيان بن مبارك يزور خميم رايل اأبوظبي ال�سحراوي 

العطية يف الطريق اإىل حتقيق “الهاتريك” و�شراع دراماتيكي يف فئة الدراجات 

توا�شلت مناف�شات بطولة دبي املفتوحة لل�شطرجن على كاأ�س ال�شيخ را�شد بن 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم 2017 والتي ت�شتمر حتى 12 اأبريل اجلاري .

ومع انطالق اجلولة الثانية من امل�شابقة وقع امل�شنف الثالث الأ�شتاذ الدويل 
بادميني  الهندية  الدولية  الأ���ش��ت��اذة  مع  التعادل  فخ  يف  التاج  �شفريل  الكبري 

روت.
وفر�س لعبنا اأ�شتاذ الحتاد الدويل �شعيد ا�شحاق التعادل على خ�شمه الأ�شتاذ 

الدويل الكبري الأوكراين ميخايلو اأوليك�شيينكو بعد 82 نقلة .
وتعادل اأي�شا النا�شئ الأذربيجاين اأحمد اأحمدزاده بالقطع ال�شوداء مع الأ�شتاذ 
الدويل الكبري ال�شباين ايفان �شلغادو لوبيز بعد اأن اأجرب الأخري على ا�شتبدال 
وزيره مقابل قلعة وفيل ومل يح�شن اأحمد زاده ترجمة الأف�شلية الب�شيطة يف 
املوقف اإىل فوز لريت�شي الطرفان التعادل ولي�شيف كل منهما ن�شف نقطة اإىل 

ر�شيده .
ويف بقية مواجهات الطاولت الأوىل جاءت النتائج طبيعية بتفوق الأ�شاتذة على 
الثاين يف البطولة  خ�شومهم الأقل ت�شنيفا فعلى الطاولة الأوىل فاز امل�شنف 
الأوكراين األك�شندر اأري�شينكو على الهندي لك�شمان الذي ا�شتغل قوة الفيلني يف 

حتجيم الأف�شلية العددية خل�شمه ليجربه على ال�شت�شالم بعد 58 نقلة.
وعلى الطاولة الثانية متكن ال�شباين ديفيد اأنتون من الفوز على الهندي اينيان 
وفاز  كو�شتا  دي  لورين  الجنليزي  على  اأكوبيان  فالدميري  الأرميني  وف��از  بي 
.. ومتكن حامل  كيم  �شتيفن  ياب  الفلبيني  على  ايتوريزاغا  اإدواردو  الفنزويلي 

اللقب الجنليزي جونز غوين من الفوز على الهندي راثاناكاران.
ويف اأبرز النتائج العربية عاقب امل�شري با�شم اأمني مناف�شه الدويل الهندي �شيفا 
ماهاديفان م�شتغال عدم ترابط قطع خ�شومه ليجربه على ال�شت�شالم بعد 20 

نقلة من بداية املباراة.
وفاز امل�شري اأحمد عديل على الهندية ماري اآن غوميز فيما خ�شر الدويل املغربي 
حممد تي�شري اأمام الرو�شي األك�شندر رحمانوف وخ�شر الأردين اأحمد اخلطيب 
اأم���ام اجلورجي  ف��رح��ان  كما خ�شر مواطنه مهند  ت��اري  اري���ان  الرنويجي  اأم���ام 

�شامل  ا�شتعاد  الإم���ارات  لعبي  نتائج  �شعيد  وعلى  ميخيدلي�شفيلي.  ميخائيل 
عبد الرحمن توازنه بتحقيق الفوز على الهندي �شارما دو�شيانت فيما خ�شر علي 

عبدالعزيز من ال�شتاذة الدولية الكبرية انغا �شارخال�شفيلي من جورجيا.
وفاز ال�شتاذ الدويل ابراهيم �شلطان على الرو�شي كورو�س ارتيم وتعادل �شامل 
اأ�شتاذة  م��ن  م��راد  ع��ب��داهلل  خ�شر  فيما  ميندوكا  ل��وك  الهندي  م��ع  �شامل  اأح��م��د 

الحتاد الدويل الهندية غويال تاريني.
وجتمع  منهما  لكل  نقطتني  بر�شيد  لعبا   38 ت�شاوى  الثاين  اليوم  وبنهاية 
يف  الإث��ارة  مينحها  مما  مبكرة  �شدامات  يف  ال�شاتذة  الثالثة  اجلولة  مناف�شات 
نارانيان  الهندي  اري�شينكو  الك�شندر  الوك����راين  يلتقي  حيث  مراحلها  ك��اف��ة 

�شونيلدوت وال�شباين ديفيد انتون .. مع اليراين علي ر�شا فريوزجا .
وجتمع الطاولة الثالثة كال من الربازيلي األك�شندر فيري مع الأرميني فالدميري 

اأكوبيان ويلتقي الرجتيني اآلن بي�شوت مع الإجنليزي جونز غوين.
النقالت  زم��ن��ا وع���ددا يف  امل��ب��اري��ات  اأط���ول  اإح���دى  الآن  البطولة حتى  و���ش��ه��دت 
�شيدارات  مواطنه  مع  في�شاخ  الهندي  مواجهة  ا�شتغرقت   54 الطاولة  فعلى 
اأف�شلية الأول بقطعة  5 �شاعات منذ انطالقها وعلى الرغم من  �شاباري�شانكار 
كاملة لكنها مل ت�شعفه يف نيل نقطة املباراة حتى بعد اأداء 140 نقلة ليتقا�شمها 

مع خ�شمه رافعني ر�شيديهما اإىل نقطة لكل منهما.
ال�شطرجن  لبطولة  الت�شجيل  ب��اب  فتح  منذ  الأوىل  ال�شاعات  �شهدت  ذل��ك  اإىل 
اإق��ب��ال كبريا م��ن الالعبني  اخل��اط��ف وال��ت��ي تقام يف ي��وم ال��راح��ة غ��دا اجلمعة 

امل�شاركني يف البطولة ولعبي اأندية الدولة واجلاليات املقيمة يف الدولة .
ومن املتوقع اأن يتجاوز عدد امل�شاركني 100 لعب بنهاية فرتة الت�شجيل يف حني 
يف�شل الكثري من الالعبني ا�شتغالل يوم الراحة يف زيارة الأماكن ال�شياحية يف 

دبي .
وفقا  ..وت��ق��ام  اأمريكي  دولر  اآلف   4 اخلاطف  ال�شطرجن  بطولة  جوائز  وتبلغ 
للنظام ال�شوي�شري من 11 جولة بزمن تفكري قدره 3 دقائق بالإ�شافة لثانيتني 

لكل نقلة. 

توا�شل مناف�شات بطولة دبي املفتوحة لل�شطرجن 

•• العني - الفجر

ماميت�س،  زوران  ال���ك���روات���ي،  ق���ال 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��ني، اأع���ت���ق���د اأن 
م��ه��م��ت��ن��ا اأم������ام ال���ظ���ف���رة ل���ن تكون 
التوقف  بعد فرتة  �شهلة، خ�شو�شاً 
الدولية  ب��امل��ب��اري��ات  ارت��ب��ط��ت  ال��ت��ي 
الوطنية،  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  ال��ر���ش��م��ي��ة 
اأ�شابيع  الثالثة  نحو  امتدت  والتي 
خ�������ش���ن���ا خ����الل����ه����ا م������ب������اراة ودي�����ة 
اأن  واح��دة ب��دون الدوليني وامل��وؤك��د 
جرعة  عن  عبارة  الودية  املواجهات 

تدريبية قوية.
قائاًل:  ال���ع���ني  م�����درب  وا����ش���ت���ط���رد 
ينبغي علينا اأن نكون يف درجة جيدة 
اأن  برغم  والرتكيز،  اجلاهزية  من 
الفريق �شيفتقد اإىل جهود عدد من 
العنا�شر بداعي الإ�شابة والإيقاف 
اأف�شل  نظهر  ب��اأن  مطالبون  ونحن 
من   اخلمي�س  مواجهة  يف  لدينا  ما 
املناف�س  ع��ل��ى  ال��ف��وز  اأج����ل حت��ق��ي��ق 
ال����ث����الث بغ�س  ال���ن���ق���اط  وح�������ش���د 

نواجهها  التي  الظروف  عن  النظر 
حالياً.

واأكمل: العني حمظوظ بوجود عدد 
القائمة  ���ش��م��ن  ك��ب��ري م��ن لع��ب��ي��ه 
الدولية باملنتخبات الوطنية، ولكن 
ح��ال��ة مزاجية  ع����ادوا يف  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
املنتخب  خ�شارتي  بعد  ج��ي��دة  غ��ري 
اأمام اليابان وا�شرتاليا على التوايل 
الذي  ال�شمراين  نا�شر  ع��دا  وذل��ك 
نتائجاً  ب����الده  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  ح��ق��ق 

اإيجابية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ����ش���وؤال ح����ول هدف 
ف��ري��ق��ه يف م��ن��اف�����ش��ة ال������دوري قبل 
امل�شابقة  نهاية  م��ن  ج���ولت  خم�س 
اأو  الثاين  املركز  اإىل  ان كان يتطلع 
الثالث، قال: هدفنا الرئي�س يكمن 
اأنف�شنا  جت��ه��ي��ز  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف 
املتبقية  مبارياتنا  جميع  يف  للفوز 
ببطولة الدوري. بعيداً عن التفكري 
يف املوقع على لئحة الرتتيب ومع 
نهاية اجلولة الأخرية من البطولة 

�شرنى ما �شت�شفر عنه املناف�شة.

