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مبادرات رئي�س الدولة تعتمد م�شاريع 
تنموية بقيمة 275 مليون درهم

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أو�م��ر �شاحب  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  ومبتابعة 
متابعة  " جلنة  �عتمدت   .. �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�مل�شروعات  "عدد� من  �لدولة  �ل�شمو رئي�س  تنفيذ مبادر�ت �شاحب 
�لتنموية يف جمال �شبكات �لطرق يف خمتلف مناطق �لدولة بقيمة 

�إجمالية تقدر ب� 275 مليون درهم.
نائب  �ل��زع��اب��ي  جمعه  �أح��م��د  معايل  برئا�شة  �للجنة  �عتمدت  فقد 
وزير �شوؤون �لرئا�شة تر�شية �ملرحلة �لثانية من م�شروع �لطريق بني 
و�دي �لقور و�لطريق �لر�بط بني دو�ر لهباب وطريق نزوى بتكلفة 

�إجمالية تقدر ب� 269 مليون درهم.              )�لتفا�شيل �س8(

الإماراتي  الق�شاء  لـ»وام«:  الدويل  الأحمر  ال�شليب 
ينفرد عربيا بان�شجامه مع القانون الدويل الإن�شاين

•• اأبوظبي -وام:

�جلر�ئم  لقانون  �لإم���ار�ت  باإ�شد�ر  �ل��دويل  �لأح��م��ر  �ل�شليب  �أ���ش��اد 
�لدولية ، موؤكدة �أن �لإمار�ت تعد �لدولة �لعربية �لوحيدة �لتي بات 
نظامها �لق�شائي من�شجماً مع �لقانون �لدويل �لإن�شاين �ملنبثق من 
مكي  عمر  �مل�شت�شار  و�أك��د  �لتابعة.  و�لربوتوكولت  جنيف  �تفاقيات 
�لأحمريف  لل�شليب  �لدولية  �لهيئة  يف  �لإقليمي  �لقانوين  �ملن�شق 
ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت )و�م( �أن تكييف �لإمار�ت لقو�نني 

حملية من�شجمة مع �لقانون �لدويل �لإن�شاين. )�لتفا�شيل �س4(
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حممد بن ر��شد خالل تكرميه �لفائزين مبوؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني  )و�م(

�ل�شي�شي وبوتني يوقعات �لتفاقية )� ف ب(

يد�صن اليوم اأعمال املنتدى اال�صرتاتيجي العربي لر�صم اأهم التوقعات ال�صيا�صية واالقت�صادية يف 2018

حممد بن را�شد يكرم الفائزين بـ»موؤ�شر 
التوازن بني اجلن�شني للحكومة الحتادية«

•• دبي-وام: 

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل �أن �لتو�زن بني �جلن�شني يعد �أحد �مللفات �لهامة يف 
ت�شعى  �لتي   2021 �لإم���ار�ت  وروؤي���ة  �لوطنية  �لأج��ن��دة 
�ملجالت  يف  و�ل��رج��ل  ل��ل��م��ر�أة  متكافئة  ف��ر���س  م��ن��ح  �إىل 

يف  وي�شهم  �ل�شاملة  �لتنمية  عملية  يف  للم�شاهمة  كافة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  ب���اأه���د�ف  �ل��دول��ة  �ل��ت��ز�م��ات  حتقيق 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  �إن  �شموه  وقال   .2030
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل تعمل على �ل�شتثمار يف قدر�ت 
يف  �أ�شا�شيان  �شريكان  و�لرجل  �مل��ر�أة  �أن  وتعترب  �لإن�شان 
بينهما.    ت��ف��رق��ة  دون  ك��اف��ة  مب��ج��الت��ه��ا  �لتنمية  حتقيق 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �مل�شاركني يف منتدى تعزيز �ل�شلم  )و�م(

ا�صتقبل نائب رئي�س الوزراء ال�صنغافوري والرئي�س الفرن�صي ال�صابق

حممد بن زايد ي�شتقبل امل�شاركني يف منتدى تعزيز ال�شلم 
ويوؤكد على اأهمية الوعي مبنهجية الإ�شالم ال�شمحة

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة - يف ق�شر �لبحر �م�س- معايل تيو ت�شي 
�ملن�شق لالأمن  و�ل��وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب  هني 
�ملر�فق.  و�لوفد  �شنغافورة  جمهورية  يف  �لوطني 

كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
فرن�شو�  �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
ه��ولن��د �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي �ل�����ش��اب��ق �ل���ذي يزور 
�ملنتدى �ل�شرت�تيجي  �لدولة حاليا للم�شاركة ف 

�لعربي 2017 �لذي يقام �ليوم يف دبي .
)�لتفا�شيل �س3-2(

القوات االإماراتية وال�صودانية واملقاومة اليمنية ت�صطر ملحمة يف القتال 

انهيار كبري يف دفاعات ميلي�شيات احلوثي الإيرانية
•• عدن-وام:

�أك�����د �ل��ع��م��ي��د �ل���رك���ن ع��ب��د �ل�����ش��الم �ل�����ش��ح��ي ق���ائ���د قو�ت 
�لقو�ت  �أن  لليمن  �لغربي  �ل�شاحل  على  �لعربي  �لتحالف 
�لإمار�تية و�ل�شود�نية و�ملقاومة �ليمنية ت�شطر ملحمة يف 
�لقتال بب�شالة مل نر مثلها يف ظل ت�شميم قو�ت �لتحالف 
�لعربي على حترير �ليمن من �شيطرة ميلي�شيات �حلوثي 

�لإير�نية.
�إن  )و�م(  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  �ل�شحي يف  وق��ال 
هناك �نهيار� كبري� يف دفاعات ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية 
معهم  �لتعامل  يتم  حيث  ب��امل��ئ��ات  و�أ���ش��ر�ه��م  قتالهم  و�ن 
�لزخم  ��شتمر�ر  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لدولية  �لقو�نني  وف��ق 
على �جلبهات �لأخرى يحقق جناحات وي�شتت جهد �لعدو 
.و�أ�شاف قائد قو�ت �لتحالف �لعربي على �ل�شاحل �لغربي 
نو�جه  ومل  �إير�نية  حوثية  ملي�شيات  كله  �لعدو  �أن  لليمن 

�لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  ق���و�ت  وت��و����ش��ل 
�لغربي  �ل�شاحل  يف  تقدمها  �ليمنية  و�ملقاومة  �ل�شعودية 
�ل��ي��م��ن��ي ب��دع��م ك��ب��ري م��ن �ل���ق���و�ت �مل�شلحة �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
وذلك  �ليمن  يف  �لإير�نية  �حلوثي  مليل�شيات  كبرية  �شربة 
ب��ع��د �لن��ت�����ش��ار �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ح��ق��ق��ت��ه �ل���ق���و�ت يف حترير 
�لتحالف  ق���و�ت  ت��و����ش��ل  ب��ال��ك��ام��ل..ح��ي��ث  مدينة �خل��وخ��ة 
�لغربي  �ل�شاحل  يف  �حلا�شمة  �لنت�شار�ت  حتقيق  �لعربي 
وذلك بعد حترير مدينة �خلوخة بالكامل �إ�شافة �إىل فتح 
حماور جديدة يف �أماكن خمتلفة لتحرير جميع �ملحافظات 
و�ملناطق �لتي ت�شيطر عليها �مليلي�شيات �حلوثية .كما ياأتي 
حترير �خلوخة و�لتقدم �ل�شريع على �ل�شاحل �لغربي لليمن 
حمطة مف�شلية على طريق �لتحرير �ل�شامل و�لذي قامت 
�مل�شلحة �لإمار�تية بالدور �لأكرب ووجهت من  فيه �لقو�ت 
خالله �شربة قا�شية للم�شروع �لنقالبي ملا متثله �خلوخة 

من �أهمية كربى وموقع ��شرت�تيجي.

حر�شا جمهوريا يف هذه �جلبهة بل هناك تعاون من حر�س 
�شكان  م��ن  كبرية  �أع���د�د  و�ن�شمام  منه  مب��ب��ادرة  جمهوري 

�ملناطق �ملحررة لقو�ت �ملقاومة �ليمنية.
بقو�ت  ي��رح��ب��ون  �مل���ح���ررة  �مل��ن��اط��ق  �أه�����ايل  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لتحالف �لعربي مما يعك�س رغبتهم يف حترير بالدهم من 
ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية وهو ما كان له �أطيب �لأثر يف 
�لبطولة  مو�قف  غاليا  يقدر  �ل��ذي  �ليمني  �ل�شعب  نفو�س 
�أبناء �لإمار�ت  و�لت�شحيات �لطاهرة �لتي قدمها ويقدمها 
�لأبر�ر لإنقاذ �ليمن. ولفت �إىل �أنه جاري توزيع �ملزيد من 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية يف �ملناطق �ملحررة على �لذين ت�شررو� 
من �حتالل ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية و�شملت �مل�شاعد�ت 
�ملجاورة  و�لقري  �خلوخة  مدينة  �إىل  �إغاثية  قو�فل  �إر�شال 
�لغذ�ئية  �ل�شالل  �آلف  ت��وزي��ع  مت  حيث  �أوىل  كخطوة  لها 
لإغاثة �ل�شكان �لذين يعانون ظروفا معي�شية �شعبة جر�ء 

�حل�شار �حلوثي.

بوتني وال�شي�شي يوقعات اتفاقية بناء اأول حمطة نووية م�شرية

على  ي�شدق  الكويت  ــري  اأم
اجلديدة احلكومة  ت�شكيل 

•• الكويت -وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة 
بت�شكيل  مر�شوما  �م�����س  �ل��ك��وي��ت 
�حل���ك���وم���ة �ل���ك���وي���ت���ي���ة �جل���دي���دة 
�ل�شيخ جابر مبارك  برئا�شة �شمو 
�ملر�شوم  .و���ش��م��ل  �ل�شباح  �حل��م��د 
�ل���������وزر�ء هم  ن������و�ب ل��رئ��ي�����س   4
�لكويتية:  �لن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  وف��ق��ا 
نا�شر �شباح �لأحمد �ل�شباح   -  1
�لوزر�ء  لرئي�س جمل�س  �أول  نائبا 
خالد  �شباح   -  2 للدفاع  ووزي��ر� 
لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  �ل�����ش��ب��اح  �حل���م���د 
جمل�س �لوزر�ء ووزير� للخارجية 
�جل����ر�ح  خ���ال���د  م  �ل���ف���ري���ق   -  3
ل��رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب��ا  �ل�����ش��ب��اح 
�لوزر�ء ووزير� للد�خلية 4 - �أن�س 
خالد نا�شر �ل�شالح نائبا لرئي�س 
جم��ل�����س �ل����������وزر�ء ووزي��������ر دول����ة 

ل�شوؤون جمل�س �لوزر�ء.

هيئة حترير ال�صام تطرد داع�س من اإدلب
بوتني ياأمر بان�شحاب جزئي لقواته من �شوريا 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

�أم�س تنظيم د�ع�س  �شابقاً(  �لن�شرة  �ل�شام )جبهة  طردت هيئة حترير 
يومني على  بعد  �شوريا  غ��رب  �شمال  �دل��ب يف  م��ن حمافظة  �لره��اب��ي 

دخوله �إليها جمدد�ً، وفق ما �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
هيئة  وعنيفة، متكنت  معاك�شة  بعد هجمات  �أن  �ل�شوري  �ملر�شد  و�أف��اد 
حترير �ل�شام من طرد تنظيم د�ع�س من حمافظة �دلب جمدد�ً، م�شري�ً 

�إىل �أن �لهيئة ��شتعادت �ل�شيطرة على با�شكون.
�لق�شم  ب�شحب  �أم�س  بوتني  �لرو�شي فالدميري  �لرئي�س  �أمر  ذلك،  �ىل 
�أيام على  �لرو�شية من �شوريا وذلك بعد  �لع�شكرية  �لقو�ت  �لكرب من 

�عالن مو�شكو �لتحرير �لتام لهذ� �لبلد من تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
وقال بوتني خالل زيارة مفاجئة �ىل قاعدة حميميم يف �شوريا �ن بالده 
�شتحتفظ بوجود ع�شكري يف �لبالد موؤكد� �ن هذه �لقاعدة �لع�شكرية 
قاعدة  جانب  �ىل  عمالنية  �شتظل  �لرو�شية  �لقو�ت  فيها  ترتكز  �لتي 
�لقو�ت  ق�شت  عامني،  نحو  خ��الل  بوتني  و�شرح  �لبحرية.  طرطو�س 
�لرهابيني  ع��ل��ى  �ل�����ش��وري  �جل��ي�����س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��رو���ش��ي��ة  �مل�شلحة 
�لدوليني �ىل حد كبري. بالتايل �تخذت قر�ر �عادة �لق�شم �لكرب من 
�لوحد�ت �لع�شكرية �لرو�شية �ملتو�جدة يف �شوريا �ىل رو�شيا. ومل يو�شح 
عدد  �ل���ش��د   ب�شار  �ل�شوري  نظريه  حميميم  يف  ��شتقبله  �ل��ذي  بوتني 

�جلنود �لرو�س �لذين �شيبقون يف �شوريا.

•• القاهرة-وكاالت:

�تفاقية  ورو����ش���ي���ا  م�����ش��ر  وق���ع���ت 
لبناء �أول حمطة م�شرية للطاقة 

�لنووية.
وجاء �لتوقيع �أثناء زيارة للرئي�س 
�ل���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني �إىل 

�لقاهرة �م�س .
�لطاقة  حمطة  �إن�شاء  �ملقرر  ومن 
�ملطلة  �ل�شبعة  مبنطقة  �لنووية 
�شمايل  �مل���ت���و����ش���ط،  �ل���ب���ح���ر  ع���ل���ى 

م�شر.
ووق������ع �جل����ان����ب����ان ع���ل���ى �لت���ف���اق 
على  مبا�شرة  نقلت  مر��شم  خالل 
بح�شور  �ل���ر����ش���م���ي،  �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
بوتني ونظريه �مل�شري عبد �لفتاح 

�ل�شي�شي.
رئي�س  �ل���ع���ق���د  ع���ل���ى  وق������ع  وق������د 
للطاقة  �لرو�شية  رو�شاتوم  �شركة 

ليخا�شيف،  �أل��ي��ك�����ش��ي  �ل���ن���ووي���ة، 
ووزير �لكهرباء و�لطاقة �ملتجددة 

يف م�شر، حممد �شاكر.
م�شرية  �إع�����الم  و���ش��ائ��ل  وق�����درت 
مليار   30 بنحو  �مل�����ش��روع  تكلفة 

دولر.

ووق���ع �ل��ب��ل��د�ن �ت��ف��اق��ا يف نوفمرب 
يق�شي   2015 �ل���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 
بقيام رو�شيا بتمويل وبناء حمطة 
�أربعة  ت�����ش��م  �ل��ك��ه��رب��اء،  ل��ت��ول��ي��د 
م��ف��اع��الت ب��ق��وة �إن���ت���اج ت�����ش��ل �إىل 

ميغاو�ت.  1200 عبا�س اإىل القاهرة واإ�صطنبول حل�صد التاأييد �صد املوقف االأمريكي من القد�س

موغرييني توؤكد اأمام نتنياهو رف�س اأوروبا قرار ترامب
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك��د �لحت��اد �لأوروب���ي، �م�س، �أن 
حل �لدولتني، هو �حلل �لو�قعي 
�ل��وح��ي��د ل��ت�����ش��وي��ة �ل�������ش���ر�ع بني 
و�ل�شر�ئيليني  �لفل�شطينيني 

و�لقد�س عا�شمة لكليهما.
�ل��ع��ل��ي��ا لالحتاد  �مل��م��ث��ل��ة  وق���ال���ت 
�خلارجية  ل��ل�����ش��وؤون  �لوروب��������ي 
فيديريكا  و�لأمنية،  و�ل�شيا�شية 
م��وؤمت��ر �شحفي  م��وغ��ريي��ن��ي، يف 
م�������ش���رتك م����ع رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
قبيل عقد وزر�ء خارجية �لحتاد 
�إق���ام���ة  �ن  ن��ع��ت��ق��د  �ج���ت���م���اع���ه���م، 
�لو�قعي  �حل�����ل  ه����و  �ل���دول���ت���ني 
�ل��وح��ي��د ل��ت�����ش��وي��ة �ل�������ش���ر�ع بني 
و�لقد�س  و�����ش���ر�ئ���ي���ل  ف��ل�����ش��ط��ني 
حدود  وف��ق  لكليهما  عا�شمة  هي 

.1967
موقفنا  ع���ل���ى  �ن���ن���ا  و�أ�����ش����اف����ت: 
يف  و�شن�شتمر  و�ل��ث��اب��ت  �ل��ر����ش��خ 
�لدويل  �ل��ر�أي �جلماعي  �ح��رت�م 
هذه  ح��ل  يتم  حتى  �لقد�س  نحو 

�لق�شية ب�شكل نهائي.
�ل����رئ����ي���������س  ك�����ث�����ف  ذل������������ك،  �ىل 
�م�س  �لفل�شطيني حممود عبا�س 
�لإثنني جهوده حل�شد تاأييد دول 
�ل�شرق �لأو�شط ملو�جهة �عرت�ف 
�لوليات �ملتحدة بالقد�س عا�شمة 
لإ���ش��ر�ئ��ي��ل، وب����د�أ حم���ادث���ات مع 

زعماء عرب بد�يًة من �لقاهرة.
وقال مكتب �لرئي�س �لفل�شطيني 

�مل�شري  �لرئي�س  �شيلتقي مع  �إنه 
ع���ب���د �ل���ف���ت���اح �ل�����ش��ي�����ش��ي، �ل����ذي 
م��ه��م��اً يف حمادثات  ك���ان و���ش��ي��ط��اً 
�ل�شالم �ملا�شية مع �إ�شر�ئيل وبني 
�أن  قبل  �لفل�شطينية،  �لف�شائل 
�إ�شطنبول لإلقاء كلمة  �إىل  يتجه 

هناك.
�لرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  و�أك�������د  ه�����ذ� 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ن��ب��ي��ل ���ش��ع��ث، �أن 
تدمر  �حلالية  �لأمريكية  �لإد�رة 
�لقر�ر  خالل  من  �ل�شالم  عملية 
مبدينة  ب������الع������رت�ف  �لأخ���������ري 
�إ�شر�ئيل،  لدولة  عا�شمة  �لقد�س 
�للقاء  ع��دم  ق��ر�ر  �أن  �إىل  م�شري�ً 
رجعة  ل  �لأمريكيني  بامل�شوؤولني 
�ل�شلطة  تقدم  �أن  ومرجحاً  عنه، 
مكتب  �إغ���الق  على  �لفل�شطينية 

منظمة �لتحرير يف و��شنطن.

ت�شريحات  يف  ����ش���ع���ث،  وق��������ال 
�شحافية، �إن �لقيادة �لفل�شطينية 
خ���رج���ت ب�����ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي م���ن �أي 
عملية �شالم �أمريكية، و�إن �لقيادة 
ل��ن ت�شمح ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، �أن 
�لت�شوية  عملية  يف  دور  �أي  تلعب 

مع �إ�شر�ئيل.
�لأمريكية،  �لإد�رة  و�أ������ش�����اف، 
بالو�شيط  ل��ي�����ش��ت  �أن���ه���ا  �أث���ب���ت���ت 
�ل�����ش��الم، و�أن  �ل��ن��زي��ه يف ع��م��ل��ي��ة 
�لأمريكية  �لفل�شطينية  �لعالقة 
�نتهت يف هذ� �ملجال، و�أن �لعالقة 
�لوقت  يف  تقت�شر  �لفل�شطينية 
�لر�هن على �جلانب �لقت�شادي. 
�لقر�ر  �أن  ع��ل��ى  ���ش��ع��ث،  و����ش���دد 
�لقا�شي بعدم لقاء نائب �لرئي�س 
�لأمريكي مايك بن�س يف بيت حلم 

�ل�شهر �جلاري ل رجعة عنه.

يف انفجار لغم واإطالق نار:
ع�شكري  ا�شت�شهاد  تون�س: 
بجروح اآخــريــن   6 واإ�شابة 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

و�أ�شيب  ع�شكري  �م�����س،  ��شت�شهد، 
�شتة �آخرون بجروح، يف �نفجار لغم 
ت��ز�م��ن م��ع ت��ب��ادل �ط����الق ن���ار مع 
�ل�شعانبي  بجبل  �إرهابية  جمموعة 
)حم��اف��ظ��ة �ل��ق�����ش��ري��ن(، وف����ق ما 
وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أك��ده 
بلح�شن  �لعقيد  �لتون�شية  �ل��دف��اع 
�لو�شالتى �م�س . و�أ�شاف �لو�شالتى 
بالر�شا�س،  ��شت�شهد  �لع�شكري  �أن 
فيما �أ�شيب �آخر بالر�شا�س �أي�شا، 
و�أ�شيب �خلم�شة �لآخ��رون ب�شظايا 
�ملعطيات  بخ�شو�س  و�أ�شار  �للغم.  
لغما  �أن  �إىل  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  �لأول����وي����ة 
�أر���ش��ي��ا �ن��ف��ج��ر ل���دى م���رور �إحدى 
�لأر�شية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ت�����ش��ك��ي��الت 
للعنا�شر  ت��ع��ق��ب  ع��م��ل��ي��ات  خ����الل 
�لرهابية تبعه تبادل �إطالق نار مع 

جمموعة �إرهابية.

انفجار و�شط مانهاتن واعتقال 
النا�شف بحزامه  انــتــحــاري 

•• نيويورك-وكاالت:

بيل  نيويورك  بلدية  رئي�س  �أعلن 
�لذي  �لن��ف��ج��ار  �ن  ب���الزي���و  دي 
�أم�س يف نيويورك هو  وقع �شباح 

حماولة �عتد�ء �رهابي.
و�و����ش���ح ق��ائ��د �ل�����ش��رط��ة جيم�س 
�لنفجار  �ن  ج��ه��ت��ه  م���ن  �ون���ي���ل 
ن���ف���ذه رج����ل م���ن ب���روك���ل���ني كان 
يدوية  متفجرة  بقنبلة  جم��ه��ز� 

�ل�شنع.
توقيف  نيويورك  �شرطة  و�أعلنت 
م�����ش��ت��ب��ه ب���ه يف �لن���ف���ج���ار �ل���ذي 
�ل�شخ�س  و�أن���ه  مانهاتن  يف  وق��ع 
�لوحيد �مل�شاب، دون �أن تو�شح يف 
�لنفجار.  طبيعة  �حل��ايل  �لوقت 
�لذروة  �شاعة  يف  �لنفجار  ووق��ع 
من  ب����ال����ق����رب  �ل7،30  ب���ع���ي���د 
�لقريبة  �وثوريتي  ب��ورت  حمطة 

من �شاحة تاميز �شكوير.
وتابعت �ل�شرطة على تويرت �أنها 
�م���رت ق��ط��ار�ت �لن��ف��اق بتجاوز 
هذه �لنقطة �ملكتظة يف نيويورك. 
�لنفجار  �أن  �ل�شرطة  و�أو�شحت 
�لبا�س  وق���ع يف �ح���دى حم��ط��ات 
ق�����رب ت���امي���ز ����ش���ك���وي���ر. و�أج���ل���ت 
كاإجر�ء  �لركاب  بع�س  �ل�شلطات 

وقائي.
�حلدث  مر��شلة  �أ���ش��ارت  ح��ني  يف 
به  م�����ش��ت��ب��ه  �ع��ت��ق��ال  �أن����ه مت  �إىل 
 ، �لعمر،  م��ن   27 �ل���  يبلغ  و�ح���د 
�لآن.  حتى  �لوحيد  �مل�شاب  وه��و 
ك��ان يرتدي  �ن��ه  �إىل  �أ���ش��ارت  كما 
جزء  �إل  ينجر  مل  نا�شفاً  ح��ز�م��اً 

�شغري منه.

موغرييني خالل موؤمترها �ل�شحفي �مل�شرتك مع نتنياهو يف بروك�شل
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اأخبـار الإمـارات

كرم الفائزين بـ»موؤ�صر التوازن بني اجلن�صني للحكومة االحتادية«

حممد بن را�شد: الإمارات ت�شتثمر يف قدرات الإن�شان وتعترب اأن املراأة والرجل �شريكان اأ�شا�شيان يف حتقيق التنمية
•• دبي-وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
بني  �ل����ت����و�زن  �أن  �هلل«  »رع�����اه  دب����ي 
�جلن�شني يعد �أحد �مللفات �لهامة يف 
�لإمار�ت  �لوطنية و« روؤية  �لأجندة 
منح  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي   «  2021
يف  و�ل��رج��ل  للمر�أة  متكافئة  فر�س 
عملية  يف  للم�شاهمة  كافة  �ملجالت 
وي�شهم يف حتقيق  �ل�شاملة  �لتنمية 
�لتنمية  ب��اأه��د�ف  �ل��دول��ة  �لتز�مات 

�مل�شتد�مة 2030. 
�لإم�������ار�ت  �إن دول�����ة  ���ش��م��وه  وق�����ال 
ب��ق��ي��ادة �شاحب  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار يف ق����در�ت 
و�لرجل  �مل���ر�أة  �أن  وتعترب  �لإن�����ش��ان 
�شريكان �أ�شا�شيان يف حتقيق �لتنمية 
مبجالتها كافة دون تفرقة بينهما 
�ملغفور  �أر�شاه  �لذي  للنهج  مو��شلة 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان« 
�ل�شيخة  �شمو  وج��ه��ود  �هلل«  رح��م��ه 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�لرئي�شة  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
�لأ�شرية يف  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
متكني �ملر�أة ما ر�شخ ملفهوم �لتو�زن 
�لدولة  تاأ�شي�س  منذ  �جلن�شني  بني 
من خالل تهيئة �ملناخ �لد�عم �لذي 
مي��ك��ن ج��م��ي��ع �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع من 
حتقيق  يف  �إيجابية  ب�شورة  �لإ�شهام 
رفعة �لإمار�ت وتقدمها و�زدهارها. 
و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أن  �آل مكتوم عن ثقته يف  ر��شد  بن 
موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
ت�����ش��ارك ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة �لإم�����ار�ت 
مبا  للم�شتقبل  وطموحاتها  روؤيتها 
يعود باخلري و�ل�شعادة على �ل�شعب 
�لدولة  م��ك��ان��ة  وي���ع���زز  �لإم�����ار�ت�����ي 
عامليا. و�أ�شار �شموه �إىل �أن �لو�شول 
بالإمار�ت �إىل قائمة �لدول �لر�ئدة 
�لعاملية  �لتناف�شية  مبوؤ�شر�ت  عامليا 
و�حد�  يعد  �جلن�شني  ب��ني  ل��ل��ت��و�زن 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة للفرتة  �لأه�������د�ف  م���ن 
�لفر�س  ت��ك��اف��وؤ  �شمان  و�أن  �ملقبلة 
بني �لرجل و�ملر�أة يقود �إىل �حلفاظ 
على جمتمعنا متالحما ويف �لوقت 
نف�شه يعزز �قت�شاد �لدولة. جاء ذلك 
خالل تكرمي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

تنوع �لآر�ء و�لأفكار ويرفع �إنتاجية 
وربحية �ل�شركة و�أد�ئها �لعام.

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للتو�زن  �لإم���ار�ت  جمل�س  كلف  قد 
و�لإ�شر�ف  بتفعيل  �جلن�شني  ب��ني 
على »موؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني« 
بهدف تعزيز مكانة �ملر�أة وم�شاركتها 
�لوطني  �لعمل  م�شار�ت  خمتلف  يف 
�أف�����ش��ل �ل�شيغ  و�إي���ج���اد  و�ل��ت��ن��م��وي 
م�شتويات  �أع����ل����ى  ت�����ش��م��ن  �ل����ت����ي 
�لدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ني  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ملختلفة  و�أج��ه��زت��ه��ا 
�لأهد�ف �ملن�شودة يف جمال �لتو�زن 

بني �جلن�شني حمليا وعامليا.
وقام جمل�س �لإم��ار�ت للتو�زن بني 
�لوطني  �ملوؤ�شر  بت�شمني  �جلن�شني 
ي�شمله  ب��ني �جلن�شني مب��ا  ل��ل��ت��و�زن 
م����ن م�������ش���ت���وي���ات ون����ط����اق����ات عمل 
�لتو�زن  »دل���ي���ل  يف  ق��ي��ا���س  و�أدو�ت 
عملية  خ����ط����و�ت  �جل���ن�������ش���ني:  ب����ني 
�لعربية  �لإم������ار�ت  يف  للموؤ�ش�شات 
موؤخر�  �إط��الق��ه  مت  �ل��ذي  �ملتحدة« 
�لتعاون  »م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
دليل  ك���اأول  و�لتنمية«  �لقت�شادي 
من نوعه على م�شتوى �لعامل لدعم 
�لتو�زن بني �جلن�شني يف بيئة �لعمل 
مل�شاعدة  �مل��ج��ل�����س  م����ن  خ���ط���وة  يف 
�لقطاعني  �شمن  �لدولة  موؤ�ش�شات 
تقلي�س  �لعام و�خلا�س على طريق 
و�لعمل نحو  �لفجوة بني �جلن�شني 
�عتبار�ت  ت��ر�ع��ي  عمل  بيئة  تهيئة 
�ل��ن��وع �لج��ت��م��اع��ي وحت��ق��ي��ق نتائج 

�أد�ء طيبة يف هذ� �ملجال.
فعاليات  ���ش��م��ن  �مل���ج���ل�������س  ون���ظ���م 
�إط�����الق �ل��دل��ي��ل ���ش��ب��ع ور������س عمل 
ت��وع��وي��ة ب��ال��دل��ي��ل وك��ي��ف��ي��ة حتقيق 
�لتو�زن  جم��ال  يف  �إ�شافية  خطو�ت 
و20   19 ي���وم���ي  �جل��ن�����ش��ني  ب����ني 
�شبتمرب �شارك فيها ممثلو �جلهات 
وموؤ�ش�شات  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
م�شتوى  ع���ل���ى  �خل����ا�����س  �ل���ق���ط���اع 
�لدولة وحا�شر فيها خرب�ء دوليون 
يف �لنوع �لجتماعي وذلك بالتعاون 
�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة وت���ن���اول���ت �ل���ع���دي���د من 
مبفهوم  �ل���ت���وع���وي���ة  �مل���و����ش���وع���ات 
يتطلب  �لتي  و�لإج�����ر�ء�ت  �ل��ت��و�زن 
تنفيذها يف جهات �لعمل.  ويو��شل 
باأهمية  �لتوعوية  ج��ه��وده  �ملجل�س 
و�شع بر�مج ومبادر�ت تدعم �لتو�زن 

بني �جلن�شني يف خطط �لعمل.

حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لفائزين 
لعام  �لتو�زن بني �جلن�شني  ب�موؤ�شر 
فئات  ثالث  ي�شمل  و�لذي   2017
�أف�شل �شخ�شية د�عمة للتو�زن  هي 
بني �جلن�شني و�أف�شل جهة حكومية 
و�أف�شل  ل��ل��ت��و�زن  د�ع���م���ة  �حت���ادي���ة 
م���ب���ادرة ل��دع��م �ل���ت���و�زن. ف��ق��د كرم 
�لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �آل 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
�لدويل عن فئة �ل�شخ�شية �لد�عمة 

للتو�زن بني �جلن�شني.
�لحتادية  �لهيئة  ���ش��م��وه  ك���رم  ك��م��ا 
للتناف�شية و�لإح�شاء عن فئة �أف�شل 
جهة �حت��ادي��ة د�ع��م��ة ل��ل��ت��و�زن بني 
ختم  �شموه  �شلم  حيث   .. �جلن�شني 
�لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني �إىل 
�لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل 
وكرم  �لهيئة.  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 
�شموه » هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع 
»ع����ن ف��ئ��ة »�أف�������ش���ل م���ب���ادرة لدعم 
مبادرة  »عن  �جلن�شني  بني  �لتو�زن 
�ملر�أة يف جمال�س �لإد�رة وت�شلم درع 
�شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  �لتكرمي 
�مل��ن�����ش��وري وزي���ر �لق��ت�����ش��اد رئي�س 
�لهيئة. وقدم �شاحب  �إد�رة  جمل�س 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
للفائزين جلهودهم  �لتهنئة  مكتوم 
يف حتقيق نتائج �إيجابية مكنتهم من 
�لفوز مبوؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني 
�جلهات  د�ع��ي��ا   .. �لأوىل  دورت����ه  يف 
�أن حتذو  �حلكومية و�خلا�شة كافة 
مبادر�ت  وتنفيذ  �بتكار  يف  نهجهم 

�لوطنية �لتي يتم بناء عليها قيا�س 
نتائج �لأد�ء باملوؤ�ش�شات ما ي�شهم يف 
للدولة  �لوطنية  �لأه����د�ف  حتقيق 
ب�شفة عامة وروؤية و�أهد�ف جمل�س 
�جلن�شني  ب���ني  ل��ل��ت��و�زن  �لإم�������ار�ت 
�لإم���ار�ت منوذجا عامليا  ب��اأن ت�شبح 
لت�شريعات  وم��رج��ع��ا  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 

�لتو�زن بني �جلن�شني يف �ملنطقة.
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  وث��م��ن��ت 
رئ��ا���ش��ة جمل�س  م��ع مكتب  �ل��ب��ن��اءة 
�ل��وزر�ء يف �لعمل على نتائج �ملوؤ�شر 
م��ن خ���الل �لط����الع ع��ل��ى مبادر�ت 
و�إج�����ر�ء�ت �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة وما 
�لتو�زن  لدعم  �شيا�شات  من  �تبعته 
قدمت  ناحيتها  من  �جلن�شني.  بني 
�شعادة منى غامن �ملري نائبة رئي�شة 
جم��ل�����س �لإم�����������ار�ت ل���ل���ت���و�زن بني 
�جلن�شني �شرحا عن موؤ�شر �لتو�زن 
بني �جلن�شني لدولة �لإمار�ت �لذي 
�أرق����ى  �إىل  �����ش���ت���ن���اد�  ت�����ش��م��ي��م��ه  مت 
�مل��ع��اي��ري و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات ووفقا 
ملكتب  �لتابعة  �لوطنية  للموؤ�شر�ت 
و«موؤ�شر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س  رئ��ا���ش��ة 
�لتابع  �جل���ن�������ش���ني«  ب�����ني  �ل�����ف�����رق 
�لإمنائي.  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج 
لل�شخ�شيات  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  ومت��ن��ح 
�جلن�شني  ب���ني  ل���ل���ت���و�زن  �ل���د�ع���م���ة 
و�ل���ذي���ن ق���ام���و� ب�����دور م���وؤث���ر على 
حتقيق  يف  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م  م�����ش��ت��وى 
�لتو�زن بني �جلن�شني ومنح فر�س 
متكافئة للرجل و�ملر�أة و�إيجاد بيئة 
�شديقة ود�عمة للجن�شني على حد 
�شو�ء كما �أثرو� �إيجابا يف ملف �لنوع 
وعامليا  �إقليميا  للدولة  �لجتماعي 
�لدولة  ت�شنيف  رف��ع  يف  و���ش��اه��م��و� 

�ل��ع��م��ل وغ����ري ذل����ك م���ن �مل����ب����ادر�ت 
وت�شمن  و�ل�شيا�شات.  و�لت�شريعات 
�لنتائج �خلا�شة بفئة �جلهة  قيا�س 
�لحت���ادي���ة �ل��د�ع��م��ة ل��ل��ت��و�زن بني 
لحت�شاب  معتمدة  �آل��ي��ة  �جلن�شني 
�ل��ت��و�زن بني  وق��ي��ا���س  �لنتائج  ه��ذه 
�إح�شائيات  خ����الل  م���ن  �جل��ن�����ش��ني 
�لب�شرية  للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة 
�حلكومية و��شتطالعات �لر�أي �لتي 
�أكرث  �شملت  حمايدة  جهة  �أجرتها 
م��ن 64 �أل���ف م��وظ��ف وم��وظ��ف��ة يف 
معرفة  بهدف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة 
بيئة  ت��وف��ر  م�شتوى  ق��ي��ا���س  كيفية 
و�أهم  �جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  تدعم 
�لتو�زن  حتقيق  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل 

يف بيئة �لعمل.
�لحت����ادي����ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  �خ���ت���ي���ار  ومت 
و�لإح�شاء ومنحها ختم  للتناف�شية 
�جلن�شني  ب���ني  ل��ل��ت��و�زن  �لإم�������ار�ت 
عن هذه �لفئة بناء على نتائج هذه 
�لعملية  و�خل��ط��و�ت  �ل�شتطالعات 
هذ�  يف  �تخذتها  �لتي  و�لإج�����ر�ء�ت 
بتاأ�شي�س  م��ب��ادرت��ه��ا  م��ن��ه��ا  �مل���ج���ال 
�جلن�شني  ب����ني  �ل�����ت�����و�زن  خم���ت���رب 
بني  �ل��ت��و�زن  حتقيق  �شمان  بهدف 
�ملوظفني و�ملوظفات على �مل�شتويات 
م�شتويات  ورف����ع  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  ك��اف��ة 
�أف�شل  م��و�زن��ة  وحتقيق  �لإنتاجية 
و�إن�شائها  و�حل�����ي�����اة  �ل���ع���م���ل  ب����ني 
�ملوظفات  لأط����ف����ال  ح�����ش��ان��ة  د�ر 
�لوظائف  يف  �لن�شاء  ن�شبة  و�رت��ف��اع 
بها.  �لعليا  و�ملنا�شب  �لتخ�ش�شية 
خم�ش�شة  فهي  �لثالثة  �لفئة  �أم���ا 
بني  للتو�زن  د�عمة  مبادرة  لأف�شل 
�ملمار�شات  لأف�شل  ومتنح  �جلن�شني 

وب���ر�م���ج م�����ش��ت��د�م��ة يف ه���ذ� �ملجال 
مل��ا ل��ه م��ن م����ردود �إي��ج��اب��ي يف رفع 
م�شتوى �لأد�ء وتعزيز ريادة �لدولة 
جمل�س  جهود  �شموه  وثمن  عامليا. 
�جلن�شني  ب���ني  ل��ل��ت��و�زن  �لإم�������ار�ت 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  برئا�شة 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�ل�شيخة منال بنت حممد بن  �شمو 
�ملجل�س مبا  رئي�شة  �آل مكتوم  ر��شد 
حمليا  ملمو�شة  نتائج  م��ن  �أثمرته 
حتقيق  يف  ت�شهم  ودول��ي��ا  و�إقليميا 
��شتمر�ر  �لدولة يف  وتوجهات  روؤي��ة 
و�حلفاظ  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل������ر�أة  دع����م 
�شتى  يف  ومتكينها  مكت�شباتها  على 
�ملجل�س  م���وج���ه���ا   .. �ل���ق���ط���اع���ات 
بالتعاون  �جل��ه��ود  ه���ذه  مب��و����ش��ل��ة 
�ملعنية  �جل��ه��ات  ك��ل  م��ع  و�لتن�شيق 

على �مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي.
من جهته �أعربت �شمو �ل�شيخة منال 
بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم عن 
بالغ �شكرها ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لت�شجيعه 
للفائزين  �شموه  ولتكرمي  �مل�شتمر 
ب��ني �جلن�شني يف  �ل���ت���و�زن  مب��وؤ���ش��ر 
هذ�  �أن  م���وؤك���دة   .. �لأوىل  دورت�����ه 
قيادتنا  م���ن  و�ل���ت���ق���دي���ر  �ل���ت���ك���رمي 
�لر�شيدة يعك�س �أهمية ملف �لتو�زن 
�لوطنية  �لأجندة  يف  �جلن�شني  بني 
ومي��ث��ل ح��اف��ز� ك��ب��ري� ل��ك��ل �جلهات 
�حلكومية و�خلا�شة لتحقيق �ملزيد 

من �لتقدم يف هذ� �ملجال.
وعربت �شموها عن �شكرها حلكومة 
دولة �لإمار�ت بو�شع موؤ�شر �لتو�زن 
ب����ني �جل��ن�����ش��ني ���ش��م��ن �مل���وؤ����ش���ر�ت 

وقد  �لعاملية.  �لتناف�شية  تقارير  يف 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �خ���ت���ي���ار  مت 
�لفئة  ه��ذه  ع��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
يف ���ش��وء ج���ه���وده �حل��ث��ي��ث��ة يف دعم 
�ل�شلك  �لإمار�تية يف  �مل��ر�أة  ومتكني 
جناحات  وحتقيقها  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
من  �أك��رث  حاليا  ت�شغل  فهي  عاملية 
�ل�شلك  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م��ن   20%
وز�رة  يف  و�لقن�شلي  �لدبلوما�شي 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
لأف�شل  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة  وتخ�ش�س 
د�عمة  �حت�����ادي�����ة  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة 
�جل��ن�����ش��ني وحت�شل  ب���ني  ل���ل���ت���و�زن 
�ل����ف����ائ����زة مب���وج���ب���ه���ا على  �جل����ه����ة 
ل����ل����ت����و�زن بني  �لإم������������ار�ت  » خ���ت���م 
�جل��ن�����ش��ني » وي��رت��ب��ط ت��ق��ي��ي��م هذه 
�لفئة باملوؤ�شر�ت �لوطنية للحكومة 
و�لتي ترتكز على ثالثة حماور هي 
على  �لتاأكيد  عرب  �ل��ق��ر�ر«  »�شناعة 
�لن�شاء  و�شول  يف  و�لتو�زن  �مل�شاو�ة 
�ملحور  �أم����ا  �ل��ق��ي��ادي��ة.  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب 
�لتعليم   « �لفئة فهو  �لثاين يف هذه 
و�خل��ربة » من خ��الل تعزيز فر�س 
�لتخ�ش�شية  �ملر�أة للمجالت  دخول 
و�لفنية و�إتاحة �لفر�شة لها للعمل 
�لق�شاة  م��ث��ل  �ل���وظ���ائ���ف  ه����ذه  يف 
و�لطبيبات و�ملهند�شات ولي�س فقط 

يف �لوظائف �لإد�رية و�لد�عمة.
للموؤ�شر يف  �ل��ث��ال��ث  �مل��ح��ور  ومت��ث��ل 
تعزيز  مب��ع��ن��ى   -  « �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة   «
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل ���ش��دي��ق��ة د�ع���م���ة ل���الأم 
�ل���ع���ام���ل���ة - ل��ت�����ش��ب��ح ب���ي���ئ���ة �أك����رث 
ج���اذب���ي���ة ت��ت��م��ي��ز ب����وج����ود �إج�������از�ت 
و�لعمل  مرنة  دو�م  و�أوق���ات  �أم��وم��ة 
مقر  يف  ح�����ش��ان��ة  ودور  �مل���ن���زل  م���ن 

و�لت�شريعات  و�ل�شيا�شات  و�مل�شاريع 
�جلن�شني.  ب��ني  ل��ل��ت��و�زن  �ل��د�ع��م��ة 
ونالت » هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع 
للتو�زن  د�عمة  �أف�شل مبادرة  درع   «
ب���ني �جل��ن�����ش��ني وذل����ك ع���ن مبادرة 
�لإد�رة«  جمال�س  يف  �مل����ر�أة  »متثيل 
ح��ي��ث �أ����ش���درت �ل��ه��ي��ئ��ة ق�����ر�ر� لكل 
�ملدرجة  �لعامة  �مل�شاهمة  �ل�شركات 
�مل���ر�أة يف  �ملالية بتمثيل  �لأ���ش��و�ق  يف 
يكون  �أن  ومر�عاة  �إد�ر�تها  جمال�س 
من بني �ملر�شحني للع�شوية مر�شح 
و�ح���د م��ن �ل��ن�����ش��اء ع��ل��ى �لأق����ل و�أن 
ب��الإع��الن عن  �ل�شركات  ه��ذه  تلتزم 
يف  �لن�شائي  �لعن�شر  متثيل  ن�شبة 
تقاريرها  �شمن  �لإد�رة  جم��ال�����س 
تلتزم  ك��م��ا  �حل��وك��م��ة  ع��ن  �ل�شنوية 
بالإف�شاح عن �لأ�شباب يف حال عدم 

تر�شح �أي عن�شر ن�شائي.
�ل���ق���ر�ر م��ع �أف�شل  وي��ت��م��ا���ش��ى ه���ذ� 
�ملمار�شات �لعاملية وقو�عد �حلوكمة 
وي�شجع �ملر�أة على �لرت�شح ملنا�شب 
�ل�شركات  �إد�ر�ت  قيادية يف جمال�س 
�ل��ع��ام��ة وت��ر���ش��ي��خ ثقافة  �مل�����ش��اه��م��ة 
���ش��ي��د�ت يف  ل��دي��ه��ا لتعيني  ج��دي��دة 
�لقيادية و�شت�شهم هذه  �ملر�كز  هذه 
ت��رت��ي��ب دولة  �خل���ط���وة يف حت�����ش��ني 
ذ�ت  �لدولية  �ملوؤ�شر�ت  يف  �لإم���ار�ت 
زيادة  �لهيئة  وت�شتهدف  �ل�����ش��ل��ة.   
يف   20% ن�شبة  �إىل  �لن�شاء  متثيل 
�مل�شاهمة  �ل�شركات  �إد�ر�ت  جمال�س 
فقد   2020 �ل��ع��ام  بحلول  �لعامة 
�أثبتت �ملمار�شات �لعملية و�لدر��شات 
�لعلمية يف هذ� �ملجال �أن وجود �ملر�أة 
يف جمال�س �لإد�رة يوؤثر �إيجابا على 
�ملبنية على  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملجل�س  �أد�ء 

ا�صتقبل امل�صاركني يف منتدى تعزيز ال�صلم

حممد بن زايد يوؤكد على اأهمية الوعي مبنهجية الإ�شالم ال�شمحة وتعاليمه القائمة على ال�شالم والتعاون واملحبة
•• اأبوظبي-وام: 

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - يف جمل�س �شموه بق�شر �لبحر �م�س- 
�مل�شاركني يف » منتدى تعزيز �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة » ير�فقهم �شعادة 
�لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي  مطر  حممد  �ل��دك��ت��ور 

و�لأوقاف �أمني عام �ملنتدى.
ورحب �شموه ب�شيوف �لدولة و�مل�شاركني يف �ملنتدى .. متمنيا لهم �لتوفيق 
و�لنجاح يف تعزيز �لوعي مبنهجية �لإ�شالم �ل�شمحة وتعاليمه �لقائمة على 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د  و�ملحبة.  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شالم 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أهمية �ملنتدى وغريه من �ملنتديات �لهادفة 
�إىل �إظهار �ل�شورة �حلقيقية و�لأ�شيلة لديننا �لإ�شالمي �حلنيف .. م�شدد� 
و�ملمار�شات  �ملغلوطة  �ملفاهيم  �إز�ل���ة  يف  وجهودهم  �لعلماء  دور  على  �شموه 
�ل�شاذة عن �لدين �لإ�شالمي وف�شح �لأهد�ف �لتدمريية لأ�شحاب �لأجند�ت 
�لتع�شب و�لعنف و�شيلة لغاياتهم �لظالمية  �لذين يتخذون من  �مل�شبوهة 
�أن  �لقدير  �لعلي  �ملوىل  د�عيا  �ل�شمحة..  وتعاليمه  �لإ�شالم  وت�شويه �شورة 

يعم �لأمن و�ل�شالم و�لت�شامح يف �ملنطقة ودول �لعامل.
من جانبهم .. ثمن �أع�شاء منتدى تعزيز �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة دور 
دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
و�ل�شالم  �خل��ري  بغية حتقيق  �ملنتدى  �أع��م��ال  دع��م  �ل��دول��ة »حفظه �هلل« يف 
للجميع ون�شر قيم �ملحبة و�لتاآلف بني �لب�شر.. د�عني �هلل عز وجل �أن يدمي 
قيادتها  ويحفظ  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  على  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن 

ويوفقها ملا فيه خري �لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية.
رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل   .. �شموه  جمل�س  ح�شر 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لعني و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان 
�آل نهيان نائب  �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد  رئي�س دي��و�ن ويل عهد 
�آل نهيان لالأعمال �خلريية  �شلطان  ز�يد بن  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�ل�شيخ  ومعايل  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد 

نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�شت�شيف الدورة ال�شابعة ملوؤمتر روؤ�شاء التدقيق الداخلي 

•• دبي-وام:

�لتدقيق  �ن  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  �أك��د 
توجه  �شيما مع  �لدولة  موؤ�ش�شات  حيوياً يف جناح  دور�ً  يلعب  �لد�خلي 

�لقت�شاد نحو �لتحول �إىل �قت�شاد ذكي.
جاء ذلك مبنا�شبة رعاية معاليه للدورة �ل�شابعة ملوؤمتر روؤ�شاء �لتدقيق 
�لد�خلي �لتي تنطلق فعاليتها �ليوم �لثالثاء وت�شتمر يومني مب�شاركة 

�أكرث من 200 رئي�س تدقيق د�خلي من �أكرث من 30 بلد�ً.
وقال معاليه: لقد كانت دولة �لإمار�ت دوماً يف �ل�شد�رة عندما يتعلق 
و�لعمليات  و�ل�شيا�شات  �لتكنولوجيات  و�أف�شل  �أح��دث  باعتماد  �لأم��ر 
�لن�شطة لتحركها �لر�مي  يف كافة �ملجالت حيث ن�شهد �لآن متابعتها 
�ل��ذي يف�شي  �ل��دول بفارق ع�شر �شنو�ت وهو �لأم��ر  للتقدم على باقي 

�إىل حتديات �أكرب على �شعيد �ملدققني .
�لقادة  لكبار  �ليوم  ن�شهده  �ل��ذي  �لتجمع  ه��ذ�  ميثل  معاليه:  و��شاف 
و�لروؤ�شاء �لتنفيذيني يف هذ� �ملجال من�شة قوية ملناق�شة هذه �لتحديات 
وو�شع خارطة طريق ��شرت�تيجية للتح�شري للجيل �ملقبل من �لتدقيق 
رفع  يف  �ملتمثلة  �أه��د�ف��ه  حتقيق  يف  كبري�ً  جناحاً  �ملوؤمتر  لهذ�  و�أمتنى 

قدر�ت �لتدقيق �لد�خلي �إىل �مل�شتوى �لتايل.
ومن جانبه �أكد عبد �لقادر عبيد علي رئي�س جمعية �ملدققني �لد�خليني 
بقية دول  �لإم���ار�ت تقود  دول��ة  �ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
بف�شل  �لد�خلي  �لتدقيق  يف  حتتذى  معايري  �إر�شاء  جمال  يف  �ملنطقة 

عملها جنباً �إىل جنب مع �ملبادر�ت �لذكية �لتي تطلقها �حلكومة.
وقال عبد �لقادر يف معر�س �إبر�زه لالأهمية �ملتز�يدة للتدقيق �لد�خلي 
يف ظل �لثورة �لذكية �لتي ي�شهدها �لعامل يف جمال �لتدقيق �لد�خلي: 

ميكن للموؤ�ش�شات �أن جتني فر�س �أعمال هائلة يوفرها �لتحول �لرقمي 
وذلك فقط يف حال كانت جمهزة متاماً للتعامل مع �لتحديات �ملتعددة 
حا�شماً  دور�ً  �لد�خلي  �لتدقيق  يلعب  حيث  طريقها  �شتعرت�س  �لتي 
�ملدققني  ل�شفوة  �ملخ�ش�س  �ملوؤمتر  و�شي�شهد   . �لنجاح  هذ�  �شمان  يف 
�شلة  ذ�ت  مو��شيع  ح��ول  ثاقبة  تقدميية  ع��رو���س  ت��ب��ادل  �لد�خليني 
و�إز�لة  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  على  �لتدقيق  تنفيذ  من  تتدرج  وثيقة 
�لغمو�س عن �لذكاء �ل�شطناعي، وفن �ملناظرة �لرقمي وفهم �ملخاطر 
للم�شتهلكني،  �لأ�شياء  و�إنرتنت  �لأجيال  بني  �لفجوة  عرب  �ل�شيرب�نية 
ع���امل رقمي  �حل��ا���ش��وب يف  للهند�شة مب�����ش��اع��دة  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل��ع��الم��ة 
�لقيمة  ل�شريبة  �حل��ا���ش��م��ة  �جل��اه��زي��ة  وع��ن��ا���ش��ر  �ل��ك��ب��رية  و�ل��ب��ي��ان��ات 
�مل�شافة و�إىل حوكمة و�شائل �لإعالم �لجتماعية و�لإن�شانية يف �لع�شر 

�لرقمي، وما ور�ء �لبيانات و�لتحليل �ملنطقي وغريها.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بوركينا فا�شو باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
 - كابوري  كري�شتيان  م��ارك  رو���س  �لرئي�س  �إىل فخامة  تهنئة  برقية  �هلل« 

رئي�س بوركينا فا�شو وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  »رع���اه �هلل«  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س رو�س مارك 

كري�شتيان كابوري.

حممد بن را�شد يد�شن اليوم اأعمال املنتدى ال�شرتاتيجي العربي لر�شم اأهم التوقعات ال�شيا�شية والقت�شادية يف 2018
••دبي -وام: 

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  يد�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�أع��م��ال �ملنتدى  رئي�س جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل �ل��ي��وم ف��ى دب��ي 

�ل�شرت�تيجي �لعربي يف دورته �لعا�شرة .
�ملنطقة  �لأب��رز يف  �لرئي�شية  �ملن�شة  �لذي يعترب  �ملنتدى  �عمال  وي�شارك فى 
�ملنطقة  بها  �شتمر  �لتي  و�لقت�شادية  �جليو�شيا�شية  �لأح���د�ث  ل�شت�شر�ف 
و�لعامل يف 2018 كل من �لرئي�س �لفرن�شي �ل�شابق فر�ن�شو� �أولند، ووزير 
�شتيجليتز،  ج��وزف  �إىل  بالإ�شافة  جيت�س،  روب��رت  �ل�شابق  �لأمريكي  �لدفاع 
�حل��ا���ش��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف �لق��ت�����ش��اد، ون��خ��ب��ة م��ن �مل��ف��ك��ري��ن و�خل���رب�ء 
�لقر�ر  �شناع  من  جمموعة  ح�شور  �ىل  ��شافة  �لقت�شاديني  و  �ل�شيا�شيني 

و�مل�شوؤولني من د�خل �لدولة وخارجها.
ه���ذ� وق���د ���ش��ه��دت �ل�����دور�ت �ل�����ش��اب��ق��ة م��ن �مل��ن��ت��دى جم��م��وع��ة م��ن �ملحطات 
�ملف�شلية �لتي تنباأ فيها �ملتحدثون بتغيري�ت جذرية �شت�شهدها �ملنطقة كان 
�أبرزها �لكلمة �لتي وجهها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�لتي حذرهم فيها من  �لعرب  �لزعماء  �إىل  �ملنتدى  2006 عرب من�شة  يف 
بقوله  �حلكومات  يف  �لإد�رة  طريقة  تتغري  مل  �إذ�  �شتحدث  ك��ربى  تغيري�ت 
حني  �شنو�ت  خم�س  �لكلمة  ه��ذه  على  مت�س  مل  حيث  �شتغريو�«  �أو  »غ���ريو� 
�ل�شعبية  و�لأزم���ات  �ل�شيا�شية  �لتغيري�ت  من  �شخمة  موجة  �ملنطقة  �شهدت 
�لتي �شكلت ما ي�شمى �لربيع �لعربي و�لتي ما ز�لت تع�شف بها و�لتي كلفت 

�ملنطقة �أكرث من 800 مليار دولر ح�شب تقدير�ت �ملنتدى حتى �لآن.
كما حذر �ملنتدى من �نهيار �أ�شعار �لنفط قبل حدوث ذلك، ومن تفاقم م�شاكل 

�لإرهاب و�ت�شاع رقعته خارج حدود �ملنطقة ليكون ظاهرة عاملية.
وق���ال م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س �ل����وزر�ء 
�شريع  ب��ع��امل  من��ر  نحن  �ل��ع��رب��ي:  �ل�شرت�تيجي  �مل��ن��ت��دى  رئي�س  و�مل�شتقبل 
�شرورية  �أد�ة  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  ب��اأن  نوؤمن  �لإم���ار�ت  دول��ة  ويف  �لتغري�ت، 
لال�شتعد�د للم�شتقبل بكل تغري�ته، وهذ� ما يدفعنا �إىل �بتكار من�شات ت�شاعد 
مهمة  كمن�شة  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  ويربز  لذلك،  و�لعامل  �ملنطقة 
لر�شم  �لعامل  و�لقت�شاد حول  �ل�شيا�شة  �أبرز مفكري  ت�شت�شيف  دقيقة  و�أد�ة 
و��شتغالل  �لتحديات  على مو�جهة  �لقر�ر  �شناع  ت�شاعد  ��شت�شر�فية  خارطة 

�لفر�س �لقادمة«.
و�أ�شاف معاليه » �ملنتدى هذ� �لعام ينطلق و�شط �أحد�ث �شيا�شية و�قت�شادية 
بالغة �لتاأثري عاملًيا و�إقليمًيا، وتتطلب منا هذه �لأحد�ث و�شع روؤى و��شحة 
تاأثري�ت  م��ن  �ملنطقة  �شعوب  على  ينعك�س  وم��ا  �ل��ق��ادم،  �ل��ع��ام  م��ع��امل  تر�شم 
�أو �شلبية ميكن جتنبها بو�شع ��شرت�تيجيات  �إيجابية ميكن �ل�شتفادة منها، 

و��شحة حتد من تاأثريها.
�لرئي�س  قال  �ملنتدى  �لعا�شرة من  �ل��دورة  له حول م�شاركته يف  ت�شريح  ويف 
لبناء  �إىل منتدى مثل هذ�  �أولن��د: نحن بحاجة  �ل�شابق فر�ن�شو�  �لفرن�شي 
�لأم��ور غد�ً  �إليه  ت��وؤول  �أن  �ليوم وم��ا ميكن  ت�شور م�شرتك ح��ول ما يجري 
مل�شاعدة �شناع �لقر�ر على تبني �شيا�شات وقائية. علينا �أن ندرك جيد�ً �أهمية 
�جتماع �لعامل على روؤى م�شرتكة وتعاون وثيق، من �أجل �أن يكون م�شتقبلنا 

�أف�شل.
كما يتحدث يف �ملنتدى روبرت مايكل جيت�س، وزير �لدفاع �لأمريكي �ل�شابق، 
ثم  عاما   26 مل��دة  �لأم��ريك��ي��ة  �ملركزية  �ل�شتخبار�ت  وك��ال��ة  يف  عمل  و�ل���ذي 
�لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  �أهمية  ح��ول  ت�شريح  ويف  ذل��ك.  بعد  تر�أ�شها 

وم�شاركته يف نقا�شات �لدورة �لعا�شرة، قال جيت�س: يو�جه عاملنا �لعديد من 
�لق�شايا �لتي تطال �مل�شهد �ل�شيا�شي و�لعالقات �لدولية و�لقت�شاد �لعاملي. 
وقد ر�أينا يف �ملا�شي كيف �شاهمت هذه �لق�شايا �ملرت�كمة يف ت�شكيل �لأزمات 
�لعربي دور�ً  �ملنتدى �ل�شرت�تيجي  �لإقليمية و�لدولية وتغذيتها. لذ� يلعب 
و�لقت�شاد  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  و�مل��وؤث��ري��ن يف  �ملفكرين  ب��ني  ه��ام��اً يف �جلمع 
لتحديد �لجتاهات �لعاملية و�لتطور�ت �جلديدة وو�شع ت�شور حلالة �لعامل 

يف 2018.
�أب��رز �لأح��د�ث �لعاملية �ملتوقعة يف �لعام  �آي��ان برمير �لذي �شيتحدث عن  �أما 
وموؤ�ش�س  ورئي�س  �لأمريكية،  �خلارجية  �ل�شيا�شة  يف  خمت�س  فهو   2018
�جلمعية �لأوروبية �لآ�شيوية فقال �ن »�ملنتدى �ل�شرت�تيجي �لعربي فر�شة 
لتعزيز مبد�أ �لتعاون وبناء �ل�شر�كات بني �ملوؤ�ش�شات �ملخت�شة بعلوم ��شت�شر�ف 
�حلكومات  وب��ني  ناحية  م��ن  �ل�شرت�تيجية  �ل�شيا�شات  و�شياغة  �مل�شتقبل 
م�شالح  على  يوؤثر  �أح��د�ث  من  يجري  فما  ثانية،  ناحية  من  �لقر�ر  و�شناع 
مع  ي��ورو�آ���ش��ي��ا  جمموعة  يف  �شر�كتنا  ت��اأت��ي  هنا  م��ن  ��شتثناء،  ب��دون  �جلميع 
�أمل  على  �ل�شر�كات  هذه  عن  منوذجاً  لنقدم  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى 
�ملنتدى  �لعا�شرة من  �ل��دورة  و�شت�شت�شيف  فاعلية«.  �أكرث  وت�شبح  تتو�شع  �أن 
ن��وب��ل يف  �ل��ع��رب��ي، ج���وزف �شتيجليتز، �حل��ا���ش��ل على ج��ائ��زة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
جامعة  يف  و�لأ�شتاذ  �لأمريكي  �لقت�شادي  و�خلبري   2001 �شنة  �لقت�شاد 
كولومبيا. و�لذي قال عن م�شاركته �لقادمة يف �ملنتدى �ل�شرت�تيجي �لعربي: 
» تربز �أهمية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل عند �حلديث عن �لتغري�ت �لقت�شادية ملا 
تت�شم به من ت�شارع وحتولت قد ل تكون متوقعة. �لتحولت �لقت�شادية يف 
�أمام  �لعامل  وو�شعت  �لقت�شادية،  �خلارطة  �شكل  غريت  �ل�شابقني  �لعقدين 
نرى  وع��د�ل��ت��ه��ا،  �لتنمية  ����ش��ت��د�م��ة  مقدمتها  يف  ك��ربى  م�شريية  حت��دي��ات 
�لقت�شاد  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  �أدو�ت  �أح��د  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  يف 
�ملنتدى  �لقادمة من  �ل��دورة  �لعاملي وحتديد توجهاته«. وي�شارك يف نقا�شات 
�لأو�شط  �ل�شرق  در����ش��ات  ق�شم  رئي�س  جرج�س،  ف��و�ز  �لعربي،  �ل�شرت�تيجي 
وهو  �ل�شيا�شية.  و�لعلوم  لالقت�شاد  لندن  كلية  يف  �لدولية  �لعالقات  و�أ�شتاذ 
حا�شل على �شهادة �لدكتور�ه يف �لعالقات �لدولية ودر��شات �ل�شرق �لأو�شط 
من جامعة �أك�شفورد �لربيطانية حيث قال »قد تت�شم روؤية م�شتقبل �ملنطقة 
يف ظل �لتغري�ت �لهامة �لتي ت�شهدها �ل�شاحة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية بعدم 
�لو�شوح، وهنا يتنامى دور �ملفكرين و�لأكادمييني يف در��شة معطيات �لو�قع 
وبحثها ب�شكل جدي ثم �خلروج باأجند�ت و�شيناريوهات للم�شتقبل يف خمتلف 
مركز�ً  كانت  لطاملا  �لتي  �لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  به  متر  ما  فكل  �ملجالت. 
�أو  لالهتمام �لدويل ملوقعها �ل�شرت�تيجي و�لهام، �شيكون له تبعات مبا�شرة 

غري مبا�شرة على �أجز�ء �أخرى من �لعامل«.
ويف تعليقه على خ�شو�شية �لدورة �لقادمة من �ملنتدى �ل�شرت�تيجي �لعربي 
وعن م�شاركته فيها، قال �لكاتب و�لإعالمي �ل�شعودي عبد �لرحمن �لر��شد 
ج�شيمة  �أح��د�ث��اً  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لعربية  �ملنطقة  »�شهدت 
�أ�ش�س �لعالقات  �أثرت على جممل �لأو�شاع �ل�شيا�شية و�لقت�شادية وزعزعت 
وق�����ر�ءة معمقة ور�شد  م��ر�ج��ع��ة  �إىل  �لأح�����د�ث حت��ت��اج  ه���ذه  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 

�جتاهاتها وو�شع ت�شور�ت و��شحة لل�شيناريوهات �ملحتملة«.
�جليو�شيا�شي  »�ل�شت�شر�ف  برنامج  فعاليات  �م�س  �ختتمت  �خ��رى  جهة  من 
و�لق��ت�����ش��ادي« ب��دورت��ه �ل��ث��ان��ي��ة، و�ل����ذي نظمه �مل��ن��ت��دى ع��ل��ى م���دى يومني 
بالتعاون مع جمموعة يورو�آ�شيا – بهدف تقدمي روؤية حتليلية �أو�شح حول 
�شوف  و�لتي  �ملوؤ�ش�شات،  يف  و�مل�شوؤولني  للقادة  وعاملياً  حملياً  �لأح���د�ث  �أب��رز 

ت�شاهم يف بناء ��شت�شر�فهم للم�شتقبل �لقريب لتلك �لأحد�ث.
و����ش���ارك ف��ى �ل��ربن��ام��ج �أك����رث م��ن 45 م�����ش��ارك��اً مت ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى مهار�ت 
وفق  �ملنا�شبة  �ل��ق��ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على  ق��در�ت��ه��م  تعزيز  �أج���ل  م��ن  �ل�شت�شر�ف 

�لتغري�ت �مل�شتقبلية.
�لذي  �لعرب  �مل�شت�شرفني  حت��دي  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  �ختتم  كما 
��شتمر ملدة 7 �أ�شهر، و�شارك فيه �أكرث من 3 �آلف من �مل�شت�شرفني يف جمال 

�ل�شيا�شة و�لقت�شاد من خمتلف �لدول �لعربية .
وق���ام م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي���ر ����ش���وؤون جمل�س �ل����وزر�ء 
و�مل�شتقبل رئي�س �ملنتدى �ل�شرت�تيجي �لعربي بت�شليم �شهاد�ت �مل�شاركني يف 
�إىل  بالإ�شافة  و�لقت�شادي  �جليو�شيا�شي  لال�شت�شر�ف  �لتنفيذي  �لربنامج 
تكرمي �لفائزين �لأو�ئ��ل يف حتدي �مل�شت�شرفني �لعرب، وح�شل �لفائز �لأول 

