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ر�شالة ملحمد بن را�شد من رئي�س
 وزراء اإ�شبانيا ت�شلمها قرقا�س

•• اأبوظبي-وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  تلقى �شاحب �ل�شمو 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ر�شالة خطية من 
�لثنائية  بالعالقات  تتعلق  ر�خوي  ماريانو  �لإ�شباين  �ل��وزر�ء  رئي�س 

بني �لبلدين.
ت�شلم �لر�شالة معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة 
لل�شوؤون �خلارجية خالل ��شتقباله يف ديو�ن عام �لوز�رة �م�س �شعادة 
�ململكة  �شفري  فالدير�ما  فرينانديث  �شالريت�س  �إيوخينيو  خو�شيه 

�لإ�شبانية لدى �لدولة.
ح�شر �للقاء.. �شعادة �لدكتورة ح�شة عبد�هلل �لعتيبة �شفرية �لدولة 

لدى �ململكة �ل�شبانية .

حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل جمل�س 
اإدارة �شركة اأبوظبي لالإعالم برئا�شة نورة الكعبي 

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
�إد�رة �شركة  �أبوظبي قر�ر� باإعادة ت�شكيل جمل�س  �لتنفيذي لإمارة 

�أبوظبي لالإعالم برئا�شة معايل نورة حممد هالل �لكعبي.
عل�ي  و�ل�شادة  �ل�شعادة  �أ�شحاب  كل من  على ع�شوية  �لقر�ر  ون�س 
�مل��ه�����ريي وح��م��ي��د �شعيد  خ��ل��ف��ان �ل��ظ��اه�����ري وم���رمي ع��ي��د خمي�س 
�أحمد  حمد  �شلطان  و  �لنعيم�ي  خليف�ة  وحممد  �ملن�شوري  حميد 

�لظاه��ري.

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل �طالقهما برنامج �لمار�ت �لوطني للف�شاء   )و�م(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يطلقان برنامج الإمارات الوطني للف�شاء

بتوجيهات خليفة وحممد بن زايد: 
خليفة الن�شانية تتكفل بنفقات العر�س 
اجلماعي لـ 888 �شابا وفتاة يف البحرين

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�آل  نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وبرعاية �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد 
خليفة ممثل جاللة �مللك لالأعمال �خلريية و�شوؤون �ل�شباب يف مملكة �لبحرين 
�ل�شقيقة .. تنظم موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لن�شانية لل�شنة 
يف  �ليوم  �شيقام  �ل��ذي  وعرو�شة  عري�شا   888 ل�  �جلماعي  �لعر�س  �ل�شاد�شة 

فندق كرو�ن بالز� باملنامة على نفقتها.                  )�لتفا�شيل �س3(

•• دبي -وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �أطلق �شاحب 
�ل�شمو  رع��اه �هلل و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة �لربنامج �لوطني للف�شاء.
و �عتمد �شموهما ��شرت�تيجية )�لربنامج �لوطني للف�شاء( �لتي تعد 
�أكرب خطة علمية متكاملة من نوعها يف �ملنطقة وتت�شمن �إن�شاء �أول 
مدينة علمية ملحاكاة �حلياة على كوكب �ملريخ وت�شم متحفا للمريخ 

وخمترب�ت متخ�ش�شة.                              )�لتفا�شيل �س2(
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احلوثيون ي�صدرون حكما بالإعدام على �صحفي رف�ض تاأييدهم

اجلي�س اليمني ي�شيطر على منطقة ا�شرتاتيجية يف تعز
•• عوا�صم-وكاالت:

عبدربه  للرئي�س  �ملو�لية  �ليمنية  �ل��ق��و�ت  �شيطرت 
من�شور هادي، �م�س �لأربعاء، على �أجز�ء و��شعة من 
غربي  جنوب  تعز،  مبحافظة  ��شرت�تيجية  منطقة 

�ليمن.
قائد عمليات  �ل�شغري،  �لعقيد عبده حمود  وبح�شب 
���ش��ي��ط��رت ق����و�ت �جلي�س  ت��ع��ز،  17 م�����ش��اة يف  �ل���ل���و�ء 
�لكدحة  م��ن منطقة  و����ش��ع��ة  �أج����ز�ء  على  و�مل��ق��اوم��ة 
معارك  بعد  �ملحافظة،  �ملعافرغربي  ملديرية  �لتابعة 
م�شلحي  ���ش��د  �لآن  ح��ت��ى  م�شتمرة  ز�ل����ت  ل  عنيفة 
�ل�شابق، علي عبد  للرئي�س  �ملو�لية  و�لقو�ت  �حلوثي 

�هلل �شالح.
�حلكومية،  �ل��ق��و�ت  يف  �ل�شابط  �ل�شغري،  و�أ���ش��اف 
جبل  عليها  �ل�شيطرة  متت  �لتي  �مل��و�ق��ع  بني  من  �إن 
من  �أق��ل  �إد�ري  )تق�شيم  عزلة  ق��رى  وبع�س  �ل���درب، 

�ملديرية( �لعثرية يف �ملنطقة ذ�تها.
ي�شيطر  م��ن  �أن  يف  �ل��ك��دح��ة،  منطقة  �أهمية  وتكمن 
�لر�بط بني  �لرئي�س  �لطريق  تاأمني  ي�شتطيع  عليها 
�إىل مدينة عدن  ا  �أي�شً �مل��وؤدي  ب��ة  و�ل��رترُ تعز  مدينتي 
جنوبي �لبالد، كما �أن هذه �ملنطقة حماذية ملديريتي 

مقبنة و�لو�زعية يف �ملحافظة، ح�شب �مل�شدر.
مينية  حمافظات  ت�شهد  تعز،  حمافظة  �إىل  و�إ�شافة 
�أخرى، حرًبا منذ �أكرث من عامني بني �لقو�ت �ملو�لية 
ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة م���ن ج��ه��ة، وم�����ش��ل��ح��ي �حلوثي 
و�لقو�ت �ملو�لية للرئي�س  �ملخلوع علي عبد�هلل �شالح 
�شعبة،  �إن�شانية  �أو���ش��اًع��ا  خملفة  �أخ����رى،  جهة  م��ن 

و�أعد�ًد� كبرية من �لنازحني.
�لدولة  �أم���ن  حمكمة  ت�شمى  م��ا  �أ���ش��درت  ذل���ك،  �ىل 
�ليمنية  بالعا�شمة  �حل��وث��ي��ني  ل�شيطرة  �خلا�شعة 
���ش��ن��ع��اء، �م�����س �لأرب����ع����اء، ح��ك��م �لإع������د�م ب��ح��ق �أحد 

�ل�شحفيني �ليمنيني.

عودة �ل�شرطي �لمريكي �ىل حميطات �لعامل

بلحاج من مدير ديو�ن �لرئي�س �ىل �شر�ع مفتوح معه

مواقــيت ال�صالة

بوتني يلتقي تيلر�صون ووا�صنطن تدعو مو�صكو للتخلي عن الأ�صد

فيتو رو�شي �شد قرار حول الكيميائي ال�شوري

ليبيا: اأوروبا مل ت�شاعد ليبيا اإل بوعود فارغة
•• طرابل�س-وكاالت:

قال رئي�س حكومة �لوفاق �لليبية فائز �ل�شر�ج �إن دول �لحتاد �لأوروبي 
مل ت�شاعد ليبيا �إل بوعود فارغة، مو�شحا �أن حكومته م�شتعدة -�إن تلقت 
م�شاعدة كافية من �لحتاد �لأوروب��ي- ملكافحة �لتهريب، وعمل كل ما 
يلزم ملنع موت �ملزيد من �لب�شر غرقا مبياه �ملتو�شط، وعدم توجه �ملزيد 
من �لالجئني لأوروبا. ويف مار�س �آذ�ر �ملا�شي، قال م�شوؤولون �إيطاليون 
�قت�شادية  وم�شاعد�ت  معد�ت  لإر���ش��ال  ��شتعد�د  على  �إنهم  و�أوروب��ي��ون 
�إىل ليبيا مل�شاعدتها على وقف تدفق �ملهاجرين. و�شم �لجتماع وزر�ء 
من  �ملهاجرين  تدفق  لوقف  خطة  لو�شع  �أوروب��ي��ة  دول  ثماين  د�خلية 

ليبيا وم�شاعدة حكومة �لوفاق بهذه �ملهمة.
ويف مقابلة مع �شحيفة بيلد �لأملانية، قال �ل�شر�ج �إن عدم حترك �أوروبا 
مل�شاعدة بالده �شيوؤدي لرتفاع �أعد�د �ملهربني و�لالجئني، م�شري� �إىل �أن 
ليبيا بحاجة عاجلة مل�شاعدة متخ�ش�شة باحلماية وت�شديد �لرقابة على 

�ل�شو�حل، ودعم �ملجتمع �لدويل لعملية حتقيق �ل�شتقر�ر فيها.
ب�شبب ما حتققه من  �لب�شر  تهريب  �زده��ار جت��ارة  �أن  �ل�شر�ج  و�أ�شاف 
�ملهاجرين  �آلف  �نتظار  يقابله  لها،  �ملنظمة  للع�شابات  طائلة  مكا�شب 
�لبحر نحو  �لأي��ام لأخ��ذ فر�شتهم بركوب  بليبيا هذه  �لنظاميني  غري 

�أوروبا.
من ناحية �أخرى، قالت بيلد �إن ليبيا -�لتي يعلق �لحتاد �لأوروبي عليها 
�آمال كبرية يف �إيقاف �لهجرة غري �لنظامية وموجات �للجوء �لقادمة 
�إيل دوله- ل ميتلك خفر �ل�شو�حل فيها �إل �شفينتني �شاحلتني للعمل 

�إ�شافة لثماين �شفن �أخرى متعطلة متاما.

            املنطق الوظيفي هو الذي انت�صر:

دونالد ترامب»اجلديد«.. �شرطي بدون عقيدة!

�مل�شوؤوليات  توزيع  ب��اإع��ادة  �ملطالبة 
د�خل �لهيئة �ل�شيا�شية.

وه���و م���ا ي���دل وف���ق رئ��ي�����س �لهيئة 
�لق�شية  �أّن  على  للند�ء  �لقانونية 
ونز�عا  �أ�شا�شا  �شيا�شيا  حتمل طابعا 
ق�شية  ول���ي�������ش���ت  �مل���ن���ا����ش���ب  ع���ل���ى 

�نتخابات على حد قوله ويهدف من 
على  �لت�شوي�س  �إىل  باحلاج  خاللها 
�حل��زب �ل��ذي ب��د�أ ي�شرتجع مكانته 
بني منا�شليه بعد �أن نّظم �شل�شة من 
و�لإقليمية.       �جلهوية  �لجتماعات 

)�لتفا�شيل �س13(

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�ن�شو� كل ما كنتم قد قر�أمتوه عن 
�أ�شهر:  �شتة  طيلة  تر�مب  دون��ال��د 
ك�����ان ي��ك��ف��ي �إط�������الق ���ش��ح��ن��ة من 
���ش��و�ري��خ ت��وم��اه��وك ع��ل��ى قاعدة 
�شورية ، حتى ي�شبح دونالد تر�مب 

رئي�شا للوليات �ملتحدة بحق.
ول بد من �لقول �أنه خالل �حلملة 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ومنذ 
نوفمرب،   8 ي��وم  �ملفاجئ  �نتخابه 
�أول(،  )�أمريكا  �شعار  تر�مب  طرح 
�شغبه  �أّن  للعامل  �لنطباع  و�أعطى 

ل يعني �شيئا.
و�أوروبا،  �لأو�شط  و�ل�شرق  �آ�شيا  يف 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ����ش��ت��ع��ّد ح��ل��ف��اء 
لعامل خال من �ل�شرطي �لأمريكي، 
عامل بد�أت ثماين �شنو�ت من حكم 

اإ�شراب لالأ�شرى الفل�شطينيني واعتقالت ت�شمل برملانيًا
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال معتقلون فل�شطينيون يف �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية ينتمون حلركة فتح 
�م�س �إنهم قررو� �لدخول يف �إ�شر�ب مفتوح عن �لطعام يف �ل�شابع ع�شر 
من �ل�شهر �جلاري للمطالبة بتح�شني �أو�شاعهم. و�أ�شاف �ملعتقلون يف 
من  كر�متنا  على  حفاظا  و�لكر�مة  �حلرية  معركة  خو�س  قررنا  بيان 

�أجل حقوقنا �لإن�شانية �لب�شيطة.
ودعا �ملعتقلون جموع �لفل�شطينيني �إىل �لتعبري عن كل معاين �لت�شامن 

و�مل�شاندة لالإ�شر�ب �لتاريخي �لذي �شتقوده �حلركة �لأ�شرية.
من  فل�شطينيا   15 �أم�����س  فجر  �ل�شر�ئيلية  �ل�شلطات  و�عتقلت  ه��ذ� 
�نحاء خمتلفة يف �ل�شفة �لغربية بينهم ع�شو يف �ملجل�س �لت�شريعي عن 

�لقد�س �ل�شرقية �ملحتلة بح�شب م�شادر متطابقة.

)م��ع��اق��ب��ة( جت���اوز �خل���ط �لأحمر 
�ل����ذي ���ش��ّط��ره ب��ن��ف�����ش��ه، م�����از�ل يف 

ذ�كرة �جلميع. 
)�لتفا�شيل �س15(

ــاين  ــث مــقــتــل الــ�ــشــخــ�ــس ال
الفلبينية �شياف  اأبو  بجماعة 

•• مانيال-وكاالت:

�م�س  �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي  �جل���ي�������س  �أك������د 
ع�شقلي  م��ع��م��ر  م��ق��ت��ل  �لأرب����ع����اء 
جماعة  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�أب��������و ����ش���ي���اف �ل����ت����ي ت���ت���خ���ذ من 
جنوب  �أق�شى  يف  �لو�قعة  �جل��زر 
كما  لأن�شطتها،  منطلقا  �لفلبني 
من  �آخ���رون  عنا�شر  خم�شة  قتل 
�جل��م��اع��ة يف م��و�ج��ه��ات م��ا ز�لت 

م�شتمرة مع �لقو�ت �حلكومية.

�إىل حد  ع��ل��ي��ه،  ت���ع���ّوده���م  �أوب����ام����ا 
كبري.