امل��ت��وق��ع��ة يف قائمة  ال��غ��ي��اب��ات  وع���ن 
الذي  اأح��م��د  حممد  وع���ودة  فريقه 
ظ��ه��ر يف امل���ب���اراة ال���ودي���ة الأخ����رية، 
بالالعب  الدفع  ن�شتعجل  لن  قال: 
الظفرة،  مواجهة  يف  اأحمد،  حممد 
بعودته  ج������داً  ���ش��ع��ي��د  و���ش��خ�����ش��ي��اً 
متميز   ك��ون��ه  ال��ف��ري��ق،  ق��ائ��م��ة  اإىل 
وب��اإم��ك��ان��ه ���ش��ن��اع��ة ال��ف��رق يف خط 
املباراة  الظهر، وجاءت م�شاركته يف 
الأخري  ال�شاعة  ثلث  خ��الل  الودية 
الربنامج  ���ش��م��ن  امل����واج����ه����ة  م����ن 
لي�س  ول���ك���ن���ه  ل���الع���ب  ال���ت���دري���ب���ي 
يف درج����ة اجل��اه��زي��ة امل��ط��ل��وب��ة من 
ال��ن��اح��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

مباراتنا اأمام الظفرة.
عن  ي��غ��ي��ب  اأن  امل����ق����رر  م����ن  وزاد: 
بداعي  عبدالرحمن  ع��ام��ر  ال��ل��ق��اء 
اإ�شماعيل  ج���ان���ب  اإىل  الإ�����ش����اب����ة، 
اأي�شاً  اأحمد والذي تعر�س لإ�شابة 
اأما  اأي�شاً،  باملنتخب  تواجده  خالل 
ال��ث��ن��ائ��ي يل م��ي��ون��غ ج���وو وحممد 
�شامل الظاهري فلن ي�شاركا ب�شبب 

البطاقة  على  حل�شولهما  الإيقاف 
ال�شفراء الثالثة يف املواجهة املا�شية 

�شمن بطولة الدوري.
مباراة  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ك����ان  ان  وح����ول 
ملواجهة  ج���ي���دة  ب����روف����ة  ال���ظ���ف���رة 
الأهلي ال�شعودي، قال: بداية اأعتقد 
اأن فرتة التوقف كانت فر�شة جيدة 
ممتازة،  ب�شورة  الفريق  مع  للعمل 
با�شتدعاء  قمنا  اأن  بعد  خ�شو�شاً 
ع����دد م���ن لع���ب���ي ال����ردي����ف اأخ�����رياً 
باجلهود  ج�����داً  ���ش��ع��ي��د  و���ش��خ�����ش��ي��اً 
التي بذلوها خالل فرتة تواجدهم 
بتدريبات الفريق الأول، واملوؤكد اأن 
مباراة  على  حالياً  من�شب  تركيزنا 
الظفرة انطالقاً من ا�شرتاتيجيتنا 
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ل م��واج��ه��ة على 
ولن  مهمة  مبارياتنا  وجميع  ح��ده 
نفكر يف مباراتنا اأمام الأهلي بدوري 

الأبطال قبل انتهاء لقاء الظفرة.
وح���������ول م���������ش����ارك����ة دوغ������ال�������س يف 
مواجهة احتاد اجلامعات الريا�شي، 
قال: اأعتقد اأن دوغال�س لعب جيد 

من  عالية  فنية  اإمكانيات  وميتلك 
وجهة نظري ال�شخ�شية.

يو�شف اأحمد: مطالب برد التقدير 
للمدرب زوران

ن������ادي العني  اأك������د م���ه���اج���م ف���ري���ق 
ال�����ش��اب، ي��و���ش��ف اأح��م��د م��و���ش��ى، اأن 
م���ب���اراة ف��ري��ق��ه اأم�����ام ال��ظ��ف��رة لن 
���ش��ه��ل��ة، خ�����ش��و���ش��اً يف ظل  ت���ك���ون 
ظ���روف ال��غ��ي��اب��ات ال��ت��ي ظ��ل يعاين 

منها الفريق اأخرياً بداعي الإ�شابة 
والإي�����ق�����اف، م���و����ش���ح���اً: و����ش���ع اأن 
ماميت�س،  زوران  الكرواتي،  امل��درب 
ال��ف��ن��ي��ة اخلا�شة  ال��رتت��ي��ب��ات  ك��اف��ة 
الفريق  ع��ل��ى ط��م��وح��ات  ب��الإج��ه��از 
باإظهار  مطالبون  ونحن  املناف�س، 
اأف�����ش��ل م��ا ل��دي��ن��ا ح��ت��ى نتمكن من 
حتقيق النتيجة القوية التي نتطلع 
من خاللها اإىل تعزيز موقعنا على 

م�شابقة  الرتتيب يف  ج��دول  لئحة 
الدوري.

التي  الثقة  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 
ماميت�س  زوران  امل���درب  ل��ه  منحها 
اب���ت���ع���اده ط���وي���اًل ع���ن قائمة  ب��ع��د 
اأعرب  اأن  اأود  ب��داي��ة  ق��ال:  الفريق، 
عن بالغ امتناين وتقديري للمدرب 
منحني  ال�����ذي  م��ام��ي��ت�����س،  زوران 
ال��ث��ق��ة امل��ط��ل��وب��ة واأع������ادين جم���دداً 

و�شخ�شياً  الأول  الفريق  قائمة  اإىل 
اأمل�س حر�س املدرب دائماً على تعزيز 
مقدراتنا فنياً وبدنياً عرب اجلرعات 
النظرية  وامل��ح��ا���ش��رات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اإىل جانب التوجيهات املبا�شرة التي 
ي�شديها لالعبي فريقه، الأمر الذي 
التقدير  رد  ع��ل��ى  للعمل  ي��ح��ف��زين 
تلك  ق��در  اأك��ون على  للمدرب حتى 

الثقة وعند ح�شن الظن.

زوران: مطالبون بالفوز يف مواجهة الظفرة
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•• العني - الفجر

عادت بعثة اأكادميية يونايتد لكرة القدم من مدينة بلد الوليد 
الفئتني  من  لفريقيها  اأقامته  ال��ذي  مع�شكرها  بعد  باأ�شبانيا 
العمريتني  حتت 16 و12 عاماً ، وا�شتمل على مباريات ودية 
الأوىل  الدرجة  دوري  اأندية  اأح��د  الوليد  بلد  ن��ادي  مع فريقي 
الأ�شبانية ونادي  “تي يف �شي” للفئات العمرية حتت 16 و12 
يف  م�شابهة  مع�شكرات  خو�س  على  الأكادميية  ودرج��ت   . عاماً 
الحتكاك  فر�س  اأف�شل  توفري  بغية  الأورب��ي��ة  البلدان  بع�س 
الفني وال��ب��دين وت��ب��ادل اخل��ربات مع م��دار���س كروية خمتلفة 

البعثات  اأك��رب  من  يونايتد  بعثة  وتعترب  لالعبيها.  ومتطورة 
ب��ال��دول��ة  ملثل ه��ذه الفئات  ال��ق��دم  الريا�شية لأك��ادمي��ي��ات ك��رة 

العمرية بعدد  50 فرداً من الإداريني واملدربني والالعبني .
ومن جهته اأعرب مبارك الكتبي املدير العام لأكادميية يونايتد 
والفوائد   ، للمع�شكر  املمتاز  امل��ردود  ر�شاه من  القدم عن  لكرة 
اجلمة التي ح�شدها ال�شغار من كل النواحي الفنية وال�شلوكية 
والرتبوية.  واأ�شاف :  وجد �شغارنا فر�شة ممتازة لتعلم اأ�شياء 
ج��دي��دة يف ك��رة ال��ق��دم باملعاي�شة م��ع ف��رق اأك��ادمي��ي��ة ن���ادي بلد 
الوليد وخو�شهم مباريات ودية مع فرقها  وفريق نادي “تي يف 
�شي. واأردف الكتبي : وتعلم  �شغارنا اأ�شا�شيات �شلوكية مهمة يف 

البتعاد عن اأهلهم والعتماد على اأنف�شهم يف اإدارة �شئون املع�شكر 
اليومية ،و�شعر اجلميع بالثقة الكبرية التي غر�شتها التجربة 
يف نفو�شهم. واأكمل : تخللت املع�شكر عدة زيارات ملعامل ريا�شية 
اأ�شبانية مهمة مثل قلعة  النادي امللكي الربنابيو ، وغريه من 
عالء  اعترب  جانبه  من  املهمة.   والتاريخية  الريا�شية  املعامل 
جمال املدير الفني لأكادميية يونايتد اأن املع�شكر كان ا�شتكماًل 
تكوين  يف  الفعالة  للم�شاهمة  الهادفة   الأك��ادمي��ي��ة  لربامج 
الن�سء فنياً ونف�شياً و�شلوكياً  ولي�س لغر�س الحتكاك الفني 
وح�شب ، وهي فرتة لتغيري ا�شلوب احلياة  والتنمية الفكرية 
يف  الت�شرف  وكيفية  الكروية  للتفا�شيل  واقعية  مبعاي�شة 

املواقف املحددة  بن�شبة  %50 لكل من النواحي التكتيكية 
م�شاء  ال�شابعة  املبكر من  النوم  وعا�شوا جتربة   ، وال�شلوكية 
ال�شهر خا�شة  اعتادوا  الذين  اأم��ر جديد على �شغارنا  وه��ذا 
يف فرتة العطالت املدر�شية. واأردف جمال : مل نركز كثرياً 

جممل  على  تركيزنا  بقدر  املباريات  نتائج  عند  ال��وق��وف  يف 
الفوائد يف كل النواحي ، كما خا�س �شغارنا جتربة التدريب 
على اأي���دي م��درب��ني ا���ش��ب��ان م��ع ف��ري��ق اأك��ادمي��ي��ة ف��ري��ق بلد 

الوليد.

يونايتد تخو�س مع�سكرها يف اإ�سبانيا

الكتبي : �شغارنـا اكت�شبـوا فوائد بدنيـة وفنية و�شلوكية

•• عجمان ـ الفجر 

الريا�شي  الحت���اد  نظمها  وال��ت��ي  للتايكواندو،  اجل��ام��ع��ات  بطولة  �شمن 
الإم���ارات، متّكن  يف جامعة  موؤخراً  والتي جرت  العايل،  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
الطالب عبد الرحمن زياد، من كلية اإدارة الأعمال يف جامعة عجمان من 
من  مناف�شيه  جميع  على  متغلباً   74 ال�  وزن  يف  الذهبية  امليدالية  انتزاع 
الكابنت عبد احلميد بكور، م�شرف الأن�شطة  امل�شاركة. ويتوقع  اجلامعات 
الرحمن  عبد  للطالب  واع��دا  م�شتقبال  الطلبة،  �شوؤون  بعمادة  الريا�شية 

زياد، علما اأنه من الطلبة اجلدد يف اجلامعة.
ومن جهة اأخرى، فاز الطالب اأمين حممد �شبحي قطايه، من كلية طب 
66 كغ وذلك يف بطولة اجلامعات  ال�  الأ�شنان يف جامعة عجمان بذهبية 
العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الريا�شي  الحت���اد  نظمها  التي  البدنية  للقوة 
وفاز  ال�����ش��در،  �شغط  يف  ك��غ   117.50 وزن  رف��ع  ا�شتطاع  حيث  م��وؤخ��راً. 
حممود  للطالب   74 ال���  وزن  برونزية  ذهبت  كما  مناف�شيه.   جميع  على 
بني  قوية  مناف�شة  البطولة  �شهدت  وقد  الهند�شة،  كلية  الدين، من  خري 

الالعبني.
وقد هناأت عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة عجمان الالعبني الفائزين يف 

هذه البطولة.