وهو �أحمد �جلنتريى من م�شر على جائزة قيمتها 100 �ألف دولر.
يذكر �ن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« كان وجه يف عام 2001 باإطالق 
منتدى دبي �ل�شرت�تيجي، و�لذي حتول فيما بعد �إىل �ملنتدى �ل�شرت�تيجي 
و�شناع  و�لقت�شاديني  �ل�شيا�شيني  و�خل��رب�ء  �ملفكرين  جمع  بهدف  �لعربي 
منهجني  م��ن  �ل�شتفادة  على  �ملن�شة  ه��ذه  وتعمل  و�ح���دة.  من�شة  يف  �ل��ق��ر�ر 
و�ملنهج  لال�شت�شر�ف  �ل�شرت�تيجي  �ملنهج  وهما  �لأهمية  غاية  يف  علميني 
�لدللت  من  �ل�شتفادة  �إىل  بالإ�شافة  للم�شتقبل،  للتخطيط  �ل�شرت�تيجي 
�مل�شتقبلية  �لأح��د�ث  ��شت�شر�ف  بهدف  �لر�هنة  �لأو�شاع  وحتليل  �لتاريخية 
�لدورة  �نطلقت   2001 ع��ام  ففي  و�لقت�شادي.  �ل�شيا�شي  �مل�شتويني  على 
�لأوىل من منتدى دبي �ل�شرت�تيجي لريكز على �لق�شايا �ملحلية حيث ك�شف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، عن روؤية دبي �ل�شرت�تيجية خالل �ل�شنو�ت �لع�شر 
تتالحق  �لدولية  �ل�شاحة  يف  و�ملتغري�ت  �لتطور�ت  �أن  على  م�شدد�ً  �لتالية 
�ل�شيا�شة  يف  جديدة  مفاهيم  باأ�شرها  �لب�شرية  على  وتفر�س  مذهلة  ب�شرعة 
و�لقت�شاد و�لتجارة و�لثقافة و�لجتماع ويف منط �لعي�س، مما يدفع دبي �إىل 
ملحاورتهم يف  دوليا  لهم  و�أ�شاتذة جامعات م�شهود  دعوة خرب�ء متخ�ش�شني 
�أو  �جلديد  �لقت�شاد  يف  �شو�ء  �لأ�شا�شية  ومتغري�ته  �لعاملي  �مل�شهد  تفا�شيل 
�لدورة  2002، حملت  عام  �لدولية. ويف  و�لعالقات  و�لجتماع  �ل�شيا�شة  يف 
�لتي  للتحديات  �شاملة  �إقليمياً حيث قدمت �شورة  بعد�ً  �ملنتدى  �لثانية من 
�لر�هنة  و�لتطور�ت  �لعاملية  �ملتغري�ت  على  �ل�شوء  و�شلطت  �ملنطقة،  تو�جه 
يف  �ملنتدى  وجنح  و�ل�شيا�شي.  �لقت�شادي  �مل�شتقبل  جم��الت  يف  و�مل�شتقبلية 
�تخاذ  على  �ملنطقة  يف  �ل��ق��ر�ر  �شناع  �شاعدت  م�شتقبلية  �شيناريوهات  ر�شم 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة وفق �ملتغري�ت �لعاملية.
عاملية  �إقليمية  كمن�شة  �ملنتدى  حققها  �لتي  �ملكانة  تعززت   2004 عام  ويف 
»�ملنتدى  �إىل  م�شماه  تغيري  �ملنطقة، ومت  تهم  �لتي  �حليوية  �لق�شايا  لبحث 
�ل�شرت�تيجي �لعربي« لي�شبح �حلدث �لأبرز يف ��شت�شر�ف حالة �لعامل �شيا�شياً 
و�قت�شادياً. وحملت �لدورة �لثالثة من �ملنتدى �شعار »�لعامل �لعربي 2021« 
و�شارك فيها نخبة من �مل�شوؤولني و�ل�شيا�شيني مثل �لرئي�س �لمريكي �ل�شابق 
بيل كلينتون، ورئي�س �لوزر�ء �للبناين �ل�شابق رفيق �حلريري، ورئي�س �لوزر�ء 
�ل�شابق عبد�هلل بدوي  �ملاليزي  �ل��وزر�ء  �ل�شابق �شكري غامن، ورئي�س  �لليبي 
�إىل جانب عدد كبري من �ل��وزر�ء وكبار �مل�شوؤولني �لعرب و�لجانب. وتناول 
�ملنتدى خمتلف �ل�شيناريوهات �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لأمنية و�لجتماعية 
�لدورة  2006، فحملت  �ما يف عام  بكل منها.  �ملرتبطة  و�لفر�س  و�ملخاطر 

وفر�س  �لعاملية  »�ملتغري�ت  �شعار  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  من  �لر�بعة 
بينهم:  من  �ل�شيا�شية  و�ل��ق��ي��اد�ت  �لزعماء  من  نخبة  فيها  و���ش��ارك  �لنجاح« 
�ل�شيخة هيا بنت ر��شد �آل خليفة رئي�شة دورة 2006 للجمعية �لعامة لالأمم 
�ملتحدة، و�لأخ�شر �لإبر�هيمي �مل�شت�شار �خلا�س �ل�شابق لالأمني �لعام لالأمم 
�لأطل�شي،  �شمال  حللف  �ل�شابق  �لرئي�س  ك��الرك  وي�شلي  و�جل��ر�ل  �ملتحدة، 
يف  �لأعمال  قطاع  رو�د  من  �شخ�شية   30 �أكرث من  �إىل م�شاركة  بالإ�شافة 
�لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  �لر�بعة من  �ل��دورة  �لعامل. وركزت خمرجات 
وتعزيز  ج��دي��دة،  عمل  فر�س  وخلق  �لقت�شادية  �لبنية  تنويع  �أهمية  على 
�لإ�شالحات �ل�شيا�شية، ودعم عمليات �لتغيري ل�شتخال�س فر�س منو جديدة 
يف �لعامل �لعربي. كما دعا �مل�شاركون �إىل تطوير �لتعليم و�خلدمات �لأ�شا�شية 
�لأزمة  تفجر  وبعد  �لب�شرية.  �لكو�در  بتنمية  كفيلة  ��شرت�تيجيات  و�شياغة 
�ملالية �لعاملية ناق�س �ملنتدى �ل�شرت�تيجي �لعربي يف دورته �خلام�شة يف عام 
ما  وهو  م�شتقرة،  وجمتمعات  حيوي  �قت�شاد  لبناء  �ملعرفة  �أهمية   ،2009
�أثبتته جتربة �ل�شنو�ت �لالحقة، حيث تعمقت �لقناعة لدى �ل�شا�شة و�شناع 
من  للمعرفة  م�شادر  وتوفري  �لتعليم  نظم  حتديث  ب�شرورة  �لعرب  �لقر�ر 
�أجل بناء �قت�شاد قوي وحيوي وتاأ�شي�س جمتمعات فاعلة ومنتجة فيما جاءت 
لتبحث   2013 عام  يف  �لعربي  �ل�شرت�تيجي  �ملنتدى  من  �ل�شاد�شة  �ل��دورة 
ق�شية �شبكات �لتو��شل �لجتماعي خا�شة بعد �لدور �لذي لعبته يف �أحد�ث 
ما ي�شمى بالربيع �لعربي. وملا كان �شباب منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال هم 
�ملنتدى  يتبنى  �أن  �ل�شروري  من  كان  �لتو��شل،  ل�شبكات  ��شتخد�ماً  �لأك��رث 
�لعربي على �ل�شتفادة  �ل�شباب  �لق�شية لو�شع مبادئ توجيهية ت�شاعد  هذه 
بالق�شايا  �ل��وع��ي  لتعزيز  وو�شيلة  للمعرفة  كم�شدر  �لتو��شل  �شبكات  م��ن 
�ل�شر�عات  ح���دة  لتنامي  و����ش��ت��ج��اب��ًة  �مل�����ش��رتك��ة.  و�ل�شيا�شية  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لإقليمية وما �أ�ش�شته من ��شتقطاب يف �مل�شهد �ل�شيا�شي �لعاملي، وتنامي خطر 
�لرتكيز  �لإرهاب و�جلماعات �مل�شلحة، �شهدت �لدورة �ل�شابعة يف عام 2014 
باملتغري�ت  ت��اأث��ره  وم��دى  للمنطقة  �جليو�شيا�شي  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  على 
�لعاملية، وبد�أ �ملنتدى يف تقدمي ��شت�شر�فات على �ملدى �لق�شري ب�شكل �شنوي، 
�لنفط،  �أ�شعار  تر�جع  ظل  يف  �لعربي  �لقت�شاد  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  ومنها 
وحماولة و�شع خريطة لأهم �لقوى �ملوؤثرة فيه و�أهم �لجتاهات �لقت�شادية 

و�ل�شيا�شية �لتي �شتن�شاأ خالل �لأعو�م �لالحقة.
�جليو�شيا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت  ف��ت��ن��اول��ت   2015 ع���ام  يف  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����دورة  �م���ا 
و�لقت�شادية يف �ملنطقة و�لعامل، وركزت ب�شكل �أ�شا�شي على �ملخاطر �ملحتملة 
ت�شود معظم  �ل��ت��ي  و�لق��ت�����ش��ادي  �ل�شيا�شي  �ل��ال يقني  ح��ال��ة  بها  ت��ن��ذر  �ل��ت��ي 
�لعربي  �لعامل  مو�شعاً عن خ�شائر  �ملنتدى تقرير�ً  و�أ�شدر  �لعربية،  �لأقاليم 
�أمريكي،  دولر  مليار   833.7 نحو  بلغت  �لتي  �لد�خلية  �ل�شر�عات  ج��ر�ء 
بالإ�شافة �إىل 1.34 مليون �شخ�س �شقطو� بني قتيل وجريح ب�شبب �حلروب 
�لطائفي  و�لنق�شام  �لجتماعي  �لتفكك  جانب  �إىل  �لإره��اب��ي��ة  و�لعمليات 

وتر�جع جهود �لتنمية.
ويف عام 2016 �لتامت �لدورة �لتا�شعة حول خطر �جلماعات �لإرهابية حيث 
كان و��شحاً مدى �لتخ�ش�س و�لحرت�فية �لتي �كت�شبها �ملنتدى عرب مر�كمة 
خرب�ت �ل�شنو�ت �ملا�شية، فقد �شهدت جل�شات �ملنتدى ح�شور �أبرز �ملوؤ�ش�شات 
حتت  �شاملة  تقارير  عنها  �شدر  متخ�ش�شة  ونقا�شات  �لعاملية،  �لقت�شادية 
�إىل جملة من  بالإ�شافة  و�لعامليني،  �ملحليني  �إ�شر�ف جمموعة من �خل��رب�ء 
�ملبادر�ت �لتي �شدرت عن �ملنتدى لتحويل �ل�شت�شر�ف �ل�شيا�شي و�لقت�شادي 

�إىل وظيفة علمية حيوية وت�شكيل كادر ب�شري متخ�ش�س يف علوم �مل�شتقبل. 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
�مل�شلحة يف ق�شر �لبحر �م�س- كال على حده - وفود� 
�ملالية  �ملدين و�لأور�ق  �لتاأمني و�لطري�ن  من هيئات 
�ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل  ير�فقهم  و�ل�شلع 

وزير �لقت�شاد.
ورحب �شموه بالوفود وتبادل معهم �لأحاديث �لودية 
حول بر�جمهم �لتطويرية و�خلطط �لتي تكفل رفع 
كفاءة �لأد�ء يف �لهيئات �لوطنية وتعتمد على �لتميز 
و�لبتكار و�لتناف�شية وحر�س هذه �جلهات على تبني 
�شيا�شيات عمل متقدمة تتو�فق و�لتطور�ت �ملتالحقة 

و�لأهد�ف �مل�شتقبلية للدولة.
ح�شر جمل�س �شموه .. �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�لفريق �شمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حامد  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  عمر 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
للرعاية  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل�شيخ  �لإن�شانية وذوي �لحتياجات �خلا�شة ومعايل 
�لت�شامح وع��دد من  �آل نهيان وزي��ر  نهيان بن مبارك 

�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني.

حممد بن زايد ي�شتقبل وفودا من هيئات 
التاأمني والطريان املدين والأوراق املالية

حممد بن زايد ي�شتعر�س مع هولند عالقات التعاون بني الإمارات وفرن�شا
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لرئي�س  ه���ولن���د  ف��رن�����ش��و�  �ل�����ش��اط��ئ  ق�����ش��ر  �م�����س يف 
للم�شاركة  حاليا  �لدولة  ي��زور  �ل��ذي  �ل�شابق  �لفرن�شي 
�لذي يقام   »2017 �لعربي  »�ملنتدى �ل�شرت�تيجي  يف 

�ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء يف دب���ي. وج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء تبادل 
�لأحاديث �لودية حول عالقات �لتعاون و�ل�شد�قة �لتي 

جتمع �لبلدين و�ل�شعبني و�شبل تعزيزها وتطويرها.
ذ�ت  �لق�شايا  جممل  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  مت  كما 
م��ع��ايل خلدون   .. �ل��ل��ق��اء  �مل�����ش��رتك. ح�شر  �له��ت��م��ام 
و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  رئي�س جهاز  �ملبارك  خليفة 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

حممد بن زايد ي�شتقبل نائب رئي�س الوزراء ال�شنغافوري ويبحثان تعزيز عالقات ال�شداقة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لبحر  �مل�شلحة - يف ق�شر  للقو�ت 
�م�س- معايل تيو ت�شي هني نائب 
�ملن�شق  و�ل���وزي���ر  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
جمهورية  يف  �ل���وط���ن���ي  ل����الأم����ن 

�شنغافورة و�لوفد �ملر�فق.
�مل�شوؤول  ب����زي����ارة  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
�ل�����ش��ن��غ��اف��وري وب��ح��ث م��ع��ه تعزيز 
ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��د�ق��ة بني 
�لبلدين و�شبل تطويرها.. م�شيد� 
���ش��م��وه ب���احل���ر����س �مل���ت���ب���ادل على 
�لدفع بالعالقات �إىل �آفاق جديدة 

من �لعمل �لثنائي.

كما جرى خالل �للقاء ��شتعر��س 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���دد 

�مل�شرتك.
ح�شر جمل�س �شموه .. �شمو �ل�شيخ 
نهيان  �آل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
مم��ث��ل �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة �لعني 
و�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن ز�ي����د �آل 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 

�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
�خلا�شة  �لح����ت����ي����اج����ات  وذوي 

مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل 
�آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من 

�ل�شيوخ و�مل�شوؤولني و�لوفد �ملر�فق 
للم�شوؤول �ل�شنغافوري.
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اأخبـار الإمـارات
�شيف بن زايد يت�شلم من وفد زايد العليا م�شباح الحتاد 46

•• اأبوظبي-وام:

�م�س - يف مكتبه  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ت�شلم 
بالوز�رة - من وفد �أ�شحاب �لهمم من منت�شبي موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لحتياجات �خلا�شة 
46 وهو مبادرة من موؤ�ش�شة  م�شباح �لحتاد هدية �ليوم �لوطني �ل� 46. وقدم �لوفد �إىل �شموه م�شباح �لحتاد 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية مت �شناعته باأنامل منت�شبي ور�س �لتاأهيل �ملهني يف �ملوؤ�ش�شة من �أ�شحاب �لهمم وجاءت 
بالتعاون بني ق�شم �لإعالم و�لعالقات �لعامة يف �لأمانة �لعامة للموؤ�ش�شة وور�س �لتاأهيل �ملهني وهو م�شباح يدوي 
مت ت�شنيعه بعدد �أعو�م �لحتاد 46 كم�شاركة من �أ�شحاب �لهمم يف تلك �ملنا�شبة �لغالية على قلوب �جلميع. وو�شعت 
46 يف �شناديق خا�شة حتمل �شعار �ملوؤ�ش�شة وبد�خل كل منها م�شباح برقم ور�شالة  �ل�  �ملوؤ�ش�شة �مل�شابيح �مل�شنعة 
خا�شة من �أ�شحاب �لهمم لأ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت و�شمو �أولياء �لعهود وعدد 

من �شيوخ �لإمار�ت حتمل ر�شالة حب وتقدير و�شكر للدعم و�لرعاية على ما يقدمه �ل�شيوخ لتلك �لفئات.

ال�شليب الأحمر الدويل لـ»وام« : الق�شاء الإماراتي ينفرد عربيا بان�شجامه مع القانون الدويل الإن�شاين

رئي�س فريق الهالل الأحمر يف عدن لـ»وام«: الإمارات ت�شطر مالحم اإن�شانية على ال�شاحل الغربي لليمن 

•• اأبوظبي -وام:

�لدولية  لقانون �جلر�ئم  �لإم��ار�ت  باإ�شد�ر  �لدويل  �لأحمر  �ل�شليب  �أ�شاد 
ب��ات نظامها  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة  �لعربية  �ل��دول��ة  تعد  �لإم�����ار�ت  �أن  م��وؤك��دة   ،
�تفاقيات  م��ن  �ملنبثق  �لإن�����ش��اين  �ل���دويل  �لقانون  م��ع  من�شجماً  �لق�شائي 

جنيف و�لربوتوكولت �لتابعة.
�لدولية  �لهيئة  يف  �لإقليمي  �ل��ق��ان��وين  �ملن�شق  مكي  عمر  �مل�شت�شار  و�أك���د 
تكييف  �أن  »و�م«  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  يف  �لأح��م��ر  لل�شليب 
�لإم��ار�ت لقو�نني حملية من�شجمة مع �لقانون �لدويل �لإن�شاين �شي�شهم 
يف �إ�شفاء �لطابع �لتنفيذي و�لق�شائي على �تفاقيات جنيف �لتي ظلت �إىل 

وقت طويل �تفاقيات �إر�شادية غري قابلة للتنفيذ �إقليمياً.
وقال �إن دولة �لم��ار�ت من خالل �ملر�شوم بقانون �حت��ادي رقم 12 ل�شنة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��دره  �ل��ذي   2017
دولة عربية  �أول  باتت  �لدولية  ب�شاأن �جلر�ئم  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
تتبنى قانونا �شامال وكامال يجرم جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �شد �لإن�شانية 
و�لب�����ادة �جل��م��اع��ي��ة وج��رمي��ة �ل���ع���دو�ن وغ��ريه��ا م��ن �جل��ر�ئ��م �لإن�شانية 

�ملرتبطة بالنز�عات و�حلروب.
�لإن�شاين  �لدويل  �لقانون  ت�شريعات وطنية متو�فقة مع  تبني  �أن  و�أ�شاف 

�لدويل  للقانون  �لرئي�شي  �مل�شدر  تعترب  �لتي  جنيف  �تفاقيات  �ن  خا�شة 
�لإن�شاين جاءت بدون �أي عقوبات مما جعل هذه �لقو�عد ت�شتمر مبرتبة �و 

�شورة �ر�شادية �ىل �ن يتم تبني �لعقوبة د�خل �لت�شريعات �لوطنية.
و�أو�شح �أن ذلك �شي�شكل بد�ية لمتالك حماكم وطنية قادرة على �ملحاكمة 
ك��اأول حماكم يف  �لعدو�ن  �لإن�شانية وجر�ئم  يف جر�ئم حرب وجر�ئم �شد 
هذ� �ل�شدد على م�شتوى �ملنطقة، وهو ما يكفل عدم �إفالت �أي جمرم من 
�لعقاب على �مل�شتوى ويتيح �لقانون لالإمار�ت حتريك �لدعاوى �لق�شائية 

يف حماكمها �لوطنية.
م��رت��ب��ة متقدمة من  �لم�����ار�ت يف  دول���ة  �شي�شع  �ل��ق��ان��ون  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
�لناحية �لت�شريعية.. حيث �شتبد�أ وز�رة �لعدل وعن طريق مركز �لدر��شات 

�لق�شائية يف تدريب �لق�شاة على �ملحاكمات يف �جلر�ئم �لدولية.
و�أقر مكي باأن �لقانون �لدويل �لإن�شاين لن يكون قاباًل للتنفيذ و�لتطبيق 
ما مل يتم تبنيه وتوفري �لغطاء �لت�شريعي �مل�شتمل على �إيقاع �لعقوبات يف 

حق �ملخالفني من قبل �ل�شلطات �ملحلية يف �لدول.
وينظم �لقانون �لدويل �لإن�شاين �لعالقات بني �لدول و�ملنظمات �لدولية 
وهو فرع من �لقانون �لدويل �لعام �لذي يتكون من قو�عد ت�شعى يف �أوقات 
�لنز�ع �مل�شلح �أو لأ�شباب �ن�شانية �إىل حماية �لأ�شخا�س �لذي ل ي�شاركون يف 

�أو �لذي كفو� عن �مل�شاركة يف �لعمال �لعد�ئية.

ويتكون �لقانون �لدويل �لإن�شاين من قو�عد �ملعاهد�ت �لدولية �لتي تهدف 
�إىل حل �لق�شايا �لإن�شانية �لنا�شئة مبا�شرة من �لنز�ع �مل�شلح �شو�ء كان ذ� 

طابع دويل �أو غري دويل.
وكان �شاحب �ل�شمّو رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« قد �أ�شدر يف 18 �شبتمرب 
�جلر�ئم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   12 رقم  �حتادي  بقانون  �ملر�شوم   2017

�لدولية، ت�شمن 46 مادة.
�رتكب  كل من  �ل�شجن  �أو  ب��الإع��د�م  يعاقب  �أن  على  بقانون  �ملر�شوم  ون�س 
�أو �إثنية �أو عرقية �أو  �أياً من �لأفعال �لتالية بق�شد �إهالك جماعة قومية 
دينية ب�شفتها هذه، �إهالكاً كلياً �أو جزئياً، متى كان �لفعل مرتكباً يف �شياق 
�أن يكون من  �أو  �أفعال مماثلة وو��شحة وموجهة �شد تلك �جلماعة  منط 
�لأفعال: قتل  �لإه��الك، وتت�شمن تلك  ذ�ت��ه  �أن يحدث يف حد  �لفعل  �شاأن 
�أو  باأفر�د �جلماعة،  �أو عقلي ج�شيم  �إحل��اق �شرر ج�شدي  �أف��ر�د �جلماعة، 
�إخ�شاعها عمد�ً لأحكام معي�شية يق�شد بها �إهالكها �لفعلي كلياً �أو جزئياً، 

ونقل �أطفال �جلماعة عنوة �إىل جماعة �أخرى.
ون�س �لقانون على معاقبة كل من �رتكب �لإبادة و�لغت�شاب �أو �ل�شتعباد 
�جلن�شي �أو �لإكر�ه على �لبغاء �أو �لتعقيم �لق�شري �أو �حلمل �لق�شري �أو �أي 
�شكل �آخر من �أ�شكال �لعنف �جلن�شي على مثل هذه �لدرجة من �خلطورة 
وذلك متى �رتكبت يف �إطار هجوم و��شع �لنطاق �أو منهجي موجهة �شد �أي 

جمموعة من �ل�شكان �ملدنيني وعن علم بالهجوم.
�رت��ك��ب �ل���ش��رتق��اق مبمار�شة  ي��ع��اق��ب ك��ل م��ن  ب��ق��ان��ون  �مل��ر���ش��وم  وبح�شب 
�لنقل  �أو  �ل�شكان  و�إبعاد  �مللكية  حق  على  �ملرتتبة  �ل�شلطات  من  �شلطة  �أي 
�لق�شري لهم و�ل�شجن �أو �حلرمان �ل�شديد على �أي نحو �آخر من �حلرية 
بتعمد  و�لتعذيب  �لدويل  للقانون  �لأ�شا�شية  �لقو�عد  يخالف  �لبدنية مبا 

�إحلاق �أمل �شديد �أو معاناه �شديدة �شو�ء بدنياً �أو عقلياً.
وي��ع��اق��ب �مل��ر���ش��وم ب��ق��ان��ون ب���الإع���د�م �أو �ل�شجن �مل��وؤب��د ك��ل م��ن �رت��ك��ب يف 
�إىل  �أف��ر�د منتمني  به قتل  �أو غري دويل ومرتبط  ن��ز�ع م�شلح دويل  �شياق 
غدر�ً  �إ�شابتهم  �أو  �لعدو  من  �ملقاتلني  �أح��د  �أو  معاد  جي�س  �أو  معادية  دول 
�أو  �خلانقة  �لغاز�ت  ��شتخد�م  �أو  �مل�شممة  �لأ�شلحة  �أو  �ل�شموم  ��شتخد�م  �أو 
�ل�شامة �أو غريها �أو ��شتخد�م �لر�شا�شات �لتي تتمدد �أو تت�شطح ب�شهولة 

يف �جل�شم �لب�شري.
نز�ع  �شياق  يف  �رتكب  من  كل  �مل��وؤق��ت  �أو  �مل��وؤب��د  بال�شجن  �أي�شا  يعاقب  كما 
م�شلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به هجمات �شد �ل�شكان �ملدنيني �أو تعمد 
�أو  �لتعليمية  �و  �لدينية  �ملباين �ملخ�ش�شة لالأغر��س  توجيه هجمات �شد 
�مل�شت�شفيات �شريطة �أل تكون �أهد�فاً ع�شكرية �أو �لإعالن باأنه لن يبقى �أحد 
�أ�شفر �لفعل  �إذ�  �ملوؤبد  �أو �ل�شجن  على قيد �حلياة وتكون �لعقوبة �لإع��د�م 

عن موت �شخ�س و�أكرث.

•• عدن -وام:

�لإمار�ت  دولة  ت�شطر   .. �لإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت  بدعم وجهد كبري من 
�إن�شانية ل مثيل لها على �ل�شاحل �لغربي لليمن بعد تطهريه من  مالحم 
�لإغاثية  و�مل��و�د  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  وتوزيع  �لإير�نية  �حلوثي  ميلي�شيات 
�لإير�ين  �حلوثي  �حل�شار  من  ت�شررو�  �لذين  �ملحررة  �ملناطق  �شكان  على 
�ل��ق��و�ت يف حت��ري��ر مدينة  �ل��ت��ي حققتها  �ل��ك��ب��رية  وذل���ك بعد �لن��ت�����ش��ار�ت 

�خلوخة بالكامل وتتجه �شمال على �ل�شاحل �لغربي .
وتقوم �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية بدور كبري دعما لليمن �ل�شقيق لتخلي�شه 
حيث  �لنقالبية  �حلوثي  ملي�شيات  عرب  �لإره��اب��ي  �لإي���ر�ين  �ملخطط  من 
لإغاثة  و�ل�شرورية  �لأ�شا�شية  �لإن�شانية  �لعمليات  مع  �لتحرير  يتو�كب 
�لأ�شقاء ودعمهم على جتاوز �لظرف �لع�شيب �لذي ميرون به حيث يت�شدر 
�ليمنيني  �لأ�شقاء  لإغاثة  �لأول��وي��ات  و�لإغاثية  �لإن�شانية  �لأعمال  حمور 
بالإ�شافة  �لإره��اب��ي��ة  �مللي�شيات  فلول  م��ن  بالتطهري  يتبع  �لتحرير  فكان 

مل�شاريع �إعادة �لتاأهيل لت�شتعيد �حلياة دورتها �لطبيعية.
و�أطلقت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي حملة �إغاثية �إن�شانية للتخفيف من 
لدعم  �ملتو��شلة  جهودها  �شمن  �لغربي  �ل�شاحل  يف  �لقاطنة  �لأ�شر  معاناة 
�لر�هنة جر�ء �حل�شار �حلوثي  �لأزم��ة  و�ملت�شررين من  �ليمن  �لأ�شقاء يف 

�لإير�ين �لغا�شم للمدنيني .
وت�شتهدف �حلملة توزيع 10 �آلف �شلة غذ�ئية على �ملدن و�لقري �ملجاورة 
للمناطق �ملحررة على �ل�شاحل �لغربي �لتي تعاين من �أو�شاع �شعبة جر�ء 
�إىل   2015 �لعام  منذ  �مل�شاعد�ت  �إجمايل  لي�شل  �مل��رتدي  �ملعي�شي  �لو�شع 
84.656 �ألف �شلة غذ�ئية مت توزيعها على �ملناطق �ملحررة على �ل�شاحل 
22 منزل جديد� و ترميم وتاأهيل عدد  �إىل بناء  �إ�شافة  �لغربي يف �ليمن 

. �ملخا  مدينة  يف  منازل   5
�ل��ه��الل �لأحمر  �مل���زروع���ي رئ��ي�����س ف��ري��ق  �مل��ه��ن��د���س جمعة ع��ب��د �هلل  وق���ال 
�لإمار�تية،  �ل�شيا�شة  ثو�بت  �أح��د  ميثل  �ليمن  دع��م  �إن  ع��دن  يف  �لإم��ار�ت��ي 

�لتي  �ل�شعبة  �لظروف  جتاوز  على  وم�شاعدتهم  �لأ�شقاء  بجو�ر  تقف  �لتي 
�لتخريبية حيث كثف  �لإير�نية  تو�جههم جر�ء ح�شار ميلي�شيات �حلوثي 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي من دعم �ليمن على �مل�شتويات �لإن�شانية و�لإغاثية 
و�لتنموية يف �شبيل توفري كل �شبل �ملعي�شة �حل�شنة لالأ�شقاء يف �ليمن فقد 
قام �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ب�شيانة حمطة كهرباء �ملخا باإجمايل 120 
ترميم  و  �ملخا  مدينة  يف  �لكهربائي  �لنقل  �شبكة  �شيانة  �إىل  �إ�شافة  ميجا 
16 بئر ماء  �إ�شافة �إىل بناء وتاأهيل  و�إع��ادة تاأهيل م�شت�شفي �ملخا �لريفي 

تعمل بالطاقة �ل�شم�شية .
و�أ�شاف يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م للوقوف على �لدور �لإن�شاين 
و�لإغاثي و�لتنموي �لكبري �لذي يقوم به �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �ليمن 
�أن �مل�شاعد�ت �لإمار�تية لليمن مل تتوقف يوما فالإمار�ت بقيادتها �لر�شيدة 
ومو�قفها �لإن�شانية، كانت د�ئماً ت�شارع لتقدمي كل ما يلزم مل�شاعدة �لأ�شقاء، 
عا�شفة  عملية  وب��دء  �لعلن،  �إىل  �لغا�شم  �لنقالبي  �ملخطط  ظهور  ومنذ 
�حلزم �ملباركة، كانت �لإمار�ت حترر وتقدم �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �ل�شرورية 
�لنقالبية  �لطغمة  �شببتها  �لتي  �ل��ظ��روف  ق�شوة  �لأ���ش��ق��اء  ع��ن  للتخفيف 
كل  تاأهيل  لإع��ادة  ت�شارع  �لإم���ار�ت  وكانت  �لإرهابية،  �لإير�نية  و�مللي�شيات 
منطقة يتم حتريرها وتاأهيل �لبنى �لتحتية وخا�شة �ملن�شاآت �لرئي�شية مثل 

�مل�شت�شفيات و�ملد�ر�س وغريها.
�أن �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ي�شهم ب�شكل كبري يف ��شتعادة دورة  و�أ�شار �إىل 
�لر�شيدة  �لقيادة  ملبادر�ت  كان  كله  ذلك  �ليمن وخالل  �لطبيعية يف  �حلياة 
و�شعب �لإمار�ت �لأ�شيل �أف�شل �لأثر يف �لتخفيف عن �لأ�شقاء وم�شاعدتهم، 
وهو ما كان له �أف�شل �لأثر ويعتربه �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق موقفاً تاريخياً 

خالد�ً، وفزعة من �شقيق قدم كل ما يلزم لنجدته وم�شاعدته.
�إىل  تهدف  �إغاثية  حمالت  ينفذ  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  �أن  �إىل  ولفت 
�إن�شانية  �ليمن عرب تقدمي م�شاعد�ت  �ملعي�شية لالأ�شقاء يف  حت�شني �حلياة 
�لتي  �ل�شعبة  �ملعي�شية  �لظروف  جت��اوز  على  مل�شاعدتهم  وتنموية  و�إغاثية 
فر�شها ح�شار ملي�شيات �حلوثي �لإير�نية حيث و�شل عدد �ل�شالل �لغذ�ئية 

500،071 �شلة غذ�ئية مت توزيعها على حمافظات عدن و �أبني و �ل�شالع 
و تعز و �شبوة و حلج.

23 مبنى �شحيا موزعا  �أن �لهالل �لأحمر �لإمار�تي قام برتميم  و�أو�شح 
بني م�شت�شفيات وجممعات �شحيه ومر�كز ولدة ومركز �لأطر�ف �ل�شناعية 
وم�شتودع  لل�شرطان  �لأط��ف��ال  ومركز  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وجمعية 
طبي و�شملت �أعمال �لرتميم �لتجهيز للمباين باملعد�ت �لطبية و�لأدوية يف 

�ملحافظات عدن وحلج و �أبني و تعز.
كما مت ترميم 185 مدر�شة يف كل من حمافظة عدن وحلج و�ل�شالع وتعز 
وبناء 21 مظلة مدر�شية موزعه على كافة مديريات عدن �إ�شافة �إىل توفري 
ف�شال  مرحلتني  على  كمبيوتر   2424 و  مزدوج  مدر�شي  كر�شي   8500
عن تركيب 190 مكيف �لهو�ء بالإ�شافة �إىل توفري 12 با�شا و�شيارة نقل 
معد�ت و 1000 �شبورة يف حمافظة حلج.و 252 بر�د مياه للمد�ر�س .. و 
من خالل عملية ترميم و�إعادة تاأهيل �ملد�ر�س كما متت �إعادة 5133 طالبا 
لريا�س �لأطفال و 138078 طالبا للتعليم �لأ�شا�شي و 26403 طالب 

للتعليم �لثان��وي.
�لهالل  �إن  �لأحمر يف عدن  �لهالل  �لنظافة قال رئي�س فريق  وحول قطاع 
�لأحمر �لإمار�تي قام بتوفري16 �شيارة و1500 حاوية نفايات �إ�شافة �إىل 
4 �شاحنات قالب و عدد 2 �شيول فيما �شهد قطاع �ملياه توفري 50 م�شخة 
مولد�   14 �إىل  �إ�شافة  �شحي  لل�شرف  م�شخات   6 و  لالآبار  غاط�س  مياه 
�شغري �حلجم /20-100/ ك.ف.� لل�شرف �ل�شحي و مولد �شعة1 ميجا 
�ملن�شورة لل�شرف �ل�شحي ف�شال عن توفري حمركات و  وتركيبه مبحطة 
م�شخات �شرف �شحي و �أنابيب ملوؤ�ش�شة �ملياه و �ل�شرف �ل�شحي يف حمافظة 

عدن �إ�شافة �إىل بناء وزر�عة 7 حد�ئق .
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �لهالل  �إن  �مل��زروع��ي  ق��ال  �لكهرباء  قطاع  �شعيد  وعلى 
جهز حمطة 22 مايو يف حمافظة عدن باإجمايل قدرة 38 ميجا و جتهيز 
حمطة �شاهيناز باإجمايل قدرة 36 ميجا ف�شال عن جتهيز حمطة حجيف 
باإجمايل قدرة 10 ميجا �إ�شافة �إىل جتهيز حمطة جعار يف حمافظة �بني 

باإجمايل 8 ميجا و مت �إ�شافة مولد�ت كهرباء باإجمايل 10 ميجا حمافظة 
حلج.

و�أ�شاف �أن م�شاريع �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام 
�لتنمية �لأ�شرية »م�شاريع �أم �لإم��ار�ت« ت�شاهم ب�شكل كبري يف �إعادة �حلياة 
جمعية  مبنى  وتاأثيث  وتاأهيل  ترميم  منها  �ليمن  يف  لالأ�شقاء  �لطبيعية 
�أبناء  �لفجر للمعاقني ذهنيا و ترميم وتاأهيل وتاأ�شي�س مبنى �شكن طالب 
�شبوة بعدن �إ�شافة �إىل تاأهيل �بار يف �ملناطق �لريفية وتركيب م�شخة مياه 
جمعية  مبنى  وتاأ�شي�س  وتاأهيل  ترميم  عن  ف�شال  �ل�شم�شية  �لطاقة  عرب 
�حلياة للتدخل �ملكرب ودعم جمعية د�ر �مل�شنني وتوفري �لحتياجات �خلا�شة 
وتاأ�شي�س  وتاأهيل  ترميم  و  �لوطنية  �ملكتبة  وتاأهيل  ترميم  �إىل  �إ�شافة  بهم 
و  �لرحل  للبدو  �إيو�ئية  توزيع م�شاعد�ت  �لتوحد ف�شال عن  مبنى جمعية 

بناء 255 �شد� »خز�نات مياه« يف يافع خلزن مياه �لأمطار.
ي�شار �إىل �أن م�شاعد�ت دولة �لإمار�ت للجمهورية �ليمنية خالل �لفرتة من 
م��ل��ي��ار�ت و400   9 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت   «  2017 ن��وف��م��رب  2015 ح��ت��ى  �أب���ري���ل 
و�لتعاون  وز�رة �خلارجية  �ل�شادر عن  �لتقرير  بح�شب  وذلك  درهم  مليون 

�لدويل .
ما  وهو  �حلياتية  و�جلو�نب  �لقطاعات  خمتلف  على  �مل�شاعد�ت  ��شتملت  و 
�ليمني  �ل�شعب  م�شتقبل  على  �لر�شيدة  وقيادتها  �لإم���ار�ت  حر�س  يعك�س 
�حلوثية  للملي�شيات  �لتدمريية  �ل�شيا�شة  ج��ر�ء  معاناته  م��ن  و�لتخفيف 
�لطبيعية  �لأ�شا�شية لإع��ادة دورة �حلياة  �ملقومات  و�لعمل على توفري كافة 

يف هذ� �لبلد �ل�شقيق.
وكانت �لإمار�ت على �لدو�م �ل�شباقة يف تلبية �لند�ء�ت �لعاجلة �لتي �أطلقتها 
باليمن  �ملناطق �ملحررة  �لعديد من  �ل�شلطات و�ل�شخ�شيات �لجتماعية يف 
مئات  �شريت  فيها حيث  �مل��ع��وزة  �لأ���ش��ر  �لعاجل وجن��دة  �لإن�����ش��اين  للتدخل 
�لقو�فل �لتي حتمل �ألف �لأطنان من �ملو�د �لغذ�ئية و�لإغاثية و�لتي كان 

لها بالغ �لأثر يف �لتخفيف من معاناة �لأهايل �لإن�شانية.

�شرطة اأبوظبي ت�شبط 7 اأ�شخا�س 
متورطني بقتل امراأة خنقًا يف م�شكنها

•• اأبوظبي-الفجر:

ك�شف �للو�ء عمري حممد �ملهريي، مدير قطاع �لأمن 
�جلنائي يف �شرطة �أبوظبي عن �شبط 7 �أ�شخا�س، بينهم 
�مر�أة  قت�ل  يف  ل�شلوعهم  �آ���ش��ي��وي��ون،  وجميعهم  �م���ر�أة 

خنقاً، من جن�شيتهم، يف م�شكنها مبدينة �أبوظبي.
وذكر �للو�ء �ملهريي، �أن �لتحقيقات �جلنائية �أظهرت �أن 
�لتي  �مل�شبوطة،  عليها  �ملجني  �شديقة  �جلرمية،  ور�ء 
تقطن معها يف �ل�شكن نف�شه، و�لتي ��شتدعت �جلناة من 
نظر�ً  وقتلها،  �ل�شحية  ل�شرقة  �لدولة  �إم���ار�ت  �إح��دى 

لن�شوب خالف بينهما.
�لتي  �جلهود  على  �جلنائي  �لأم��ن  قطاع  مدير  و�أث��ن��ى 
بذلها رجال �ل�شرطة يف ح�شم �لق�شية بو�شفهم �لعني 
�أمن �ملجتمع و��شتقر�ره، وزيادة ن�شبة  �ل�شاهرة حلفظ 

�ل�شعور بالأمن و�لأمان.
مديرية  م��دي��ر  �ل��غ��ول،  خلفان  ط���ارق  �لعميد  و�أو���ش��ح 
بالغاً  ب��اأن  بالإنابة،  �جلنائية  و�لتحقيقات  �لتحريات 

ورد ع��ن وج���ود ج��ث��ة ���ش��ي��دة يف م��ن��زل ب��اأب��وظ��ب��ي، حيث 
وتبنّي من  �ملخت�شة،  �ملديرية، و�جلهات  كو�در  حتّركت 
�عتد�ء  �آث���ار  وج��ود  �جل��ث��ة،  على  �لأويل  �لك�شف  خ��الل 
م��ن حميط  تبني  كما  وف��ات��ه��ا،  �إىل  �أدت  وع��و�م��ل خنق 
�ملكان، وجود �شرقة ملقتنيات �ل�شحية �لبالغة من �لعمر 
وم�شوغات ذهبية  نقود�ً  �مل�شروقات  و�شملت  38 عاماً، 

وجهاز حا�شوب وهو�تف متحركة.
�أنه مت على �لفور مبا�شرة �إجر�ء�ت �لتحقيق،  و�أ�شاف، 
و�ل���ب���ح���ث و�ل����ت����ح����ري، وج���م���ع �ل������ش�����ت�����دللت، ورف����ع 
و�لوقوف  ودو�فعها،  �جلرمية  خيوط  وربط  �ملحرز�ت، 
�لقب�س على  �شرعة  �أ�شهمت يف  �لو�قعة  على مالب�شات 
�مل�شوغات  ب��ح��وزت��ه   ك��ان  �أح��ده��م  �جل��رمي��ة،  مرتكبي 
وجود  بعدم  علمه  مع  بيعها  لغر�س  �مل�شروقة  �لذهبية 

فو�تري �شر�ء.
�جلرمية،  باإرتكابهم  �لتحقيق  خ��الل  �جلناة  و�ع��رتف 
وجرى �إحالتهم مع ملف �لق�شية �إىل �جلهات �لق�شائية 

ل�شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية.

نفذتها  �صرطة اأبوظبي وجامعة االإمارات

 جتربة للبحث عن مفقودين با�شتخدام طائرة بدون طيار بتقنية  الـ »واي فاي«
•• اأبوظبي-الفجر:

ن�����ف�����ذت  ����ش���رط���ة �أب����وظ����ب����ي من 
للبحث  �لإم��������ار�ت  ف���ري���ق  خ����الل 
و�لإن������ق������اذ مب���دي���ري���ة �ل����ط����و�رئ 
و�ل�����ش��الم��ة �ل��ع��ام��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��ام��ع��ة �لإم��������ار�ت جت���رب���ة بحث 
ع��ن �لأ���ش��خ��ا���س و�مل�����ش��اب��ني حتت 
�لأنقا�س عن طريق طائرة بدون 
�لو�ي  �ل�)  تقنية  با�شتخد�م  طيار 
فاي( �شمن نطاق تعزيز م�شرعات 

�ملديرية.
وت���ت���و�ف���ق �ل���ت���ج���رب���ة م����ع خطط  
وت����ط����ل����ع����ات ح����ك����وم����ة �أب����وظ����ب����ي 
عملية  يف  �ل�����دول�����ة  وت����وج����ه����ات 
و��شرت�جتية  و�لتحديث  �لتطوير 

�لذكاء  �ل�شطناعي.
�ل�شيناريو  وف���ق  �ل��ت��ج��رب��ة  ومت���ت 
�مل�����ش��رتك ،�ع���ت���م���اد�ً ع��ل��ى ق���در�ت 
و�ل�شتعانة   �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
�ل�شرطية  و�لأدو�ت  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ل���ق���ي���ا����س �جل�����اه�����زي�����ة و����ش���رع���ة 
و�لتعامل   ، للحو�دث  �ل�شتجابة 

معها وفق �ملعايري �لعاملية.
و�أظ�������ه�������رت �ل����ت����ج����رب����ة م����ه����ار�ت  
�مل�شرتكني و م�شتوياتهم �ملتقدمة 
تعك�س  �ل��ت��ي  و�لإن���ق���اذ،  �لبحث  يف 
ب������الد�ء و�ل��ع��م��ل بروح  �لرت����ق����اء 

�لفريق �لو�حد.
�إبر�هيم  حم��م��د  �ل��ع��ق��ي��د  و�أك������د 
�لعامري ،مدير مديرية �لطو�رئ 
تقنية  �أهمية  �لعامة،  و�ل�شالمة 
طائرة بدون طيار لتحديد مو�قع 
دعم  ، يف  �ل���ك���و�رث  �ل�����ش��ح��اي��ا يف 
، وتقليل   و�لإن��ق��اذ  �لبحث  �أع��م��ال 
عدد �لعن�شر �لب�شري يف مثل هذ� 

 ، �أبوظبي  ب�شرطة  �ملتنقل  �لأمني 
�لذي يعد من �مل�شاريع �ملتطورة يف 
�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  جمال 
جلمع  �مل���ت���ق���دم���ة  و�مل���������ش����وح����ات 

�إحد�ثيات �ملو�قع �جلغر�فية .
فكري  �ل���دك���ت���ور  ق����ال  ذل����ك  �إىل 
تقنية  ك���ل���ي���ة  وك����ي����ل   ، خ����رب����ا�����س 
�مل��ع��ل��وم��ات يف ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت 
�لتعريف  �إىل  تهدف  �لتجربة  �إن 
باأهميتها يف ت�شريع عملية �لإنقاذ، 
با�شتخد�م �حللول �لتقنية يف �إنقاذ 
مبتكرة  ح��ل��ول  تطوير  و  �لأرو�ح 
منظومة  ف���ى  ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري  و   ،
�مل�شرعات �حلكومية ، لتعزيز عمل 

�لبحث و�لإنقاذ.
�لأدو�ت   ب��ت��ط��وي��ر  ت�����ش��ه��م   ك���م���ا 
مو�قع  ل��ت��ح��دي��د  �مل�������ش���ت���خ���دم���ة  
�ل�����ش��ح��اي��ا  يف �ل���ك���و�رث م��ن قبل  
�لبحث  و  �لأولية  �ل�شتجابة  فرق 
و�لإنقاذ ، �ملجّربة ، وتوفري حلول 
مل�شاعدة  ت��ق��ل��ي��دي��ة  ج���دي���دة  غ��ري 

�لعمل،و�لرتقاء بالأد�ء للح�شول 
على �أف�شل �لنتائج ،م�شري�ً �إىل �أن 
�لتجربة، جت�شد تكامل �لعمل بني 
و�ل�شتفادة   ، �لقطاعات  خمتلف 
�لتكنولوجية  �ل����و�����ش����ائ����ل  م�����ن 
تطوير  يف  �مل����ت����وف����رة  �حل���دي���ث���ة 

وحت�شني �لأد�ء. 
�جلامعات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �إن  وق���ال 
�أحدث  �لبحوث، ومو�كبة  ومر�كز 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف جمال  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�لبحث و�لإنقاذ،  ي�شهم يف تطوير 
�لفريق،  عنا�شر  ومهار�ت  ق��در�ت 
�أف�شل  وف��ق  متقدمة  مر�حل  �إىل 
�مل���ع���اي���ري �ل���ع���امل���ي���ة، م���ع���رب���اً عن 
�لإمار�ت  جامعة  جلهود  تقديره 
طيار  ب�����دون  ط���ائ���رة  ت��ط��وي��ر  يف 
با�شتخد�م  تقنية �ل�) �لو�ي فاي( 
، لال�شتعانة بها يف عمليات �لبحث 

و�لإنقاذ 
�ل�شتعانة  �لتجربة  خالل  وجرى 
مب�����ش��روع خم��ت��رب ج����ي. �آي.�إ�������س 

�ل���ف���رق ف���ى ع��م��ل��ه��ا، م��و���ش��ح��اً �أن 
�لقيادة  ب��ن��ظ��ام  ت��ع��م��ل  �ل���ط���ائ���رة 
�ل��ت��ح��ك��م عن  �أو  �ل��ك��ام��ل  �ل���ذ�ت���ى 
�إذ يتم برجمتها باحد�ثيات  بعد ، 
�ملنطقة �لتي �شيتم بها �لبحث فى 
لتقوم  �إليها  �ل��و���ش��ول  تعذر  ح��ال 
مركز  تزويد  و  �آلياً  �مل�شح  بعملية 
بالقر�ء�ت  �ملنطقة  ف��ى  �لعمليات 

فور�ً لتخطيط عملية �لإنقاذ. 
�لرحمن  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  و�أو����ش���ح 
بق�شم  �مل�شارك  �لأ���ش��ت��اذ   �لكع�س، 
�ل�شبكات  و  �حل���ا����ش���وب  ه��ن��د���ش��ة 
�ل��ط��ائ��رة جمهزة  �أن  �ل��ك��ل��ي��ة  ف���ى 
ب��ت��ق��ن��ي��ة �����ش���ت�������ش���ع���ار ح���دي���ث���ة مت 
تطويرها يف �لكلية ،لدعم مهمات 
حتديد  يف  و�لإن�������ق�������اذ،  �ل���ب���ح���ث 
�لقيم  �لناجني،با�شتخد�م  مو�قع 
�ل�������ش���ف���ري���ة مل���ن���ظ���وم���ة ج����دي����دة  
،و  �لبحث  فريق  قبل  من  مطورة 
مبنية على �إ�شارة �لهاتف �ملتحرك 
لدى  �لأ�شخا�س �لذين يحتاجون 

�إىل م�شاعدة �أثناء �لكو�رث.
يقوم  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �أ����ش���ا����س  �أن  وذك����ر 
�حلديثة  �لتقنية  �لتطور�ت  على  
و�لنت�شار  �مل����ج����الت  مب��خ��ت��ل��ف 
�لذكية  �لنقالة  لالأجهزة  �لو��شع 
�إ�شار�ت  تر�شل  �لتى  و  �لعادية  �أو 
منتظم،  و   دوري  ب�شكل  ل�شلكية 
توفر  م����ك����ان  حت����دي����د  مل����ح����اول����ة 
خالل  من  بها  و�لت�شال  �ل�شبكة 
�لهو�ئيات �لال�شلكية،و با�شتخد�م 
تطوير  ع����رب  و  �خل���ا����ش���ي���ة  ه�����ذه 
لتحليل  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ب��رجم��ي��ات 
هذه �ل�شار�ت ميكن حتديد موقع 
وبذلك  كبرية،  بن�شبة  ما  �شخ�س 
�لهاتف  ج���ه���از  ي���ك���ون  �أن  مي��ك��ن 

مبثابة و�شيلة لتحديد �ملكان.
�مل��ط��ورة ل  �لتقنية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
حتتاج لوجود �شبكة �ت�شال قائمه 
بعد  حدوث �لأزمات لتحديد مكان 
حيث  هاتفه  طريق  عن  �ل�شخ�س 
تقوم عرب تقنية �لتثليث بتحديد 
�ملو�قع، مبا يخدم فرق �لعمل فى 
�شرعة �ل�شتجابة بتحديد مو�قع 

�لناجني.
جهاز  ت��ت�����ش��م��ن  �أن���ه���ا  �إىل  ول���ف���ت 
هو�ئي للقيام بعملية �مل�شح ،وميكن 
���ش��ب��ك��ات �جليل  ت��ع��دي��ل��ه ح�����ش��ب 
�لبلوتوث،  ،�أو  �ل��ر�ب��ع  �أو  �لثالث، 
�حلادث  بيئة  على  ب��ن��اء  وغ��ريه��ا، 
،مو�شحاً  �مل�شتخدمة  و�ل�شبكات 
�لهو�ئي  ق����وة  �زد�دت  ك��ل��م��ا  �أن�����ه 
�لإ���ش��ارة، وهي  دق��ة حتديد  ،تزيد 
وتتميز   ، م��ك��ل��ف��ة  غ����ري  ت��ق��ن��ي��ة 
فر�شة  �أف�����ش��ل  ت��وف��ر  و  بال�شرعة 
�حلياة  قيد  على  �ل�شحايا  لإبقاء 

يف �ل�شاعة �لأوىل من �حلادثة.
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اأخبـار الإمـارات
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اأبوظبى 
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العني
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العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
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عبداهلل بن زايد يرتاأ�س الجتماع 
الرباعي حول اليمن يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
حول  �لرباعي  �لجتماع  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 

�ليمن �لذي عقد �أم�س يف �أبوظبي.
�شارك يف �لجتماع معايل عادل بن �أحمد �جلبري وزير 
بوري�س  وم��ع��ايل  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  خ��ارج��ي��ة 
ليندر  وتيموثي  �لربيطاين  �خلارجية  وزير  جون�شون 
ل�شوؤون  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  نائب  كينغ 

�ل�شرق �لأدنى.
�شوء  يف  �ليمن  يف  �لأو����ش���اع  تقييم  �لج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
�لإجر�ء�ت �لإق�شائية و�لعنيفة �لتي متار�شها ملي�شيات 

�ليمنية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ع��ل��ى  �شيطرتها  ل��ف��ر���س  �حل��وث��ي 
�لإن�شاين  �ل��دع��م  ت��ع��زي��ز  �شبل  مناق�شة  مت��ت  وك��ذل��ك 
�أرج���اء �ليمن. و�أك���د �حل��ا���ش��رون دع��م جهود  يف جميع 
�ل�شيخ  ولد  ��شماعيل  �ليمن  �إىل  �لعام  �لأم��ني  مبعوث 
�لدعم  وناق�شو�  �ل�شيا�شية  �لعملية  حتريك  يف  �أح��م��د 
�لدعم  �أن هذ�  موؤكدين  للملي�شيات �حلوثية  �لإي��ر�ين 

ي�شاهم يف ��شتمر�ر �حلرب ويقو�س �جلهود �ل�شيا�شية.
ب�شكل  �جتماعاتها  ع��ق��د  ع��ل��ى  �لأرب����ع  �ل����دول  و�ت��ف��ق��ت 
دوري على �أن يكون �لجتماع �لقادم يف �لربع �لأول من 

.  2018
ح�شر �لجتماع معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س 

وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية.

•• اأبوظبي-وام:

م�ن  تذكارية  م�شكوكة  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  م�شرف  ي�شدر 
ويت�شمن  �لتاأمني.  هيئة  تاأ�شي�س  على  �شنو�ت   10 مرور  مبنا�شبة  �لف�شة 
وجه �مل�شكوكة �شورة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” حماطة بعبارة “�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة” مكتوبة باللغة �لعربية.. 

 2000 ب��اإ���ش��د�ر  �مل�شرف  و�شيقوم  �ملنا�شبة.  �شعار  �خللف  يت�شمن  فيما 
وي�شل  درهما   50 م�شكوكة  لكل  �ل�شمية  �لقيمة  تبلغ  تذكارية  م�شكوكة 
و�خلليط  ملم   38.61 قطرها  يبلغ  بينما  غ���ر�م   28.28 �ىل  وزن��ه��ا 

�ملعدين “999Ag” ف�شة خال�شة.
ومت ت�شليم كافة �مل�شكوكات �لتذكارية من �لف�شة �ىل �جلهة �لطالبة “هيئة 
طريق  عن  �لنا�س  عامة  على  تعر�س  لن  �مل�شكوكات  ف��اإن  �لتاأمني” لذلك 

�لبنوك.

•• اأم القيوين -وام:

�ملجل�س  �ملعال ع�شو  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�شمو  بح�شور  �لأم��ريي  �لديو�ن  يف  �م�س  �لقيوين  �أم  �لأعلى حاكم 
�شعادة  �لقيوين  �أم  �ملعال ويل عهد  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
�ل�شعودية  �ل�شايف قن�شل عام �ململكة �لعربية  عبد�لهادي بن حممد 
�جلديد �لذى ح�شر لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عملة 
لدى �لدولة. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين بالقن�شل �لعام 

و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنيا  �ل�شقيقة...  �ل�شعودية  �لعربية  للملكة 
و�ل�شد�د يف �أد�ء مهام عملة مبا ي�شهم يف توطيد �لعالقات �لأخوية 
بني �لبلدين.. م�شيد� بالعالقات �لطيبة �لتي تربط دولة �لمار�ت 
�ل�شيخ خالد بن  �للقاء  �ل�شقيقة. ح�شر  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
�أحمد  و�ل�شيخ  �لقيوين  ب��اأم  �لم���ريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �ملعال  ر����ش��د 
�أم  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن 
�لقيوين و�شعادة نا�شر �شعيد �لتالي مدير �لديو�ن �لأمريي و�شعادة 

ر��شد حممد �أحمد مدير �لت�شريفات وعدد من �مل�شوؤولني.

برئا�صة من�صور بن زايد 

الوزاري للتنمية يناق�س ا�شرتاتيجية الأمن املائي 2036 
•• اأبوظبي -وام:

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
للتنمية،  �ل��وز�ري  �ملجل�س  رئي�س 
�جتماعه  خ���الل  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
ق�شر  يف  �م�س  �شباح  عقد  �ل��ذي 
�لرئا�شة باأبوظبي، جمموعة من 
�حلكومية  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شيا�شات 
�مل��ق��رتح��ة، و�ط��ل��ع على ع��دد من 
يف  �مل��درج��ة  و�ل��ت��ق��اري��ر  �لق�شايا 

جدول �أعماله.
�ملجل�س  ن����اق���������س  وت����ف���������ش����ي����اًل، 
لدولة  �ملائي  �لأم��ن  ��شرت�تيجية 
�لتي   2036 �لإم���ار�ت حتى عام 
�ملدى  ق�شرية  م�شتهدفات  حت��دد 
�ملدى،  وطويلة  �مل��دى  ومتو�شطة 

و�لذي  �لحت���ادي���ة،  �حل��ك��وم��ة  يف 
و�لتطبيق  �ل��ع��م��ل  �آل���ي���ة  ي��و���ش��ح 
وح���وك���م���ة �لإن���ت���اج���ي���ة م���ن �أج���ل 
�حلكومة  تناف�شية  م�شتوى  رف��ع 
�أد�ء  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  �لحت����ادي����ة 
وبطريقة  فعال  ب�شكل  �إنتاجيتها 
وكيفية  وم����ن����ظ����م����ة،  �����ش����ام����ل����ة 
للمو�رد  �لأم����ث����ل  �ل����ش���ت���خ���د�م 
باأف�شل  مقارنة  للحكومة  �ملالية 
و��شتعر�س  �ل��ع��امل��ي��ة.  �مل��م��ار���ش��ات 
�مل��ج��ل�����س ع�����دة ت���ق���اري���ر ل���دي���و�ن 
�ملحا�شبة ب�شاأن �حل�شاب �خلتامي 
ل�������ش���رك���ة جم���م���وع���ة �لإم����������ار�ت 
ل���الت�������ش���الت، و����ش���رك���ة �لحت����اد 
ل���ل���ق���ط���ار�ت، وج����ه����از �لإم��������ار�ت 
�لوطنية  و�ل��ل��ج��ن��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، 
جميعها  و�مل���وؤمت���ر�ت  للمعار�س 

عن �ل�شنة �ملالية 2016.

�ملتكاملة  �لإد�رة  �أ���ش�����س  وت�����ش��ع 
ل����ل����م����و�رد �مل����ائ����ي����ة و�����ش���ت���د�م���ة 
�لأم�������ن �مل����ائ����ي مب����ا ي���ت���و�ف���ق مع 
ومئوية   2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة 

�لإمار�ت 2071.
وب���������ح���������ث �مل������ج������ل�������������س �����ش����م����ن 
باحللول  ق��ائ��م��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�شل�شلة  عنا�شر  جلميع  �ملقرتحة 
م�شادر  ت�����ش��م��ل  �مل���ائ���ي  �لإم�������د�د 
وتوزيع  و�إن���ت���اج  �ل��ب��دي��ل��ة،  �مل���ي���اه 
�ل���ط���و�رئ، و�آليات  �مل��ي��اه حل���الت 
�ملائية  �ل�شبكي  و�لربط  �لتخزين 
بني مناطق �لدولة، و�إد�رة �لطلب 
و�ملعايري  و�لت�شريعات  �مل��اء،  على 
و�ل���ن���ظ���م و�ل������ق������در�ت �لإد�ري���������ة 

و�ملوؤ�ش�شية �لالزمة للتنفيذ.
ك����م����ا ب����ح����ث �مل���ج���ل�������س �ل���دل���ي���ل 
�لإنتاجية  ل��ق��ي��ا���س  �لإر������ش�����ادي 

انطالق موؤمتر اأمرا�س الكلى 2017 غدا بدبي 
•• دبي-وام: 

تنطلق يف دبي غد� �لأربعاء �أعمال �ملوؤمتر �ل�شابع جلمعية �لإمار�ت �لطبية 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  رعاية  �شيقام حتت  �ل��ذي   2017 �لكلي  لأمر��س 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  رئي�س  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�ل�شيخ  جائزة  من  بدعم  و  �لكلي  لأمر��س  �لدولية  �جلمعية  مع  بالتعاون 

حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية .
“�إنرتكونتيننتال  ف��ن��دق  يف  �أي���ام  �أرب��ع��ة  ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  يف  ي�����ش��ارك 
و�لإقليميني  �لعامليني  �ملتحدثني  من  جمموعة   -  “ دب��ي  �شيتي  ف�شتيفال 
�شهدتها  �ل��ت��ي  �لأخ����رية  �ل��ت��ط��ور�ت  ��شتعر��س  ب��ه��دف  �ملعنيني  و�لأط���ب���اء 

�ملجالت �لرئي�شية لأمر��س �لكلى.
�ل�شلة  ذ�ت  و�لبتكار�ت  �لتطور�ت  �أح��دث  عن  �شاملة  ملحة  �ملوؤمتر  ويقدم 
�إىل  �لو�شول  �إمكانية  للح�شور  توفر  �أن  �شاأنها  من  و�لتي  �لكلى  باأمر��س 
�ملعد�ت و�مل�شار�ت �لتدريبية �لتي تعترب حا�شمة على �شعيد �تخاذ �لقر�ر�ت 

�ل�شحيحة لتوفري م�شتوى �أف�شل من �لرعاية.
�لرئي�شية  �خل��ط��ورة  عو�مل  تتمثل  �لإح�شائية  �ل��در����ش��ات  لأح��دث  ووفقا 
لالإ�شابة باأمر��س �لكلى يف �أمر��س �رتفاع �شغط �لدم ود�ء �ل�شكري لدى 
توؤدي  �أن  ميكن  فيما  �ل�شحية..  غري  �حلياة  �أمن��اط  جانب  �إىل  �ملر�هقني 
�ل�شمنة �لناجمة عن �لأنظمة �لغذ�ئية غري �ل�شحية و�ل�شتهالك �ملفرط 
لالأغذية �لدهنية ذ�ت �ملحتوى �لعايل من �ل�شوديوم �إىل �لإ�شابة بارتفاع 

�شغط �لدم حيث تنتمي كلتا �حلالتني لقائمة عو�مل �خلطورة �لرئي�شية.
�ملوؤمتر  �إن  �ملوؤمتر  رئي�شة  �لرخيمي  منى  �لدكتورة  قالت  �لإط��ار  ه��ذ�  ويف 
و��شعا  طيفا  �شيناق�س   2017 �لكلى  لأم��ر����س  �لدولية  للجمعية  �ل�شابع 
من �ملو��شيع �لتي ي�شمل �أولها غ�شيل �لكلى �لربيتوين خالل �ليوم �لأول 
�لربيتوين  �لكلى  لغ�شيل  �لدولية  �جلمعية  مع  بالتعاون  وذل��ك  للموؤمتر 
“ISPD” ودور �أطباء �لكلى يف �لتح�شري للتدخالت �جلر�حية �لب�شيطة 
عند �إجر�ء عمليات �لغ�شيل �لدموي للمر�شى �مل�شابني بالأمر��س �لكلوية 

�ملزمنة خالل �ليوم �لثاين.
�لتطور�ت يف  �أحدث  �ليوم �لأخري ملناق�شة  �أنه �شيتم تخ�شي�س  �إىل  ولفتت 

جمال زر�عة �لكلى حيث �شتقام هذه �جلل�شات جنبا �إىل جنب مع جمموعة 
�لتي ينظمها جمموعة من �خل��رب�ء و�ملخت�شني  �ليومية  �لعمل  من ور�س 
�أنحاء �لعامل  من دولة �لإم��ار�ت ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي وخمتلف 
منوهة باأنه مت هذ� �لعام �عتماد �ملوؤمتر وور�س �لعمل �مل�شاحبة له من قبل 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع حيث �شيح�شل �مل�شاركون فيه على 16.25 

من نقاط �لتعليم �لطبي �مل�شتمر.
و�أ�شافت �لدكتورة �لرخيمي �أن جل�شات �ملوؤمتر �شتناق�س خمتلف �إجر�ء�ت 
�لكلوية  و�لأمر��س  �لكلوي  بالف�شل  �مل�شابني  �ملر�شى  �لكلى وعالج  غ�شيل 
�ملزمنة ف�شال عن تنظيم �شت جل�شات �شت�شلط �ل�شوء على �أحدث �لأن�شطة 

و�لتطور�ت يف جمال �أمر��س �لكلى.
ومن جانبه �أكد �شعادة عبد �هلل بن �شوقات �ملدير �لتنفيذي جلائزة �ل�شيخ 
�شبل  دعم  دور �جلائزة يف  �لطبية علي  للعلوم  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حمد�ن 
�ملحلية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �مل�شتمر  �ل��ط��ب��ي  �لتعليم 
و�لإقليمية و�لعاملية ما �أ�شهم يف حت�شني �خلدمات �لطبية و�ل�شحية م�شري� 
�إىل �أن توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم بتاأ�شي�س �جلائزة 
منذ عام 1999 جاء لتكون منرب� لرت�شيخ مبد�أ �لتميز يف �لرعاية �لطبية 

و�ل�شحية.
وقال �إن �جلائزة �أولت �هتماما خا�شا بالعمل على تطوير �لنهج �لتقليدي 
�آفاق  نحو  بها  لالنطالق  �مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  بر�مج  تنظيم  يف  �ملتبع 
خالل  وم��ن  �لطبي  �لقطاع  يف  �لهائلة  �لتطور�ت  مع  يتما�شى  مبا  �أرح��ب 
�خل��روج مبنتج  �شبيل  وتوحيدها يف  �ملبذولة حاليا  �لهائلة  تن�شيق �جلهود 
ب��ال��ك��ي��ف م��ن �ل��ك��م و�أك����رث تطلعا  �أك����رث �ه��ت��م��ام��ا  تعليمي ب��ح��ث��ي م��ت��ط��ور 
�إىل  ��شتناد�  �لهام  �لقطاع  هذ�  على  للقائمني  �مللحة  �لو�قعية  للمتطلبات 

روؤية ��شرت�تيجية �شاملة.
ويقدم هذ� �ملوؤمتر جتربة تعلم تو��شل متميزة مع توفريه دور�ت تدريبية 
�ل�شريري  �لكلى  طب  على  يركز  بربنامج  متبوعة  �لأول  �ليوم  منذ  تبد�أ 
�إىل عقد  بالإ�شافة  �أي��ام  م��د�ر ثالثة  �لكلى على  وزر�ع��ة  �لكلوي  و�لغ�شيل 
ور�شة �لعمل �لإقليمية للجمعية �لدولية للكلى “ISN” يف منطقة �ل�شرق 

�لأو�شط يوم 16 دي�شمرب.