عام  �لكيميائية  �لأ�شلحة  وف�شل 
2013 ، وتر�جع بار�ك �أوباما عن 

•• الفجر - تون�س – خا�س

ند�ء  جناحي  ب��ني  �ل�����ش��ر�ع  ي�شتمر 
ت��ون�����س و����ش��ت��ع��ل �ل��ف��ت��ي��ل جم���دد� 
ي��ت��ه��م جناح  ق����ي����اد�ت����ه ح���ي���ث  ب����ني 
�لت�شيريية(  �لهيئة  ب��احل��اج)  ر�شا 
�لرئي�س  ل��ن��ج��ل  �مل������و�يل  و�جل����ن����اح 

حافظ قائد �ل�شب�شي .
وق�����د دخ�����ل ه�����ذ� �ل�������ش���ر�ع �أروق������ة 
�لتي  �لق�شية  خ��الل  م��ن  �لق�شاء 
رف��ع��ه��ا �ح���د م��وؤ���ش�����ش��ي ح���زب ند�ء 
�لإنقاذ  ب��ج��ب��ه��ة  و�ل���ق���ي���ادي  ت��ون�����س 
ر�شا باحلاج بخ�شو�س حركة ند�ء 
تون�س �شد �ملمثل �لقانوين للحزب 

حافظ قائد �ل�شب�شي.
و�أكد ع�شو �لهيئة �ل�شيا�شية حلركة 
ند�ء تون�س مر�د دل�س �أّن بلحاج قد 
بتعيني  �ملطالبة  �لدعوى من  حّول 
�ل�شيا�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع�������ش���اء  �ح����د 
لإع��د�د موؤمتر �نتخابي للند�ء �إىل 

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

حتليل اإخباري

•• عوا�صم-وكاالـت:

�لربعاء  �أم�������س  رو���ش��ي��ا  و���ش��ف��ت 
�لقر�ر  م�������ش���روع  �مل���ق���ب���ول  ب��غ��ري 
وفرن�شا  بريطانيا  طرحته  �لذي 
جمل�س  يف  �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 
�لمن ب�شاأن هجوم خان �شيخون 
�شوريا حيث قتل  غ��رب  �شمال  يف 
���ش��ام��ة. و�شرح  ب���غ���از�ت  ع�����ش��ر�ت 
�لرو�شي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  ن��ائ��ب 
غ����ي����ن����ادي غ����ات����ي����ل����وف ل���وك���ال���ة 
لالنباء  �ل��رو���ش��ي��ة  �ن��رتف��اك�����س 
�شيغته  يف  �ل���ق���ر�ر  م�����ش��روع  �أن 
�حلالية، غري مقبول بالن�شبة لنا 

.. وبالطبع لن ن�شوت ل�شاحله.
�خلارجية  وزي�����ر  وي���ع���ت���زم  ه����ذ� 
�لأمريكي، ريك�س تيلر�شون، حث 
رو���ش��ي��ا ع��ل��ى �ل��ت��وق��ف ع���ن دعم 
�لأ�شد  ب�����ش��ار  �ل�����ش��وري  �ل��رئ��ي�����س 
ّن  �شرُ ب�����اأن  ��ع��ت��ن��ق��د  يرُ ب��ع��د ه���ج���وم 
خان  بلدة  على  كيماوية  باأ�شلحة 
�ملا�شي.تاأتي  �لأ���ش��ب��وع  �شيخون، 
زيارة تيلر�شون �إىل مو�شكو و�شط 

ت�شاعد �لتوتر�ت بني �لبلدين. 
�لغارة  د�ن�����ت  ق���د  رو����ش���ي���ا  ك���ان���ت 
�لأمريكية على قاعدة �ل�شعري�ت 
�ل���ت���ي قالت  �ل�������ش���وري���ة  �جل���وي���ة 
�لهجوم  ع��ل��ى  رد  �إن��ه��ا  و����ش��ن��ط��ن 

�ل����ك����ي����م����اوي. وم������ع ذل�������ك، ق���ال 
�ل���رئ���ي�������س �لأم����ري����ك����ي، دون���ال���د 
لن  �ملتحدة  �لوليات  �إن  تر�مب، 

تذهب �إىل �شوريا.
ورف�����������ش�����ت جم����م����وع����ة �ل��������دول 
�ل�������ش���ن���اع���ي���ة �ل�������ش���ب���ع �ل���ك���ربى 
مقرتحا بريطانيا بفر�س مزيد 

ريك�س تيلر�شون.
م����ي����د�ن����ي����ا دخ�����ل�����ت ع����������دد� من 
�حل���اف���الت �إىل ب��ل��دة م�����ش��اي��ا يف 
�إىل  �ملهّجرين  لنقل  دم�شق  ريف 
�تفاق  ���ش��م��ن  �إدل�������ب،  حم��اف��ظ��ة 
�مل����دن �لأرب�����ع ب���ني ج��ي�����س �لفتح 

وملي�شيات مو�لية لإير�ن.

من �لعقوبات على رو�شيا.
با�شم  متحدثة  قالت  �لأث��ن��اء  يف 
مو�شكو  �لأم��ري��ك��ي��ة يف  �ل�����ش��ف��ارة 
ن��ق��ال ع���ن م�����ش��وؤول��ني رو������س �إن 
فالدميري  �ل���رو����ش���ي  �ل���رئ���ي�������س 
�لكرملني  �جتماعا يف  بد�أ  بوتني 
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  م��ع 

�ل�شوري  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت  و�أج�����رت 
�ملقاتلة �م�س �لأربعاء  و�لف�شائل 
�لأ�شرى،  من  ع��دد  تبادل  عملية 
�لأوىل  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ  �إط����ار  يف 
من �تفاق ين�س على �إخالء �أربع 
مناطق حما�شرة، وفق ما �أكدته 

م�شادر من �جلانبني.
�تفاق  �إىل  �ل���ط���رف���ان  وت���و����ش���ل 
�ل�شهر �ملا�شي ين�س -وفق �ملر�شد 
على  �لإن�����ش��ان-  حلقوق  �ل�شوري 
�إجالء �لآلف من بلدتي �لفوعة 
�ملحا�شرتني  �ل�شيعيتني  وكفريا 
�إدلب  �مل��ق��ات��ل��ة يف  �ل��ف�����ش��ائ��ل  م��ن 
مدينتي  وم����ن  غ�����رب(،  )���ش��م��ال 
�ملحا�شرتني  وم�شايا  �ل��زب��د�ين 
من قو�ت �لنظام يف ريف دم�شق.

ونقلت وكالة �ل�شحافة �لفرن�شية 
عن �لعالقات �لإعالمية يف هيئة 
ف�شائل  )�ئ��ت��الف  �ل�شام  حترير 
�شابقا(  �لن�شرة  جبهة  بينها  من 
ع���م���اد �ل����دي����ن جم����اه����د، �إمت�����ام 
عملية تبادل �أ�شرى مت مبوجبها 
بينهم  ���ش��خ�����ش��ا   19 �أ����ش���ر  ف���ك 
من  حمتجزين  ك��ان��و�  م��ق��ات��ل��ون 
لقو�ت  م���و�ل���ني  م��ق��ات��ل��ني  ق��ب��ل 
�لنظام يف �لفوعة وكفريا، مقابل 
�إخر�ج 12 معتقال،  كانو� �أ�شرى 

لدى �لف�شائل �ملقاتلة.

�ملندوب �لرو�شي يف جمل�س �لأمن ي�شتعد ل�شهار �لفيتو �شد م�شروع �لقر�ر �لذي طرحته بريطانيا وفرن�شا و�مريكا )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يطلقان برنامج الإمارات الوطني للف�شاء
•• دبي -وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�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  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 

�لربنامج �لوطني للف�شاء.
��شرت�تيجية  ���ش��م��وه��م��ا  �ع��ت��م��د  و 
�لتي  للف�شاء  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج 
تعد �أكرب خطة علمية متكاملة من 
�إن�شاء  وتت�شمن  �ملنطقة  يف  نوعها 
�حلياة  ملحاكاة  علمية  مدينة  �أول 
متحفا  وت�شم  �مل��ري��خ  ك��وك��ب  على 
متخ�ش�شة  وخم���ت���رب�ت  ل��ل��م��ري��خ 
�نعد�م  جت��ارب  خمترب  �إىل  �إ�شافة 
�لعربي  و�ل����ربن����ام����ج  �جل����اذب����ي����ة 
�أكرب  و�إط��الق  �لف�شاء  ل�شتك�شاف 

منتدى لعلماء �ملريخ يف �لعامل .
�شمو  بح�شور  �شموهما  �أطلق  كما 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
و�شمو  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ت�شنيع  جم��م��ع  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
�لأق���م���ار �ل�����ش��ن��اع��ي��ة ���ش��م��ن مركز 
لتكون  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
تقوم  ع��رب��ي��ة  دول���ة  �أول  �لإم������ار�ت 
ب�شكل  �ل�شناعية  �لأقمار  بت�شنيع 
عام  يف  �مل��ري��خ  كوكب  وت�شل  كامل 
د�ئمة  م�شتوطنة  وتن�شئ   2021
�لعام  �لأحمر بحلول  �لكوكب  على 

.2117
�لوطني  �ل����ربن����ام����ج  وي���ت�������ش���م���ن 
ب��رن��اجم��ا جديد�  �أي�����ش��ا  ل��ل��ف�����ش��اء 
�إىل  �إمار�تيني  ف�شاء  رو�د  لإع���د�د 
ج��ان��ب خ��ط��ة ط��وي��ل��ة �لأم�����د حتى 
م�شتوطنة  �أول  ل��ب��ن��اء   2117
ب�������ش���ري���ة ع���ل���ى �ل���ك���وك���ب �لأح���م���ر 
و�ل��و���ش��ول مب�����ش��ب��ار �لأم����ل خالل 
�ل�����ش��ن��و�ت �لأرب����ع �ل��ق��ادم��ة لكوكب 

�ملريخ.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
برناجمنا  م��ك��ت��وم:  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�أر�شية  ي�����ش��ك��ل  ل��ل��ف�����ش��اء  �ل��وط��ن��ي 
���ش��ل��ب��ة ل���ب���ن���اء ك��������و�در �إم����ار�ت����ي����ة 
�لف�شاء  ع����ل����وم  يف  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�أج��ي��ال قادرة  ت��اأه��ي��ل  �إىل  وي��ه��دف 
على عمل �إ�شافات نوعية للمعرفة 

�لإن�شانية .
لإر�شال  ن��ه��دف  ���ش��م��وه:  و�أ����ش���اف 
�إىل  �إم�����ار�ت�����ي  ف�������ش���اء  ر�ئ������د  �أول 
�ملقبلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  �ل��ف�����ش��اء 
و�لأقدر  �لأ�شرع  �لإم���ار�ت هي  لأن 
ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ت��ح��دي و���ش��ن��ع��م��ل من 
�ليوم على تدريب و�إعد�د �أول ر�ئد 
�إىل  ين�شم  وعربي  �إم��ار�ت��ي  ف�شاء 
�لف�شاء  حمطة  يف  �لعلماء  ف��ري��ق 

�لدولية .
م�شروع  �أن  �إىل  ����ش���م���وه  و�أ������ش�����ار 
لعاملنا  ر���ش��ال��ة  للف�شاء  �لإم������ار�ت 
على  �ملنطقة  �أب��ن��اء  ب��ق��درة  �لعربي 
�مل��ن��اف�����ش��ة ع��امل��ي��ا وق����ال: ه��دف��ن��ا �أن 
ن��ق��ول ل��ل��ع��امل ن��ح��ن ق�����ادرون على 
�حل�شار�ت  ���ش��ب��اق  يف  ن�����ش��اه��م  �أن 
وتقدمي �إ�شهامات علمية ومعرفية 

جديدة للب�شرية .
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان:  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
��شتثمار  هو  �لف�شاء  يف  �ل�شتثمار 
يف ع��ق��ول �إم��ار�ت��ي��ة وك���و�در عربية 
بدولة  ت�����ش��ل  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  وع���ل���وم 
�لإم���������ار�ت ل��ن��ج��اح��ات ج���دي���دة .. 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �إن  �شموه  و�أ���ش��اف 
م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 

�لعامل.
و من �ملبادر�ت �لنوعية �أي�شا �إن�شاء 
�لف�شاء  �لعاملي ل�شتيطان  �ملجل�س 
ومر�كز  ج���ام���ع���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بحثية عاملية خمت�شة بحيث ي�شم 
يف ع�شويته �أف�شل �خلرب�ء �لعامليني 
يف جمال �لف�شاء.. و �شيتم �إطالق 
�شمن  �لف�شاء  ��شتيطان  منتدى 
بح�شور  للحكومات  �لعاملية  �لقمة 
��شتك�شاف  يف  خبري   100 �أف�شل 
�أث��ن��اء �لقمة  و����ش��ت��ي��ط��ان �ل��ف�����ش��اء 
�ل���ت���ي تعقد  ل��ل��ح��ك��وم��ات  �ل��ع��امل��ي��ة 
يعملون على  دب��ي بحيث  �شنويا يف 
وتو�شيات  ومقرتحات  �أفكار  و�شع 

ل�شتك�شاف �لف�شاء.
 2117 وي�����ش��م��ل ب��رن��ام��ج �مل���ري���خ 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ش��اري��ع م���ن بينها 
وهي  �لعلمية  �ملريخ  مدينة  �إن�شاء 
دولة  يف  علمية  مدينة  و�أك���رب  �أول 
�أمناط  و�خ��ت��ب��ار  ملحاكاة  �لإم����ار�ت 
�حل��ي��اة على ك��وك��ب �مل��ري��خ حتتوي 
�لنا�س  لي�شتطيع  �ملريخ  قبب  على 
من خاللها حماكاة جتربة �حلياة 
على �لكوكب �لأحمر ومتحف �ملريخ 
وعلوم �لف�شاء وعدد من �ملخترب�ت 
�ل���ع���ل���م���ي���ة �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة وه���ن���اك 
�جلاذبية  �ن��ع��د�م  خمترب  وم�شروع 
لإيجاد  م�����ش��اب��ق��ة  تنظيم  وي�����ش��م��ل 
�أف�شل �ختبار�ت ميكن �إجر�وؤها يف 
بحيث  �جلاذبية  فيها  تنعدم  بيئة 
 Zero طائرة  على  تنفيذها  يتم 
�لختبار�ت  هذه  تهدف  حيث   G
�إىل �مل�شاهمة يف �إثر�ء علوم �لف�شاء 
ح��ل��ول مي��ك��ن تطبيقها  و�ك��ت�����ش��اف 
ع��ل��ى ك��وك��ب �لأر��������س.  ك��م��ا ي�شم 
 2117 �مل��ري��خ  من�شة  �ل��ربن��ام��ج 
من�شة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �لتعليمية 
ذكية يتم تطويرها من قبل فريق 
حمتوى  توفر  حيث  �لأم��ل  م�شبار 
و�ملعلمني  للطلبة  نوعيا  معرفيا 
وفهم  ل����در������ش����ة  و�لأك�����ادمي�����ي�����ني 
مهرجان  و  �مل��ري��خ  ك��وك��ب  طبيعة 
�شيقام  �ل�����ذي  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ف�����ش��اء 
للطري�ن  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ش��ب��وع  �شمن 
�ملعاهد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل��ف�����ش��اء 
�لدولة  د�خ��ل  �لعلمية  و�ملوؤ�ش�شات 
م�شتوى  رف�����ع  ب���ه���دف  وخ���ارج���ه���ا 
علوم  باأهمية  �جلماهريي  �ل��وع��ي 
�ل�شتك�شاف  روح  وغ��ر���س  �لف�شاء 
ومبادرة  و�لأط���ف���ال  �ل�شباب  ل��دى 
ت�شور �لب�شرية يف �لف�شاء يف �لعام 
طلبة  ف��ي��ه��ا  ي��ق��وم  ح��ي��ث   2117
و�جل���ام���ع���ات يف خمتلف  �مل���د�ر����س 
بو�شع  �ل���ع���رب���ي  �ل����وط����ن  �أن����ح����اء 
حمتملة  و�شيناريوهات  ت�����ش��ور�ت 
�لف�شاء بعد مائة عام  للب�شرية يف 
على  �ملعي�شة  هند�شة  �أي�شا  وهناك 
كوكب �ملريخ وهي مبادرة لت�شميم 
كوكب  على  م��ب��ان  �أف�شل  وطباعة 
�لطباعة  ت��ق��ن��ي��ة  ب��و����ش��ط��ة  �مل���ري���خ 
�أف�شل  �إيجاد  بغية  �لأب��ع��اد  ثالثية 
�ملريخ  �شطح  على  للبناء  �حل��ل��ول 
كتطبيق  تكري�شها  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة 
كوكب  على  منه  �ل���ش��ت��ف��ادة  ميكن 
�لأر�������س وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع كل 