ال�شكوا�س  لع��ب��ات  نخبة  ت�شتعد 
دب����ي  اإىل  ل����ل����ت����وج����ه  ال������ع������امل  يف 
العاملية  ال�شل�شلة  نهائيات  خلو�س 
اأوبرا  حتت�شنها  التي  لال�شكوا�س 
دب����ي خ����الل ال���ف���رتة م���ن 10-6 
يونيو املقبل، وذلك بعد اأن حتددت 
النهائي  اإىل  امل���ت���اأه���الت  ه���وي���ات 
ت�شتكمل  ف��ي��م��ا  امل���ا����ش���ي،  ال�����ش��ه��ر 
بطولة  يف  ال�����رج�����ال  م���ن���اف�������ش���ات 
 14-7( مب�شر  ال��دول��ي��ة  اجل��ون��ة 
الأ�شماء  على  التعرف  قبل  ابريل( 

املتاأهلة اإىل النهائي.  
اإىل نهائيات دبي امل�شنفني   يتاأهل 
على  الأوائ���ل  الثمانية  وامل�شنفات 
�شلم الطريق اإىل دبي، وقد جنحت 
الفرن�شية كاميل �شريمو يف ت�شدر 
قائمة املتاأهالت عقب اإحرازها لقب 
اثنتني من البطولت املوؤهلة وهما 
الوليات  وب��ط��ول��ة  الأب���ط���ال  دورة 
املتحدة املفتوحة، وو�شلت اإىل ربع 
الثالث  ال��ب��ط��ولت  نهائي  ون�شف 
الأخ�����رى، وت��ت��ق��دم ���ش��ريم��و بفارق 
مناف�شاتها،  اأقرب  على  نقطة   40
امل�شنفة  ال�شربيني،  ن��ور  امل�شرية 
اأ�شبحت  والتي  الأوىل عاملياً حالياً 
ُتتوج ببطولة  واأول م�شرية  اأ�شغر 
ببطولة  ف�����وزه�����ا  ع���ق���ب  ال�����ع�����امل 
املا�شي  ابريل  يف  لل�شيدات  العامل 
عمرها،  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن  يف  وه����ي 
الثاين  املركز  يف  ال�شربيني  وحلت 
مرتني وو�شلت اإىل ن�شف النهائي 
املوؤهلة  البطولت  يف  م��رات  ث��الث 

لنهائيات املو�شم احلايل. 
ب��دوره��ا ت��اأه��ل��ت ال��ربي��ط��ان��ي��ة لورا 
م�شارو، حاملة لقب ال�شل�شلة، ثالثة 
اإىل نهائيات دبي بعد انتزاعها لقب 
اآخر املناف�شات املوؤهلة وهي بطولة 
م�شارو:  وقالت  الربيطانية.  عالم 
اأنا علي يقني اأننا �شنق�شي اأ�شبوعاً 
رائعاً يف حدث العام بعد النهائيات 
 .2016 يف  خ�شناها  التي  املمتعة 
النهائي  اإىل  ما�شارو  و�شول  وج��اء 
ال��ه��زمي��ة يف طريقها  اإن��زال��ه��ا  اإث���ر 
بينما  ال��ول��ي��ل��ي،  رن��ي��م  ب��امل�����ش��ري��ة 
اإث��ر تقدمها  رابعة  الأخ��رية  تاأهلت 

ن��������وران جوهر  م���واط���ن���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
اأول ل��ق��ب ل��ه��ا يف  )احل����ائ����زة ع��ل��ى 
م��ن��اف�����ش��ات ال�����ش��ل�����ش��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 

بطولة هونغ كونغ 2016(. 
التي  ديفيد  نيكول  املاليزية  وحلت 
العاملي  الت�شنيف  تربعت على قمة 
طوال ت�شع �شنوات يف املركز ال�شاد�س 
على قائمة املتاأهالت رغم اإخفاقها 
البطولت  األقاب  من  اأي  انتزاع  يف 
ون�شف  ربع  ببلوغ  واكتفت  املوؤهلة، 

نهائي هذه البطولت. 

فيما ت�شتعد الربيطانية �شارا جني 
للمرة  احل��دث  للمناف�شة يف  ب��ريي 
الرتتيب  يف  ج��اءت  اأن  بعد  الأوىل 
مواطنتها  على  متقدمة  ال�شابع، 
حلت  ال��ت��ي  الثامنة  وت���رز  األي�شون 
مكان الأمريكية اأماندا �شبحي بعد 

ان�شحاب الأخرية ب�شبب الإ�شابة. 
مالية  ج������وائ������ز  احل���������دث  ي�����ق�����دم 
 160،000 اإىل  ت�شل  مت�شاوية 
دولر ملناف�شتي الرجال وال�شيدات.

وق�������ال ���ش��ع��ي��د ح�������ارب اأم�������ني ع���ام 

اإن  ال�����ري�����ا������ش�����ي:  دب�������ي  جم���ل�������س 
امل�شتوى العايل لالعبني القادمني 
نهائيات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  دب����ي  اإىل 
ينذر  لال�شكوا�س  العاملية  ال�شل�شلة 
مبناف�شات هي الأقوى يف النهائيات 
حتى الآن، نظراً لقدرة الكثري من 
انتزاع  على  وال��الع��ب��ات  ال��الع��ب��ني 
�شي�شفي على  ال��ذي  الأم��ر  اللقب، 
ه��ذا احل���دث ال��ع��امل��ي اأج����واء مليئة 
اأوبرا  رب��وع  يف  والت�شويق  ب��الإث��ارة 

دبي الرائعة.

ذهبيتان وبرونزية جلامعة عجمان يف التايكواندو والقوة البدنية

الريا�شية  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  مناف�شات  انطلقت 
ابوظبي  جمل�س  ينظمها  التي  العمالية  للمدن 
الب�شرية  امل����وارد  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ري��ا���ش��ي 
والتوطني واملوؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية 
وت�شتمر حتى  املتخ�ش�شة و”اأبوظبي لالإعالم” 
عامال   1740 مب�����ش��ارك��ة  اجل����اري  اإب���ري���ل   28

ميثلون 240 فريقا.
وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ل��ل��ع��ام ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 
وخططه  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اهتمام  ظل 
املناخ  وتوفري  الريا�شية  الثقافة  لن�شر  الرامية 
وتوعيتهم  العمال  ل�شريحة  املنا�شب  الريا�شي 

باأهمية الريا�شة يف حياة الفرد.
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ول��ة ان��ط��الق��ا م���ن حر�س 

املجل�س على دعم ممار�شة الريا�شة بنطاق وا�شع 
باأهداف حت�شني لياقة العمال البدنية واحلد من 
ملمار�شة  لهم  الفر�شة  واتاحة  املزمنة  المرا�س 
�شريحة  باعتبارهم  الفراغ  اأوق��ات  يف  ن�شاطاتهم 

مهمة وجزء ل يتجزاأ من املجتمع.
العام  ال��ع��واين الأم���ني  وق��ال �شعادة ع��ارف حمد 
الكبري  التفاعل  اإن   .. الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س 
اأبوظبي  لبطولة  الأوىل  الن�شخة  �شهدته  ال��ذي 
كبري  وب�شكل  ع��زز  العمالية  للمدن  الريا�شية 
للعام  احل���دث  ل���ش��ت��م��راري��ة  الطموحة  خططنا 
الذي  امل�شاركني  بزيادة عدد  التوايل  الثاين على 

ت�شتهدفهم البطولة.
واأ�شاف اأن توجيهات �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 

بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان 
دائما  تقودنا  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س 
لعموم  الريا�شية  وامل�شابقات  ال��ربام��ج  لتقدمي 
تخ�شي�س  اأهمية  على  م�شددا   .. املجتمع  فئات 
“العمال”  لفئة  ري��ا���ش��ي��ة  وم�����ش��اب��ق��ات  ب��ط��ولت 
باعتبارها من الفئات الهامة يف جمتمع اأبوظبي. 
الريا�شية  اأبوظبي  بطولة  اأهمية  العواين  واأك��د 
م�����ش��ارك��ة كبرية  ت�شهد  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال��ي��ة  ل��ل��م��دن 

للعمال .
م�شريا اإىل اأن هذه الفئة تعد من ال�شرائح املهمة 
والبيئة  املناخ  تقدمي  على  ونحر�س  املجتمع  يف 

املثالية لهم ملمار�شة الريا�شة.

“مبادلة”  دوري  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  امل��ف��رق  ف��ري��ق  ت���وج 
النهائية  املباراة  يف  تغلبه  بعد  القدم  لكرة  املجتمعي 
ع��ل��ى ن��ظ��ريه ي��ا���س ب��ه��دف��ني ل��ه��دف وذل����ك يف ختام 
اأ�شهر   6 م��ن  اأك���رث  ا�شتمر  ال���ذي  ال����دوري  م��ب��اري��ات 

مب�شاركة 40 فريقا و 800 لعب .
وحقق فريق الزعفرانة املركز الثالث يف البطولة بعد 
مباراة  يف  وحيد  بهدف  يا�س  بني  نظريه  على  ف��وزه 

حتديد املركزين الثالث والرابع .
وت����وج ح��م��ي��د ال�����ش��م��ري ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
مبادلة  يف  الهند�شية  واخل��دم��ات  ال��ط��ريان  �شناعة 
يف  امل�شاندة  اخلدمات  اإدارة  مدير  احلو�شني  واأحمد 

الفائزين يف حفل ختامي  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
اأقيم يف امللعب الرئي�شي ملدينة زايد الريا�شية الذي 
الأكرب  املجتمعية  البطولة  ا�شت�شاف جميع مباريات 
لكرة القدم يف اأبوظبي . واأكد حميد ال�شمري اأهمية 
اإىل  م�����ش��ريا   . ال��ق��دم  ل��ك��رة  املجتمعي  م��ب��ادل��ة  دوري 
ملمار�شة  املجتمعية  للفرق  مهمة  حمطة  ميثل  اأن���ه 
اأهميتها  ���ش��اأن��ه��ا وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ة واإع�����الء 
لتحقيق اأهداف ال�شركة املتمثلة بتوفري الدعم لبناء 
جيل من ذوي القدرات املتنوعة من املواطنني ودعم 
الهادفة  املجتمعية  الريا�شية  ب��امل��ب��ادرات  م�شريتهم 
اأبوظبي  جمل�س  مع  امل�شرتك  التعاون  اأن  واأ���ش��اف   .