تبداأ »م�صروع نور اأبوظبي« بهدف ا�صتبدال االإنارة التقليدية اإىل اإنارة »LED« مطلع العام 2018

بلدية مدينة اأبوظبي خالل موؤمتر الإنارة: تطوير اآلية اإدارة برنامج الإنارة يف الأماكن العامة واملرافق وحتقيق معايري ال�شتدامة هدف واأولوية 
•• اأبوظبي – الفجر: 

�إد�رة  �آل��ي��ات  تطوير  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  دع��ت 
و�مل��ر�ف��ق وحتقيق  �لعامة  �لأم��اك��ن  �لإن���ارة يف  برنامج 
م��ع��اي��ري �ل���ش��ت��د�م��ة ك��ون��ه��ا �أول����وي����ة وه���دف���ا يج�شد 

��شرت�تيجية �لإنارة �لتي �طلتها �أبوظبي.
�أعماله  �لإن��ارة �لذي �نطلقت  جاء ذلك خالل موؤمتر 
بتنظيم  �أب��وظ��ب��ي(  ف��ن��دق )وي�شتني  �لث��ن��ني يف  �ل��ي��وم 
وي�شتمر يومني، حيث   ACM Event �شركة  من 
ياأتي هذ� �ملوؤمتر �شمن �إطار حر�س د�ئرة �لتخطيط 
�لعمر�ين و�لبلديات – بلدية مدينة �أبوظبي و�لتز�مها 

بتطبيق ��شرت�تيجية �لإنارة يف �إمارة �أبوظبي. 
وق��د ���ش��ارك يف �مل��وؤمت��ر �ل��ع��دي��دة  م��ن �جل��ه��ات ممثلة 
و�لإقليميني  �ملحليني  و�ملطورين  �حلكومية  بالهيئات 
يف  �ملتخ�ش�شني  و�ملقاولني  و�ل�شت�شاريني  و�لدوليني، 
للمنتجات  �مل�شنعة  �لعاملية  و�ل�شركات   ، �لإن��ارة  جمال 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف �لإن�������ارة ،ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���س �مل���وؤمت���ر يف 
جل�شاته �آخر �مل�شتجد�ت و�ملمار�شات �لإقليمية و�لعاملية 
و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �حل��دي��ث��ة يف جم���ال �لإن�����ارة مب��ا يف 
�لتحكم  و  �لت�شغيل  �لذكية يف جمال  �لتطبيقات  ذلك 
مب�شتويات �لإنارة �لعامة على �لطرق. ويهدف �ملوؤمتر 
�أبوظبي  ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  �ل���ري���ادي  �ل����دور  ت��اأك��ي��د  �إىل 
يف جم���ال �لإن�����ارة و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خل����رب�ت �لعاملية 
و�جل�شور  �ل��ط��رق  على  �ملنت�شرة  �لإ���ش��اءة  جم��الت  يف 
�ل�شاحات  و�إ���ش��اءة  �مل�����ش��اة،  و�إ���ش��اءة مناطق  و�لأن��ف��اق، 
م�شرتكة  روؤي�����ة  �إىل  و�ل���و����ش���ول  �ل��ع��ام��ة،  و�حل���د�ئ���ق 
�أف�شل  و��شتثمار  �ملمار�شات،  �أف�شل  لرت�شيخ  موحدة 
�مل�شاهمة  �شاأنها  من  �لتي  �ملبدعة  و�لأف��ك��ار  �لتقنيات 
فر�س  وتوفري  �ل�شتد�مة  وحتقيق  �لطاقة  توفري  يف 
على  �حلفاظ  ثقافة  وتوطيد  للمطورين،  ��شتثمارية 

�لبيئة بال�شكل �لذي ي�شاهم يف دفع عجلة �لتنمية.

�لها�شمي  �لقادر  عبد  �شامي  �ملهند�س  �أك��د  جانبه  من 
�أثناء  �لبلدية  �لتحتية يف  �لبنية  رئي�س جمموعة دعم 
�مل��وؤمت��ر ياأتي  �أن �نعقاد ه��ذ�  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �ن��ط��الق 
�نعكا�شا حلر�س د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات 
– بلدية مدينة �أبوظبي و�لتز�مها بتطبيق ��شرت�تيجية 
�لإنارة يف �إمارة �أبوظبي، و�لهادفة �إىل �تباع �ل�شيا�شات 
و�لإجر�ء�ت و�مل�شاريع �لقائمة على مبادئ �ل�شتد�مة، 
وحتقيق عن�شر �لرت�شيد يف ��شتهالك �لطاقة، و�إيجاد 
�أر�شية حقيقية لإجناح م�شروع �ل�شتد�مة على �ل�شعد 
�لبنية  م�شاريع  جميع  يف  �لروؤية  هذه  تطبيق  و  كافة، 

�لتحتية �لتي تنفذها �لبلدية بالتعاون مع �شركائها.
و�أ����ش���ار �أن ه���ذ� �مل���وؤمت���ر ���ش��ي��ك��ون ث��ري��ا ب��ال��ع��دي��د من 
�لطرق  على  �ملنت�شرة  �لإ����ش���اءة  ت��ت��ن��اول  �ل��ت��ي  �مل��ح��اور 
و�إ�شاءة  �مل�����ش��اة،  و�إ���ش��اءة مناطق  و�جل�����ش��ور و�لأن��ف��اق، 
�أف�شل  �ل��ع��ام��ة، و�لط����الع على  �ل�����ش��اح��ات و�حل��د�ئ��ق 
�لتقنيات  �أف�شل  و��شتثمار  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �ملمار�شات 
توفري  يف  �مل�شاهمة  �شاأنها  من  �لتي  �ملبدعة  و�لأف��ك��ار 
�لطاقة وحتقيق �ل�شتد�مة وتوفري فر�س ��شتثمارية 
ل��ل��م��ط��وري��ن، وت��وط��ي��د ث��ق��اف��ة �حل��ف��اظ ع��ل��ى �لبيئة. 
�لأفكار  لطرح  منا�شبة  من�شة  ي�شكل  �ملوؤمتر  �أن  و�أك��د 
على  جديد  م��ن  لل�تاأكيد  �لإن����ارة  جم��ال  يف  �لع�شرية 
م�شاريع  تطوير  يف  �ل�شتد�مة  مفاهيم  �عتماد  �أهمية 
توجهات  م��ع  يتطابق  �ل���ذي  بال�شكل  �لتحتية  �لبنية 
�حلكومة �لر�شيدة ، و�لتكنولوجية �لع�شرية �حلديثة 
وم�شاريع  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  وم�����ش��اري��ع  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
ركائز  باأهم  و�لهتمام  �خل�شو�س،  وج��ه  على  �لإن���ارة 
�إىل تخفي�س م�شتويات  �لإن��ارة و�لهادفة  ��شرت�تيجية 
��شتهالك  �لناجتة عن  �لكلفة  وتخفي�س  �لإن��ارة  �شدة 
�ل��ط��اق��ة و�إن��ت��اج��ه��ا ..مل���ا ل��ه م��ن �أث���ر ك��ب��ري يف �لتقليل 
غري  �ل�شتهالك  عن  �لناجمة  �لغازية  �لنبعاثات  من 
�شيانة  �أعمال  على  �لإنفاق  وتر�شيد  للطاقة،  �ملجدي 

وحت�شني   .. �أنو�عها  �ختالف  على  �لإن���ارة  منظومات 
نوعية �لإنارة، وقال: �لوقت قد حان لعتماد مفاهيم 
�لتكنولوجيا وحدها  و�أن   ، �مل�شاريع  يف  �لذكية  �لإن��ارة 
��شتهالك  يف  �لرت�شيد  برنامج  لتحقيق  كافية  لي�شت 
�ل�شتفادة  �آل��ي��ات  م��ن  ن��ط��ور  �أن  علينا  و�إمن���ا  �ل��ط��اق��ة 
�لإنارة  مع  ومتازجها  �لطبيعية  �لإن��ارة  من  �لق�شوى 
تطوير  وكذلك  وم�شتخدمني،  كم�شتهلكني  �ل�شناعية 
طرق �لتحكم بها.   وقد �شاركت بلدية مدينة �بوظبي 
�ل��دورة من موؤمتر �لإن���ارة بثالث �أور�ق عمل  يف ه��ذه 
قدمها نخبة من �خلرب�ء و�ملهند�شني حيث ��شتعر�س 
�إن��ارة �لطرق �حلالية يف  �أه��م م�شروعات تطوير نظام 
جزيرة �أبوظبي، و�أحدث �لرب�مج �لتي تتبعها �لبلدية 
لإد�رة �شيانة �إنارة �لطرق، كما �شارك نخبة من خرب�ء 
�لبلدية يف هذ� �ملجال يف جل�شات �لنقا�س �لفني لإثر�ء 
�ل�شوء  وت�شليط  و�لدولية،  �ملحلية  بخرب�تهم  �ملوؤمتر 
�لإنارة  ��شرت�تيجية  معايري  تطبيق  يف  جناحها  على 
ت��ز�م��ن��اً مع  �مل�����ش��اري��ع �جل��دي��دة،  �مل�شتد�مة يف  �ل��ع��ام��ة 
�لإنارة  و�شع  ت�شحيح  جم��ال  يف  �مل�شتقبلية  �خلطط 

�لعامة وفقاً للمعايري و�ملو��شفات �جلديدة .
خالل  �أبوظبي  مدينة  بلدية  تبد�أ  مت�شل  �شعيد  على 
�لربع �لأول من �لعام �ملقبل 2018 تنفيذ م�شروع نور 
�لتقليدية �حلالية يف  ��شتبد�ل �لإن��ارة  �أبوظبي بهدف 
�أبوظبي �إىل �إنارة LED �ملوفرة للطاقة وذلك �شمن 
�إطار �حلر�س على تر�شيد ��شتهالك �لكهرباء وحتقيق 
�لطاقة،  على  و�حل��ف��اظ  �مل�شتد�مة  �لتنمية  معايري 
وتتوقع �لبلدية �إجناز �مل�شروع يف غ�شون �شنة ون�شف 

�ل�شنة مع مدة ت�شغيلية ت�شل �إىل 10 �شنو�ت.
و�أ�شافت �لبلدية �أن �مل�شروع يهدف �إىل تقليل وتر�شيد 
بالإ�شافة  �لكربونية،  و�لنبعاثات  �لطاقة  ��شتهالك 
يهدف  كما  و�لت�شغيل،  �ل�شيانة  م�شاريف  تقليل  �إىل 
�لكهرباء  ��شتهالك  �إ�شافية يف  وف����ور�ت  حتقيق  �إىل 

�لت�شميمية  �لإ������ش�����اءة  ����ش���دة  ت��خ��ف��ي�����س  خ����الل  م���ن 
 Dimming و��شتخد�م تطبيقات �لأنظمة �لذكية 
 ،LED إىل جانب �إدخال تكنولوجيا�  ))Controls
منها  منافع  ع��دة  على  للح�شول  �شيوؤدي  �ل��ذي  �لأم��ر 

منافع �جتماعية و�قت�شادية وبيئية.
�ل���ط���رق �حلالية  �إن�������ارة  �����ش���ت���ب���د�ل وح������د�ت  و���ش��ي��ت��م 
 LED ل��ت�����ش��ب��ح   MH و   HPS ن�����وع  م����ن  وه�����ي 
بني  ���ش��ر�ك��ة  ع��ق��ود  خ���الل  م���ن   Luminaires
 Public-Private و�ل��ع��ام  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع��ني 
�لر�ئد  �مل�شروع  على  �لرتكيز  مع   Partnership
�أبوظبي و�ملزمع طرحه  �إن��ارة جزيرة  ب�شبكة  و�خلا�س 
توريد  باأعمال  و�لقيام   ، �لعام  هذ�  لحقاً  مناق�شة  يف 
وت��رك��ي��ب وت�����ش��غ��ي��ل و���ش��ي��ان��ة ومت���وي���ل م���ا ي��ق��رب من 
43،000 وحدة �إنارة، و�شيت�شمن نطاق �لعمل �أي�شاً 
ت�شميم وتوريد وتركيب ومتويل نظام حتكم مركزي 
ت�شليمه  �شيتم  و�ل��ذي  �جلديدة  �لإن���ارة  لوحد�ت  ذك��ي 

للبلدية عند ��شتكمال �لرتكيب و�لت�شغيل. 
�قت�شادية  طبيعة  ذو  �مل�����ش��روع  �أن  �لبلدية  و�أو���ش��ح��ت 
ي�����ش��اه��م ف��ي��ه �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ع���ن ط��ري��ق �لتمويل 
و�لتمويل  �لت�شميم  �ل��ت��ال��ي��ة:  �لعمليات  يف  و�لإد�رة 
و�لإن�شاء و�ل�شيانة  و�لت�شغيل، م�شرية �أنها تطبق من 
خالل هذ� �مل�شروع �لتوجيهات �ل�شديدة للدولة ب�شاأن 
�إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س يف متويل و�إن�شاء وت�شغيل بع�س 

�مل�شاريع �ملتعلقة بالبنية �لتحتية على �شبيل �ملثال.
ي�شهم  �لإن��ارة،  ��شرت�تيجية  تنفيذ  �أن  �لبلدية  و�أك��دت 
يف حتقيق �لعديد من �لفو�ئد، ويف مقدمتها تخفي�س  
ل  مبا  �لطاقة  ل�شتهالك  �لإجمالية  �لتكلفة  فاتورة 
وحتقق  �ل�شابقة،  باملعايري  مقارنة   ،  70% عن  يقل 
�مل�شتوى  على  �لإ����ش���اءة  بيئات  �أف�����ش��ل  �ل�شيا�شة  ه��ذه 
�أك�شيد  ث��اين  �ن��ب��ع��اث��ات  تخفي�س  يف  وت�شهم  �ل��ع��امل��ي، 
وك��ذل��ك تخفي�س   ،75% ب��ح��و�يل   CO2 �ل��ك��رب��ون 

�أعمال �لتجهيز�ت و�ل�شيانة.

امل�شرف املركزي ي�شدر م�شكوكة تذكارية مبنا�شبة 
مرور 10 �شنوات على تاأ�شي�س هيئة التاأمني

حاكم اأم القيوين ي�شتقبل القن�شل 
العام ال�شعودي لدى الدولة



الثالثاء   12   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12196  
Tuesday  12   December   2017  -  Issue No   12196

06

اأخبـار الإمـارات
ارتفاع يف وترية اإنفاق »بيت اخلري« يف عام اخلري

�شبتمرب  نهاية  حتى  اأ�شرة  األف   65 من  لأكرث  مليون   174
•• دبي –الفجر:

�لربع  نهاية  حتى  �خل��ري«  »بيت  �أ�شدرتها  �لتي  �ملالية  �لنتائج   ت�شري 
»عام  يف  مهمة  نتائج  حققت  �جلمعية  �أن  �إىل   2017 ع��ام  م��ن  �لثالث 
ما  �ملختلفة  �خلريية  �مل�شاريع  على  �إنفاقها  جمموع  بلغ  حيث  �خل��ري«، 
يزيد عن 174 مليون درهم، وهو ي�شكل �إ�شافة �إىل مبادر�تها �ملتنوعة 
�لتي نفذتها هذ� �لعام، مما يب�شر بح�شاد خمتلف، يتوج جهودها، وهي 
بعطائه،  يكون متميز�ً  �ل��ذي تخطط لأن  ز�ي��د«  »ع��ام  ت�شتعد ل�شتقبال 
حياة  يف  مقابل  ب��ال  �لعطاء  نهج  �أر���ش��ى  �ل��ذي  �ملنا�شبة،  ب�شاحب  ليليق 
�لإمار�تيني، وعزز بنهجه قيم �لفزعة و�لعون و�إغاثة �مللهوف �لتي عرف 

بها جمتمع �لإم��ار�ت. وي�شري �لتقرير �إىل �أن عدد �لأ�شر �مل�شتفيدة من 
�جلمعية حتى نهاية �شبتمرب بلغ 65362 �أ�شرة، منها 37478 �أ�شرة 
م�شجلة يف �أفرع �جلمعية يف دبي ور�أ�س �خليمة وعجمان و�لفجرية، يف 
حني بلغ جمموع �لأ�شر �مل�شتفيدة من مر�كز هيئة �آل مكتوم �خلريية يف 
وفق  باإد�رتها  ت�شرف �جلمعية  و�لتي  و�لل�شيلي،  وحتا  و�لعوير  �لرب�شاء 

�شر�كة ر��شخة ومتجددة 27884 �أ�شرة.
كل  يعالج  �لتي  للم�شاريع  وفقاً  �خل��ري«  »بيت  �مل�شاعد�ت يف  توزيع  ويتم 
�لأ�شر  برنامج  �لإن��ف��اق على  بلغ حجم  �لح��ت��ي��اج، حيث  م��ن  ن��وع��اً  منها 
منها  دره���م،  مليون   53 ح��و�يل   2017 �شبتمرب  نهاية  حتى  �ملتعففة 
27.021.400 درهم، بينما بلغ حجم �لإنفاق على نف�س �لربنامج يف 

مر�كز �لهيئة 25.914.550 درهم.
�أو   كما تنفق �جلمعية م�شاعد�ت طارئة لالأ�شر �لتي تعاين من �شائقة 
 10.886.617 مبلغ  قدمت  حيث  �ل��دع��م،  ت�شتدعي  ط��ارئ��ة  ظ��روف 
تقدمت  �لتي  لالأ�شر  قدمت  بينما  ل��الأف��رع،  جل��اأت  �لتي  لالأ�شر  دره��م 
بطلب �مل�شاعدة من �ملر�كز، مبلغ 9.010.456 درهم، لي�شل جمموع 
 20 ح��و�يل  �لطارئة  �مل�شاعد�ت  م�شروع  على  �خل��ري«  »بيت  قدمته  م��ا 

مليون درهم.
و�أنفقت �جلمعية على دعم �لتعليم لأبناء �لأ�شر �ملتعففة و�لأ�شر حمدودة 
5.6 مليون دره��م، توزعت بني  �لدخل يف �لأف��رع و�ملر�كز ما جمموعه 
من  �أنفقت  دره��م  و1.658.159  �لأف��رع،  يف  دره��م   3.991.370

خالل �ملر�كز، وي�شمل هذ� �لإنفاق م�شروعي �لقرطا�شية و«تي�شري« لدعم 
�لطلبة �جلامعيني.

 ووزعت �جلمعية من خالل �لأفرع و�ملر�كز ما قيمته  6.6 مليون درهم 
درهم  مليون   8.8 و�أنفقت  �إ�شايف،  كدعم  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من 
�شجيناً،   28 على  كمديونيات  مليون   8.1 منها  �شددت  �لغارمني،  على 
4 مليون درهم  �أنفقت ما يزيد عن  حررتهم مبنا�شبة عيد �لفطر، كما 
على دعم �لأ�شر بامل�شتلزمات �ملنزلية و�شيانة �ملنازل، وحو�يل 4.4 مليون 
على عالج �ملر�شى �ملقيمني، و2.8 مليون م�شاعد�ت خمتلفة �لأغر��س، 
�لرم�شانية ومبنا�شبة  �مل�شاريع  خ��الل  �ل��ذي مت من  �لإن��ف��اق  ه��ذ� غري 

�لأعياد، و�لذي و�شل �إىل حو�يل 69 مليون درهم.

خالل افتتاح اأعمال امللتقى الرابع لـ منتدى تعزيز ال�صلم يف املجتمعات امل�صلمة

نهيان بن مبارك يوؤكد موقف الإمارات الثابت من عروبة القد�س
•• اأبوظبي-وام:

�أك������د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
م����وق����ف �لم�����������ار�ت �ل����ث����اب����ت من 
جوهر  متثل  �لتي  �لقد�س  عروبة 
�لو�شط  �ل�شرق  �ل�شالم يف  عملية 
دعمها  ���ش��ت��و����ش��ل  �لم������ار�ت  و�ن 
لهوية �لقد�س �لعربية وللو�شعية 
�أر����ش���ت���ه���ا كافة  �ل���ت���ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
بخ�شو�شها  �ل��دول��ي��ة  �لتفاقيات 
وهو  �لفل�شطيني  �ل�شعب  وحقوق 
م��ا �أع����اد ت��اك��ي��ده جمل�س �ل����وزر�ء 
�أن  معاليه  �أك���د  كما  �لول.  �م�����س 
�ل�شامن  ت�شكل  �ل��ق��د���س  ق�شية 
�ملنطقة  يف  لال�شتقر�ر  �لأ���ش��ا���ش��ي 
دعم  و�أن  �ل�شالم  عملية  وج��وه��ر 
يعد  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ح��ق��وق 
نهجاً ر��شخاً لدى �لإمار�ت وتعمل 
�لر�شيدة  وقيادتها  د�ئ��م��اً  �ل��دول��ة 
�لدويل  �ملجتمع  ج��ه��ود  دع��م  على 
مبادىء  �ر����ش���اء  �إىل  ت���ق���ود  �ل���ت���ي 
�جلميع  ت���خ���دم  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ����ش���الم 
وحت��ق��ق �ل���ش��ت��ق��ر�ر و�ل�������ش���الم يف 
�شياغة  دون  وحت������ول  �مل���ن���ط���ق���ة 
�شروره  ي���وج���ه  م��ت��ط��رف  خ���ط���اب 

للعامل �أجمع.
معاليه  �ألقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�مللتقى  �أع�����م�����ال  �ف���ت���ت���اح  خ�����الل 
يف  �ل�شلم  تعزيز  ل�«منتدى  �لر�بع 
�مل��ج��ت��م��ع��ات �مل�����ش��ل��م��ة« �ل����ذي عقد 
�ليوم يف �أبوظبي حتت رعاية �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل.

�أهمية  على  معاليه  �ك��د  ذل��ك  �ىل 
�إ����ش���الم���ي لر�شد  م��ر���ش��د  وج����ود 
�لكر�هية  ح����الت  ك��اف��ة  وت��وث��ي��ق 
و�لعنف �شد �لإ�شالم و�مل�شلمني يف 

�أخرى فو�جبنا جميعا �أن نت�شامن 
�ملجتمعات  م�������ش���اع���دة  ���ش��ب��ي��ل  يف 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه �لظاهرة  ع��ل��ى 
�خلوف  �أن  �إىل  لفتا  ناجح  ب�شكل 
م��ن �لإ����ش���الم ل��ه ج���ذور يف �لفقر 
�لنجاح  بينما  و�ل��ت�����ش��اوؤم  و�لف�شل 
يحققان  و�لرخاء عامالن مهمان 
�لكرمي  و�لن��ف��ت��اح  و�لأم����ل  �لثقة 

على �لآخر.
�إننا   « وق��ال معايل وزي��ر �لت�شامح 
يف وز�رة �لت�شامح نعترب ن�شر قيم 
�أو��شر  وتعميق  �لديني  �لت�شامح 
�ملحبة و�لتفاهم بني �أتباع �لأديان 
م��ه��م��ا يف عمل  ج������زء�  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�لوز�رة«.
و�أعرب معاليه عن تطلعه لتاأ�شي�س 
عالقات قوية للعمل �مل�شرتك مع 
�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  فعاليات  كافة 
�أجل �لأخذ مببادر�ت  و�لعامل من 
مهمة وفاعلة لن�شر ثقافة �لت�شامح 
و�لتخل�س من خوف �لآخرين من 
�لإ����ش���الم و�مل�����ش��ل��م��ني و�ل��ع��م��ل مع 
�ملعرفة  ن�����ش��ر  �أج����ل  م���ن  �جل��م��ي��ع 
و�لثقافات  ب��احل�����ش��ار�ت  و�ل��وع��ي 
و�لأديان �ملختلفة وتعزيز قيم هذه 
�لتطرف  �ل��ر�ئ��دة يف منع  �ل��دول��ة 
و�لإرهاب  و�لكر�هية  و�لعن�شرية 
�لتفرقة  �أ���ش��ك��ال  ك��اف��ة  وم��ك��اف��ح��ة 

و�لتمييز.
منتدى  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����ار 
تعزيز �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة 
منا�شبة لدعوة �جلميع �إىل �لإ�شهام 
يف جهودنا من �أجل �أن يكون ذلك 
كله �أ�شا�شا لبناء �لعالقات �لدولية 
�لقوة  م��ن  فعال  وعن�شر�  �ملفيدة 
�ل���ن���اع���م���ة ل����دول����ة �لإم�����������ار�ت بل 
ومدخال �أمينا لإ�شهامنا جميعا يف 

حتقيق �ل�شالم �لعاملي.

�أي مكان بالعامل.
�لعمل  �أهمية  �إىل  معاليه  و�أ���ش��ار 
بناء  �أج��������ل  م�����ن  ون���������ش����اط  ب���ج���د 
دولة  ك��ل  د�خ���ل  حت��ال��ف��ات ناجحة 
ت�شم �مل�شلمني وغري �مل�شلمني معا 
من ذوي �لنو�يا �لطيبة ��شتهد�فا 
�أ�شبابها  ملجابهة كل حالة وحتليل 
ودو�فعها و�لعمل من �أجل تطوير 
�ملتعلقة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ل��ق��و�ن��ني 

بها.
�ملنتدى  ه���ذ�  �إن   « م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
�لرعاية  ظ����ل  يف  ي��ن��ع��ق��د  �ل������ذي 
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  ل�����ش��م��و  �ل��ك��رمي��ة 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
ي��اأت��ي جت�شيد�  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
بل  �خلالد  برت�ثنا  �شموه  لعتز�ز 
كافة  تعزيز  على  كذلك  وحر�شه 
و�ل�شالم  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم 
يف �ل���ع���الق���ات ب���ني ج��م��ي��ع �ل����دول 

و�ل�شعوب«.
�لإمار�ت  دول��ة  �أن   « معاليه  و�أك��د 
�ل����ر�ئ����دة ت���ق���دم يف ك���ل ي����وم �أدل����ة 
ج���دي���دة حل��ر���ش��ه��ا �ل��ك��ب��ري على 

حا�شرنا  يف  ي��دع��م��ه��ا  �حل��ك��ي��م��ة 
�ل�شمو  �شاحب  ق��وة  وبكل  �ل��ز�ه��ر 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�����دول�����ة »ح���ف���ظ���ه �هلل«  رئ���ي�������س 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�شاحب  �هلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
يوؤكدون  �ل��دول��ة  ق���ادة  �أن  م��وؤك��د� 
و�لت�شامح  �حل����و�ر  �أن  د�ئ��م��ا  ل��ن��ا 
و�ل��ت��ف��اه��م ب��ني ب��ن��ي �لإن�����ش��ان هو 
�ل�شالم  ي�شوده  عامل  �إىل  �لطريق 

و�لرخاء و�ل�شتقر�ر«.
�لغالبية  �أن   « م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����ش����ح 
ذ�ت  �ل��ع��امل  ���ش��ك��ان  م��ن  �ل�شاحقة 
�هتمامات حملية �شيقة ول يوجد 
بال�شعوب  ت��ذك��ر  م��ع��رف��ة  ل��دي��ه��م 
وه����ذ�  �لأخ��������رى  �حل���������ش����ار�ت  �أو 
�ملغر�شون  ي�����ش��ت��خ��دم��ه  �ل���و����ش���ع 
و�أ�����ش����ح����اب �ل����ن����و�ي����ا �ل�����ش��ي��ئ��ة يف 

�حلقائق وتزييف �لأمور ولالأ�شف 
�ل�����ش��دي��د ف��اإن��ه��م ي�����ش��ت��خ��دم��ون يف 
ذلك حتديات و�آثار ظاهرة �لعوملة 
تهمي�س  م��ن  عنها  ين�شاأ  ق��د  وم���ا 
بالإ�شافة  �ملجتمع  ف��ئ��ات  لبع�س 
و�لالجئني  �ل��ه��ج��رة  ح��رك��ات  �إىل 
و�لهجمات �لإرهابية �لتي ينفذها 
بع�س �ملح�شوبني على �لإ�شالم يف 

�أر��شي تلك �لدول«.
�خل�����وف من  �أن   « م��ع��ال��ي��ه  وب����ني 
�ملجتمعات  م��ن  كثري  يف  �لإ���ش��الم 
ب�شلوك  تتعلق  ظاهرة  فقط  لي�س 
�لأفر�د �إمنا هي يف حقيقتها �أي�شا 
نزعة عن�شرية بغي�شة تتعلق ببنية 
موؤ�ش�شاته  فاعلية  ومدى  �ملجتمع 
يف ��شتيعاب ومتكني فئات �ل�شكان 
مبا فيهم �مل�شلمون و�ملهاجرون يف 

هذ� �ملجتمع«.
و�أ����ش���ار م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�أن » �لتعليم  �إىل  �آل نهيان  مبارك 
�ل����ف����ع����ال ه�����و �ل����ط����ري����ق �لأك����ي����د 
�ل�����ذي ن��و���ش��ح م���ن خ���الل���ه لغري 
�مل�شلمني طبيعة �لإ�شالم �ل�شمحة 

م�شرية  يف  �ل����دي����ن  دور  ت���اأك���ي���د 
�أه��م��ي��ة �حلو�ر  �مل��ج��ت��م��ع��ات وع��ل��ى 
كل  �أه��ل  بني  �لإيجابي  و�لتو��شل 
وكذلك يف  بل  و�ملعتقد�ت  �لأدي��ان 
و�لأدو�ت  �لأ���ش��ال��ي��ب  ب��ك��ل  �لأخ����ذ 
�ل�شالم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���������ش����روري����ة 
كافة  يف  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر  و�ل��ت��ف��اه��م 

ربوع �لعامل«.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن » منوذج دولة 
�لناجح على  �لإم��ار�ت يف �لنفتاح 
كافة  يف  �لن�شط  و�لإ���ش��ه��ام  �لعامل 
كل  وقبل  �أول  يعود  �إمنا  �إجناز�ته 
�شيء �إىل �لروؤية �لر�شيدة ملوؤ�ش�س 
�ل����دول����ة �مل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن هاهلل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لروؤية  وه��ي   - ث���ر�ه  �هلل  طيب   -
�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��وؤك��د ل��ن��ا د�ئ��م��ا على 
وحتقيق  �لب�شر  ب��ني  �لل��ت��ق��اء  �أن 
و�لعمل  بينهم  و�ل�شالم  �لتفاهم 
�إىل  ي���وؤدي د�ئ��م��ا  �مل�����ش��رتك معهم 
للفرد  و�ل����رخ����اء  �خل����ري  حت��ق��ي��ق 

و�ملجتمع و�لعامل كله«.
�لروؤية  ه���ذه   « �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 

�لأك���اذي���ب و�لف�����رت�ء�ت عن  ن�شر 
فبع�شهم  و�مل�����ش��ل��م��ني  �لإ�����ش����الم 
لأبناء  و�ملهاجرين  �مل�شلمني  يقدم 
�ملعاناة  �أ�شباب  باعتبارهم  وطنهم 
�أن  ح����ني  ل���ه���م يف  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لهجوم  �أن  يدعي  �لآخ��ر  بع�شهم 
ع���ل���ى �لإ�������ش������الم و�مل�������ش���ل���م���ني هو 
دف���اع ع��ن �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة وحقوق 
�لإ�شالم  يتهمون  وه��وؤلء  �لإن�شان 
زور� وبهتانا باأنه ل يت�شق مع هذه 

�لقيم و�ملفاهيم«.
نتيجة  نرى  »�أننا  معاليه  و�أ�شاف 
ذلك يف خوف �لبع�س من �لإ�شالم 
كثرية  جم��ت��م��ع��ات  يف  و�مل�����ش��ل��م��ني 
ويتج�شد هذ� يف �لتفرقة و�لتمييز 
يف معاملة �مل�شلمني وتز�يد �لعنف 
����ش���ده���م و�ل����ن����ظ����رة �ل�����ش��ل��ب��ي��ة يف 
و���ش��ائ��ل �لإع�����الم ع��ن��د ع��ر���س �أية 
�إىل  بالإ�شافة  بهم  تتعلق  �أح��د�ث 
�لغربية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ن����ر�ه  م���ا 
وموؤلفات  كتب  م��ن  خ��ا���س  ب�شكل 
ومو�قع �إلكرتونية تهاجم �لإ�شالم 
و�مل�شلمني وتعمل بق�شد على قلب 

م�شرية  يف  �ل���ك���ربى  و�إ���ش��ه��ام��ات��ه 
م����ن خالله  ون���و����ش���ح  �ل��ب�����ش��ري��ة 
يدعو  ع��ظ��ي��م  دي����ن  �لإ�����ش����الم  �أن 
ل��ل��ح��و�ر و�ح�����رت�م �لآخ����ر ويدعو 
�لإيجابي  و�لتو��شل  �ملعرفة  �إىل 
م���ع �جل��م��ي��ع ف���الإ����ش���الم ل ميثل 
تهديد� ملجتمعاته ول للمجتمعات 
د�ئما  يحتفي  ف��الإ���ش��الم  �لأخ���رى 
�لإن�شان  وحقوق  �ل�شورى  مببادئ 
و�شيادة �لقانون وحتمل �مل�شوؤولية 
�أتباعه  به  يعتز  �شماوي  دي��ن  فهو 
وحمبة  ب���خ�������ش���وع  ومي����ار�����ش����ون����ه 

و�عتز�ز«.
�لعمل  ���ش��رورة  و�أك��د معاليه على 
م���ع ك��اف��ة �ل�����دول و�ل�����ش��ع��وب من 
�ملعي�شة  ظ������روف  حت�����ش��ني  �أج������ل 
مكان  كل  يف  �لفقر  على  و�لق�شاء 
�أمام  �لقت�شادية  �لفر�س  و�إتاحة 

�جلميع.
�لإره��������اب  �ن  م���ع���ال���ي���ه  و�أ������ش�����اف 
و�لعن�شرية  و�ل��ت��ط��رف  و�ل��ع��ن��ف 
على  ق��ا���ش��ر�  لي�س  �لبع�س  ل���دى 
دين دون �آخر �أو على منطقة دون 

مدين عجمان ي�شت�شيف اأ�شحاب الهمم من موؤ�ش�شة اإنيبل

كليات التقنية العليا تفوز مب�شابقة تكاتف  للتطوع الجتماعي لطلبة اجلامعات

•• عجمان ـ الفجر 

، عدد من  ��شت�شافت �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف عجمان 
وتاأتي   ، �ملجتمعية  »�إنيبل«  ملوؤ�ش�شة  �لتابعني  �لهمم  �أ�شحاب 
وور�شة  عر�شاً  ت�شمنت  �إن�شانية  م��ب��ادرة  �شمن  �ل�شت�شافة 
عمل حول تنظيم وترتيب �لنباتات �ملنزلية يقوم بها فريق من 

�أ�شحاب �لهمم يف م�شتل و�حة �ل�شحر�ء �لتابع للموؤ�ش�شة.
�لإعالم  ق�شم  رئي�س  �ملهريي  حميد  حممد  �أول  �مل��الزم  وق��ال 

و�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة �أن م��ا ي��ق��وم ب��ه ه���وؤلء �ل�شبان م��ن عمل 
يوؤكد قدر�تهم �لتنظيمية وح�شن تدريبهم يف زر�عة �لنباتات 
�ملبادرة  �أن  �ملهريي  و�أ�شاف  �ح��رت�يف وممتاز.  ب�شكل  وترتيبها 
�لإد�رة  عليها  �لتي حتر�س  �لن�شانية  �لقيم  على  تاأكيد�ً  تاأتي 
�لعامة للدفاع �ملدين عجمان، و�شعيها للتو��شل مع كل �شر�ئح 
�ملجتمع، وتعزيز قيم �لرت�حم و�لتكافل، وبناء ج�شور �لتو��شل 
�لإد�رة  من  وف��د  ز�ر  �آخ��ر  جانب  من  �ملجتمع.  فئات  كافة  مع 
�لهمم  �أ�شحاب  تاأهيل  مركز   ، عجمان  �مل��دين  للدفاع  �لعامة 

لأ�شحاب  �لعاملي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �ل��زي��ارة  وت��اأت��ي  �لإم����ارة،  يف 
لالإنقاذ  م��ت��ح��رك��اً خم�ش�شاً  ك��ر���ش��ي��اً  ل��ه��م  ق���دم  ح��ي��ث  �ل��ه��م��م 
�لإخالء  لعمليات  ��شتخد�مه  ويتم  حركية  �إعاقة  لديه  ممن 
�أر��شكا لتجارة  عند حو�دث �حلر�ئق ، وذلك تعاوناً مع �شركة 
�لأجهزة و�ملعد�ت �لطبية. و�شم �لوفد �لعقيد عبد�هلل �بر�هيم 
�شالح  و�مل���الزم  �مل��ه��ريي،  حميد  حممد  �أول  �مل���الزم  �لنعيمي، 
�شامل بن ع�شكور، و�مل�شاعد عبد�لعزيز �شامل �حلمر�ين، حيث 

�طلع على �خلدمات و�لأن�شطة �لتي يقدمها �ملركز.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أقامت موؤ�ش�شة �لإمار�ت حفاًل تكرميًيا لكليات 
بالعا�شمة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ق��ر  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتقنية 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  بح�شور  �أب��وظ��ب��ي 
ملوؤ�ش�شة  �ملُ��ن��ت��دب  �لع�شو  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون 
�أبو �شليبي، مديرة  �لإم��ار�ت و�لدكتورة عائ�شة 
حتقيقها  بعد  وذل��ك  للطالبات  ظبي  �أب��و  كلية 
للتطوع  ت���ك���ات���ف  م�����ش��اب��ق��ة  يف  �لأول  �مل����رك����ز 
�لجتماعي لطلبة �جلامعات كاأف�شل �جلامعات 

ُم�شاركة يف �لعمل �لتطوعي.
م�شابقة  �أطلقت   ق��د  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  كانت 
�ل��ت��ط��وع �لج��ت��م��اع��ي ل��ط��الب �جل��ام��ع��ات عرب 
بالتعاون  “تكاتف”  �ل��ت��ط��وع��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
يف  �لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  م��ع 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �أنحاء  خمتلف 
�إح����د�ث  يف  للم�شاهمة  وذل����ك  ���ش��اب��ق  وق����ٍت  يف 
�ملجتمع  يف  وم�شتد�م  �إيجابي  �جتماعي  تاأثري 
ُم�شتمرة  ُم�شاركات  �ملُ�شابقة  �شهدت  �لإمار�تي. 

�لعمل  جم��ال  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  لطلبة 
�لتطبيقي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ر�ئ����دة  �ل��ت��ط��وع��ي  
�مل�شاهمة يف �شناعة  وذلك متكني �لأجيال من 
م�شتقبل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و دمج 
�شباب �جلامعة يف �لعمل �لتطوعي لُي�شبح ُجزًء� 
من ثقافة ُكل �شاب. علقت ميثاء �حلب�شي، نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت على حتقيق 
�ملُ�شابقة  يف  �لأول  �ملركز  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�لكليات  طلبة  بذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �إن  ق��ائ��اًل: 
هوؤلء  �ل��ت��ك��رمي،  ت�شتحق  �لتطوعي  �لعمل  يف 
�لذين  �لإم��ار�ت��ي  لل�شباب  ر�ئ��ع   مثال  �ل�شباب 
يعملون جاهدين للُم�شاركة بفعالية يف م�شرية 
�لتنمية وُيدركون جيًد� �إنهم عماد �لوطن وقادة 
�ملُ�شتقبل. و�أ�شافت: نحن يف موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
ن�شعى د�ئما بدمج �ملزيد من �ل�شباب يف �لعمل 
تتو�فق  �لتي  ��شرت�تيجيتنا  لتحقيق  �لتطوعي 
�لعمل  جلعل  �لوطنية  �لأج��ن��دة  م��ع  بالتاأكيد 

�لتطوعي ُجزًء� من عقلية �ل�شاب �لإمار�تي.
كما عقبت و�لدكتورة عائ�شة �أبو �شليبي، مديرة 

�ُشعد�ء  �أبو ظبي للطالبات قائلة:” نحن  كلية 
�لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شة  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  بتكرمي 
يف جم���ال ت��ن��م��ي��ة ومت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب. ك��م��ا �إننا 
نفتخر ب�شباب ُكليات �لتقنية �لُعليا وبجهودهم 

�ل��ت��ط��وع��ي��ة �ل��ت��ي ق��ادت��ن��ا ل��ل��وق��وف ُه��ن��ا �ليوم 
�لجتماعي  للتطوع  تكاتف  مُب�شابقة  فائزين 
لطلبة �جلامعات كاأف�شل �جلامعات ُم�شاركة يف 

�لعمل �لتطوعي.

مكتب الطوارئ ببلدية منطقة الظفرة 
يكمل ا�شتعداداته ملو�شم الأمطار

•• الظفرة-الفجر:

�أك��م��ل مكتب �ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات 
ببلدية منطقة �لظفرة ��شتعد�د�ته 
ر��شد  �لأمطار وقال جا�شم  ملو�شم 
�لطو�رئ  مكتب  م��دي��ر  �مل��زروع��ي 
و�لأزمات بالبلدية �أنه مت مر�جعة 
خ����ط����ة ع����م����ل م���ك���ت���ب �ل�����ط�����و�رئ 
و�لأزمات ��شتعد�د�ً ملو�شم �لأمطار 
ري��اح وعو��شف  ي�شاحبه من  وم��ا 
مم����ا ت�����ش��ب��ب جت���م���ع���ات �ل����رم����ال 
�لنخيل على  �أو  �لأ�شجار  و�شقوط 
و�ملتنزهات  �حل��د�ئ��ق  ويف  �ل��ط��رق 
جتمعات  �و  �لرتفيهية  و�مل���ر�ف���ق 
ج��م��ي��ع مدن  �لم����ط����ار يف  م���ي���اه 
�ملنطقة، وما قد يرتتب عليها من 
�أ�شر�ر وعو�ئق على �شبكة �لطرق 

مبنطقة �لظفرة.
قطاعات  جميع  ج��اه��زي��ة  م���وؤك���د�ً 
�ملنطقة  مب���دن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�إد�ر�ت 
�جلو  تقلبات  لتوقع  ن�شبة  �ل�شت، 
�ل����ق����ادم����ة ح�شب  �لأي���������ام  خ�����الل 
�جلوية  ل��الأر���ش��اد  �لوطني  �مل��رك��ز 
و�ل���������������زلزل، ح����ي����ث ت�����ق�����وم ف����رق 
�لطو�رئ بالإجر�ء�ت �لتح�شريية 
و�لحرت�زية و�لتاأهب و�ل�شتعد�د 
مع  بالتن�شيق  ط���ارئ  �أي  ملو�جهة 

غرفة عمليات طو�رئ �لبلدية.
لت����خ����اذ  �جل����م����ي����ع  ت����وج����ي����ه  ومت 
�لج���������ر�ء�ت �ل���ف���وري���ة ح���ي���ال �أي 
ط���������ارئ م������ن خ��������الل �مل����ر�ق����ب����ني 
جاهزية  من  و�لتاأكد  و�مل��ق��اول��ني، 
�مل���ع���د�ت و�لف�������ر�د وو����ش���ع خطة 
عمل لالأفر�د على مد�ر 24 �شاعة 
حيال  �لفورية  �لج��ر�ء�ت  و�تخاذ 
�أي ط��ارئ، ورف��ع درج��ة �ل�شتعد�د 
يف م��ك��ت��ب �ل�����ط�����و�رئ و�لأزم��������ات 
993 على مد�ر  ومركز �لت�شال 
�ل�شاعة، بالإ�شافة �إىل رقم �لهاتف 
028988993و�لفاك�س028

�لإلكرتوين  841077و�لربيد 
emergency@wrm .

وخ���دم���ة   abudhabi.ae
 .0561995993 �ل��و�ت�����ش��اب 

�ل����ط����و�رئ يف كافة  ف����رق  وت��ع��م��ل 
�أ�شباب  �إز�ل����ة  على  �ملنطقة،  م��دن 
�أ����ش���رع وق���ت ممكن  �ل��ب��الغ��ات يف 
م�شتخدمي  �أرو�ح  على  للحفاظ 
ل��وق��وع حو�دث  �ل��ط��رق، وت��ف��ادي��اً 
�لرمال  ب�شبب  ج�شيمة  م��روري��ة 
وذلك  �ل���ط���رق،  ع��ل��ى  �ل��ع��و�ئ��ق  �أو 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية. 
كما مت �لتاأكد من جاهزية خطوط 
لتلقي  ��شتعد�د�  باملكتب  �لت�شال 
�أك�����رب ع����دد م���ن �ل���ب���الغ���ات �لتي 
�لإجر�ء�ت  كافة  و�تخاذ  �إليه،  ترد 
�ملطلوبة،  ب���ال�������ش���ورة  �ل�����الزم�����ة 
�ل�شتجابة  ���ش��رع��ة  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
و�جلهات  �لإد�ر�ت  م��ع  بالتن�شيق 

�ملخت�شة يف �ملنطقة.  
يف  لال�شتجابة  خ��ط��ة  �ع����د�د  ومت 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل����ط����و�رئ  ح�����الت 
�ل��ب��ل��دي��ة جل��م��ي��ع �ل���ق���ط���اع���ات يف 
�مل�������دن ل����ش���ت���م���ر�ري���ة �لع����م����ال، 
و�ل��ت��اأه��ب و�ل���ش��ت��ع��د�د وذل���ك من 
قطاعات  جميع  خم��اط��ب��ة  خ���الل 
ومن�شقي  �لظفرة  منطقة  بلدية 
�ل��ط��و�رئ يف �مل��دن لأخ��ذ �حليطة 
�لهو�تف  و�لبقاء على  و�ل�شتعد�د 
م��ف��ت��وح��ة ل��ت��ل��ق��ي �ل���ب���الغ���ات من 

مكتب �لطو�رئ و�لأزمات.
مكتب  �أن  �مل������زروع������ي  و�أو�������ش������ح 
 629 تلقى  و�لأزم�����ات  �ل���ط���و�رئ 
ب��الغ��اً خ���الل �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث من 

جتمعات  ت�شمنت  �حل����ايل  �ل��ع��ام 
�إ�����ش����ار�ت �شوئية  و�ع���ط���ال  رم����ال 
وحيو�نات  ����ش��ف��ل��ت��ي��ة  وه���ب���وط���ات 
�شائبة، ومت حتويل �لبالغات على 
و�لخت�شا�س  �لنوع  ح�شب  �ملن�شق 
�و �جلهة �ملخت�شة، ومتابعة �لبالغ 

حتى �لإجناز و�غالق �حلالة. 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وت��ن��ف��ذ 
�بوظبي  ����ش���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للخدمات �لعامة »م�شاندة«، �ن�شاء 
و�لأزم���ات  للطو�رئ  جديد  مبنى 
ت�شميمه  مت  ز�ي����������د،  مب����دي����ن����ة 
�لتقنية  م��ن  م�شتوى  �أع��ل��ى  وف���ق 
وح���������ش����ب م����ع����اي����ري �ل�����ش����ت����د�م����ة 
ت���وف���ري غرفة  ب���ه���دف  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�لطو�رئ  لإد�رة  جمهزة  عمليات 
لتحقيق  و�ل�����ك�����و�رث،  و�لأزم��������ات 
�شرعة �ل�شتجابة وتقدير �ملو�قف 
باأنو�عها  �ل�����ط�����و�رئ  ح������الت  يف 
متطلبات  ول��ت��ل��ب��ي��ة  �مل���خ���ت���ل���ف���ة، 
�ل�شتجابة  خ���ط���ة  و�ح���ت���ي���اج���ات 
ل��ل��ط��و�رئ و����ش���رورة وج���ود غرفة 
عمليات جمهزة طبقا للمو��شفات 
�ملطلوبة.  وحتر�س بلدية منطقة 
�أف�شل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  �ل����ظ����ف����رة 
روؤيتها  م���ن  �ن��ط��الق��اً  �خل���دم���ات 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لتنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك��ف��اءة  ذو 
معايري  ويعزز  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة 

جودة �حلياة يف �إمارة �بوظبي. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
�شرورة  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  �مل��ج��ل�����س 
م�شاعفة وترية �لعمل لرتجمة روؤية 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
رئي�شاً  دب��ي حم���ور�ً  بجعل  �هلل  رع���اه 
على  و�حلفاظ  �لعاملي،  �لقت�شاد  يف 
لال�شتثمار،  ج��اذب��ة  كبيئة  مكانتها 
وموطناً لالأفر�د �ملبدعني و�ملنتجني 
و�لرياديني يف �شتى �ملجالت، لتعزيز 
��شتيعاب  ع���ل���ى  �لق���ت�������ش���اد  ق�������درة 
�ملتغري�ت �ملت�شارعة يف بيئة �لقت�شاد 

�لعاملي.
جاء ذلك خالل زيارة �شموه، ير�فقه 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د بن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  �آل م��ك��ت��وم  ر�����ش���د 
�ملجل�س  ل���رئ���ي�������س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
�لتنفيذي، و�شعادة عبد �هلل �لب�شطي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع��ام  �أم��ني 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ملقر  دبي، 

بدبي �م�س �لثنني، وكان يف ��شتقبال 
�شامي  ���ش��ع��ادة  و���ش��ول��ه،  ل��دى  �شموه 
�لتنمية  د�ئ����رة  ع���ام  �ل��ق��م��زي م��دي��ر 

�لقت�شادية.
بالنظرة  ت���ف���اوؤل���ه  ����ش���م���وه  و�أب��������دى 
�لإيجابية لتوقعات �لنمو �لقت�شادي 

لدبي حيث بينت �لتوقعات وفق �آخر 
�مل���ت���غ���ري�ت �مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة منو 
و3،7%   3،5% ب��ن�����ش��ب��ة  �لإم�������ارة 
فيما  و2019.   2018 ل���ع���ام���ي 
قطاعات  يف  �لنمو  ت��وق��ع��ات  �أظ��ه��رت 
�لتنمية �لقت�شادية تفاوؤًل ملحوظاً 

ح��ي��ث ���ش��ي��ن��م��و ق��ط��اع �ل��ت�����ش��ي��ي��د �إىل 
�لقطاع  يف  م���ل���ح���وظ  من����و  ج����ان����ب 
و�لقطاع  �ل�شناعي  و�ل��ق��ط��اع  �مل���ايل 
قطاعات  ت���ع���زز  ف��ي��م��ا  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي 
و�لت�شنيع  و�ل����ت����ج����ارة  �ل�������ش���ي���اح���ة 
و�خل�����دم�����ات �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة م����ن منو 

�لإمارة يف عامي 2018 و2019.
ووج�����ه ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب����ي د�ئ����رة 
�لتنمية �لقت�شادية بت�شهيل مز�ولة 
�خلدمات،  ك��ف��اءة  وحت�شني  �لأع��م��ال 
وحتفيز  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���ل���ى  و�ل���رتك���ي���ز 
و�ملقيمني  �لإمار�تيني  �لأعمال  رو�د 
وت��ذل��ي��ل �مل��ع��وق��ات و�لإج�����ر�ء�ت �أمام 
جذب  خ�����الل  م����ن  �لأع������م������ال،  رو�د 
وت�شجيعهم  �جل��دي��دة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�لقدرة  لتعزيز  �لأع��م��ال،  ري��ادة  على 
�لبيئة  وت��ه��ي��ئ��ة  ل���دب���ي،  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�مل���الئ���م���ة �ل���ت���ي ت���ع���زز ف���ر����س جناح 
بحلول  �لأع������م������ال  وت����و�����ش����ع  ومن������و 
�مل�شتثمرين،  تطلعات  تو�كب  مبتكرة 
كمركز  دب��ي  مكانة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
لرو�د  وبيئة حا�شنة  �قت�شادي عاملي 
ووجهة  �لنا�شئة  و�ل�شركات  �لأعمال 

جاذبة لال�شتثمار�ت �لأجنبية.
�مل�شروعات  “ت�شجيع  ���ش��م��وه:  وق���ال 
�لأف���ر�د  �إق��ب��ال  وزي����ادة  �ل�شتثمارية 
وخا�شة من رو�د �لأعمال �لإمار�تيني 
مي���ك���ن���ه���م م�����ن حت�����وي�����ل �أف����ك����اره����م 
جتارية  م�����ش��اري��ع  �إىل  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م 
ت�شهيل  �إىل  ي��ح��ت��اج  مم���ا  ن���اج���ح���ة، 

و�خ��ت�����ش��ار �إج������ر�ء�ت �ل��رتخ��ي�����س يف 
ن��اف��ذة و�ح����دة، و�إج����ر�ء و�ح���د، ويوم 

و�حد.
م�شاعينا  “تركز  ����ش���م���وه:  و�أردف 
بنية حتتية  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي��ة 
عاملية �مل�شتوى وبيئة �أعمال تناف�شية، 
وت�����دف�����ع ن����ح����و حت�������ش���ني �لأن����ظ����م����ة 
و�ل�شيا�شات �ملتعلقة بت�شهيل �لأعمال 
�حلفاظ  م���ن  لتمكينها  �ل��ت��ج��اري��ة، 
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا ك��اأف�����ش��ل �خل���ي���ار�ت 

�لأجنبية،  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  �مل���ت���اح���ة 
وتو�شيع  �لأع��م��ال  مل��ز�ول��ة  وكمن�شة 
�مل�شاريع �لتجارية و�ل�شتثمارية على 

�ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي«.
و�شدد �شمو ويل عهد دبي على �أهمية 
جت�شيد وغر�س مفهوم ريادة �لأعمال 
ليكونو�  وتاأهيلهم  �شبابنا،  نفو�س  يف 
على �طالع بالدور �لذي تلعبه ريادة 
�لعمال، مبا يخلق جياًل جديد�ً من 
على خو�س  ق���ادر�ً  يكون  �ل��ري��ادي��ني، 

ومو�جهة  �لأع����م����ال  ري������ادة  جت���رب���ة 
�شموه  �أكرب، موؤكد�ً  �لتحدي بعزمية 
ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة على دعم 
وت�����ش��ج��ي��ع ث��ق��اف��ة ري������ادة �لأع����م����ال، 
لتمكني �ل�شباب من �كت�شاف طاقاتهم 
�لكامنة و��شتثمارها بال�شكل �لأمثل، 
ب��اأه��م��ي��ة ه���ذ� �لقطاع  م��ن��ه��ا  �إمي���ان���اً 
ك��دع��ام��ة �أ���ش��ا���ش��ي��ة ل��الق��ت�����ش��اد من 
خ����الل ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل جديدة 

وت�شجيع روح �لبتكار.

•• دبي-وام:

حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  تر�أ�س 
حاكم  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�ملجل�س  ل��رئ��ي�����س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  دب���ي 
�ج���ت���م���اع جمل�س  �م�������س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتابع  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ل���������ش����وؤون 
�لتنفيذي لإمارة دبي �لذي  للمجل�س 
عقد يف مقر �ملجل�س يف �أبر�ج �لإمار�ت 
�ملدرجة  �ملو��شيع  م��ن  ع���دد�  ون��اق�����س 
�لقطاعات  م��ن  �لأع��م��ال  ج���دول  على 

�ملختلفة.
ح�شر �لجتماع .. �شمو �ل�شيخ �أحمد 
�لثاين  �ل��ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد  ب��ن 
و�شعادة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ملجل�س  لرئي�س 
�لقائد  �مل���ري  خليفة  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء 
�ل���ع���ام ل�����ش��رط��ة دب���ي و���ش��ع��ادة ح�شني 
ن��ا���ش��ر ل��وت��اه م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دبي 
مدير  �ل��ط��اي��ر  حممد  مطر  و���ش��ع��ادة 
لهيئة  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  ع��ام 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت و���ش��ع��ادة �شعيد 

�ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �لطاير  حممد 
�أحمد  �شامي  و�شعادة  للطاقة  �لأعلى 
�لتنمية  د�ئ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ق��م��زي 
�لرحمن  ع��ب��د  و���ش��ع��ادة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�شالح �آل �شالح مدير عام د�ئرة �ملالية 
�لب�شطي  حم��م��د  �هلل  ع��ب��د  و����ش���ع���ادة 

�لأمني �لعام ملجل�س �لتنفيذي.
��شرت�تيجية  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 
هيئة  �لتي قدمتها  �ملرورية  �ل�شالمة 
�ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�لتي  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
ن��ت��ائ��ج حت��ل��ي��ل �لو�شع  �أه����م  ع��ر���ش��ت 
�ل�شرت�تيجية  و�مل�����ب�����ادر�ت  �حل�����ايل 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لعمل  �مل��ق��رتح��ة وخ��ط��ة 
يف  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  �لأد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت 
�ل�شالمة  م�شتوى  رف��ع  �إىل  جمملها 
�إم���ارة دب��ي للحفاظ على  �مل��روري��ة يف 
���ش��الم��ة �لأف������ر�د و�أم�����ن �ل���ط���رق مما 
ي������وؤدي خل��ف�����س ن�����ش��ب �ل���وف���ي���ات من 
�حل������و�دث �مل����روري����ة وم����ا ل���ذل���ك من 

عو�ئد �قت�شادية و�جتماعية مهمة.

�ل�شرت�تيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  و����ش���ي���وؤث���ر 
�إي���ج���اب���ي���ا ع��ل��ى حتقيق  وم���ب���ادر�ت���ه���ا 
م�شتهدفات �لأجندة �لوطنية و�لهدف 
تكون  ب��اأن  دب��ي  لإم���ارة  �ل�شرت�تيجي 
م��دي��ن��ة �آم���ن���ة ت��ت��م��ي��ز ب��اأع��ل��ى درج���ات 
�ل�شعادة  م��ع��دلت  وت��ع��زي��ز  �ل�����ش��الم��ة 
م��ن خ��الل �حل��ف��اظ على  �ملجتمع  يف 
�لعر�س  وت����ن����اول  �لأف���������ر�د  ����ش���الم���ة 
عام  حتى  �مل�شتهدفة  �لأد�ء  موؤ�شر�ت 
�لجتماع  �أجندة  وت�شمنت   .2021
��شتعر�شت  حيث  �أخ���رى  مو�شوعات 
�شيا�شة  و�مل���و�����ش���الت  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
در��شة  على  بناء  �ل�شائقني  ترخي�س 
للو�شع �حلايل ��شتناد� لثالثة حماور 
و�لرتخي�س  �لتدريب  باآليات  خا�شة 
ت�شنيفاتها  مب���خ���ت���ل���ف  �مل����رك����ب����ات 
�أف�شل  على  �لط��الع  بعد  و�ل�شائقني 
�ملقرتحات  وو�شع  �لعاملية  �ملمار�شات 
�ملحلية  �جل�����ه�����ات  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 

و�لحتادية �ملعنية يف هذ� �ملجال.
ف��ي��م��ا ����ش��ت��ع��ر���ش��ت د�ئ������رة �لأر������ش����ي 

�ل��ع��ر���س و�لطلب  و�لأم�����الك در����ش��ة 
 2025 عام  حتى  �لعقارية  للمن�شاآت 
�لعو�مل  ع��ل��ى حت��ل��ي��ل  رك����زت  و�ل���ت���ي 
�لعقار�ت  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  ع��ل��ى  �مل���وؤث���رة 
و�لناجت  �ل�شكان  ع��دد  �لإم���ارة مثل  يف 
ونزلء  و�لتوظيف  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
�لعقاري  �مل��ع��رو���س  �ل��ف��ن��ادق ودر����ش��ة 
�لوحد�ت  ع��دد  م��ن  ك��ل  على  و�لطلب 
وعقار�ت  �مل��ك��ات��ب  وم�شاحة  �ل�شكنية 
�لفندقية  �ل���غ���رف  وع�����دد  �ل��ت��ج��زئ��ة 
�ل���ع���ق���ار�ت  م�������ش���اح���ات  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
يف  �ل�شو�غر  ن�شبة  وحتليل  �ل�شناعية 
�لقطاعات �لعقارية ومقارنتها عامليا.

للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  كما عر�شت 
حوكمة  �إط���ار  دب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
ح��ك��وم��ة دب����ي و�ل�����ذي ت��رت��ك��ز مبادئ 
ت�����ش��م��ي��م��ه ع��ل��ى ث���الث���ة حم�����اور .. “ 
�إيجاد  خ����الل  م���ن  فعالة”  ح��ك��وم��ة 
ي�����رك�����ز ع����ل����ى دور  ه���ي���ك���ل ح����ك����وم����ي 
و”حكومة  �لأ�����ش����ا�����ش����ي  �حل����ك����وم����ة 
�مل�شاءلة  زي���ادة  خ��الل  “من  م�شوؤولة 

�ل�شفافية  وتعزيز  �حلكومية  للجهات 
�إطار  خ��الل  “ م��ن  م��رن��ة  و”حكومة 

حوكمة يحافظ على عن�شر �ملرونة.
جمل�س  دور  �إط��ار  يف  �لجتماع  وياأتي 
�ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية يف دعم جهود 
�قرت�ح  خ��الل  من  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتي ت�شهم 
�لقيادة  روؤي�����ة  وجت�����ش��ي��د  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
�ل��ت��م��ي��ز يف كل  �إىل حت��ق��ي��ق  �ل��ر�م��ي��ة 
و�ملبادر�ت  �حللول  و�بتكار  �لقطاعات 
حتقيق  �شبيل  يف  �خل��دم��ات  لتطوير 
�لإمارة  مكانة  تر�شخ  �لتي  �لأه���د�ف 
�ل����ري����ادي����ة وحت���ق���ي���ق ����ش���ع���ادة ورف�����اه 

�ملجتمع.
�ل�شوؤون  جمل�س   “ �أن  بالذكر  جدير 
مهام  بعدة  ي�شطلع  �ل�شرت�تيجية” 
و�ل�شيا�شات  �خل��ط��ط  �ق����رت�ح   .. ه��ي 
و�ملبادر�ت �ملحفزة يف خمتلف �ملجالت 
�ملجل�س  �إىل  ورف���ع���ه���ا  �لإم����������ارة  يف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا بعد 
�عتمادها ودر��شة �خلطط و�ل�شيا�شات 

�جلهات  م���ن  �مل���ق���رتح���ة  و�مل�����ب�����ادر�ت 
�إىل  ب�شاأنها  �ملنا�شبة  �لتو�شيات  ورفع 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�لإ�����ش����ر�ف على 
�لرئي�شية  �حلكومية  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ 
ومبادر�ت  ح��ل��ول  و�ق����رت�ح  وتقييمها 

�حلكومية  �خلدمات  لتطوير  مبتكرة 
�حلكومي  و�لإن���ف���اق  �لأد�ء  وم��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��ج��ه��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى رفع 
�لت�شريعات  ودر��������ش������ة  ك���ف���اءت���ه���م���ا 
و�ملالية  �لإد�ري��ة  و�لقو�نني و�لأنظمة 

�ل���د�ع���م���ة ل��ل��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي ورف����ع 
تو�شياته ب�شاأنها �إىل �ملجل�س �لتنفيذي 
�لتعاون  وت���ع���زي���ز  �ع���ت���م���اده���ا  ق���ب���ل 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ب���ني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لخت�شا�س  ذ�ت  م��ن  غ��ريه��ا  م��ع  �أو 

•• دبي-الفجر:

�أط��ل��ق��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
وم��ع��ه��د دب���ي �ل��ق�����ش��ائ��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل���ل���ج���ن���ة �ل���وط���ن���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة ج���ر�ئ���م 
�ملتحدة  �لأمم  ومكتب  بالب�شر  �لجت��ار 
فعاليات  و�جل��رمي��ة،  ب��امل��خ��در�ت  �ملعني 
دب���ل���وم مكافحة  م���ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�������دورة 
بالب�شر، وذلك بح�شور  جر�ئم �لجت��ار 
�ل�شميطي  ج��م��ال  �ل���دك���ت���ور  �ل��ق��ا���ش��ي 
�لق�شائي،  دب������ي  م���ع���ه���د  ع������ام  م����دي����ر 
مدير  �ل�شاعر  �ل��رح��م��ن  عبد  و�لعقيد 
مركز جر�ئم �لجتار بالب�شر يف �لإد�رة 
دبي،  �شرطة  �لإن�شان يف  �لعامة حلقوق 
و�لعقيد �لدكتور �شلطان �جلمال مدير 
�لعامة  �لإد�رة  �جل��ودة يف  مكتب �شمان 
و�أكرث  دب��ي،  �شرطة  يف  �لإن�شان  حلقوق 
خمتلف  �إىل  ينتمون  منت�شبا   30 م��ن 
و�جلمعيات  �لدولة،  يف  �ل�شرطة  �أجهزة 
�حلقوقية ودور �لإيو�ء، ودو�ئر حكومية 

وحملية يف �لدولة.
جمال  �ل�����دك�����ت�����ور  �ل����ق����ا�����ش����ي  ورح��������ب 
�لدبلوم  يف  ب���امل�������ش���ارك���ني  �ل�����ش��م��ي��ط��ي 
�ليوم  م��ع  بالتز�من  ي��اأت��ي  �أن��ه  مو�شحا 
�ل���ع���امل���ي حل���ق���وق �لإن�������ش���ان، م����وؤك����د� يف 
�أهمية �لدبلوم �لنابعة  �لوقت ذ�ته على 
من دوره يف دعم �ل�شيا�شات �لعليا لقيادة 
تر�شيخ  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لر�شيدة  �ل��دول��ة 
�ل���دول���ة عنو�نا  ل��ت��ب��ق��ى  �ل���ع���د�ل���ة  ق��ي��م 
و�لت�شامح  و�ل�شتقر�ر  و�لأم��ان  لالأمن 

بني �ل�شعوب.
دول  �إن  �ل�����ش��م��ي��ط��ي  �ل���ق���ا����ش���ي  وق������ال 
�نتهاكات  م����ن  ت���ع���اين  �ل����ي����وم  �ل����ع����امل 
�لإن�شان،  ح��ق��وق  يف  وج�شيمة  خ��ط��رية 

�لإم����ار�ت  دول���ة  ��شتلزم منا يف  م��ا  وه��و 
�شارمة  وق�����و�ن�����ني  ت�������ش���ري���ع���ات  و����ش���ع 
بالب�شر،  �لجت��ار  جر�ئم  وتكافح  جت��رم 
�ملوؤ�ش�شات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
بدعم  حتظى  و�ل��ت��ي  �لعاملية  و�جل��ه��ات 
كامل من مركز مكافحة جر�ئم �لجتار 
ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  يف  ب��ال��ب�����ش��ر 
جر�ئم  ملكافحة  �لوطنية  و�للجنة  دب��ي، 
�لق�شائي،  دبي  ومعهد  بالب�شر  �لجت��ار 
كما �أن �جلهود �ملبذولة من �شاأنها �إعد�د 
وتاأهيل �لكو�در �لب�شرية لرفد �ملوؤ�ش�شات 

و�جلهات �ملعنية ذ�ت �ل�شلة.
�لدبلوم  �أن  �ل�شميطي  �لقا�شي  و�أ�شاف 
�لدول  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  �شاأنه  م��ن 
لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب، وهو �لدبلوم 
�لأول من نوعه �ملتخ�ش�س على �مل�شتوى 
�لوطني و�لعربي، ملا يوفره من معاجلة 

م���ن �جلر�ئم،  �ل��ن��وع��ي��ة  ل��ه��ذه  ع��م��ي��ق��ة 
وتناوله �إياها بكافة �أبعادها.