جامعات �لدولة.
جت��در �لإ���ش��ارة يف ه��ذ� �خل�شو�س 
�إىل �أن حجم �ل�شتثمار�ت �لإمار�ت 
و�شناعاته  �لف�شاء  علوم  قطاع  يف 
ي��ب��ل��غ ن��ح��و 20 م��ل��ي��ار دره�����م مع 
%8 �شنويا  ن�شبة منو تقدر بنحو 
�لأم������ر �ل�����ذي ي�����ش��ع �لإم��������ار�ت يف 
قائمة �لدول �لع�شر �لأوىل �لأكرث 
باأن  علما  �لقطاع  هذ�  يف  ��شتثمار� 
قطاع  يف  �لعاملي  �ل�شتثمار  حجم 
مليار   300 بنحو  ي��ق��در  �لف�شاء 

دولر �أمريكي.

و�شندعم  �ل��ع��ل��م��ي��ة...  �لإجن������از�ت 
�أبناءنا للو�شول للعاملية .

و�عتز�زه  �شموه عن فخره  و�أع��رب 
ب���ال���ك���ف���اء�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لإم���ار�ت  ق��ي��ادة  �أن  م��وؤك��د�  �ل�شابة 
�أن توفر لأبنائها كل  حري�شة على 
�لأدو�ت و�لإمكانات �لتي تفتح لهم 
�آفاقا من �لإبد�ع و�لبتكار و�لتفوق 
ن�شعى  �شموه:  و�أ���ش��اف   .. �لعلمي 
وتقنية  بيئة علمية  �أف�شل  لتوفري 
تنموية  �إ���ش��اف��ات  لتقدمي  لأبنائنا 

للب�شرية .
للعقود  ن��خ��ط��ط   : ���ش��م��وه  �أك�����د  و 
�أجيال  لأن   .. �لآن  م��ن  �ل��ق��ادم��ة 
ت�شتحق  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
على  ق���ادرون  و�شبابنا   .. �لأف�����ش��ل 
ت��ق��دمي �إ���ش��اف��ة ع��ل��م��ي��ة ن��وع��ي��ة يف 

�لتخ�ش�شات كافة .
و قال �شموه : نريد �لإ�شهام بدور 
فاعل يف رحلة �لب�شرية �إىل �لف�شاء 
و�شتكون �لإمار�ت �أول دولة عربية 
ت�شل �ملريخ و�شت�شكل �أي�شا مرجعا 
وتقنياته  �لف�شاء  لعلوم  متكامال 
�أن  .. موؤكد�  �ملنطقة  و�شناعاته يف 
ي�شعى  للف�شاء  �لوطني  �لربنامج 
ك����و�در وط��ن��ي��ة م��ن رو�د  ب��ن��اء  �إىل 
�ل��ف�����ش��اء وك�����ش��ر �أي���ة ح��و�ج��ز �أمام 

طموحاتهم.
 2117 وي�����ش��م��ل م�����ش��روع �مل���ري���خ 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ش��اري��ع م���ن بينها 
وهي  �لعلمية  �ملريخ  مدينة  �إن�شاء 
دولة  يف  علمية  مدينة  و�أك���رب  �أول 
�أمناط  و�خ��ت��ب��ار  ملحاكاة  �لإم����ار�ت 
�حل��ي��اة على ك��وك��ب �مل��ري��خ حتتوي 
�لنا�س  لي�شتطيع  �ملريخ  قبب  على 
من خاللها حماكاة جتربة �حلياة 
على �لكوكب �لأحمر ومتحف �ملريخ 

بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�إىل م��رك��ز حممد  �ل���زي���ارة  خ���الل 
حممد  م��ع��ايل  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن 
�شوؤون  وزي����ر  �ل���ق���رق���اوي  ع���ب���د�هلل 
�ل��وزر�ء و�مل�شتقبل ومعايل  جمل�س 
�لفال�شي  �ل��ب��و�ردي  �أح��م��د  حممد 
ومعايل  �لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير 
رئي�س  �مل����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ����ل����دون 
ومعايل  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز 
�لزعابي  ب��وع��ت��اب��ة  حم��م��د  ج��ا���ش��م 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
باأبوظبي  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�ملزروعي  م��ب��ارك  و���ش��ع��ادة حم��م��د 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك���ي���ل 
و�شعادة �للو�ء طالل حميد بالهول 

�لفال�شي وعدد من �مل�شوؤولني.
خمتلف  يف  بجولة  �شموهما  وق���ام 
�شرح  �إىل  و��شتمعا  �مل��رك��ز  م��ر�ف��ق 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة.. وز�ر�  �مل�����ش��اري��ع  ح���ول 
�ل�شناعية  �لأق�����م�����ار  خم����ت����رب�ت 
�لنهائية  �ل��ع��م��ل  م��ر�ح��ل  وت��ف��ق��د� 
�شات  خليفة  �ل�شناعي  �لقمر  على 
وهو �أول قمر �شناعي �إمار�تي مائة 
يف �ملائة يتم تطويره بالكامل على 
�ملهند�شني  م��ن  خمت�س  ف��ري��ق  ي��د 

و�لعلماء �لإمار�تيني.
وتابع �شموهما �شري �لعمل ب� م�شبار 
عربي  م�������ش���روع  �أول  وه����و  �لأم������ل 
م�شبار  �إط���الق  يت�شمن  نوعه  م��ن 
يهدف  �ملريخ  ل�شتك�شاف  ف�شائي 
�إىل تر�شيخ ريادة دولة �لإمار�ت يف 
وكالة  ت�شرف  حيث  �لف�شاء  قطاع 
�مل�شروع  ع��ل��ى  ل��ل��ف�����ش��اء  �لإم�������ار�ت 
يقوم  ح���ني  ب��ال��ك��ام��ل يف  ومت���ول���ه 
ر����ش��د للف�شاء  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د 
ب��ت��ط��وي��ر �ل��ربن��ام��ج ب��ال��ت��ع��اون مع 

 2117 �مل���ري���خ  م�������ش���روع  ومي���ث���ل 
�أع��ل��ن ع��ن��ه ���ش��اح��ب �ل�شمو  �ل����ذي 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل��دورة �خلام�شة من  نهيان خالل 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات �لتي 
�ملا�شي  ��شت�شافتها دبي يف فرب�ير 
ب���رن���اجم���ا وط��ن��ي��ا لإع�������د�د ك����و�در 
علمية بحثية تخ�ش�شية يف جمال 
��شتك�شاف �لكوكب �لأحمر ويهدف 
�إىل بناء �أول م�شتوطنة ب�شرية على 

�ملريخ خالل مائة عام.
�شامال  عمل  منهج  �مل�����ش��روع  وي��ع��د 
�شمن ��شرت�تيجية تنفيذ مرحلية 
ومبادر�ت  وم�شاريع  بر�مج  ت�شمل 
�ل�شناعات  ت�شب يف جميع مناحي 
خمتلف  ومت�������������س  �ل����ف���������ش����ائ����ي����ة 
�حلياتية..  و�جلو�نب  �لهتمامات 
و�شتكون جميع �لقطاعات �لتنموية 
دولة  لت�شبح  بها  �لدولة معنية  يف 
�لعامل  دول  م�����ش��اف  يف  �لإم������ار�ت 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  �ملتقدمة 

وهند�شة �لف�شاء.
وك����م���������ش����روع مي����ت����د ع����ل����ى م����دى 
م��ائ��ة ع���ام ي�����ش��ك��ل �مل���ري���خ 2117 
�لإقليمي  ل��ل��ت��ع��اون  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ل��دويل متعدد �لأبعاد من خالل 
نوعية  ���ش��ر�ك��ات  منظومة  تطوير 
بني �لدول لتبادل �خلرب�ت و�إر�شاء 
�لذي  �لعلمي  �لربوتكول  ي�شبه  ما 
منتخبة  جمموعة  حتته  تن�شوي 
فيه  ت��ك��ون  و�ل����دول  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 

دولة �لإمار�ت �شمن �ل�شد�رة.
 2117 �مل��ري��خ  ب��رن��ام��ج  ينطلق  و 
دولة  ت��ق��وم على متكني  روؤي���ة  م��ن 

وعلوم �لف�شاء وعدد من �ملخترب�ت 
وهناك  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة..  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ن��ع��د�م �جلاذبية  م�����ش��روع خم��ت��رب 
لإيجاد  م�����ش��اب��ق��ة  تنظيم  وي�����ش��م��ل 
�أف�شل �ختبار�ت ميكن �إجر�وؤها يف 
بحيث  �جلاذبية  فيها  تنعدم  بيئة 
 Zero طائرة  على  تنفيذها  يتم 
هند�شة  مل�������ش���روع  ب���الإ����ش���اف���ة   G
�مل��ع��ي�����ش��ة ع��ل��ى ك��وك��ب �مل���ري���خ وهي 
�أف�شل  وط��ب��اع��ة  لت�شميم  م��ب��ادرة 
بو��شطة  �مل��ري��خ  ك��وك��ب  م��ب��ان على 

تقنية �لطباعة ثالثية �لأبعاد.
�أي�شا  �ل���ن���وع���ي���ة  �مل�����ب�����ادر�ت  وم�����ن 
�ل�شرت�تيجية  �خل����ط����ة  ����ش���م���ن 
�لربنامج  �ل�����دول�����ة  يف  ل��ل��ف�����ش��اء 
وهو  �لف�شاء  ل�شتك�شاف  �لعربي 
�مل��ع��رف��ة و�خل���رب�ت  ب��رن��ام��ج لنقل 
يف ع���ل���وم وت���ق���ن���ي���ات �ل���ف�������ش���اء مع 
جامعات وموؤ�ش�شات �لدول �لعربية 
�لعقول  �أب��������رز  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
ولو�شع  �مل�شمار  ه��ذ�  يف  �لعربية 
خطط وبر�مج علمية م�شرتكة يف 
من�شة  و�إن�شاء  �لف�شاء  ��شتك�شاف 
بيانات علماء �لف�شاء �لعرب جتمع 
و�لعاملني  و�مل��ن��ت�����ش��ب��ني  �ل��ع��ل��م��اء 
�ل���وط���ن  يف  �ل���ف�������ش���اء  ق����ط����اع  يف 
خرب�تهم  م��ن  لال�شتفادة  �لعربي 
مع  جتاربهم  ومل�شاركة  ومهار�تهم 
�لأجيال �ل�شابة كجزء من تثقيفهم 
ل��دي��ه��م بخو�س  �ل��رغ��ب��ة  وت��ن��م��ي��ة 
و�إن�شاء  �لف�شاء  ��شتك�شاف  غ��م��ار 
�لف�شاء  �لعاملي ل�شتيطان  �ملجل�س 
ومر�كز  ج���ام���ع���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بحيث  ع���امل���ي���ة خم��ت�����ش��ة  ب��ح��ث��ي��ة 
�خلرب�ء  �أف�شل  ع�شويته  يف  ي�شم 

�لعامليني يف جمال �لف�شاء.
ر�فق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

�شركاء دوليني.
و���ش��ت��ك��ون دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن بني 
تطمح  �ل��ع��امل  يف  ف��ق��ط  دول  ت�شع 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���ري���خ ح��ي��ث ب����د�أت 
�ل�شدد  ه���ذ�  ع��م��ل��ي��ة يف  ب��خ��ط��و�ت 
علما باأن م�شبار �لأمل غري �ملاأهول 
���ش��ي��ق��ط��ع م�����ش��اف��ة ت��زي��د ع��ل��ى 60 
�لف�شاء خالل  كيلومرت يف  مليون 
وذلك  �إط���الق���ه  ب��ع��د  �أ���ش��ه��ر  ت�شعة 
ب���ال���ت���ز�م���ن م����ع �ح���ت���ف���الت دول����ة 
�لإمار�ت بعيدها �لوطني �خلم�شني 

يف �لعام 2021.
وي�شكل برنامج رو�د ف�شاء �لإمار�ت 
�لذي يتبناه مركز حممد بن ر��شد 
لبناء  م�شتد�ما  برناجما  للف�شاء 
�لف�شاء  رو�د  م���ن  وط��ن��ي��ة  ك�����و�در 
ر�ئ����د  �أول  �إر������ش�����ال  �إىل  وي����ه����دف 
ف�شاء �إمار�تي �إىل حمطة �لف�شاء 
�لدولية للقيام بتجارب علمية تعود 
بالإ�شافة  �لب�شرية  على  باملنفعة 
�ل�شباب  ب��ط��م��وح��ات  �لرت���ق���اء  �إىل 
�لف�شاء  رو�د  ج���ع���ل  خ�����الل  م����ن 
ق���دوة ل��ه��م ودع���م روؤي����ة �ل��دول��ة يف 
ب��ن��اء �ق��ت�����ش��اد م��ب��ن��ي ع��ل��ى �ملعرفة 
�لدويل  �لتعاون  تعزيز  جانب  �إىل 
و�إر�شاء مكانة �لإمار�ت يف جمالت 
�لعلوم و�لتقنية عالوة على تعزيز 
�لعلمي  و�لبحث  �ل�شتك�شاف  روح 

يف �ملجتمع.
م����ن خم�س  �ل����ربن����ام����ج  وي����ت����األ����ف 
مر�حل زمنية ت�شتمر يف جمموعها 
نحو خم�س �شنو�ت تنتهي بتدريب 
�أن  قبل  �شهرين  م��دى  على  مكثف 
يتم �إطالق �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي 
�لدولية  �ل���ف�������ش���اء  حم���ط���ة  �إىل 
�إىل نخبة علمية يف جمال  لين�شم 

�إجر�ء بحوث �لف�شاء.