اأول ن�شخة لدوري مبادلة  اإقامة  اأثمر عن  الريا�شي 
ون�شعى  اجلديد  بال�شكل   2017-2016 املجتمعي 
يف املوا�شم القادمة ل�شتمرارية هذا احلدث املجتمعي 

الأكرب لكرة القدم يف اإمارة اأبوظبي.
دوري  وامل�شاركني يف  الفائزين  احلو�شني  اأحمد  وهناأ 
 ..  2017-2016 ال��ق��دم  ل��ك��رة  املجتمعي  م��ب��ادل��ة 
واأ�شار  املجتمعي  دوره���ا  على  ل�مبادلة  ال�شكر  وق��دم 
التي  للبطولة  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  ق���دم  املجل�س  اأن  اإىل 
احت�شنت جميع الفرق املجتمعية يف اأبوظبي انطالقا 
ال�شحية  احل��ي��اة  من��ط  لتعزيز  الرامية  اأه��داف��ه  م��ن 

باملمار�شة الريا�شية جلميع اأفراد املجتمع .

»املفرق« بطال لدوري »مبادلة« املجتمعي لكرة القدم 

انطالق مناف�شات بطولة اأبوظبي الريا�شية للمدن العمالية

م�شاركة قوية لنجمات ال�شكوا�ض يف نهائيات دبي لل�شل�شلة العاملية

الحتاد ال�شباين يحقق يف تالعب بالدرجة الثالثة 
حتقيقا  ر�شميا  القدم  لكرة  ال�شباين  الحت��اد  فتح 
الدرجة  يف  م��ب��اراة  بنتائج  بتالعب  م��زاع��م  ب�����ش��اأن 
الرديف  والفريق  اإلديني�شي  فريقي  ب��ني  الثالثة 
لنادي بر�شلونة )بر�شلونة ب( ال�شبت، خ�شرها الأول 
التاأديبية  ال�شلطات  ان  الحت��اد  وق��ال  �شفر-12. 
تعترب اإطالق الجراءات التاأديبية �شرورية لك�شف 
طبيعة ومدى الأحداث، والعقوبات املالئمة اذا كان 

ذلك مربرا ، وذلك بح�شب بيان اأ�شدره ام�س.
اإجراء  لالحتاد  التابعة  امل�شابقات  جلنة  و�شتطلق 
الريا�شي،  اإلديني�شي  نادي  بحق  ا�شتثنائيا  تاأديبيا 
ا�شافة اىل املدرب وكل الالعبني واملندوبني ، علما 

امل����درب اليطايل  اأوق��ف��ت  ال�����ش��رط��ة ال���ش��ب��ان��ي��ة  ان 
التدريبي،  اجل��ه��از  اأف���راد  واأح���د  بيريو  دي  فيليبو 
خلفية  ع��ل��ى  اإي���ط���ايل،  وم�شتثمر  اث��ن��ني  ولع��ب��ني 

�شلوعهم يف �شبهات تالعب بالنتيجة وف�شاد.
وك��ان ال��الع��ب امل��وري��ت��اين يف �شفوف ال��ن��ادي �شيخ 
�شعد اأول من اأ�شار باأ�شابع التهام اىل املدرب وعدد 
التالعب، وذلك  بال�شلوع يف عملية  الالعبني  من 

بعد اخل�شارة القا�شية.
وق����ال ���ش��ع��د يف ت�����ش��ري��ح��ات اإذاع���ي���ة ان ع����ددا من 
على  مراهنات  م��ن  طائلة   مبالغ  جنوا  الالعبني 
نتيجة املباراة، وهو ما دفع م�شوؤولني يف النادي اىل 

رفع هذه املزاعم اىل ال�شرطة واحتاد اللعبة.
�شابق من  وق��ت  للنادي يف  بيريو مدربا  دي  وع��ني 
على  اليطايل  امل�شتثمر  ا�شتحواذ  بعد  املو�شم  هذا 
حول  حاليا  ال�شكوك  زاد  ما  النادي،  اأ�شهم  غالبية 
ما اذا كان هذا ال�شتحواذ مرتبطا بتحقيق عائدات 

من مراهنات غري م�شروعة.
وك���ان رئ��ي�����س ال�����دوري ال���ش��ب��اين خ��اف��ي��ري تيبا�س 
اأقل  ع��ل��ى  امل���ب���اراة(  )يف  التحقيق  ان  الث��ن��ني  ق���ال 
ايطالية  ثمة �شالت مبجموعة  واجب لن  تقدير 
يبدو انها توؤ�شر اىل �شبكة مراهنات دولية ترتبط 

بالتالعب باملباريات .
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الفجر الريا�ضي

هناأ �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
باإجنازات  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزي����ر 
حققتها  ال����ت����ي  ال���رئ���ا����ش���ة  ه���ج���ن 
بدولة  ال�����ش��ي��ح��ان��ي��ة  م���ه���رج���ان  يف 
الوثبة  وخ���ت���ام���ي  ق��ط��رال�����ش��ق��ي��ق��ة 

.2017
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال �شموه 
معايل  ال�شاطئ  بق�شر  ام�س  م�شاء 
ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان 
ال�����ش��م��و رئي�س  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
الدولة رئي�س احتاد �شباقات الهجن 
ال�شباقات  �����ش����وؤون  م���رك���ز  رئ��ي�����س 
هجن  على  امل�شرف  العام  والفريق 
احلا�شلني  وامل�����ش��م��ري��ن  ال��رئ��ا���ش��ة 
الوثبة  مهرجاين  يف  ال��رم��وز  على 
وال�شيحانية واللذين اأقيما يف �شهر 

مار�س املا�شي.
وطالب �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
مبوا�شلة  الرئا�شة  هجن  نهيان  اآل 

حتقيق الإجنازات وح�شد اجلوائز، 
لها  الرتاثية  ال�شباقات  ان  م��وؤك��دا 
والإجتماعية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  قيمتها 
منوها  املنطقة،  اأه��ل  ل��دي  العالية 

بقيادة  الإم�������ارات  ب��ح��ر���س  ���ش��م��وه 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
امل�شلحة يف احلفاظ على اإرث الآباء 
ريا�شة  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  والج������داد 

����ش���ب���اق���ات ال���ه���ج���ن ل�����دي الج���ي���ال 
دعم  ان  �شموه  مو�شحا  اجل��دي��دة، 
اإجن�����ازات  وراء  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

هجن الرئا�شة.

 ك��م��ا ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��وه وف���د �شركة 
قناة  يف  متمثال  ل��الإع��الم  اأبوظبي 
امل�شاركني  الحت��اد  و�شحيفة  يا�س 
للمهرجان  الإعالمية  التغطية  يف 

اخلتامي ال�شنوي ل�شباقات الهجن 
الوثبة 2017.

ب�  حلقت  قد  الرئا�شة  هجن  وكانت 
13رمزا يف املهرجانني ومن �شمنها 

�شيف الإمارات الذهبي الذي يحمل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شم 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظة اهلل، وال��ذي جاء عن طريق 
مطر  اأحمد  امل�شمر  مع  العا�شمة 

ماجد اخلييلي.
واأث���ن���ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
الكبري  ال���دور  على  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���رئ���ا����ش���ة على  مل�������ش���م���ري ه���ج���ن 
اأر�شية  ع��ل��ى  الإجن��������ازات  حت��ق��ي��ق 
وهناأ  ال���ه���ج���ن  ����ش���ب���اق���ات  م���ي���ادي���ن 
الرموز  على  احلا�شلني  امل�شمرين 
متمنيا  ال��ذه��ب��ي،  الإم����ارات  و�شيف 
القادمة  امل��ح��اف��ل  يف  التوفيق  لهم 
ل�  الكبري  الإعالمي  بالدور  م�شيدا 
قناة  يف  متمثلة  ل��الإع��الم  اأبوظبي 
ي��ا���س و���ش��ح��ي��ف��ة  الحت�����اد، موؤكدا 
النجاح  ع��ن��ا���ش��ر  اأح���د  الإع�����الم  اأن 
واملحافل  للمهرجانات  الأ�شا�شية 

الريا�شية.

من�شور بن زايد: المارات بقيادة خليفة حري�شة على دعم الريا�شات الرتاثية

اإبراهيموفيت�ض ينقذ يونايتد ومتاعب 
�شندرلند تتوا�شل 

عاد زلتان اإبراهيموفيت�س من الإيقاف لينقذ فريقه مان�ش�شرت يونايتد 
ويقوده للتعادل 1-1 مع اإيفرتون على ملعب اأولد ترافورد بف�شل ركلة 

جزاء يف الوقت املحت�شب بدل ال�شائع .
و�شجل اإبراهيموفيت�س بهدوء يف الدقيقة 93 بعد طرد اآ�شلي وليامز 

 16 اإىل  نتيجة تعمد مل�س الكرة يف منطقة اجلزاء لريفع ر�شيده 
هدفا يف الدوري مبو�شمه الأول مع الفريق.

وتلقت اآمال يونايتد يف املناف�شة على دخول املربع الذهبي ل�شربة 
54 نقطة وبفارق  بهذا التعادل ويحتل املركز اخلام�س بر�شيد 

اأربع نقاط عن جاره مان�ش�شرت �شيتي رابع الرتتيب.
الأربعة  بني  املو�شم  لإنهاء  يونايتد  وي�شعى 

الأوائل لكنه مني بانتكا�شة اأخرى على 
جاجيلكا  فيل  �شجل  حيث  ملعبه 

اإيفرتون  لي�شع  ن���ادرا  هدفا 
ال�شوط  يف  امل���ق���دم���ة  يف 

الأول.
املدرب  فريق  وب��دا 

جوزيه مورينيو، 
ال����ذي اأث����ارت 

ع���رو����ش���ه 
ع�������ل�������ى 
اأر�����ش����ه 

لكثري  ا
م�����������������������ن 

ع�����الم�����ات 
م  ال�شتفها

م������وؤخ������را، يف 
هزمية  لأول  للتعر�س  طريقه 

يخ�شر  مل  متتالية  م��ب��اراة   19 بعد 
تخلى  حيث  املمتاز  ال���دوري  يف  فيها 
من  الأوىل  امل���راح���ل  يف  ع��ن��ه  احل���ظ 

املباراة.
واأظهر جاجيلكا قلب دفاع اجنلرتا كل 
مهارات الهداف الكبري بعدما ا�شتفاد 
من راأ�شية وليامز من ركلة ركنية يف 
املرمى  اإىل  وظ���ه���ره   22 ال��دق��ي��ق��ة 
من  وي�شعها  روخو  ماركو�س  ليخدع 

بني �شاقي ديفيد دي خيا.
الرتتيب  ���ش��اب��ع  اإي���ف���رت���ون  اأن  وب�����دا 
بفارق  اجل���دول  يف  يونايتد  �شيجتاز 
الأول  جاجيلكا  ه��دف  بعد  الأه����داف 
للرد  يونايتد  دف��ع  لكنه  امل��و���ش��م  ه��ذا 

هرييرا  اأن����دي����ر  ت�����ش��دي��دة  وارت���ط���م���ت 
بالعار�شة.