بدوره، قال �لعقيد عبد �لرحمن �ل�شاعر 
�إن دبلوم مكافحة جر�ئم �لجتار بالب�شر 
وهو  متخ�ش�شا،  مهنيا  ب��رن��اجم��ا  يعد 
باملعاجلة  يعنى  �ل���ذي  ن��وع��ه  م��ن  �لأول 
�لجتار  جل��رمي��ة  و�حل�����ش��ري��ة  �لعلمية 
جديد  علمي  برنامج  �أن��ه  كما  بالب�شر، 
تتناول  متكاملة  در����ش��ي��ة  بخطة  يت�شم 
فيها  مب��ا  �أب��ع��اده��ا  مبختلف  �جل��رمي��ة 
�شحايا  برعاية  �ملتمثل  �لإن�شاين  �لبعد 

�لجتار بالب�شر.
عامني،  منذ  �نطلق  �لربنامج  �أن  وب��نّي 
�لكو�در  من  موؤهلة  نخبة  �إع��د�د  بهدف 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  جميع  يف  �لعاملة 
�ملعنية مبكافحة جر�ئم �لجتار بالب�شر 
�ملنت�شبني  ع��دد  �أن  م�شيفا  �ل��دول��ة،  يف 

26 متدربا، و�رتفع  كان يف بادئ �لأمر 
يف  و�ل��ي��وم   ،36 �إىل  �لثانية  �لدفعة  يف 
38 متدربا  �إليه  ينت�شب  �لثالثة  دورت��ه 
من خمتلف �لدو�ئر �لحتادية و�ملحلية 
�مل���ع���ن���ي���ة مب���ك���اف���ح���ة ج�����ر�ئ�����م �لجت������ار 

بالب�شر.
�إطالقه  يتم  مل  �ل��ربن��ام��ج  �أن  و�أو���ش��ح 
�ل����دور�ت  م��ن  ط��وي��ل��ة  �شل�شلة  ب��ع��د  �إل 
�لتدريبية  و�ل������رب�م������ج  �ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة 
و�ملوؤمتر�ت  �لعمل  وور���س  و�ملحا�شر�ت 
و�حللقات �لنقا�شية لأكرث من 8 �شنو�ت 
�لإن�شان  حل��ق��وق  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ب���ني 
���ش��رط��ة دب���ي مم��ث��ل��ة مب��رك��ز جر�ئم  يف 
�للجة  م��ع  وبالتعاون  بالب�شر،  �لجت���ار 
�لوطنية ملكافحة جر�ئم �لجتار بالب�شر 
هو  مت  م��ا  وك��ل  �لق�شائي،  دب��ي  ومعهد 
وتقدير  باهتمام  حظي  حقيقي  �إجن���از 

عايل على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.
�إن���ه���م ي�شعون  �ل�����ش��اع��ر  �ل��ع��ق��ي��د  وق����ال 
و�أ�شاليب  �إىل حتديث طرق  د�ئم  ب�شكل 
مع  ين�شجم  ب�شكل  و�ل��ت��دري��ب  �لتاأهيل 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لأم��ن��ي��ة، وي��ت��و�ف��ق مع 
�جلهود �لدولية، ملكافحة جر�ئم �لجتار 
بالب�شر بكافة �شوره و�أ�شكاله، م�شتعر�شا 
يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة على 
م����د�ر �لأع������و�م �مل��ا���ش��ي��ة، م��ن��ه��ا م���ا كان 
يف �مل���ج���ال �ل���ت���وع���وي ح��ي��ث مت �إط����الق 
حملتني يف مطار دبي �لدويل بالتعاون 
مع �للجنة �لوطنية، وذلك بهدف توعية 
بخطورة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �لقادمني 
�إطالق  كذلك  بالب�شر،  �لجت��ار  جرمية 
��شتقد�م  ت�شتهدف مكاتب  �أخرى  حملة 
�لإد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ملنزلية  �لعمالة 
�ل��ع��ام��ة ل���الإق���ام���ة و�����ش����وؤون �لأج���ان���ب، 

جانب  �إىل  بدبي،  �لقت�شادية  و�لد�ئرة 
�لتي  باإح�شان”  “عاملوهم  ح��م��ل��ة 
مبخاطر  �ملجتمع  �أف��ر�د  لتوعية  تهدف 
�لتعامل  يف  �لإن�شانية  غري  �ل�شلوكيات 

مع �لفئات �مل�شاعدة.
وبنّي �أنهم ولأول مرة يطلقون برناجما 
ت��دري��ب��ا �ف��رت����ش��ي��ا يف جم����ال �لجت����ار 
�لدبلوم، وذلك مو�كبة  ملنت�شبي  بالب�شر 
و�لتدريبي،  �لتعليمي  �لتقني  للتطور 
د�عمة  �ل��ك��رتوين  تعليم  بيئة  و�إي���ج���اد 
�ل�شياق،  ذ�ت  ويف  �لتعليمية،  للعملية 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء ب��ي��ئ��ة حم��اك��اة لو�قع 
طابعا  ت��اأخ��ذ  بالب�شر  �لجت����ار  ج��رمي��ة 
للمتدربني  وت���ت���ي���ح  �لأب�����ع�����اد،  ث���الث���ي 
ب��ي��ئ��ة ج���رمي���ة �لجت�����ار  �إىل  �ل����دخ����ول 
بطريقة  م��ع��ه��ا  و�ل���ت���ع���ام���ل  ب��ال��ب�����ش��ر، 
برنامج  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  للو�قع.  مقاربة 

يهدف  بالب�شر  �لجت���ار  مكافحة  دب��ل��وم 
لإع��������د�د ن��خ��ب��ة م���وؤه���ل���ة م����ن �ل����ك����و�در 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  جميع  يف  �لعاملة 
�مل���ع���ن���ي���ة مب���ك���اف���ح���ة ج�����ر�ئ�����م �لجت������ار 
�ك�شابهم  خالل  من  �لدولة،  يف  بالب�شر 
و�لعملية  �لعلمية  و�خل����رب�ت  �مل��ه��ار�ت 
�مل�شاهمة  م��ن  ميكنهم  ومب���ا  �ل���الزم���ة، 
يف ت��ع��زي��ز ج��ه��ود �ل���دول���ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
بالب�شر  �لجت��������ار  ج����رمي����ة  م���ك���اف���ح���ة 
�إ�شافة  ل�شحاياها،  �حل��م��اي��ة  و���ش��م��ان 
�إىل تطوير قدر�ت �لأفر�د �ملتخ�ش�شني 
جر�ئم  مكافحة  جم���الت  يف  �لعاملني 
�لقو�نني  كافة  و�شرح  بالب�شر،  �لجت��ار 
و�لدولية  �ملحلية  و�لتفاقيات  و�ملو�ثيق 
مهار�ت  �ملتدربني  و�إك�شاب  �ل�شلة،  ذ�ت 
�ل���ب���ح���ث و�ل����ت����ح����ري، و�أف���������ش����ل ط���رق 
�لجتار  ج��ر�ئ��م  يف  �لتحقيق  وو���ش��ائ��ل 

�لعلمية  باملعلومات  وتزويدهم  بالب�شر، 
�لتعامل  لكيفية  �ل�����ش��روري��ة  و�مل��ه��ار�ت 
�أف�شل  على  و�ط��الع��ه��م  �ل�شحايا،  م��ع 
�لتجارب و�ملمار�شات �ملحلية و�لدولية يف 
جمال مكافحة جر�ئم �لجتار بالب�شر.

و�نطلق �لدبلوم �لذي ي�شتمر حتى �شهر 
�إبريل �ملقبل، مبحا�شرة قدمها �لأ�شتاذ 
�لدكتور خالد مو�شى توين رئي�س ق�شم 
�ل��ق��ان��ون �جل��ن��ائ��ي يف �أك��ادمي��ي��ة �شرطة 
���ش��رح تف�شيلي  �إىل  ت��ط��رق  دب��ي و�ل���ذي 
و�لإجر�ئية  �ملو�شوعية  �لأح��ك��ام  ح��ول 
جلرمية �لإجت��ار بالب�شر، و�حلكمة من 
جر�ئم  مبكافحة  خا�س  قانون  ت�شريع 
�لدبلوم  �أن  مو�شحا  بالب�شر،  �لجت���ار 
���ش��ي��ت�����ش��م��ن ����ش���رح���ا ح�����ول ك���اف���ة م����و�د 
بالب�شر  �لإجت��ار  مكافحة جر�ئم  قانون 
و�لتطرق  تف�شيلي  ب�����ش��ك��ل  ودر����ش��ت��ه��ا 
حتدث  قد  �لتي  �لإجر�ئية  �لعيوب  �إىل 
خالل تطبيق �لقانون على �أر�س �لو�قع 

وكيفية تالفيها.
ب��ج��ه��ود �لإد�رة  �ل��دك��ت��ور خ��ال��د  و�أ����ش���اد 
�شرطة  يف  �لإن�������ش���ان  حل���ق���وق  �ل���ع���ام���ة 
جر�ئم  ملكافحة  �لوطنية  و�للجنة  دب��ي 
�لق�شائي  دب��ي  ومعهد  بالب�شر  �لإجت���ار 
باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  ومكتب 
لإطالق  �مل�شرتك  وتعاونهم  و�جلرمية، 
بالب�شر،  �لإجت��ار  دبلوم مكافحة جر�ئم 
ممتازة  �ل��دب��ل��وم  ف��ك��رة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�مل��ن��ت��م��ني للدبلوم  �ل��ط��ل��ب��ة  ك��اف��ة  وت��ه��م 
و�ل����ذي مي��ث��ل��ون �جل��ه��ات �ل��ت��ي ينتمون 
�إل��ي��ه��ا، وه���و م��ا ���ش��ي��رتك �أث�����ر�ً ه��ام��اً يف 
�أد�ئهم  خالل  �لقانون  لبنود  تطبيقهم 
ل���الإج���ر�ء�ت  وتطبيقهم  عملهم  مل��ه��ام 

�ل�شليمة �لتي ين�س عليها �لقانون.

حمدان بن حممد يزور مقر دائرة التنمية الإقت�شادية يف دبي

مكتوم بن حممد يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�شوؤون ال�شرتاتيجية

بالتزامن مع اليوم العاملي حلقوق االإن�صان

�شرطة دبي ومعهد دبي الق�شائي ُيطلقان دبلوم مكافحة جرائم الجتار بالب�شر يف دورته الثالثة

•• دبي-وام:

ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو  قدم 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�جب �لعز�ء يف وفاة 
�ملرحوم �ملاأ�شوف على �شبابه عبد�هلل بن جمعة 

�لكعبي.
ف��ق��د ق���ام ���ش��م��وه ���ش��ب��اح �م�����س ب���زي���ارة خيمة 

�لعز�ء يف منطقة �خلو�نيج يف دبي حيث �أعرب 
عز�ئه  �شادق  عن  وذوي��ه  �لفقيد  لو�لد  �شموه 
ومو��شاته لهم يف م�شابهم �جللل.. ر�جياً �هلل 
ومغفرته  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  وج��ل  عز 
وذويه  �أ���ش��رت��ه  وي��ل��ه��م  ج��ن��ات��ه  ف�شيح  وي�شكنه 

جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
» �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون ».

حمدان بن حممد يقدم واجب العزاء 
بوفاة عبداهلل بن جمعة الكعبي
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

�شلمان  ث���ام���ر  ����ش���ن���دوق  �إد�رة  جم��ل�����س  �ع��ت��م��د 
للتكافل �لتعليمي بجامعة عجمان قائمة باأ�شماء 
طلبة �جلامعة �ملع�شرين و�لذين تقدمو� بطلبات 
�جلامعية  در��شتهم  ل�شتكمال  مالية  م�شاعد�ت 
حيث بلغت ن�شبة �لذين متت م�شاعدتهم 72% 

من جممل �ملتقدمني. 
و�شبق لل�شندوق �أن ��شتقبل خالل �شهري �أكتوبر 
در��شة  وب��ع��د  121 ط��ل��ب��ا،  �مل��ا���ش��ي��ني  ون��وف��م��رب 

�حلالت من قبل �للجنة �لتنفيذية ل�شندوق ثامر 
ب�شكل م�شتفي�س، ومت �عتماد م�شاعدة 88 طالبا 
�لكليات و�جلن�شيات، مببلغ  وطالبة من خمتلف 
مليون ومئتي �ألف درهم. من جانبه ، ثّمن معايل 
�شندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملزروعي،  �هلل  عبد 
�لالحمدود من  �لدعم  �لتعليمي،  للتكافل  ثامر 
�لنعيمي،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �شاحب 
عجمان،  ح��اك��م  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
و�شكره  ع��ج��م��ان،  ج��ام��ع��ة  �أم��ن��اء  رئ��ي�����س جمل�س 
على رعايته �لكرمية للعلم وطلبته. و�أكد معايل 

�ملزروعي �أن �ل�شندوق يهدف �إىل م�شاعدة طلبة 
�لقادرين على مو��شلة  �ملع�شرين، غري  �جلامعة 
�إىل  م�شري�  مادية.  لأ�شباب  �جلامعية  در��شتهم 
من  يونيو  يف  �إن�شائه  منذ  ��شتطاع  �ل�شندوق  �أن 
طالبا   523 ل�  �مل�شاعدة  يقدم  �أن   2013 �لعام 
وطالبة، من �إجمايل 967 طلبا مت تقدميه، �أي 
وذل��ك مببلغ  �ملتقدمني،  % م��ن   54 ن�شبته  م��ا 
�أل��ف درهم.  5 ماليني و500  �إج��م��ايل م��ق��د�ره 
�ل�شندوق ي�شتقبل �لطلبات وتتم  �أن  �إىل  م�شري� 

در��شة �حلالت ب�شفافية ومعيارية

»مبادرات رئي�س الدولة« تعتمد م�شاريع تنموية بقيمة حوايل 275 مليون درهم
•• اأبوظبي -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« و�أو�مر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة .. �عتمدت » جلنة متابعة تنفيذ 
جمال  يف  �لتنموية  �مل�شروعات  من  »ع��دد�  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت 
مليون   275 ب���  تقدر  �إجمالية  بقيمة  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  يف  �ل��ط��رق  �شبكات 

درهم.
فقد �عتمدت �للجنة برئا�شة معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة 

تر�شية �ملرحلة �لثانية من م�شروع �لطريق بني و�دي �لقور و�لطريق �لر�بط بني 
دو�ر لهباب وطريق نزوى بتكلفة �إجمالية تقدر ب� 269 مليون درهم.

�إن�شاء طريق  مل�شروع  �ل�شت�شارية  �أعمال �خلدمات  تر�شية  �للجنة على  و�فقت  كما 
�ل�شيجي �لر�بط مع تقاطع �شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد بقيمة �إجمالية تقدر ب� 2.3 
�أعمال �خلدمات �ل�شت�شارية مل�شروع �لنفق  مليون درهم. و�عتمدت �للجنة تر�شية 
�لذي يربط بني طريق �ملري�شيد �إىل �لطريق �ملوؤدي �إىل مدينة حممد بن ز�يد يف 
ويبلغ  درهم  ب�3.1 مليون  تقدر  �إجمالية  بقيمة  �لفجرية  �إم��ارة  منطقة �حليل يف 
�إطار �جلهود �لهادفة �إىل تطوير  470 مرت�. وتاأتي هذه �مل�شاريع يف  طول �لنفق 
�لبنية �لتحتية يف جمال �شبكات �لطرق يف �لدولة وت�شهيل �لتنقل ورفع م�شتويات 

�لأمان و�ل�شالمة مبا يتما�شى مع �أف�شل �ملو��شفات �لعاملية و�جلودة �لعالية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�لقائد   ، �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  علي  �ل��ل��و�ء  �شهد   ،
�ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، �لح��ت��ف��ال �لذي 
حقوق  �إد�رة  مع  بالتعاون  �لعامة  �لقيادة  نظمته 
“باليوم �لعاملي حلقوق  �لإن�شان بوز�رة �لد�خلية 
دبل  هيلتون  فندق  يف  2017” وذل��ك  �لإن�����ش��ان 
��شتهدف  ر�أ���س �خليمة،  �مل��رج��ان  ت��ري يف جزيرة 
حقوق  و�آل��ي��ات  ب��اإج��ر�ء�ت  �لتوعية  جهود  تعزيز 
ومدر�ء  �لعامون  �مل���در�ء  فيها  و���ش��ارك  �لإن�����ش��ان، 

�ملحلية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر  وم����در�ء  �لإد�ر�ت 
و�حل���ك���وم���ي���ة ومم���ث���ل���ون ع���ن �جل���ه���ات و�مل���ر�ك���ز 
�ل�شرطية وجمعيات �لنفع �لعام ذ�ت �لخت�شا�س 

�مل�شرتك على م�شتوى �لدولة. 
�خليمة حر�س  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  و�أك��د 
�لتقنيات  ك��اف��ة  ت�����ش��خ��ري  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة 
�حلديثة و�ل�شتفادة من �أف�شل �ملمار�شات �ملحلية 
فيما  �ل�شرطي خا�شة  ب��الأد�ء  لالرتقاء  و�لعاملية 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق �لإن�������ش���ان وح���ق���وق �ل���ن���زلء من 
و�لرعاية  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  وت��ق��دمي  �جلن�شني، 
لهم لتحقيق ر�شا �ملجتمع وتعزيز �لأمن و�لأمان 
���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة تلعب دور�ً  ب���اأن  ، م�����ش��ري�ً 

مركزياً يف متابعة �حتياجات �أفر�د �ملجتمع كافة، 
و�لرعاية  �خل��دم��ات  م��ن  للعديد  ت��وف��ريه��ا  ع��رب 
�لدعم  للجميع  وتقدم  �مل��ج��الت،  ب�شتى  �لكاملة 
�لدولة  ق���ان���ون  ت��ن��ف��ي��ذ  �إط������ار  يف  و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت 
�لدولية  و�لعهود  و�ملو�ثيق  �لوطنية  وت�شريعاتها 
لإعالء مكانة ورفعة �لإمار�ت وحتقيقاً لأهد�فها 
يف �إر�شاء قو�عد �لعد�لة تطبيقاً للمبادئ و �لقيم 
�لإن�شان  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف  �ل�شامية  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
وك���ر�م���ت���ه وح���ري���ات���ه �ل��ت��ي ك��ف��ل��ه��ا د���ش��ت��ور دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�لدكتور  �لعقيد  �أد�ره���ا  �لتي  �جلل�شة  وت�شمنت 
�أحمد يو�شف �ملن�شوري من �لإد�رة �لعامة حلقوق 

�لإن�شان بالقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ، ��شتعر��س 
3 �أور�ق وهي : ورقة عمل خا�شة بوز�رة �خلارجية 
حممد  م��ب��ارك  �شعادة  قّدمها  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�حل��م��ادي �ل��ذي حت��دث ع��ن ن�شر �ل��وع��ي وثقافة 
حلقوق  �لدولية  �ملعايري  وتعزيز  �لإن�شان  حقوق 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ملو�طنة  �ل��ق��در�ت  وبناء  �لإن�شان 
�لدولة من خالل �لتدريب و�لتعاون و�ل�شر�كات 
�لإن�شان  ب��ح��ق��وق  �ملعنية  �لر�شمية  �جل��ه��ات  م��ع 
و�لتحديات  �لح��ت��ي��اج��ات  حت��دي��د  يف  للم�شاهمة 
�لدولية  و�ملو�ثيق  و�لتفاقيات  �لد�شتور  �إطار  يف 
حلقوق �لإن�شان، موؤكد�ً على ريادة دولة �لإمار�ت 
�لثانية  �لعمل  ورق��ة  ثم مناق�شة  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف 

ر�أ�س  ب�شرطة  و�لعقابية  �لإ�شالحية  للموؤ�ش�شة 
يو�شف  ي��ع��ق��وب  �لعميد  ���ش��ع��ادة  ق��ّدم��ه��ا  �خل��ي��م��ة 
�أب��ول��ي��ل��ة م��دي��ر �مل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ح��دي��ث ح���ول �أب���رز 
وذويهم  للنزلء  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
و��شتعر��س �أبرز بر�جمها وفعالياتها بهذ� �ل�شاأن 
، بينما ورقة �لعمل �لثالثة قدمتها �لأ�شتاذة وفاء 
بر�أ�س  �لهمم  �أ�شحاب  �ل�شحي مديرة مركز  علي 
�خليمة حول دور وجهود �ملركز يف �ملحافظة على 
�ه��ت��م��ام وحر�س  و�إب����ر�ز  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ح��ق��وق 
�لدولة بهذه �لفئة �ملنتجة �لتي ل تقل �أهمية عن 

غريها .
ثم قام �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س �خليمة بتكرمي 

م���دي���ر �جل��ل�����ش��ة و�ل�������ش���ادة �مل��ت��ح��دث��ني، ث���م كّرم 
�خليمة  ر�أ���س  �شرطة  موظفي  من  ع��دد�ً  �شعادته 
�أد�ء  يف  وتفانيهم  جل��ه��وده��م  ت��ق��دي��ر�ً  �ل��ق��د�م��ى 
ولئهم  على  و�أك���د  �إخال�شهم  �أث��ب��ت  مم��ا  �لعمل 
خلدمة �ملجتمع يف تعزيز �لأم��ن و�لأم��ان ، �شمل 
�لتكرمي كاًل من : �مل�شاعد �أول علي �أحمد �لزير� 
�أول  �مل�شاعد  ر�أ�س �خليمة،  ب�شرطة  �أقدم موظف 
�شيخة �شعيد �ملزروعي �أقدم موظفة من �لعن�شر 
�أول  �ل�شرطي  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  يف  �لن�شائي 
�شيف �شعيد �خلاطري �أقدم موظف من �أ�شحاب 
�لهمم ، �ملدين عمر �إبر�هيم �ملغربي �أقدم موظف 

من �أ�شحاب �ملهن و�حلرف .

للتنمية  �لإم������ار�ت  جمعية  نظمت 
مهنية  دب��ل��وم��ات  ع��دة  �لجتماعية 
�لتدريبية  ب��ر�جم��ه��ا  �شمن  وذل���ك 
ل��ت��ط��وي��ر �ل���ك���و�در �ل��وظ��ي��ف��ي��ة �لتي 
ب���اإع���د�د ج��ي��ل م���ن �ملوظفني  ت��ع��ن��ى 
�مل����وؤه����ل����ني ب�����ال�����ق�����در�ت و�مل�����ع�����ارف 
تنفيذ  م��ن  �ل��ت��ي متكنهم  و�مل��ه��ار�ت 
وجودة  باحرت�فية  �لوظيفية  �ملهام 
عالية ووفق �أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة 

عاملياً.
موظفي  �ل��دب��ل��وم��ات  و����ش��ت��ه��دف��ت 
�حلكومية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �جل����ه����ات 
مبجموع 150 �شاعة معتمدة ل73 
دب���ل���وم���ات منها  ث����الث  م�����ش��ارك يف 
�لبتكار  يف  �ملهني  “�لدبلوم  دب��ل��وم 

مع  بالتعاون  نفذ  �ل��ذي  �ملوؤ�ش�شي” 
�لدكتور  ق��دم��ه��ا  ع��ج��م��ان   ج��ام��ع��ة 
تطوير  يف  م�شت�شار  ���ش��ح��ادة  ع��م��اد 
�لأع���م���ال و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة ملدة 
فيها   �مل�شاركني  ح�شل  و  ي��وم   12
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة م��ع��ت��م��دة م���ن جامعة 
�إىل متكني  �لدبلوم  ، هدف  عجمان 
�مل�شاركني من �إدر�ك مفهوم �لبتكار 
و�لإبد�ع وت�شخريه يف خدمة �أهد�ف 
بالإ�شافة  وجمتمعهم  موؤ�ش�شاتهم  
حتويل  م�����ه�����ار�ت  �ك�������ش���اب���ه���م  �إىل 
�إىل خمرجات  �لإب��د�ع��ي��ة  �أف��ك��اره��م 

ح�شية ملمو�شة.
“دبلوم  �جل��م��ع��ي��ة  �خ��ت��ت��م��ت  ك���م���ا 
هدف  �لذي  �لبحاث �لجتماعية” 

�إىل �شرح �لطرق و�ملد�ر�س �لبحثية 
و�لعلمية  �لنظرية  �ملختلفة و�لطر 
لكتابة �لأبحاث و م�شاعدة �مل�شاركني 
كما  �لبحثية  �أف��ك��اره��م  ت��ط��وي��ر  يف 
�إع��د�د من��اذج للخطط  تناول كيفية 
�لبحثية من �جل تخطيط وتطوير 
خمتلفة  جم���ت���م���ع���ي���ة  ت������دخ������الت 
لإك�����ش��اب �مل��ت��درب �مل��ه��ار�ت �لالزمة 
لإع�����د�د در�����ش���ة �ج��ت��م��اع��ي��ة ، ولقد 
بالتعاون  �ل��دب��ل��وم  �جلمعية  ن��ف��ذت 
مع جامعة عجمان ونفذها �لدكتور 

�شامي �لقطاونة.
باإعد�د  كذلك  �جلمعية  �أهتمت  كما 
ل��دي��ه��م �لقدرة  ����ش��ري��ني  م��ر���ش��دي��ن 
�ل�شرية  �مل�شاكل  مع  �لتعامل  على 

وتاأهيلهم لتقدمي �لر�شاد و�لتعامل 
مع �مل�شكالت �ل�شرية و�لجتماعية 
و�لزوجية من خالل �لدبلوم �ملهني 
ملدة  ��شتمر  �ل��ذي  �ل�شري  لالإر�شاد 
مر�د  عمر  د.  قدمها  ��شابيع  ث��الث 
م�شت�شار �إد�ري وخبري تنمية ب�شرية 
و �إج��ت��م��اع��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة �ل��غ��ري��ر ، 
�مل�شاركني  ب��ت��زوي��د  �ل��ربن��ام��ج  �ه��ت��م 
�لعلمية  �لأك�����ادمي�����ي�����ة  ب���امل���ع���رف���ة 
�لتي  �ملنا�شبة  �ملتخ�ش�شة  و�لعملية 
متكنهم من �لتعمق يف هذ� �ملجال �أو 
�لعمل كاخت�شا�شيني �جتماعيني يف 

جمال �لإر�شاد �لأ�شري. 
قال خلف  �لدبلومات  �أهمية  وح��ول 
ع�����ام جمعية  م���دي���ر  ع���ن���رب  ����ش���امل 

�لإمار�ت �إن �جلمعية  تويل �هتماما 
كبري� بتطوير وتاأهيل فئات �ملجتمع 
�ملختلفة وتزويدهم بكل �ملهار�ت من 
وتطوير  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ت��دري��ب  حيث 
�آليات �لعمل مبا يتنا�شب مع �لتطور 
�آليات  و���ش��ع  �إىل  وت�����ش��ع��ى  �مل�شتمر 
�لتدريب  ل��رب�م��ج  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
حت�شني  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم  �لتي 

�لأد�ء �لوظيفي وزيادة �لإنتاجية.
�جلمعية  حت���ر����س  ك���م���ا  و�أ������ش�����اف 
�لتطوير  �أهمية  على  �لرتكيز  على 
�لتخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل���ه���ن���ي 
من  �مل�شارك  متكن  �لتي  �لوظيفية 
معتمدة  ����ش���ه���اد�ت  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
ومتطلبات  �ح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي  مب���ا 

�لأعمال بدو�ئر وهيئات وموؤ�ش�شات 
�حلكومة. و�أكد �أن متكني �ملوظفني 

ي�شب يف جهود �لرتقاء باأد�ء �لعمل 
�حل��ك��وم��ي وحت��ق��ي��ق �أع���ل���ى درج����ات 

�لتميز و�لإ�شهام بفاعلية يف تطوير 
�أد�ء موؤ�ش�شاتهم .

حتت رعاية الفريق �صيف بن زايد

�شرطة راأ�س اخليمة وحقوق الن�شان حتتفالن باليوم العاملي حلقوق الن�شان 

دبلومات مهنية يف جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

�أب���رم���ت د�ئ����رة �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة يف ر�أ�����س �خليمة 
�لبلدية لتفعيل  �تفاقية تعاون و�شر�كة مع د�ئرة 
جرت  ح��ي��ث  �ملجتمعية،  �خل��دم��ة  �أع��م��ال  ت��د�ب��ري 
م��ر����ش��م �ل��ت��وق��ي��ع ب���د�ئ���رة �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة، بني 
�لنائب  �حلب�شي  حميمد  ح�شن  �مل�شت�شار  �شعادة 
حممد  ُمنذر  و�شعادة  �خليمة،  ر�أ���س  لإم��ارة  �لعام 
بن �شكر مدير عام د�ئرة �لبلدية.   و�شرح �شعادة 
�لعام  �ل��ن��ائ��ب  �حلب�شي  حميمد  ح�شن  �مل�شت�شار 
ت��اأت��ي �شمن  �لتفاقية  �أن  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  لإم����ارة 
�لنيابة  د�ئ��رة  تعتزم  �لتي  �لتفاقيات  من  �شل�شلة 
�لدو�ئر و�جلهات  �لعديد من  �إبر�مها مع  �لعامة 
�لعام   �لنفع  ذ�ت  و�جلمعيات  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية 

�ل�شادرة   �لتنفيذي لالأحكام  �لإطار  بهدف و�شع  
�شمو  لقر�ر  تنفيذ�ً   �ملجتمعية   �خلدمة  بتد�بري 
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود �ل��ق��ا���ش��م��ى ويل �لعهد 
ورعاه  تعاىل  �هلل  حفظه   � �لق�شاء  جمل�س  رئي�س 
�أعمال  تنفيذ  �شيتم  �لتي  �جل��ه��ات  حتديد  ب�شاأن 
د�ئرة  ُتعد  �إذ  ب��الإم��ارة،  فيها  �ملجتمعية  �خل��دم��ة 
�لبلدية من �لدو�ئر و�جلهات �لهامة �لتي حددها 
�لقر�ر لال�شطالع  بدورها �لهام يف تنفيذ تد�بري 

�خلدمة �ملجتمعية.
و�أ����ش���اف �أن د�ئ����رة �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة ت�����ش��ع �شمن 
لتنفيذ  �ل��الزم��ة  �لإج����ر�ء�ت  كل  �تخاذ  �أولوياتها 
�لتعامل  �ل��دول��ة، وحت��ر���س على  ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات 
�ل��ف��ع��ال م���ع �جل���ه���ات �مل���ن���وط ب��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ �أعمال 

�خلدمة �ملجتمعية ح�شب طبيعة عمل كل جهة. 

دائرة النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون و�شراكة 
مع البلدية لتفعيل اأعمال اخلدمة املجتمعية

�شندوق ثامر يوا�شل دعمه لطلبة جامعة عجمان

»دفاع مدين عجمان« 
يطلق مبادرة خريية حتت 

�شعار »�شالمتكم تهمنا«
•• عجمان-وام:

�أطلقت �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين عجمان 
و�ل�شالمة  �ملدنية  �حلماية  ب����اإد�رة  متمثلة 
م��ب��ادرة خريية تز�منا م��ع ع��ام �خل��ري حتت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   “ تهمنا  “�شالمتكم  ���ش��ع��ار 
�أجهزة  ل��رتك��ي��ب  �لأمان”  “مثلت  ���ش��رك��ة 

�ل�شالمة.
��شرت�طات  على  تاأكيد�  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي 
�لأجهزة  تطلبها  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل�شالمة 
�ملعنية حفاظا على �شالمة �لأرو�ح و�ملمتلكات 
حتذيرية  وقائية  و�شائل  توفري  �إىل  �إ�شافة 

من �حلر�ئق يف �ملن�شاآت �لدينية.
مدير  �ملطرو�شي  �شيف  ع��ادل  �لعميد  وق��ال 
�لإد�رة  �أن  و�ل�شالمة  �ملدنية  �حلماية  �إد�رة 
�لأم���ان  مثلت  ���ش��رك��ة  م��ع  بالتن�شيق  ق��ام��ت 
�إنذ�ر �حلريق  ب�شاأن تركيب عدد من �أجهزة 
يف �مل�شاجد ومر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي.. 
موؤكد� �أهمية تركيب �أجهزة �إنذ�ر �حلريق ملا 
لها من دور ��شتباقي يف �إنذ�ر �ملتو�جدين يف 

كافة �لأبنية و�ملن�شاآت �ل�شكنية و�لتجارية.
و�أ���ش��اف �أن �أح���د �أه���م �أ���ش��ب��اب �حل��ر�ئ��ق هو 
�أف���ر�د  بع�س  ل���دى  �ل��وق��ائ��ي  �ل��وع��ي  �شعف 
�ملجتمع و�لذي يوؤدي �إىل �لإهمال ويعد ذلك 
�إهمال  ع��ن  ف�شال  وق��وع��ه��ا  يف  رئي�شا  �شببا 
و�ل�شالمة  �ل��وق��اي��ة  ل���ش��رت�ط��ات  �ل��ب��ع�����س 
�لأرو�ح  يف  �خل�شائر  بذلك  تت�شاعف  حيث 
و�مل���م���ت���ل���ك���ات ج�������ر�ء �حل����ري����ق و�لخ���ت���ن���اق 
�لأمر  وه��و  منه  �ملبعث  �ل��دخ��ان  با�شتن�شاق 
باأهمية  ل��ل��ت��وع��ي��ة  �جل���ه���ود  ي��ت��ط��ل��ب  �ل�����ذي 
تركيب �أنظمة �أجهزة �ل�شالمة من �حلريق 
منتظمة  ب�����ش��ورة  �شيانتها  على  و�حل��ر���س 
لتجنب هذه �ملخاطر. م�شري� �إىل �أن �أجهزة 
ت��ن��ذر بخطر �حلريق  �لإن����ذ�ر م��ن �حل��ري��ق 
ق��ب��ل ت���ط���وره ن��ظ��ر� ل��ت��م��ي��زه ب��ك�����ش��ف �أن����و�ع 

�حلر�ئق وهي يف بد�يتها.

فقدان جواز �سفرت
ر��شد  زي���ن���ب  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�لقمر   ، ج��زر  ج��اب��رى  �شامل 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
 -  )NBE311130(
عليه  ي���ع���رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
�لقمر   جزر  ب�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.

فقدان جواز �سفرت
�شونيلكومار  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
كونهري�مان،  ب���ام���اد�ك���ود�ن 
�لهند  �جلن�شية جو�ز �شفره 
رقم )3493830( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت. 

فقدان �سهادة اأ�سهمت
يعلن �ل�شيد/ علي حممد علي 
�ل�شيقل   - عن فقد�ن   �شهادة  
 )1088620( رق���م  �أ���ش��ه��م 
 ،  )3440( �ل����ش���ه���م  ب���ع���دد 
�بوظبي  م�شرف  م��ن  ���ش��ادرة 
م��ن يجدها  على  �ل���ش��الم��ي. 
م�شرف  �إىل  ت�شليمها  برجاء 

�بوظبي �ل�شالمي. 

فقدان �سهادة اأ�سهمت
ي��ع��ل��ن �ل�����ش��ي��د/ ���ش��ل��ط��ان حممد 
�ب��ر�ه��ي��م �ل�����ش��ام��ان  - ع��ن فقد�ن   
 )106084( رقم  �أ�شهم  �شهادة  
 )18،045( �ل�����ش����ه����م  ب����ع����دد 
، �������ش������ادرة م�����ن ����ش���رك���ة م���ن���ازل 
�لعقارية.  على من يجدها برجاء 
�ملذكورة  �ل�شركة  �إىل  ت�شليمهما 
رقم   ع���ل���ى  �لت���������ش����ال  �و  �ع������اله 
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•• اأبوظبي -وام:

دليل  �م�س  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �طلقت 
�لإم�����ار�ت ل��ل��وق��اي��ة م��ن �حل��ري��ق وح��م��اي��ة �لأرو�ح 
و�ملمار�شات  �مل���ق���ارن���ات  لأف�����ش��ل  وف���ق���ا   2017
��شرت�طات  �لعاملية، مبا ي�شهم يف رفع  و�ملو��شفات 
�ل��وق��اي��ة و�ل�����ش��الم��ة يف �مل��ب��اين و�مل��ن�����ش��اآت وتقليل 
زم�����ن �ل����ش���ت���ج���اب���ة يف ح������الت �ل�����ط�����و�رئ وذل����ك 
�لقطاعني  من  �ملدين  �لدفاع  �شركاء  مع  بالتعاون 
�ل��ع��ام و�خل���ا����س و�ل���ش��ت��ع��ان��ة ب��ع��دد م��ن �خل���رب�ء 
�لنحو  على  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ش�شني  �لدوليني 
للوقاية من  �لأمثل  �مل�شتوى  توفري  ي�شمن  �ل��ذي 

�حلر�ئق وحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي يف وز�رة �لد�خلية 
�لدفاع  ع��ام  ق��ائ��د  �مل��رزوق��ي  �ل��ل��و�ء جا�شم  ح�شره 
�مل����دين ب������وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��ع��م��ي��د حم��م��د عبد 
و�حلماية  �لإط��ف��اء  ���ش��وؤن  ع��ام  مدير  �لنعيمي  �هلل 
و�ل�شالمة يف �لقيادة �لعامة للدفاع �ملدين و�لعميد 
���ش��وؤون �ملو�رد  �مل��زروع��ي م��دي��ر ع��ام  ه��الل عي�شة 
�لعامة للدفاع �ملدين  بالقيادة  �مل�شاندة  و�خلدمات 

�إد�رة  �ل��ت��ك��اوي م��دي��ر  و�ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ع��ب��د �هلل 
وز�رة  �شباط  من  كبري  وع��دد  �لإعالمية  �ل�شوؤون 

�لد�خلية.
�لقيادة  توجيهات  �مل��رزوق��ي  جا�شم  �ل��ل��و�ء  وث��م��ن 
�ل�شيخ  �شمو  للفريق  �حلثيثة  و�ملتابعة  �لر�شيدة 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
يلزم  ما  باتخاذ  �لتوجيه  مت  حيث  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل�شعاب  وت��ذل��ي��ل  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  ق��دم��ا يف  للم�شي 
وت�����ش��خ��ري ك��اف��ة �لإم���ك���ان���ات خل����روج ه���ذ� �لدليل 
ب�شمعة  تليق  ممكنة  ���ش��ورة  �أف�شل  يف  بتحديثاته 
دولة �لإمار�ت وما و�شلت �إليه من مكانة متقدمة 

بني دول �لعامل .
و�أو���ش��ح قائد ع��ام �ل��دف��اع �مل��دين �أن حتديث دليل 
بت�شكيل جلنة من  تقريبا  ع��ام  ب��د�أ منذ  �لإم����ار�ت 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل���دين ب��اإد�ر�ت��ه��ا �لعامة 
ب��ن��خ��ب��ة من  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة �إىل ج���ان���ب �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
على  للوقوف  �لدوليني  و�ل�شت�شاريني  �ملهند�شني 
خالل  وم��ن   ، �حل��ايل  �لدليل  يف  �لتحديث  نقاط 
ور�س �لعمل وجل�شات �لع�شف �لذهني و�ملناق�شات.

2011 كان  �أن �لدليل �حل��ايل  �مل��رزوق��ي  و�أو���ش��ح 

�شفحة،   707 على  م��وزع��ة  ف�شال   19 يت�شمن 
حني  يف  ج��دول،  و116  تو�شيحيا،  ر�شما  و296 
و784  ف�شال   20 ع��ل��ى  �مل��ح��دث  �ل��دل��ي��ل  ي�شمل 
م���وزع���ة على  ت��و���ش��ي��ح��ي��ا، و256 ج�����دول،  ر���ش��م��ا 
و�لإجنليزية،  �لعربية  باللغتني  �شفحة   1384
و�لر�شومات  و�مل�شمون  �ل�شكل  حتديث  عن  ف�شال 

ذ�ت �لأبعاد �لثالثية.

ومت �لرتكيز يف �لدليل على �شالمة �أرو�ح �ملو�طنني 
لها  وجعل  �ل�شو�ء  حد  على  و�ل��ز�ئ��ري��ن  و�ملقيمني 
و�ملن�شاآت  �ملمتلكات  وحماية  �لق�شوى،  �لأول��وي��ة 
�أنظمة  بتحديث  �لتوجيه  ومت  و�خل��ا���ش��ة،  �لعامة 
�ملحدث،  �لدليل  �لقدمية وفق  �ملباين  �ل�شالمة يف 
مع توظيف ثقافة �لبتكار يف بيئة �لعمل لتحقيق 
فيما  �ملتعاملني  و�إ���ش��ع��اد  �ل��ر���ش��ا  �مل�شتويات  �أع��ل��ى 
��شيف �إىل �أن �لدليل �جلديد �أجز�ء كاملة خا�شة 
�شاهقة  و�مل��ب��اين  �ملر��شي،  يف  �لوقاية  با�شرت�طات 
�لرت���ف���اع، و�أن��ظ��م��ة �ل��وق��اي��ة م��ن �حل��ري��ق، وف�شل 
جديد عن حتديد �مل�شوؤوليات لكل من �ل�شت�شاري 
و�مل��ق��اول وم���الك �مل��ب��اين و�مل��ع��ن��ي��ني، و�أخ���ر خا�س 
ب��اأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م وط���رق �حل��ف��اظ ع��ل��ى �أرو�حهم 
ك��ل ما  ك��م��ا مت حت��دي��ث  وحمايتهم م��ن �حل��ري��ق. 
يتعلق باأنظمة و�أجهزة �ل�شالمة و�لوقاية ومكافحة 
�حلريق، وتطبيق مقايي�س �لفح�س �لعاملية ل�شمان 
�أوقات  �شالمة �لأرو�ح و�ملمتلكات من خالل تقليل 
عقد  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ط���و�رئ،  ح���الت  يف  �ل�شتجابة 
و�ملن�شاآت  �ملباين  ترخي�س  جلهات  تعريفية  ور���س 
و�مل��ق��اول��ني على  �ل�شت�شاريني  و�إط���الع  �ل��دول��ة  يف 

بال�شالمة  �خلا�شة  و�مل�شتجد�ت  �لتغري�ت  �أح��دث 
�لدليل  من  �ملحدث  �لإ�شد�ر  يحتوي  كما  �لعامة. 
يف نهاية كل ف�شل على منهجيات وتطبيقات خا�شة 
و�ختيار  فح�س  ومتطلبات  و�ل�شيانة،  بالتفتي�س 

�ملعد�ت و�ملو�د �مل�شتخدمة يف �ملباين و�ملن�شاآت.
ويف خ��ت��ام �مل���وؤمت���ر �أك����د ق��ائ��د ع���ام �ل���دف���اع �ملدين 
ح��ر���س دول���ة �لإم������ار�ت وق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة على 

و�لنفي�س  �لغايل  وبذل  و�ملمتلكات  �لأرو�ح  �شالمة 
لينعم كل من يعي�س على �أر���س دول��ة �لإم���ار�ت يف 
�أمن و�شالم. ومت عر�س فيلم تو�شيحي عن دليل 
و�لأهد�ف  وروؤي��ت��ه  �حلريق  من  للوقاية  �لإم���ار�ت 
بالإعد�د  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  و�جل���ه���ات  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملرزوقي  �ل���ل���و�ء  �أط��ل��ق  ث��م   ، ل��ل��دل��ي��ل  للتح�شري 

�لن�شخة �لإلكرتونية.

اختتام املهرجان الدويل الأول للتمور ال�شودانية يف اخلرطوم
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الداخلية حتتفل بتخريج 40 �شابطا بدورة القيادات التنفيذية ال�شاملة 
••ابوظبي -وام:

40 �شابطاً  �حتفلت وز�رة �لد�خلية بتخريج 
يف  و�لإد�ر�ت،  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  خمتلف  م��ن 
�ل�شاملة.ح�شر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  دورة 
�أبوظبي  يف  �ل���وز�رة  مبقر  �أقيم  �ل��ذي  �حلفل 
�ل��ع��م��ي��د حم��م��د ع��ب��ي��د �ل��ظ��اه��ري م��دي��ر عام 
و�لعقيد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب����وز�رة  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�ل���دك���ت���ور ف��ي�����ش��ل ���ش��ل��ط��ان �ل�����ش��ع��ي��ب��ي مدير 
ب���وز�رة  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ع���ام 

�لد�خلية، وعدد من �شباط �لوز�رة.
 وتعد �ل��دورة و�لتي نظمتها �ل��وز�رة بالتعاون 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لأك���ادمي���ي���ة �لدولية  �إح����دى  م��ع 
ومعتمده  �ل���ت���دري���ب،  جم����الت  يف  �مل��رم��وق��ة 
�لدور�ت  �لمريكية، من  هارفارد  من جامعة 
�ملتقدمة يف جمالت �لتاأهيل �لقيادي و�أ�ش�شه 

�ل�شاملة.
ب�����وز�رة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد   ونقل م���دي���ر ع����ام 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  حتيات  �لد�خلية 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية ومتنيات �شموه للخريجني يف 
هذه �لدورة، بدو�م �لتقدم و�لتوفيق و�لنجاح 

يف خدمة م�شرية �لعمل �ملوؤ�ش�شي �ملتميز.
 و�أك����د �ل��ظ��اه��ري �أن ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة تويل 
�لتي  و�لإد�ري��ة  �ل�شرطية  بالقياد�ت  �لهتمام 
لتنمية  �ملتكاملة  �ملنظومة  يف  �لأ�شا�س  متثل 
�ملو�رد �لب�شرية، وبذلك يعّد برنامج �لقياد�ت 
�أدو�ت عمل  �أه��م  �أح��د  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لعليا 
�ملعارف  زي���ادة  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �ملنظومة  تلك 
و�مل�����ه�����ار�ت وت���ط���وي���ر �ل����ق����در�ت ل���ل���ق���ادة لكي 
للمفهوم  وم��الءم��ًة  ��شتعد�د�ً  �أك��رث  ي�شبحو� 

�لع�شري و�حلديث للقائد �ل�شرت�تيجي.
�لقيادة  �أن  �إىل  كلمته  يف  �ل��ظ��اه��ري   و�أ�شار 
�ملادية  �شو�ء  �لإمكانيات  لنا  رت  �شخَّ �حلكيمة 
�أكرث  و��شتقد�م  �ل�شباط  لتدريب  �ملعنوية  �أو 
لتقدمي  �لعامل  م�شتوى  على  خ��ربة  �مل��درب��ني 
وكافة  لل�شباط  و�لعملية  �لعلمية  خرب�تهم 

�ملنت�شبني �إىل �ل�شرطة.
 و�أك����د �أن �ل��ه��دف م��ن ب��رن��ام��ج �ل��ق��ي��اد�ت هو 
�إيجاد منهاج متطور يرقى مب�شتوى �لقياد�ت 
حتقيق  على  ويعمل  �لد�خلية  ب���وز�رة  �لعليا 
د�ئماً  ت��وؤك��د  و�ل��ت��ي  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
على �لهتمام �مل�شتمر لتاأهيل وتدريب قياد�ت 
�ل�����ش��ف��ني �ل���ث���اين و�ل��ث��ال��ث �مل��ر���ش��ح��ة لتويل 
و�لإد�ر�ت  �ل��ق��ي��اد�ت  يف  �ل��ق��ي��ادي��ة؛  �مل��ن��ا���ش��ب 

�ل�شرطية بالوز�رة.
يف  تلقو�  �خل��ري��ج��ني  �إن  �ل��ظ��اه��ري   و�أو�شح 
تعدهم  متنوعة  وم���ه���ار�ت  م��ع��ارف  �ل����دورة 
حياتهم  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
مو�كبة  ع���ل���ى  وت�������ش���اع���ده���م  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة، 
�مل�شتجد�ت و�لرتقاء باخلدمات، حيث تلقو� 
حما�شر�ت وبر�مج مع عر�س مو�د تطبيقية 
تقارير  �مل�شاركون  �ل�شباط  وق��دم  ونظرية، 

مميزة ت�شتحق �لإ�شادة و�لهتمام.
ب���وز�رة  �لب�شرية  �مل����و�رد  ع���ام   وب����ارك م��دي��ر 
�لد�خلية للخريجني د�عياً لهم بالتوفيق يف 
م�شريتهم يف خدمة �لوطن �لغايل حتت ظل 

قيادته �لر�شيدة.
�ل��رئ��ي�����س و�ملدير  ت��ي��د ف��ل��ي��ن��رت   ث���م حت����دث 
�ملوؤ�ش�شة  ج���روب  ليجن�شتغون  ل���  �لتنفيذي 
�لتعاون  �ل��دورة ومنهاجها، عن  �لتي قدمت 
�لقائم مع وز�رة �لد�خلية يف تقدمي مناهج 

�ملمار�شات  لأف�شل  ترتقي  تدريبية  وبر�مج 
�لدولية تعمل على تعزيز �خلرب�ت �لقيادية 
�شاملة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وم����ه����ار�ت 
�إىل  �ل�����ش��رط��ي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  لل�شباط 

�على �مل�شتويات.
 وحت���دث ب��ع��د ذل���ك �ل��دك��ت��ور م���ارك �جنل�س 
�لدور�ت  �أهمية مثل هذه  �ل��دورة عن  مدير 
�لقدر�ت  ت��ع��زز م��ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��ت��ي 
ت�شتند  و�ل���ت���ي  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل����دى  �ل��ق��ي��ادي��ة 
باأرقى  تعنى  دول��ي��ة  وم��رت��ك��ز�ت  معايري  �إىل 
لتقدمي  �ل�شيناريوهات  و�ف�شل  �ملمار�شات 

حمتوى تدريبي بجودة عالية.
�أنه مل�س روح �لن�شباط و�لر�دة وحب   وقال 
�لتعلم لدى �ل�شباط �ملنت�شبني عرب تفاعلهم 
�إىل  �ل��دورة، م�شري�ً  �مل�شتمر مع ما يقدم يف 
�نه مت �لتن�شيق مع �ف�شل �ملعاهد �لعاملية يف 

هذ� �لتخ�ش�س مثل هارفرد �ن�شياد .
 وت���ق���دم �ل���ر�ئ���د ف�����و�ز ع��ل��ي ع���ب���د�هلل مدير 
�إد�رة �لإع����الم �لأم��ن��ي ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
كلمته نيابة عن �خلريجني بال�شكر �جلزيل 
�ل�شيخ  �شمو  للفريق  و�لم��ت��ن��ان  و�ل��ع��رف��ان 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان، ، على دعمه �مل�شتمر 
ملنت�شبي �لوز�رة وحر�شه على تعزيز قدر�تهم 
مكت�شبات  على  للحفاظ  مهار�تهم  وتطوير 

�لتمّيز ومو��شلة م�شرية �لنجاح.
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لعامة  �لد�رة  �شكر   كما 
�لعميد  ر�أ�شها  وعلى  لها  �لتابعة  و�لد�ر�ت 
حم��م��د ع��ب��ي��د �ل��ظ��اه��ري �مل��دي��ر �ل��ع��ام على 
بالعمل  ل���الرت���ق���اء  �مل���ت���و�����ش���ل���ة  ج���ه���وده���م 
كفاءة  وتعزيز  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �ملوؤ�ش�شي 
�ل�����ش��ب��اط و�مل��ن��ت�����ش��ب��ني وف���ق �أرق�����ى معايري 

�لتدريب �لدولية.
ب����الإد�رة  ممثلًة  �ل��د�خ��ل��ي��ة؛  وز�رة  �أن   و�أك���د 
كبري�ً  ق���در�ً  �أول���ت  �لب�شرية  للمو�ر  �لعامة 
ج���ودة ومتّيز  ل�شمان  و�ل��وق��ت  �جل��ه��د  م��ن 
�مل���خ���رج���ات �ل��ت��دري��ب��ي��ة، وذل�����ك م���ن خالل 
����ش��ت��ق��ط��اب �أرق������ى �ل���ك���ف���اء�ت و�أف�������ش���ل دور 
�خلربة، لعقد �لدور�ت �لتدريبية، من حيث 
�خلرب�ء و�ملحا�شرين و�لإد�ريني و�ملقّيمني، 
م�شتويات  على  �إيجاباً  بدوره  �نعك�س  و�لذي 
و�مل����ه����ار�ت  و�مل�����ع�����ارف  و�مل����خ����رج����ات  �لأد�ء 

و�لقدر�ت �ملكت�شبة جلميع �خلريجني.
بينها  ومن  �لقيادية  �ل��دور�ت  �أن  �إىل   و�أ�شار 
دورة �لقياد�ت �لتنفيذية �ل�شاملة تعترب من 
�أهم �أدو�ت �لتطوير يف �إد�رة وقيادة �ملوؤ�ش�شات، 
وهي �ملنهج �لذي تتبعه وز�رة �لد�خلية منذ 
�لناجحة  �لقيادة  ب��اأن  منها  �إمي��ان��اً  �شنو�ت، 
و�ملوؤهلة، هي �لو�شيلة و�لركيزة �لأ�شا�شية يف 
متّيز �لأد�ء و�لإنتاج �جليد وحتقيق �لأهد�ف 

�ملرجّوة.
 ودعا مدير �لإعالم �لأمني �خلريجني لبذل 
ق�����ش��ارى �جل��ه��د ل��رتج��م��ة ك���ل م���ا تعلموه 
ُي�شهم  و�ق��عٍ   �إىل  �لتدريبية؛  �ل���دورة  خ��الل 
م�شتويات  ويرفع  �لعمل،  ميادين  تطوير  يف 
�لأد�ء �لإبد�عي �ملتميز، بالإ�شافة �إىل �أهمية 
ن��ق��ل ت��ل��ك �مل��ع��رف��ي��ة �ل��ق��ّي��م��ة �ل��ت��ي تعلموها 
تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ري��ادة  م�شرية  على  للحفاظ 
�لإد�ء  تطوير  ومو��شلة  �لد�خلية  وز�رة  بها 

�ملوؤ�ش�شي.
، يف خ��ت��ام �حلفل،  �ل��ظ��اه��ري  �لعميد  وق���ام    
وتكرمي  �خلريجني  على  �ل�شهاد�ت  بتوزيع 

�ملحا�شرين.

•• اخلرطوم -وام:

يف  �لأول  ق���ب���ل  �أم�����������س  �خ���ت���ت���م���ت 
“�ملهرجان  ف���ع���ال���ي���ات  �خل����رط����وم 
�ل�شود�نية”  للتمور  �لأول  �ل���دويل 
�ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات  ج��اء  �ل��ذي 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  رئي�س جمل�س 

�لرئا�شة.
�نطلقت  �ملهرجان  فعاليات  وك��ان��ت 
�لفريق  بح�شور  �مل��ا���ش��ي  �ل��ث��الث��اء 
�شالح  ح�������ش���ن  ب����ك����ري  رك������ن  �أول 
�جلمهورية  لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
�للطيف  ع���ب���د  �ل���دك���ت���ور  وم����ع����ايل 
و�لغابات  �ل��زر�ع��ة  وزي���ر  �لعجيمي 
�لحت��������ادي و����ش���ع���ادة ح���م���د حممد 
لدى  �لدولة  �شفري  �جلنيبي  حميد 
و�ل��دك��ت��ور عبد  �ل�����ش��ود�ن  جمهورية 

�لوهاب ز�يد �أمني عام جائزة خليفة 
و�لبتكار  �ل��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل��دول��ي��ة 
�ل���زر�ع���ي و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور هالل 
�لكعبي ع�شو جمل�س �أمناء �جلائزة 
قنيف  علي  حمد  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
رئي�س جمل�س �أمناء جمعية فالحة 

ورعاية �لنخيل �ل�شود�نية.
لرئي�س  �لأول  �ل����ن����ائ����ب  و�أك����������د 
�لفتتاح  ح��ف��ل  خ���الل  �جل��م��ه��وري��ة 
�ملتميزة  �لتاريخية  �لعالقة  �أهمية 
�ل�شود�ن  ج��م��ه��وري��ة  ت���رب���ط  �ل���ت���ي 
ودولة �لإمار�ت على خمتلف �ل�شعد 
يف  خ�شو�شا  �مل��ج��الت  خمتلف  ويف 
جمال �ل�شتثمار �لزر�عي .. م�شيد� 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لنبيلة  ب��امل��و�ق��ف 
�لعرب  و�لأ���ش��ق��اء  ل��الأخ��وة  �لد�عمة 
يف كل مكان وبجهود �لأمانة �لعامة 
لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  “جلائزة 
�لتمر و�لبتكار �لزر�عي” يف تنظيم 

هذ� �ملهرجان �لوطني �لكبري �لأول 
من نوعه على هذ� �مل�شتوى.

من جانبه �أكد �شعادة �شفري �لدولة 
يف �خلرطوم �أهمية �ملهرجان يف دعم 
�لعالقات �ملتينة بني دولة �لإمار�ت 
وجمهورية �ل�شود�ن �إذ يعد �ملهرجان 
�ل�شود�نية  ل��ل��ت��م��ور  �لأول  �ل����دويل 
له  �مل��ر�ف��ق��ة  و�مل�شابقات  و�لأن�شطة 
مبثابة حدث وطني يقام لأول مرة 

على هذ� �مل�شتوى يف �ل�شود�ن.
و�أعرب �شعادته عن تقديره للتعاون 
�لكبري من جهات �لخت�شا�س كافة 
�ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  من 
�أبدت  �ل�����ش��ود�ن �ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة يف 
�لدعم  وتوفري  للتعاون  ��شتعد�دها 

�لالزم لإجناح هذ� �ملهرجان.
من جانبه �أكد �لأمني �لعام للجائزة 
ياأتي  �مل���ه���رج���ان  ه�����ذ�  ت��ن��ظ��ي��م  �أن 
بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ من�شور 

رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
وذلك بهدف �لرتقاء بقطاع �لنخيل 
وتن�شيطها  �ل��ت��م��ور  زر�ع�����ة  ودع�����م 
�ملبادرة  ه��ذه  توؤكد  كما  بال�شود�ن.. 
�لوثيقة  �لأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات  ع��م��ق 
بني دولة �لإمار�ت و�ل�شود�ن وتعزيز 
�لقطاع  �مل�شرتك يف  �لتعاون  �أو��شر 
�إبر�ز  �لزر�عي بني �لبلدين وكذلك 
�ل����دور �ل���ر�ئ���د ل��دول��ة �لإم������ار�ت يف 
دع��م��ه��ا و�ه��ت��م��ام��ه��ا ب��ق��ط��اع نخيل 
�لهادفة  �مل�����ش��روع��ات  وجميع  �لتمر 
�إىل تطويره وتنميته زر�عة و�إنتاجا 
�لعربي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  وت�����ش��وي��ق��ا 

و�لعاملي.
�ل��دك��ت��ور ه��الل حميد  �شعادة  و�أك���د 
جمل�س  ع�������ش���و  �ل���ك���ع���ب���ي  �����ش����اع����د 
�لأم��ن��اء و�مل�����ش��وؤول �مل��ايل - �لإد�ري 
للجائزة �أن مبادرة �إقامة “�ملهرجان 

�ل�شود�نية”  للتمور  �لأول  �ل���دويل 
�لرت���ق���اء  �إىل  ت���ه���دف  ب���اخل���رط���وم 
�لتمور  زر�ع��ة  �لنخيل ودعم  بقطاع 
�ل�������ش���ود�ن���ي���ة وت��ن�����ش��ي��ط��ه��ا و�إي����ج����اد 
�حللول للم�شكالت �لتي يعاين منها 
�ل�����ش��ود�ين مثل ع��دم تو�فر  �مل����ز�رع 
�أ�شناف ذ�ت جودة عالية و�مل�شاهمة 
بالإ�شافة  �لنخيل  �آفات  مكافحة  يف 
�إىل حت�شني جودة �لإنتاج و�لتغليف 

و�لتعليب.
م�شروع  فكرة  هناك  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لنخيل  زر�ع�������ة  ل��ت��ط��وي��ر  وط���ن���ي 
لدولة  مل����ا  �ل���������ش����ود�ن  ب��ج��م��ه��وري��ة 
�لإم�����ار�ت م��ن خ��ربة ك��ب��رية يف هذ� 

�ملجال.
“جلائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  �أن  يذكر 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
نظمت  �لزر�عي”  و�لب������ت������ك������ار 
للتمور  �لأول  �ل����دويل  “�ملهرجان 

باخلرطوم   ”2017 �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
�لزر�عة  بالتعاون مع كل من وز�رة 
ورعاية  فالحة  وجمعية  و�ل��غ��اب��ات 
وجمعية  �ل���������ش����ود�ن����ي����ة  �ل���ن���خ���ي���ل 
وبلغ  �لإم��ار�ت��ي��ة..  �لنخلة  �أ�شدقاء 

نخيل  م��ز�رع   120 �مل�شاركني  عدد 
من خمتلف �لوليات بال�شود�ن.

علمية  ن��دوة  �ملهرجان  ت�شمن  كما 
متخ�ش�شا  ب��ح��ث��ا   16 ف��ي��ه��ا  ق���دم 
�لتمور  و�إن���ت���اج  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع�����ة  يف 

�أرب���ع���ة حماور  �ل�����ش��ود�ن ���ش��م��ن  يف 
�لتمور وخدمتها  زر�ع��ة  علمية هي 
وت�شنيع  �ل���ن���خ���ي���ل  و�أم��������ر����������س 
�لتمور  وت�شويق  وتخزينها  �لتمور 

وت�شديرها.

•• توفالو-وام:

�لتقى �شعادة �شالح �أحمد �شامل �لزرمي �ل�شويدي �شفري �لدولة غري 
�ملقيم لدى توفالو مع معايل �إينيلي �شوبو�أغا رئي�س �لوزر�ء ووزر�ء 

�خلارجية و�لبيئة و�لقت�شاد و�لنقل و�لتعليم يف توفالو.
وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني دولة 
�لإمار�ت وجزر توفالو من جهة ومع �لدول �لعربية من جهة �أخرى 
و�لذي كان لدولة �لمار�ت دور بارز يف تعزيزها منذ يونيو 2015 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  م��ب��ادرة  �إىل  �للقاء  وتطرق 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف مار�س 2013 باإن�شاء �شندوق 
�ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت ودول جزر �لبا�شفيك حيث قام �شندوق 
�أبوظبي للتنمية بتمويل 11 م�شروعا للطاقة �ملتجددة يف دول جزر 

�ملحيط �لهادي بقيمة 50 مليون دولر بهدف دعم م�شاريع �لطاقة 
�ملتجددة وحت�شني م�شتوى حياة �شكانها.

و�أعرب رئي�س وزر�ء توفالو و�لوزر�ء عن �شكرهم وتقديرهم حلكومة 
دولة �لمار�ت لدورها يف تقدمي �لدعم �لذي متثل ب�شفة خا�شة يف 

بناء حمطة للكهرباء عن طريق �شركة م�شدر للطاقة.
من جهة �أخرى جرى خالل �للقاء مناق�شة م�شاركة جزر توفالو يف 
معر�س دبي �إك�شبو 2020 �ملزمع عقده يف �إمارة دبي و�لذي �شيكون 

حدثا ��شتثنائيا لدول �لبا�شفيك.
ويف ختام �للقاء قدم �ل�شويدي �إىل م�شوؤويل توفالو ن�شخا من �آخر 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إ���ش��د�ر�ت 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” بعنو�ن 

فكر«. من  “وم�شات 

�شفري الدولة غري املقيم يلتقي رئي�س الوزراء وعدد من كبار امل�شوؤولني يف توفالو

•• عجمان-وام:

وقع مركز عجمان لالت�شال - �لتابع لالأمانة �لعامة للمجل�س 
�لتنفيذي يف �إمارة عجمان - وموؤ�ش�شة �لإمار�ت مذكرة تفاهم 
لتوظيف �ل�شباب �لإمار�تي من ذوي �لدخل �ملحدود وخريجي 
�جلامعات و�أ�شحاب �لهمم يف منطقة �ملنامة �لتابعة لالإمارة 
وتعمل �ملوؤ�ش�شة من خالل برناجمها “ كياين” ومبادرة “من 
منزيل” على تاأهيل �ل�شباب �لإمار�تي للقيام بهذه �لوظائف. 
وقع �ملذكرة من جانب �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي .. 
زبري �جلنيدي مدير مركز عجمان لالت�شال .. فيما وقعها 
من جانب موؤ�ش�شة �لإمار�ت .. ميثاء �حلب�شي نائب �لرئي�س 

�لتنفيذي. وقال �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �لأمني �لعام 
من  ت��اأت��ي  �مل��ذك��رة  �إن  عجمان  �إم���ارة  يف  �لتنفيذي  للمجل�س 
منطلق �لأهمية �لتي توليها حكومة عجمان لتكوين �شر�كات 

مع �لقطاعات �ملختلفة.
من ناحيته �أكد زبري �جلنيدي حر�س مركز عجمان لالت�شال 
منطقة  يف  للمو�طنني  �مل��ن��زل  م��ن  عمل  ف��ر���س  ت��وف��ري  على 

�ملنامة.
يذكر �أن برنامج “كياين” - �لتابع ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت - يهدف 
�إىل متكني �ل�شباب �لذين مل ي�شتكملو� مرحلة �لتعليم �لعايل 
يف �لدولة و�لباحثني عن �لعمل وتعزيز قدر�تهم ومهار�تهم 

�لتناف�شية يف �حل�شول على فر�س �لتوظيف.

•• اأبوظبي-وام: 
�ف��ت��ت��ح��ت م���ط���ار�ت �أب��وظ��ب��ي حم��ط��ة �لإط���ف���اء �خل��ام�����ش��ة يف 
�لفتتاح عبد  للمبنى �جلديد. ح�شر  �لدويل  �أبوظبي  مطار 
�ملجيد �خلوري �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة ملطار�ت �أبوظبي و 
�شليمان �ل�شك�شك �لرئي�س �لتنفيذي للرب�مج بالإنابة ملطار�ت 
�إن  وق��ال �خل��وري  �لعمل.  �مل���در�ء وفريق  �أبوظبي وع��دد من 
لعر�س  �ملتخذة  �أه��م �خلطو�ت  �أح��د  يعد  �ملحطة  �فتتاح هذه 
�أكرث  تعترب  �لتي  �أبوظبي  مطار�ت  خدمات  م�شتويات  �أعلى 
بكفاءة  �ملحطة  ت�شميم  �ل��ع��امل، حيث مت  يف  تقدماً  �مل��ط��ار�ت 
�ل�شالمة  م�شتويات  �أع��ل��ى  ت��ق��دمي  ل�شمان  ومبتكرة  عالية 
للبو�بة �جلوية �جلديدة. وتبلغ م�شاحة �ملحطة 4،100 مرت 
طاقم  لتوفر  لال�شتجابة  مركبات   8 ب�  جتهيزها  ومت  مربع 
ليكونو�  �إطفائي  و200   172 بني  ي��رت�وح  �لإطفائيني  من 
�إنقاذ  فيها  �ل���ط���و�رئ مب��ا  �لأول حل���الت  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ف��ري��ق 
�لطائر�ت و�إطفاء �حلريق، و�أي�شاً مكافحة �حلر�ئق يف مبنى 
�مل��ط��ار �جل��دي��د و�مل��ب��اين و�مل��ر�ف��ق �لأخ����رى �شمن حميطه. 
بكونه مركزي  �ملحطة  يتميز موقع  قائاًل:  �خل��وري  و�أ�شاف 
كافة  وتغطية  �ل�شتجابة  �شرعة  ي�شهم يف  �ملدرجني مما  بني 

�لقدر�ت  دع��م  و�أي�شاً  �ل��دويل،  �أبوظبي  ملطار  �لتابعة  �ملباين 
�ملتوفرة حالياً من خالل حمطات �لإطفاء �لأخرى يف �ملطار. 
�ملعنية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  بالتعاون  �مل��رف��ق  ه��ذ�  تطوير  ومت 
�لإن�شاء  خطط  وو���ش��ع  �ملبنى  ت�شميم  مت  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
ومتطلبات  لو�ئح  �إىل  ��شتناد�ً  �جلديدة  للمحطة  و�لت�شغيل 
�لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بالدولة و�لهيئة �لعامة للطري�ن 
�مل���دين. و�أ���ش��اف �خل���وري �ن حمطة �لإط��ف��اء �جل��دي��دة تعد 
مرفقاً حمورياً �شمن بر�مج �لتو�شعة ملطار �لعا�شمة، و�لتي 
للتعامل  و�ل�شالمة  �لأم��ن  مت ت�شميمها وفقا لأعلى معايري 
�ملطار  �لتي قد يتعر�س لها  �ل��ط��و�رئ و�لأخ��ط��ار  مع ح��الت 
و�ملر�فق �ملحيطة به. وكما �عتدنا، فقد و�شعنا �أمن و�شالمة 
�أولوياتنا  �مل�شافرين و�ملوظفني ومقدمي �خلدمات يف قائمة 
�لدويل  �أبوظبي  مطار  وي�شتمل  �ملحطة«.  هذه  ت�شميم  عند 
�أربع حمطات لإطفاء �حلر�ئق تعمل على مد�ر  �حلايل على 
�ملطار  َم��درج��ي  يف  ط���و�رئ  ح��ال��ة  لأي���ة  لال�شتجابة  �ل��شاعة 
�ل��ت��ي تن�س  �ملتطلبات  ي��ت��و�ف��ق م��ع  �مل�����ش��اف��ري��ن مب��ا  وم��ب��اين 
عليها �أنظمة �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين و�ملنظمة �لدولية 

للطري�ن �ملدين �لإيكاو.