تو�شيع  يف  �مل�شاهمة  م��ن  �لإم����ار�ت 
�آفاق �لإن�شانية يف �لف�شاء �خلارجي 
�أما ر�شالة �مل�شروع فتتمثل يف �إن�شاء 
م�شتوطنة د�ئمة على كوكب �ملريخ 
�لعام  ب��ح��ل��ول  �أي  خ���الل م��ئ��ة ع���ام 

.2117
كوكب  �إىل  �لو�شول  �ختيار  وياأتي 
�لتحديات  لطبيعة  ن��ظ��ر�  �مل��ري��خ 
على  للعي�س  �لب�شر  يو�جهها  �لتي 
�ل���ك���وك���ب �لأح����م����ر و�ل����ت����ي ميكن 
تلخي�شها بثالثة حتديات رئي�شية 
�لغذ�ئي  و�لأم���ن  �ملائي  �لأم��ن  هي 
�لتحديات  وه����ي  �ل���ط���اق���ة  و�أم������ن 
تو�جهها  �ل��ت��ي  ذ�ت���ه���ا  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
دولة �لإمار�ت و�لعامل يف �مل�شتقبل 
�لتعاطي  ����ش���اأن  م���ن  ف�����اإن  وع��ل��ي��ه 
م��ع ه��ذه �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ث��الث��ة على 
�أفقا علميا للعلماء  �أن يفتح  �ملريخ 
حلول  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  و�ل��ب��اح��ث��ني 
�مل�شكالت  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  م��ب��ت��ك��رة 
�لتي تو�جهها �لب�شرية على كوكب 

�لأر�س.
برنامج  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت�����ش��ت��ن��د  و 
�أهد�ف  �أرب��ع��ة  �إىل   2117 �مل��ري��خ 
يكون  �أن  هي  رئي�شية  ��شرت�تيجية 
ل���دى دول����ة �لإم�������ار�ت دور ري���ادي 
على  �مل���ع���ي�������ش���ة  ن���ظ���م  ت���ط���وي���ر  يف 
�لأبحاث  �أخ��رى من خالل  كو�كب 
وبناء  �لف�شاء  علوم  يف  و�لتطوير 
��شتك�شاف  ع���ل���ى  ق�������ادرة  �أج�����ي�����ال 
�ل��ف�����ش��اء و����ش��ت��ي��ط��ان��ه م���ن خالل 
�لدر��شية  �لعملية  �ملناهج  تطوير 
و�لعربي  �لإمار�تي  �لكادر  ومتكني 
للم�شاهمة يف �حلر�ك �لعاملي نحو 
�ل�شر�كات  وب��ن��اء  و�لف�شاء  �مل��ري��خ 
وت������ب������ادل �خل���������رب�ت م�����ع �أف�������ش���ل 
م�شتوى  على  و�لأف����ر�د  �ملوؤ�ش�شات 
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امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
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بتوجيهات خليفة وحممد بن زايد: 

 خليفة الإن�شانية تتكفل بنفقات العر�س اجلماعي لـ 888 �شابا وفتاة يف البحرين
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وبرعاية �شمو �ل�شيخ 
نا�شر بن حمد �آل خليفة ممثل جاللة �مللك لالأعمال �خلريية و�شوؤون 
ز�يد  بن  موؤ�ش�شة خليفة  تنظم   .. �ل�شقيقة  �لبحرين  �ل�شباب يف مملكة 
�آل نهيان لالأعمال �لن�شانية لل�شنة �ل�شاد�شة �لعر�س �جلماعي ل� 888 

- عري�شا وعرو�شة �لذي �شيقام �ليوم يف فندق كرو�ن بالز� باملنامة على 
نفقتها. وتقدم �شعادة حممد حاجي �خلوري مدير عام موؤ�ش�شة خليفة 
�ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر �جلزيل  �لإن�شانية  نهيان لالأعمال  �آل  ز�يد  بن 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  ول�شمو  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ملوؤ�ش�شة على دعمهم حفل  �لرئا�شة رئي�س  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 

�لزو�ج �جلماعي �ل�شاد�س يف �لبحرين.

�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  يف  �جلماعي  �لعر�س  ه��ذ�  �إن  �خل��وري  وق��ال 
�لذي �شيزف 888 �شابا وفتاة ياأتي تنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة 

بدعم �لزو�ج �جلماعي وتي�شري �لزو�ج على �ل�شباب.
و�أكد �أن دعم �ل�شباب �خلليجي ياأتي ثمرة �لتعاون �مل�شتمر بني �لبلدين 
�ل��زو�ج فيما يعزز قيم �لرب و�لتعاون  �ملقبلني على  �ل�شقيقني وم�شاندة 
�لفرد و�ملجتمع يف دول جمل�س  �أجل م�شلحة  و�لتو��شل و�لرت�حم من 
بقوة  متيزت  �لتجرية  �ن  �ىل  �لعربية..م�شري�  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 
�لتكافل و�لعمل من �أجل تخفيف �لتكاليف و�لأعباء على كاهل �ملتزوجني 

ليوؤ�ش�شو� لأنف�شهم حياة زوجية بال ديون تعكر �شفو حياتهم.
جدير بالذكر �أن موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية رعت حتى �لآن زو�ج 2646 
عري�شا وعرو�شة خالل �شت حفالت للزو�ج �جلماعي يف �لبحرين �لأوىل 
وعرو�شة  عري�شا   220 �ل��ع��ر���ش��ان  ع��دد  وب��ل��غ   2011 ع��ام  دي�شمرب  يف 
2013 و�شمت  224 و�لثالثة يف عام  2012 و�شمت  و�لثانية يف عام 
222 و�لر�بعة يف عام 2014 و �شمت 222 عري�شا وعرو�شة و�خلام�شة 
و�ل�شاد�شة يف عام 2016 و�شمتا 870 عري�شا وعرو�شة وحفلة هذ� �لعام 

وعرو�شة. عري�شاً   888 وت�شم   2017

حممد بن زايد يزور �شهيل بن مكتوم مبنزله مبنطقة الرا�شدية بدبي
•• دبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ام 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س بزيارة �ل�شيخ 
مبنطقة  مبنزله  وذل���ك  مكتوم  �آل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شهيل 

�لر��شدية بدبي. وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  مكتوم  �آل  مكتوم  بن  �شهيل  و�ل�شيخ  نهيان 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ ح�شر بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم مدير 
�آل مكتوم  ب��ن جمعة  ب��ن مكتوم  و�ل�شيخ بطي  دب��ي  �إع���الم  د�ئ���رة 

�إليه  و�شلت  �عتز�زهم مبا  �لودية معربني جميعا عن  �لأحاديث 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
وتطور  تقدم  م��ن  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ونه�شة �شاملة يف �ملجالت كافة. ر�فق �شموه خالل �لزيارة معايل 
حممد ب��ن �أح��م��د �ل��ب��و�ردي وزي��ر دول��ة ل�شوؤون �ل��دف��اع ومعايل 

ومعايل  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون 
�لتنفيذية  �للجنة  مكتب  رئي�س  �لزعابي  بوعتابه  حممد  جا�شم 
وع�شو �ملجل�س �لتنفيذي يف �إمارة �أبوظبي و�شعادة حممد مبارك 
ماأدبة  �جلميع  �أبوظبي.وتناول  عهد  ويل  دي��و�ن  وكيل  �ملزروعي 

�لغد�ء على مائدة �ل�شيخ �شهيل بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم.

زايد اخلري تعالج اأربعة اآلف من الأطفال وامل�شنني يف زجنبار
•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد �خلري مهامها  �ختتمت قو�فل 
و�لعالجية  �لت�شخي�شية  �لإن�شانية 
و�ل��وق��ائ��ي��ة يف زجنبار  و�جل��ر�ح��ي��ة 
وم�شن  ط��ف��ل  �آلف  �أرب����ع����ة  ب���ع���الج 
باإ�شر�ف �لفريق �لإمار�تي �لتنز�ين 

�لطبي �لتطوعي.
�لطبية  �ل���ب���ع���ث���ة  ت��ن��ظ��ي��م  وج�������رى 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة مب���ب���ادرة م�����ش��رتك��ة من 
�لرب  د�ر  وج��م��ع��ي��ة  �ل���ع���ط���اء  ز�ي������د 
وم��وؤ���ش�����ش��ة ب��ي��ت �ل�����ش��ارق��ة �خلريي 
و�مل�شت�شفى �ل�شعودي �لأملاين ومركز 
�لإمار�ت للتطوع بالتن�شيق مع وز�رة 
�ل�شحة �لتنز�نية و�شفارة �لدولة يف 
م��ع عام  �ن�شجاما  ذل��ك  و  ت��ن��ز�ن��ي��ا.. 
�خلري و��شتجابة لدعوة ر�شمية من 

�حلكومة �لتنز�نية .
�ل�شامري  ع���ادل  �ل��دك��ت��ور  �أو���ش��ح  و 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل����ب����ادرة ز�ي���د 
�ل��ع��ط��اء رئ��ي�����س ب��رن��ام��ج �لم�����ار�ت 

و�لتخ�ش�شي  �لج��ت��م��اع��ي  للتطوع 
�لوحدة  �أن  �لم����ار�ت  �أط��ب��اء  رئي�س 
�لإم����ار�ت����ي  للم�شت�شفى  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�ل���ت���ن���ز�ين �ل��ت��ط��وع��ي �مل���ت���ح���رك يف 
حمطتها �حلالية يف جزيرة زجنبار 

�لإم��ار�ت��ي��ني و�أه����ل زجن��ب��ار ملر�شى 
�لقلب من �لأطفال و�مل�شنني. و لفت 
�أربعة فرق طبية  �أنه مت ت�شكيل  �إىل 
للك�شف  ت�شخي�شية  �لأوىل  تطوعية 
�ملبكر عن �لأمر��س �لقلبية و�ملزمنة 

و�أف�������ش���ل ���ش��ب��ل �ل���وق���اي���ة و�ل���ع���الج 
�لقدر�ت  ل��ب��ن��اء  ت��دري��ب��ي��ة  و�ل��ر�ب��ع��ة 
و�ملهار�ت للكو�در �لطبية �لتنز�نية. 
��شتفادو� من  �لذين  �ملر�شى  و وجه 
�ل�شكر  �ملجانية  �لعالجية  �ل��رب�م��ج 

�ملجاين  �لعالج  تقدم  �أن  ��شتطاعت 
و�ل��وق��ائ��ي مل��ا ي��زي��د ع��ن �أرب��ع��ة �آلف 
طفل وم�شن يف �إطار خطة للو�شول 
�لتنز�نية  �ل����ق����رى  خم���ت���ل���ف  �إىل 
يف ر���ش��ال��ة ح���ب وع���ط���اء م���ن قلوب 

و�ل�شكري  �ل������دم  ���ش��غ��ط  ك���ارت���ف���اع 
و�ل���ده���ون و�ل��ث��ان��ي��ة ع��الج��ي��ة تقدم 
�ملعوزة  ل��ل��ف��ئ��ات  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل�������دو�ء 
و�ل��ث��ال��ث��ة وق��ائ��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى زيادة 
وعي �ملجتمع باأهم �لأمر��س �لقلبية 

و�لعرفان �إىل دولة �لإمار�ت و�شعبها 
وتبنيها  وم�������ش���ان���دت���ه���م  ل��دع��م��ه��م 
ل��ل��م��ب��ادر�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي تعمل 
�ملر�شى  معاناة  م��ن  �لتخفيف  على 

�ملعوزين من �لأطفال و�مل�شنني.

هيئة ال�شحة تعتمد كليفالند كلينك اأبوظبي مركزا ر�شميا لأمل ال�شدر
•• اأبوظبي-وام:

كلينك  كليفالند  �أب��وظ��ب��ي   - �ل�شحة  هيئة  �ع��ت��م��دت 
�ل�����ش��در، ومب��وج��ب ذلك  لأمل  ر�شمياً  م��رك��ز�ً  �أب��وظ��ب��ي 
�ملر�شى  جلميع  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  �مل�شت�شفى  �شيقدم 
�لذين ي�شلون �إىل ق�شم �لطو�رئ وهم يعانون من �أمل 

يف �ل�شدر.
�مل��ر���ش��ى، م��ن مو�طنني  وت��ت��ي��ح ه���ذه �خل��ط��وة جلميع 
ومقيمني، �حل�شول على �لرعاية �حلرجة �ملتخ�ش�شة، 
�أمر��س  ��شت�شاري  خ��رب�ت  من  �ل�شتفادة  ذل��ك  يف  مبا 
�لقلب �ملتوفرين على مد�ر �ل�شاعة، وهي خدمة فريدة 
من نوعها يف �لعامل، وتوفر لهم �أحدث �لتقنيات، مثل 
دعامات �ل�شر�يني ومعد�ت �لت�شوير و�لفح�س �ملتطورة، 
�ملنطقة،  يف  نوعها  من  �لفريدة  �لعالجات  جانب  �إىل 
مثل جر�حات �لقلب �لروبوتية �لهجينة. كما ي�شتفيد 
�لذي يعتمد  �لفريد  �لرعاية  �أي�شاً من منوذج  �ملر�شى 
�ملعقدة  �لفريق، و�لذي يتيح در��شة �حلالت  على عمل 
�أطباء من خمتلف �لخت�شا�شات  من قبل فريق ي�شم 
وجر�حة  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  طب  مثل  �لقلبية، 
�لعالج  ب�شاأن  �لقر�ر  و�تخاذ  ملناق�شتها  و�ل�شدر،  �لقلب 

�لأن�شب لها.
ورئي�س  �لأط��ب��اء  رئي�س  ���ش��وري،  ر�كي�س  �لدكتور  وق��ال 
جر�حة �لقلب و�لأوعية �لدموية و�ل�شدر يف م�شت�شفى 
�ملر�شى  ف��ح�����س  ي��ت��م رُ :�ن���ه  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند 
�لذين ي�شلون �إىل ق�شم �لطو�رئ �أوًل للتاأكد من عدم 
تعر�شهم للنوبة �لقلبية، �لتي قد ل تكون دوماً �ل�شبب 
�شريعاً  �أنها ت�شكل خطر�ً  �إل  ور�ء �ل�شعور باأمل �ل�شدر، 
يهدد حياة �ملر�شى. ثم يتم فح�شهم ملعرفة ما �إذ� كانو� 
يعانون من حالت رئوية خطرية، مثل �نهيار �لرئة �أو 

�جللطة �لرئوية.
بحاجة  �أنهم  يتبني  �لذين  �ملر�شى  :�شيح�شل  و��شاف 
�شيخ�شعون  حيث  �ل�شرورية،  �لرعاية  على  عالج  �إىل 
�أكانت جر�حة جمازة  �شو�ء  �لالزمة،  لالإجر�ء�ت  ف��ور�ً 
فاملركز  غريها،  �أم  قلبية  ق�شطرة  �أم  �لتاجي  �ل�شريان 
مفتوح �أمام �جلميع و�أولويتنا هي �إنقاذ حياة �ملري�س .