ع��ل��ى فر�س؟  ه��ل ح�شلنا  م��وري��ن��ي��و  وق���ال 
با�شتمرار.  القائم  يف  الكرة  ن�شع  هل  نعم. 

نعم. هل يلعب احلار�س املناف�س ب�شكل رائع 
القرارات  كانت  ه��ل  نعم.  اأم��ام��ن��ا؟  دائ��م��ا 

�شدنا؟ نعم. 
كما �شدد بول بوجبا �شربة راأ�س اي�شا 

قبل  الثاين  ال�شوط  يف  العار�شة  يف 
لإبراهيموفيت�س  ه���دف  اإل���غ���اء 

بداعي الت�شلل يف الدقيقة 71.
بي.تي  مل��ح��ط��ة  م���وري���ن���ي���و  وق������ال 

�شبورت الربتغالية بالن�شبة يل مل يكن يف موقف ت�شلل. يعاين البع�س 
من الفتقار للثقة اإىل حد ما. 

املدافع  اأب��ع��ده��ا  ك��رة  �شو  ل��وك  �شجل  للقاء  م��ث��رية  نهاية  ويف 
اأن  وقبل  مبا�شرة  حمراء  بطاقة  ليتلقى  بيده  وليامز 
من  ال��راب��ع  الدقيقة  يف  بنجاح  اجل���زاء  رك��ل��ة  ينفذ 

الوقت بدل ال�شائع.

معاناة �سندرالند
الدرجة  اإىل  ال��ه��ب��وط  ���ش��ن��درلن��د م��ن  واق����رتب 
�شيتي  لي�شرت  اأم���ام  2-�شفر  بخ�شارته  الثانية 
حامل اللقب الذي حقق مع مدربه اجلديد 
اخلام�س  انت�شاره  �شيك�شبري  كريج 
ومنذ  امل�شابقة  يف  ال��ت��وايل  على 

رحيل كالوديو رانيريي.
وهذا الفوز ال�شاد�س على 
التوايل لفريق لي�شرت 
م����ع ���ش��ي��ك�����ش��ب��ري يف 
ك������ل امل�������ش���اب���ق���ات 
وبف�شل هدفني 
ال���������ش����وط  يف 
ال���������ث���������اين 
�شطة  ا بو
اإ������������ش�����������الم 
�������ش������ل������ي������م������اين 
وجيمي فاردي لت�شتمر 
م���ع���ان���اة ����ش���ن���درلن���د مع 

املدرب ديفيد مويز.
ال����ي����وم  �����ش����اب����ق  وق�������ت  ويف 
�شندرلند  اأع��ل��ن  ال��ث��الث��اء 
دع���م���ه مل���وي���ز ل��ك��ن��ه اأك������د اأن 
اإهانته ملرا�شلة �شحفية اأمر غري 

مقبول متاما. 
وتعر�س مويز لنتقادات �شديدة 
ب��ع��دم��ا ق����ال مل��را���ش��ل��ة اإن���ه���ا قد 
كونها  رغ����م  ���ش��ف��ع��ة  ت�����ش��ت��ح��ق 
ام��راأة  بعدما وجهت له �شوؤال 
يف موؤمتر �شحفي بعد التعادل 
مع برينلي بدون اأهداف ال�شهر 

املا�شي.
وي��ت��ذي��ل ���ش��ن��درلن��د ال�����دوري 
وب������ف������ارق ث����م����اين ن����ق����اط عن 

منطقة الأمان.
وف����از وات���ف���ورد ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 
و�شت  على  2-�شفر  بالتفوق  ال��ت��وايل 
بروميت�س األبيون بعدما اأ�شبح تروي 
اأربع  يف  ي�شج�������ل  لع��ب  اأول  دي��ن��ي 
ملع������������ب  يف  متتالي������������ة  مباري��������ات 

ال�ف�����ري��������������ق.
وخفف برينلي ال�شغوط على نف�شه 
واأنهى �شل�شلة من �شبع مباريات بال 
انت�شار وتفوق 1-�شف�����ر على �شتوك 

�شيتي به��������دف جورج بوي����������د.

اجلولة  ����ش���ب���اق  م��ن��اف�����ش��ات  ت�����ش��ه��د 
بطولة  م���ن  واخل���ت���ام���ي���ة  ال�����ش��اب��ع��ة 
الإم�����ارات ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة والذي 
ينظمه نادي دبي الدويل للريا�شات 
�شمن  املقبل  ال�شبت  ي��وم  البحرية 
روزن����ام����ة ال�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
 2017-2016 الريا�شي  املو�شم 
بيت�س(  )ك��اي��ت  �شقيم  ام  ���ش��اط��ئ  يف 
من  املت�شابقني  ب��ني  �شر�شا  تناف�شا 
الفئات  يف  املو�شم  األقاب  انتزاع  اجل 

املختلفة.
�شلمان  ال�����ش��اع��د  ب��ط��ل��ن��ا  وي�����ش��ع��ي 
كواترو  فريق  جنم  العو�شي  يون�س 
جديد  �شخ�شي  اجن���از  حتقيق  اإىل 
واجلمع بني لقبني الأول يف مناف�شات 
التي  اك�شبريت  حم���دود  واق���ف  فئة 
 6 من  الكاملة  بالعالمة  يت�شدرها 
جولت بر�شيد 360 نقطة والثاين 
نا�شئني  واق�����ف  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
بر�شيد  �شدارتها  على  يقف  وال��ت��ي 
�شاخنة  مناف�شة  م��ع  ن��ق��ط��ة   346
احلمادي  عي�شي  �شلطان  بطلنا  من 

الثاين بر�شيد 315 نقطة .
ال���ع���امل���ي را�شد  ب��ط��ل��ن��ا  ك��م��ا مي��ت��ل��ك 
�شكاي  ف��ري��ق  جن��م  امل��ال  �شالح  علي 
على  للمحافظة  الفر�شة  دبي  دايف 
لقبه يف فئة احلركات ال�شتعرا�شية 
يت�شدرها  وال��ت��ي  ���ش��ت��اي��ل(  )ف����ريي 
وبر�شيد  الكاملة  بالعالمة  منفردا 
6 جولت متقدما  360 نقطة من 
على ابرز مناف�شيه املت�شابق القطري 

فهد ثاين عبد اهلل الهاملي.
�شتوك  ج����ال���������س  م���ن���اف�������ش���ات  ويف 
حممد  علي  بطلنا  ي�شعي  اك�شبريت 
بقمة  ال��ف��وز  اإىل  ال��ل��ن��ج��اوي  يو�شف 
املركز  يحتل  ح��ي��ث  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب 
الثاين يف الرتتيب العام لهذه الفئة 
املت�شدر  خلف  نقطة   295 بر�شيد 
اإبراهيم  را���ش��د  ال��ق��ط��ري  امل��ت�����ش��اب��ق 

املناعي والذي ميتلك 314 نقطة.
املت�شابق  ح�����ش��م  ال��ف��ئ��ات  ب��اق��ي  ويف 
ال���ق���ط���ري ���ش��ل��ط��ان ج���رب ال���ك���واري 
���ش��راع ����ش���دارة ف��ئ��ة ج��ال�����س �شتوك 
م����ب����ت����دئ����ني م����ب����ك����را م������ن اجل����ول����ة 
مرتبعا  وحيدا  يقف  حيث  ال�شاد�شة 
نقطة   348 بر�شيد  ال�شدارة  على 
اقرب  عن  كاملة  نقطة   61 وبفارق 
م��الح��ق��ي��ه امل��ت�����ش��اب��ق ال��ك��وي��ت��ي زيد 
ال���زي���دي �شاحب  اإ���ش��م��اع��ي��ل ح��ب��ي��ب 
املركز الثاين. وت�شهد مناف�شات فئة 
فرن�شيا  ���ش��راع��ا  حم��رتف��ني  واق����ف 
خ��ال�����ش��ا ع��ل��ى ق��م��ة ال��رتت��ي��ب العام 
كامونت  ال��ع��امل��ي��ني  ال��ب��ط��ل��ني  ب���ني 
العام  ال��رتت��ي��ب  مت�شدر  ل��ودوف��ي��ك 
نقطة   319 ب��ر���ش��ي��د  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه 
�شاحب  دوال��ي��اك  �شتيفان  ومواطنه 
نقطة.   315 بر�شيد  الثاين  املركز 
العاملي املجري كازا  البطل  ويرتقب 
بطولة  بلقب  الأول  ف��وزه  جوروجي 
حمرتفني  جال�س  فئة  يف  الإم����ارات 
بر�شيد  ال�����ش��دارة  ي��ت��ق��دم يف  ح��ي��ث 

اقرب  عن  كبري  بفارق  نقطة   331
املت�شابق  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  م��الح��ق��ي��ه 
ال��ك��وي��ت��ي وال���ب���ط���ل ال���ع���امل���ي حممد 
املركز  اإبراهيم بوربيع والذي يحتل 