تفاهم بني “عجمان لالت�شال” وموؤ�ش�شة الإمارات لتوفري فر�س عمل لل�شباب

مطار اأبوظبي يفتتح حمطة الإطفاء اخلام�شة لتعزيز م�شتويات ال�شالمة

فقدان جواز �سفرت
�لرحمن  �شهيد  �مل��دع��و/  فقد 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، �حل��������ق  ن��������ور 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)BH0683150( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / حمد �حمد 
�ليمن   ، درع����������ان  زي�������ن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
  )06082012( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

052/7886111

فقدان جواز �سفرت
م�شمت   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
يا�شمني حممد عبد�خلالق 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
يجده  من   )0031154(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/2723338

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /كاتلني مارى 
�جلن�شية  فرن�شا   ، ب��ري��ن 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )13545EC17 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4420802

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /تيموثى جورج 
�جلن�شية  فرن�شا    ، برين 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )63185AY14 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4420802

فقدان جواز �سفرت
فيليب   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
، فرن�شا �جلن�شية  برييان 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )50656BB13 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4420802

اإعـــــــــــــــــــــــالن 
ل��دى  �شلطة   م�شجلة  �شركة   ، ليمتد  ��شتيت  ري��ل  �ل��ربج  تعلن  �شركة 
�ملنطقة �حلرة يف جبل علي حتت �لرقم ) OF 1440 ( ، عن  تخفي�س 
ر�أ�س مال  �ل�شركة �ملدفوع  وفقاً  للتفا�شيل �لتالية: 1- قيمة ر�أ�س �ملال 
�ل�شهم  قيمة   -2   ، �إم��ار�ت��ي  دره��م   1،384،860،368  : لل�شركة   �لأخ��ري 
�ل���ذي مت تخفي�س   �ملبلغ   -3   ، �شهم  لكل  �إم���ار�ت���ي  دره���م   1  : �ل��و�ح��د 
يبد�أ   -4  ، �إمار�تي  درهم  �إليه هو :  898،774،239/-  �ل�شركة  ر�أ���س مال 

تفعيل  عملية تخفي�س ر�أ�س �ملال �عتبار� من تاريخ  31 دي�شمرب 2017
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•• دبي - الفجر:

ز�ر  �لد�خلية  وز�رة  من  وف��د�ً  �لإم���ار�ت  مو��شالت  ��شتقبلت 
وتبادل  �مل�����ش��رتك،  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  ب��ه��دف  �ملوؤ�ش�شة 
�خل���رب�ت و�لط����الع على �أف�����ش��ل �ل��ت��ج��ارب و�مل��م��ار���ش��ات �لتي 
بتدريب  �ملرتبطة  ل�شيما  �ملختلفة  �ملجالت  يف  تطبيقها  يتم 
�إج��ر�ء�ت �لعملية  �إىل  �إ�شافة  �ل�شائقني، و�إج��ر�ء�ت �ل�شالمة، 

�لت�شغيلية �خلا�شة بالنقل �ملدر�شية.
وك����ان يف ����ش��ت��ق��ب��ال �ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر �ل�����ش��ي��د خ��ال��د ���ش��ك��ر مدير 
و�ل�����ش��ي��د طارق  �مل��ه��ن��ي��ة،  و�ل�����ش��الم��ة  و�ل�����ش��ح��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة 
تر�أ�س  فيما  �مل��در���ش��ي��ة،  �مل��و����ش��الت  عمليات  م��دي��ر  �لعبيديل 
�لإد�رة  نائب مدير  �لنعيمي  �ملقدم حمد  �لد�خلية  وز�رة  وفد 
من  ع��دد�ً  �للقاء  و�ل�شائقني، و�شم  �لآليات  �لعامة لرتخي�س 
�ملخت�شني من �جلانبني. و�شرح �ل�شيد خالد �شكر، باأن �لزيارة 
�لطرفني  جتمع  �لتي  و�ل�شر�كة  �لتعاون  عالقات  عمق  توؤكد 
�لدولة  توجهات  يحقق  ومب��ا  �مل�شرتكة،  �خل��دم��ات  جم��ال  يف 
�مل��م��ار���ش��ات �ملطبقة،  �أف�����ش��ل  خا�شة يف جم��ال �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن 
�لتنموية  �لنه�شة  حتقيق  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل 

�ل�شاملة يف كافة �لقطاعات �حلكومية، موؤكد�ً �شعي مو��شالت 
�لإمار�ت �إىل تقدمي خدماتها يف �شتى �ملجالت �شمن منظومة 
متبعة  و�لتطور  �حلد�ثة  من  ع��اٍل  ق��دٍر  وعلى  متو�زنة،  عمل 
ر�حة  �لتي ت�شمن  و�ملعتمدة،  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  بذلك 
�ل��ل��ق��اء تقدمي  ���ش��ع��ادت��ه��م. وج���رى خ���الل  �ملتعاملني وحت��ق��ق 
�ملطبقة  �ل�شالمة  و�أن��ظ��م��ة  �إج����ر�ء�ت  تخ�س  مرئّية  ع��رو���س 
�ملدر�شي،  بالنقل  �خلا�شة  �لت�شغيل  و�ج����ر�ء�ت  �ملوؤ�ش�شة،  يف 
و����ش��ت��ع��ر����س �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �مل��وؤ���ش�����ش��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�إجر�ء�ت �لتدريب �ملتبعة يف �ملعهد، عالوًة على بحث عالقات 
�ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية �لتي تربط �جلانبني، و�شبل تعزيزها 
دعم  �شيما  ل  �مل�شرتكة،  �مل�شالح  يخدم  مبا  تطويرها  و�آليات 
�ملبادر�ت و�مل�شاريع �لنوعية، حيث تعرف �لوفد على �خلدمات 
معهد  خ��الل  م��ن  �ل�شائقني  لتدريب  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي 
مو��شالت �لإمار�ت لل�شياقة، و�خلدمات �ملتنّوعة �لتي يوفرها 
�ملعهد ملختلف فئات و�أن�شطة �لنقل، �إ�شافة �إىل مر�فق �ملعهد 
�لذكي  و�لنظام  �لفح�س  �ملقدمة، ل�شيما خدمات  و�خلدمات 
لختبار �ل�شائقني وق�شم فح�س �ل�شائقني باملعهد �لتابع لإد�رة 
�ل�شالمة  �إج��ر�ء�ت  ��شتعر��س  �إىل جانب  �ل�شائقني،  ترخي�س 

�ملتبعة يف  �ملمار�شات  �أف�شل  �ملوؤ�ش�شة، و�لتعرف على  �ملتبعة يف 
�إد�رة عمليات �أ�شطول �لنقل من �حلافالت �ملدر�شية. ويف ختام 
�لزيارة �أ�شاد وفد �لوز�رة بجهود مو��شالت �لإمار�ت يف تقدمي 

و�لتي  و�ملو��شالت،  �لنقل  ومتكاملة يف قطاع  �شاملة  خدمات 
من �شاأنها �لإ�شهام يف حتقيق �أق�شى درجات �ل�شالمة و�لأمان 

للمنقولني وم�شتخدمي �لطريق كافة. 

�شعيد بن طحنون يزور جناح الأر�شيف الوطني يف مهرجان زايد الرتاثي
•• الوثبة-وام:

ذ�كرة  جناح  نهيان  �آل  طحنون  بن  �شعيد  �ل�شيخ  معايل  ز�ر 
�ل��وط��ن �ل���ذي ي�����ش��ارك ب��ه �لأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي �ل��ت��اب��ع لوز�رة 
مبنطقة  �ل��رت�ث��ي  ز�ي��د  �ل�شيخ  مهرجان  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
“�أر�س �لإم��ار�ت ملتقى  �أبوظبي �ملقام حتت �شعار  �لوثبة يف 

�حل�شار�ت “ تز�منا مع “عام ز�يد ».
وي�شلط جناح “ذ�كرة �لوطن” �ل�شوء على م�شرية �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ وتاأ�شي�شه 
لدولة �لحتاد من خالل وثائق �لأر�شيف �لوطني �لتاريخية 

�لتي توؤكد دوره �لر�ئد يف حفظ ذ�كرة �لوطن.
و�شاهد معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان عرب �لعديد 

�أركان  جميع  يف  ت��وزع��ت  �لتي  �ملتقدمة  �لعر�س  و�شائل  م��ن 
�لأر�شيف �أهم �ملحطات �لتاريخية يف حياة �ل�شعب �لإمار�تي 

و�لدور �لكبري �لذي قام به �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان.
�أن مهرجان �ل�شيخ ز�يد �لرت�ثي �لذي يحظى  و�أكد معاليه 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية  برعاية 
�شاحب  من  وبدعم  “حفظه �هلل”  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�ي��د 
�لذي  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  مل�شرية  ��شتكمال  ياأتي  �لرئا�شة 
�هتم بالرت�ث ودعا �إىل �حلفاظ عليه وزرع يف �أهل �لإمار�ت 

حب �لعاد�ت و�لتقاليد �لعربية و�لإ�شالمية �لأ�شيلة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت كل من وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة 
و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث ومركز حممد 
بن ر��شد للف�شاء، عن ح�شول دولة 
�لثالثة  باجلهات  ممثلة  �لإم����ار�ت 
�ل�����دويل  “�مليثاق  ع�������ش���وي���ة  ع���ل���ى 
بعد  وذل����ك  و�لكو�رث”،  ل��ل��ف�����ش��اء 
لت�شبح  بالإجماع،  �أع�شاءه  ت�شويت 
و�إ�شالمية  عربية  دول��ة  �أول  بذلك 

تنال هذه �لع�شوية �ملرموقة.
مبوجب  �لأع�����ش��اء  �ل����دول  وتتعهد 
�مل���ي���ث���اق مب�����ش��ارك��ة ����ش���ور �لأق���م���ار 
�ل�شطناعية �لتي متتلكها يف مد�ر 
�لأر�س للم�شاهمة يف �إد�رة �لكو�رث 
�لطبيعية �أو من �شنع �لإن�شان، مما 
عالية  ج��ودة  �لأع�شاء  للدول  يوفر 
لتلك �ل�شور وعلى فرت�ت متقاربة. 
ك��م��ا ت��وف��ر ع�����ش��وي��ة �مل��ي��ث��اق للدول 
�ل���ت���دري���ب رفيع  �لأع�������ش���اء ف���ر����س 
�مل�شتوى من قبل خمت�شني وخرب�ء 
�خلرب�ت  تبادل  جانب  �إىل  عامليني، 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل��ب��ح��وث  و�ل��در����ش��ات 

بني �لأع�شاء.
�لر�هن  �ل���وق���ت  يف  �مل��ي��ث��اق  وي�����ش��م 
�أب������رز  22 ع�������ش���و م����ن  �أك�������رث م����ن 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  �ل���وك���الت 
�لأر�س،  مر�قبة  جم��ال  يف  �لعاملية 
على  �حل�شول  علمية  ت�شمل  حيث 
من  جمموعة  و�لع�شوية  �ملو�فقات 
خرب�ء  قبل  م��ن  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت 
موؤهالت  ع��ل��ى  ل���الط���الع  دول���ي���ني 
�جلهة �لر�غبة بالن�شمام ومن ثم 
على  �ملخت�س  �لعمل  فريق  ت��دري��ب 
�لية و�إج��ر�ء�ت �لعمل �مل�شرتك بني 

�أع�شاء �مليثاق.
للف�شاء  �لإم�����ار�ت  وك��ال��ة  و�شتمثل 
�إد�رة  جم��ل�����س  يف  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
خططه  لو�شع  �ل��دويل  �مليثاق  ه��ذ� 
و�شيا�شاته، و�شتكون �لهيئة �لوطنية 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث 

�مل��خ��ت�����س لطلب  �ل���وط���ن���ي  �مل���رج���ع 
�ل�شور �لف�شائية من �أع�شاء �مليثاق 
ح�شول  ت��وق��ع  �أو  ح�����ش��ول  ح���ال  يف 
�لدولة  �إقليم  و�لكو�رث يف  �لأزم��ات 
وما يجاورها، يف حني �شيكون مركز 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء �جلهة 
توفري  ع���ن  �ل����دول����ة  يف  �مل�������ش���وؤول���ة 
و��شتقبال �ملعلومات و�لبيانات و�شور 
�لأق���م���ار �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة م���ن خالل 

�أقمارها وحمطاتها �لأر�شية.
�لدكتور  �شعادة  ق��ال  �ل�شدد،  وبهذ� 
�لأحبابي  ن��ا���ش��ر  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س 
مدير عام وكالة �لإمار�ت للف�شاء: 
�مليثاق  �لع�شوية �شمن هذ�  “توؤكد 
ع��ل��ى �ع�����رت�ف �لأع�������ش���اء م���ن �أب���رز 
�جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��دول��ي��ة ذ�ت 
ومر�قبة  �ل��ف�����ش��اء  ب��ق��ط��اع  �ل�����ش��ل��ة 
�لأر�س باملوؤهالت و�ملر�فق �ملتطورة 

تتمتع  �ل��ت��ي  �لف�شائية  و�لأ����ش���ول 
�لوفاء  على  وق��درت��ه��ا  �ل��دول��ة،  بها 
بتعهد�تها يف عملية م�شاركة �لبيانات 
�ل�شطناعية  �لأق��م��ار  من  و�ل�شور 
�لأع�شاء  م�شاعدة  يف  متتلكها  �لتي 
يف حال ح�شول �أي نوع من �لأزمات 
�لب�شرية.  �أو  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث  �أو 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  وت���ن���وي 
�ملتحدة يف �لوقت �حلايل بامل�شاهمة 
يف �مليثاق مب�شاركة �ل�شور و�لبيانات 
�لتي يوفرها �لقمر �ل�شناعي دبي-

و�شيتم  �ل��ك��و�رث  2 يف مناطق  �شات 
خالل  م��ن  ك��ذل��ك  �مل�شاهمة  لح��ق��اً 
خليفة- �ل�شنع  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ق��م��ر 

�شات«. 
���ش��ع��ادة �لدكتور  �ف���اد  وم���ن ج��ان��ب��ه 
�لهيئة  ع��ام  مدير  �حلو�شني  جمال 
و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية 

�مليثاق  يف  �ل���دول���ة  “ع�شوية  ب����اأن 
توؤكد ح�شور ومكانة دولة �لأمار�ت 
تعزز  �نها  كما  �لدولية  �ملحافل  يف 
و�لتعايف  �ل��ف��ع��ال��ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  م��ن 
�ل�����ش��ري��ع م���ن �لزم������ات و�ل���ك���و�رث 
�لأقمار  ���ش��ور  ت�شخري  خ���الل  م��ن 
توفريها  �شيتم  �لتي  �ل�شطناعية 
من قبل �أع�شاء �مليثاق، كما �شتمكن 
�لع�شوية �جلهات �ملعنية يف �لدولة 
�ملمار�شات  �أف�شل  من �لطالع على 
يف جمال �ل�شتفادة من تكنولوجيا 
�إد�رة  يف  �لأر����س  ومر�قبة  �لف�شاء 
�لهيئة  �أن  �أو����ش���ح  ك��م��ا  �ل����ك����و�رث، 
و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية 
تعمل م��ع ك��ل م��ن وك��ال��ة �لأم����ار�ت 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  وم��رك��ز  للف�شاء 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  ل��و���ش��ع  ل��ل��ف�����ش��اء 
تاأهيل  خ���الل���ه  م���ن  ي��ت��م  م��ت��ك��ام��ل 

�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
�لتي  �ل�شطناعية  �لأق���م���ار  ���ش��ور 

يوفرها �مليثاق«. 
�أحمد  ن��ا���ش��ر  �مل��ه��ن��د���س  و�أ�����ش����اف 
�شيا�شات  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ر�����ش���دي 
�لوكالة:  يف  �ل��ف�����ش��اء  وت�����ش��ري��ع��ات 
على  �حل�شول  �إىل  �لدولة  “�شعت 
ع�����ش��وي��ة ه����ذ� �مل��ي��ث��اق ل��ت��وؤك��د من 
بتطوير  �ل���ت���ز�م���ه���ا  ع���ل���ى  خ���الل���ه 
ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال �ل��ت��ع��اون م���ع �ل���دول 
�لأخ����رى يف جم��ال �ل��ف�����ش��اء، �لذي 
ي���اأت���ي يف �إط������ار حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف 
�لف�شاء  ل��ق��ط��اع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن خ���الل بناء 
وت���ق���وي���ة �ل����ع����الق����ات و�ل�������ش���رك���ات 
�لدولية و�لعاملية يف جمال �لف�شاء 
ومب����ا ي�����ش��اه��م يف ت��ط��وي��ر ق����در�ت 
�لوطني  �ل��ف�����ش��اء  ق��ط��اع  وك���ف���اء�ت 

�شمن  �ل�����دول�����ة  م���ك���ان���ة  وت����ع����زي����ز 
و�ن  �لعاملي؛  �مل�شتوى  على  �لقطاع 
ت�شهده  �ل������ذي  �ل�������ش���ري���ع  �ل���ت���ط���ور 
تقنيات �لأقمار �ل�شناعية يف جمال 
�لت�شوير �لف�شائي و�ل�شت�شعار عن 
�لقت�شادية  و�ل���ش��ت��خ��د�م��ات  ب��ع��د 
�لعاملية  و�ل�شرت�تيجية  و�لبيئية 
و�لتطبيقات  ل��ل��ب��ي��ان��ات  �مل���ت���ز�ي���دة 
�ل�����ش��اأن جعلت  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة يف ه���ذ� 
مر�قبة  م��ي��د�ن  يف  تت�شابق  �ل���دول 
�لأر����س، و�ل��ي��وم وهلل �حلمد تعترب 
دول��ة �لإم���ار�ت من �ل��دول �لر�ئدة 
و�أ�شبحت  �ملجال  يف  وعامليا  �إقليميا 
وتقنيات  ق����م����ار�  وت�����ش��غ��ل  ت�����ش��ن��ع 

مناف�شة وباأيدي �إمارتية ماهرة«. 
�لعامري  حمد  �ل�شيد  و�أو�شح  هذ� 
مدير �إد�رة �لتكنولوجيا و�لت�شالت 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  يف 

و�لأزمات �نه “يف هذ� �لطار �شيتم 
�لعمل م��ع ك��ل م��ن وك��ال��ة �لأمار�ت 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  وم��رك��ز  للف�شاء 
لبناء  ب���رن���ام���ج  ل���و����ش���ع  ل��ل��ف�����ش��اء 
�ل���ق���در�ت �ل��وط��ن��ي��ة ب��ه��دف تدريب 
مع  للتعامل  وطنية  ك��و�در  وتاأهيل 
وكيفية  �ل�شطناعية  �لأقمار  �شور 
و�إخر�جها  وحت��ل��ي��ل��ه��ا  م��ع��اجل��ت��ه��ا 
�أثناء  �لقر�ر  ب�شورة تدعم متخذي 

�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث«. 
�لتنفيذ  حيز  دخ��ل  �مليثاق  �أن  يذكر 
نوفمرب  �لأول من  ر�شمي يف  ب�شكل 
توفري  �إىل  وي��ه��دف   ،2000 ع���ام 
ل���ل���ح�������ش���ول على  م�����وح�����د  ن�����ظ�����ام 
�إىل  وتقدميها  �لف�شائية  �لبيانات 
�لدول �لتي تاأثرت باإحدى �لكو�رث 
�لإن�شان  ���ش��ن��ع  م���ن  �أو  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وم�شرح  معتمدة  جهة  خ��الل  م��ن 
�لأع�شاء  �ل��دول  وتلتزم  بذلك.  لها 
�مليثاق  �أحكام  لدعم  �مل��و�رد  بتقدمي 
�لتي  �ل�شور  خ��الل  من  و�مل�شاهمة 
ت��ل��ت��ق��ط��ه��ا �لأق����م����ار �ل�����ش��ن��اع��ي��ة يف 
على  �ل���ك���و�رث  �آث����ار  م��ن  �لتخفيف 

حياة �لإن�شان و�ملمتلكات.  

اأول دولة عربية واإ�صالمية حت�صل عليها بعد ت�صويت االأع�صاء باالإجماع

الإمارات تنال ع�شوية »امليثاق الدويل للف�شاء والكوارث«

تعزيزًا لل�صراكة اال�صرتاتيجية التي تربط اجلانبني

موا�شالت الإمارات ت�شتقبل وفدًا من “الداخلية” ل�شتعرا�س ممار�شاتها يف ال�شالمة وتدريب ال�شائقني

•• دبي-الفجر:

�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  ل���دع���وة ���ش��اح��ب  ت��ل��ب��ي��ة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 
دبي، رعاه �هلل، �شعب �لمار�ت » لإي�شال 
ر�شالة للعامل يف عام 2018.. باأن ز�يد 
�مار�تي  كل  قلب  يف  و�شيبقى  موجود.. 
.. ووج�������د�ن ك���ل حم���ب ل�����الإم�����ار�ت..« 
للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
»من�شة ز�يد �لذكية �خل�شر�ء« يف �أكرب 
�لكينية  �لعا�شمة  بيئي يف  حمفل دويل 
ن��ريوب��ي. �أع��ل��ن ذل��ك �لأ���ش��ت��اذ �لدكتور 
�للجنة  رئي�س  ف��ه��د،  ب��ن  �أح��م��د  حممد 
للبيئة،  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د  ملوؤ�ش�شة  �لعليا 
�لدولية  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  م��و���ش��ح��اً 
�لكرتونية  م��ن�����ش��ة  �أط���ل���ق���ت  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
�خل�شر�ء«  �لذكية  ز�ي��د  »من�شة  با�شم 
�لثالثة  �لدورة  بالتز�من مع �جتماعات 
 2017 للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  جلمعية 
�أول  لتكون  �لكينية نريوبي؛  بالعا�شمة 
مبادر�ت �ملوؤ�ش�شة لعام ز�يد تطلق عاملياً 
ح�شره  ب��ي��ئ��ي،  دويل  حم��ف��ل  �أك�����رب  يف 
ممثل   1197 منهم  م�شارك   4300
دول���ة، و711 ممثل   170 م��ن  لأك���رث 
منظمة  و94  رئي�شية  بيئية  ملجموعات 
�شبه حكومية. و�أ�شاف �لدكتور �بن فهد 
�أن �ملوؤ�ش�شة �شتطلق �لعديد من �ملبادر�ت 
�لر�ئدة لعام ز�يد 2018 �لذي ي�شادف 
�ل��ذك��رى �مل��ائ��ة مل��ي��الد م��وؤ���ش�����س �لدولة 
�خل�شر�ء  م�����ش��ريت��ه��ا  ق��و�ع��د  وُم��ر���ش��ي 
ز�يد  �ل�شيخ  �لو�لد  ب��اذن �هلل  له  �ملغفور 
نهيان، طيب �هلل مثو�ه،  �آل  �شلطان  بن 
و�ل����ذي ت��ت�����ش��رف ه���ذه �مل��وؤ���ش�����ش��ة بحمل 

��شمه. 
وفد  �أن  ف��ه��د  �ب����ن  �ل���دك���ت���ور  و�أو�����ش����ح 
موؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة �لذي �شم 
�لدكتورة م�شكان حممد �لعور، �أمني عام 
و�ملهند�س  للبيئة؛  �لدولية  ز�يد  جائزة 
حمد�ن خليفة �ل�شاعر، �أمني عام جائزة 
و�لدكتور  للبيئة؛  �لتقديرية  �لإم���ار�ت 

�لفني،  �مل�شت�شار  �للطيف،  عبد  عي�شى 
للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  جمعية  يف  �شارك 
تلوث«  بال  »كوكب  �شعار  حتت   2017
على  بناء  ن��ريوب��ي،  �لكينية  بالعا�شمة 
دعوة من �شعادة �ل�شيد �ريك �شولهامي، 
مدير عام برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة، 
�لدولية  ز�ي����د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  للجنة 
�لثالثة جلمعية  �لدورة  للبيئة حل�شور 
2017 و�ملعر�س  �لأمم �ملتحدة للبيئة 

�مل�شاحب لها.

موؤمتر �صحفي
�خل�شر�ء  �لذكية  ز�ي��د  من�شة  و�أطلقت 
�لأمني  �لعور،  حممد  م�شكان  �لدكتورة 
للبيئة، يف  �لدولية  ز�ي��د  �ل��ع��ام جل��ائ��زة 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �أق��ام��ت��ه  �شحفي  م��وؤمت��ر 
مع  و�ل�شر�كة  بالتعاون  للبيئة  �لدولية 
بنريوبي،  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
بربنامج  �لعلوم  مدير  بح�شور  وذل��ك 
جيان  �ل��دك��ت��ور  للبيئة،  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
ليو، �لذي حتدث عن �ل�شر�كة �مل�شتمرة 
بني �ملوؤ�ش�شتني منذ �لعام 1999 وعن 
�مل�شرتكة  و�لفعاليات  �لر�ئدة  �ملبادر�ت 
م�شيد�ً  ز�ي����د،  م��وؤ���ش�����ش��ة  نظمتها  �ل��ت��ي 

فعالة  �أد�ة  �أعتربها  �لتي  �مل��ب��ادرة  بهذه 
ل��ل��ت��و����ش��ل م���ع ق��ط��اع��ات ع��ري�����ش��ة من 
�لفكر  ون�شر  و�ل���دويل  �ملحلي  �ملجتمع 

�لبيئي. 
من�شة  �أن  م�شكان  �لدكتورة  و�أو�شحت 
�ل�شوء  ت�شلط  �خل�����ش��ر�ء  �لذكية  ز�ي��د 
بد�أت  �لتي  ز�ي��د �خل�شر�ء  على م�شرية 
�ملنطقة  يف  �حل��ك��م  مقاليد  توليه  منذ 
�ل�����ش��رق��ي��ة لإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ب��ال��ع��ني يف 
�ملتحدة  �لأمم  بذلك  �شابقاً   ،1946
ب��اأك��رث م��ن رب���ع ق���رن يف �ع��ت��ب��ار �لبيئة 
 1966 �ل��ع��ام  ويف  �أه��م��ي��ة.  ذ�ت  ق�شية 
ت����وىل ز�ي�����د م��ق��ال��ي��د �حل���ك���م يف �إم�����ارة 
�أبوظبي وجتلى �هتمامه بالبيئة يف منع 
�حلياة  حماية  ت�شريعات  و�شن  �ل�شيد 
�ل�شحر�وية  �لبيئة  ورع��اي��ة  �لفطرية 
ب�شورة  �خل�������ش���رة  ون�����ش��ر  و�ل���ب���ح���ري���ة 
�لبيئة  حماية  ز�ي��د  و�شع  وق��د  مكّثفة. 
�أولويات دولة �لإمار�ت  وتنميتها �شمن 
�أن  1971وقبل  �إعالن �لحتاد يف  منذ 
على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  مفهوم  ُي��ع��رف 
رحمه  ت���رك،  وه��ك��ذ�  �ل����دويل.  �مل�شتوى 
�لعمل  م�����ش��رية  ع��ل��ى  ب��ّي��ن��ة  ب�شمًة  �هلل، 
ن����ال عليها  �مل��ح��ل��ي و�ل�������دويل  �ل��ب��ي��ئ��ي 

�لتقدير  و�شهاد�ت  �جلو�ئز  من  �لكثري 
�لعاملية. 

�مل�شرية  �أن  �ل���ع���ور  �ل���دك���ت���ورة  و�أك������دت 
�أر�شى  �لتي  �لإم���ار�ت،  لدولة  �خل�شر�ء 
ب����اإذن �هلل �لو�لد  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ق��و�ع��ده��ا 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب 
و�لتز�م  مبتكر  بنهٍج  تتمتع  مثو�ه،  �هلل 
تظهر  �لتي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  بقو�عد 
و�ل�شلوك  �ل��ي��وم��ي��ة  �حل���ي���اة  يف  ج��ل��ّي��ًة 
للدور  وع��رف��ان��اً  للمجتمع،  �جل��م��اع��ي 
�لدولة  ملوؤ�ش�س  �لثاقبة  و�لروؤية  �لر�ئد 
�لو�لد �ل�شيخ ز�يد، �أطلق �شاحب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، ��شم ز�يد على هذه 
�ملوؤ�ش�شة �لتي تهدف �ىل تر�شيخ مفهوم 

�ل�شتد�مة ون�شر �لفكر �لبيئي.
موؤ�ش�شة  �أن  �ل��ع��ور  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��اف��ت 
باإيجاد  ملتزمة  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د 
وتقدير  لتحفيز  مبتكرة  ��شرت�تيجيات 
�لر�ئدة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �لإجن�������از�ت  وت���روي���ج 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �مل���ث���م���رة  و�ل���������ش����ر�ك����ات 
�لروؤية  نقل  ع��ن  ف�شاًل  وه��ذ�  �ل���دويل، 
�ل��ر���ش��ي��دة يف  �لإم�����ار�ت  ل��ق��ي��ادة  �لثاقبة 

�إىل  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لبيئي  �لفكر 
�لدويل  للمجتمع  متاحة  عاملية  من�شة 
و�لأفر�د يف كل مكان من كوكب �لأر�س. 
وكذلك تهدف ��شرت�تيجية �لبتكار �إىل 
ز�يد  موؤ�ش�شة  و���ش��ر�ك��ات  �جن���از�ت  ن�شر 

على من�شة دولية.
وقالت �إن من�شة ز�يد �لذكية �خل�شر�ء 
لهي من�شة معرفية تعتمد على �لتوعية 
و�لتعليم باأ�شلوب ترفيهي، بالإ�شافة ي، 
�لوعي  ون�شر  �لتحفيز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و��شتنباط  �ل�شتد�مة  وثقافة  �لبيئي 
�لتنمية  لتحقيق  ج��دي��دة  و�أف��ك��ار  �أُُط����ر 
�ملجتمع  قطاعات  ك��ل  و�شط  �مل�شتد�مة 
بفئاته �لعمرية �ملختلفة ومتكينهم من 
و�لتكيف  �لبيئية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة 
�ملن�شة  وت�شمل  �مل�شتمرة.  �لتغري�ت  مع 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ذك���ي �مل���ت���اح ع��ل��ى ك���ل من 
فو�ئد عديدة  وله  و�لآيو�س،  �لأندرويد 
تعود على �مل�شتخدم منها �لفوز بجو�ئز 
مفيدة  وثقافة  معرفة  و�كت�شاب  مالية 
�لتطبيق  وي��ط��رح  �ل��ي��وم��ي��ة.  يف �حل��ي��اة 
م�����ش��اب��ق��ة ���ش��ه��ري��ة مت��ن��ح ث���الث جو�ئز 
للفائز  دولر   100 ق��ي��م��ت��ه��ا  ���ش��ه��ري��ة 
و25  �لثاين  للفائز  دولر  و50  �لأول 

دولر للفائز �لثالث.
�أن  �ل��ع��ور  �ل��دك��ت��ورة م�شكان  و�أو���ش��ح��ت 
موؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة، يف بحثها 
تقدير  لأهمية  وترويجها  �ملعرفة  ع��ن 
�ل�شليمة،  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  �لإن�������ش���ان 
�لأر�شية  �لكرة  تدعو لالحتفاء مبو�رد 
�ل��ت��ل��وث لأجيال  وح��ف��ظ��ه��ا خ��ال��ي��ة م��ن 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، وذل����ك مم���ا ي��ح��ق��ق �أه����د�ف 
�لهدف  وبالأخ�س  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
ت��ع��ل��ي��م جيد  �إىل  ي��دع��و  �ل����ذي   4 رق����م 
و�شامل للجميع ي�شاعد يف بناء �لقدر�ت 
ون�����ش��ر �ل���وع���ي ، وك���اله���م���ا ي�����ش��اع��د يف 
حتقيق �أغلب �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 
و�لبتكار  �ملعرفة  �أن  م��وؤك��دة  �لأخ����رى، 
م�شتقبل  ت�شكيل  يف  ه��ام��اً  دور�ً  يلعبان 
بالأطر  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  تهتم  م�����ش��ت��د�م، 
�ملعرفة  ل��ن�����ش��ر  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�مل����ب����ادر�ت 
�لعمرية  �لفئات  لكافة  �لبيئي  و�لوعي 
م�شتخدمة  �ل����رتف����ي����ه،  ط����ري����ق  ع�����ن 
�لتفاعلية  و�لأدو�ت  �لذكية  �لتطبيقات 
�لتو��شل  و�شائل  خالل  من  �لرتفيهية 
و�لت�شال  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �لج��ت��م��اع��ي 
�جل���م���اه���ريي وع�����رب �أج����ه����زة �لإع������الم 

�ملختلفة.

اأطلقت »من�صة زايد الذكية« من جمعية االأمم املتحدة يف نريوبي

موؤ�ش�شــة زايـــد تلبـــي دعـــوة حممـــد بـــن را�شــد عامليــــًا

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/10105/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : عائ�شة �شامل كر�مه 
مبا �أن �ملدعي : ��شو�ن ديفيلوبرز �ينكوبريت   

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/10105/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�لأج��رة للماأجور للفرتة من 2015/2/14  �ملدعى عليه ميتنع عن �شد�د  �ن  �خالء عقار - 
�خطاره  رغم  �شد�ده  دره��م وميتنع عن   270000 مبلغ  بذمته  2017/2/15 فرت�شد  وحتى 

بال�شد�د �و �لإخالء يف 2017/11/2   
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعى عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2015/2/14 

وحتى متام �ل�شد�د ورغم �خطاره يف 2017/8/15 �ل �نه ميتنع عن �ل�شد�د 
مطالبة مالية - ر�شوم �لتربيد و�لتكييف و�مل�شاريف 

مطالبة مالية - ما ي�شتجد من �يجار بو�قع بدل �يجار 90000 درهم �شنويا وحتى �لخالء 
�لفعلي 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
ي���وم �لرب���ع���اء �ملو�فق  ل��ل��ح�����ش��ور بجل�شة  ب��ال��ن�����ش��ر  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة �ع��الن��ك��م  �ل��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
2017/12/13 �ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �خلام�شة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
مدة  بتق�شري  �أم��ر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة 
�مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09580/2017/ �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �ك�شبيديت للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : ريجنت ميكانيكل �شريفي�شز - �س ذ م م    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/09580/2017/�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 
بالتايل

مطالبة مالية - عبارة عن عمولة مت �شد�دها من قبل �ملدعية لبر�م �لعقد و غخالل 
�ملدعي عليها ب�شروط �لعقد �ملتفق عليها. 

عند  ��شتالمه  �ل�شابق  �لتاأمني  مبلغ   رد  عليه ميتنع عن  �ملدعي  �ن   - مطالبةمالية 
بد�ية �لتعاقد وذلك رغم �نتهاء �لعالقة �ليجارية 

عليها  �مل��دع��ي  تقم  مل  �لوىل  �ل��ف��رتة  م��ن  �شهر  متبقي  ع��ن  ع��ب��ارة  مالية-  مطالبة 
باإرجاعه للمدعية.  

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
بالد�ئرة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  2.30م  �ل�شاعة    2017/12/13
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 02/08495/2017 ايجارات   

�ملحكوم له طالب �لعالن / �لدلل للعقار�ت - حممد �حمد �لدلل 
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنه / �لدلة �خل�شر�ء للعقار�ت - �س ذ م م   

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/10/23   
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : �لز�م �ملدعي عليها ب��� 

من  خالية  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  �خال  )�مل�شتاأجر(  عليها  �ملدعي  بالز�م   -
�ل�شو�غل و�ل�شخا�س 

- �لز�م �ملدعي عليها )�مل�شتاأجر( بان توؤدي مبلغ 69.000.00  درهم و�لذي ميثل 
�لقيمة �ليجارية للفرتة من تاريخ 2017/1/1 وحتى 2017/9/31 وما ي�شتجد 

من قيمة �يجارية حتى �لخالء �لفعلي 
- �لز�م �ملدعي عليها بت�شليم بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 

- �لز�م �ملدعي عليه بامل�شروفات 
للمحكوم عليه متهيد�  �لغيابي  �حل��ك��م  ب��اع��الن  �ل���زم  ق��د  �ل��ق��ان��ون  �ن  وح��ي��ث 

لي�شبح نهائيا يف حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �ملقررة قانونا. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

�شعور  عن  �م�س  م��اي  ترييز�  �لربيطانية  �حلكومة  رئي�شة  �أعربت 
جديد بالتفاوؤل حول مو��شلة �ملفاو�شات من �جل �لتو�شل �ىل �تفاق 
ت�شوية حول  �ىل  �لتو�شل  بعد  وذل��ك  وبروك�شل،  لندن  جت��اري بني 
�م��ام جمل�س  �شتلقيها ماي  بريك�شت. وج��اء يف مقتطفات من كلمة 
�لعموم وين�شرها مكتبها، بالطبع مل يتم �لبت يف �أي �شيء ما مل يتم 
بالتفاوؤل يف  بر�أيي �شعور جديد  �لتفاق حول كل �شيء، لكن هناك 
�ملفاو�شات و�آمل فعال و�توقع �ن نوؤكد �ليوم �لرتتيبات �لتي �أعددتها 

�مام �ملجل�س �لأوروبي يف وقت لحق من �ل�شبوع �ملا�شي.
وجاء يف �لكلمة �ي�شا “�شننتقل بذلك �ىل بناء �قت�شاد قوي جديد 
نريد  �لتي  و�خلا�شة  �لعميقة  �ل�شر�كة  على  تركز  �منية  وعالقات 
كلنا �ن نر�ها«. من �ملقرر �ن تدفع بريطانيا مبوجب �لت�شوية �ملالية 
�لوروب���ي يف  �لتكتل  كلفة خروجها من  ي��ورو  مليار  و45   40 بني 

�ذ�ر/مار�س 2019. 
ب��ري��ط��ان��ي��ا و�لعك�س  ل��ل��م��و�ط��ن��ني �لوروب���ي���ني يف  �ل��ت�����ش��وي��ة  وت��ت��ي��ح 
�لعمل  بالإ�شافة �ىل متتعهم باحلق يف  د�ئمة  �قامة  �حل�شول على 
�لتقاعدية  و�ل��رو�ت��ب  �ل�شحية  �لرعاية  على  و�حل�شول  و�لدر��شة 
لتفادي  �شبيل  �يجاد  بريطانيا  تعهدت  كما  �لجتماعي.  و�ل�شمان 
�لعودة �ىل �حلدود بني �يرلند� و�يرلند� �ل�شمالية مع �مكان “�لتز�م 
تام” بال�شوق �لوروبية �ملوحدة وقو�عد �جلمارك �لتي �شكلت ��شا�س 

�تفاق �ل�شالم �ملوقع يف 1998.

 قال �جلي�س �لرتكي �إن طائر�ته �حلربية ق�شفت �أهد�فا حلزب �لعمال 
17 من �أفر�ده.  �لكرد�شتاين يف �شمال �لعر�ق �م�س �لإثنني وقتلت 
ي�شتعدون  �أن مقاتلي �حلزب كانو�  بيان مكتوب  و�أ�شاف �جلي�س يف 
على ما يبدو ل�شن هجوم على مو�قع حدودية تركية �نطالقا من 
�ل�شربات �جلوية  �إن  �لبيان  وقال  �لعر�ق.  ب�شمال  منطقة هاكورك 

دمرت ثالثة كهوف وماأوى كان �ملقاتلون ي�شتخدمونها.
�لعمال  �لأوروب��ي حزب  و�لحت��اد  �ملتحدة  و�لوليات  تركيا  وت�شنف 
�لكرد�شتاين جماعة �إرهابية. وي�شن �حلزب حملة م�شلحة يف جنوب 
�أل��ف �شخ�س يف   40 �أك��رث من  وُقتل  �لثمانينيات.  تركيا منذ  �شرق 

هذ� �لنز�ع.
 

مهاجر   1300 ��شتقبال  �لعامل  دول  �م�س  �ملتحدة  �لأمم  نا�شدت 
�أفارقة تقطعت بهم �ل�شبل يف ليبيا وتعر�س كثريون منهم  �أغلبهم 

ملعاملة �شيئة خالل �حتجازهم يف ظروف معي�شية �شعبة.
�لنيجر  �إن  ل�شوؤون �لالجئني  �لعليا  �ملتحدة  وقالت مفو�شية �لأمم 
و�فقت على �أن ت�شت�شيف موؤقتا �لأكرث عر�شة للخطر ومنهم �أطفال 
ل ير�فقهم ذووهم و�أمهات وحيد�ت مع �أطفالهن �نتظار� ل�شتكمال 

�إجر�ء�ت �إعادة توطينهم.
�لفورية  �حل��م��اي��ة  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  �أج���ل  “من  �ملفو�شية  وق��ال��ت 
ومعاجلة حالت �لأ�شخا�س �لأكرث عر�شة للخطر �لذين �شينقلون 
توطني  لإع���ادة  �أم��اك��ن  عاجل  ب�شكل  �ملفو�شية  تطلب  �لنيجر  �إىل 

1300 �شخ�س«.
700 و1300 �شخ�س  �إجالء ما بني  �إنها تعتزم  �ملفو�شية  وقالت 
 2018 �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  نهاية  بحلول  �لنيجر  �إىل  ليبيا  م��ن 

وطالبت بتوفري �أماكن �إعادة �لتوطني بحلول نهاية مار�س �آذ�ر.
�إريرتيا و�إثيوبيا  25 لجئا من  �أوىل مكونة من  �أن دفعة  و�أ�شافت 

و�ل�شود�ن ُنقلت من ليبيا �إىل �لنيجر �ل�شهر �ملا�شي.
“هذه  �حلماية  ل�شوؤون  �ل�شامي  �ملفو�س  م�شاعد  ترك  فولكر  وقال 
دع����وة م��ل��ح��ة ل��ل��ت�����ش��ام��ن و�لإن�����ش��ان��ي��ة. ن��ح��ت��اج لإخ�����ر�ج �لالجئني 

�ملعر�شني خلطر بالغ من ليبيا يف �أ�شرع وقت ممكن«.
و�أظهرت �شور ن�شرتها �شبكة �شي.�ن.�ن �لتلفزيونية هذ� �ل�شهر فيما 
يبدو مهاجرين نظم مهربون ليبيون مز�د� لبيعهم كعبيد مما �أثار 

نوبة غ�شب يف �أوروبا و�أفريقيا.

عوا�صم

لندن

جنيف

انقرة

م�شوؤول فل�شطيني: قد نغلق 
مكاتب املنظمة يف وا�شنطن

•• رام اهلل-وكاالت:

�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  �شعث،  نبيل  �لفل�شطيني،  �لرئي�س  م�شت�شار  �أك���د 
�حلالية تدمر عملية �ل�شالم من خالل �لقر�ر �لأخري بالعرت�ف مبدينة 
�لقد�س عا�شمة لدولة �إ�شر�ئيل، م�شري�ً �إىل �أن قر�ر عدم �للقاء بامل�شوؤولني 
على  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  تقدم  �أن  ومرجحاً  عنه،  رجعة  ل  �لأمريكيني 

�إغالق مكتب منظمة �لتحرير يف و��شنطن.
خرجت  �لفل�شطينية  “�لقيادة  �إن  �شحافية،  ت�شريحات  يف  �شعث،  وق��ال 
ب�شكل نهائي من �أي عملية �شالم �أمريكية، و�إن �لقيادة لن ت�شمح للوليات 

�ملتحدة، �أن تلعب �أي دور يف عملية �لت�شوية مع �إ�شر�ئيل«.
عملية  يف  �لنزيه  بالو�شيط  لي�شت  �أنها  �أثبتت  �لأمريكية،  �لإد�رة  و�أ�شاف، 
و�أن  �ملجال،  ه��ذ�  يف  �نتهت  �لأمريكية  �لفل�شطينية  �لعالقة  و�أن  �ل�شالم، 

�لعالقة �لفل�شطينية تقت�شر يف �لوقت �لر�هن على �جلانب �لقت�شادي. 
�لأمريكي  �لرئي�س  نائب  لقاء  بعدم  �لقا�شي  �لقر�ر  �أن  على  �شعث،  و�شدد 
مايك بن�س يف بيت حلم �ل�شهر �جلاري ل رجعة عنه، لفتاً �إىل �أن �أمريكا 
و�أنها  �لفل�شطينية،  لل�شلطة  تقدمه  �ل��ذي  �لدعم  ن�شف  �أك��رث من  قطعت 

تعمل بعد�ئية كاملة �شد �حلقوق �لفل�شطينية. 
وتابع م�شت�شار �لرئي�س �لفل�شطيني، �أن “�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
�أن��ه يعمل مع  كما  �ملنقطة،  و�ل�شتقر�ر يف  بال�شالم  يتعلق  �شيء  يدمر كل 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو من �أجل �لق�شاء على �حلقوق 
�مل�شروعات  كل  ترف�س  �لفل�شطينية  �لقيادة  �أن  على  و�شدد  �لفل�شطينية«. 
�لأمريكية ولديها �ل�شتعد�د للوقوف يف وجه �لرئي�س �لأمريكي وم�شروعه 
باإغالق مكتب منظمة �لتحرير  �أن تتخذ �لقيادة قر�ر�ً  للت�شوية، مرجحاً 

يف و��شنطن.

�صهداء واأكرث من األف جريح فل�صطيني يف خم�صة اأيام  4

الحتجاجات تتوا�شل يف العامل ب�شاأن القد�س املحتلة

ماذا يقول �شفراء اأمريكيون
 �شابقون عن قرار القد�س؟ 

راهول غاندي رئي�شا حلزب املوؤمتر الهندي 

موغرييني تدين كل الهجمات �شد اليهودمادورو يحقق فوزا كبريا يف النتخابات البلدية 
حاليا. وجاء ت�شريح مادورو بعيد �عالن �ملجل�س �لوطني 
�لر�حل  للرئي�س  )ن�شبة  �لت�شايف  �حل��زب  �ن  �لنتخابي 
ولغاية   1999 منذ  �ل��ب��الد  حكم  �ل��ذي  ت�شافيز  هوغو 
وفاته يف 2013( �كت�شح ع�شرين على �لأقل من بلديات 
�ل�شرت�كي  �حلزب  فاز  كذلك،  �ل�23.  �لوليات  عو��شم 
�حلاكم مبن�شب حاكم ولية زوليا. وكانت �لبالد �شهدت 
�لوليات  ملجال�س  �ن��ت��خ��اب��ات  �ك��ت��وب��ر  �لأول  ت�شرين  يف 
وحكامها، وقد فاز يف ولية زوليا يومها مر�شح �ملعار�شة 
ي��وؤدي ق�شم �ليمني �مام �جلمعية  لكن �لخري رف�س �ن 
�لتاأ�شي�شية. وبالتايل يكون �حلزب �ل�شرت�كي فاز يف 19 

من ��شل بلديات عو��شم �لوليات �ل�23.

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

�حلزب  �ن  م���ادورو  نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  �أع��ل��ن 
�لنتخابات  يف  كبري�  ف��وز�  حقق  يتزعمه  �ل��ذي  �لت�شايف 
�ملعار�شة  يف  �لرئي�شية  �لح���ز�ب  قاطعتها  �لتي  �لبلدية 
�لتي �شيتم �إق�شاوؤها من �مل�شاركة يف �لنتخابات �لرئا�شية 
وقال �لرئي�س �ل�شرت�كي �مام ح�شد  �ملقبلة يف 2018. 
من �ن�شاره يف كر�كا�س يف ختام �لنهار �لنتخابي �لطويل 
بح�شب  باملئة   47،32 فيه  �مل�شاركة  ن�شبة  بلغت  �ل��ذي 
�ملجل�س �لوطني �لنتخابي “فزنا باكرث من 300 بلدية 
 242 مقابل  �ل�335”،  �لبلديات  ��شل  م��ن  �ل��ب��الد  يف 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

�أُعلن ر�هول غاندي وريث �لعائلة 
�م�س  �لعريقة،  �لهندية  �ل�شيا�شية 
�ملعار�س  �مل���وؤمت���ر  حل����زب  رئ��ي�����ش��ا 
غاندي،  ���ش��ون��ي��ا  ل���و�ل���دت���ه  خ��ل��ف��ا 
موعد  ح��ول  ل�شنو�ت  تكهنات  بعد 
�عترب  �ل��ذي  �حل��زب  قيادة  ت�شلمه 

�لمر “منا�شبة تاريخية«.
وق�����ال م����ولب����ايل ر�م���ا����ش���ان���در�ن 
�إن  �ل��ك��ب��ري يف �حل�����زب  �مل�������ش���وؤول 
�ية  ر�ه��ول )47 عاما( مل يو�جه 
�لذي  �حل��زب  رئا�شة  مناف�شة على 

قادته عائلته على مدى �جيال.
لل�شحافيني  ر�م��ا���ش��ان��در�ن  وق���ال 
من �م��ام مقر �حل��زب يف نيودلهي 
رئي�شا  غ����ان����دي  ر�ه�������ول  “�أعلن 
�لوطني  �مل���وؤمت���ر  حل���زب  منتخبا 

�غلب  يف  ق����ي����ادت����ه  ت������وىل  �ل�������ذي 
�لوق��ات �حد �فر�د �ل�شاللة، بدء� 
بجو�هر لل نهرو �ول رئي�س وزر�ء 

للهند بعد �ل�شتقالل.
و�شغل ر�هول منذ 2013 من�شب 
وق��اد �حلملة  رئي�شة �حل��زب  نائب 
�لعامة  �لنتخابات  يف  �لنتخابية 

�لخرية.
و�ح���ت���ف���ل �ن�������ش���ار ح�����زب �مل���وؤمت���ر 
�لنارية  باإطالق �لألعاب  بالإعالن 

ور�حو� يهتفون “يعي�س ر�هول«.
وقال برمي ت�شاودوري �حد قد�مى 
�ملنت�شبني للحزب و�لع�شو �ل�شابق 
هذ�  “�نتظرت  �لبلدي  �ملجل�س  يف 
ل  �شعادتي  طويلة.  ل�شنو�ت  �ليوم 

حدود لها«.
ت��ع��ر���س ر�ه����ول لن��ت��ق��اد�ت كبرية 
�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 

�لهندي«.
“�نها  ر�م����ا�����ش����ان����در�ن  و�أ������ش�����اف 

منا�شبة تاريخية«.
و�أتى �لعالن بعد تكهنات ل�شنو�ت 
ح��ول م��وع��د ت��ويل ر�ه���ول غاندي 
�ك����رب حزب  رئ��ا���ش��ة  ع���ام���ا(   47(
م��ع��ار���س ق���اد �ل��ه��ن��د خ���الل �طول 
 ،1947 يف  ��شتقاللها  منذ  فرتة 
�لعمر  م��ن  �لبالغة  لو�لدته  خلفا 

71 عاما.
و����ش���غ���ل و�ل�������د ر�ه���������ول غ����ان����دي، 
ج���دت���ه، من�شب  وو�ل������د  وج���دت���ه، 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة. وه���و ي��ع��د �برز 
����ش���خ�������ش���ي���ات ح�������زب �مل������وؤمت������ر يف 

�ل�شنو�ت �لخرية.
وينتمي ر�هول غاندي �إىل �شاللة 
�لهند  حكمت  �لتي  نهرو-غاندي 
�ملوؤمتر  ل��ع��ق��ود م���ن خ���الل ح���زب 

وكانت  �فتقدت �ىل �حلما�س  �لتي 
�ل�شو�أ يف تاريخ �حلزب �لذي خ�شر 
�مام حزب ناريندر� مودي بهار�تيا 
ج��ان��ات��ا يف �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة يف 

.2014
�لنتخابات  �حل��زب  خ�شر  وم���ّذ�ك 
�مام �حلزب �حلاكم يف �لعديد من 
�ل��ولي��ات، م��ا عر�س ر�ه���ول ملزيد 

من �لنتقاد�ت.
�ل �ن قلة يف �حل��زب جت���ر�أو� على 
للعائلة  علنية  �ن��ت��ق��اد�ت  ت��وج��ي��ه 

�لتي تقوده منذ �جيال.
وتتمتع و�لدته �شونيا بنفوذ كبري 
يف �لبالد و�حلزب على �لرغم من 

عدم توليها �ي من�شب حكومي.
يف  �ل�شيا�شي  �ملعرتك  دخلت  وه��ي 
تويل  على  و�فقت  عندما   1998
زوجها  �غتيال  بعد  �حل��زب  ق��ي��ادة 

ر�جيف غاندي.
طاولت  ك���ث���رية  ت�������ش���اوؤلت  �ن  �ل 
حالتها �ل�شحية يف 2011 عندما 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �ىل  ت��وج��ه��ت 

للخ�شوع لعملية جر�حية.
غاندي  ر�ه�������ول  �ع���ت���رب  ول���ط���امل���ا 
للكاريزما  ويفتقر  م��رتدد�،  زعيما 
�لريادي  �ل����دور  لإع�����ادة  �ل���الزم���ة 

لالأ�شرة �ل�شيا�شية �لعريقة.

توقيف �شحايف فرن�شي 
يف ك�شمري الهندية  

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

ذكر �شحايف فرن�شي �م�س �أنه قيد 
ك�شمري  �لح�����رت�زي يف  �ل��ت��وق��ي��ف 
�ل��ه��ن��دي��ة ح��ي��ث مت �ل��ق��ب�����س عليه 
�مل��ا���ش��ي بينما  ن��ه��اي��ة �لأ���ش��ب��وع  يف 
لت�شوير  بال�شتطالع  ي��ق��وم  ك��ان 
فيلم حول �لو�شع �لأمني يف هذه 
باك�شتان  ب���ني  �مل�����ش��ت��ع��ل��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لوثائقي  �مل��خ��رج  �أوق���ف  و�ل��ه��ن��د. 
يف  ع����ام����ا(   47( ك���وم���ي���ت���ي  ب�����ول 
�ل�شبت  ب��ع��د ظ��ه��ر  م��ت��اأخ��ر  وق����ت 
�ل�شيفية  �لعا�شمة  �شريناغار  يف 
�لهندية.  وك�شمري  حلكومة جامو 
و��شتدعي �إىل مركز �ل�شرطة بعد 
�نتهاكات  �شد  تظاهرة  ح�شر  �أن 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان م��ن ج��ان��ب قو�ت 

�لأمن �لهندية.

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

د�نت وزيرة خارجية �لحتاد �لأوروبي فيديريكا موغرييني لدى لقائها 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو يف بروك�شل �م�س كل �لهجمات 
�لحتاد  خارجية  وزر�ء  و�شيحث  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ليهود  على 
�لأوروبي نتانياهو، �ول رئي�س وزر�ء ��شر�ئيلي يزور �ملوؤ�ش�شات �لأوروبية 
منذ 22 عاما، على �عادة �طالق حو�ر جاد يهدف �ىل �لتو�شل لل�شالم 
�لأمريكي  �لرئي�س  ق��ر�ر  بعد  نتانياهو  زي��ارة  وتاأتي  �لفل�شطينيني.  مع 
دونالد تر�مب �لعرت�ف بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل وبنقل �شفارة بالده 
�إليها �لذي لقي تنديد�ً دولياً و��شعاً، فيما �عتربه نتانياهو قر�ر� يجعل 
وزر�ء  م��ع  نتانياهو  يجمع  فطور  قبل  ت�شريحات  ويف  ممكنا.  �ل�شالم 

خارجية �ل��دول �ل28 �لع�شاء يف �لحت��اد �لأوروب��ي، قالت موغرييني 
�أدي��ن باأ�شد �لعبار�ت �ملمكنة كل هجوم على يهود يف كل مكان يف �لعامل 
و�أ�شافت  �إ�شر�ئيليني.  وعلى مو�طنني  و�إ�شر�ئيل  �أوروب��ا  ذلك يف  مبا يف 
ك�شركاء و�أ�شدقاء لإ�شر�ئيل، نعتقد �ن �مل�شالح �لمنية لإ�شر�ئيل تقت�شي 
�إيجاد حل قابل لال�شتمر�ر و�شامل للنز�ع بني ��شر�ئيل و�لفل�شطينيني. 
ما  فيها  �نتقد  باري�س  م��ن  لنتانياهو  ت�شريحات  عقب  موقفها  وي��اأت��ي 
و�شفه ب�النفاق �لأوروبي ب�شبب �لد�نات لقر�ر تر�مب بدون �لتطرق �إىل 
�ل�شو�ريخ �لتي تطلق على �إ�شر�ئيل �و �لتحري�س �ملروع �شدها. وقالت 
موغرييني ��شو�أ ما ميكن �ن يح�شل �لآن هو ت�شعيد للتوتر �و للعنف 
مكررة موقف �لحتاد �لوروبي �لد�عم لدولتني ��شر�ئيلية وفل�شطينية 

تعي�شان جنبا �ىل جنب، عا�شمتهما �لقد�س كحل �وحد للنز�ع.

�لذي  �ل��دور  �أنف�شنا من  ن�شحب  ها نحن  ذل��ك-  تدعم 
يقول �لرئي�س �إنه يريد �أن يلعبه كو�شيط �شالم«. 

وي�����ش��األ ت�شان م���اذ� ع��ن �حل��ج��ة �ل��ت��ي ت��ق��ول �إن عملية 
�شبات  يف  تغط  دول��ت��ني  �إق��ام��ة  �إىل  ترمي  �لتي  �ل�شالم 
كورتزر  ويجيب  ي��ه��زه��ا؟  م��ن  �إىل  حت��ت��اج  و�أن��ه��ا  عميق 
باأن “عملية �ل�شالم ر�كدة، وذلك ي�شتدعي �لقيام بدور 
�ل��ولي��ات �ملتحدة  در�م��ات��ي��ك��ي...ول ي�شتدعي ذل��ك من 
�لنحناء وتبني موقف �أحد �لطرفني وعدم تقدمي �أي 

�شيء للطرف �لآخر«. 

��شر�ئيل  ب��ني  للنز�ع  و�شامل”  لال�شتمر�ر  ق��اب��ل  ح��ل 
�لأحد على  تر�مب  �إد�رة  �أ�شرت  بينما  و�لفل�شطينيني. 
�أن �عرت�فها بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل �شيدعم �ل�شالم 
�ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفرية  وق��ال��ت 

نيكي هايلي �أن �خلطوة �شتدفع �ل�شالم �ىل �لمام.
�ث��ر� معاك�شا  �أن��ه �شيحدث  ي��رون  �لقر�ر  لكن معار�شي 
متاما. �ذ تلتزم �ل�شيا�شية �لمريكية منذ عقود مبوقف 
يقوم على ترك �لو�شع �حل�شا�س للقد�س، �لتي يطالب 
بها �ل�شر�ئيليون و�لفل�شطينيون عا�شمة لهم للمرحلة 
منها  ��شتبعاده  ولي�س  �ل�شالم  مفاو�شات  من  �لأخ��رية 

منذ �لبد�ية.
�ل�شربة  ق��ر�ر تر�مب خم��اوف من �ن يكون هو  ويثري 

�لقا�شية �مام حل �لدولتني.
يف �ملقابل، �عترب �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �نطونيو 
غوتريي�س �ن �لقر�ر �لمريكي ميكن �ن يعيق �جلهود 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  و�جهت  �لتي  �ملعار�شة  عن 
تر�مب يف قر�ره �لعرت�ف بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل 
ونقل �ل�شفارة �لأمريكية �إليها من تل �أبيب، كتب �شويل 
�لغالبية من  �إن  “نيويورك تاميز”،  ت�شان يف �شحيفة 
�ل�شحيفة،  بهم  �ت�شلت  �إ�شر�ئيل  يف  �شابقاً  �شفري�ً   11
ومليئة  وخ��ط��رية  خاطئة  ت��ر�م��ب  خطة  �أن  يعتقدون 

بالعيوب �إىل حد كبري. 
�إعالن  ك��ث��ب  ع��ن  ت��اب��ع��و�  �ل�11  �ل�����ش��ف��ر�ء  �أن  و�أ����ش���اف 
تر�مب �لأربعاء. وحتى �أولئك �لذين ر�أوو� �أن �لرئي�س 
�ختلفو� معه يف  �لأر���س  على  بو�قع  �لأمريكي يعرتف 
هذه �ملقاربة، �لتي تقوم على تقدمي تنازل ديبلوما�شي 

�أ�شا�شي من دون �حل�شول على مك�شب ملمو�س. 

ا�صتثناء
ولفت �إىل �أن �أحد �ل�شتثناء�ت كان �أوغدين ريد، �لع�شو 
�ل�شفري  من�شب  ت���وىل  �ل����ذي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  يف  �ل�����ش��اب��ق 
ولية  نهاية  يف  و1961،   1959 بني  �إ�شر�ئيل  ل��دى 
�أيزنهاور. وقال: “�أعتقد �أنه قر�ر �شليم... ولي�س لدي 
وولكر  �س.  �إدو�رد  �لآخ��ر  �ل�شتثناء  وكان  �أ�شيفه”.  ما 
جونيور �لذي توىل من�شب �ل�شفري لدى �إ�شر�ئيل بني 

1997 و1999 �إبان ولية �لرئي�س بيل كلينتون. 

�فتقدنا  بالوقت...لقد  يتعلق  �لأمر  �أن  “�أعتقد  وقال: 
�إ�شر�ئيل  �أن  يعلم  كلنا  ه��ي.  كما  باحلقائق  �لع���رت�ف 
لديها عا�شمة، تدعى �لقد�س، وعلى مدى 35 عاماً من 
خدمتي يف �ل�شرق �لأو�شط مل يت�شاءل �أحد عن ذلك«. 

 الو�صع النهائي
تتبعها  �شيا�شة  ع��ن  �لتخلي  ع��ن  م���اذ�  ت�شان  وت�����ش��اءل 
�لو�شع  �أن  وه���ي  �أل   ،1948 م��ن��ذ  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�ملفاو�شات  يف  ي��ت��ق��رر  �أن  ي��ج��ب  �أم���ر  للقد�س  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�لإد�نة  عن  وم��اذ�  و�لفل�شطينيني،  �لإ�شر�ئيليني  بني 
�ل�شادرة عن �لأ�شرة �لدولية؟ وعن ذلك �جاب و�لكر: 
“يف �حلقيقة �إنه �شوؤ�ل عن �خلطوط و�حلدود و�لو�شع 
�لنهائي لفل�شطني... ول �شيء يف ما قاله �لرئي�س مينع 

�لتفاو�س على ت�شوية لهذه �لق�شية«. 

 �صلبيات
ولفت ت�شان �إىل �أن هذ� �لر�أي لي�س هو �ل�شائد. و�لأكرث 
ت���د�وًل ه��و ت�شور د�ن��ي��ال ك��ورت��زر �ل��ذي ت��وىل من�شب 
�ل�شفري لدى �إ�شر�ئيل بني  2001 و2005 �إبان ولية 
جورج دبليو بو�س. ور�أى كورتزر �أن “هناك �لكثري من 
بظروف  يتعلق  ما  يف  �أو  ديبلوما�شياً  �شو�ء  �ل�شلبيات، 
معزولون  �لأو���ش��ط...ن��ح��ن  �ل�شرق  يف  �ل�شالم  عملية 
�لتي  �إ�شر�ئيل،  حكومة  با�شتثناء  ج��دي��دة-  م��رة  دول��ي��اً 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

و�لإ�شالمي  �لعربي  �لعاملني  يف  �لحتجاجات  تتو��شل 
لليوم �خلام�س على �لتو�يل بعد قر�ر �لرئي�س �لأمريكي 
دون��ال��د ت��ر�م��ب �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �لع����رت�ف بالقد�س 
عا�شمة لإ�شر�ئيل فيما ت�شتمر تبعاته �لدبلوما�شية من 

بروك�شل �ىل �لقاهرة مرور� باأنقرة.
و�ع��ل��ن ع��ن ت��ظ��اه��ر�ت ج��دي��دة �م�����س �لث��ن��ني �ي�شا يف 
�أيام  �أربعة  بعد  �ملحتلة  �لفل�شطينية  و�لأر��شي  �لقد�س 

من �ملو�جهات مع قو�ت �لمن �لإ�شر�ئيلية.
و�دت �ملو�جهات �ىل مقتل �ربعة فل�شطينيني و�كرث من 
�لف جريح بنري�ن �لقو�ت �ل�شر�ئيلية، بح�شب م�شادر 

طبية فل�شطينية.
حلم  وب��ي��ت  �هلل  ر�م  يف  خ�شو�شا  �مل��و�ج��ه��ات  وت��رك��زت 
�لغاز  �ل�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  فيها  و��شتخدمت  و�خلليل 
�مل�شيل للدموع و�لر�شا�س �حلي و�ملطاطي يف مو�جهة 

�شبان يرمون حجارة وي�شعلون �لطار�ت �ملطاطية.
تظاهرة  تنظيم  �شيتم  �ملحتلة،  �ل�شرقية  �لقد�س  ويف 
�مام �لبيت �لمريكي وهو مركز ثقايف تابع للقن�شلية 

�لمريكية بعد ظهر �لثنني.
ودعا �لمني �لعام حلزب �هلل �للبناين ح�شن ن�شر �هلل 
�جلنوبية  �ل�شاحية  يف  �لثنني  ظهر  بعد  تظاهرة  �ىل 

لبريوت تنديد� بالقر�ر �لمريكي.
وكذلك من �ملتوقع �ن ت�شهد �لعا�شمة �لير�نية طهر�ن 

جتمعا �شد �لوليات �ملتحدة و��شر�ئيل.
�مل�شري  �لرئي�س  بني  �لقاهرة  يف  ثنائية  قمة  و�شتعقد 
حممود  �لفل�شطيني  ون��ظ��ريه  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د 

عبا�س لبحث �شبل �لتعامل مع �لقر�ر �لمريكي.
وم�����ش��ر ه��ي �ول دول���ة ع��رب��ي��ة وق��ع��ت �ت��ف��اق ���ش��الم مع 
��شر�ئيل- و�لثانية فقط يف �لعامل �لعربي- حيث وقعت 

�لردن �ي�شا �تفاق �شالم.
وتعرتف �إ�شر�ئيل �لتي وقعت معاهدة �شالم مع �لردن 
�ملقد�شات  على  �لأردن���ي���ة  �ململكة  ب��اإ���ش��ر�ف   1994 يف 

�ل�شالمية يف �لقد�س.
�لقد�س  كانت   ،1948 ع��ام  ��شر�ئيل  دول��ة  قيام  وبعد 

حتت  �ل�����ش��رق��ي  �جل���زء  ب��ق��ي  بينما  عا�شمتها  �ل��غ��رب��ي��ة 
�لنو�ب  جمل�س  ق��رر  �آخ���ر،  تطور  ويف  �لردن.  �شيطرة 
�لردين �لحد خالل مناق�شاته قر�ر و��شنطن مر�جعة 
����ش��ر�ئ��ي��ل، مب��ا فيها معاهدة  �مل��وق��ع��ة م��ع  �لت��ف��اق��ي��ات 

�ل�شالم �ملوقعة يف 1994.
وو�فق �ملجل�س على تكليف �للجنة �لقانونية �عادة در��شة 
جممل �لتفاقيات مع �لكيان �ل�شهيوين ��شر�ئيل، مبا 
يف ذلك �تفاقية و�دي عربة )�تفاقية �ل�شالم �ملوقعة عام 
1994(، على ما ذكرت وكالة �لنباء �لردنية �لر�شمية 

برت�.
يعلن  �ل��ذي  هو  �مللك  ف��اإن  �لأردين،  �لد�شتور  وبح�شب 

�حلرب ويعقد �ل�شلح ويربم �ملعاهد�ت و�لتفاقات.
و�إلغاء معاهدة �ل�شالم مع ��شر�ئيل يعد مطلبا �شعبيا يف 
�لردن منذ �كرث من عقدين، فيما و�شف �مللك �ل�شالم 

مع ��شر�ئيل غري مرة باأنه “�شالم بارد«.
�ل��ع��رب دع���و� يف خ��ت��ام �جتماع  وك���ان وزر�ء �خل��ارج��ي��ة 
ط���ارئ يف �ل��ق��اه��رة فجر �لأح���د �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �ىل 
نف�شها  “عزلت  �نها  من  �ياها  حمذرين  ق��ر�ره��ا  �إل��غ��اء 
�لعامل  دول  ودع���و�  �ل�شالم”  عملية  يف  وو�شيط  ك���ر�ع 
حدود  ع��ل��ى  �لفل�شطينية  ب��ال��دول��ة  ل��الع��رت�ف  �أج��م��ع 
�لقد�س  1967 وعا�شمتها  يونيو  �لر�بع من حزير�ن 

�ل�شرقية �ملحتلة.
�ل�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  رئي�س  �عترب  بروك�شل،  ويف 
�ن �لع�����رت�ف �لمريكي  �لث��ن��ني  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 

بالقد�س “يجعل �ل�شالم ممكنا” يف �ل�شرق �لو�شط.
وزي���رة خارجية  ج��ان��ب  ك��ان �ىل  �ل���ذي  نتانياهو  وق���ال 
“�لقد�س  �إن  موغرييني  فيديريكا  �لوروب���ي  �لحت���اد 
عا�شمة ��شر�ئيل ول �حد ي�شتطيع �ن ينكر ذلك... هذ� 
يجعل �ل�شالم ممكنا لن �لعرت�ف بالو�قع هو جوهر 

�ل�شالم«.
�لد�عم  �لوروب����ي  م��وق��ف �لحت���اد  وك���ررت موغرييني 
�ىل  جنبا  تعي�شان  وفل�شطينية  ��شر�ئيلية  ل��دول��ت��ني 

جنب، عا�شمتهما �لقد�س.
ل�شر�ئيل،  و�أ���ش��دق��اء  “ك�شركاء  م��وغ��ريي��ن��ي  وق��ال��ت 
�يجاد  تقت�شي  ل�شر�ئيل  �لمنية  �مل�شالح  �ن  نعتقد 

�ل�شفري  من�شب  ت��وىل  �ل��ذي  جونز  ريت�شارد  عن  ونقل 
ولية  �إب��ان  و�أي�شاً  و2009   2005 بني  �إ�شر�ئيل  يف 
جورج دبليو بو�س، حتذيره من �أن جماعات مثل حما�س 
ود�ع�س �شت�شتغل �مل�شاألة لإثارة �لعنف، وتوقع �أن ت�شّعد 
�ل�شلطة �لفل�شطينية جهودها �لدولية ملقاطعة �إ�شر�ئيل 
و�لتنديد بها، معترب�ً �أنها “خطوة تنطوي على خماطر. 
�إ�شر�ئيل و�ملنطقة  �أرو�ح��اً يف  �أنها �شتكلف  ومما ل �شك 
�أن �مل�شتوطنني �لإ�شر�ئيليني �شي�شتخدمونها  خ�شو�شاً 

لتربير ن�شاطهم �أكرث«.