�إقباًل  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  و���ش��ج��ل 
م���ت���ز�ي���د�ً م���ن م��ر���ش��ى �حل�����الت �ل��ق��ل��ب��ي��ة م���ن �ل����دول 

�ألفي  زي��ارة نحو   2016 �لعام  �شهد يف  �ملجاورة، حيث 
�أو  �لقلبية  �لنوبات  �أو  �ل�شدر  �أمل  من  يعانون  مري�س 
ف�شل �لقلب .وتتوفر يف �مل�شت�شفى �لقدر�ت و�لإمكانيات 
�لالزمة لرعاية �أعد�د �أكرب بكثري من �ملر�شى وتو�شيع 

خدماته يف هذ� �ملجال �إىل �ملنطقة باأ�شرها.
كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  يف  �لقلب  �أط��ب��اء  وي��ح��ذر 
�أب��وظ��ب��ي م��ن �إه��م��ال �ل�شعور ب���اأمل �ل�����ش��در �ل���ذي يعد 
�لدكتور  �لقلبية، ويوؤكد  �لنوبة  رئي�شياً حلدوث  عر�شاً 
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �أخ�شائي طب  �إدري�س،  �أحمد 
وطب �لقلب �لتدخلي يف معهد �لقلب و�لأوعية �لدموية 
�لتق�شري  �أن  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفالند  م�شت�شفى  يف 
و�ملنا�شبة  �ل��ف��وري��ة  �لطبية  �لعناية  على  �حل�شول  يف 
عند �ل�شعور باأمل يف �ل�شدر هو �ل�شبب �لرئي�شي �لذي 
غالباً ما يحرم �ملر�شى من �حل�شول على �لعالج �لذي 

يرُحتَمل �أن ينقذ حياتهم.
وقال �لدكتور �إدري�س : غالباً ما يعر�س �لنا�س �أنف�شهم 
لديهم  تظهر  �ل��ت��ي  �لأع���ر�����س  �إه��م��ال  ب�شبب  للخطر 
ل  قد  �شحية  من�شاأة  �إىل  �للجوء  �أو  بها  و�ل�شتخفاف 
تتوفر فيها �لإمكانيات لتقدمي �لرعاية �ل�شريعة �لتي 
يحتاجونها، علماً باأن �لوقت هو �شيد �ملوقف يف �حلالت 
حالة  ع��ن  ن��اج��م��اً  �ل�����ش��در  �أمل  ي��ك��ون  فعندما  �لقلبية. 
قلبية، كلما هدرنا �لوقت.. �زد�د �حتمال تعر�س ع�شلة 

�لقلب لل�شرر.
�لقلبية،  �حل���الت  ت�شخي�س  �إىل  �لإح�شائيات  وت�شري 
�أو متالزمة  �مل�����ش��ت��ق��رة  �ل�����ش��دري��ة غ��ري  �ل��ذب��ح��ة  م��ث��ل 
�ل�شريان �لتاجي �حلادة، عند و�حد من بني كل خم�شة 
مر�شى ي�شلون �إىل ق�شم �لطو�رئ وهم يعانون من �أمل 

يف �ل�شدر.
ولذلك ين�شح �لأطباء ب�شرورة �حل�شول على �لرعاية 
ما  غ��ال��ب��اً  لأن���ه  �ل�����ش��در،  ب���اأمل يف  �ل�شعور  ف��ور  �لطبية 
�لأمل.  لهذ�  �لدقيق  �ل�شبب  حتديد  �ل�شعب  من  يكون 
ت��ت��ط��ل��ب �حل����ذر �ل�شديد  �ل��ت��ي  وت��ت�����ش��م��ن �لأع����ر������س 
�أو  �ل�شيق،  �أو  �لمتالء،  �أو  �ل�شدر،  يف  ب�شغط  �ل�شعور 
�لأمل  �أو  �لعلويني،  �لطرفني  �أو  �لرقبة  �إىل  ميتد  �أمل 
عند  يتفاقم  �أو  دق��ائ��ق  ب�شع  م��ن  لأك���رث  ي�شتمر  �ل���ذي 
مع  �ملرت�فق  �لتنف�س  �شيق  �إىل  بالإ�شافة  بذل �جلهد، 

�لغثيان و�لتقيوؤ.

�شندوق الوطن يتلقى دعما بقيمة مليوين درهم من حمد بن �شهيل عوي�شة اخلييلي

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة دوما باعتبار عمل 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة ر����ش��خ��ة يف  �خل���ري قيمة 

نفو�س �أبناء دولة �لإمار�ت .
و�أ����ش���اف �ن ���ش��ن��دوق �ل��وط��ن هو 
�ملجتمع  وتالحم  لوحدة  �إنعكا�س 
حفاظا  وفئاته  �أط��ي��اف��ه  مبختلف 
ومتك�شباته  �لوطن  منجز�ت  على 

•• اأبوظبي -وام: 

دعما  �م�س  �لوطن  �شندوق  تلقى 
من �شعادة حمد بن �شهيل عوي�شة 
�خل��ي��ي��ل��ي ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��وين دره���م 
�ل�������ش���ن���دوق م���ن حتقيق  ل��ت��م��ك��ني 
�أهد�فه �ل�شرت�تيجية �لر�مية �إىل 
دفع عجلة �لتنمية و�لبناء و�لتقدم 
�مل�شتقبل  و����ش���ن���اع���ة  و�لزده����������ار 
وقال  �لقادمة.  لالأجيال  �لأف�شل 
عوي�شة  �شهيل  ب��ن  ح��م��د  ���ش��ع��ادة 
بدعم  �مل�شاركة  ي�شعدنا  �خلييلي 
لإع������الن �شاحب  ت��ل��ب��ي��ة  �مل����ب����ادرة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 
2017 عاما للخري وتاأكيد� على 
�لقيم �لتي �أر�شاها موؤ�ش�س �لدولة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
و�لتي  ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
يوؤكد عليها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 

م���ن منظومة  وج����زء  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�شاملة لال�شتثمار يف �لن�شان وبناء 
�قت�شاد معريف م�شتد�م تتوفر فيه 
فر�س و�عدة وحياة كرمية جلميع 
هذه  �ن  �ىل  �ملجتمع..لفتا  �أف��ر�د 
�مل�شاهمة يف دعم �ملبادرة هي دليل 
�لإيجابي  ب���امل���ردود  �إمي��ان��ن��ا  ع��ل��ى 
�ل����ك����ب����ري �ل��������ذي ����ش���ي���ت���ح���ق���ق من 
�مل�شاريع  على  تركز  �لتي  مبادر�ته 
�شتنعك�س  �لتي  �ملبتكرة  �ل��ري��ادي��ة 
�لتطور  م�شتوى  �إيجابية  ب�شورة 
و�شقل  �ملجتمع  �أف����ر�د  ق����در�ت  يف 
�ل�شابة  �لوطنية  �مل��و�ه��ب  م��ه��ار�ت 
�لوطن  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ي�����ش��ب  مب���ا 

و�ملو�طن.
�شندوق  �إد�رة  جم��ل�����س  و�أث����ن����ى 
�ل�شخي  �ل��دع��م  ه��ذ�  �ل��وط��ن على 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  يعك�س  �لذي 
�لأعمال  رج���ال  ب��ه��ا  يتحلى  �ل��ت��ي 
عموما..  �لإم�����ار�ت�����ي  و�مل��ج��ت��م��ع 
و�أع��������رب ع����ن ج���زي���ل ����ش���ك���ره �إىل 

�خلييلي  �شهيل  ب��ن  ح��م��د  ���ش��ع��ادة 
�ل�شندوق  دع��م  يف  م�شاهمته  على 
جميع  �إىل  �أي�شا  بال�شكر  متوجها 
و�ل���ت���ي تعك�س  �ل��د�ع��م��ة  �جل���ه���ات 
�ملجتمع  �أف�������ر�د  وت���الح���م  وح�����دة 

لتحقيق رفعة �لوطن.
�لوطن  ���ش��ن��دوق  م���ب���ادرة  وت���اأت���ي 
و�مل�شوؤولية  �مل�شاهمة  �إط��ار  �شمن 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����س يف 
دول������ة �لإم����������ار�ت ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
م�شرية  ودع���م  �لتنموية  �مل�شاريع 
بناء �لوطن من خالل �مل�شاركة يف 
و�مل�شاريع  �لأفكار  وتبني  �ملبادر�ت 
�ل���ري���ادي���ة و�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي تخدم 

�لعملية �لتنموية يف �لدولة.
��شتقطاب  على  �ل�شندوق  ويعمل 
�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت و�لإ������ش�����ه�����ام�����ات 
دعم  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م���������ش����رية �ل����ت����ن����م����ي����ة �ل�������ش���ام���ل���ة 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  و�ل�شتثمار يف 

�ملو�طن.

�شحة دبي تتلقى اأكرث من 1500 طلب توظيف مبعر�س الإمارات للوظائف 
•• دبي -وام:

�ختتمت هيئة �ل�شحة بدبي م�شاركتها مبعر�س �لإمار�ت للوظائف �لذي ��شتمر 
نحقق  بكم  �شعار  حت��ت  و�مل��ع��ار���س  للموؤمتر�ت  �لعاملي  دب��ي  مبركز  �أي���ام  ثالثة 
جمتمع �أكرث �شحة و�شعادة وقالت �آمنة �ل�شويدي مديرة �د�رة �ملو�رد �لب�شرية 
بهيئة �ل�شحة بدبي �إن �لهيئة ��شتقبلت من خالل من�شتها يف �ملعر�س 1532 
طلب توظيف 62 باملائة من �أ�شحابها من حاملي �لدبلوم فاأكرث بينها 48 طلبا 
 79 �أن  للوظائف �لطبية و�لطبية �مل�شاندة مبا فيها �لتمري�س .. م�شرية �إىل 
باملائة من �ملتقدمني للوظائف �ملطروحة هن من �لإناث. و �أو�شحت �أن �لهيئة 
�أجرت خالل م�شاركتها باملعر�س مقابالت مع 100 طالب وظيفة بينهم 40 
�ملقبلة ل�شتكمال �جر�ء�ت  �لقليلة  �لأيام  �لتو��شل معهم خالل  �شيتم  مر�شحا 
��شتقبلت  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �إن  و�أ�شافت  �لهيئة.  قطاعات  مبختلف  تعيينهم 
48 طلبا �شمن برنامج طب وعلوم �لذي �أطلقته موؤخر� ل�شتقطاب �لكفاء�ت 
�ملو�طنة يف �ملجال �لطبي بينهم 29 طلبا لدر��شة �لطب و6 طلبات للتمري�س 
و13 طلبا للمهن �لطبية �مل�شاندة. و �أ�شارت �ل�شويدي �إىل �حلر�س �لذي توليه 

�لهيئة ل�شتقطاب �لكفاء�ت �ملو�طنة مبختلف �ملجالت �لطبية وتوفري �لبيئة 
�جلاذبة للعمل و�لبتكار و�لبد�ع من خالل تعزيز �حلو�فز و�لفر�س �لتدريبية 

لتطوير �لذ�ت ومو�كبة �مل�شتجد�ت �لعاملية مبختلف �لعلوم �لطبية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم الفجرية ي�شتقبل وزير الثقافة اجلزائري
•• الفجرية -وام: 

�ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�شموه  ق�شر  يف  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
بالرميلة م�شاء �أم�س �لول بح�شور �ل�شيخ �لدكتور ر��شد 
بن حمد �ل�شرقي رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�لعالم 
م��ع��ايل ع���ز �ل���دي���ن م��ي��ه��وب��ي وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة �جلز�ئري 
ير�فقه �شعادة �شالح عطية �شفري �جلمهورية �جلز�ئرية 
�شموه  و��شتعر�س  �ل��دول��ة.  ل��دى  �ل�شعبية  �لدميقر�طية 

و�ل�شيف �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�جلز�ئر 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل�����ش��ع��د ل���ش��ي��م��ا جل��ه��ة �ل���ت���ب���ادل �لثقايف 
وت��ب��ادل �خلرب�ت  �ل��ت��ع��اون  �أو����ش��ر  و�ل��ت��اأك��ي��د على تعزيز 
�لبلدين  على  بالفائدة  يعود  مما  �جلانبني  بني  �لثقافية 
و�ل�شعبني �ل�شقيقني وخدمة م�شاحلهما �مل�شرتكة. ونقل 
معايل وزير �لثقافة �جلز�ئري �إىل �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لفجرية تعازي �لرئي�س �جلز�ئري عبد �لعزيز بوتفليقة 
بوفاة �ملغفور له �ل�شيخ حمد بن �شيف �ل�شرقي نائب حاكم 
�لفجرية.. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��شع 

رحمته ور�شو�نه و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته. و�أ�شاد معاليه 
ت�شهدها  �لتي  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لعمر�نية  بالنه�شة 
�إمارة �لفجرية و�لتي �أر�شى دعائمها �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لفجرية موؤكد� �همية تعزيز �لتو��شل بني �إمارة �لفجرية 

و�جلز�ئر مبا ير�شخ �آفاق �لتعاون �لقائم.
�ل�����ش��ن��ح��اين مدير  ���ش��ع��ادة حم��م��د �شعيد  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�ل���دي���و�ن �لأم�����ريي ب��ال��ف��ج��رية و���ش��ع��ادة ���ش��امل �لزحمي 
مدير مكتب ويل �لعهد وحمد�ن كرم �لكعبي مدير هيئة 

�لفجرية للثقافة و�لإعالم.