الثاين بر�شيد 299 نقطة.
اآخ����ري و���ش��ع��ت اللجنة  ن��اح��ي��ة  م��ن 
امل���ن���ظ���م���ة يف ن��������ادي دب������ي ال������دويل 
وكافة  خطتها  البحرية  للريا�شات 
ال�شباق  لإجناح  الالزمة  التجهيزات 
ال�شركاء  م��ع  وال��ت�����ش��اور  بالتن�شيق 
مقدمتهم  ويف  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
العامة ل�شرطة دبي و�شلطة  القيادة 
ق�شم  دب��ي  وب��ل��دي��ة  امل��الح��ي��ة  مدينة 
والقنوات  ال�شاحلية  املنطقة  اإدارة 
دبي  وموؤ�ش�شة  البيئة  ب���اإدارة  املائية 
الريا�شية(  دب����ي  )ق���ن���اة  ل���الإع���الم 
وال���ت���ي ���ش��ت��ق��وم ب��ن��ق��ل ال�����ش��ب��اق على 
اللجنة  وك���ان���ت  م���ب���ا����ش���رة.  ال����ه����واء 
املنظمة بنادي دبي الدويل للريا�شات 
الربنامج  اع���ت���م���دت  ق���د  ال��ب��ح��ري��ة 
اجلولة  حل�����دث  ال���ك���ام���ل  ال���زم���ن���ي 

بطولة  م���ن  واخل���ت���ام���ي���ة  ال�����ش��اب��ع��ة 
واملقرر  املائية  ل��ل��دراج��ات  الإم����ارات 
حيث  ال�شبت  غ��د  بعد  ي��وم  ت��ق��ام  اأن 
اإج���راءات  اجلمعة  غ��د  ي��وم  ت�شتكمل 
النادي  م��ق��ر  يف  وال��ق��ي��د  الت�شجيل 
اإجراء  اإىل  اإ�شافة  ال�شياحي  بامليناء 
جميع  على  ال���الزم  الفني  الفح�س 
يعقد يف  اأن  على  امل�شاركة  الدراجات 
التنويري  الجتماع  امل�شائية  الفرتة 

بني اللجنة املنظمة واملت�شابقني .
لل�شباق  الر�شمية  التجارب  و�شتبداأ 
يوم ال�شبت يف متام ال�شاعة التا�شعة 
كاملة  �شاعة  ومل��دة  �شباحا  والن�شف 
يعقب ذلك بدء املناف�شات يف الفرتة 
ال�شباحية والتي ت�شمل 6 فئات هي 
8 دقائق  ���ش��ت��وك  ج��ال�����س م��ب��ت��دئ��ني 
وواقف حمدود اك�شبريت 10 دقائق 
وجال�س �شتوك اك�شبريت 12 دقيقة 
وواقف حمرتفني 12 دقيقة وواقف 
نا�شئني 8 دقائق وجال�س حمرتفني 

دقيقة.  15

وتنطلق الفرتة امل�شائية مع عرو�س 
م��وت��و ���ش��ريف وم��ن��اف�����ش��ات الأل�����واح 
ظهرا  الثانية  عند  ال��ط��ائ��رة  املائية 
للفئات  الثانية  ال��ف��رتة  ذل��ك  يعقب 
7 ف��ئ��ات ه��ي جال�س  امل��ت��ب��ق��ي��ة وه���ي 
8 دق��ائ��ق وواقف  ���ش��ت��وك  م��ب��ت��دئ��ني 
دق���ائ���ق   10 اك�������ش���ب���ريت  حم��������دود 
وجال�س �شتوك اك�شبريت 12 دقيقة 
وواقف حمرتفني 12 دقيقة وواقف 
نا�شئني 8 دقائق وجال�س حمرتفني 
15 دقيقة اإ�شافة اإىل فئة احلركات 
ال�شتعرا�شية دقيقتني لكل م�شارك 
دبي  ن�����ادي  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر   .
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة نظم 
اجلولتني  احل�����ايل  امل���و����ش���م  خ����الل 
حيث  التوايل  على  والثالثة  الثانية 
املفتوح  ج���م���ريا  ���ش��اط��ئ  ا���ش��ت�����ش��اف 
يف  ال��ث��ان��ي��ة  اأق���ي���م���ت  ب��ي��ن��م��ا  الأوىل 
ال��ب��ط��ول��ة يف  لتنتقل  امل��م��زر  ب��ح��رية 
اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة مل��ك��ان ج��دي��د هو 

�شاطئ ام �شقيم )كايت بيت�س(.

اآخر حمطات البطولة يف )كايت بيت�س( اأم �سقيم

�شراع لقب املو�شم ي�شعل �شباق الدراجات املائية ال�شبت
العو�س واملال ياأمالن موا�سلة التاألق وح�سد العالمة الكاملة



    
تتفوق على الرجال يف ميكانيك ال�شيارات

الرجال  على  حكراً  ال�شيارات  وميكانيك  �شيانة  مهنة  كانت  لطاملا 
متتلكها  ل  وم��ه��ارات  خ�شائ�س  من  تتطلبه  ملا  نظراً  الن�شاء،  دون 
املراأة، لكن امراأة اأمريكية ك�شرت القاعدة، ومتكنت من تاأ�شي�س عمل 
خا�س بها يف �شيانة ال�شيارات متفوقة على كثري من الرجال. بعد 
اأن �شاأمت من الذهاب يف جولة بال�شيارة مع عمال ال�شيانة يف كل 
مرة ت�شطر فيها لت�شليح �شيارتها، قررت باتري�س بانك�س اأن تتعلم 
املهنة بنف�شها، وحت�شل على ترخي�س لفتتاح مركز خا�س ل�شيانة 
فيالديلفيا  ولي��ة  يف  بالكامل  الإن���اث  تديره  ال�شيارات  وميكانيك 
ال�شيارات.  �شيانة  حول  للن�شاء  درو�شاً  تقدم  وباتت  بل  الأمريكية، 
ُولدت باتري�س لأ�شرة فقرية، واجتهدت كثرياً لتكون اأول �شخ�س من 
اأ�شرتها يح�شل على ال�شهادة الثانوية. وبعد تخرجها من اجلامعة، 
من  لأك��رث  اخللوي  للتحليل  خمترب  يف  كمهند�شة  باتري�س  عملت 
اأوديتي �شنرتال. وعلى الرغم من  عقد من الزمان، بح�شب موقع 
اأن باتري�س امراأة طموحة وتتحلى بقدر عال من الثقة بالنف�س، اإل 
اأن هناك �شيء واحد كان ي�شعرها بعدم الأمان، حيث كانت تخ�شى 
اأن تتعر�س لالبتزاز اأو �شوء املعاملة، عندما تاأخذ �شيارتها للت�شليح 

يف ور�شات ال�شيانة فقط لأنها من اجلن�س اللطيف.

يخاطرون بحياتهم من اأجل املتعة 
اقتحم 4 �شبان متهورين موقًعا للبناء بطول 250 قدًما وت�شابقوا 
على ال�شقالت )املن�شات املرفوعة لأعمال البناء(؛ حماولني اإظهار 
قدرتهم يف التوازن على ذلك الرتفاع اخلطري يف جتربة حتب�س 
اأنفا�س كل من �شاهدها. واأظهرت جمموعة من ال�شور احلركات 
املتهورة التي كان يوؤديها ال�شبان الأربعة على الق�شبان احلديدية 
اإىل  بهم  و�شلت  ب�شالمتهم،  اك���رتاث  اأي  دون  ل�ل�شقالت  املكونة 
حد الوقوف على قدم واحدة على ذلك الرتفاع دون اأي دعائم اأو 
و�شائل حماية. وقالت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية التي ن�شرت 
ال�شور: اإن ال�شبان الأربعة كان من املمكن اأن يواجهوا خطر املوت 
اأو الإعاقة لو اأن اأحدهم انزلقت قدماه عن تلك الق�شبان لي�شقط 
مل��ا هم  ال�شبان غ��ري م��درك��ني  مئات الأم��ت��ار نحو الأر����س. وظهر 
عليه من خطر وكانوا يتبادلون ال�شحكات وتناوبوا على التقاط 
 Beckley مدينة  �شهدته  ال��ذي  الرهيب  املوقف  ذل��ك  يف  ال�شور 
يف   Ian Caldwell امل�شور   ووثقها  الأمريكية  فرجينيا  بولية 
التي   Kier Group ل�  التابعون  البناء  عمال  وق��ال  �شور.  ع��دة 
ت�شرف على املوقع :”اإنهم طاردوا ال�شبان املتهورين” يف حني قال 
عرب  املوقف  يتابع  الأمني  فريقنا  “كان  ال�شركة:  با�شم  متحدث 

كامريات املراقبة واتخذوا الإجراءات الالزمة على الفور”.

متهور ي�شارع دًبا 
راأ���س دب وح��اول امتطاءه مثل احل�شان دون  قفز رجل متهور على 
ن�شرته  فيديو  يف  ظهر  ح�شبما  واقية،  مالب�س  اأو  حماية  و�شائل  اأي 
رجاًل  ال�شادمة  اللقطات  وُتظهر  الربيطانية.  “مريور”  �شحيفة 
اأن يبدو عليه اخل��وف، فيما �شبهت  وهو ي�شارع  الدب ويعانقه دون 
ال��ف��ي��دي��و مت  اأن  م��و���ش��ح��ة  ب��ال��رق�����س،  الث��ن��ني  ح��رك��ات  ال�شحيفة 
“غوبكين�شكي” الرو�شية. ويظهر الدب  ت�شويره يف �شارع ب�شواحي 
املغطى  ال�شارع  يف  البنايات  اإح���دى  مقدمة  يف  بال�شال�شل  مربوطاً 
بالثلوج قبل اأن يظهر الرجل املتهور ويبداأ مغامرته مع الدب. و�شجع 
الرجل الدب على الوقوف على قدميه ويديه ثم قفزعلى ظهره كاأنه 
ح�شان، قبل اأن يقوم الدب باإ�شقاطه من على ظهره، ومن ثم وقف 
الدب مرة اأخرى وبداأ الرجل يف عناقه مرة اأخرى، بينما ميكن روؤية 

جمموعة من الأطفال وهم ي�شاهدون ذلك يف حالة من الذهول.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وفاة فل�شطينية عا�شرت العثمانيني 
والنتداب والنكبة

الفل�شطينيني،  املا�شي، معمرة فل�شطينية من خميم جباليا لالجئني  توفيت، يف وقت متاأخر من م�شاء الثنني 
�شمايل قطاع غزة، عن عمر يناهز ال� 110 اأعوام.