�ل�شرق �لو���ش��ط. كما  �ل�شالم يف  �لأم��ريك��ي��ة م��ن �ج��ل 
رف�����س م�����ش��وؤول��ون ع���دة م��ن بينهم ع��ب��ا���س ل��ق��اء نائب 
�ملقررة  جولته  خ��الل  بن�س  مايك  �لم��ريك��ي  �لرئي�س 
��شر�ئيل  و�شت�شمل  دي�شمرب  �لأول  ك��ان��ون  �و����ش��ط  يف 

و�ل�شفة �لغربية وم�شر.
 ،1967 ع��ام  �ل�شرقية يف  �ل��ق��د���س  ����ش��ر�ئ��ي��ل  و�ح��ت��ل��ت 
يف   1980 يف  و�مل��وح��دة  �لب��دي��ة  عا�شمتها  و�علنتها 
خطوة مل يعرتف بها �ملجتمع �لدويل و�شمنه �لوليات 
�لقد�س  ج��ع��ل  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون يف  وي���رغ���ب  �مل���ت���ح���دة. 

�ل�شرقية عا�شمة لدولتهم �ملن�شودة.
�ملا�شية  �لعقود  �ل�شالم يف  �لعديد من خطط  وحاولت 
�ملو�قع  على  �ل���ش��ر�ف  �و  �ل�شيادة  تق�شيم  م�شاألة  ح��ل 

�ملقد�شة يف �لقد�س.
�ل�شائكة  �لق�شايا  �ك��رب  �ح��دى  �لقد�س  و�شع  وي�شكل 

لت�شوية �لنز�ع بني ��شر�ئيل و�لفل�شطينيني.
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العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ق�شر �لمري لتجارة 

CN 1038384:لهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عائ�شة علي عبد�لرحمن عبد�هلل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد علي �لدوخي

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
فام  جويل  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجميل رخ�شة رقم:CN 1795763 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �منه خلفان خلف �لرميثي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
�م �شي تر�فيك  �ل�ش�����ادة/تي  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

CN 2231895:ماجنمنت �شوليو�شني رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �حمد حممد طاهر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد �شامل �لكعبي

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رماد� لبيع �ل�شيل و�لعبايا

 رخ�شة رقم:CN 1117470 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 7*80

تعديل ��شم جتاري من/ رماد� لبيع �ل�شيل و�لعبايا

RAMADA SHAILA AND ABAYA TRADING

�ىل/بالك فا�شن لل�شيلة و�لعبايا

BLACK FASHION SHEILA & ABAYA

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�رين لت�شليح كهرباء 

CN 1015875:ومكيفات �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي ��شماعيل ح�شن عبد�هلل عبد�لرحمن �ملرزوقي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبد�هلل حممد �شقر �ملرزوقي

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة تيب توب 

رخ�شة رقم:CN 1166637 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ع�شري عبد�هلل حممد كردو�س �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
و�ل�شت�شار�ت  للعمارة  �لبياتي  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1037730 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

مثنى جمال جمال عبد�هلل �لبياتي من 25% �ىل %19
تعديل ن�شب �ل�شركاء

رنا مثنى مثنى جمال �لبياتي من 24% �ىل %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شارة مثنى جمال �لبياتي %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعادة حممد مطر غيث بخيت �لفالحي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �بن ماجد �لطبي ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1052804 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �خلليفة �ل�شر �حل�شيني %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شري�بار�مبيل عبد�لرحمن %34
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شابنا علي بوناتازهات %15

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف رم�شيدة عبد�لرحمن عبده �لرحمن
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح عبدربه �شالح �لهاليل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شابنا علي بوناتاز هات
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مركز �بن ماجد �لطبي ذ.م.م
BIN MAJID MEDICAL CENTER LLC

�ىل/مركز دوو بر�مي كري �لطبي ذ.م.م
DUO PRIME CARE MEDICAL CENTER LLC

�لهاملي  بناية ورثة حممد دليمك خلفان  ز�يد �لول  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  تعديل عنو�ن/من 
ونعيمه �بو �لعيدتون �ىل �بوظبي �مل�شفح م 4 85765 85765 من�شور بن ز�يد بن �شلطان و�خرين

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برو�كتيف جر�فيك�س ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1870145 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هالل علي عبيد حممد �لفز�ري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شاجهان كادونكوتايل �شريوفاتاتر�يل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شبري نامبيار كاندي �بر�هيم كوتي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

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

للرعاية �ل�شحية �ملنزلية
رخ�شة رقم:CN 1997873 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد نا�شر �شعيد �حمد �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شلم مبارك حممد �لر��شدي

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/توب �شتار خلدمات 

�د�رة �ملن�شاأت
رخ�شة رقم:CN 2310314 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد بن حممد بن حميد �ل�شو�يف %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عزه خلفان حميد نا�شر �ل�شو�يف

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
�لبنف�شج  �ل�ش�����ادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للزهور  رخ�شة رقم:CN 1189567 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شم�شه حمود عبد�هلل �لر��شدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شمارت لتجارة �ملنتجات �لبال�شتيكية 

 رخ�شة رقم:CN 2277969 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عائ�شة دغا�س عبد�هلل �جلابري %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شليم �شرور م�شعان �شليم �ل�شام�شي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شليم �شرور م�شعان �شليم �ل�شام�شي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نوره عبد�لرز�ق عبد�لكرمي �ل �شرف %25

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 10000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �شمارت لتجارة �ملنتجات �لبال�شتيكية
SMART PLASTIC PRODUCTS TRADING EST

�ىل/موؤ�ش�شة �شمارت لتجارة �ملنتجات �لبال�شتيكية ذ.م.م
SMART PLASTIC PRODUCTS TRADING LLC

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا وفطائر تركي �ملركزي 

 رخ�شة رقم:CN 1096691 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا وفطائر تركي �ملركزي
BIRD PASTRIES CENTER CAFETERIA

�ىل/�ل�شهول للخ�شار و�لفو�كه
ALSUHUL VEGETABES & FRUITS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف بيع وحت�شري �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

اإعــــــــــالن
لتجارة  ��شيا  برج  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1107126 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هيثم عبد�هلل �شليم عبد�هلل �ل�شكيلي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل ح�شني عبديل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل ح�شني عبديل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عبد�هلل �حمد �ملرزوقي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف تورج عبدل عبديل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�جلبار حممد �شريف عبديل

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

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

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

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

رخ�شة رقم:CN 1386960 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شم�شه حمود عبد�هلل �لر��شدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : عامل �لقهوة كافيه ذ.م.م

STORie CAFE the coffee library : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 280351     بتاريخ : 2017/10/2

باإ�شم :عامل �لقهوة كافيه ذ.م.م
وعنو�نه :�ل�شارقة - هاتف:0554320420 - �شندوق �لربيد:5032 - �مييل:Ejazxmail@gmail.com �ل�شارقة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43 خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات ، �ليو�ء �ملوؤقت.
و�شف �لعالمة :عبارة عن �شكل د�ئري باللون �ل�شود وباملنت�شف خطان م�شتقيمان باللون �لرمادي �خلط 
باللون  �لوىل  �لكملة   STORie CAFE كلمة  �خلطني  منت�شف  ويف  �ملقتنيات  ت�شبه  �أ�شياء  عليه  �لول 
�لبي�س وحرف �ل�� T و �ل��� i �عاله نقطة باللون �لبي�س ت�شبه �لقلب و�لكلمة �لثانية باللون �لرمادي و��شفل 

�خلط �لثاين كلمة the coffee library يف بد�ية �لعبارة نقطه ويف �لنهاية نقطة باللون �لبي�س.
�لإ�شرت�طات :   

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  دي�سمرب 2017 العدد 12196

منوذج اعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك: 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرق�م : 103638

با�ش������م :�س. �خلليج ل�شناعة �لقو�رب ذ.م.م  

وعنو�ن����ه :عجمان، �س.ب: 666 فاك�س: 067406062 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 و�مل�شجلة حتت رقم :95123 بتاريخ : 2009/5/27

�صورة العالمة

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف :2017/11/29 وحتى تاريخ: 2027/11/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12الثالثاء  12  دي�سمرب 2017 العدد 12196

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهديل لد�رة �لعقار�ت 

 رخ�شة رقم:CN 1080035 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �لهديل لد�رة �لعقار�ت

AL HADEEL REAL ESTATE

�ىل/�لهديل لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ALHADEEL REAL STATE LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1901733 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة من�شور عبد�هلل �حلاج ناجي �شالح %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

»�صطو اإيديولوجي«
�حلديث  �لتاريخ  �إىل  وبالنظر     
ل��ور�ن فوكييه  ف��وز  ف��اإن  لليمني، 
يتجلى كمرحلة جديدة يف عملية 
باأفكار  لليمني  �ل�شيا�شي  �لتلوث 
�جلبهة �لوطنية، �لتي بد�أت قبل 
�ملوؤرخة  وت���وؤك���د  ع���ام���ا.  ث��الث��ني 
يف  �ملتخ�ش�شة  �إيغونيه،  فالريي 
“عدوى  �ن��ه��ا  �مل��ت��ط��رف  �ل��ي��م��ني 
طوعية و�ر�دية ومل تكن باأي حال 

من �لأحو�ل نتيجة �إ�شابة«.
�جلبهة  ظ����ه����ور  م����و�ج����ه����ة  يف    
�ل����وط����ن����ي����ة، ث������م �����ش����ع����وده����ا يف 
�ليمني  ممثلو  �ختار  �لثمانينات، 
�ل�شتيالء  وت���دري���ج���ي���ا  ع����م����د� 
ع��ل��ى م��و���ش��وع��ات �جل��ب��ه��ة با�شم 
وكلما  �لن���ت���خ���اب���ي���ة.  �لأه���������د�ف 
�لنتخابية  �لديناميكية  �زد�دت 
كان  كلما  ق��وة،  �لوطنية  للجبهة 
جلوء �ليمني �ىل هذ� �ل�شكل من 

�ل�شطو �لأيديولوجي.
ب����د�أت �ول  �ل��ت��ل��وث     ق�شة ه���ذ� 
 ،1977 ع�����ام  ب����د�ي����ة  ب���خ���ج���ل، 
�لتي  �ملحلية  �لتحالفات  ببع�س 
�أح����د  ي��الح��ظ��ه��ا  �أن  دون  م�����رت 
�لوطنية،  و�جل��ب��ه��ة  �ليمني  ب��ني 
�لخرت�قات  �أول  م��ع  وت�����ش��ارع��ت 
�لنتخابية للجبهة. عام 1983، 
 - ق���ائ���م���ت���ان  �ن����دجم����ت  درو،  يف 
و�ح��دة من �ليمني و�لخ��رى من 
�شعار:  حت��ت   - �مل��ت��ط��رف  �ليمني 
درو”.  �إىل  �لهجرة  تدفق  “وقف 
وق���د �أع��ل��ن ج���اك ���ش��ري�ك، �لذي 
ك���ان �آن�����ذ�ك رئ��ي�����س �لحت�����اد من 
�أن�����ه ل يجد  �ج����ل �جل���م���ه���وري���ة، 
للت�شويت”  �لإطالق  حرجا على 
و�شيتم  �ل��ق��ائ��م��ة.  ه����ذه  ل�����ش��ال��ح 
خم�شة  بعد  جديدة  خطوة  قطع 
��شطر  ع���ن���دم���ا  ع�����ام�����ا،  ع�������ش���ر 
عدة  يف   ،1998 ع����ام  �ل���ي���م���ني، 
مناطق �ىل �لتحالف مع �جلبهة 
�لوطنية لتحقيق �لفوز.    خالل 
�للفني،  و����ش���ن���و�ت  �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات 
��شتمرت هذه �لعدوى وت�شّخمت، 
�لدللت.  جمال  يف  �أ�شا�شا  ولكن 
ت��ق��ول ف��ال��ريي �إي��غ��ون��ي��ه: هناك 
�لحتاد  خطاب  يف  و��شح  تطرف 
م���ن �ج���ل �جل��م��ه��وري��ة و�لحت����اد 
من �جل �لدميقر�طية �لفرن�شية 

�ل�شدد  ه��ذ�  يف  ت�شري  �ليمني”، 
�لذي  �حل���و�ر  يف  �أل���دوي  �شي�شيل 
�وب�شرفاتور  لونوفال  مع  �أجرته 

يف �أو�ئل نوفمرب �ملا�شي.
و�ملتم�شك  �ملت�شدد  �ليمني  »�ن     
بالهوية كان د�ئما موجود� د�خل 
�جلمهوريني، لكنه مل يكن �شوى 
ت���ي���ار م����ن ب����ني ت����ي����ار�ت �أخ������رى. 
ب�شط  �أنه  �حلالية هي  و�لقطيعة 
�ن  م��ن  وه��ن��اك خ�شية  ه��ي��م��ن��ت��ه، 
�لتيار�ت  للفر�ر  يدفع  �أو  ُي�شكت 
�لكال�شيكي  �ليمني  من  �لأخ��رى 

.«
    �ن �أوروبا، �لتي كانت يف �ل�شنو�ت 
�لأخ������������رية مت����ث����ل �ح���������دى �خ����ر 
�حلزب  بني  �لكربى  �لنق�شامات 
�لوطنية،  و�جل��ب��ه��ة  �جل��م��ه��وري 
ك��ذل��ك م��ع حت��ول لور�ن  مل تعد 
ف��وك��ي��ي��ه �ىل ���ش��ف �مل�����ش��ك��ك��ني يف 
�أي�شا هذه �لباحثة  �وروب��ا، ت�شري 
يف  �ل�شيا�شية  �ل��ب��ح��وث  م��رك��ز  يف 

جامعة �لعلوم �ل�شيا�شية.
�ل�شرت�تيجية،  ه��ذه  �ن  فهل      
على  رد�  ت���ك���ون  �أن  ت���ري���د  �ل���ت���ي 
قابلة  تطّرفت،  �نتخابية  ق��اع��دة 
�ن  �ل��ط��وي��ل؟  �مل���دى  على  للحياة 
يبحث �ليمني، منذ ثالثني عاما، 
��شتعارة  خ��الل  م��ن  ع��ن خال�شه 
با�شم  �لوطنية  �جلبهة  مفاهيم 
�أه�����د�ف �ن��ت��خ��اب��ي��ة ي��ق��ول �لكثري 
ع���ن ح��ال��ة ه����ذه �حل���رك���ة، تقول 
فالريي �إيغونيه. هذ� �لقرت��س 
�ل��ذي يتكرر هو عالمة، من بني 
عالمات �أخرى، ت�شهد على �شعف 

�ليمني.
   ت�شخي�س يتقا�شمه معها �ملوؤرخ 
�أي�شا  وه����و  ل���ي���ب���ورغ،  ن��ي��ك��ول���س 
�ملتطرف.  �ليمني  يف  متخ�ش�س 
عمود  �ىل  �ل��ي��وم  �ل��ي��م��ني  يفتقر 
على  ق��������ادر�  ي���ع���د  ومل  ف����ق����ري، 
�ل��ت��م��اي��ز ع���ن �ل���ت���ي���ار�ت �لأخ����رى 
م�شتقل  �شيا�شي  عر�س  لق���رت�ح 
�شيا�شيا  ي���ع���ر����ش���ه  م����ا  ف����ال   ...
�نتخابيا  ي�����ش��ت��ه��دف��ه��م  م���ن  ول 
يف  �لع�شو  ه��ذ�  يكتب  م�شتقلون، 
�ل�شيا�شية  �لر�ديكاليات  مر�شد 
يف  ج��وري�����س،   - ج���ان  موؤ�ش�شة  يف 
م��ذك��رة ط��وي��ل��ة. ل��ي��وؤك��د �مل����وؤرخ: 
تتمثل  �ل�������ر�ه�������ن،  �ل������وق������ت  يف 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ف��وك��ي��ي��ه يف �إع����ادة 
م��ا ف�����ش��ل م��ع ���ش��ارك��وزي �أو جان 

فر�ن�شو� كوبيه.

د�خ���ل �حلزبني،  �ل��ه��ج��رة.  ح���ول 
وم�شمون  ���ش��ك��ل  �ل��ب��ع�����س  ت��ب��ّن��ى 
خطاب ل��وب��ان، كتبت �مل��وؤرخ��ة، يف 

مذكرة مكر�شة لهذ� �ملو�شوع.
   وق��د �ع��ت��رب ج��اك ���ش��ري�ك عام 
1991 �أن ج��ان م��اري ل��وب��ان ل 
ميلك �حتكار هذه �ملو��شيع، و�إنه 
 1991 ت��ب��ّن��ي��ه��ا. ويف ع���ام  ي��ج��ب 
“�ل�شجيج  م����ن  �أي�������ش���ا  ����ش���خ���ر 
حو�ر  م��ائ��دة  خ��الل  و�لر�ئحة” 
�أورل�������ي�������ان. وو����ش���ف  ن���ظ���م���ت يف 
�لذي  دي�شتان،  جي�شكار  فالريي 
من  ل��الحت��اد  رئي�شا  حينها  ك���ان 
نف�س  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة،  �ج�����ل 

�ل�شنة �لهجرة باأنها غزو.

منعرج رئا�صية 2007
�حلملة  م�����ن  ب�����د�ي�����ة  ل����ك����ن،     

�لذي  �لر�شيع  فوكييه  ريهانيان، 
م�شتعيد�  معلمه،  ظ��ل  يف  ي�شعد 

مقولة قدمية للجبهة �لوطنية.
�لتحالف  رف�������س  ي��ظ��ل  ول���ئ���ن     
ث��اب��ت��ا، ف���اإن غ���زو ن��اخ��ب��ي �جلبهة 
�أي وق���ت م�شى  �أك����رث م��ن  ي���ربز 
للرجل  �لأول  �ل��ط��م��وح  �أن���ه  على 
�لقوي �جلديد لليمني �لفرن�شي، 
�لذي هو على و�شك �لنزياح نحو 
فعله  �ن  �شبق  مم��ا  �أك���رث  �ليمني 

نيكول �شاركوزي.
�شاركوزي  نيكول  “�عتمد  لقد     
د�ئما خطني معا: خطاب �لهوية 
وخطاب حد�ثي. يف حني يتجاهل 
�لثاين  ل��ور�ن فوكييه هذ� �جلزء 
�شاركوزي  ل��ن��ي��ك��ول  ���ش��م��ح  �ل����ذي 
ب��ت��و���ش��ي��ع ق����اع����دة ن��اخ��ب��ي��ه نحو 
�لو�شط، ولي�س فقط نحو �أق�شى 

ع��ل��ى وج����ه �خل�����ش��و���س بخطاب 
ب�����ش��ك��ل د�ئم  ����ش��ت��ق��ر  غ���رون���وب���ل، 
ميار�شه  حقيقي  معجمي  تقليد 
�جلبهة،  مل���و����ش���وع���ات  �ل���ي���م���ني 
�لهجرة  م��ث��ل  ك��ل��م��ات  هيمنة  م��ع 
و�ن��ع��د�م �لأم���ن و�ل��ه��وي��ة و�لغزو 
و�حل�������دود و�لإ������ش�����الم، وم����ا �إىل 
ذل�������ك.. �إن����ن����ا ن�����ش��ه��د ت���ط���رف���ا يف 

�لعر�س و�لنقا�س �ل�شيا�شيني.
   »ق��ب��ل ���ش��ارك��وزي، ك��ان��ت هناك 
كلمات وجمل �شغرية ُتظهر هذ� 
�لخ������رت�ق، ون���ذك���ر، ع��ل��ى �شبيل 
با�شكو�،  ���ش��ارل  �ن���زلق���ات  �مل��ث��ال، 
غري �ن �لنتخابات �لرئا�شية لعام 
حقيقية  قطيعة  مثلت   2007
ف���ال���ريي  وت����ق����ول  �أ�شا�شية”. 
كتابا  ك���ر����ش���ت  �ل���ت���ي  �إي���غ���ون���ي���ه، 
�لوطنية  �جلبهة  �شعار�ت  لتطّور 

جتاوزت   2007 لعام  �لرئا�شية 
فمن  �خ���ر.  �شقفا  �ل���ع���دوى  ه���ذه 
خ���الل و���ش��ع م�����ش��األ��ة �ل��ه��وي��ة يف 
وز�رة  و�إح�������د�ث  �ل��ن��ق��ا���س،  ق��ل��ب 
و�لهوية  و�لن�����دم�����اج  ل��ل��ه��ج��رة 
�ملت�شامنة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
نيكول  ل��ع��ب  ولي���ت���ه،  ب���د�ي���ة  يف 
عملية  يف  حا�شما  دور�  �شاركوزي 
فالريي  ت�شيف  �لكلمات،  حترير 
�إغونيه.   �إن �مل�شطلحات �ملختارة 
هي م�شطلحات �ليمني �ملتطرف. 
يف �خل���ط���اب، ه���ن���اك مت��ي��ي��ز بني 
�لتي   – �ل���ف���رن�������ش���ي���ون  ن����ح����ن- 
�ملهاجرون-،   - ه��م  م��ع  تتعار�س 
�جلمهوري  �ليمني  تبّنى  وه��ك��ذ� 
للجبهة  �ي���دي���ول���وج���ي���ة  ع���الم���ة 

�لوطنية.
   يف �ع��و�م 2010، �لتي متيزت 

�ل�����دليل، �شاقت  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ميكننا  ك���ب���ري:  ب�����ش��ك��ل  �ل���ف���ج���وة 
�حلديث عن ن�شخ ول�شق يف عدد 
�لهجرة  �شيما  ول  �ملو��شيع،  من 

و�لإ�شالم.
على  تعليقاته  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة     
�ملوؤ�مرة  نظرية  �لكبري،  �لبديل 
د�خل  �نق�شاما  حت��دث  �لتي  تلك 
تدعم  نف�شها،  �لوطنية  �جلبهة 
�ملوؤرخة ما تذهب �ليه بال�شت�شهاد 
ملقربني  �لأخ����رية  بالت�شريحات 
للحزب  �جل���دي���د  �ل��رئ��ي�����س  م���ن 
يف  �أرى  “عندما  �جل���م���ه���وري. 
ب��ن��اء م�شجد  ي��ت��م  ���ش��رت����ش��ب��ورغ 
 36 �رت��ف��اع��ه��م��ا  يبلغ  مبئذنتني 
�أن  �أري����د  ل  لنف�شي  �أق����ول  م���رت�، 
فرن�شا  �لكنائ�س  فرن�شا  ت�شبح 
�أور�ن  حت���دث  ه��ك��ذ�  �مل�شاجد”، 

�ليمني  ب�����د�أ  ل��ق��د  و�ن���ت�������ش���اره���ا: 
مو�شوعات  �ع���الم���ي���ا  ي���ت���ن���اول 
�لوطنية  �جل��ب��ه��ة  ع��ل��ى  ع���زي���زة 
�أن ه��دف��ه هو  ب��ال��ق��ول ���ش��ر�ح��ة 
ومل  �جل��ب��ه��ة.  ن��اخ��ب��ي  ��شتقطاب 
�أ�شبح  بل  يتخّفى،  تدريجيا  يعد 
��شتحياء من  �أق��ل  �ملجال  ه��ذ�  يف 

ذي قبل«.

مع فوكييه، االنتقال 
اإىل “اال�صتن�صاخ«

ل�����ور�ن ف��وك��ي��ي��ه على  �ن     ف��ه��ل 
و�شك �ن��ه��اء ه��ذ� �ل��ت��ط��ور؟  ترى 
�ل���وزي���ر  �ن  �إي���غ���ون���ي���ه،  ف����ال����ريي 
ق�شة  �شك  دون  ي��و����ش��ل  �ل�شابق 
لليمني  �لأي���دي���ول���وج���ي  �ل�����ش��ط��و 

على �جلبهة �لوطنية.
�لوطنية،    بني فوكييه و�جلبهة 

فوكييه.. �لزعيم �جلديد لليمني �لفرن�شي قو�عد �ليمني �ملتطرف هي حمور �ل�شر�ع

با�شم الأهداف النتخابية اختار اليمني عمدا 
ال�شتيالء على مو�شوعات اجلبهة الوطنية 

خطاب الزعيم اجلديدللحزب اجلمهوري 
يتجاوز اأحيانا خطاب مارين لوبان

هل ينجح فوكييه يف ما ف�شل فيه فرن�شو� كوبيه؟

مارين لوبان.. �شطو على �فكار حزبها يف و�شح �لنهار لعب �شاركوزي  دور� ��شا�شيا يف هذ� �ملنعرج

�شري�ك.. �ول من فتح �مل�شار

رغم رف�س التحالف فاإن غزو ناخبي اجلبهة يظل الطموح االأول للرجل القوي اجلديد لليمني الفرن�صي

يوا�صل فوكييه ق�صة ال�صطو االأيديولوجي لليمني على اجلبهة الوطنية
فوز فوكييه مرحلة جديدة يف 
عملية التلوث ال�شيا�شي لليمني 

�صاقت الفجوة وميكن احلديث عن ن�صخ ول�صق
 يف عدد من املوا�صيع وال �صيما الهجرة واالإ�صالم
لعب نيكول �شاركوزي دورا 

حا�شما يف عملية حترير الكلمات

من �صاركوزي اإىل لوران فوكييه:

فرن�شا: اليمني ي�شاب بعدوى اأفكار اجلبهة الوطنية...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

والنخب،  واالإ�ـــصـــالم  املــهــاجــريــن  عــلــى  التهجم     
وا�صتح�صار  الأوروبا،  امل�صيحية  باجلذور  واالحتفاء 
فوكييه  لــوران  يدخر  مل  الكبري...  الثقايف  البديل 

هناك �صياغات، وال �صيما هواج�س م�صرتكة  حقا”، 
تقاليد  يف  متجذرة  تعبريات  فوكييه  ي�صتخدم   ...
وهو  اجل�صدي،  الوطن  فكرة  مثل  املتطرف،  اليمني 
تعبري ا�صتخدمه جان ماري لوبان، وجنده اليوم على 

جميع مواقع الهوية.

احلملة  خالل  ال�صادمة  املقوالت  ال�صتخدام  جهدا 
“اإن  اجلمهوريني.  رئا�صة  اىل  الو�صول  اجــل  مــن 
يتجاوز  واأحيانا  ي�صتعيد،  فوكييه  لــوران  خطاب 
اأ�صابيع  ب�صعة  قبل  قالت  بــني،  لــو  مــاريــن  خطاب 
يقولون  “ما  كتاب  موؤلفة  األــدوي،  �صي�صيل  الباحثة 

رائحـــــــة  منهما  تفوح  وداللـــــة  خـــط  انهمــــــا     
بع�س  �صــــعال  اثــــــارا  ولئن  الوطنية،  اجلبهة 
الن�صطاء،  من  العديد  فرح  يثريان  فاإنهما  رفاقـــــه، 
�صعوبة  بـــدون  فوكييه  ـــوران  ل بانتخاب  و�صمحا 

لرئا�صة احلزب.

حتليل اخباري
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عرب خلدمات �لناقالت ملالكها م�شعود �شعيد �لعامري - 

�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1014816 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ عرب خلدمات �لناقالت ملالكها م�شعود �شعيد �لعامري - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ARAB TANKER SERVICES OWNED BY MASOUD SAEED AL AMERI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/عرب خلدمات �لناقالت و�ملقاولت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ARAB TANKER SERVICES AND CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب و�شيانة معد�ت �نظمة �لت�شالت �ل�شلكة و�لال�شلكية )3320003(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات متديد و�شيانة كابالت �لت�شالت و�لطاقة �لبحرية )4321014(

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب معد�ت و�جهزة �لمن و�ملر�قبة و�شيانتها )4321009(
تعديل ن�شاط/��شافة معاينة و�شائل �لنقل �لبحري وت�شنيفها )7490002(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات مقاومة �ل�شد�أ �و �لتاآكل للمن�شاآت �ل�شناعية و�لبرتولية و�لغازية )0910016(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �ل�شحن �لبحري للب�شائع )5224002(

تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملعد�ت و�ليات �لبحرية - بالتجزئة )4773711(

تعديل ن�شاط/حذف وكالت جتارية )4610002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت و�جهزة �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي وقطع غيارها - بالتجزئة )4773704(

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

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

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : 
بطلب �إنتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 234454            بتاريخ:   2015/05/28
�مل�شجلة حتت رقم :                  بتاريخ:      2015/12/06

با�ش��م: دياناند جودناين تيكامد��س جودناين
وعنو�نه: �س.ب ---، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )  (
بيان �ملنتجات �خلا�س بالعالمة �ملودعة حتت رقم 234454            

علكة لي�شت لغايات طبية
�لو�ق�عة بالفئة: 30

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 2017/1/261738

��شم مالك �لعالمة: دياناند جودناين تيكامد��س جودناين
��شم �ملتنازل له : جلوبال فود للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

مه�نته: �لتجارة
جن�شيته:  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

عنو�ن وحمل �قامته : �س.ب 32034، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   29 / 11/ 2017

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:     /     /   2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3556  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه/ �م �ي��ه ب��ي �ن��ت��ريي��رز �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/�شركة ت�شنيع �ملعادن �لفنية ذ.م.م - فرع دبي وميثله:عبيد خليفة بطي بن 
دروي�س �لفال�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )311.782( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
Ch1.C.12 لذ�  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2017/12/25   يوم �لثنني 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1374  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- نيلد� هالكون �ي�شرب� جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �م 
�لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�ي�شرب�(  بالز�م �ملدعي عليها )نيلد� هالكون  �لقيوين �لوطني �س.م.ع  �م  ل�شالح/بنك 
بان توؤدي للمدعي )بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع( مبلغ وقدره )40.341.60( درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ:2017/4/17 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها 
بامل�شاريف وخم�شمائة درهم �تعاب حماماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
�شاحب  با�شم  �شدر  �لع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خالل ثالثني 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/98  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- رو�شن للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �ت�س 
��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �ل علي نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/9/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �ت�س 
��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود برب�ءة ذمة �لبنك �ملدعي قبل �ملدعي عليها من قيمة 
 apngty0854207 b لكفالة �لبنكية مو�شوع �لتد�عي خطاب �شمان ح�شن �دء رقم� 
عليها  �مل��دع��ي  و�ل��زم��ت  �ي�شت  ميدل  هيوجل  �شركة  ل�شالح  دره��م   )3.100.000( بقيمة 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
با�شم  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1846  جتاري كلي 
للمكيفات  م��ريي لن��د  �شركة   -2 ت��وم��ا���س  ك��الت��ي��ل  بيجو  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�بوظبي  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  و�لكهروميكانيكية 
ب��ان �ملحكمة  �مل��ذك��ورة �ع���اله وعليه نعلنكم  �ل��ت��ج��اري )ف���رع( ق��د �ق���ام �ل��دع��وى 
يف  �لف�شل  وقبل  حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/11/20 بتاريخ  حكمت 
مهمته  وتكون  باجلدول  �ل��دور  �شاحب  �ملخت�س  �مل�شريف  �خلبري  بندب  �ملو�شوع 
يوم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح���ددت   ، �جلل�شة  بتلك  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م  منطوق  وف��ق 
 .ch2.E.21:لقاعة� �ل�شاعة:09:30 �شباحا يف  �ملو�فق:2017/12/14  �خلمي�س 

يف حالةعدم �شد�د �ملدعي �مانة �خلبري. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/805  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- في�شل حممد عمر �جلابري جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/5/23 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
فيما  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �لتجاري  دبي  ل�شالح/بنك  �عاله 
بينهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )712188.20( وفو�ئده �لقانونية بو�قع %9 
درهم  و�ل��ف  �مل�شروفات  و�لزمتهما  �ل�شد�د  متام  حتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  �تعاب  مقابل 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2292  جتاري كلي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  و�للوج�شتيه  لل�شحن  جي  �ل  1-ج��ي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ تي د�بليو ��س تانك كونتير لي�شينغ ج.م.ب.ه & كو.ك.ج 
وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  جت��اري  رق�����م:525/2017  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�شحة 
�مل��و�ف��ق 2017/12/20  �لرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  ومقابل 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2875  جتاري جزئي 
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  منري�س  ف��ري�ي  لوريد�س  ماريا  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
يف    2017/10/10 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ل�شام�شي 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )ت�شعة ع�شر �لف وخم�شمائة وثمانني درهم وثالثني فل�شا( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2011/12/20  
�تعاب  مقابل  دره���م  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  و�لزمتها  �ل��ت��ام  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى 
�ملحاماه . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2883  جتاري جزئي 
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  كلتيل مم��ى م�شليار جمهول حم��ل  ت��ريوف��ا  �مل��دع��ي عليه/1- �شديق  �ىل 
�لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  ���س.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  �ملدعي/بنك 
�ل�شام�شي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/29  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
من  �شنويا   %9 بو�قع  ب�شيطة  فائدة  �ليه  م�شافا  دره��م   )6731.87( مقد�ره  مبلغ  �ملدعي 
تاريخ:2009/3/7 وحتى:2017/8/17 ثم فائدة ب�شيطة على �لجمايل بو�قع 9% �شنويا من 
تاريخ/2017/8/17 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 
قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل 
با�شم  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2122  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ح�شن حممد ح�شن حممد �لعلي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ م�شرف �لهالل �س.م.ع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.020.876.28( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف  بالز�م 
لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2017/12/18 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �لأقل ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2116  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �حمد �شريف للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- حممد ر�شا عبد�لرحمن 
�شريف 3- حممد كامل �ل�شيد �بر�هيم �لها�شمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما �لول و�لثاين بالت�شامن و�لتكافل مببلغ )6990801.66( درهم و�لز�م �ملدعي 
عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مبلغ )5000000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/3 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2558  مدين جزئي
�لقامة  �لهند�شية جمهول حمل  لال�شت�شار�ت  �م  �ند  �ي  1-����س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  �أقام عليك  للتاأمني )�شركة م�شاهمه عامه( قد  �ن �ملدعي/ �شركة دبي  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )5.650( درهم و�لفائدة 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/12/18 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
�لأق��ل ويف  �أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2675  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نور �لب�شرر�جا خان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أق��ام عليك  �شفريات د�د�ب��اي ���س.ذ.م.م وميثله:ح�شن عبد�هلل حممد �ل علي قد 
 D98834:لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بت�شليم �ملركبة رقم�
درهم   )50.000( �ل��ب��ال��غ��ة  قيمتها  ���ش��د�د  �و   2010 م��ودي��ل  لن���دك���روزر  ت��وي��وت��ا 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مهما 
�لربعاء �ملو�فق 2017/12/20 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�لأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �أي��ام على  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/510  مدين كلي 

�شريك  وب�شفته  نف�شه  عن   - متجيدي  برويز  ر�شا  حميد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  برويز  �وت��و  ب�شركة  ومدير 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/

�مري ح�شني يد �له كرميي دو�شت �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)600.000( �لف درهم وفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د 
�تعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  �لدعوى  وم�شروفات  بر�شوم  و�لزمته  �لتام 
�ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2768  مدين جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �ملرطبات  لتجارة  �لعربي  �خلليج  ب��و�ب��ة  عليه/  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �لحتاد �لعقارية �س.م.ع وميثله:عبد�هلل حممد حاجي 
ب�شد�د مبالغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �لعو�شي  علي 
م�شتحقة وقدرها )19.000( درهم بال�شافة �ىل �لجور �لخرى مع �لفائدة �لقانونية 
وقدرها 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة    2017/12/20 �مل��و�ف��ق 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/295  مدين كلي 
�لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لل�شناعات  �خلليج  و�ح��ة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2017/7/31 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
دبي  مدينة  )ح��ال��ي��ا(  ������س.ذ.م.م  �ل�شناعي  دب��ي  ل�شالح/جممع  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
�ل�شناعية �س.ذ.م.م )�شابقا( بف�شخ عقد �ليجار �ملوؤرخ 8 مايو 2006 �شند �لدعوى 
مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/402  مدين كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد �شو�ب مو�شى لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/8/21  يف 
و�شابقا  ���س.ذ.م.م )حاليا(  �ل�شناعي  دبي  �عاله ل�شالح/جممع  �ملذكورة  �لدعوى 
�شند   2007 يناير   10 �مل��وؤرخ  �ليجار  بف�شخ عقد  ����س.ذ.م.م  �ل�شناعية  دب��ي  مدينة 
�لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   حماكم دبي البتدائية
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2266  مدين جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- وليد خالد �شعيد �لعبد �حمد ��شبينه جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2017/11/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/فانويل عي�شاين ويليام �يدي عبو بالز�م �ملدعي عليه بان 
درهما(  وخم�شون  ومائتني  �لفا  و�شبعون  خم�شة  )مائتني  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة �حل�شوري  و�مل�شروفات  �لر�شوم 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1512  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�شيناكو ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �شادر�ت �ير�ن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهم مببلغ وقدره )30.806.267( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�لتام.  �ل�����ش��د�د  وحتى  �ل�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %16 ب��و�ق��ع  �لتفاقية  و�ل��ف��ائ��دة 
وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/12/18 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/06311/2017 / �سكني    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06678/2017  �سكني - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : فيلو�شيب للعقار�ت - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : ه�شام �شالح حممد منر مناع 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي :

1-  قيمة �ل�شيك �ملرجتع 
4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم 
�إغالق  �ملنا�شب لتنفيذه - مالحظة / �شيتم  �لقانونية  �تخاذ �لج��ر�ء�ت 
ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لإعالن بالن�شر خالل ع�شرة 

�يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
الأ�شد لبوتني: لن نن�شى ت�شحيات الرو�س يف �شوريا

لن  �ل�شوري  �ل�شعب  �إن  �لأ�شد،  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  قال 
�أن �متزجت دمائهم بدماء  ين�شى �لع�شكريني �لرو�س: بعد 

�جلي�س �ل�شوري يف مو�جهة �لإرهابيني.
مو�قع  على  �ل�����ش��وري��ة  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  �شفحة  ونقلت 
�لرو�شي  �ل��رئ��ي�����س  �شكر  �لأ���ش��د  �أن  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
فالدميري بوتني، يف لقائهما بقاعدة حميميم �شباح �ليوم 
�لثنني، على �مل�شاركة �لرو�شية �لفعالة يف حماربة �لإرهاب 

يف �شوريا.
وحتول �لرئي�س �لرو�شي �إىل قاعدة حميميم يف �شوريا مدة 
ث��الث ���ش��اع��ات، و�أم���ر وزي���ر �ل��دف��اع �ل��رو���ش��ي ورئي�س هيئة 
�لأركان �لعامة ب�شحب جمموعة �لقو�ت �لرو�شية �إىل نقاط 

مر�بطتها �لد�ئمة. وتوجد قو�ت رو�شية يف قاعدة حميميم 
يف حمافظة �لالذقية، �إ�شافة �إىل قاعدة بحرية يف حمافظة 

طرطو�س.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر، ق��ال �مل��ت��ح��دث با�شم �ل��ك��رم��ل��ني، دميرتي 
فالدميري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  �إن  �لإث��ن��ني،  �م�س  بي�شكوف، 
�أردوغان،  طيب  رجب  �لرتكي،  نظريه  مع  �شيبحث  بوتني، 
�لتو�شل �إىل حل �شيا�شي، لل�شر�ع يف �شوريا، عند �جتماعهما 

�ملرتقب.
للموؤمتر  �لإع���د�د  ا،  �أي�شً �شيبحثان  �لزعيمني  �أن  و�أ���ش��اف، 
�أن ي�شم  ت��اأم��ل مو�شكو،  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي،  ل��ل��ح��و�ر  �ل�����ش��وري 

�حلكومة �ل�شورية وجماعات �ملعار�شة.

وا�شنطن وطوكيو و�شيول تبداأ تدريبات م�شرتكة 
•• �صيول-اأ ف ب:

بد�أت �لقو�ت �لأمريكية و�لكورية �جلنوبية و�ليابانية �م�س تدريبات م�شرتكة تهدف �ىل ر�شد �ل�شو�ريخ �لكورية �ل�شمالية بعد 
�قل من ��شبوعني على �طالق بيونغ يانغ �شاروخا بال�شتيا عابر� للقار�ت يت�شف مبدى غري م�شبوق. وتاأتي �ملناور�ت فيما �جرت 
كوريا �ل�شمالية جتربة �شاروخ بال�شتي جديد �شقط يف �لبحر قبالة �شو�حل �ليابان، موؤكدة �أنها حققت هدفها وباتت دولة نووية، 
ما ��شتدعى تنديد� دوليا. وذكرت وز�رة �لدفاع �لكورية �جلنوبية �ن �ملناور�ت �ل�شاد�شة من نوعها منذ حزير�ن يونيو 2016 
و�لتي يفرت�س �ن ت�شتمر يومني، جتري يف �لبحر قبالة �شبه �جلزيرة �لكورية و�ليابان. و��شافت يف بيان “خالل �لتدريبات، 
�شتقوم �شفن حربية من نوع �يجي�س من كل بلد مبحاكاة ر�شد �شو�ريخ بال�شتية كورية �شمالية وتعقبها و�لت�شارك يف �ملعلومات«. 
وت�شارك يف �لتدريب �شفينتان �مريكيتان و�خرى كورية جنوبية و�شفينة يابانية. وترتبط �ليابان وكوريا �جلنوبية �للتان توؤثر 
خالفات تاريخية وعلى �ر��س على عالقاتهما، مبو�ثيق دفاعية مع �لوليات �ملتحدة. و�جرت �لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية 
�لأ�شبوع �ملا�شي �كرب مناور�ت جوية يف تاريخهما يف ��شتعر��س للقوة بوجه كوريا �ل�شمالية �لتي فر�شت عليها �لأمم �ملتحدة 

�شل�شلة من �لعقوبات على خلفية برناجميها �ل�شاروخيني �لنووي و�لبال�شتي.

�شالح لن تكون حلقتهم �لأخرية. 
وط���ال���ب �ل���ب���اح���ث �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
�إىل  �لدويل  �ملجتمع  نهاية مقاله 
حت��م��ي��ل م���ن���ّف���ذي �جل����ر�ئ����م �شّد 
من  �أفعالهم  م�شوؤولية  �لإن�شانية 
�إىل  و�شوقهم  حما�شبتهم  خ��الل 

�لعد�لة. 

�لثوري مثل حمّمد علي  �حلر�س 
جعفري �أو �جلر�لت �لبارزين يف 
فيلق �لقد�س مثل قا�شم �شليماين 
�مل�شبقة  �ملو�فقة  �إعطاء  موقع  يف 
ع��ل��ى ه���ذه �ل��ع��م��ل��ّي��ات ك��م��ا يكتب 

ز�ده.
�لدعم  ل��ول  �أّن���ه  �لباحث  ي�شيف 
�لذي قّدمه �لنظام �لإير�ين على 
�ملخابر�ت  م��ث��ل  ع��دي��دة  �أ���ش��ع��دة 
�مل�شاعد�ت  �لتدريب،  �لع�شكرّية، 
�ملالية و�للوج�شتية و�ل�شت�شارية، 
مل����ا ك�����ان ب���اإم���ك���ان �حل���وث���ي���ني �أن 
�لدرجة.  هذه  �إىل  �أقوياء  يكونو� 
مّد  يف  �لإي����ر�ين  �لنظام  و��شتمّر 
�حلوثّيني بالأ�شلحة و�لذخرية يف 
�شنو�ت  �مل�شتمر منذ ثالث  �لنز�ع 
ب�شحن  طهر�ن  وتقوم  �ليمن.  يف 
�لأ����ش���ل���ح���ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا غري 
�مل�شروعة �إىل �ليمن فيما تتحدث 
�لثوري  �حلر�س  �أّن  عن  �لتقارير 

و�شربات جوية من حني لآخر.
�لوطني  �جل���ي�������س  ق���ائ���د  و�أع����ل����ن 
�ل��ن�����ش��ر يف  �ل��ل��ي��ب��ي خليفة ح��ف��رت 
ح��م��ل��ة ع�����ش��ك��ري��ة ����ش��ت��م��رت ثالثة 
�أعو�م �شد جمموعة من �جلماعات 
يف  �ملقاتلني  من  وغريها  �ملت�شددة 

بنغازي يف مطلع يوليو متوز.
وتاأتي هذه �ملعارك يف نطاق �شر�ع 
�شقوط  �أع���ق���اب  يف  �ن���دل���ع  �أو����ش���ع 
يف  �لقذ�يف  معمر  �ل�شابق  �لرئي�س 

عام 2011.
�ىل ذلك، �لتقى �أحمد �أبو �لغيط، 
�لأم��������ني �ل����ع����ام جل���ام���ع���ة �ل�����دول 
فايز  م��ع  �لث��ن��ني،  �م�س  �لعربية، 
�لرئا�شي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�����ش��ر�ج 
�لليبية،  �لوطني  �لوفاق  حلكومة 
وذل��ك يف �إط��ار �ل��زي��ارة �لتي يقوم 

بها حالياً للقاهرة.
�مل���ف���و����س حممود  �ل����وزي����ر  وق�����ال 
با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  عفيفي، 
�لأم�����ني �ل���ع���ام، ب����اأن �ل��ل��ق��اء �شهد 
��شتعر��شا ملجمل �جلهود �ملبذولة 
و��شتكمال  �لليبية  �لأزمة  حللحلة 
ترعاها  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  �لعملية 
مرجعية  وف�����ق  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لتفاق �ل�شيا�شي �لليبي �ملوقع يف 

�ل�شخري�ت.
�لغيط  �أب����و  �أن  �مل��ت��ح��دث  و�أو����ش���ح 

لي�صت احللقة االأخرية
�حلوثيون  ي�����ش��رتك  �ل��ن��ه��اي��ة،  يف 
�لأيديولوجيا  �لإي���ر�ين  و�لنظام 
�خلطرية نف�شها و�لتي يجب على 
ب��ج��ّدي��ة من  ي��اأخ��ذه��ا  �أن  �ل��ع��امل 
�مل�شاهد  هذه  لأّن  و�شاعد�ً،  �ليوم 
من �لغتيالت كالتي ح�شلت مع 

�أي�شاً  ي��و���ش��ح  ب���ل  وح�����ش��ب،  ه����ذ� 
بالتخطيط  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  ق��ي��ام��ه��م 
�ملعار�شني  ���ش��ّد  �لعمليات  ل��ه��ذه 
غ����ري �مل����رغ����وب ب���ه���م وم�����ن �أج����ل 
تتمحور  ب��ح��ت��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  غ���اي���ات 
ح����ول رغ��ب��ت��ه��م ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 

�ل�شلطة.

�أن  �إيل  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  و�أ���ش��ار 
�لتي  �جلهود  �أي�شاً  تناول  �ل�شر�ج 
للتعامل  �لرئا�شي  �ملجل�س  يبذلها 
�ل�شخمة  و�لأع��ب��اء  �ل�شغوط  مع 
�ملهاجرين  �أزم�������ة  ع����ن  �مل���رتت���ب���ة 
ح���ي���ث عر�س  �ل�������ش���رع���ي���ني،  غ����ري 
�تخاذها  مت  �ل���ت���ي  ل������الإج������ر�ء�ت 
للتحقيق يف �ملز�عم �لتي تد�ولتها 
يف  �لإجت���ار  ب�شاأن  �لإع���الم  و�شائل 
�لليبية  �مل��ن��اط��ق  بع�س  يف  �لب�شر 
و�لن���ت���ه���اك���ات �ل��ت��ي ي��ت��ع��ر���س لها 
ب���ع�������س �مل���ه���اج���ري���ن ع���ل���ى �أي������دي 
�ملنخرطة  و�لع�شابات  �مليلي�شيات 
�لب�شر  يف  و�لإجت��������ار  ت��ه��ري��ب  يف 
�لليبية  بالأر��شي  تو�جدهم  �أثناء 
�ل�شو�حل  �إيل  م��روره��م  طريق  يف 

�لأوروبية.  

�ملنتظرة  و�لد�شتورية  و�لت�شريعية 
�لليبية  �لدولة  موؤ�ش�شات  وتوحيد 
و�إع�������ادة �لأم�����ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر �إيل 

�لبالد. 
و�أو�����ش����ح �مل���ت���ح���دث �ل��ر���ش��م��ي �أن 
�ل�������ش���ر�ج �أث���ن���ى م���ن ن��اح��ي��ت��ه على 
�جلهود �لتي ت�شطلع بها �جلامعة 
دعماً  �ل����ع����ام  و�لأم��������ني  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل����ذي ترعاه  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��ل��م�����ش��ار 
�لأمم �ملتحدة ودعا يف هذ� �ل�شدد 
��شتكمال  يف  �ل�����ش��روع  �أه��م��ي��ة  �إيل 
�ملتبقية  و�ل�شتحقاقات  �خلطو�ت 
�شيا�شية  ت�����ش��وي��ة  �إيل  ل��ل��و���ش��ول 
عن  بعيد�ً  ليبيا  للو�شع يف  �شاملة 
�ل�شئون  يف  خارجية  تدخالت  �أي��ة 

�لد�خلية للبالد.
ك��م��ا �أط��ل��ع �ل�����ش��ر�ج �لأم����ني �لعام 
و�مل�شاور�ت  �لت�����ش��الت  �أخ���ر  على 
�أج������ل تعزيز  ب���ه���ا م����ن  �ل���ت���ي ق�����ام 
للم�شار  و�لإقليمي  �لدويل  �لدعم 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل��ل��ي��ب��ي وخ���ا����ش���ة يف 
للقاهرة  �حل��ال��ي��ة  زي���ارت���ه  ���ش��ي��اق 
و�لزيارتني �لأخريتني �للتني قاما 
و�لتي  وبرلني  و��شنطن  �إىل  بهما 
�لأطر  ب�شاأن  لروؤيته  فيها  عر�س 
بالعملية  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  �ل��زم��ن��ي��ة 
�ل�شيا�شية و�ل�شتحقاقات �ملختلفة 

�ملطلوب �إمتامها.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لعاملّي  �لإع���������الم  ك�����ان  ح����ني  يف 
ي��رّك��ز ع��ل��ى �حل��وث��ّي��ني يف عملية 
�ل�شابق  �ليمني  �لرئي�س  �غتيال 
�لباحث  �أك��د  �شالح،  عبد�هلل  علي 
�أ�شل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ّي �لأم��ري��ك��ي م��ن 
ز�ده  ر�يف  جميد  �لدكتور  �إي���ر�ين 
�أي�شاً على  وج��وب تركيز �لإع��الم 
تلك  �ملحتمل يف  �لإي����ر�ين  �ل���دور 
�لعملية. ز�ده �لذي ير�أ�س �ملجل�س 
�لأمريكي �لدويل، كتب يف �شحيفة 
�أّنه  �ل�شعودية  نيوز”  �ر�ب  “ذي 
من �ملهم �لإ�شارة �إىل وجوب �أخذ 
�إي���ر�ن  م��ن  �مل��دع��وم��ة  �مليلي�شيات 
علي  �ملر�شد  من  �مل�شبقة  �ملو�فقة 
باأي خطوة  �ملبا�شرة  خامنئي قبل 

�شيا�شية �أو ع�شكرية بارزة.
�لإي������ر�ين،  �مل��ر���ش��د  ج���ان���ب  و�إىل 
ميكن �أن ي��ك��ون �ل��ق��ادة �ل��ك��ب��ار يف 

و�لعمالء  �مليلي�شيات  ن�شر  خ��الل 
وتنظيم �لعمليات �ل�شرية، ي�شبح 
���ش��ع��ب��اً ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل �أن 
يوّجه �أ�شابع �لتهام �إىل طهر�ن.

العامل يعتاد 
على اإرهاب اإيران

ب���ع���د ف�����رتة م����ن �ل����زم����ن، يجعل 
�لدويل  �ملجتمع  �لإي��ر�ين  �لنظام 
وخروقاته  �إره���اب���ه  ع��ل��ى  م��ع��ت��اد�ً 
للمجتمع �لدويل ون�شاطاته غري 
�ل�شرعية �إ�شافة �إىل �أعمال �لعنف 
طهر�ن  ل���دى  �إّن  ف��ي��ه��ا.  �مل��ت��ورط 
�أطر�ف  ��شتخد�م  تاريخ طويل يف 
�لأجانب  �أع��د�ئ��ه��ا  لإ�شكات  ثالثة 
�ملعار�شني  �إىل  تهديد�ت  وتوجيه 
�لإي���ر�ن���ي���ني �ل���ذي���ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
�خلارج �أو حتى قتلهم. يذّكر ز�ده 
�للبناين  �ل����وزر�ء  رئي�س  بتقدمي 
�شعد �حلريري ل�شتقالته موؤخر�ً 

ي�����ش��ت��خ��دم ط���ري���ق���اً ج����دي����د�ً عرب 
�لأ�شلحة  �شحنات  لتمرير  �خلليج 

�ل�شرية �إىل �حلوثيني.

اأربع ركائز 
للميل�صيات االإيرانية

�لأعم  �لإط���ار  �إىل  ز�ده  ويتطرق 
نظرة  �ليمني  �مل�شهد  يقّدم  حيث 
و�ل�شرت�تيجيات  �لتكتيكات  �إىل 
تّتبعها  �ل���ت���ي  �مل������دى  �ل���ط���وي���ل���ة 
�ملنطقة  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مليلي�شيات 
ع��ل��ى �م����ت����د�د �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
ركائز:  �أرب����ع  �إىل  ت�شتند  و�ل��ت��ي 
زعزعة �ل�شتقر�ر، �إثارة �لنز�عات، 
يحظى  حل  �أي  ورف�س  �لغتيال، 
�لنظام  �إّن  دول�����ي�����ة.  ب�����ش��رع��ي��ة 
يف  �إتقاناً  وي���زد�د  يرتاح  �لإي���ر�ين 
تبّني مقاربات ��شرت�تيجية بعيدة 
�ملدى مبنية على �لغمو�س و�إنكار 
فمن  �ملنطقة.  م�شاكل  يف  توّرطه 

�إير�ن  تدخل  على  �ع��رت����س  بعد 
خالل  م��ن  �للبنانية  �ل�����ش��وؤون  يف 
حزب �هلل معلناً عن وجود تهديد 
ب��اغ��ت��ي��ال��ه ك��م��ا ح�����ش��ل م��ع و�ل���ده 

منذ 12 �شنة.

عملية اغتيال  162
 يف 19 دولة

�لإن�شان  ملركز توثيق حقوق  وفقاً 
يف �إير�ن، �إّن قادة �لنظام �لإير�ين 
�غتيال  عملية   162 يف  ت��ورط��و� 
على  حم�������ش���وب���ني  لأ�����ش����خ����ا�����س 
�ملعار�شة وذلك منذ تاأ�شي�س ذلك 
ح�شلت  �لغتيالت  ه��ذه  �لنظام. 
19 دول��ة عرب �لعامل. وي�شري  يف 
�أ�شدره  �ل����ذي  ��ل  �مل��ف�����شّ �ل��ت��ق��ري��ر 
مو�فقة  يو�شح  �لدليل  �أّن  �ملركز 
عمليات  على  �لإي��ر�ن��ي��ني  �حل��ك��ام 
�لغتيال يف �خل��ارج وعلى تكرمي 
لي�س  لكن  ومكافاأتهم.  منّفذيها 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أربعة  �إن  �م�����س  طبي  م�شدر  ق��ال 
ع�شرة  �أ���ش��ي��ب  بينما  قتلو�  ج��ن��ود 
بجروح بني �شفوف �لقو�ت �لليبية 
دي�شمرب  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  ب��ن��غ��ازي  يف 
خم�شة  ب��ع��د  وذل����ك  �لأول  ك��ان��ون 
�لن�شر  �جلي�س  �إع��الن  من  �شهور 
�ملدينة  ع��ل��ى  لل�شيطرة  حملة  يف 

�لو�قعة يف �شرق �لبالد.
وق��ت��ل ق��ن��ا���ش��ة ث��الث��ة م���ن جنود 
بينما  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل���وط���ن���ي  �جل��ي�����س 
�نفجار  م�����ش��رع��ه يف  �ل���ر�ب���ع  ل��ق��ي 
ل��غ��م �أر���ش��ي ح��ي��ث ت��و�ج��ه �لقو�ت 
مقاومة من جمموعة مقاتلني يف 

حي خريبي�س يف بنغازي.
يومية  ��شتباكات  �ملنطقة  وت�شهد 

وتكاملية مل�شاندة ليبيا يف �لتعامل 
و�لأمنية  �ل�شيا�شية  �لتحديات  مع 

و�لقت�شادية �لتي تو�جهها.
�أكد  �لغيط  �أب��و  �أن  �ملتحدث  وذك��ر 
لل�شر�ج �أن �جلامعة �شتظل ملتزمة 
ومو��شلة  ليبيا  بجانب  بالوقوف 
�لليبيني  لالأ�شقاء  دعماً  جهودها 
وتقريب وجهات �لنظر فيما بينهم 
�ل�شيا�شية  �ل�شتحقاقات  لإمت���ام 

و�لقوي �لليبية، ومتهيد �لأر�شية 
�لالزمة  و�لت�شريعية  �ل�شيا�شية 
�لد�شتور  م�شروع  على  لال�شتفتاء 
�جل����دي����د و�إج�����������ر�ء �لن���ت���خ���اب���ات 
�ملقرتح  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 

. عقدها خالل عام 2018 
�ل���غ���ي���ط ملجمل  �أب������و  ك���م���ا ع���ر����س 
�لت�شالت �لتي �أجر�ها مع �ملبعوث 
�لأمم������ي، وك�����ذ� م���ع م��و���ش��ى فقي 

�لتي  للجهود  �جلامعة  دع��م  ج��دد 
ي�شطلع بها �ملبعوث �لأممي غ�شان 
�لعمل  خ���ط���ة  ����ش���ي���اق  يف  ����ش���الم���ة 
�شبتمرب  يف  طرحها  ق��د  ك��ان  �لتي 
�ملا�شي من �أجل ��شتكمال �لعملية 
�لنقاط  ت��ع��دي��ل  ع���رب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ل�شخري�ت،  �ت��ف��اق  يف  �خل��الف��ي��ة 
م��ل��ت��ق��ي وطني  وع���ق���د  وت���ن���ظ���ي���م 
ج���ام���ع ي�����ش��م خم��ت��ل��ف �لأط������ر�ف 

رئي�س مفو�شية �لحتاد �لأفريقي، 
يف ���ش��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
�ملتحدة  و�لأمم  �لعربية  �جلامعة 
و�لحت���������اد �لأف����ري����ق����ي وك������ذ� مع 
�لحتاد �لأوروبي يف �إطار �ملجموعة 
و�لتي  ب��ل��ي��ب��ي��ا  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��رب��اع��ي��ة 
�ل�شطالع  على  تو�فقت  �أن  �شبق 
ب��ج��ه��وده��ا ب�����ش��ك��ل م�����ش��رتك وفق 
متنا�شقة  و�إقليمية  دولية  مقاربة 

زعيم تنظيم د�ع�س يف جنوب �شرق 
يف  ��شتمرت  �ل�شلطات  لكن  �آ�شيا. 
�لذين  �مل�شلحني  �أن  من  �لتحذير 
�شفوفهم  ي��ع��ي��دون جت��م��ي��ع  ف����رو� 

ويجندون عنا�شر يف ميند�ناو.
و�أكد دوتريتي يف ر�شالته �أن قانون 
�شروريا  ك���ان  �ل��ع��رف��ي��ة  �لأح���ك���ام 
�لدولة  ت��ن��ظ��ي��م  �أن�����ش��ار  لح���ت���و�ء 
�لإ���ش��الم��ي��ة يف م����ر�وي �ل��ت��ي تقع 

نحو 800 كلم جنوب مانيال.

وق���ال���ت �ن��ط��ون��ي��ا ف��ا���ش��ك��ي��ز )51 
عاما( �حتجاجا على �عادة �نتخاب 
كي  “�أتظاهر  �حل�����ايل  �ل��رئ��ي�����س 
�ل��ت�����ش��وي��ت، �نا  ي���ح���رتم ح��ق��ي يف 
�ل����ذي �أخ���ت���ار ول��ي�����ش��و� ه��م �لذين 

يديرونه«.
و�أ�شافت “�ن �ل�شعب قال ل لإعادة 
يعطينا  فهو  �يرنانديز”  تر�شح 
�لبقاء  ي�شتطيع  ول��ن  �شيئا،  مثال 

ل��ل��ت�����ش��دي لتمرد  ن�����ش��م��ة،  م��ل��ي��ون 
لأن�شار تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف 

مدينة مر�وي.
�مل�����ش��ل��ح��ني مدينة  و�ج���ت���اح م��ئ��ات 
و�شفته  م���ا  يف  �مل�����ش��ل��م��ة  م������ر�وي 
م�شاعي  م��ن  ج��زء  ب��اأن��ه  �ل�شلطات 
�مل���ج���م���وع���ة ل��ت��اأ���ش��ي�����س ق����اع����دة يف 
جنوب �شرق �آ�شيا لتنظيم د�ع�س يف 
�لكاثوليك  ي�شكل  �لتي  �لفيليبني 

غالبية �شكانها.

تظاهرة  “خالل  �لت�شريح  ب��ه��ذ� 
�لعلم  �مل�شاركني  بع�س  فيها  رف��ع 
�لح��م��ر و�ل���ش��ود حل��زب �شلفادور 

ن�شر �هلل.
�ل�شباح  يف  �مل���ح���ك���م���ة  و�ع����ل����ن����ت 
عاما(   49( �ي��رن��ان��دي��ز  ح�����ش��ول 
�لوطني  �حل��زب  �ىل  ينتمي  �ل��ذي 
من  باملئة   42،98 على  �ليميني 
باملئة   41،38 مقابل  �ل���ش��و�ت، 

•• مانيال-اأ ف ب:

رودريغو  �لفيليبني  رئ��ي�����س  ط��ل��ب 
دوتريتي من �لربملان �م�س متديد 
قانون �لأحكام �لعرفية يف �جلنوب 
ملو�جهة   2018 ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى 
�ل�شيوعيني  و�ملتمردين  �مل�شلحني 

يف �ملنطقة.
يتوقع  �ل��ذي  دوت��ريت��ي  وز�د طلب 
�إق����ر�ره ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع من  �أن يتم 
�لرئي�س  ب���اأن  معار�شيه  خم���اوف 
عاما   72 �ل���ع���م���ر  م�����ن  �ل����ب����ال����غ 
�إىل  �لفيليبني  �إع����ادة  �إىل  ي�شعى 

�لدكتاتورية.
�ع�شاء  �ىل  وجهها  ر�شالة  يف  لكن 
�ل����ربمل����ان ون�����ش��ره��ا م��ك��ت��ب��ه، قال 
دوتريتي �ن متديد قانون �لحكام 
منطقة  يف  ������ش�����روري  �ل���ع���رف���ي���ة 
مترد  لحتو�ء  �جلنوبية  ميند�ناو 
د�ع�س  لتنظيم  لأن�����ش��ار  م�شتمر 
�ل�شيوعيني  �ملتمردين  وتهديد�ت 

�ملتز�يدة.
وك���ت���ب �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي يف 
ب���رمل���ان  م����ن  “�أطلب  �ل���ر����ش���ال���ة 
�لأحكام  قانون  متديد  �لفيليبني 
�لعرفية ... يف كل منطقة ميند�ناو 
1 كانون  �عتبار� من  لعام و�حد” 

�لثاين يناير 2018.
وكان دوتريتي فر�س يف �أيار مايو 
ميند�ناو  �أنحاء  يف  ع�شكريا  حكما 
�ل��ث��ل��ث �جل��ن��وب��ي من  �ل��ت��ي ت�شكل 
ع�شرين  ح�����و�ىل  وت�����ش��م  �ل���ب���الد 

•• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب:

دع������ت �مل����ع����ار�����ش����ة �ل���ي�������ش���اري���ة يف 
هندور��س �أن�شارها �ىل �حتجاجات 
جديدة �شد �عادة �نتخاب �لرئي�س 
�يرنانديز  �ورلن��دو  �حلايل خو�ن 
ب��ع��د �ع����الن �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي �كدت 
ف������وزه ب����ف����ارق ط��ف��ي��ف ج�����د� على 

خ�شمه �شلفادور ن�شر �هلل.
جمدد�  �ل�شخا�س  �لف  وتظاهر 
�لحد �شد �ل�شرقة خالل �لقرت�ع 
�مل��ل��ط��خ ب��ال��ت��زوي��ر �ل����ذي ج���رى يف 

26 ت�شرين �لثاين نوفمرب.
�لي�شارية  �مل��ع��ار���ش��ة  �ن�����ش��ار  ودع���ا 
�لرحيل  �ىل  �حل������ايل  �ل���رئ���ي�������س 
خالل م�شريتهم �لتي �متدت على 
�لعا�شمة  يف  ك��ي��ل��وم��رت�ت  ث��الث��ة 
�ل�شفارة  �ىل  و�شول  تيغو�شيغالبا 

�لمريكية.
وقال خو�ن بار�هونا زعيم “حتالف 
�ملعار�شة �شد �لديكتاتورية” حزب 
بر�س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  �هلل،  ن�شر 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  ف��ول��ن  ه��ي��دي  �ن 
هندور��س  يف  �لمريكية  �ل�شفارة 
“و�فقت على �لتزوير �لذي قامت 

به �ملحكمة �لعليا لالنتخابات«.
“قالت  �لدبلوما�شية  �ن  و����ش��اف 
وهذ�  �شفافة  كانت  �لنتخابات  �ن 
بار�هونا  و�دىل  و��شح”.  ت��زوي��ر 

و��شتمرت حملة ع�شكرية مدعومة 
من �لوليات �ملتحدة خم�شة �أ�شهر 
ح�شدت  حيث  �مل�شلحني  لهزمية 
قتيل   1100 م��ن  �أك����رث  �مل���ع���ارك 
وخلفت دمار� و��شعا يف �أج��ز�ء من 

مر�وي.
�أعلن  �ك��ت��وب��ر،  �لأول  ت�شرين  ويف 
�ملدينة حت��ررت فيما  �أن  دوت��ريت��ي 
مقتل  ع�شكريون  م�شوؤولون  �أعلن 
فيهم  �مل�شلحني، مبن  ق��ادة  معظم 

 64( �هلل  ن�شر  �لتلفزيون  لنجم 
عاما(.