انطالق جل�شات املجموعة الثانية لـ»خلوة العزم« بني الإمارات وال�شعودية يف الريا�س اليوم

عبداهلل بن زايد يكرم �شركاء وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ال�شرتاتيجيني

•• الريا�س-وام:

�لثانية خللوة  �ملجموعة  �أعمال جل�شات  �لريا�س  �ليوم �خلمي�س يف  تنطلق 
�لعزم بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�ملنبثقة 
من جمل�س �لتن�شيق �ل�شعودي �لإمار�تي بح�شور وم�شاركة كبار �مل�شوؤولني 

يف �جلهات �حلكومية يف �لبلدين .
جزيرة  يف  �مل��ا���ش��ي  ف��رب�ي��ر  يف  جل�شاتها  �أوىل  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �خل��ل��وة  ت��اأت��ي 
�ل�شعديات باأبوظبي �نطالقا من توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�ل�شريفني  خ��ادم �حلرمني  و�أخيه  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود وذلك لتعزيز �لعالقات �لتاريخية بني 

�لبلدين وو�شع خارطة طريق لها على �ملدى �لطويل .
وتعك�س خلوة �لعزم حر�س �لبلدين على توطيد �لعالقات �لأخوية بينهما 
يف  �مل�شتمر  و�لتن�شيق  �لت�شاور  ع��رب  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تكثيف  يف  و�ل��رغ��ب��ة 

جمالت عديدة.
كما تاأتي خلوة �لعزم خطوة �شمن �شل�شلة من �للقاء�ت �مل�شرتكة بني دولة 
�ل�شعودي  �لتن�شيق  جمل�س  �إط��ار  يف  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإم���ار�ت 
�ل��ذي ير�أ�شه من جانب دول��ة �لإم���ار�ت �شمو �ل�شيخ من�شور بن  �لم��ار�ت��ي 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومن �جلانب 
�ل�شعودي �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل 
�لدفاع  وزي��ر  �ل��وزر�ء  لرئي�س جمل�س  �لثاين  �لنائب  �لعهد  �شعود ويل ويل 
ذ�ت  �ملجالت  ملناق�شة  وذل��ك  و�لتنمية  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  جمل�س  رئي�س 
�لهتمام �مل�شرتك وو�شع �إطار عام وخطط لعمل جمل�س �لتن�شيق �ل�شعودي 
�لإمار�تي ليكون �لنموذج �لأمثل للتعاون �لثنائي بني �لدول وميهد ملرحلة 

جديدة لتطوير منظومة �لتعاون بني �لبلدين.
فرب�ير  �شهر  يف  �لعزم  خللوة  �لأوىل  �ملجموعة  جل�شات  تنظيم  مت  قد  ك��ان 
حماور  ث��الث��ة  �شمن  رئي�شية  م��و����ش��ي��ع   9 مناق�شة  فيها  وج���رى  �مل��ا���ش��ي 
وقطاعات حيوية وهي �ملحور �لقت�شادي و�ملحور �ملعريف و�لب�شري و�ملحور 
حكومتي  من  م�شوؤول   150 فيها  و���ش��ارك  و�لأم��ن��ي  و�لع�شكري  �ل�شيا�شي 
�لقطاع  ممثلي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملختلفة،  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  وخ���رب�ء  �لبلدين 
�خلا�س. و ي�شارك يف جل�شات �ملجموعة �لثانية خللوة �لعزم فرق عمل ت�شم 
بالإ�شافة  �ملختلفة  �لقطاعات  وخ��رب�ء يف  �لبلدين  م�شوؤولني من حكومتي 
مبادر�ت  و�إط��الق  �شيناريوهات  لبحث  ملناق�شة  �خلا�س  �لقطاع  ممثلي  �إىل 
�لتنمية  و�لن��ت��ق��ال مب�����ش��رية  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون  ت��خ��دم  �شيا�شات  وت��ط��وي��ر 
جانب  �إىل  و�لتطور  �لنمو  من  جديدة  مرحلة  �إىل  �لبلدين  بني  و�لتعاون 

خلق من�شة للت�شاور و�لتن�شيق بني فرق �لعمل .
فرق  خمتلف  بني  �لدورية  و�لأن�شطة  �للقاء�ت  من  �شل�شلة  �خللوة  ويعقب 
�آليات تفعيل  �لعمل �لثنائية يف �ملجل�س لتفعيل خمرجات �خللوة ومناق�شة 

خطط �لتعاون �ملختلفة ورفعها �إىل جمل�س �لتن�شيق �ل�شعودي �لإمار�تي.
و�شيتم عقد 11 جل�شة وور�شة عمل تخ�ش�شية �شمن جل�شات �خللوة تخت�س 
و�لع�شكري  �ل�شيا�شي  و�ملحور  و�لب�شري  �ملعريف  و�ملحور  �لقت�شادي  باملحور 
�لو�شع  ملناق�شة  وحيوية  رئي�شية  مو��شيع  حم��ور  لكل  ح��دد  وق��د  و�لأم��ن��ي 
ونوعية  وم�شاريع  ومبادر�ت  باأفكار  و�خل��روج  �ملحتملة  و�لتحديات  �لر�هن 

وتطوير �شيا�شات م�شرتكة.
�لقت�شادية  �ملنظومة  تعزيز  �آليات  مناق�شة  �شيتم  �لقت�شادي  �ملحور  ففي 
للمو�رد  �لأمثل  لال�شتغالل  مبتكرة  حلول  و�إي��ج��اد  �لبلدين  بني  �ملتكاملة 
�حلالية وذلك من خالل عدد من �ملو��شيع �أهمها �لبنية �لتحتية و�لإ�شكان 
�خلدمات  و  و�مل��ي��اه  �ل��زر�ع��ة  و  و�ل�شناعة  �لإن��ت��اج  و  �خلارجية  �ل�شر�كات  و 

و�لأ�شو�ق �ملالية و �لقطاع �للوج�شتي و �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات.
فيما متت مناق�شة عدد من �ملو��شيع يف جل�شات �ملجموعة �لأوىل للخلوة يف 
�ملحور نف�شه ت�شمنت �ل�شباب و �لتطوير �حلكومي و�خلدمات �حلكومية و 
و�ل�شوق  �ملتجددة و �لحت��اد �جلمركي  �لطاقة  و  �ل�شياحة  و  �لأعمال  ري��ادة 

�مل�شرتكة. �أما يف �ملحور �ملعريف و�لب�شري ف�شرتكز �ملجموعة �لثانية للخلوة 
على مو�شوع �لتعليم �لفني فيما ناق�شت �ملجموعة �لأوىل مو��شيع �لتعاون 

�لبحثي - �لأبحاث �مل�شرتكة - و�لتعليم �لعايل و�لعام.
تعزيز  �شبل  �خل��ل��وة  �شتناق�س  و�لأم��ن��ي  و�لع�شكري  �ل�شيا�شي  �مل��ح��ور  ويف 
منها  �لأوىل  �ملرحلة  ناق�شت  فيما  و�ل�شيا�شي  �لع�شكري  و�لتن�شيق  �لتعاون 

�لتعاون و�لتكامل �لأمني.
و يقدم جمل�س �لتن�شيق �ل�شعودي �لإمار�تي �لنموذج �لأمثل للتعاون �لثنائي 
بني �لدول وتفعيل �أو��شره حيث مت �إن�شاوؤه �شمن �تفاقية بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�ململك�ة �لعرب�ية �ل�شعودية يف �شهر مايو 2016 بتوجيهات 
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
�آل �شعود  �هلل و�أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 
وبح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
يف  و�لتن�شيق  �لت�شاور  بهدف  وذل��ك  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�لأمور و�ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك يف �ملجالت كافة.
وي�شم �ملجل�س فرق عمل م�شرتكة من خمتلف �لقطاعات و�ملجالت و�لتي 
�ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  �ل��دوري��ة  و�لجتماعات  �للقاء�ت  من  �شل�شلة  �شتعقد 

لتكثيف �لتعاون �لثنائي يف �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

•• اأبوظبي -وام:

كرم �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
مل�شاهماتهم  كانت  �لذين  �ل�شرت�تيجيني  �ل���وز�رة  �شركاء  من  ع��دد�  �أم�س 
�لدبلوما�شية  ودف��ع جهود  �ل���وز�رة  تعزيز عمل  �لكبري يف  �ل��دور  وجهودهم 

�لإمار�تية بوجه عام.
�لبعثات  وروؤ�شاء  لل�شفر�ء  ع�شر  �حل��ادي  �مللتقى  �لتكرمي على هام�س  وجاء 
وفعالياته  �حل��و�ري��ة  جل�شاته  يو��شل  �ل��ذي  �خل���ارج  يف  للدولة  �لتمثيلية 

�مل�شاحبة �ملنعقدة بديو�ن عام �لوز�رة باأبوظبي و يختتم �ليوم.
م�شرف  حمافظ  �ملن�شوري  ر����ش��د  م��ب��ارك  معايل  �ملكرمني  قائمة  �شملت 
�لعالقات  د�ئ��رة   - �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  و  �مل��رك��زي  �لإم���ار�ت 
�حل��ك��وم��ي��ة يف ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة - و���ش��ع��ادة حم��م��د ث���اين م��ر���ش��د �لرميثي 
رئي�س غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي و�لكابنت خالد حميد �آل علي - �لهيئة 
�لعامة للطري�ن �ملدين - و�أحمد �لنيادي - �شركة مبادلة - وعمر �ملهريي 
- مو�نئ دبي �لعاملية - و�شعادة حممد �لفال�شي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
جنان لال�شتثمار �لزر�عي و�شعادة �شعيد عبد�جلليل �لفهيم رئي�س جمل�س 
�إد�رة جمموعة �لفهيم و�شعادة �شام�س �لظاهري �ملدير �لعام ملجموعة علي 

و�أولده و�شعادة طارق �لو�حدي �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �أغذية و�شعادة 
م�شعود �أحمد �مل�شعود رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �مل�شعود وحممد عي�شى 
�لرئي�س  �لنعيمي  و�شعود   - �لفطيم  ماجد  جمموعة   - �ل�شويدي  �شلطان 

�لتنفيذي ل�شركة جلفار.
�لبعثات  وروؤ���ش��اء  لل�شفر�ء  ع�شر  �حل���ادي  �مللتقى  و����ش��ل  مت�شل  �شياق  ويف 
�لتمثيلية للدولة يف �خلارج �أعماله يوم �أم�س �لول و�لتي عقدت مب�شاركة 
�لتطور�ت  م��ن  �شل�شلة  �ل��ذي��ن بحثو�  �مل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  �ل����وزر�ء  م��ن  ع��دد 
و�لأحد�ث �لدولية و�لقليمية ور�شد تاأثري�تها �ملختلفة بالإ�شافة �إىل عدد 
من �لق�شايا و�لفر�س و�لتحديات �لتي تتعلق ب�شيا�شات �لدولة وتوجهاتها 

�ملختلفة يف �شتى �لقطاعات.
و�شملت قائمة �مل�شاركني يف �ليوم �لثالث للملتقى متحدثني رئي�شيني وهم 
معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل 
�شما  ومعايل  �لطاقة  وزي��ر  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن  �شهيل  ومعايل 
بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب ومعايل �لدكتور 
غ�شان �شالمة وزير �لثقافة �للبناين �ل�شابق و�لعميد �ل�شابق ملعهد باري�س 
يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  معهد  يف  �لدولية  �لعالقات  و�أ�شتاذ  �لدولية  لل�شوؤون 
�شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  و�شعادة  �لأمريكية  كولومبيا  وجامعة  باري�س 

عام  مدير  لوتاه  عبد�هلل  و�شعادة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  لدى  �لدولة 
�لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء.

وعلى هام�س �مللتقى نظمت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �لدورة �لثانية 
من  ونخبة  �ل�شرت�تيجيني  �ل��وز�رة  �شركاء  مع  �ملفتوح  �ل�شنوي  �للقاء  من 
�لبعثات  وروؤ���ش��اء  �لدولة  �شفر�ء  �إىل  بالإ�شافة  �لإمار�تيني  �لأعمال  رج��ال 
�ل�شلك  و�أع�شاء  �لأجانب  �ل�شفر�ء  من  وع��دد  �خل��ارج  يف  للدولة  �لتمثيلية 

�لدبلوما�شي �لأجنبي يف دولة �لإمار�ت.
ومثل �للقاء �ملفتوح فر�شة للحو�ر وتبادل �لآر�ء �ملتعلقة ب�شبل دفع �لعالقات 
�ل�شيا�شية و�لدبلوما�شية وتعزيز فر�س �ل�شتثمار و�لتعاون �لقت�شادي بني 

دولة �لإمار�ت وغريها من �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة �لأخرى.
وج����اء �ن��ع��ق��اد ه���ذ� �ل��ل��ق��اء ���ش��م��ن �جل��ه��ود �حل��ث��ي��ث��ة �ل��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا �لقطاع 
�لوطني  �لأع��م��ال  قطاع  مع  �ل�شر�كة  تعزيز  �شبيل  يف  ب��ال��وز�رة  �لقت�شادي 
و�لقت�شاد  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ب��ني  �ملن�شود  �لتكامل  حتقيق  �إىل  و���ش��ول 
�لوطني ومبا ي�شهم يف خدمة �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لدولة �لإم��ار�ت ويف 
مقدمتها بناء �قت�شاد معريف تناف�شي ي�شتند �إىل بيئة م�شتد�مة وبنية حتتية 

متكاملة.
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  بجائزة  �لفائزين  ت��ك��رمي  �أي�شا  �مللتقى  و�شهد 

�لدويل وفريق �لعمل �مل�شاهم يف �إعفاء مو�طني �لدولة من تاأ�شرية �لدخول 
�مل�شبقة لدول منطقة �ل�شنغن.

و قام معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية 
�لإعفاء  لتفاقية  للتو�شل  �لكبرية  وم�شاهماته  جلهوده  �لفريق  بتكرمي 
�ملو�طنني من  باإعفاء  2015 و�لتي تكللت  مع دول �لحت��اد �لأوروب��ي عام 
�حل�شول على �لتاأ�شرية �مل�شبقة ما يخولهم للدخول �إىل 28 دولة من دول 
�أه��م �لإجن��از�ت �لكبرية للدبلوما�شية  �لحت��اد �لأوروب��ي ليكون بذلك �أح��د 
�لدويل  �مل�شتوى  على  �مل��رم��وق��ة  �ل��دول��ة  مكانة  تعك�س  و�ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة 

و�حرت�م �لعامل �لكبري ملو�طنيها.
يف  للدولة  �لتمثيلية  �لبعثات  وروؤ���ش��اء  �ل�شفر�ء  ملتقى  �أن  بالذكر  جدير 
وميثل  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��دي��و�ن  �شنويا  يعقد  �خل����ارج 
�لدولة  �شفر�ء  بني  و�لأفكار  �لآر�ء  وتبادل  و�حل��و�ر  للتفاعل  مهمة  فر�شة 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  �أد�ء  من  يعزز  مبا  و�لدولية  �لإقليمية  �ل�شاحتني  على 

�لإمار�تية وفاعليتها على خمتلف �لأ�شعدة و�مل�شتويات.
�ل�شرت�تيجية  و�لأه�����د�ف  �مل��و����ش��ي��ع  �أب����رز  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  �مللتقى  ي�شلط  و 
�لقت�شادية و�لثقافية وذلك �شمن �أجندة �لوز�رة �لو�جب حتقيقها وخدمة 

�ملو�طن يف �خلارج.