و املعمرة الفل�شطينية �شلطانة �شالمة العطاونة، توفيت اإثر تعر�شها لوعكة �شحية حادة اأ�شابتها قبل نحو �شهر.
ولدت العطاونة، التي تعود اأ�شولها اإىل مدينة بئر ال�شبع )جنوب فل�شطني التاريخية( عام 1907، وعا�شرت حروبا 

ومراحل متعددة من تاريخ فل�شطني، اأبرزها العهد العثماين، والنتداب الربيطاين، والنكبة الفل�شطينية.
وقال فادي العطاونة، اأحد اأقارب املعمرة الفل�شطينية، ملرا�شل الأنا�شول، اإن املعمرة العطاونة اأجنبت خم�شة اأبناء 

منهم اأربعة ذكور واأنثى، ولديها 70 حفيدا. 
واأ�شار اإىل اأنها كانت تتمتع بذاكرة قوية رغم تعر�شها للمر�س خالل الفرتة الأخرية.
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ثعابني وعناكب يف طرد 
قال م�شوؤولون اإن �شلطات اجلمارك الأ�شرتالية �شادرت عدداً من الكائنات 

احلية من بينها ثعابني وعناكب كانت بداخل طرد قادم من �شمال اأوروبا.
ويف �شندوق واحد، كانت الثعابني والعناكب مو�شوعة يف عدة عبوات.

ومن بني الأنواع امل�شبوطة ثالثاً من الأفاعي امللكية وت�شعة من العناكب 
الذئبية التي تعود لأمريكا اجلنوبية واأربعة من عقارب الغابات الآ�شيوية.

بعد  ملبورن  يف  ال�شندوق  الأ�شرتالية"  احل��دود  "قوة  م�شوؤولو  واكت�شف 
مرور الطرد على اأجهزة الفح�س بالأ�شعة ال�شينية.

الأ���ش��رتال��ي��ة، لني  ال��زراع��ة  الأم���ن احل��ي��وي يف وزارة  وق��ال��ت رئي�شة ق�شم 
اأوكونيل، يف بيان اإن هذه الكائنات ت�شكل خطراً كبرياً على الأمن البيولوجي 

لأنها من املمكن اأن تنقل اآفات واأمرا�شاً اإىل الدولة.
و�شرح متحدث با�شم وزارة الزراعة الأ�شرتالية لوكالة الأنباء الأملانية باأنه 
"مت الق�شاء على جميع الكائنات احلية )التي �شودرت( عرب القتل الرحيم 
نفقت  املهربة  الكائنات  بع�س  اأن  واأ�شاف  مبعرفة م�شوؤول طب بيطري". 

بالفعل خالل نقلها.
واأفاد امل�شوؤول باأنه مل يتم الإعالن عن م�شدر الطرد بالتحديد، حيث اأن 

الأمر ل يزال قيد التحقيق.
ومل تت�شح اأي�شاً هوية امل�شتلم الذي كان �شوف يتلقى الطرد يف ا�شرتاليا، 

ومل تو�شح ال�شلطات ما اإذا كانت قد األقت القب�س على اأي م�شتبه بهم. 

عائلة متازح �شاعي بريد بر�شالة طولها اأمتار
عادة ما تكرث املقالب يف الأول من اأبريل من كل عام، ففي ولية بن�شلفانيا 
الذي  الربيد  �شاعي  وزوج��ت��ه،  زوج  من  موؤلفة  عائلة  مازحت  الأمريكية، 
الربيد  فتحة  يف  اأم��ت��ار  ع��دة  طولها  ر�شالة  و�شع  ع��رب  ر�شائلهما،  يو�شل 

اخلا�شة بهم. 
قام بيلي وجاكي كيلي من مدينة ليوي�شبريغ بولية بن�شلفانيا الأمريكية، 
ملمازحة  بهم  اخلا�شة  الربيد  فتحة  يف  بريدي  طابع  عليها  ر�شالة  بو�شع 

�شاعي الربيد الذي يقوم عادة بجمع الر�شائل من منزلهم. 
من  و�شحبها  الر�شالة  اإىل  عمد  امل��ن��زل،  اإىل  الربيد  �شاعي  و�شول  ول��دى 
مكانها ليفاجاأ باأنها ر�شالة غري اعتيادية، اإذ بداأ ب�شحبها تباعاً بينما كان 

الزوجان يراقبانه من �شيارتهما. 
دعابة من  الأم��ر جمرد  باأن  اكت�شف  نهايتها  اإىل  الر�شالة  وعندما و�شلت 

اأ�شحاب املنزل. 
ويذكر باأن الأول من اأبريل �شهد الكثري من املقالب يف جميع اأنحاء العامل، 
تالميذه  مبفاجاأة  الأمريكية  مي�شيغان  ولية  يف  املدر�شني  اأحد  قام  حيث 

بامتحان مزيف، وفقاً ملا ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

اإنقاذ طفل �شقط يف بئر 
مت اإنقاذ طفل �شغري �شقط يف بئر 
�شرقي  ق��ري��ة  يف  م����رتاً   15 ب��ع��م��ق 
اأن ظ��ل ع��ال��ق��اً ملدة  ب��ع��د  ال�����ش��ني، 
10 �شاعات تقريباً، وفقاً ملا ذكرته 

و�شائل الإعالم الر�شمية.
ومت ان��ت�����ش��ال ال��ط��ف��ل ال��ب��ال��غ من 
ال��ع��م��ر ع��ام��ني ون�����ش��ف ال��ع��ام من 
�شباحاً   0306 ال�����ش��اع��ة  يف  ال��ب��ئ��ر 
بتوقيت  الث��ن��ني  م�����ش��اء   1906(

غرينت�س(. 
ال�شني  اأن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  وذك���������رت 
اجلديدة )�شينخوا( اأن الطفل كان 

يف وعيه ونقل اإىل امل�شت�شفى.
مبدينة  املحلية  احلكومة  وذك��رت 
اأن  ���ش��ان��دون��غ  مقاطعة  يف  ت�شيبو 
الطفل �شقط يف بئر مك�شوفة يبلغ 
قطرها نحو 30 �شنتيمرتاً حواىل 
ال�شاعة 0530 م�شاء يوم الثنني.

مل  ج��داً،  �شيقة  كانت  البئر  ولأن 
النزول  الإن��ق��اذ م��ن  يتمكن رج��ال 
وا�شتخدموا  الطفل،  لإنقاذ  اإليها 
الع�شرات من اجلرافات واحلفارات 
حل��ف��ر ح��ف��رة ك��ب��رية ب��ال��ق��رب من 

البئر.
ومت��ك��ن رج���ال الإن��ق��اذ م��ن تقليل 
اأو  ���ش��ت��ة  اإىل ح����وايل  ال��ب��ئ��ر  ع��م��ق 
�شبعة اأمتار و�شحب الطفل للخارج 
با�شتخدام كامريا حتت املاء واآلية 

رفع عمودية.
ت���ويف �شبى  امل��ا���ش��ي،  ن��وف��م��رب  ويف 
ي��ب��ل��غ م����ن ال���ع���م���ر 6 ����ش���ن���وات يف 
مماثلة  ظ���روف  يف  خبى  مقاطعة 
بعد �شقوطه يف بئر جافة بعمق 80 
مرتاً يبلغ قطرها 30 �شنتيمرتاً. 

وفاة املخرجة رجاء بن عمار
امل�شرحية  امل����خ����رج����ة  ت����وف����ي����ت 
وذلك  ع��م��ار،  ب��ن  رج���اء  التون�شية 
جراحية  لعملية  خ�شوعها  خالل 
نهار  م���ت���اأخ���ر  وق����ت  ال��ق��ل��ب يف  يف 
الثقافة  وزارة  ون��ع��ت  ال���ث���الث���اء. 
وقالت  ع��م��ار  ب��ن  رج���اء  التون�شية 
اأعمدة  م��ن  ع��م��ودا  تعتربها  اإن��ه��ا 
امل�شرح التون�شي ورمزا من رموزه.
وك��ان اآخ��ر اأع��م��ال رج��اء ب��ن عامر 
)نافذة  الوطني  امل�شرح  اإن��ت��اج  من 
مهرجان  اف��ت��ت��ح  ال���ذي   ،)... ع��ل��ى 
ال���������دويل يف دورت������ه  احل����م����ام����ات 
ب��ن عمار �شاحبة  الأخ���رية. رج��اء 
م�����ش��رية م�����ش��رح��ي��ة ان��ط��ل��ق��ت من 
امل�������ش���رح امل���در����ش���ي واجل���ام���ع���ي يف 
ال�شتينات وكانت مع جليلة  اأواخر 
امل�شرح  يف  امل�����ج�����ددات  م����ن  ب���ك���ار 
ال��ت��ون�����ش��ي، ك��م��ا ك��ان��ت  م��ن اأوائ����ل 
الرق�س  ل��ت��ج��رب��ة  اأ���ش�����ش��وا  ال��ذي��ن 

امل�شرحي يف تون�س.            

ي�شع طفله يف بطن حيوان مقتول  
اأحد  امل��ول��ود حديًثا يف بطن  ابنه  اأق��دم رج��ل على و�شع 
باأن  اإمي��اًن��ا  غريبة،  طقو�س  �شمن  املذبوحة  احليوانات 
ذلك �شيجعله �شياًدا ماهًرا. واأظهر مقطع فيديو ن�شرته 
الحتفال  “ديلي ميل” الربيطانية جانًبا من  �شحيفة 
قد  ذبيحة  جثة  من  ر�شيعه  الوالد  قرب  حيث  الغريب، 
يف  يظهر  ح�شبما  الرجل،  وك��ان  بقرة.  اأو  حل�شان  تكون 
املقطع، يقرب الطفل اإىل اجلثة رويًدا رويًدا حتى و�شعه 

داخلها واأغلق عليه كاأنه ي�شعه يف قف�س من اجللد.
وي��ق��ول ال�����ش��خ�����س امل�����ش��وؤول ع��ن اإمت����ام ت��ل��ك الطقو�س 
ن��ت��اأك��د منها باأنه  ل��ه،  “هي م��راق��ب��ة وح��م��اي��ة  ال��غ��ري��ب��ة: 
�شي�شبح �شياًدا جيًدا، نتاأكد من اأنه ل يخاف من الأدغال 
10 ثواٍن يتم  اأو اأي �شيء من هذا القبيل”. وبعد مرور 
اإخ������راج ال��ر���ش��ي��ع م���ن ب��ط��ن ال��ذب��ي��ح��ة ف��ت��ه��ل��ل القبيلة 
دي��ي ميل  ت��ق��ول  ال��ت��ي  الن�شاء يف تلك اجل��م��اع��ة  وت��ف��رح 
واأث��ار املقطع  الوليات الأمريكية.  اإح��دى  اإنها ت�شكن يف 
امل�شور اندها�س وا�شتغراب اآلف امل�شاهدين عرب و�شائل 
تلك  من  �شدمتهم  عن  معربني  الجتماعي،  التوا�شل 

الطقو�س الغريبة التي ل ميكن تقبل الهدف منها.