ديفيد  �مل���ح���ك���م���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
مطابقة  �لنتيجة  �ن  ماتامورو�س 
لتلك �لتي �شجلت من قبل وت�شري 
�ىل ت��ق��دم �ي��رن��ان��دي��ز ب��ف��ارق 1،6 
ن��ق��ط��ة، ب��ع��د �ع�����ادة ف����رز 4753 
�لت�شكيك  مت  �ق�������رت�ع  ����ش���ن���دوق 

فيها.

لوال الدعم االإيراين ملا كان باإمكان احلوثيني اأن يكونوا اأقوياء 

احلوثّيون قتلوا �شالح ... لكن ماذا عن داعميهم الإيرانيني؟

اأبو الغيط وال�شراج يبحثان �شبل حلحلة الأزمة الليبية ..اجلي�س الليبي يتكبد خ�شائر مبعارك بنغازي 

م�شاع لتمديد قانون الأحكام العرفية جنوب الفلبني  املعار�شة يف هندورا�س حتتج على فوز ايرنانديز 
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�ملودعة بالرق�م:  23541

باإ�ش������م: �س. كالو�ي جولف كومبني

وعنو�ن����ه: 2285 روثرفورد روود، كارل�شباد كاليفورنيا 92008 - 8815

و�مل�شجلة حتت رقم: 21171              بتاريخ: 1999/06/05 

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �إعتبار�ً من تاريخ �إنت��هاء �حلم��اية 

يف: 2017/09/22

لالأو�شاع  وف��ق��اً  �شنو�ت  ع�شر  منها  ك��ل  متتالية  �أخ���رى  مل��دد  �حلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذ� 

يف  �ل�شادر   1992/37 رقم  �لإحت��ادي  �لقانون  من   )19( باملادة  عليها  �ملن�شو�س  و�ل�شروط 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  دي�سمرب 2017 العدد 12196

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:   107776 

باإ�ش������م: �س. فايف غايز هولدجنز، �نك. 

وعنو�ن����ه: 10440 فر�ن�شي روود، لورتون، فريجينيا 22079، �لوليات �ملتحدة �لمريكية  

و�مل�شجلة حتت رقم: 103926              بتاريخ: 2010/06/01

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �إعتبار�ً من تاريخ �إنت��هاء �حلم��اية 

يف: 2018/02/24

لالأو�شاع  وف��ق��اً  �شنو�ت  ع�شر  منها  ك��ل  متتالية  �أخ���رى  مل��دد  �حلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذ� 

يف  �ل�شادر   1992/37 رقم  �لإحت��ادي  �لقانون  من   )19( باملادة  عليها  �ملن�شو�س  و�ل�شروط 

�شاأن �لعالمات �لتجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  دي�سمرب 2017 العدد 12196

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  111987

باإ�ش������م:  �س. �شيمبا تويز جي �م بي �ت�س �ند كو . كيه جي

وعنو�ن����ه: ويرك�شرت�ي�شي 1 ، 90765 فورث، �ملانيا 

و�مل�شجلة حتت رقم: 106084              بتاريخ: 2010/07/13 

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �إعتبار�ً من تاريخ �إنت��هاء �حلم��اية 

يف: 2018/05/01

لالأو�شاع  وف��ق��اً  �شنو�ت  ع�شر  منها  ك��ل  متتالية  �أخ���رى  مل��دد  �حلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذ� 

يف  �ل�شادر   1992/37 رقم  �لإحت��ادي  �لقانون  من   )19( باملادة  عليها  �ملن�شو�س  و�ل�شروط 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  دي�سمرب 2017 العدد 12196

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  111988

باإ�ش������م:  �س. �شيمبا تويز جي �م بي �ت�س �ند كو . كيه جي

وعنو�ن����ه: ويرك�شرت�ي�شي 1 ، 90765 فورث، �ملانيا 

و�مل�شجلة حتت رقم: 107288              بتاريخ: 2010/08/30 

 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �إعتبار�ً من تاريخ �إنت��هاء �حلم��اية 

يف: 2018/05/01

لالأو�شاع  وف��ق��اً  �شنو�ت  ع�شر  منها  ك��ل  متتالية  �أخ���رى  مل��دد  �حلماية  جتديد  وي��ج��وز  ه��ذ� 

يف  �ل�شادر   1992/37 رقم  �لإحت��ادي  �لقانون  من   )19( باملادة  عليها  �ملن�شو�س  و�ل�شروط 

�شاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  12  دي�سمرب 2017 العدد 12196
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الفجر الريا�ضي

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل رئي�س احتاد الإمارات للتايكواندو

بينهم  41 اإماراتيا  من  دولة   27 من  متناف�صا   128

تفوق ا�شرتايل وبريطاين يف بطولة الإمارات الوطنية الأوىل للتزلج على اجلليد

�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  �إد�رة  جمل�س  ع��ق��د 
�لإم�����ار�ت�����ي، �مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ي �أع���ل���ن عن 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شكيلها 
بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء ح���اك���م دبي 
بدعم  ُت��ع��ن��ى  م�شتقلة  منظمة  ل��ت��ك��ون 
�لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي بهدف بناء 
من  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  لريا�شيي  �إرث 
�ل���دول���ة و�مل��ق��ي��م��ني فيها من  م��و�ط��ن��ي 
�لذهنية،  �لإع��اق��ة  ذوي  �لهمم  �أ�شحاب 
�شما  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه 
ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل ف���ار����س �مل����زروع����ي، وزي����رة 
جمل�س  رئي�س  �ل�شباب،  ل�شوؤون  �لدولة 
�لإم����ار�ت����ي،  �خل���ا����س  �لأومل���ب���ي���اد  �إد�رة 
�أع�شاء  �ل�����ش��ع��ادة  �أ���ش��ح��اب  وب��ح�����ش��ور 
�ل�شباب  م��رك��ز  وذل����ك مب��ق��ر  �مل��ج��ل�����س، 
بنت  �شما  معايل  و�فتتحت  دبي.  باإمارة 
بالرتحيب  �لجتماع  �مل��زروع��ي،  �شهيل 
�إىل  م�����ش��رية  �لإد�رة،  جمل�س  ب��اأع�����ش��اء 
ت�شعى  �ل���ت���ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �لأول������وي������ات 
لروؤية  ت��رج��م��ًة  حتقيقها  �إىل  �ملنظمة 
�لقيادة �لر�شيدة يف بناء قدر�ت �أ�شحاب 
د�عمة  بيئة  خلق  يف  و�مل�شاهمة  �لهمم، 
ريا�شيي  وتهيئة  �خل��ا���ش��ة،  للريا�شات 
قادرين  ليكونو�  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ل��دول��ة 
بالإ�شافة  �مل�شابقات،  يف  �ملناف�شة  على 
�لريا�شات  يف  �مل�شاركني  ع��دد  رف��ع  �إىل 
�أهمية  �إىل  معاليها  و�أ���ش��ارت  �خلا�شة. 
�لريا�شات  �أ����ش���ح���اب  ب���دم���ج  �ل��ت��وع��ي��ة 
�أو لأف�����ر�د  �����ش����و�ًء لأ����ش���ره���م  �خل���ا����ش���ة 
متكنهم  �لتي  �ل�شبل  وت��وف��ري  �ملجتمع، 
للريا�شيني  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل���ت���دري���ب  م���ن 
�لفحو�شات  و�إج����ر�ء  �ل��ع��ام،  م���د�ر  على 
يف  ي�شاهم  مم��ا  ل��ه��م،  �ل��الزم��ة  �لطبية 
�لأوملبياد  م�شابقات  يف  م�شاركتهم  دع��م 

�خلا�س �لدويل.
مع  �لتعاون  �أهمية  على  �حل�شور  و�أك��د 
لإجناح  �لأ�شا�شيني  و�ل�شركاء  �جلهات 
�خلا�شة  �لريا�شات  يف  �مل�شاركني  دع��م 
بالإ�شافة  �ملجتمع،  تنمية  وز�رة  مثل 

�خلا�شة  �جل���ه���ات  م���ن  �ل�����ش��رك��اء  �إىل 
لتوفري  �لريا�شية  �لأن��دي��ة  ك��اأ���ش��ح��اب 
�ملوؤهلني  و�مل���درب���ني  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �مل���ع���د�ت 
�خلا�شة.  �لريا�شات  �أ�شحاب  لتدريب 
�لعمل  �أه��م��ي��ة  �إىل  �لج���ت���م���اع  و�أ�����ش����ار 
�أف�شل  لنقل  �شامل  برنامج  �إع��د�د  على 
�لريا�شات  �لدولية يف جمال  �ملمار�شات 
�لدولة،  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  �إىل  �خل��ا���ش��ة 
�ملجانية  �ل�شحية  �لفحو�شات  ي�شمل 
وبر�مج  م��ن��ت��ظ��م،  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني 
من  وتوعيتهم  �لريا�شيني  �أ�شر  لدعم 
بالإ�شافة  ع��م��ل،  وور�����س  دور�ت  خ���الل 
�لريا�شية  ل���ل���ق���ي���اد�ت  ب���رن���ام���ج  �إىل 
�شفر�ء  ل��ي��ك��ون��و�  �ل��ري��ا���ش��ي��ني  لتطوير 
ودولة  فرقهم  متثيل  ميكنهم  عامليني 
�لإمار�ت يف �ملنا�شبات �لريا�شية �ملحلية 
ترتبط  �ل���ت���ي  و�ل���ع���امل���ي���ة  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة 

بالأوملبياد �خلا�س.
ك���م���ا ن���اق�������س �حل�������ش���ور �أه���م���ي���ة وج����ود 
بر�مج موحدة بني �ملد�ر�س و�جلامعات 

�لريا�شيني  ت�شمل  �لريا�شية  و�لأندية 
�لريا�شات  يف  ���ش��و�ًء  فئاتهم،  مبختلف 
�أو ت��ل��ك �ل��ت��ي ت��ن�����ش��وي حتت  �ل���ع���ادي���ة 
�ل���ري���ا����ش���ات �خل���ا����ش���ة، بهدف  م��ظ��ل��ة 
وتطرق  �جلميع.  بني  �ملجتمعي  �لدمج 
�لتحديات  لأهم  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
�لريا�شات  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي  و�ل���ف���ر����س 
�لتطلعات  و�أه����م  �ل���دول���ة،  يف  �خل��ا���ش��ة 
لتطوير  عملها  يجب  �لتي  و�خل��ط��و�ت 
�لأدو�ر  ت��وزي��ع  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ق��ط��اع، 
تهيئة  بهدف  �لإد�رة،  جمل�س  لأع�شاء 
فريق يقود �لأوملبياد �خلا�س حتى بعد 
��شت�شافة �لدولة لدورة �لألعاب �لعاملية 
وذل���ك   ،2019 �خل���ا����س  ل���الأومل���ب���ي���اد 
بالتعاون مع �أهم �ل�شركاء �ملحتملني يف 
�لدولة. وقدم �ل�شيد �أمين عبد �لوهاب 
يف  �خل��ا���س  لالأوملبياد  �لإقليمي  �مل��دي��ر 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، عر�شاً 
�شرحاً  ت�شمن  �لإد�رة  جمل�س  لأع�شاء 
حول منظومة �لعمل �خلا�شة بالأوملبياد 

�خل��ا���س ح��ول �ل��ع��امل، و�لأه����د�ف �لتي 
�خلا�س  �لأومل����ب����ي����اد  م��ن��ظ��م��ات  ت��ط��م��ح 
ح����ول �ل���ع���امل ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ب���ه���دف دعم 
ت�شمن  كما  �ملجال،  هذ�  يف  �لريا�شيني 
�لعر�س �شرحاً لالأوملبياد �خلا�س �شابقاً 
�مل�شتقبلية  �لتطلعات  ه��ي  وم��ا  وح��ال��ي��اً 

لهذ� �لقطاع.
بنت  �شما  معايل  قالت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�لدولة  وزي���رة  �مل��زروع��ي،  ف��ار���س  �شهيل 
ل�شوؤون �ل�شباب، رئي�شة منظمة �لوملبياد 
�إن �ه��ت��م��ام دول�����ة �لإم������ار�ت  �خل���ا����س، 
ب����اأف����ر�ده����ا ك���اف���ة، ُي���رتج���م م���ن خالل 
م���ب���ادر�ت ع��ل��ى �أر�����س �ل���و�ق���ع، ويتجلى 
باأ�شحاب  �له���ت���م���ام  خ����الل  م���ن  ذل����ك 
�لهمم و�مل�شاركني يف �لوملبياد �خلا�س، 

وتقدمي �لدعم �لكامل لهم.
�لوملبياد  منظمة  �أن  �مل��زروع��ي  و�أك���دت 
و�شع  على  �شتعمل  �لإم��ار�ت��ي  �خل��ا���س 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت�����ش��اه��م يف رف���ع توعية 
�لأف������ر�د و�لأ����ش���ر لأه��م��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 

بهدف  �خل��ا���ش��ة،  �ل��ري��ا���ش��ات  م�شابقات 
�لإعاقة  ذوي  م��ن  �لهمم  �أ�شحاب  دم��ج 
تطبيق  م��ر�ع��اة  مع  باملجتمع،  �لذهنية 

�أف�شل �ملعايري �لدولية يف هذ� �ملجال.
ح�شر �لجتماع كل من �لدكتورة �بت�شام 
حم��م��د �ل�����ش��وي��دي م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �لعامة 
ع��ب��د �هلل مري�ن  وع��ائ�����ش��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ة، 
ل��ق��ط��اع �لإد�رة  �ل��ع��ام  م�����ش��اع��د �لأم����ني 
�ملجل�س  و�حل��وك��م��ة يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لها�شمي  وط����الل  دب����ي،  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أبوظبي  مبجل�س  �لفنية  �لإد�رة  مدير 
�لريا�شي، وع�شو جمل�س موؤ�ش�شة ز�يد 
�ل��ع��ل��ي��ا، وم���رمي ع��ي��د �مل��ه��ريي �لرئي�س 
�لإعالمية  �مل��ن��ط��ق��ة  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وحممد   ،”54 “توفور  �أب���وظ���ب���ي  يف 
�لتعليم  ���ش��وؤون  مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي 
وتالة  �أب���وظ���ب���ي،  ع��ه��د  ويل  دي������و�ن  يف 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شوؤون  مدير  �لرحمي 
لالأوملبياد  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل����ع����اب  دورة  يف 
�خلا�س 2019، ورمي �لفهيم �لرئي�س 
بن  �شقر�ط  ���ش��درة،  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
بن  �شعود  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة  ممثاًل  ب�شر، 
���ش��ق��ر، وب��ط��ي �ل�����ش��ي��ز�وي ري��ا���ش��ي يف 
�لقا�شمي  وفاطمة  �خل��ا���س،  �لأومل��ب��ي��اد 
ذوي  لرعاية  �لت�شهيالت  مكتب  مديرة 
�لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة ب��ج��ام��ع��ة ز�ي���د، 
و�شعيد �شيف �لنيادي، و�آيتكا ثاكور من 
مركز �إنتيجريت لدمج ذوي �لحتياجات 
�خلا�شة. وثّمن �لأع�شاء يف �جتماعهم 
باختيارهم  �لر�شيدة  �لقيادة  ثقة  �لأول 
موؤكدين  �ملنظمة،  �إد�رة  ملجل�س  �أع�شاًء 
�خلا�شة  �لريا�شات  جلعل  �لعمل  على 
ع��م��اًل منهجياً، مما  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف 
يوؤكد حر�س دولة �لإمار�ت على متكني 
�أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ب��ف��ئ��ات��ه��م ك���اف���ة، من 
كالأوملبياد  م��ه��م  ق��ط��اع  حت��وي��ل  خ���الل 
�إىل  �خل��ا���س، م��ن جم��رد عمل تطوعي 
�إيجاد  يف  ي�شاهم  مما  م�شتقلة،  منظمة 
�لريا�شات  عمل  تدعم  موؤ�ش�شية  هوية 

�خلا�شة يف �لدولة.

ت�شت�شيف �إمارة �ل�شارقة “ �لألعاب �لعاملية للكر��شي �ملتحركة و�لبرت 
�ألعاب �لقوى و�لقو�س و�ل�شهم  مناف�شات  يف  تقام  و�لتي   “  2019
و�ملبارزة و�لتايكوندو و�لري�شة �لطائرة وتن�س �لطاولة ورفعات �لقوة 
و�لرماية و�ل�شباحة وذلك حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 

�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة.
جاء ذلك بت�شويت جميع �أع�شاء جمل�س �إد�رة �لحتاد �لعاملي للكر��شي 
IWAS » على ��شت�شافة �ل�شارقة لهذ� �حلدث  �ملتحركة و�لبرت » 
 2011 ع��ام  للبطولة  �ملتميز  �لتنظيم  بعد  �لثانية  للمرة  �لعاملي 
و�لتي �أ�شادت بها جميع �لدول �مل�شاركة فيها و�عتربها �جلميع �أف�شل 

بطولت �لحتاد على مد�ر تاريخه.
�لدويل  نائب رئي�س �لحت��اد  �لدكتور ط��ارق �شلطان بن خ��ادم  وثمن 
�لثقة للمعاقني  �إد�رة نادي  �ملتحركة و�لبرت رئي�س جمل�س  للكر��شي 
�لرعاية �لكرمية ومباركة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 

حممد �لقا�شمي لهذ� �حلدث �لعاملي.
و�أ�شار �إىل �أن فوز �لإمارة �لبا�شمة بتنظيم هذ� �حلدث �لعاملي للمرة 
�لثانية يعك�س �هتمام �لقيادة �لر�شيدة بريا�شة ذوي �لإعاقة وجميع 
�لق�شايا �لتي تعني ب�شوؤونهم كما يعك�س ثقة �لعامل باإمكانيات دولة 
على  ترت�شخ  �لتي  �مل�شرقة  �لإن�شانية  و�شورتها  و�شبابها  �لإم����ار�ت 

قو�عد �شلبة يف جمتمع �لإمار�ت. 
و�أ�شاف �أن �لإمار�ت �شباقة يف تنظيم �لأحد�ث �لعاملية �لكربى �لتي 

�لوطنية  ك��و�دره��ا  �أن  وخ�شو�شا  للدولة  �حل�شارية  �ل�شورة  تعك�س 
�إبر�ز �لوجه �حل�شاري لالإمار�ت �لتي باتت حمط  �أجل  تت�شابق من 

�أنظار �لعامل.
ولفت �إىل �أن جميع �جلهات �لتنفيذية لإمارة �ل�شارقة تنظر �إىل هذ� 
فارقة يف جمال  عاملية  وت�شعى جلعله حمطة  باهتمام كبري  �حل��دث 
ريا�شة ذوي �لإعاقة .. معربا عن ثقته بقدرة �أبناء �لإمار�ت على و�شع 

مل�شات �إ�شافية ومهمة يف م�شرية هذه �لألعاب.
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �لعبار  علي  حميد  �أك���د  جانبه  م��ن 
�لثقة للمعاقني �أن ��شت�شافة �ل�شارقة للحدث للمرة �لثانية - كاأول 
�لكرمية  �لرعاية  بف�شل  ياأتي   - �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  مدينة 
�لتي حتظى بها ريا�شة ذوي �لإعاقة من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي وتوجيهاته بتقدمي �لإمكانيات 
كافة لهذه �لريا�شة حتى تبو�أت مكانة مرموقة على �مل�شتوى �لعاملي.
و�أ�شاف �لعبار �أنه عندما تتقدم �ل�شارقة ل�شت�شافة �أي حدث لذوي 
�لإعاقة ل يكون لدينا �أدنى �شك يف جناح �لتنظيم مبا منلكه من كو�در 
ب�شرية قادرة على تنظيم �أكرب �لأحد�ث �لريا�شية ملا متلكه من مر�فق 

ريا�شية مميزة و�لأهم من ذلك �أن قيادتها حتظى باحرت�م عاملي.
�ل�شارقة  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لنومان  �لعزيز  عبد  قال  ناحيته  من 
و�لبرت  �ملتحركة  للكر��شي  �لعاملية  �لأل��ع��اب  ��شت�شافة  �إن  �لريا�شة 
للمرة �لثانية �شتحقق جناحا كبري� لي�س لل�شارقة فقط ولكن لدو�ة 

ثقافة  ن�شر  يف  و�شت�شهم  �لعربية  و�ملنطقة  �خلليج  ودول  �لإم����ار�ت 
�لتعامل مع فئة ذوي �لإعاقة بالطريقة �ملثلى.

و�أ�شاف �أن جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي بكامل طاقاته وخرب�ته �شيدعم 
تليق  �لتي  �ملثلي  بال�شورة  �حل��دث  لإخ��ر�ج  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
لأن  م�شبوقة  دورة غري  وتقدمي  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �لبا�شمة  ب��الإم��ارة 

�لإمار�ت متلك مقومات ذلك وقادرة على حتقيق �لتميز.
�لثقة  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملظلوم  �شامل  �أح��م��د  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لعاملية يف هذ�  �لريا�شة  �شتكون حمطة  �لبطولة  �أن هذه  للمعاقني 
�ملحطة  تعترب  لأنها  كافة  �لإع��الم  و�شائل  باهتمام  �لتوقيت وحتظى 
�لألعاب  مناف�شات  �نطالق  قبل  �لعامليني  �لأب��ط��ال  لإع���د�د  �لأخ���رية 

�لبار�ملبية يف طوكيو 2020.
و�أ�شار �إىل �أن �ملكا�شب �شتمتد لقطاعات �لقت�شاد و�ل�شياحة و�لعالقات 
�لدولية و�لإعالم �لعاملي و�شتكون �إمارة �ل�شارقة وجهة مميزة للعامل 
�لريا�شيني  �أن كل  �لغالب كما  �لريا�شيني �شري�فقونهم يف  �أ�شر  لأن 
�شيعودون �إىل بالدهم من �لإمار�ت وهم �شفر�ء يحملون معهم �أحلى 

�لذكريات ويتحدثون عنها لكل من يعرفونهم.
للمر�فق  �لأ�شا�شية  �لبنية  �أن  �ملهمة  �ملكا�شب  �أن من  �ملظلوم  و�أ�شاف 
�ل�شت�شافة  بعد هذه  نوعية  قفزة  �شت�شهد  �لإعاقة  لذوي  �لريا�شية 
�شاحاتها  وتت�شاعف  و�لهتمام  �لدعم  من  بالكثري  �شتحظى  لأنها 

ومالعبها وميادينها وترتفع كفاءة �لقائمة حاليا.

جمل�س اإدارة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يعقد اجتماعه الأول

�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ويل ع��ه��د �ل��ف��ج��رية �م�����س يف م��ك��ت��ب��ه ب���ال���دي���و�ن �لأم����ريي 
�ل��ع��م��ي��د �أح���م���د ح���م���د�ن �ل���زي���ودي رئ��ي�����س �حت����اد �لإم�����ار�ت 
�لدولة  ��شت�شافة  علم  ت�شلمه  مبنا�شبة  وذل��ك  للتايكو�ندو 
�لعامل  وكاأ�س  �لكربى  للجائزة  �خلتامية  �جلولة  ملناف�شات 
للمنتخبات بالتايكو�ندو �ملقرر �أن ت�شت�شيفها �إمارة �لفجرية 
ملف  ع��ل��ى  �ل��ع��ه��د  ويل  �شمو  و�ط��ل��ع   .2018 دي�����ش��م��رب  يف 
��شت�شافة �لإمار�ت و�لفجرية للبطولة وكافة �لمور �لفنية 
و�لتح�شري�ت  �ل�شتعد�د�ت  و�آخ��ر  بها  �ملتعلقة  و�للوج�شتية 
�لتنظيمية �لتي ت�شمن �إخر�ج هذ� �حلدث �لريا�شي �لعاملي 
�لر�حة  �شبل  توفري  ب�شرورة  �شموه  ووج��ه  �شورة.  باأف�شل 

�خلروج  �أج��ل  من  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  لكافة  و�خل��دم��ات 
من  �ملبذولة  باجلهود  م�شيد�  ملناف�شاتها..  م�شرف  بتنظيم 
قبل �للجنة �ملنظمة حتى �لآن لإخر�ج �لبطولتني على نحو 
�لفجرية  بها  تتميز  �لتي  �لعالية  �لمكانيات  يعك�س  مميز 
و�أبناء دولة �لإم��ار�ت من كو�در �إد�ري��ة وفنية. وكان �لعميد 
حتيات  �لعهد  ويل  �شمو  �إىل  نقل  �ل��زي��ودي  ح��م��د�ن  �أح��م��د 
رئي�س �لحتاد �لدويل للتايكو�ندو �لكوري �جلنوبي �لدكتور 
�لد�ئم لالحتاد  ودعمه  �مل�شتمرة  �شموه  ملتابعة  وتقديره  فو 
�ل���دويل للعبة ومت��ن��ي��ات �لأ���ش��رة �ل��دول��ي��ة ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
و�لفجرية بالنجاح با�شت�شافة �لبطولتني وثقتها باأن تنظيم 
يف  مهما  منعطفا  �شت�شكل  �لعاملية  �ملناف�شات  لهذه  �لفجرية 

تاريخ بطولة �لتايكو�ندو ل�شيما �أن �لفجرية �أ�شبحت وجهة 
حقيقية لكل �لبطولت �لتي تن�شد تنظيما مميز� ومناف�شات 
بال�شكر  للتايكو�ندو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  وتقدم  ك��ربى. 
�لكرمية  رعايته  على  �لفجرية  عهد  ويل  ل�شمو  و�لتقدير 
للبطولة وحر�س �شموه على تقدمي كامل �لدعم لإجناحها. 
م�شري� �إىل �أن هذه �لرعاية �أ�شهمت يف حتقيق طفر�ت نوعية 
نطاق  على  �لريا�شي  �مليد�ن  يف  �لعاملي  �لفجرية  ح�شور  يف 
لإخر�ج  �ملنظمة  �للجنة  ت�شعى  ب���اأن  �شموه  و�ع���د�  و����ش��ع.. 
�لفجرية  �أن  للتاأكيد على  تنظيمية  باأف�شل �شورة  �لبطولة 
قادرة على ��شت�شافة �شتى �لبطولت �لكربى. ح�شر �للقاء 

�شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل �لعهد.

دبي”  “�شكي  يف  ب��ن��ج��اح  �خ��ت��ت��م��ت 
�لوطنية  �لإم���ار�ت  بطولة  فعاليات 
�لتي  �جل��ل��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل��ت��زل��ج  �لأوىل 
نظمتها �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
بالتعاون مع  �لفطيم  و�شركة ماجد 
جمل�س دبي �لريا�شي، وذلك �شمن 
�لإيجابية  �ل����روح  م��ب��ادرة  ف��ع��ال��ي��ات 
�لتي ت�شهد تنظيم عدة م�شابقات يف 

�ألعاب ريا�شية متنوعة.
ح�شر فعاليات �لبطولة �لأوىل من 
تكرمي  و�شارك يف  �ملنطقة  نوعها يف 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �ل��ف��ائ��زي��ن م�����ش��اع��دو 
ل�����ش��رط��ة دب���ي وم�����ش��اع��د �أم����ني عام 
�ملدر�ء  وكبار  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
دبي وجمل�س  �شرطة  و�مل�شوؤولني يف 
ماجد  و�����ش����رك����ة  �ل����ري����ا�����ش����ي  دب������ي 

�لفطيم.
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ���ش��ارك ف��ي��ه��ا 128 
�إىل  ينتمون  �جلن�شني  م��ن  متزجلا 
�إمار�تيا و87   41 27 دولة، منهم 
فئات عمرية متنوعة  ، ومن  �أجنبيا 
12 ع���ام���ا وت�����ش��ل حتى  ت���ب���د�أ م���ن 

فئة  يف  ����ش��رت�ل��ي��ا  تفوقا  ع��ام��ا   68
�لرجال وبريطانيا يف فئة �ل�شيد�ت، 
�إيطاليا  م��ت��زجل��ي  م���ن  ومب��ن��اف�����ش��ة 
�لبطولة  �أن  علما  و�لنم�شا،  ورو�شيا 
�شهدت م�شاركة عدد من �لريا�شيني 
خربة  �كت�شبو�  �ل��ذي��ن  �لإم��ار�ت��ي��ني 
توؤكد  م�����ش��ت��وي��ات  وق����دم����و�  ك���ب���رية 

تو�جد �ملوهبة �لو�عدة لديهم.
حقق  للبطولة،  �لفنية  �لنتائج  ويف 
�ل���ش��رت�يل �أو���ش��ك��ار م��ورج��ن �ملركز 
�لأول يف فئة �لتزلج �ملنحدر �ملتعرج 
“جاينت �شاللوم”، فيما حقق �ملركز 
�ل���ث���اين �ل���ربي���ط���اين ه���وج���و و�رن����ر 
�أندريا�س  �ل��ن��م�����ش��اوي  ث��ال��ث��ا  وج����اء 

توفل.
حقق  عادي”  “�شاللوم  ف��ئ��ة  ويف 
نف�س  تكرر  �ل���ش��رت�يل  �لأول  �ملركز 
مورجان  ب��ح��ل��ول  �أي�����ش��ا  �ل��رتت��ي��ب 
وتوفل  ثانيا  وو�رن����ر  �لأول  ب��امل��رك��ز 

ثالثا.
�ل�������ش���ي���د�ت، يف فئة  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
حققت  �شاللوم”  “جيانت 

و�شمر  لي�شلي  روب��ن  �لربيطانيتان 
وج���اءت  �لأول  �مل���رك���ز  ���ش��ب��ي��ن��دل��وف 
تيليافا  د�نا  �لرو�شية  �لثاين  باملركز 
وباملركز �لثالث �لإيطالية باتري�شيا  
�أ�شرتيدج. ويف فئة “�شاللوم” عادي، 
�ملركز  �لتي حقت  لي�شلي  تاألق  تكرر 
تيليافا  د�نا  �لرو�شية  وجاءت  �لأول، 
ث��ان��ي��ا، ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت �مل��رك��ز �لثالث 

�لربيطانية �شمر �شبيندلوف.
و����ش���ه���دت م�����ش��اب��ق��ات �لإم���ار�ت���ي���ني 
م�شاركة 41 متناف�شا من �جلن�شني، 
ومتيزت بظهور م�شتويات مميزة، و 
جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل، يف 
�آي  “بيج  فئة  �لرجال: يف  مناف�شات 
�ملركز  ع��ب��د�هلل  في�شل  �شكي” حقق 
ثانيا  �لبلو�شي  ح�شن  وج���اء  �لأول 
�ل��ث��ال��ث ع��ب��د�هلل �ملهريي،  وب��امل��رك��ز 
�شنوبورد”  �آي����ر  “بيج  ف��ئ��ة  يف  �أم����ا 
فجاء باملركز �لأول �شعيد �ملطرو�شي 
باجلافلة  �أح���م���د  �ل���ث���اين  وب���امل���رك���ز 
ويف  �شكاجي،  ب��ه��اء  �لثالث  وب��امل��رك��ز 
حقق  �شكي”  �شتايل  “�شلوبي  ف��ئ��ة 

وجاء  ع��ب��د�هلل  في�شل  �لأول  �مل��رك��ز 
�لثالث  وب��امل��رك��ز  عبا�س  �أي���وب  ثانيا 
�أم������ا يف فئة  ب����ن غ��ل��ي��ط��ة،  خ��ل��ي��ف��ة 
حقق  �شنوبورد”  �شتايل  “�شلوبي 
وجاء  �ملطرو�شي  �شعيد  �لأول  �ملركز 
وباملركز  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ح��م��ي��د  ث��ان��ي��ا 

�لثالث بهاء �شكاجي.
�شهدت  �ل�شيد�ت،  مناف�شات  يف  �أم��ا 
�شكي” ح�شول مري�  �آي��ر  “بيج  فئة 
وج���اءت  �لأول،  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  ���ش��اح��و 
�لتميمي  ع��ائ�����ش��ة  �ل���ث���اين  ب���امل���رك���ز 
�حلباي،  ح���م���دة  �ل���ث���ال���ث  وب���امل���رك���ز 
�شكي”  �شتايل  “�شلوبي  فئة  يف  �أم��ا 
فجاءت باملركز �لأول عائ�شة �لتميمي 
وباملركز �لثاين حمدة حباي وباملركز 

�لثالث مرمي �لتميمي.
لي�شلي تعلمت �لتزلج دبي

لي�شلي،  روب���ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ق��دم��ت 
�ل�شتفادة  كيفية  على  ر�ئ��ع��ا  م��ث��ال 
يف  �ملتنوعة  �لريا�شية  �ملن�شاآت  م��ن 
�لبالغة  �ل��ف��ت��اة  ك�شفت  بعدما  دب���ي، 
�إن��ه��ا ح�شرت  14 ع��ام��ا،  �لعمر  م��ن 

عائلتها  رف����ق����ة  دب������ي  يف  ل��ل��ع��ي�����س 
�شغفها  ل��ي��ب��د�أ  ���ش��ن��و�ت،  خم�س  ق��ب��ل 
“�شكي  بو�بة  من  �لتزلج  بريا�شات 
دبي”، حيث و�ظبت على �لتدريبات 
يف �ل�شالة �ملغلقة �لوىل من نوعها 
�لألعاب  م��ه��ار�ت  وتعلمت  �لعامل  يف 
�أحد  ي��ك��ن  �جل��ل��ي��دي��ة، وق���ال���ت: مل 
�شاأ�شبح  �إنني  بريطانيا  يف  ليتخيل 
هنا  �جلليد  على  �ل��ت��زل��ج  يف  م��اه��رة 
هنا  �ل��د�ف��ئ  للطق�س  نظر�  دب��ي،  يف 
و�نت�شار مو�قع  �لثلوج  و عدم وجود 
بريطانيا،  �حل��ال يف  كما هو  �لتزلج 
هنا  ممكن  �شيء  ك��ل  �أن  �عتقد  لكن 
يف دولة �لإم��ار�ت، حيث بات ميكنك 
تعلم �لتزلج على �جلليد بينما يكون 

�لطق�س حار� يف �خلارج.
تنوع ريا�شي فريد من نوعه

منوذجا  تقدم  �لبطولة  ه��ذه  وتاأتي 
للتنوع �لريا�شي �لفريد من نوعه يف 
دبي حيث تقام �لفعاليات �لريا�شية 
على مد�ر �لعام يف خمتلف �ملو�قع يف 
دب��ي، ���ش��و�ء على �لأر����س م��ن خالل 

�لريا�شية  و�مل��ن��اف�����ش��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
كالقفز  �ل�شماء  يف  عاليا  �أو  �ملعتادة 
ب���امل���ظ���الت وخم���ت���ل���ف �ل���ري���ا����ش���ات 
�ل��ب��ح��ر عرب  ك���ذل���ك يف  ،و  �جل���وي���ة 
وحاليا  ب����ه،  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل�����ش��اب��ق��ات 
مبادرة  يف  �ل��ت��زل��ج  م�شابقات  ت��ق��دم 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من  مميزة 
دبي وجمل�س دبي �لريا�شي و�شركة 
ماجد �لفطيم، �لغاية �لأ�شا�شية منها 

�إبر�ز هذ� �لتنوع �حل�شاري و �تاحة 
�لأ�شخا�س  و  للريا�شيني  �لفر�شة 
تقيم  �ل��ت��ي  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن 
ع��ل��ى �أر�����س �ل���دول���ة ومت���ار����س �شتى 
�أنو�ع �لألعاب �لريا�شية بف�شل دعم 
�ملر�فق  لت�شخري  �لر�شيدة  �حلكومة 
�لأح�����دث م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى 

�لعامل.
�ملناف�شات  خ����و�����س  ج����ان����ب  و�ىل 

�لريا�شية �لوىل من نوعها، �تاحت 
�لبطولة لع�شاق �لريا�شات �جلليدية 
فر�شة لقاء �لبطل �ليطايل �ل�شهري 
�لعامل  بكاأ�س  �لفائز  روك��ا  جورجيو 
مرة   111 �مل��ن��ح��در�ت  على  للتزلج 
 4 �لأومل��ب��ي��ة  �لذهبية  على  و�حل��ائ��ز 
�لن�شائح  بتقدمي  قام  و�لذي  مر�ت، 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  وت��دري��ب  للم�شاركني 

تعلم فنون هذه �لريا�شة.

ال�شارقة ت�شت�شيف الألعاب العاملية للكرا�شي املتحركة والبرت 2019

نهائيات دبي ل�شل�شلة ال�شوبر العاملية 
للري�شة الطائرة تنطلق الأربعاء

تنطلق يوم غد �لأربعاء نهائيات دبي ل�شل�شلة �ل�شوبر �لعاملية 
�لري�شة  مو�شم  على  �ل�شتار  ت�شدل  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة  للري�شة 
�لأخ����رية خالل  ل��ل��م��رة  دب���ي  وت�شت�شيفها  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ط��ائ��رة 

�لفرتة من 13-17 دي�شمرب.
 وي�شارك يف �حلدث �لذي ي�شت�شيفه جممع حمد�ن �لريا�شي 
�أف�شل لعبي ولعبات �لري�شة �لطائرة يف �لعامل، وقد و�شعت 
�مل��ال��ي��زي يل  �ل��ط��ائ��رة  �أ���ش��ط��ورة �لري�شة  دب��ي  ق��رع��ة نهائيات 
مع  �ل��رج��ال  ف��ردي  فئة  قوية مرتقبة يف  ت�شونغ يف مو�جهة 

بطل �لأوملبياد و�لعامل ت�شني لونغ من �ل�شني. 
يتناف�س يف �لنهائي مت�شدرو �لرتتيب �لعام �لثمانية �لأو�ئل 
و�ل�شيد�ت،  �ل��رج��ال  ف���ردي  ف��ئ��ات  يف  دب��ي  �لوجهة  �شلم  على 
وزوجي �لرجال و�ل�شيد�ت، و�لزوجي �ملختلط، ومن �ملتوقع �أن 
ي�شهد �حلدث مو�جهات �شاخنة للفوز باللقب و�لظفر بن�شيب 
�ملتناف�شون  ويحتاج  دولر.  مليون  �لبالغة  �ملالية  من جائزته 
 12 �ل�  �أكرب عدد من �لنقاط يف بطولت �ل�شل�شلة  �إىل جمع 
�لتي تقام على مد�ر �لعام، حتى يت�شنى لهم �لتاأهل �إىل جولة 
�أم��ني ع��ام جمل�س دبي  �حل�شم يف دب���ي.  وق��ال �شعيد ح���ارب، 
�لريا�شي، خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي للحدث �لذي عقد �م�س: 
�لتي ت�شت�شيف فيه دبي �جلولة  �لر�بعة و�لأخ��رية  �ملرة  �إنها 
�أن  بعد  �ل��ط��ائ��رة  للري�شة  �لعاملية  �ل�شوبر  ل�شل�شة  �لنهائية 
ر�ئعاً،  �لأخ��رية جناحاً  �لثالث  �ل�شنو�ت  �حل��دث خالل  حقق 
على  جن��اح��اً  �لأك���رث   2017 ن�شخة  تكون  �أن  �ملتوقع  ووم��ن 
�لإطالق مع عودة نخبة لعبي �لري�شة �لطائرة يف �لعامل �إىل 

ربوع دبي.  و�أ�شاد حارب بالنت�شار �لكبري �لذي حققته لعبة 
�لري�شة �لطائرة، و�إقبال �لآلف على ممار�شتها بعد متابعتهم 
�لإيجابية  و�لنتائج  �لريا�شي،  حمد�ن  جممع  يف  ملناف�شاتها 
لربنامج وقت �لري�شة دبي، و�شدد حارب على �هتمام جمل�س 
ملا  ن��ظ��ر�ً  �لبطولت  ه��ذه  ملثل  ��شت�شافة  على  �لريا�شي  دب��ي 
�نت�شار  تعزيز  يف  ت�شاهم  ك��ب��رية  �إي��ج��اب��ي��ة  نتائج  م��ن  ت��رتك��ه 

خمتلف �لألعاب �لريا�شية.
ح�شر �ملوؤمتر �ل�شحفي �أي�شاً توما�س لوند، �أمني عام �لحتاد 
�لدويل للري�شة �لطائرة، �لذي �أبدى �شعادته بالعودة �إىل دبي 
من  �أ�شبحت  دب��ي  �أن  و�أك���د  �ملو�شم،  ه��ذ�  لعبي  كبار  لتتويج 

�لوجهات �ملف�شلة لأ�شرة �لري�شة �لطائرة �لعاملية. 
لونغ يف  ت�شني  �لأوملبياد  بطل  �لرجال  ف��ردي  قرعة  و�أوق��ع��ت 
ت�شونغ من ماليزيا، و�شون ون هو  �إىل جانب يل  �أ  �ملجموعة 
من كوريا، و�ن جي كالونغ �أنغ�س من هونغ كونغ. فيما �شمت 
�ملجموعة ب �لدمناركي فيكتور �أك�شل�شن، حامل �للقب وبطل 
�لعامل، و�لهندي \يد�مبي �شريكانث، و�ل�شيني �شاي يوغوي، 

ت�شو �شني �شن من تايبيه �ل�شينية. 
مت�شدرة  �ل�شيد�ت  لفردي  �أ   �ملجموعة  يف  يتناف�س  باملقابل 
�لهند،  من  �شيندو،  يف  وب��وزرل  ياماغوت�شي،  �أك��ني  �لت�شنيف 

و�شاياكا �شاتو وهي بينجياو من �ليابان. 
يف حني يتناف�س يف �ملجموعة ب لفردي �ل�شيد�ت �شاي تزو من 
تايالند،  �إنتانون من  ور�ت�شانوك  و�شونغ جي هيون،  تايو�ن، 

وت�شني يويف من �ل�شني.  
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عبداهلل ح�شن م�شرفًا على حما�شري برنامج التعليم الفني لالإحتاد الأوروبي
•• دبي –الفجر:

�أنهى �ملحا�شر �لآ�شيوي عبد�هلل ح�شن رئي�س ق�شم �لتدريب   
يف �إحتاد �لكرة، م�شاركته يف �لدورة �لتدريبية لربنامج �لتعليم 
�لفني »Study Group Scheme«، و�خلا�س بتطوير 
�مل��درب��ني و�مل��ح��ا���ش��ري��ن وم�����ش��ريف �مل��ح��ا���ش��ري��ن، و�أق��ي��م خالل 
�لإحت���اد  ونظمه  �جل����اري،  �ل�شهر  م��ن   7 �إىل   4 م��ن  �ل��ف��رتة 
�لأوروبي لكرة �لقدم، و��شت�شافته بلفا�شت عا�شمة �ليرلندية 
�ل�شوي�شري  �ملحا�شرين،  على  �لإ�شر�ف  يف  �شارك  �ل�شمالية. 
�ملناهج  حتديث  جمموعة  وع�شو  حما�شر،  �أ�شتاذ  ر�ي��ز  د�ين 
و�ل�شلوفاكي جوزيف  �لقدم،  لكرة  �لأوروب��ي  �إحت��اد  �لفنية يف 

ومب�شاركة  �لإحت������اد�ت،  لتطوير  �ل��ف��ن��ي  �ملن�شق  ز�ه��ور���ش��ك��ي 
مدربني وحما�شرين من دول �أندور�، جزر �لفارو، جبل طارق، 
�إيرلند�  �إىل جانب  مارينو،  و�شان  لوك�شمبورج،  لي�شتني�شتني، 
�لتدريبية  �لدورة  هذه  وُتعد  �مل�شت�شيفة«.  »�لدولة  �ل�شمالية 
ُعقد  و�ل���ذي  �لأخ���ري،  �لأوروب����ي  �لإحت���اد  �جتماع  بعد  �لأوىل 
�لأخري  وه��ذ�  و�ملحا�شر،  �مل��درب  تطوير  ب�شاأن  �ملا�شي  �ل�شهر 
وتناولت  ب����اأول.  �أوًل  بتقييمه  �مل��ح��ا���ش��رون  �لأ���ش��ات��ذة  ي��ق��وم 
�لدورة خالل فرتة �نعقادها، مبادئ تعليم وتدريب �لالعبني 
�ملحرتفني، وكيفية تو�شيل �لتعليمات �لفنية لهم، بالإ�شافة 
و�ملباريات،  �لتدريبات  خ��الل  �مل��درب  يتبعها  �لتي  لالأ�شاليب 
تطويره  كيفية  م��ع  للمحا�شر،  �لوظيفي  �لو�شف  وتعريف 

�لتدريبية  �لدورة  ��شتملت  �للعبة، كما  عن طريق م�شتجد�ت 
على جانب عملي من قبل حما�شري �لدول �مل�شاركة لتقييم 
�أد�ء �ملدرب، وهي خطوة �أوىل لإعد�د �لأ�شتاذ �ملحا�شر، وتوىل 
حما�شر  تقييم  م�شوؤولية  ح�شن  عبد�هلل  �لآ�شيوي  �ملحا�شر 

جمهورية لي�شتني�شتني.
للم�شاركة  �أخ��رى  دع��وة  �لإم��ار�ت��ي،  �لآ�شيوي  �ملحا�شر  وتلقي 
كمحا�شر ومر�قب بالدورة �لإحرت�فية �لتي ينظمها �لإحتاد 
�لأوروب��ي لكرة �لقدم يف �شهر مايو �لقادم، و�لتي �شُتقام على 
�ل�شمالية، و�لثانية  �إيرلند�  ثالث فرت�ت، �لأوىل ت�شت�شيفها 
�أن ُتقام   يف �إجنلرت�، و�لثالثة يف �شوي�شر� مبقر �لإحت��اد، على 

�لختبار�ت �لنهائية يف �لدولة �لأوىل.

اإ�شادة كبرية من الفيفا باحتاد الكرة وتو�شيات مهمة للموؤمتر اخلام�س للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية

من يظفر باللقب احلادي والع�صرين؟

�شباق كاأ�س اآل مكتوم يف نخلة جمريا اجلمعة
التجديف مو�صم  �صباقات  اأغلى  يف  ت�صارك  قاربا   25

القمزي: اللجنة املنظمة تراقب تقارير الن�صرة اجلوية

•• دبي –الفجر:

�ملوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  �ختتمت  ك��ب��ري  ب��ن��ج��اح   
لأطباء  �لأوروب����ي����ة  للجمعية  �خل��ام�����س 
�لأن��دي��ة م�شاء �أم�����س، و�ل���ذي �أق��ي��م حتت 
رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن 
�لدويل  ن��ادي دبي  �آل مكتوم رئي�س  ر��شد 
و�إ�شتمر على مدى  �لبحرية،   للريا�شات 
يومني، و�شارك يف تنظيمه �إحتاد �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لكرة �لقدم مع �جلمعية 
�لفيفا  �لأندية، ومركز  �لأوروبية لأطباء 
بن  بدبي، وجامعة حممد  �ملتميز  �لطبي 
�أول  وهو  �ل�شحية،  و�لعلوم  للطب  ر��شد 
�لقارة  خ��ارج  عقده  يتم  للجميعة  موؤمتر 

�لأوروبية. 
نائب  �حلو�شني،  رمية  �لدكتورة  و�أ�شارت 
�لقدم   كرة  باإحتاد  �لطبية  �للجنة  رئي�س 
ب��اأن دول��ة �لم���ار�ت متيزت بعقد �لعديد 
م���ن �مل����وؤمت����ر�ت �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة د�خل 
�أتى �لدور على تنظيم  �لدولة وهذه �ملرة 
موؤمتر �جلمعية �لأوروبية لأطباء �لأندية 
�أوروب����ا ومب�شاركة  ق���ارة  م��رة خ���ارج  لأول 
�لذين  �لعامليني  �ملتحدثني  م��ن  �ل��ع��دي��د 

قامو� بتقدمي �أحدث �مل�شتجد�ت يف جمال 
من  �لعديد  ت��ن��اول  ومت  �لريا�شي  �لطب 
كاإ�شابات  �مل��وؤمت��ر  ي��وم��ي  خ���الل  �مل��ح��اور 
�لع�شالت  �إ���ش��اب��ات  �ل�شليبي،  �ل���رب���اط 
و�لأرب����ط����ة، �مل���وؤث���ر�ت �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ع��ل��ى �د�ء 
�لالعبني، ��شتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة 
يف �ل��ري��ا���ش��ة، �ل��ف��ح�����س �ل��ط��ب��ي م���ا قبل 
�مل�شابقة و�أمر��س �لأ�شنان عند �لالعبني 

و�حلالت �لطارئة يف �ملالعب. 
ومت ع��ق��د ور�����ش����ات ع��م��ل ب���ال���ت���و�زي مع 
�ملحا�شر�ت �لنظرية مثل �لنعا�س، فح�س 
�لفقري،  �ل��ع��م��ود  �����ش���اب���ات  �مل��ن�����ش��ط��ات، 

��شتخد�م �لرنني �ملغناطي�شي.
�مل����وؤمت����ر على  �ل���ت���اأك���ي���د م���ن خ����الل  ومت 
يخت�س  فيما  �مل�شتجد�ت  مو�كبة  �شرورة 
�لعاملية  �ملعايري  و�تباع  �لريا�شي  بالطب 
�ملتعارف عليها و�ملثبتة علميا عند �لتعامل 
يتعر�س  قد  �لتي  �ل�شابات  خمتلف  مع 
لها �لالعبني، كما �أكد على �أهمية تطبيق 

�لر�شاد�ت �لطبية.
وم�����ن ن���اح���ي���ة �أخ��������رى ت���و����ش���ل �مل����وؤمت����ر 
ملجموعة من �لتو�شيات �لهامة يف جمال 
�ل���ط���ب �ل���ري���ا����ش���ي، م��ن��ه��ا �أه��م��ي��ة �شحة 

و���ش��الم��ة �ل��الع��ب��ني، و�له��ت��م��ام �لطبي 
خ��الل �لإ���ش��اب��ة  ومرحلة �ل��ع��الج وفرتة 
�لتاأهيل، وتناول �ُشبل �لوقاية من ظاهرة 
�لأعو�م  �لتي حدثت خالل  �ملفاجئ  �ملوت 

ممار�شة  و�أث����ن����اء  �مل���الع���ب،  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة 
برنامج  ف��ر���س  ع��رب  �ل��ري��ا���ش��ي،  �لن�شاط 
خمتلف  يف  ي��ط��ب��ق  م��ت��خ�����ش�����س  ع��ل��م��ي 
�للجنة  ق��ب��ل  م���ن  �ل���ق���اري���ة  �لإحت���������اد�ت 

�لقدم  ل��ك��رة  �ل���دويل  �لإحت����اد  يف  �لطبية 
�لو�قعة  �لإحت����اد�ت  ب��ه  وتلتزم  »�ل��ف��ي��ف��ا«، 

حتت مظلته.
كما �أكد �ملوؤمتر �أكد على تكثيف �لرب�مج 

�ل��ع��ل��م��ي��ة، و�����ش����رورة تعزيز  و�ل����دوري����ات 
بني  �خل��رب�ت  لتبادل  و�لتن�شيق  �لتعاون 
�للجنة �لطبية للفيفا، وخمتلف �جلهات 
للوقوف  �لأع�شاء،  �لإحت��اد�ت  �لعلمية يف 
على �مل�شتجد�ت �لتي تطر�أ يف هذ� �ملجال،  
وتعترب مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �إحتاد 
ومركز  ر����ش��د  ب��ن  وجامعة حممد  �ل��ك��رة 
�ل��ف��ي��ف��ا �ل��ط��ب��ي �مل��ت��م��ي��ز يف دب���ي، يف �شهر 
ي��ون��ي��و �مل��ا���ش��ي، خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى �هتمام 
وحر�س �إحتاد �لكرة على �شالمة ممار�شي 
باإ�شادة  حظيت  و�لتي  �لقدم،  ك��رة  ن�شاط 

من �للجنة �لطبية يف �لفيفا.
م��وؤمت��ر �جلمعية  ب���اأن تنظيم  ُي��ذك��ر  مم��ا 
باإ�شادة  حظي  �لأندية،  لأطباء  �لأوروب��ي��ة 
رئي�س  دوخ  مي�شيل  �ل��دك��ت��ور  م��ن  ك��ب��رية 
للتعاون  بالفيفا،وخا�شة   �لطبية  �للجنة 
�لطبي  فيفا  مركز  بني  �لناجح  �لثالثي 
ب���دب���ي و�حت�������اد �ل����ك����رة وج���ام���ع���ة حممد 
يف  �شاهم  مم��ا  �لطبية،  للعلوم  ر����ش��د  ب��ن 
حتقيق جميع �لأه��د�ف �ملرجوة منه، من 
يف  للمتخ�ش�شني  �لكبرية  �مل�شاركة  حيث 
يف  �مل�شاركني  �أو  �لريا�شي،  �لطبي  �ملجال 
�لتي مت تنظيمها على مد�ر  �لعمل  ور�س 

يومي �ملوؤمتر.
��شتفادة  �أهمية  على  دوخ  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
�لن�شاط  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ط��ب��ي��ة  �لأج���ه���زة 
�حلا�شل  �لعلمي  �لتطور  من  �لريا�شي، 
�أج��ل زي��ادة �ملعرفة وبهدف  يف �لعامل من 
م�شري�ً  �لالعبني،  �شالمة  على  �حلفاظ 
ل���درج���ة  ك����ان����ت  �ل���ع���م���ل  ور��������س  �أن  �إىل 
�أحدث  ن�شر  يف  و�إي��ج��اب��ي��ة  مفيدة  ك��ب��رية 
و�لتي  �ل�شاأن،  ه��ذ�  يف  �لعلمية  �لأ�شاليب 
ت�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة �ل��ع��م��ل يف �لأن���دي���ة، 
وتفادي �لإ�شابات و�لتقليل من حدوثها، 
يف  وتاأهيله  �لالعب  ع��الج  �إىل  بالإ�شافة 
ظروف �إيجابية ت�شاعد على عودته �شريعاً 

للعب وب�شكل �شليم.
مكافحة  مو�شوع  دوخ،  �ل��دك��ت��ور  وت��ن��اول 
�لعمل  ور����س  تناولته  و�ل���ذي  �ملن�شطات، 
�أن ه��ن��اك ج��ه��ود جادة  ب��امل��وؤمت��ر، م���وؤك���د�ً 
وكبرية مبذولة حلماية وتوعية �لالعبني 
�لثقافة  ون�شر  �شحتهم،  على  و�حل��ف��اظ 
�ملختلفة، مبا  �ل�شنية  �لفئات  �لطبية بني 
�لالعبني  وتثقيف  وع��ي  زي���ادة  يف  ي�شهم 
مبخاطر �ملن�شطات وتاأثريها �ل�شلبي على 

�شحتهم وم�شو�رهم �لكروي.

ي�شتعد نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية لتنظيم �شباق �شوط كا�س 
�آل مكتوم لقو�رب �لتجديف �ملحلية 
�غلي  مي��ث��ل  و�ل������ذي  ق���دم���ا   30
و�عرق  �لتجديف  ق��و�رب  بطولت 
�ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ل��رت�ث��ي��ة يف 
ي��وم �جلمعة �ملقبل  �ل��دول��ة وذل��ك 
يف �رقي وجهة ح�شارية يف �ملنطقة 
و�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي- ج��زي��رة نخلة 

جمري�.
لقو�رب  مكتوم  �آل  �شباق  و�نطلق 
�ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة 30 ق��دم��ا يف 
1998 حيث  �لن�شخة �لأوىل عام 
�لباز  �ل��ق��ارب  وق��ت��ه��ا  باللقب  ت���وج 
�لنوبي  �ح���م���د  �ل���ن���وخ���ذة  ب��ق��ي��ادة 
و��شتحقاق  ب��ج��د�رة  ب��ط��ال  �شعيد 
�لنادي  حر�س  �لفرتة  تلك  ومنذ 
كاغلي  �شنويا  �ل�شباق  تنظيم  على 

�ألقاب هذه �لفئة و�أكرثها جو�ئز.
يوم  �ملرتقب  �ل�شوط  يف  وي�����ش��ارك 
يف  ق����ارب����ا   25 �أف�������ش���ل  �جل���م���ع���ة 
لقو�رب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
قدما   30 �مل���ح���ل���ي���ة  �ل���ت���ج���دي���ف 
متتالية  جولت   3 ��شتملت  و�لتي 
ح�شب  �ملتاأهلني  �إع���الن  بعدها  مت 
ن���ت���ائ���ج �ل������ق������و�رب وم���وق���ف���ه���ا يف 
�ل���رتت���ي���ب �ل����ع����ام ل��ل��ب��ط��ول��ة وهو 
�للجنة  عليه  درجت  �لذي  �لتقليد 

�ملنظمة يف �لنادي منذ �شنو�ت.
لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  و�أع��ل��ن��ت 
�ملرتقب قائمة �لقو�رب �لتي �شوف 
حتظي ب�شرف �مل�شاركة يف �ملنا�شبة 
�ل���ك���ب���رية وه����ي ���ش��رط��ة دب����ي 30 
وقاربي دبي 51 و5 و�شنا�س 20 
وق���ارب���ي ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 27 و12 
وج��ل��ف��ار 55 ور�أ�����س �خل��ي��م��ة 12 

10 و�شباب  8 وث��وب��ان  و�ل��زع��اب��ي 
�لإمار�ت   - و�ل�شعودية   34 �ملرفاأ 
وقاربي   11 �ل�شيجي  وو�دي   17
و�شباب  و40   99 ح������ام  و�دي 
ب���ن م��اج��د 15 و�ب����ن م��اج��د 42 
و66  و64   65 �ل��ذه��ب  وق����و�رب 
و�ملغرية   29 و�شميح   14 وع��ن��اد 
 70 وم��ز�ح��م   32 و�ل�شارقة   58

و�شنيار 41.
و�أك��د هزمي حممد �لقمزي مدير 
�إد�رة �ل�شباقات يف نادي دبي �لدويل 
�حلدث  �أن  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�لكبري ميثل بطولة خا�شة تتجدد 
م����رة ك���ل ع����ام م��ن��ذ ���ش��ن��ة 1998 
حيث ت�شل يوم �جلمعة �ملقبل �إىل 
�لن�شخة �حلادية و�لع�شرين �لأمر 
�لبطولة  ع��ر�ق��ة  على  يدلل  �ل��ذي 

�لكبرية.

�ملنظمة  �للجنة  �ن  �لقمزي  وق��ال 
�عتمدت �لربنامج �لزمني �لكامل 
�آل مكتوم  ك��ا���س  ���ش��وط  مل��ن��اف�����ش��ات 
ل���ق���و�رب �ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة 30 
�ملقبل  ي��وم �جلمعة  و�مل��ق��رر  ق��دم��ا 
كافة  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  ودع�������ت 
�مل��ت��اأه��ل��ني م��ن �ل��ن��و�خ��ذة ومالك 
�ل�����ق�����و�رب �ل���ت���ي �ح���ت���ل���ت �مل���ر�ك���ز 
�لرتتيب  يف  و�ل��ع�����ش��ري��ن  �خل��م�����س 
�ل�شوط  يف  �مل�شاركة  لتاأكيد  �لعام 
�ملقبل  �خلمي�س  ي��وم  قبل  �ملرتقب 

موعد �عتماد �لقائمة �لنهائية.
ي���وم �جلمعة  �ل��ربن��ام��ج  �ن  وق����ال 
�شي�شهد �إجر�ء �لفح�س �لفني على 
جميع �لقو�رب �مل�شاركة يف �ل�شوط 
�ل�شباحية من  �لفرتة  �لرئي�س يف 
�لثانية  وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��ا  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
�لثناء  يف  و���ش��ي��ت��م  ظ��ه��ر�  ع�����ش��رة 

�ن��ع��ق��اد �لج��ت��م��اع �ل��ت��ن��وي��ري بني 
�للجنة �ملنظمة و�لنو�خذة و�ملالك 
�مل�شاركني يف متام �ل�شاعة �حلادية 
ع�شرة �شباحا يف قاعة �لجتماعات 
�ل���رد على  �شيتم  ح��ي��ث  �ل��ن��ادي  يف 
�ملتعلقة  �ل����ش���ت���ف�������ش���ار�ت  ك����اف����ة 
ب��ال�����ش��ب��اق و����ش���رح �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات وما 

ي�شتجد من �مور يوم �ل�شباق.
يف  ل���ش��ب��اق��ات  �إد�رة  م��دي��ر  وق����ال 
تر�قب  �ملنظمة  �للجنة  �ن  �لنادي 
بالن�شرة  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  كافة 
�جلوية وحالة �لبحر يوم �جلمعة 
�ل�شباق  بد�ية  موعد  ح��ددت  حيث 
عند �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� على �أن 
كاملة  ب�شاعة  �لنطالقة  قبل  يتم 
�لبحر  �إىل عر�س  �ل��ق��و�رب  �إن���ز�ل 
و�لتوجه �إىل خط �لبد�ية ��شتعد�د� 
لالنطالقة �ملرتقبة ودعت �جلميع 

و�للو�ئح  بال�شروط  �لل��ت��ز�م  �إىل 
�ملتعارف عليها يف �حلدث.

تتويج 5 جنوم
�إجر�ء  �عتماد  �لقمزي عن  وك�شف 
�ل��ف��ح�����س �ل���ف���ن���ي ع���ل���ى �ل����ق����و�رب 
�خلم�شة  �مل���ر�ك���ز  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ة 
�لأوىل من قبل �للجنة �لفنية ثم 
مر��شم �لتتويج يف من�شة �لأبطال 
�ل�شياحي  بامليناء  �ل��ن��ادي  مقر  يف 
�ملثايل  �ل��ق��ارب  تكرمي  �إىل  �إ�شافة 
معاير  ح�شب  �لرئي�س  �ل�شوط  يف 
و�ملظهر  ب��الل��ت��ز�م  تتعلق  حم���ددة 

و�لأد�ء وذلك عرب جلنة خمت�شة.
تاريخ

دبي  ن�����ادي  �أن  �ل���ت���اري���خ  وي���ت���ذك���ر 
كان  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�لقو�رب  مناف�شات  باإطالق  �ملبادر 
قدما   30 �مل���ح���ل���ي���ة  �ل���ت���ج���دي���ف 
يف �ل�����ش��اب��ع م��ن ���ش��ه��ر م��ار���س عام 
ودعم  وت�شجيع  مبباركة   1997
ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  من 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
�ملالية وحقق �ل�شباق �لأول �لنجاح 
 15 �مل��ط��ل��وب م��ن خ��الل م�شاركة 

ق��ارب��ا وف���از ب���اأول �لأل��ق��اب �لقارب 
�لنوخذة  ب���ق���ي���ادة   2 �مل���ع���ني  ف��ت��ح 
بعد  �أق��ي��م  ث��م  �ل��ن��زر  ع��ل��ي  خليفة 
ذلك ب�شنة �شباق �آل مكتوم لقو�رب 
�ل��ت��ج��دي��ف �مل��ح��ل��ي��ة 30 ق��دم��ا يف 
�لن�شخة �لأوىل وذلك عام 1998 
�لقارب  وق��ت��ه��ا  باللقب  ت���وج  ح��ي��ث 
�لباز بقيادة �لنوخذة �حمد �لنوبي 
و��شتحقاق  ب��ج��د�رة  ب��ط��ال  �شعيد 
�لنادي  حر�س  �لفرتة  تلك  ومنذ 
كاأغلى  �شنويا  �ل�شباق  تنظيم  على 

�ألقاب هذه �لفئة و�أكرثها جو�ئز.

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي

ختام الدورة الثانية من بطولة كاأ�س دوجيم الدولية للجمباز الإيقاعي 
�خ��ت��ت��م��ت ب��ن��ج��اح م��ن��اف�����ش��ات �ل�����دورة 
دوجيم  “كاأ�س  ب��ط��ول��ة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لإيقاعي  للجمباز  2017” �لدولية 
�لأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا يف �مل��ن��ط��ق��ة، �لتي 
نظمها نادي دوجيم للجمباز �لإيقاعي 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  م��ع  بالتعاون 
 62 م��ث��ل��ن  450 لع���ب���ة  مب�����ش��ارك��ة 
عرو�شاً  ق��دم��ن  دول���ة   17 م��ن  فريقاً 
مد�ر  على  ��شتثنائية  ومهار�ت  مبهرة 
�أيام �أقيمت مناف�شاتها يف قاعة  ثالثة 
 7 �ملنارة �لريا�شية خالل �لفرتة من 
�إىل 9 دي�شمرب �جل��اري. وف��ازت بطلة 
باز�فا  ���ش��ال��وم��ي  �جل���ورج���ي���ة  �ل���ع���امل 
�حل���ائ���زة ع��ل��ى �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ف�����ش��ي��ة يف 
�لعام �شمن بطولة  �لفردي  مناف�شات 
 ،2016 ع���ام  للجمباز  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
�لعام  �ل���ف���ردي  ف��ئ��ة  يف  �لأول  ب��امل��رك��ز 
 67.9 نتيجة  حتقيقها  ب��ع��د  للكبار 
�شابينا  �لأوزباك�شتانية  وجاءت  نقطة، 
باملركز  ط�شقند  نادي  من  تا�شكنبايفا 
 67.85 نتيجة  حتقيقها  بعد  �لثاين 
كوزنت�شوفا  �ل��رو���ش��ي��ة  وح��ل��ت  ن��ق��ط��ة، 
�أون��و���ش��ت مو�شكو يف  ن��ادي  م��ن  كارينا 
نتيجة  حتقيقها  ب��ع��د  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 

نقطة.  64.8
 2002 ف��ئ��ة م��و�ل��ي��د  ويف م��ن��اف�����ش��ات 
�ل������ف������ردي �ل�����ع�����ام ف��������ازت �ل���رو����ش���ي���ة 
�أونو�شت  ن��اد  من  ماريا  بوبيدو�شكينا 
مو�شكو باملركز �لأول بنتيجة 63.85 

بريينو�شوفا  مو�طنتها  تلتها  نقطة، 
�إليز�فيتا من نادي �شبارتاك يف �ملركز 
فيما  ن��ق��ط��ة،   52.2 بنتيجة  �ل��ث��اين 
كوروتايفا  ي��ول��ي��ان��ا  �ل��رو���ش��ي��ة  ج����اءت 
�لثالث  �مل��رك��ز  يف  بيلغورود  ن���ادي  م��ن 
بنتيجة 51.75 نقطة، ويف مناف�شات 
2003 فازت  مل��و�ل��ي��د  �ل��ع��ام  �ل��ف��ردي 
�لأوكر�نية بوهر�ني�شنا خري�شتينا من 
�لأول بعد حتقيقها  باملركز  نادي نيكا 
�لأرمينية  تلتها  66.2 نقطة،  نتيجة 
يريفان  ن��ادي  من  يوليا  فودوبيانوفا 
 62.8 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  يف 
تيلياتنيكوفا  �لرو�شية  وج��اءت  نقطة، 

يف  نوفوجور�شك  ن��ادي  من  كري�شتينا 
�ملركز �لثالث بنتيجة 62.55 نقطة.