م�شت�شفى املفرق يف �شيافة جمل�س اللواء هالل زيد ال�شحي
•• اأبوظبي- الفجر

�أبوظبي  �شركة  من�شاآت  �أح��د  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  �لتقى 
خليفة  م��دي��ن��ة  ���ش��ك��ان  "�شحة"  �ل�شحية  ل��ل��خ��دم��ات 
للم�شاهمة يف رفع �لوعي �ملجتمعي بني �شكان �ملنطقة، 
هالل  �للو�ء  جمل�س  �ملفرق  م�شت�شفى  فريق  ز�ر  حيث 
زيد �ل�شحي لتو�شيح �أهمية جتنب عدوى �مل�شت�شفيات 
�ل�شرت�تيجية  �أه���د�ف���ه���ا  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا  �جل��رث��وم��ي��ة، 
وعالجية  وق��ائ��ي��ة  وخ���دم���ات  �شحية  ح��ي��اة  ت��وف��ري  يف 
"�شحة"  ���ش��رك��ة  ت�����ش��ع��ى  ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث  مب�����ش��ت��وي��ات 
�أبوظبي  �إم��ارة  �ملجتمعي يف  �لوعي  �إىل رفع  ومن�شاآتها 
حول �لق�شايا �ل�شحية من خالل  �شتى �لو�شائل من 

�شمنها �ملجال�س �ملعتمدة من ديو�ن ويل �لعهد. 
�لعناية  ��شت�شاري  �لعو�شي  ح�شني  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ش��ح 
�جلر�ثيم  "تعد  ق��ائ��ال،:  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  يف  �مل��رك��زة 
�لأ�شطح  �ل��ه��و�ء وجميع  �لن��ت�����ش��ار يف  و����ش��ع��ة  ك��ائ��ن��ات 
منطلق  وم���ن  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات،  �شمنها  م���ن  و�لأم����اك����ن 
يتوجهون  �ل�����ش��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه��م  مب��خ��ت��ل��ف  �مل��ر���ش��ى  �أن 
�أن يكون  للم�شت�شفى ب�شكل عام مما يزيد من �حتمال 
�لأمر��س  لن��ت��ق��ال  �ح��ت��م��ال  �لأك���رث  �مل��ك��ان  �مل�شت�شفى 
�لعو�شي:  �ل��دك��ت��ور  و�أردف  �ملعدية"،  �جل��رث��وم��ي��ة 
ك�شر  من  يعاين  وهو  للم�شت�شفى  �ملري�س  ياأتي  "قد 
بعافيتها  �م���ر�أة حامل  �أو  �ل��دم��اغ مثال  يف  �أو جلر�حة 
قدمت ملجرد �لولدة وبعد مكوث �ملري�س لعدة �أيام يف 
�مل�شت�شفى قد ترتفع درجة حر�رته ويتم �كت�شاف ��شابته 

بالعدوى �جلرثومية �ملعروفة بعدوى �مل�شت�شفيات".
�لأطباء  �أن  للح�شور  �لعو�شي  ح�شني  �لدكتور  و��شار 
�ملفرق  م�شت�شفى  يف  و�ل��ف��ن��ي  �ل��ت��م��ري�����ش��ي  و�ل��ط��اق��م 
مري�س  كل  مع  �لعدوى  مكافحة  باإجر�ء�ت  ملتزمون 
�أن  �ملر�شى  فيقول: قد يالحظ  ورعايته،  يتم خدمته 
�لطبيب قبل �جلر�حة يقوم بتنظيف يديه وتعقيمهما 
ل�شمان عدم  �جل��ر�ث��ي��م  ع��ن  �ل��ع��ازل��ة  �مل��الب�����س  ولب�س 
�نتقال �أي عدوى للمري�س خالل �جلر�حة، �إل �أن هذه 
لتو�جد  تام نظر�  ب�شكل  �ملري�س  �لإج���ر�ء�ت ل حتمي 

بع�س �أنو�ع �جلر�ثيم يف �لهو�ء ب�شكل طبيعي.
م�شت�شفى  م��ن  ك��ل  �أن  �لعو�شي  ح�شني  �لدكتور  و�أك���د 
"�شحة"  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ن�����ش��اآت  �مل���ف���رق وج��م��ي��ع 
جلنة  و�شعتها  �ل��ت��ي  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري  ب��ات��ب��اع  ملتزمة 
حتر�س  حيث   ،JCI �ل���  �لدولية  �مل�شت�شفيات  �عتماد 
دور�ت  بتنظيم  �مل�شت�شفى  يف  �ل��ع��دوى  مكافحة  جل��ان 
توعوية �إلز�مية ودورية جلميع �ملوظفني من �لأطباء 
�إىل جانب �حلمالت  و�لإد�ري��ني  و�لفنيني  و�ملمر�شني 
مكافحة  باأهمية  �ل��وع��ي  لن�شر  �ل��ت��وع��وي��ة  �ملجتمعية 

�لعدوى. 
و�أ�شار �لدكتور ح�شني �لعو�شي �أن �لأرقام �لتي ي�شجلها 
�مل�شت�شفيات  ع��دوى  حل��الت  �شنويا  �مل��ف��رق  م�شت�شفى 
ت�شنف �شمن �حلد �لأدنى عامليا، فيقول: نظر� لطبيعة 
بني  �لعدوى  �نتقال  تفادي  ل ميكن  �جلر�ثيم  �نت�شار 
�ملر�شى �إل �أننا نفخر �أن �إجر�ء�تنا �لد�خلية يف مكافحة 
�لعدوى فعالة وفقا لتقييمات �للجنة �لدولية لعتماد 
�أقل من  �لتي يتم ح�شرها  �لإ�شابات  فاإن  �مل�شت�شفيات 

�مل�شتوى �لعاملي �ملتعارف عليه.

و�أ�شاف: لنجاح �جر�ء�ت مكافحة �لعدوى على كل من 
�إىل  و�لفنيني  و�ملمر�شني  و�لأط��ب��اء  �ل�شحية  �ملن�شئة 
و�أدو�رهم  بو�جباتهم  �للتز�م  و�ل��زو�ر  �ملر�شى  جانب 
يف مكافحة �نت�شار �لعدوى فهو عمل م�شرتك ود�ئم ل 

يتوقف فقط على �ملن�شئة �لطبية و�لعاملني فيه.
يف  موزعة  �ليد  تعقيم  �أجهزة  �ملفرق  م�شت�شفى  ويوفر 
وخمارج  مد�خل  عند  �شو�ًء  �مل�شت�شفى  �رج��اء  خمتلف 
ودَع  �ملختلفة،  و�لأق�����ش��ام  �مل��ر���ش��ى  وغ���رف  �مل�شت�شفى 
�ل��دك��ت��ور ح�����ش��ني �ل��ع��و���ش��ي �حل�����ش��ور ل��الل��ت��ز�م بعدة 
�أن ت�شاعدونا  �ج��ر�ء�ت كمر�شى وزو�ر، فيقول: �متنى 
يف ن�شر �لوعي باأهمية مكافحة عدوى �مل�شت�شفيات بني 
باأهمية غ�شل  �لطبيب  تذكري  �أهليكم ومعارفكم، مثل 
ذلك،  ن�شيانه  حالة  يف  �ل�شريري  �لفح�س  قبل  يديه 
و�للتز�م بتعليمات زيارة �ملري�س �لتي ي�شعها �لطبيب 
للمري�س �ملنوم يف �مل�شت�شفى وفقا حلالته �ملر�شية مثل 
مالب�س  �رت���د�ء  �أو  �ل��زي��ارة  وب��ع��د  قبل  �ليدين  تعقيم 
�لعزل من �لعدوى ملنع تلقي �ملري�س عدوى �أخرى �أو 

نقل �لعدوى خلارج �مل�شت�شفى.

ق�شطرة  تركيب  �ملر�فقني  بع�س  و�أ���ش��اف: قد يطلب   
�لبول للمري�س، �إل �أين �أود �أن �أو�شح �أن هذه �لق�شطرة 
�ملري�س  لإ���ش��اب��ة  �شببا  ت��ك��ون  ق��د  �حل����الت  ب��ع�����س  يف 
�أمكن،  �إن  عنها  �ل�شتغناء  يف�شل  لذ�  �أي�شا،  بالعدوى 
��شت�شارة  يف�شل  �ل��ت��ي  �حل��ي��وي��ة  ل��ل��م�����ش��اد�ت  وب��امل��ث��ل 
من  �لتقليل  �أو  عنها  �ل�شتغناء  �إمكانية  عن  �لطبيب 
مدة تناولها لتجنب �شعف �جلهاز �ملناعي �لذي يزيد 

من خماطر �نتقال �لعدوى �جلرثومية. 
ويف �خل���ت���ام ح��ر���س �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ني �ل��ع��و���ش��ي على 
�ملري�س  مكوث  م��دة  تقليل  باأهمية  للح�شور  �لتنويه 
يف �مل�شت�شفى، حيث �أنه كلما طالت مدة تو�جد �ملري�س 
كلما كان معر�شا لالإ�شابة بالعدوى ب�شكل �أكرب و�لأمر 

مماثل ملر�فق �ملري�س وزو�ره. 
�ل�شحيحة  �لطرق  على  �ملتو�جد  �حل�شور  تعليم  ومت 
�أماكن تو�جد  لتنظيف �ليدين من خالل جهاز ك�شف 
�جل��ر�ث��ي��م يف �ل��ي��د، و�أ���ش��اد ك��ل م��ن �حل�����ش��ور و�ل�شيد 
هالل زيد �ل�شحي باملعلومات �لقيمة �لتي قدمها فريق 

عمل م�شت�شفى �ملفرق.

لبنى القا�شمي: الإمارات اإن�شانيتها 
رائدة ور�شالتها الت�شاحمية دائمة

•• اأبوظبي-وام:

رفعت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي وزيرة دولة للت�شامح �أ�شمى 
�آيات �لتهاين و�لتربيكات ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �لدولة حفظه �هلل ولأخيه �شاحب  رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  �لدولة رئي�س جمل�س  �آل مكتوم نائب رئي�س 
ول�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ولإخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س 
ول�شعب  �لعهود  �أول��ي��اء  �ل�شيوخ  ول�شمو  �لإم����ار�ت  حكام  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى 
�مل�شاعد�ت  جمال  يف  عامليا  �لأول  �ملركز  �لدولة  تبووؤ  مبنا�شبة  �لإم���ار�ت.. 
�لتنموية �لإن�شانية للعام 2016 ن�شبة لدخلها �لقومي ..�لوىل يف �لعطاء 
كاأكرث دول �لعامل �شخاء وذلك بح�شب �إعالن منظمة �لتعاون �لقت�شادي 

و�لتنمية.
و�كدت معاليها يف ت�شريح بهذه �ملنا�شبة �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حتب  د�ئمة  ت�شاحمية  ور�شالة  ر�ئ��دة  �إن�شانية  ذ�ت  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
�خلري و�لزدهار للجميع دون متييز وحتر�س على حتقيق �شعادة �ل�شعوب 
و�ملنكوبني  و�مللهوفني  للمحتاجني  و�مل�شاعدة  �ل��ع��ون  ي��د  ومت��د  ورخ��ائ��ه��ا 
و�مل��ت��اأث��ري��ن ج��ر�ء �لفي�شانات و�لأع��ا���ش��ري و�حل���روب و�ل�����ش��ر�ع��ات بغ�س 
�لنظر عن �لأ�شل �أو �لعرق �أو �جلن�س �أو �للون �أو �لدين �أو �ملذهب �أو �مللة �أو 

�لعقيدة �أو �ملركز �لجتماعي.
وقالت معايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي بتوفيق من �هلل ثم بف�شل 
�أ�شبح ��شم �لإم��ار�ت قرين  �لروؤية �حلكيمة للقيادة �لر�شيدة حفظها �هلل 
�لإجن��از�ت يف خمتلف �ملجالت �لعاملية �لأم��ر �لذي يوؤكد على قيم �ملحبة 
و�لت�شامح و�ل�شالم و�خلري و�ملودة و�لوئام و�لتي تعرب عن كينونة �ملجتمع 
�أفر�ده وفئاته و�شر�ئحه وموؤ�ش�شاته مما كان  �لإمار�تي �لأ�شيل مبختلف 
�مل�شاعد�ت  �لأول عامليا يف جمال  �ملركز  �لأك��رب يف �حل�شول على  �لأث��ر  له 

�لتنموية �لإن�شانية .
و�أ�شافت معاليها �أن دولة �لإمار�ت هي دولة �خلري بال حدود ول �شروط 
وتهدف  و�لإخ��اء  و�لتعاي�س  و�لعطاء  �لت�شامح  قيم  ��شتد�مة  على  وتعمل 

با�شتمر�ر �إىل �إ�شعاد �ل�شعوب وخدمة �لإن�شانية جمعاء.
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اأخبـار الإمـارات
خرباء من الإمارات وفرن�شا يناق�شون �شبل احلفاظ على البيئة ووقايتها من الإ�شعاع

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لإم����ار�ت ميثلون خمتلف �جلهات  دول��ة  م��ن خ��رب�ء م��ن  �جتمع لفيف 
مقر  يف  فرن�شا  م��ن  خ��رب�ء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملحلية  و�جل��ام��ع��ات  �حلكومية 
�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية ملناق�شة و��شتعر��س �شبل حماية �لبيئة 
مناذج  در��شة   : عنو�ن  حتت  عقدت  عمل  ور�شة  خ��الل  من  �لإ�شعاع  من 

حركة �لنظائر �مل�شعة يف �لبيئة �ملحلية 
وتعمل حالياً دولة �لإمار�ت على بناء برنامج نووي �شلمي للم�شاهمة يف 
م�شرية �جناز�ت �لدولة. ومن هذ� �ملنطلق قامت �لهيئة �لحتادية للرقابة 
�لنووية، ب�شفتها �جلهة �لرقابية �ملعنية بامل�شائل �لنووية بالدولة، بتبنى 
وتعزيزها ف�شاًل عن  �لقدر�ت  بناء  �إىل  ودر��شات يهدف  �أبحاث  برنامج 
م�شاركة �ملعرفة مع �ل�شركاء �ملحليني يف دولة �لإم��ار�ت �ملعنية بحماية 

�لفر�د و�لبيئة من �ل�شعاع.
�خلا�شة  �لبحثية  و�مل���ه���ار�ت  �ل��ق��در�ت  ب��ن��اء  �إىل  �لعمل  ور���ش��ة  وه��دف��ت 
�لبيئة مبختلف  �لإ���ش��ع��اع يف  ت��اأث��ري  در����ش��ة  �أج��ل  م��ن  �مل�شاركة  باجلهات 
�أنو�عها �شو�ء بحرية، برية �أو جوية، و�لتي من �شاأنها تقييم �آثار تعر�س 