معجبة تغطي �شيارة رجل بالأوراق امللونة
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  و�شيلة  اإىل  بريطانيا  يف  ام����راأة  جل���اأت 
اأن  بعد  وذل��ك  وقعت يف حبه،  برجل  اإعجابها  للتعبري عن 
غطت �شيارته مبئات البطاقات امللونة التي تطلب فيها اأن 
ال�شورة  يف  ال�شيارة  وظهرت  هاتفها.  رقم  على  بها  يت�شل 
باأعداد  الجتماعي مغطاة  التوا�شل  مواقع  تداولتها  التي 
والأ�شفر  ب���الأزرق  امللونة  املالحظات  بطاقات  م��ن  كبرية 
والربتقايل والوردي، وعلى اإحداها كتبت لويزا من كيوبا 
مازدا  ط��راز  من  ال�شيارة  �شاحب  من  طالبة  هاتفها،  رق��م 
ا�شرتليني  ج��ن��ي��ه  األ����ف   20 ح����وايل  اإىل  ���ش��ع��ره��ا  ي�����ش��ل   6
ال�شيارة  وك���ان���ت  م��ع��ه��ا.  ي��ت��وا���ش��ل  اأن  دولر(   24.900(
ا�شُتهدفت يوم الأحد املا�شي يف هامر�شميث �شمايل لندن، 
ومل يعرف بعد اإذا كان �شاحبها قد �شاهد الأعداد الكبرية 
بح�شب  ال�شيارة،  تغطي  وهي  امللونة  املالحظات  اأوراق  من 
وهو  جيد  فريتي  وكتب  الربيطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة 
على  ال�����ش��ورة  ن�شر  وال����ذي  املحليني  املنطقة  ���ش��ك��ان  اأح���د 
ح�شابه يف في�س بوك معجبة تغطي �شيارة مبئات من اأوراق 
املالحظات امللونة يف هامر �شميث . واأثارت ال�شورة موجة 
من التعليقات على في�س بوك، حيث قالت لور كامربلند 
"ح�شناً، ل بدا واأنها قد جذبت انتباه �شاحب ال�شيارة، ويبدو 

اأنها ابتكرت مفهوماً جديداً للح�شول على خمالفة".
اأما نك هيندري فقال "لو كنت ال�شح�س الذي ميلك هذه 
نف�س  ويف  ال�����ش��يء،  بع�س  ب��الإط��راء  �شعرت  لكنت  ال�شيارة 

الوقت كنت �شاأ�شعر ببع�س النزعاج ورمبا الرعب". 

بيع “ديك” ب�شعر خيايل 
تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف اململكة العربية 
10 اآلف  ال�شعودية مقطع فيديو يوثق بيع ديك مببلغ 

ريال، بعد مزايدة عليه من قبل الراغبني يف �شرائه.
واأظهر املقطع فتح املزاد على الديك مببلغ 5 اآلف ريال، 
اآلف   10 اإىل مبلغ  تدريجًيا، حتى و�شل  ال�شعر  وارتفع 
ريال، فيما بدا الديك املبيع من النوع العادي، وكان يقف 

يف قف�س حديدي بح�شب “اأخبار 24”.

بيون�شيه تطلق اإ�شدارًا 
جديدًا مبنا�شبة عيد زواجها

 Die" اأغنيتها  م��ن  ج��دي��دة  ن�شخة  بيون�شيه  العاملية  النجمة  اطلقت 
التا�شع لزواجها  With You" مع فيديو كليب خا�س احتفال بالعيد 

من مغني الراب الأمريكي جاي زي.
ن�شرت بيون�شيه مقطعا �شغريا من الفيديو كليب الذي يت�شمن لقطات 
حقيقية وم�شاهد مفعمة باحلب من حياتها الزوجية وذكرياتها اخلا�شة 
مع زوجها، منها عر�س الزواج واخلامت وحفل الزفاف وولدة ابنتهما بلو 

اإيفي كارتر.
وجتدر ال�شارة اإىل اأن الن�شخة الأ�شلية من الأغنية �شدرت يف 4 ني�شان 
اأبريل 2015 احتفال بعيد الزواج ال�شابع، وظهرت بيون�شيه يف الفيديو 

تغني ويرافقها عازف البيانو فقط.

اآن هاثواي خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلمها  "Colossal" يف لو�س اجنلو�س. )رويرتز(

عامل يقتل اأردنية 
ويحرق جثتها

األ���ق���ت ���ش��ل��ط��ات الأم�����ن الأردن���ي���ة، 
القب�س على عامل وافد قتل �شيدة 
اأربعينية داخل منزلها يف عمان ثم 

اأ�شعل النار فيه لإخفاء جرميته.
يف  العامة  العالقات  اإدارة  وذك��رت 
دائ����رة ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، اأن���ه قبل 
بوجود  بالًغا  الأم��ن  تلقى  يومني 
اأح���د امل��ن��ازل يف منطقة  ح��ري��ق يف 
العثور  ومت  ال���ر����ش���ي���د،  ���ش��اح��ي��ة 
داخله على جثة ربة املنزل، وتبني 
ع��الم��ات �شرب وخنق على  وج��ود 

ج�شدها.
واأ�شافت اأنه بالتحقيق مت ال�شتباه 
واف��د يعمل يف مهنة طالء  بعامل 
اأن قام بطالء منزل  املنازل و�شبق 
حتركاته  ر���ش��د  وب��ع��د  امل����غ����دورة، 
عليه  القب�س  اإل��ق��اء  مت  ومتابعته 

وبو�شرت التحقيقات معه.
امل�شتبه  مع  بالتحقيق  اأن��ه  وتابعت 
اأن����ه يف ي���وم اجلرمية  ب���ه اع����رتف 
دخل اإىل املنزل واأق��دم على �شرب 
امل���غ���دورة وخ��ن��ق��ه��ا واإ���ش��ع��ال النار 
ب��امل��ن��زل لإخ���ف���اء ج��رمي��ت��ه وغ���ادر 
اأخذ هاتفها ومفتاح  اأن  بعد  املكان 
املنزل واألقاهما يف اإحدى حمطات 

التنقية.
حتويل  ج����رى  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ارت 
حمكمة  ع������ام  مل����دع����ي  ال���ق�������ش���ي���ة 

اجلنايات الكربى .
الأردنيني  اجل��رمي��ة  ه��ذه  و�شغلت 
ا  خالل اليومني املا�شيني، خ�شو�شً
م��ع ب��ق��اء ه��وي��ة اجل���اين جمهولة 

حتى �شباح ام�س الول الثالثاء.

ل تقرتب من هذه اجلزيرة.. �شيقتلك �شكانها
يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  القبيلة  ه���ذه  اأف����راد  ي��ك��ون  رمب���ا 
الذين  الب�شر  اآخ���ر  ال��ه��ادي  باملحيط  ن��ائ��ي��ة  ج��زي��رة 
ع��ن معطيات احل�شارة  م��ع��زول��ني مت��ام��اً  ي��زال��ون  ل 

احلديثة.
جزيرة  ع��ل��ى  م��ن  التقطت  ن����ادرة  م�شاهد  واأظ���ه���رت 
نورث �شنتينل اأفراد قبيلة �شينتيلينز الذين يعي�شون 
اأية حماولت  مع  بعدوانية  ويتعاملون  بدائية،  حياة 
اأي  لقتل  ا���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى  اإن��ه��م  ب��ل  م��ع��ه��م،  للتوا�شل 
بح�شب  ج��زي��رت��ه��م،  م��ن  الق�����رتاب  ي��ح��اول  �شخ�س 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اقرتبا  �شيادين  بذبح  اجلزيرة  �شكان  ق��ام   2006 يف 
اأكرث من الالزم من اجلزيرة، كما اأن ال�شكان حاولوا 
مهاجمة الطائرات واملروحيات التي حّلقت فوقهم يف 
بعثات ا�شتطالعية بالرماح، ويف مقطع الفيديو الذي 
حظي باأكرث من مليوين م�شاهدة على يوتيوب، يظهر 
اأفراد القبيلة وهم يتعاملون بعدوانية مع امل�شورين 

الذين حاولوا التوا�شل معهم.
اأنتجته �شركة لوف  ال��راوي يف الفيديو الذي  ويقول 
اأن  ُيعتقد  اأفراد قبيلة �شينتيلينز  اإن  بايت برودك�شنز 

يكونوا م��ن اأح��ف��اد اأوائ���ل الب�شر ال��ذي��ن ه��اج��روا من 
اأفريقيا، وعا�شوا يف اجلزيرة لأكرث من 60 األف عام.

واإذا  اأم �شديقاً،  اإذا كنت عدوا  املعلق ل يهم  وي�شيف 
طريق  ع��ن  اأو  معني  ل��ه��دف  امل��ك��ان  اإىل  و�شلت  كنت 
ال�شدفة، �شي�شتقبلك �شكان اجلزيرة بنف�س الطريقة، 

بالرماح وال�شهام .
ويف 2004 ويف اأعقاب موجات ت�شونامي التي �شربت 
احلكومة  اأر�شلت  الهندي،  املحيط  يف  عديدة  مناطق 
الهندية مروحيات من خفر ال�شواحل مل�شاعدة �شكان 
القبيلة، عرب اإلقاء الطرود الغذائية، لكن اأحد رجال 
ال��ق��ب��ي��ل��ة رد ع��ل��ى ذل���ك ب���اإط���الق ال���رم���اح جت���اه هذه 

املروحيات.
حماولة  ال��ه��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة  ت��ع��ت��رب   1991 وم���ن���ذ 
عليها  يعاقب  ج��رمي��ة  القبيلة  اأف����راد  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
تقل  مل�شافة  اجل��زي��رة  من  الق���رتاب  ومينع  القانون، 
تبدو  باجلزيرة  املحيطة  املنطقة  لكن  اأم��ي��ال،   3 عن 
ال�شرعيني،  غري  ال�شيادين  قبل  من  مهددة  وكاأنها 
وتقول التقارير اإن العزلة الكاملة للقبيلة تزيد من 

فر�س الق�شاء عليها ب�شبب الوباء. 