مو�ليد  �ل��ع��ام  �ل��ف��ردي  مناف�شات  ويف 
تامينا  �لأوزبك�شتانية  ف��ازت   2004
باملركز  �شمرقند  ن��ادي  م��ن  كارميوفا 
 61.85 نتيجة  حتقيقها  بعد  �لأول 
�شوفيا  لكوفا  �لرو�شية  تلتها  نقطة، 
�لثاين  �مل��رك��ز  1 يف  ن���ادي ما�شور  م��ن 
وج�������اءت  ن����ق����ط����ة،   52.7 ب���ن���ت���ي���ج���ة 
�آنا  ميخائيلينكو  وزميلتها  مو�طنتها 

يف �ملركز �لثالث بنتيجة 51 نقطة.
من  جل���ن���ة  �ل���ب���ط���ول���ة  حت��ك��ي��م  و�أد�ر 
�حل�����ك�����ام �ل�����دول�����ي�����ني �ل�����ب�����ارزي�����ن يف 

م���ق���دم���ت���ه���م �ل���ب���ط���ل���ة �لأومل�����ب�����ي�����ة يف 
كانايفا  �إيفغينيا  �لإي��ق��اع��ي  �جل��م��ب��از 
بني  قوية  مناف�شة  �لبطولة  و�شهدت 
�لالعبات يف فئتي �لفردي و�جلماعي 
ب��احل��م��ا���س من  م��ل��يء  ت�شجيع  و���ش��ط 
�جلمهور �لغفري �حلا�شر يف �لبطولة، 
�لالعبات من خالل عر�س  وتناف�شت 
�مل����ه����ار�ت �ل���ت���ي ت�����ش��م��ل �ل���ي���د �حل����رة، 
و�ل���ك���رة، و�حل��ب��ل، و�ل���ط���وق، وغريها 
�ختارتها  �لتي  �لفنية  �لأ�شاليب  م��ن 

�ملتناف�شات.
تقدمي  �لبطولة  فعاليات  وت�شمنت 
بتوجيه  خا�شة  كال�س  ما�شرت  دور�ت 

و�إ�شر�ف من قبل “�شالومي باز�فا �لتي 
�لدور�ت  وح�شر  �مل�شابقة.  يف  �شاركت 
�أكرث من 110 لعبة جمباز. �كت�شبت 
�لالعبات �مل�شاركات خربة دولية كبرية 
�ملا�شرت  دور�ت  خ��الل  م��ن  وملمو�شة 
تقنيات  ب��اأح��دث  زودت��ه��ن  �لتي  كال�س 
�ل���ت���دري���ب و����ش��ت��ع��ر����س ج���و�ن���ب من 
�ملهار�ت �لحرت�فية غري �لتقليدية يف 

ريا�شة �جلمباز �لإيقاعي. 
للبطولة،  �خل��ت��ام��ي  �حل��ف��ل  وخ����الل 
ق��ال��ت �جن��ل �ي��ل��ج��از، م��دي��رة ورئي�شة 
�ملدربني يف نادي دوجيم: “نحن �شعد�ء 
�لريا�شي  �نطالق هذ� �حلدث  بنجاح 

نفخر  كما  �لثانية.  دورت���ه  يف  �ل��ر�ئ��د 
مت  �ل��ذي  �حل��دث  و��شت�شافة  بتنظيم 
يف  �شاهم  وب�شكل  �شديدة  باحرت�فية 
�لبطولة  م��ن  م�شرف  من���وذج  ت��ق��دمي 
وتقدمي م�شتوى �حرت�يف مرموق من 
عرو�س  يف  جتلت  �لتي  �للعبة  تقنيات 
مبهرة و�أد�ء عال �مل�شتوى. فمن خالل 
باللعبة  �لرت��ق��اء  ��شتطعنا  �لبطولة، 
�جلماهري  ير�شي  �آخ���ر  م�شتوى  �إىل 
وكتابة  �لإي���ق���اع���ي  �جل��م��ب��از  وحم��ب��ي 
ت��اري��خ ج��دي��د ل��ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ة د�خل 
�أتوجه  �أن  �أود  و�مل��ن��ط��ق��ة.  �لإم�������ار�ت 
ونقدم  �لفائز�ت،  جميع  �إىل  بالتهنئة 

�لتي  �ملرموقة  �لأ�شماء  لكل  �متناننا 
بال�شكر  �رتبطت باحلدث، كما نتوجه 
�مل�شاركات  ل��ك��اف��ة  و�لت�شجيع  �ل��ك��ب��ري 
�لبطولة  ظ��ه��ور  يف  ���ش��اه��م��ن  �ل��الت��ي 
بال�شكل �لالئق. و�نطالقاً مما حتقق 
على �أر�س �لو�قع، �شنعود بن�شخة �أكرب 
خالل �لدورة �لثالثة من كاأ�س دوجيم 

�لعام �ملقبل«.
وياأتي �لهدف من تنظيم هذ� �حلدث 
معايري  رف����ع  �إىل  �ل���ب���ارز  �ل��ري��ا���ش��ي 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �لإي����ق����اع����ي  �جل���م���ب���از 
�لدويل، �نطالقاً من �حلر�س �لد�ئم 
�جلمباز  بلعبة  و�لرت��ق��اء  �لتميز  على 

�ملمار�شات،  �أف�شل  وتطبيق  �لإيقاعي 
تو�جد   2017 دوج��ي��م  ك��اأ���س  و�شهد 
ك���ان���اي���ف���ا لعبة  �إي��ف��غ��ي��ن��ي��ا  �ل���الع���ب���ة 
�جلمباز �لإيقاعي �لفردي �لوحيدة يف 
ميد�ليتني  على  ح�شلت  �لتي  �لتاريخ 
�أوملبيتني ذهبيتني يف مناف�شات �لفردي 
�ل���ع���ام، وذل����ك خ���الل دورت����ي �لألعاب 
و”لندن   ”2008 “بكني  �لأوليمبية 
 17 كانايفا  متتلك  كما   ،”2012
مرة   13 وف���ازت  للعامل  كبطلة  لقباً 
ب��ال��ب��ط��ول��ة �لأوروب����ي����ة، وه���و م��ا جعل 
�أ�شطورية  �إيقاعي  جمباز  لعبة  منها 

ل مثيل لها يف �لعامل. 
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الفجر الريا�ضي

جنح �جلز�ئري �ل�شاب ح�شام عو�ر يف منح فريقه ليون ثالث 
فريقه  ليقلب  �ميان  مرمى  يف  ثنائية  بت�شجيله  ثمينة  نقاط 
تخلفه �شفر1- �ىل فوز يف �لدقائق �ل11 �لخرية يف �ملرحلة 

�ل�شابعة ع�شرة من بطولة فرن�شا لكرة �لقدم.
وعزز ليون ر�شيده يف �ملركز �لثاين ب� 35 نقطة بفارق 9 عن 
�م�س   1-3 ليل  على  و�ل��ف��ائ��ز  �ملت�شدر  ج��رم��ان  ���ش��ان  باري�س 

�ل�شبت.
 9 م��رور  بعد  �ل��ت��وغ��ويل �شريج غاكبيه  �م��ي��ان بف�شل  وت��ق��دم 

دقائق، لكن عو�ر �درك �لتعادل يف �لدقيقة 79.
نهاية  قبل  جم��دد�  �لتقدم  يف  لميان  ذهبية  فر�شة  و�شنحت 
جز�ء  ركلة  �حلكم  له  �حت�شب  عندما  و�ح��دة  بدقيقة  �مل��ب��ار�ة 

لكن �ل��ك��ون��غ��ويل �ل��دمي��وق��ر�ط��ي غ��اي��ل ك��اك��وت��ا �ه��دره��ا حيث 
��شطدمت كرته بالقائم ليمهد �لطريق �مام �لعور لي�شجل 

هدف �لفوز يف �لدقيقة �لر�بعة من �لوقت بدل �ل�شائع.
بفوز  وع��اد  �لخ���رية  �لون���ة  ني�س �شحوته يف  تابع  �ملقابل،  يف 

ثمني على م�شيفه نانت �خلام�س 1-2.
وكان ني�س فاز يف مبار�تيه �لخريتني �ي�شا على تولوز ومتز 

لريفع ر�شيده �ىل 23 نقطة يف �ملركز �لثامن.
�ملغربي  بو��شطة  مبكر�  بالت�شجيل  �ل��ب��ادىء  �خل��ا���ش��ر  وك���ان 
يا�شني بامو بت�شديدة قوية بعد مرور 12 دقيقة، لكن �حل�شن 
بليا �درك �لتعادل قبل نهاية �ل�شوط �لول بثالث دقائق بكرة 

ر�أ�شية.

بالوتيلي  ماريو  �مل�شاك�س  �ليطايل  �شجل  �لثاين  �ل�شوط  ويف 
هدف �لفوز لني�س بت�شديدة على �لطائر يف �لدقيقة 75.

وحقق مر�شيليا فوز� �شريحا على �شيفه �شانت �تيان �جلريح 
 11( ج��رم��ان  ف��ال��ري  ت�شجيلها  على  ت��ن��اوب  نظيفة  بثالثية 

و71( و�لرجنتيني لوكا�س �وكامبو�س )80(.
وخا�س �شانت �تيان �ملبار�ة بع�شرة لعبني �عتبار� من �لدقيقة 

غابريال. بيار  رونويل  لعبه  لطرد   51
�ملركز  يف  نقطة   35 �ىل  �لنقاط  من  ر�شيده  مر�شيليا  ورف��ع 

�لر�بع مت�شاويا مع ليون �لثاين وموناكو �لثالث.
�لدوري  م�شابقة  من  �لتايل  �ل��دور  �ىل  تاهل  مر�شيليا  وك��ان 

�لوروبي يوم �خلمي�س �ملا�شي.

م�شيفه  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  �لن��ت�����ش��ار�ت  �شكة  �ىل  بر�شلونة  ع���اد 
فياريال -2�شفر، و��شتعاد �تلتيكو مدريد �ملركز �لثالث من 
جاره ريال مدريد حامل �للقب بفوزه �لثمني على م�شيفه 
ريال بيتي�س -1�شفر يف �ملرحلة �خلام�شة ع�شرة من �لدوري 

�لإ�شباين لكرة �لقدم.
فياريال،  يف  �شري�ميكا”  “ل  ملعب  على  �لوىل  �مل��ب��ار�ة  يف 
�لعديد  �لنق�س  وحت��دي��د�  �لثاين  �ل�شوط  بر�شلونة  �نتظر 
يف �شفوف م�شيفه فياريال عقب طرد مهاجمه د�نيال ر�با 
حل�شم نتيجة �ملبار�ة بهدفني لنجميه �لوروغوياين لوي�س 

�شو�ريز )72( وقائده �لرجنتيني ليونيل مي�شي )83(.
بعد  و�لول  �ملو�شم  ه��ذ�  لرب�شلونة  ع�شر  �لثاين  �لفوز  وه��و 
له  و�ل�شاد�س  فيغو  و�شلتا  فالن�شيا  �م��ام  خميبني  تعادلني 
خارج �لقو�عد، فعزز موقعه يف �ل�شد�رة بر�شيد 39 نقطة 
معيد� �لفارق �ىل 5 نقاط بينه وبني فالن�شيا، و�ىل 6 نقاط 
بينه وبينه �تلتيكو مدريد، و�ىل 8 نقاط بينه وبني غرميه 
�لتقليدي ريال مدريد حامل �للقب قبل مرحلة و�حدة على 
كورونيا  ل  ديبورتيفو  بر�شلونة  وي�شت�شيف  �لكال�شيكو. 
�مللكي يف  �لنادي  �ن يحل �شيفا على  �ملقبل، قبل  �ملرحلة  يف 

�شانتياغو برنابيو يف �ملرحلة �ل�شابعة ع�شرة.
�ل�شوط  يف  خ�شو�شا  فياريال  �مام  كثري�  بر�شلونة  وعانى 

�لول ح��ي��ث مل ي��ه��دد م��رم��ى ����ش��ح��اب �لر�����س �شوى 
مل��د�ف��ع��ه ج���ري�ر بيكيه ردتها  ب��ر�أ���ش��ي��ة  م���رة و�ح����دة 
بر�شلونة  م��رم��ى  ح��ار���س  وت�����ش��دى  �ل��ع��ار���ش��ة )4(. 
�لدويل �لملاين مارك �ندريه تري �شتيغن لكرة قوية 

لاليطايل روبرتو �شوريانو على دفعتني )16(.
لها  ت�شدى  مبا�شرة  لركلة حرة  مي�شي  و�ن��ربى 

دفعتني  على  ب�شعوبة  ��شينخو  �شريخيو 
حظه  م��ي�����ش��ي  ج�����رب  ث����م   ،)22(

ب��ت�����ش��دي��دة ي�����ش��اري��ة م���ن خ���ارج 
�لقائم  ب���ج���و�ر  م����رت  �مل��ن��ط��ق��ة 

�لمين )37(.
�ث��ر متريرة  يفعلها  وك��اد مي�شي 

على طبق من ذهب من جوردي 
د�خل  من  ز�حفة  �شددها  �لبا 
�لقائم  ب��ج��و�ر  م���رت  �ملنطقة 

�لي�شر )59(.
وكانت نقطة �لتحول يف �ملبار�ة 

د�نيال  ف��ي��اري��ال  م��ه��اج��م  ط���رد 
�ث��ر تدخل ق��وي بحق �شريجيو  ر�ب��ا 

بو�شكيت�س )60(.
وح�����رم �ل���ق���ائ���م �لي�������ش���ر ����ش���و�ري���ز من 
�فتتاح �لت�شجيل برده كرته من م�شافة 
�ل��ب��ا )67(،  �ث��ر مت��ري��رة م��ن  قريبة 

ثم ت�شديدة �خرى ملي�شي من د�خل 
�مل��ن��ط��ق��ة ب����ج����و�ر �ل���ق���ائ���م �لمي����ن 

.)70(
�لت�شجيل  �فتتاح  يف  �شو�ريز  وجنح 
ل���ع���ب���ة م�������ش���رتك���ة م����ع باكو  �ث������ر 
�لكا�شري �لذي هياأ له �لكرة د�خل 
��شينخيو  �حلار�س  فر�وغ  �ملنطقة 
وت��اب��ع��ه��ا د�خ�����ل �مل���رم���ى �خل���ايل 
يدرك  ت��ري��ك��ريو���س  وك���اد   .)72(
ب��ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة بعيدة  �ل��ت��ع��ادل 
ب�شعوبة  ���ش��ت��ي��غ��ن  ت����ري  �ب���ع���ده���ا 

.)75(
�ثر  �ل��ث��اين  بالهدف  مي�شي  وع��زز 

�نفر�د باحلار�س ��شينخو )83(.
وه�����و �ل����ه����دف �ل�����ر�ب�����ع ع�������ش���ر يف 
�شد�رة  يف  موقعه  فعزز  �ل���دوري، 

لئحة �لهد�فني.
“بينيتو  ملعب  على  �لثانية  ويف 

يعود  ����ش��ب��ي��ل��ي��ة،  يف  فيارمارين” 
مدريد  �ت��ل��ت��ي��ك��و  ف����وز  يف  �ل��ف�����ش��ل 
�شاوول  �ل���دويل  و�شطه  لع��ب  �ىل 
ن���ي���غ���وي���ز �ل�������ذي ����ش���ج���ل �ل���ه���دف 

�لوحيد يف �لدقيقة 29.

 6 مقابل  �ملو�شم  ه��ذ�  م��دري��د  لتلتيكو  �لتا�شع  �ل��ف��وز  وه��و 
ن��ق��ط��ة يف   33 ت���ع���ادلت ودون خ�����ش��ارة ف��رف��ع ر���ش��ي��ده �ىل 
�لذي  ريال مدريد  �مام جاره  نقطتني  بفارق  �لثالث  �ملركز 
�تلتيكو  �ن  ي��ذك��ر  �ل�شبت.  نظيفة  بخما�شية  ��شبيلية  ك��ان 
مدريد هو �لفريق �لوحيد �ىل جانب بر�شلونة مل يذق طعم 

�خل�شارة حتى �لن يف �لدوري.
�لوفا�س من  خ��ايل  خ��روج��ه  ج��ر�ح  م��دري��د  �تلتيكو  و�شمد 
�مل��و���ش��م ح��ي��ث �شيكمل  �ب��ط��ال �وروب�����ا ه���ذ�  م�����ش��اب��ق��ة دوري 
م�شو�ره �لقاري يف م�شابقة �لدوري �لوروبي “يوروبا ليغ” 

و�لتي ت�شحب قرعتها غد� �لثنني.
�لدويل  ه��د�ف��ه  غ��ي��اب  �مل���ب���ار�ة يف  م��دري��د  �تلتيكو  وخ��ا���س 
�لفرن�شي �نطون غريزمان ب�شبب �ل�شابة. يف �ملقابل، و��شل 
ريال بيتي�س نتائجه �ملخية يف �لونة �لخرية بعد �نطالقته 
�لر�ئعة ومني بخ�شارته �لر�بعة يف مبارياته �ل�شت �لخرية 
�لتي مل يذق فيها طعم �لفوز. وتر�جع ريال بيتي�س �ىل �ملركز 
�حلادي ع�شر بعدما جتمد ر�شيده عند 18 نقطة. و��شتعاد 
على م�شيفه  �لثمني  بفوزه  �لنت�شار�ت  نغمة  بلباو  �تلتيك 
ليفانتي 2-1. وبكر �تلتيك بلباو بالت�شجيل وحتديد� منذ 
�لدقيقة �خلام�شة من ركلة جز�ء �نربى لها �ريتث �دوريث 
�لتعادل  �در�ك  يف  ليفانتي  وجن��ح  بنجاح، 
�شجل  ع��ن��دم��ا  �ل�شديقة  �ل��ن��ري�ن  ع��رب 
مد�فع �تلتيك بلباو �لفرن�شي �ميرييك 
فريقه.  م��رم��ى  يف  ب��اخل��ط��اأ  لب�����ورت 
�لفوز  ه���دف  ب��ل��ب��او  �تلتيك  و�ق��ت��ن�����س 
مد�فع  �شجل  عندما  ذ�تها  بالطريقة 
ريوندو  بو�شتيغو  �شريخيو  ليفانتي 
 .)79( ف��ري��ق��ه  م���رم���ى  يف  ب���اخل���ط���اأ 
بلباو  لتلتيك  �لر�بع  �لفوز  وه��و 
مبارياته  يف  و�لول  �مل��و���ش��م  ه��ذ� 
ت���ع���ادلت  �لخ�������رية )3  �ل�����ش��ب��ع 
ومثلها هز�ئم(، ف�شعد �ىل �ملركز 
نقطة   17 بر�شيد  ع�شر  �لثالث 
بفارق نقطة و�حدة �مام ليفانتي 
�ملركز �خلام�س  �لذي تر�جع �ىل 
ع�شر. ويف مبار�ة ثالثة، عاد ملقة 
�لأول  ب��ف��وزه  �لبا�شك  �قليم  م��ن 
خارج قو�عده هذ� �ملو�شم، وجاء 
�شو�شييد�د  ري���ال  ح�شاب  على 
ملقة  وي���دي���ن   . -2�شفر 
ب��ف��وزه �ل��ث��ال��ث ف��ق��ط هذ� 
ل��ه يف  و�لأول  �مل��و���ش��م 
�شو�شييد�د  ملعب 
م������ن������ذ ت���������ش����ري����ن 
�ل���ث���اين/ن���وف���م���رب 
بورخا  �ىل   ،2014
ب��ا���ش��ت��ون و�لأوروغ�����وي�����اين 
�شجال  �للذين  كا�شرتو  ت�شوري 
�لدقيقة  يف  �لأول  �ل���ه���دف���ني، 
و�لثاين  ج���ز�ء  رك��ل��ة  م��ن   23
تابع  ب��ع��دم��ا   58 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
�ث��ر ركلة ج��ز�ء �شائعة  �ل��ك��رة 
وتخلى  ب����ال����ذ�ت.  ل��ب��ا���ش��ت��ون 
ملقة �لذي ي�شرف عليه جنم 
�ل�شابق  م��دري��د  ري��ال  و�شط 
�لأخري  �ملركز  عن  ميت�شل، 
لال�س باملا�س بعد ح�شوله 
على 7 نقاط من مبارياته 
�لأرب��ع �لأخ��رية، فيما مني 
�شو�شييد�د بهزميته �لثانية 
ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل وف�������ش���ل يف 
�لعودة �ىل �شكة �لنت�شار�ت 
�ملر�حل  يف  عنها  ح���اد  �ل��ت��ي 
ليتجمد  �لأخ������رية،  �لأرب�����ع 
يف  نقطة   19 عند  ر���ش��ي��ده 

منت�شف �لرتتيب.

اتلتيكو مدريد ي�صتعيد املركز الثالث يف الليغا

بر�شلونة يعود اىل �شكة النت�شارات باأداء باهت 
قرعة ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا

�شدام بني الريال و�شان جريمان..بر�شلونة وت�شيل�شي

بطولة الإمارات الدولية للبولو  مقدمة من �شركة 
برميري موتورز الراعي الرئي�شي للبطولة الـ 17 

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ف���الح بن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي���د 
و�لبولو،  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
مبالعب  �لأول  �أم�����������س  �ف���ت���ت���ح���ت 
ظبي  �أب���و  يف  �لرئي�شية  غنتوت  ن���ادي 
�لدولية  �لإم����ار�ت  بطولة  مناف�شات 
�ل�شابعة  ن�شختها  يف  للبولو  �ملفتوحة 
ع�شرة �لتي �نطلقت بدعم من جمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي ومقدمة من �شركة 
�لر�شمي  �ل��وك��ي��ل  م���وت���ورز،  ب��رمي��ري 
و�لتي  �أبوظبي  يف  مازير�تي  ل�شيار�ت 
كانون  دي�����ش��م��رب   22 ح��ت��ى  ت�����ش��ت��م��ر 
�لأول �حلايل مب�شاركة 5 فرق حملية 
م���ن �لالعبني  ك��وك��ب��ة  ت�����ش��م  ك��ب��رية 
�مل�شنفني �ملو�طنني و�ملحرتفني حملة 
14 هاندكاب ، و�لتي ر�شد لها �لنادي 

و�لتذكارية  و�لعينية  �ملادية  �جلو�ئز 
رئي�س  �شمو  م��ن  بتوجيهات  �لقيمة 
باليوم  �لحتفالت  مع  تز�مناً  �لنادي 

�لوطني 46.
�ملثرية  �لفتتاحية  �جل��ول��ة  و����ش��ف��رت 
فوز  �لكبري  ز�ي��د  باإ�شتاد  �أقيمت  �لتي 
ف���ري���ق �أب�����و ظ��ب��ي ع��ل��ى دي������زرت بامل 
ظل  متكافئة  قوية  مبار�ة  بعد   6-7
فيها فريق ديزرت بامل ند� قويا �مام 
ثانية   50 �آخ��ر  �أب��و ظبي حتى  فريق 
كثري�  يف  قريبا  �ل��ت��ع��ادل  ك��ان  حيث   ،
�أبو  �أن خ��ربة فريق  ،�إل  �لأوق���ات  م��ن 
حالت  �ليبهوين  ف��ار���س  بقيادة  ظبي 
دي�����زرت  ف���ري���ق  دون حت��ق��ي��ق ط���م���وح 
�ل��ذي ق��اده ط��ارق �ل��ب��و�ردي ، و�شجل 
�أب��رز �ملر�شحني  �أب��و ظبي �أح��د  لفريق 

للفوز بلقب �لبطولة فار�س �ليبهوين 
�ل��ذي �شجل  و�لأرجنتيني خ��و�ن جوز 
ب��ج��ان��ب �لالعب  ك���ل م��ن��ه��م��ا ه���دف���ا، 
م��ات��ي��ا���س م��ا���ش��ادو �ل���ذي �شجل ل��ه 5 
يف  �لهد�فني  قائمة  ليت�شدر  �أه���د�ف 
�لفتتاح  مل��ب��ار�ة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ول��ة 
�ل��ت��ي �د�ره����ا �حل��ك��م �ل���دويل ر�فائيل 

�شيلفا ومارتني �غوري.
ويف �ملبار�ة �لثانية �لتي �أقيمت بامللعب 
مازير�تي  ف���ري���ق  ����ش��ت��ط��اع   3 رق����م 
�جلولة  ب��ه  ت�شدر  كبري  ف��وز  حتقيق 
فريق  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  للبطولة  �لأوىل 
�لم��ار�ت بنتيجة 8-3 بعد �ن �فتقد 
ف��ري��ق �لم����ار�ت ق��ائ��دة �ل��ف��ري��ق �شمو 
ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة 
�آل مكتوم لالإ�شابة ، وقد حل مكانها 

�ل�شاعد  �ل����الع����ب  حل���ظ���ة  �آخ������ر  يف 
ر����ش��د ب��ن د���ش��م��ال وق��د �شجل لفريق 
مازير�تي �لذي قاده �لالعب �لدويل 
و�شجل  �ل�شويدي  د�شمال  بن  عبد�هلل 
له �أحد �أهد�ف �لفريق  بجانب فيليب 
ه���دف���ا ، وج���ريغ���وري���رو )ه���دف���ني( ، 
و�شجل  �أه�������د�ف،   4 دي�����از   ول���وك���ا����س 
لفريق �لمار�ت ر��شد بن دري و�كونا 
وم��ات��ي��ا���س و�د�ره������ا �ل��ط��اق��م �ل���دويل 

�لرجنتيني.
مبار�تان �ليوم 

تتو��شل مباريات �لبطولة بعد ع�شر 
�ليوم �لثالثاء باإقامة مبار�تني حيث 
ت�شهد �ملبار�ة �لأوىل �أول ظهور لفريق 
ول��ف�����س م���ه���رة �ل�����ذي ي���و�ج���ه فريق 
للتعوي�س  ي�شعى  �ل���ذي  ب��امل  دي���زرت 

بعد خ�شارته يف مبار�ة �لفتتاح حيث 
ي�شعى للفوز ليبقي يف �شلب �ملناف�شة 
مم��ا ي�شعل �مل���ب���ار�ة ب��ني �ل��ف��ري��ق��ني ، 
وي��ق��ود ف��ري��ق م��ه��رة يف ظ��ه��وره �لأول 
طارق �حلبتور بجانب ج�شتو، وديغو، 
�لثانية بامللعب  �ملبار�ة  وتوما�س.. ويف 

رقم يتقابل فريق مازير�تي بعد ظهور 
�لأول �لقوي مع فريق �أبو ظبي �لذي 
ف���از ب����دوره يف �لف��ت��ت��اح ح��ي��ث يحدد 
�لبطولة  �شد�رة  �ملثري  �لكبري  �للقاء 

�لتي بلغت جولتها �لثانية.
فار�س

�����ش���ادة ق��ائ��د ف��ري��ق �أب����و ظ��ب��ي فار�س 
ملناف�شات  �لقوية  بالبد�ية  �ليبهوين 
�ملفتوحة  �ل��دول��ي��ة  �لإم�����ار�ت  ب��ط��ول��ة 
ع�شرة  �ل�����ش��اب��ع��ة  ن�شختها  يف  ل��ل��ب��ول��و 
و�لتي جتددت �قامتها برعاية كرمية 
م��ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ف���الح ب��ن ز�ي����د �آل 

نادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان، 
�لتي  و�ل��ب��ول��و  �خل��ي��ل  ل�شباق  غنتوت 
نادي غنتوت  �ليوم مبالعب  تتو��شل 
�جلولة  �ف�����رزت  �أن  ب��ع��د  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، 
مما  متقدمة  م�شتويات  �لفتتاحية 

ي�شهم يف �رتفاع م�شتوى �لبطولة.

رونالدو  كري�شتيانو  �ل��ربت��غ��ايل  �لنجمني  ب��ني  �مل��وع��د  �شيتجدد 
و�لرب�زيلي نيمار بعدما وقع ريال مدريد �لإ�شباين �ل�شاعي �ىل 
�لثالثة  للمرة  �للقب  و�ح��ر�ز  �ل�شتينات  منت�شف  �شيناريو  تكر�ر 
�لفرن�شي مبوجب  باري�س �شان جرمان  �لتو�يل، يف مو�جهة  على 

قرعة �لدور ثمن �لنهائي مل�شابقة دوري �بطال �وروبا.
�لقدم  لكرة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �لإث��ن��ني يف مقر  �لقرعة  و�شحبت 
جتمع  �أخ��رى  نارية  مو�جهة  عن  و�أ�شفرت  �ل�شوي�شرية،  نيون  يف 
عمالق ��شبانيا �لآخر بر�شلونة بت�شل�شي بطل �نكلرت�، فيما �أ�شعف 
�حلظ بايرن ميونيخ �لأملاين بح�شوله على �ملو�جهة �لأ�شهل بني 

�لكبارلأنه �شيلتقي ب�شكتا�س �لرتكي.
ومل يفز �ي فريق بلقب �مل�شابقة �لقارية �لأم ثالث مر�ت متتالية 
منذ منت�شف �ل�شبعينات حني حقق ذلك بايرن ميونيخ، ما يجعل 
�جناز �لفوز به مرة �أخرى بالن�شبة لريال كبري� جد� يف حال جنح 
�أي��ار مايو  نهائي  �شان جرمان ومو��شلة م�شو�ره نحو  يف تخطي 

يف كييف.
�للقب  وميلك ريال مدريد ما هو لزم ل�شافة �جناز 

�ل��ث��ال��ث ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، �ىل ذل���ك �ل����ذي ح��ق��ق��ه يف 
على يوفنتو�س �لإيطايل 1-4  فاز  حني   2017
بلقب  يحتفظ  ف��ري��ق  �أول  و�أ���ش��ب��ح  �ل��ن��ه��ائ��ي  يف 
�مل�شابقة ب�شيغتها �جلديدة، و�لأول على �لإطالق 

�لندية  )ك��اأ���س  و�ل�شابقة  �جل��دي��دة  بال�شيغتني 
�لأوروبية �لبطلة( منذ �أن حقق ذلك ميالن 

�لإيطايل عام 1990.
و�أ�����ش����ف �����ش���ط���ورة ري����ال 

بوتر�غوينو  �مي��ي��ل��ي��و 
حاليا  ي�����ش��غ��ل  �ل����ذي 

م����ن���������ش����ب م����دي����ر 
�مللكي،  �ل����ن����ادي 
فريقه  ل���وق���وع 
م����و�ج����ه����ة  يف 
مثل  م��ن��اف�����س 
جرمان  ����ش���ان 
يف هذه �ملرحلة 
من  �مل������ب������ك������رة 

قائال  �ل��ب��ط��ول��ة، 
�حل�������ظ  “لعب 

بهذه  ف���ري���ق���ان  دوره. 
�لإم���ك���ان���ي���ات ���ش��ي��ت��و�ج��ه��ان يف 

و�أحدهما  �لنهائي  ثمن  �ل���دور 
�شيودع �لبطولة«.

�شبورت�س”  �ن  “بي  ل�شبكة  و��شار 
�أن  “�أعتقد  ب��الإ���ش��ب��ان��ي��ة  �ل��ن��اط��ق��ة 

�ملو�جهة بينهما مبكرة، �إذ� ما �أخذنا 
ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار ب��اأن��ه��م��ا م���ن �لفرق 

�ملر�شحة لحر�ز �للقب«.
و�أن��ف��ق ���ش��ان ج��رم��ان �ل���ذي �شبق ل��ه �أن 

ت���و�ج���ه م���ع ري����ال م���رة و�ح�����دة يف دوري 
�لأبطال وكانت يف دور �ملجموعات لن�شخة 
2015-2016 حني تعادل �شفر-�شفر 
يف ب��اري�����س وف���از �ل��ن��ادي �مل��ل��ك��ي -1�شفر 
على �أر�شه، �أمو�ل طائلة لتعزيز �شفوفه 
يف  �لأوىل  للمرة  باللقب  �لفوز  وحماولة 
�لذي  نيمار  تعاقد�ته  �برز  تاريخه، وكان 
�رتباطه  لفك  ي���ورو  مليون   222 كلفه 

برب�شلونة.
�لنادي  �شيا�شة  عن  بوتر�غوينو  وحت��دث 

مبابي  كيليان  �ي�شا  �شم  �ل��ذي  �لباري�شي 
من موناكو يف �شفقة �شتكلفه �ل�شيف �ملقبل 

�شفوفهم  “يعززون  قائال  يورو،  مليون   180
طيلة  ت���زد�د  قوتهم  �شيف.  ك��ل  ر�ئ��ع��ني  بالعبني 

�ملجموعات”  دور  يف  كبري  ح��د  �ىل  مثاليا  �أد�ء  وق��دم��و�  �ل��وق��ت 
حيث ت�شدرو� �مام بايرن ميونيخ �لأملاين �لذي �حلق بهم هزمية 

وحيدة هام�شية يف �جلولة �خلتامية )3-1(.
�ملتوج  رون���ال���دو،  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة  بانتظار  �جلميع  �أن  �مل��وؤك��د  وم��ن 
م�شريته،  يف  �خلام�شة  للمرة  �لذهبية  �ل��ك��رة  بجائزة  �خلمي�س 
بر�شلونة من  �لتقليدي  �ل��غ��رمي  �ل���و�ن  ع��ن  د�ف���ع  �ل���ذي  ون��ي��م��ار 
عام  �ل��ق��اري  باللقب  معه  وت��وج  �ملن�شرم  �ل�شيف  حتى   2013

مرتني. �لإ�شباين  وبالدوري   2015
ي�شغل  �ل��ذي  ماك�شويل  �ل�شابق  �لرب�زيلي  �ل��دويل  �لظهري  ور�أى 
نادي  م��ن��ح��ت  �ل��ق��رع��ة  �أن  ج���رم���ان،  ���ش��ان  ���ش��ف��ري  ح��ال��ي��ا من�شب 
�ملا�شي حني فاز  �ملو�شم  �لعا�شمة فر�شة تعوي�س ما ح�شل معه 
على بر�شلونة -4�شفر يف ذهاب ثمن �لنهائي قبل �أن يخ�شر �يابا 
�شتعجب  ج��ي��دة...  ق��رع��ة  “�إنها  م�شيفا   ،6-1 �شاحقة  بنتيجة 

جمهورنا بعدما �أطيح بنا �ملو�شم �ملا�شي من قبل بر�شلونة«.
و�أكد “�إنه حتد جميل للنادي. �أعتقد �أننا جاهزون له«.

�لدور  يف  ن��اري��ة  م��و�ج��ه��ات  م��ن ح�شول  مفر  هناك  يكن  ومل 
�ن��دي��ة م��ث��ل ري���ال مدريد  �أن��ه��ت  ب��ع��دم��ا  �ل��ث��اين، ل�شيما 

ميونيخ  وب�����اي�����رن  وت�����ش��ل�����ش��ي 
و�شيف  وي���وف���ن���ت���و����س 

دور   ،2017
�مل����ج����م����وع����ات يف 

�ملركز �لثاين.
و�أ�����ش����ع����ف 

�حلظ �ىل حد ما مان�ش�شرت �شيتي ومان�ش�شرت يونايتد وليفربول 
�لإنكليزية، �إذ �أن �لتاأهل �ىل ربع �لنهائي يف متناولها متاما.

�ملمتاز، مبو�جهة  �ل��دوري  �ل��ذي يرتبع على �شد�رة  �شيتي  ووق��ع 
بازل �ل�شوي�شري �لذي يعود جمدد� �ىل مان�ش�شرت بعد �أن كان يف 

�لدور �لأول يف �ملجموعة ذ�تها مع يونايتد.
و�شتكون �ملبار�ة �لأوىل على �لإطالق بني �شيتي وبازل يف �شوي�شر�، 
فوق  مر�شحا  غ��و�ردي��ول  جو�شيب  �لإ�شباين  �مل��درب  فريق  ويبدو 
هذ�  يقدمه  �ل��ذي  �ملميز  �لأد�ء  ظ��ل  يف  مناف�شه  لتخطي  �ل��ع��ادة 
�مل��ج��م��وع��ات يف  �أن��ه��ى دور  ق��اري��ا ح��ي��ث  �أو  ك���ان حمليا  �إن  �مل��و���ش��م 
�شد�رة جمموعته �ل�شابعة بفارق 3 نقاط عن �شاختار د�نييت�شك 

�لأوكر�ين.
�لقارية  �مل�شابقة  يف  ���ش��ارك  �ل���ذي  يونايتد  جل���اره  بالن�شبة  �أم���ا 
ليغ” للمرة  “يوروبا  �لأوروب���ي  للدوري  بطال  تتويجه  بعد  �لأم 
�لذي خلفه  �لإ�شباين  ��شبيلية  ف�شيتو�جه مع  تاريخه،  �لأوىل يف 
للمرة  وذل��ك  ليغ”،  “يوروبا  كاأ�س  رفع  يف  �حلمر”  “�ل�شياطني 

�لأوىل على �لإطالق.
ومن ناحيته، يلتقي ليفربول مع بورتو �لربتغايل للمرة �لر�بعة، 
وميلك �لفريق �لإنكليزي �لأف�شلية كونه فاز يف مبار�تني وتعادل 
يف �لأخريني، فيما يلعب ممثل �نكلرت� �لأخر توتنهام �لذي ت�شدر 

جمموعته �أمام ريال مدريد، مع يوفنتو�س للمرة �لأوىل.
�خلم�شة،  �نكلرت�  ملمثلي  بالن�شبة  �لأ�شعب  �ملهمة  �أن  �ملوؤكد  ومن 
يف  بر�شلونة  يو�جه  �ل��ذي  �ملمتاز  �ل��دوري  بطل  لت�شل�شي  �شتكون 

�ختبار �شعب لرجال �ملدرب �لإيطايل �نتونيو كونتي.
-2011 ن�شخة  ن��ه��ائ��ي  ن�شف  �ىل  ب��ال��ذ�ك��رة  �ل��ف��ري��ق��ان  وي��ع��ود 
�لنهائي على  يف ذهاب ن�شف  ت�شل�شي  فاز  حني   ،2012
�آخ����ر هو  �ي��ط��ايل  ب��ق��ي��ادة م����درب  �ر���ش��ه -1�شفر 
�لنهائي  �ىل  ق����اده  �ل����ذي  م��ات��ي��و  دي  روب���رت���و 
2-2، ثم  بعد �ل��ت��ع��ادل �ي��اب��ا يف ك��ام��ب ن��و 
بايرن  ح�شاب  على  باللقب  �ل��ف��وز  �ىل 

ميونيخ.
�أمام  ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ  و���ش��ي��ك��ون 
�لختبار �لأ�شهل بني �لكبار، 
ب�شكتا�س  ي���و�ج���ه  ك��ون��ه 
�لتقاه  �ل��ذي  �لرتكي 
�لبافاري  �ل���ن���ادي 
خالل مو�شم 
-1 9 9 7
 1 9 9 8
عليه  وف���������از 
ذه����اب����ا و�ي����اب����ا يف 

دور �ملجموعات بنتيجة و�حدة -2�شفر.
بني  م�شر�عيه  على  مفتوحا  �ل��ت��اأه��ل  ب��اب  و�شيكون 
�شاختار د�نيت�شك وروما �ليطايل �لذي �نتهى م�شو�ره 
على   2011-2010 لن�شخة  �لنهائي  ثمن  �ل��دور  يف 
ي��د �ل��ف��ري��ق �لأوك�����ر�ين ب��اخل�����ش��ارة �أم��ام��ه 2-3 ذهابا 

و�شفر3- �يابا.
�شباط  و21  و20  و14   13 �لذهاب يف  مباريات  وتقام 
6 و7 و13 و14  فرب�ير �ملقبل، ومباريات �لياب يف 

�ذ�ر مار�س �ملقبل.

اجلــزائـــري عــوار مينــــح ليـــون ثالث نقــــاط ثمينـــــة 



   

 
يكت�شف بال�شدفة اأن زوجته قاتله مهوو�شة 

دفع �لف�شول زوًجا �أ�شرت�لًيا، بعد 5 �شنو�ت من �لزو�ج، للبحث عن 
��شم زوجته �لأمريكية على حمرك �لبحث غوغل ، حيث �كت�شف 

ما مل يكن يتوقعه وهو �أن زوجته قاتلة مهوو�شة .
ت��ع��ّرف على  ق��د  م���ور�ي، ويعمل طباًخا يف كاتومبا   �أن���درو  وك��ان 
بروك لني  كروز �لبالغة من �لعمر 38 عاًما عرب �لإنرتنت و�تفق 
من  فرب�ير  �شباط  يف  �أ�شرت�ليا  �إىل  و�نتقلت  �ل���زو�ج،  على  معها 

�لعام 2012.
�أنه لحظ هو�شها بعلم �جلرمية وق�ش�س �لقتلة �ملت�شل�شلني،  �إل 
فرتة  قبل  عالقتهما  �إن��ه��اء  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �لغريبة  وت�شرفاتها 
�إىل  غ��ادرت  �أن  بعد  منها  �لطالق  ورق��ة  �نتظار  ويف  لكنه  وجيزة، 
لالإبالغ  و�شارع  بعدة جر�ئم،  �رتباطها  �كت�شف  �ملتحدة،  �لوليات 
تزويرها  ب�شبب  و�لأم��ري��ك��ي��ة  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  �ل�شلطات  ل��دى  عنها 

لأور�قها �لثبوتية.
قتل مرّوعة بحق جارتها  بارتكاب جرمية  موؤخًر�،  ك��روز،  �تُّهمت 
�حلامل وخطف طفلها، و��شتبه بعالقتها مبقتل �شافانا جريويند، 
ُع���رث ع��ل��ى جثتها ملفوفة  22 ع��اًم��ا و�ل��ت��ي  �ل��ع��م��ر  �ل��ب��ال��غ��ة م��ن 

بالبال�شتيك يف نهر بولية ميني�شوتا .
�مل��رّوع جلثة جريويند، �لتي بدت عليها عالمات  وكان �لكت�شاف 
�لعنف �ل�شديد، قد جاء بعد �أيام قليلة من روؤيتها على قيد �حلياة 

لآخر مرة يف �شقة كروز  وزوجها �حلايل وليام هوين.
�شقة  ب�شحة جيدة يف  �ل��ولدة  على طفلها حديث  �لعثور  كما مت 
وُوّجهت   . �ل�شمالية  د�كوتا  ولي��ة  يف  فارغو   مدينة  يف  �لزوجني 
و�لختطاف  �ل��ق��ت��ل  �ل��ت��اآم��ر لرت��ك��اب ج��رمي��ت��ي  تهمة  ل��ل��زوج��ني 

وتقدمي معلومات كاذبة لل�شرطة.
وكان ردُّ كروز على �لتهم �ملوجهة �إليها �أنها غري مذنبة ، وكانت قد 
�لطفل  باإعطائها  قامت  جريويندط  �أن  لل�شرطة  �شابًقا  �شرحت 

طوًعا بعد �أن قالت �إنها �شاعدتها يف �إجنابه.

ريا�شي يتربع بدماغه!
قر�ره  لويجي )33 عاما( عن  بن  �لأمريكي  �لهوكي  �أعلن لعب 

�لتربع بدماغه للبحث �لعلمي.
�لأمريكي، مد�فع  �لوطني  �لهوكي  وقال بن لويجي لعب دوري 
�إنه قرر �لتربع بدماغه للبحث �لعلمي  فريق نيوجري�شي ديفلز، 
�ملتخ�ش�س بدر��شة �آثار �لرجتاجات و�إ�شابات �لر�أ�س على �أمر��س 
�عتالل �لدماغ �ملزمنة. و�أ�شار لعب �لهوكي �لأمريكي �إىل �أنه قرر 
�لتربع بدماغه، لأنه يريد �أن ي�شاعد �لعلم و�لعلماء بعد �أن ر�أى 
يف حياته �لريا�شية �لكثري من �أ�شدقائه يف �للعبة، ممن ��شطرو� 
كثرية  �أم��ر����س  ب�شبب  �لهوكي(  )لعب  �ملهنية  حياتهم  ت��رك  �إىل 
وخطرية �أ�شابتهم جر�ء هذه �للعبة، مع �أنهم مل ي�شبابو� بارجتاج 
�لهوكي  �أن يجعل من  يريد  �أن��ه  لويجي  و�أ�شاف  �أب��د�.  �لدماغ  يف 
كانت لطيفة جد� معي،  �لهوكي  ريا�شة  وق��ال:  �أمانا،  �أك��رث  لعبة 
�أ�شدقاء كرث، و�أتاحت يل فر�شة �ل�شفر  و�شاعدتني على �كت�شاب 
وجعلتني  �ل��ع��امل،  يف  كثرية  دول  و�إىل  �أم��ري��ك��ا  �أن��ح��اء  جميع  �إىل 
دروري  وتيد  �آد�م���ز  �أن غريغ  . يذكر  �أح��ب  �ل��ذي  �ل�شيء  �أم��ار���س 
�أي�شا  وع���دو�  ق��د  ك��ان��و�  �ل�شابقني،  �لهوكي  لعبو  �شفيني  وب��وب 
بالتربع باأدمغتهم للبحوث �لعلمية. �إل �أن بن لويجي، هو �لالعب 
�لأول يف دوري �لهوكي �لأمريكي �لوطني، �لذي �أعلن عن تربعه 

بدماغه وهو ل يز�ل ميار�س هذه �لريا�شة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قرية اأملانية بـ140 األف يورو فقط 
بيعت قرية �ألفينه �ل�شغرية �لو�قعة يف �أملانيا �ل�شرقية، �ل�شيوعية �شابقا، مقابل 140 �ألف يورو، يف مز�د علني فريد 

من نوعه ُنّظم �ل�شبت يف برلني.
وحددت جمموعة كارهاوزن  �ملتخ�ش�شة يف �ملز�د�ت على �لعقار�ت �ل�شعر �لأ�شا�شي لهذه �لقرية �ل�شغرية ب� 125 

�ألف يورو.
وقام �شخ�س و�حد ل غري مل يك�شف عن هويته باملز�يدة يف �لثمن، عرب �لهاتف ل�شر�ء هذه �لقرية ذ�ت �لبيوت 

�ملتد�عية �لتي كانت ملك م�شتثمرين مل تعرف هويتهم �أي�شا.
وقد ت�شدرت �ألفينه، �لتي مل ي�شمع عنها �لكثري يف �ل�شابق، عناوين �لأخبار منذ طرحها يف مز�د، يف �إطار م�شار 

غري �عتيادي لقرية بكاملها.
�لأملانية، خري مثال على ماآل قرى كثرية كانت جزء� من  �لإع��الم  لو�شائل  بالن�شبة  �ل�شغرية هي،  �لقرية  وهذه 
 27 قبل  �لبلد  توحيد  �إع��ادة  �إثر  �ل�شباب منها  نزوح  بعد  �لفقر  �شابقا، غرقت يف  �لدميوقر�طية  �أملانيا  جمهورية 

عاما.
ويعد هذ� �ملز�د فر�شة لرتميم هذه �لقرية �ملمتدة على 16800 مرت مربع تقريبا، على بعد حو�ىل 120 كيلومرت� 

عن برلني حيث ل يز�ل يقيم نحو 20 �شخ�شا.
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ترامب ي�شاهد التلفزيون 8 �شاعات يوميًا
ن�شرت �شحيفة نيويورك تاميز تقرير�ً مف�شاًل عن كيفية ق�شاء �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب �شباحه، ومن �أكرث �لأمور �لالفتة يف يوم تر�مب، 

ق�شاوؤه ما بني 4 �إىل 8 �شاعات يومياً �أمام �لتلفزيون.
و�أفادت �شحيفة تلغر�ف �لربيطانية باأن �ملعلومات �لتي ن�شرتها �شحيفة 
نيويورك تاميز �لأمريكية يف تقريرها م�شتندة لإف��اد�ت من مقربني من 
مب�شاهدة  �شباحاً  و�لن�شف  �خلام�شة  �ل�شاعة  تر�مب  نهار  ويبد�أ  تر�مب. 

�لتلفزيون يف غرفة �لنوم �لرئي�شية يف �لبيت �لأبي�س.
�لتي  �لإخبارية، وهي  �إن   �إن  �شي  �شبكة  �لتي يختارها هي  �لأوىل  و�لقناة 
�لأم��ري��ك��ي��ة يف  �ل�شحيفة  لو�شف  لن��ت��ق��اد�ت��ه  وف��ق��اً  د�ئ��م��اً حم���ور�ً  ت�شكل 

تقريرها.
و�ملحطة �لثانية �لتي ينتقل �إليها يف �ل�شباح هي �شبكة فوك�س نيوز ليتابع 

برنامج فوك�س و�لأ�شدقاء  �ملف�شل لديه. 
ويتابع تر�مب يف وقت �لذروة بع�س �لرب�مج �ل�شيا�شية على �لقناة نف�شها، 

لإعالميني بارزين مثل �شون هانيتي، ولور� �إنغر�هام، وجانني بريو.
غري �أن هذه �لتقارير تتناق�س مع ما �شرح به تر�مب خالل زيارته لعدة 
دول يف �آ�شيا حول تخ�شي�شه وقتاً �أطول من �أجل �لقر�ءة مقارنة مب�شاهدة 
�لتلفزيون، مهاجماً كل من يتهمه بالعك�س بالقول: تعلمون �إنهم �شحفيون 

مزيفون وم�شادر مزيفة .

ثعبان قادر على ابتالع 3 رجال معًا
�آخرين،  رجلني  وب�شحبة  ثعابني،  �شائد  ليون  جاي�شون  �لأمريكي  متكن 
من �لقب�س على �أكرب ثعبان من �أي وقت م�شى يف ولية فلوريد�، وذلك 
�لولية  جنوب  �لثعابني  على  للق�شاء  �حلكومية  �ملياه  �إد�رة  برنامج  حتت 

�لأمريكية.
على  للحفاظ  �لوطنية  �شيرب�س  د�خ��ل حممية  �لثعبان  �ل�شائدون  ووج��د 
�لطبيعة يف �لولية �لأمريكية، حيث ذكرت �شحيفة ديلي �شتار �لربيطانية، 
، و�شّجل حجمه  �أن��و�ع ثعابني يف �لعامل  �أكرب خم�س  �أنه من نوع �لبورمي 

رقًما قيا�شًيا بطول 17 قدًما، ووزن 132 رطاًل.
وعّقب ليون على �لكت�شاف بالقول: هذ� �لثعبان ميكنه قتل �إىل حد كبري 
و�ل�شيطرة  رج��ال،  ث��الث  على  �لقب�س  ومُيكنه  كما  �لنمو،  كامل  رج��ل  �أي 

عليهم مًعا. 
�أي وق��ت م�شى من نوع  �أك��رب ثعبان من  وك��ان جاي�شون ليون قب�س على 

بريون يف عام 2013، حيث بلغ طول ذيله 18 قدًما.
ُيذكر �أن �إد�رة �ملياه �لتابعة للحكومة �لأمريكية، �أطلقت ُمنذ �إبريل/ ني�شان 
�ملا�شي، برنامج �إد�رة �لثغر�ت و�لق�شاء على �لثعابني، و�أعلنت عن مكافاأة 
مالية تبلغ 8.1 دولر لكل �شاعة عمل، وتزد�د وفًقا حلجم �لثعبان، وبهذ� 

�لكت�شاف �شيتلقى ليون وجمموعته 375 دولًر�.

ميغان ماركل تقرر 
عر�س منزلها للبيع

بعد �إعالن خطبتها على حبيبها 
�ملمثلة  ق������ررت  ه�������اري،  �لأم�������ري 
عر�س  ماركل  ميغان  �لأمريكية 
فيه  تعي�س  ك��ان��ت  �ل���ذي  منزلها 
  Suits م�شل�شل  ت�����ش��وي��ر  �أث���ن���اء 
جمهولة،  لأ���ش��ب��اب  وذل���ك  للبيع 
كما كانت قد قررت موؤخر�ً ترك 
حبها  �أج��ل  م��ن  �لفني  م�شو�رها 
باأيام  خ��ط��ب��ت��ه��م��ا  �إع�����الن  ف��ق��ب��ل 
م�شل�شلها  م��ن  �ن�شحابها  �أعلنت 

Suits  و�عتز�لها �لتمثيل.
�أك������د ق�شر  �آخ�������ر،  ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د 
هاري  �لأم�����ري  �أن  كن�شينجتون 
�شيتزوجان  م��ي��غ��ان   وخ��ط��ي��ب��ت��ه 
بقلعة  ج��ورج  �لقدي�س  كني�شة  يف 
�مل��ق��ب��ل، حيث  �أي�����ار  ون���د����ش���ور يف 
�مل���ال���ك���ة بحفل  �ل��ع��ائ��ل��ة  ت��ت��ك��ف��ل 
�ملو�شيقى  ذل���ك  يف  مب���ا  �ل���زف���اف 

و�لزهور و�ل�شتقبال.

ترامب يعيد �شعبان عبد 
الرحيم اىل الواجهة

�مل�شري،  �ل�����ش��ع��ب��ي  �مل��ط��رب  ع���اد 
ت�شدر  �إىل  �لرحيم،  عبد  �شعبان 
ع���ن���اوي���ن �لأخ����ب����ار جم������دًد� بعد 
مو�قع  ع���ل���ى  ن��ا���ش��ط��ني  ت�������د�ول 
�أغنية  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لرئي�س  ت���ه���اج���م  ل����ه  ج����دي����دة 
�لأم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب، بعد 
�إعالنه �لقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل 

�لأربعاء �ملا�شي.
و�لأغ��ن��ي��ة �جل��دي��دة �ل��ت��ي ت�شهد 
من�شات  ع����رب  ك����ب����رًي�  ت���ف���اع���اًل 
�ل��ت��و����ش��ل �لج���ت���م���اع���ي، ج���اءت 
ت����ر�م����ب خال�س  ع����ن����و�ن  حت����ت 
�جت�����ن ، وت��ت�����ش��م��ن �ن���ت���ق���اد�ت 
�لرئي�س  م��و�ق��ف  على  وه��ج��وًم��ا 
باتت  �لتي  وق��ر�ر�ت��ه،  �لأمريكي 

تهدد �لعامل حالًيا.

هجر زوجته 15 عامًا فاأجربته النريان على العودة   
كما يقال: رب �شارة نافعة ، وهذ� ما حدث مع هذ� �لرجل 
�لذي �لتم �شمله مع �أ�شرته بعد غياب د�م �شنو�ت طويلة، �إثر 
�لتهام �لنري�ن ملنزلهم.  يف �أكتوبر )ت�شرين �لأول( �ملا�شي 
مذعورة  �ل��ن��وم  م��ن  فيوريني  �إجن��ل  �لأمريكية  ��شتيقظت 
وهرعت  منزلها.  يف  ��شتعلت  �ل��ن��ري�ن  ب��اأن  �كت�شفت  بعدما 
�إجنل من فورها لإنقاذ �أطفالها �لذين كانو� يغطون يف نوم 
عميق.  وبعد �أن جنحت �إجنل يف �إيقاظ طفليها و�إخر�جهما 
ت���ز�ل د�خل  ب���اأن طفلتها �ل�����ش��غ��رية ل  �أدرك����ت  م��ن �مل��ن��زل، 
�إىل  و�لعودة  بحياتها  للمخاطرة  دفعها  �لذي  �لأمر  �ملنزل، 
د�خل �ملنزل لإخر�ج �لطفلة.  وكان �أحد رجال �لإطفاء مير 
ب�شيارته بالقرب من �ملنزل بال�شدفة، عندما �شاهد �لنري�ن 
�خلطر  عن  و�إبعادهم  �لعائلة  مب�شاعدة  فقام  �ملنزل  تلتهم 
قبل �أن يت�شل بفرق �لإطفاء.  وبعد �حلريق خ�شرت �لعائلة 
منزلها ما دفع �ملجتمع �ملحلي ملد يد �لعون لهم، عرب جمع 
�لتربعات و�شر�ء منزل متنقل لإيو�ئهم، �إ�شافة �إىل �لتربع 

بقطع �لأثاث و�لأمو�ل لهم. 
وتوجت فرحة �لأ�شرة بعودة زوج �إجنل �إىل عائلته بعد 15 
�لعائلة  �لذي �شاهم يف مل �شمل  �لأم��ر  عاماً من �لهجر�ن، 
من جديد و�إعادة �لنب�س و�حلميمية �إليها، بح�شب ما ورد 

يف موقع فاميلي �شري �لإلكرتوين. 

مل تقلم اأظافرها منذ 7 �شنوات
مل  �ل��ت��ي   ، م���ارولن���د�  م��ارغ��ري��ت��ا  روز�  �لكولومبية  دخ��ل��ت 
باعتبارها  بالدها  مو�شوعة  �شنو�ت،   7 منذ  �أظافرها  تقلم 
مارولند�   وت�شعى  ك��ول��وم��ب��ي��ا.  يف  �أظ��اف��ر  �أط����ول  �شاحبة 
من  قيا�شي  رق��م  حتقيق  و�إىل  �لعاملية  �إىل  للو�شول  حالًيا 
خالل ت�شجيل �أطول �أظافر ل�شخ�س يف �لعامل، يف جمموعة 
زوجها  �إن  م��ارولن��د�   وق��ال��ت  �لقيا�شية.  ل��الأرق��ام  غيني�س 
منذ  بها  و�لعناية  �أظ��اف��ره��ا  تربية  على  ي�شاعد�ها  و�بنها 
�شنو�ت، �إل �أنها تلقى معار�شة من بع�س �أفر�د �أ�شرتها �لذين 
ي�شفون �أظافرها باأنها خمالب . وتلون مارولند�  �أظافرها 
ح�شب �ملو�شم، وت�شتخدم لطالئها حو�يل 3 علب من طالء 
�لأظ���اف���ر يف ك��ل م���رة. ون��ظ��ًر� ل��ط��ول �أظ��اف��ره��ا، ف��اإن��ه من 
�ل�شعب على مارولند�  �لقيام باأن�شطتها �ملنزلية �ليومية، 
�إىل درجة �أنه ل ميكنها �ل�شتحمام ب�شهولة، كما �أنها جتد 
�يانا  �لأمريكية  �أن  يذكر  �ملطبخ  باأعمال  �لقيام  يف  �شعوبة 
ويليامز  حظيت بلقب �شاحبة �أطول �أظافر بالعامل ودخلت 
2018 و�لتي يبلغ  مو�شوعة غين�س لالأرقام �لقيا�شية لعام 
، وهي فنانة  ويليامز  5.4 مرت. وق�شت   �أك��رث من  طولها 
�لأظافر من هيو�شن، �أكرث من 23 عاًما لرتبية �أظافرها.

بيطري يخرج 21 لّهاية من معدة كلب
�إنه  �لأمريكية،  �أوكالهوما  ولي��ة  من  بيطري  طبيب  ق��ال 
�أخ���رج ع�����ش��ر�ت ل��ه��اي��ات �لأط��ف��ال م��ن م��ع��دة كلب �أح�شره 
�شاحبه �إىل عيادته وهو يعاين من �آلم مربحة يف معدته.  
رعاية  م�شت�شفى  م���ن  ري�����ش��ب��ويل  ك��ري�����س  �ل��دك��ت��ور  وذك����ر 
�حليو�نات يف منطقة �إدموند �أند دويف، باأن �لكلب �لذي يبلغ 
من �لعمر 4 �شنو�ت ح�شر �إىل عيادته وهو يعاين من �ألم 
�إحدى  �أن خرجت  �ل��وزن.  وبعد  و�لتقيوؤ وفقد�ن  �ملعدة  يف 
�للهايات من فم �لكلب �أثناء تقيوؤه، قام �لطبيب ري�شبويل 
للكلب  �ل�شينية  �لأ�شعة  و�شور  �لفحو�شات  بع�س  ب��اإج��ر�ء 

ليكت�شف عدد�ً كبري�ً من �للهايات يف معدة �لكلب. ممثلة بوليوود الهندية تاب�صي بانو خالل حدث ترويجي يف مومباي. )ا ف ب(

جنود اإ�شرائيليون 
ل�شو�س فواكه 

قيام  فل�شطينيون  ن�����ش��ط��اء  وث���ق 
ج�����ن�����ود م������ن ج����ي���������س �لح�����ت�����الل 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ب�����ش��رق��ة ف���و�ك���ه من 
�لز�وية  ب���اب  منطقة  يف  ب�شطات 
�ل�شفة  ج��ن��وب  �خلليل  مدينة  يف 
خ����الل قمعهم  �مل��ح��ت��ل��ة  �ل��غ��رب��ي��ة 
ملو�جهات مع �شبان فل�شطينيني يف 
�ملدينة �حتجاجا على قر�ر تر�مب 

�لأخري.
جي�س  ب����ا�����ش����م  �ل�����ن�����اط�����ق  وق���������ال 
�فيخاي  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���الل 
�إن��ه يف �شوء ما ين�شر على  �أدرع��ي 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  و����ش���ائ���ل 
خالله  يظهر  ف��ي��دي��و  مقطع  م��ن 
جندي ياأخذ فاكهة من عربة بيع 
خالل  �لتو�شيح:  ن��ود  �خلليل  يف 
ن�شاطات لقو�ت �جلي�س يف �خلليل 
ق��ام �ح��د �ل��ق��ادة ب��اأخ��ذ فاكهة من 
ل  لفل�شطينيني،  تابعة  بيع  عربة 
�شّك �أن هذ� �لت�شرف غري مقبول 
قائد،  �أو  ع من جندي  متوقَّ وغري 
�حلادثة  يف  و�ل��ت��ح��ق��ق  ف��ح�����س  مت 
عمل  تعليق  وت��ق��رر  �لكتيبة  د�خ��ل 
�لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  و�شيتم  �لقائد، 

�لن�شباطية بحقه.
�ملحتلة  �لأر����������س  يف  وت���ت���و�����ش���ل 
جنود  م�����ع  ع���ن���ي���ف���ة  م�����و�ج�����ه�����ات 
�لحتالل �لإ�شر�ئيلي لليوم �لثالث 
قر�ر  على  �حتجاجاً  �ل��ت��و�يل  على 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
عا�شمة  ب���ال���ق���د����س  ب�����الع�����رت�ف 

لدولة �لحتالل �لإ�شر�ئيلي.

اأغرب الق�ش�س ال�شحية لعام 2017
�شهد عام 2017 �لذي �شارف على نهايته جمموعة من 
�لطب و�ل�شحة،  �لغريبة و�لطريفة يف عامل  �لق�ش�س 
وعياد�ت  �مل�شت�شفيات  �مل��ر���ش��ى  م��ن  ع���دد  ر�ج���ع  ح��ي��ث 
�لأطباء، وهم ي�شتكون من �أعر��س طبية فريدة ونادرة، 
�أور�م و�أ�شياء  وخ�شع بع�شهم لعمليات جر�حية، لإز�لة 
غريبة من �أج�شادهم. وفيما يلي، جمموعة من �أغرب 
بح�شب   ،2017 ع��ام  �شهدها  �ل��ت��ي  �لطبية،  �لق�ش�س 

موقع فوك�س نيوز:
- جهاز تقومي �أ�شنان يف معدة �مر�أة:�كت�شف �لأطباء   1
يف �أ�شرت�ليا، جهاز تقومي �أ�شنان، بقي عالقاً د�خل معدة 
30 ع��ام��اً، لأك��رث م��ن عقد من  �م���ر�أة تبلغ م��ن �لعمر 
�لزمان. حيث �أظهرت �ل�شور �لتي خ�شعت لها �ملري�شة، 
د�خ��ل معدتها منذ  �إن�س   3 �شلك معدين بطول  وج��ود 

وقت طويل.
من  تبلغ  فتاة  �شعرها:توفيت  �أك��ل  م��ن  فتاة  وف��اة   -  2
يف  وه��ي  مفاجىء،  ب�شكل  بريطانيا  يف  عاماً   16 �لعمر 
وفاة  �أن  �لفحو�شات  و�أظ��ه��رت  �مل��در���ش��ة،  �إىل  طريقها 
جا�شمني بيفرز، كانت ناجتة عن كرة كبرية من �ل�شعر 
تناول  �عتاد�ت على  �أن  بعد  ��شتقرت يف معدتها، وذلك 

�شعرها.
- �إز�لة جزء كبري من �أمعاء مري�س:��شطر �لأطباء   3
�أم��ع��اء مري�س  م��ن  �شم   30 �إز�ل���ة نحو  �إىل  �ل�شني،  يف 
يبلغ من �لعمر 22 عاماً، بعد �أن ت�شخم بطنه ب�شكل ل 
ي�شدق، ومت �لعثور على نحو 15 كيلو من �لرب�ز د�خل 

�أمعائه، علماً �أنه كان يعاين من �لإم�شاك منذ �لولدة.
�خل�شية  �إز�ل���ة  ب�شبب  تعوي�س  على  يح�شل  رج��ل   -  4
دولر  �أل��ف   870 على  هان�س  �شتيفن  �ل�شليمة:ح�شل 
�ل�شليمة  باإز�لة �خل�شية  قام طبيبه  �أن  بعد  كتعوي�س، 
2013، حيث  عام  لها يف  خالل عملية جر�حية خ�شع 
ع���اين �مل��ري�����س �ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر م���ن �أمل ���ش��دي��د يف 
باإز�لة  قام  �لطبيب  لكن  �ليمنى لوقت طويل،  خ�شيته 

�لي�شرى خالل �لعملية.
�أ�شد �لبحر  ��شبع  مر�س  من  تعالج  فتاة   5-

�لعام،  ه��ذ�  م�شاهدة  �لفيديو  مقاطع  �أك��رث  م��ن  و�ح��د 
فانكوفر،  يف  �مل���اء  �إىل  �لبحر  �أ���ش��د  �شحبها  لفتاة  ك��ان 
قبل �أن ت�شارع �أ�شرتها �إىل �ل�شتف�شار عن مر�س ��شبع 
�أفوه  �ل��ن��اجت ع��ن بكترييا م��وج��ودة د�خ��ل  �أ���ش��د �لبحر  

�حليو�نات �لبحرية.

ت�شوية جديدة بني براد بيت 
واأجنلينا جويل 

على  ج��ويل،  �أجنلينا  �لعاملية  �ملمثلة  ت�شوية طالقه من  بيت  ب��ر�د  �لعاملي  �ملمثل  يحاول 
�لرغم من حماولت �لأخرية لعودة عالقتهما و�لإ�شتمر�ر بها.

100 مليون دولر  �أن بيت عر�س   ، �آن��د �شتايل  �أف��اد تقرير ن�شره موقع لي��ف  وم��وؤخ��ر�ً 
لإنهاء �مل�شاألة �إّل �أن جويل رف�شت. وذكر �لتقرير �أن بيت )53 عاما( يرف�س حماولت 
�لرجوع �لتي تقوم بها جويل وي�شر على �لت�شوية لذلك بد�أ برمي عرو�س ت�شوية مالية 
�شخمة ملحاميتها �ل�شخ�شية، لكنها رف�شت جميع �لعرو�س و�آخرها �ل�100 مليون دولر. 
�أن  �شائعات، م�شيفاً  �أنها جمرد  ، موؤكد�ً   Gossip Cop نفاه موقع  �لكالم  ولكن هذ� 
�ملوقع د�ئماً ما ين�شر �أخبار� مغلوطة ويحاول قدر �لإمكان جتنب ذكر �أ�شماء م�شادرها 
�ملثال  �أو �لأ�شماء �مل�شغرة، على �شبيل  ��شم �لنجم، وي�شتخدم �لألقاب  �أو حتى  �لد�خلية 

يتحا�شون كتابة ��شم �أجنلينا جويل  بهذ� �ل�شكل بل ي�شتبدلونه با�شم �إجني .