�لفر�د لالإ�شعاع وحمايتهم وكذلك �لبيئة.
وقد عقدت ور�شة �لعمل بالتعاون مع �ملعهد �لفرن�شي للوقاية �لإ�شعاعية 
�خل��رب�ء من خمتلف  فيها جمموعة من  �شارك  �لنووي حيث  و�لأم���ان 
�شركه  �لنووية  للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  �ملجالت مثل جامعة خليفة، 
�لبيئة-�أبوظبي  وهيئة  �ل�شارقة،  وجامعة  ز�ي��د،  وجامعة  للطاقة،  ن��و�ة 

�إ�شافة �إىل جهات �أخرى.
�إد�رة �لأمان �لإ�شعاعي، بالهيئة �لحتادية  وقالت عايدة �ل�شحي، مدير 
تتبنى  �لأ�شمي.  هدفنا  و�لبيئة  �ملجتمع  حماية  ميثل  �لنووية:  للرقابة 

�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية برنامج بحثي يهدف �إىل بناء �لقدر�ت 
من  �شركائنا  بني  و�خل��رب�ت  �ملعرفة  تبادل  و�شمان  وتعزيزها  �لبحثية 
�أجل حتقيق هذ� �لهدف �لأ�شمى. متثل ور�شة �لعمل خطوة �إ�شافية �إىل 
و�شع بنية حتتية للحماية من �لإ�شعاع يف �لدولة وهو �ملجال �لذي تعتزم 

�لهيئة �ل�شتثمار فيه. 
��شرت�تيجية  �شمن  �لأ�شا�شية  �لركائز  من  و�ل��در����ش��ات  �لأب��ح��اث  وتعد 
�لهيئة و�لتي تتما�شي مع �لقانون �لنووي لدولة �لإم��ار�ت. وقد وقعت 
�لإ�شعاعية  للوقاية  �لفرن�شي  �ملعهد  �تفاقية مع   2016 عام  �لهيئة يف 
و�لأمان �لنووي للتعاون يف جمال �لبحاث و�لدر��شات يف �لأمان �لنووي 
كافة  يفيد  متكامل  برنامج  تطوير  ع��ن  ف�شاًل  �لإ�شعاعية  و�حل��م��اي��ة 

�لأطر�ف �ملعنية يف �لدولة مبا ي�شهم يف خدمة �ملجتمع.
�أخ��رى، قالت دكتورة جاكيلني جارنيه لبليه، من�شق فريق  ومن ناحية 

�أن دولة  �لنووي:  �لإ�شعاعية و�لأم��ان  للوقاية  �لفرن�س  باملعهد  �خلرب�ء 
مناذج  و�شع  �إىل  حتتاج  و�لتي  �لبيئة  يف  فريدة  �شمات  لديها  �لإم���ار�ت 
ت��ب��ادل��ن��ا �خل����رب�ت م��ع خمتلف  وت��ن��ا���ش��ب طبيعتها.  ل��در����ش��ت��ه��ا  خ��ا���ش��ة 
تد�بري حماية  �لعمل حول  ور�شة  �أثناء  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ملتخ�ش�شني يف 

�لبيئة. 
 ويعمل فريق �لأمان �لإ�شعاعي بالهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية، ومن 
خالل فريق �ملخترب �ملعياري �خلا�س بالبيئة، لبناء �لقدر�ت د�خل دولة 
�لإمار�ت من خالل توفري قر�ء�ت بيئية م�شتقلة ملعدل �لإ�شعاع يف �لبيئة. 
كما يقوم �أي�شاً باأخذ عينات من �لرتبة و�ملياه و�خل�شرو�ت وغريها من 
د�خل �لدولة لتحليلها وحتديد طبيعتها لتكون مرجعاً يف �مل�شتقبل مع 
على  �لأن�شطة  ه��ذه  مثل  وت�شاعد  �لعمل.  حيز  �ل��ن��ووي  برنامج  دخ��ول 

حماية �ملجتمع و�لبيئة على حد �ل�شو�ء.

حمدان بن حممد ي�شهد حفل تخريج الدفعة الـ 26 من طلبة كليات التقنية العليا
•• دبي -وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي �شباح �م�س حفل تخريج 
من  و�لع�شرين  �ل�شاد�شة  �لدفعة 
�لذي  �لعليا  �لتقنية  كليات  طلبة 
مدينة  يف  �لكليات  مبنى  يف  ج��رى 
دب���ي حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�شهد  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
بن  �أح��م��د  �لدكتور  معايل  �حلفل 
�لفال�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد 
�لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير 
�أح��م��د بن  وم��ع��ايل �لدكتور ر����ش��د 
ف��ه��د وزي����ر دول����ة وم��ع��ايل حممد 
جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  ع��م��ر�ن 
�إىل  �لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  �أم��ن��اء 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب 
و�لقياد�ت �لرتبوية و�لتعليمية يف 

�لدولة و�أولياء �أمور �خلريجني.
بد�أ �لحتفال بال�شالم �لوطني ثم 
كلمة لرئي�س جمل�س �لأمناء �لذي 
�ل�شكر و�ل���ولء  �آي����ات  �أ���ش��م��ى  رف���ع 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل���ع���رف���ان 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 

�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�شموهما  ي��ول��ي��ان��ه  م���ا  ع��ل��ى  �هلل 
ل�شباب �لوطن من �هتمام ورعاية 
و�لتنمية  �ل��ت��ع��ل��ي��م  مل�����ش��رية  ودع����م 

�مل�شتد�مة يف بالدنا.
�ل�شام�شي �خلريجني  وهناأ معايل 
مرحلة  �إىل  ب��ان��ت��ق��ال��ه��م  وذوي���ه���م 
وم�شريتهم  ح��ي��ات��ه��م  يف  ج���دي���دة 
�ل��ت��ف��وق وحتقيق  ن��ح��و  �ل��ط��وي��ل��ة 

�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �ل�����ش��رف 
�لعلمية و�لتقنية.

وق���د ���ش��ل��م ���ش��م��وه �ل�����ش��ه��اد�ت �ىل 
ل��ه��م جناحهم  وب�����ارك  �مل��ت��ف��وق��ني 
متمنيا  در����ش��ت��ه��م..  يف  وت��ف��وق��ه��م 
�ملرحلة  يف  و�لب����د�ع  �ل��ت��ف��وق  لهم 
�ل��ق��ادم��ة م���ن م�����ش��ريت��ه��م �ن كان 
�لعمل  يف  �أم  �لعلمي  �لتح�شيل  يف 
�أف�شل  وتقدمي  �لدولة  مبوؤ�ش�شات 
�أف��ك��ار خالقة من  م��ا عندهم م��ن 
و�مل�شاهمة  وط��ن��ه��م  خ��دم��ة  �أج����ل 

و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���س ل�����ش��ب��اب �لوطن 
للو�شول �إىل �أعلى درجات �لتعليم 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن �لإ����ش���ه���ام يف بناء 
م��وؤ���ش�����ش��ات دول��ت��ن��ا �حل��ب��ي��ب��ة ورد 
�جلميل لقيادتنا �ملعطاءة وللوطن 

�حلبيب.
ويف نهاية �لحتفال كرم �شمو ويل 
عهد دبي �ل�شبعة و�ل�شتني خريجا 
�شهاد�ت  ع���ل���ى  �حل���ا����ش���ل���ني  م����ن 
بدرجة  و�لبكالريو�س  �ملاج�شتري 
�لم��ت��ي��از وج��ي��د ج���د� م���ع مرتبة 

��شرت�تيجيتها  على  �ملبنية  �لعليا 
 -2021  2017 �جل�������دي�������دة 
�لمار�ت  روؤي���ة  م��ع  تتما�شى  �لتي 
�ل�شابة  �لوطنية  و�لروؤى   2021
�لتحديات  مو�جهة  على  �ل��ق��ادرة 

ب�شرب وكفاءة.
و��شتمع �شموه يف هذ� �ل�شياق من 
مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا 
�ل�شام�شي  �للطيف  عبد  �لدكتور 
�ىل �شرح حول روؤية �جليل �لثاين 
بالإ�شافة  �مل�شتقبلية  و�لتحديات 

وكيفية  �لآي��ب��اد  جيل  طبيعة  �ىل 
�لتعليم  ل��ن��م��وذج  �ل��ك��ل��ي��ات  ت��ب��ن��ي 
�ل��ه��ج��ني خل��ل��ق ج��ي��ل ق�����ادر على 
�مل�شتقبل من  �لتعامل مع وظائف 
�لأكادميية  �ل�شهاد�ت  رب��ط  خ��الل 
وتعزيزها  �لحرت�فية  بال�شهاد�ت 
ب���امل���ه���ار�ت �ل��وظ��ي��ف��ي��ة مب���ا يدعم 
�شيا�شة �لتوطني خا�شة يف �لقطاع 

�خلا�س.
نهاية �حلفل  ل�شموه يف  و�لتقطت 

�ل�شور �لتذكارية مع �خلريجني.

من  م�شرق  م�شتقبل  وبناء  �ل��ذ�ت 
وطاقاتهم  ج��ه��وده��م  ب���ذل  خ���الل 
و�لعلمية خلدمة وطنهم  �لفكرية 

يف مو�قع عملهم �مل�شتقبلية.
ث���م �ل��ق��ى �أح����د �خل��ري��ج��ني كلمة 
ب��ا���ش��م زم���الئ���ه رف���ع م���ن خاللها 
و�لمتنان  �ل�����ش��ك��ر  �آي������ات  �أ����ش���م���ى 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  �إىل  و�ل�������ولء 
و�هتمام  رعاية  توليه من  ما  على 
ب��اأب��ن��اء وب��ن��ات �ل��وط��ن م��ن خالل 
توفريها كل �أ�شباب �لعلم و�لتعليم 

�لتنمية  حت���ق���ي���ق  يف  �ل����ف����اع����ل����ة 
�لإمار�ت  روؤية  وحتقيق  �مل�شتد�مة 

.  2021
�أمور  و�أول��ي��اء  ذوي  �شموه  هناأ  كما 
جمل�س  بجهود  و�أ���ش��اد  �خلريجني 
�لأم���ن���اء و�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف 
�لدولة.  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات 
وك�����ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�آل م��ك��ت��وم قد  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
ب���د�ي���ة �لح���ت���ف���ال على  �ط���ل���ع يف 
روؤية �جليل �لثاين لكليات �لتقنية 

اأحمد بن طحنون يتفقد امل�شابقة الوطنية ملهارات الإمارات 

وغريها �لعديد.
وو�شف �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ 
�آل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  �أح��م��د 
نهيان ما �شاهده �ليوم باأنه بد�ية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ر����ش���ال���ة  حت��ق��ي��ق 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

م�شيد�ً  و�ل��ف��ن��ي��ة،  و�لتقنية  منها 
ب��اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م غ���ري �مل�����ش��ب��وق��ة يف 
ب������دون طيار  ط����ائ����ر�ت  ت�����ش��م��ي��م 
و�لطاقة  ب��احل��ا���ش��وب  و�لت�شنيع 
�مل����ت����ج����ددة و����ش���ي���ان���ة حم���رك���ات 
و �شناعة  و�ل�����ش��ي��ار�ت  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�خلز�ئن و �لإبد�ع يف �أمن �ل�شبكات 

لأبناء  �مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�لت�شليح  ب�شرورة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
بالعلم و�كت�شاب �ملزيد من �ملهار�ت 

�لتقنية �ملتقدمة.
�ل�شيخ  طيار  �لركن  �للو�ء  و�أ���ش��اد 
�أح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شيخ  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  تفقد 
�أح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�م�س  و�لح���ت���ي���اط���ي���ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
ف��ع��ال��ي��ات �ل�������دورة �ل��ت��ا���ش��ع��ة من 
�مل�شابقة �لوطنية ملهار�ت �لإمار�ت 
ت��ع��ق��د حت����ت رع����اي����ة �شمو  �ل���ت���ي 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة وينظمها مركز �أبوظبي 
للتعليم و�لتدريب �لتقنى و�ملهني 
�أبوظبي  �أي��ام يف مركز  مل��دة ثالثة 

�لوطني للمعار�س.
و�ط����ل����ع رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �خل���دم���ة 
�لوطنية و�لحتياطية على جميع 
مب�شاركة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���ع���رو����س 
يتناف�شون  �ل��ذي��ن  �ل��وط��ن  �أب���ن���اء 
�لهند�شية  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 

بدعم  و�لح���ت���ي���اط���ي���ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة 
جميع  جت��اه  و�لطفولة  لالأمومة 
مبختلف  و�ل���������ش����اب����ات  �ل�������ش���ب���اب 
باأيديهم  و�لأخ��ذ  �لعمرية  فئاتهم 
�شتى  يف  �مل���ب���ا����ش���رة  وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 
�لتعليمية  ���ش��ي��م��ى  ل  �مل����ج����الت 
و�مل���ه���ن���ي���ة. و�أع�������رب رئ��ي�����س هيئة 
و�لحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
ع��ن ف��خ��ره ب��اجل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لفعالية و�لتنظيم �لإحرت�يف لها 
�لذي يوفر �ملناخ �ملنا�شب لالإبد�ع 
و�لبتكار للطلبة �مل�شاركني و�لذي 
�إيجاد  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ����ش���اأن���ه  م���ن 
�مل���ب���دع فنياً  �ل�����ش��ب��اب  م���ن  ج��ي��ل 
وت�شجيع  بدعم  وهند�شياً  وتقنياً 
�ملا�شي  يف  �حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  م��ن 
ذلك  و�����ش���ت���م���ر�ر  �حل���ا����ش���ر  ويف 

م�شتقباًل.

بهدف تبادل اخلربات واملعارف والطالع على التجربة الربملانية عن قرب

جمل�س �شورى �شباب ال�شارقة يزور املجل�س الوطني الحتادي
•• ال�صارقة-الفجر:

يف  �ملجل�س  �ع�شاء  متكني  بهدف 
جم���ال �ل��ع��م��ل �ل��ربمل��اين يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و تبادل 
�خل������رب�ت و�مل�����ع�����ارف، و�لط�����الع 
ع���ل���ى �ل���ت���ج���رب���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة عن 
�شورى  جمل�س  �أع�شاء  ز�ر  ق��رب، 
�لوطني  �ملجل�س  �ل�شارقة،  �شباب 
رئي�س  �ل��ت��ق��ى  ح��ي��ث  �لحت�������ادي، 
�مل��ج��ل�����س م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�إطار  وذل��ك يف  �لقبي�شي،  عبد�هلل 
�شباب  �����ش����ورى  جم��ل�����س  ح���ر����س 
�ل�شارقة على دعم م�شاركة �ل�شباب 
يف م�������ش���رية �ل��ت��ن��م��ي��ة ب���ال���دول���ة، 
وت��ن��م��ي��ة م��و�ه��ب��ه��م �حل���و�ري���ة يف 

�أجو�ء ي�شودها �لدميوقر�طية.
وت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة �لتي ق��ام بها 
�ل�شباب،  ���ش��ورى  جمل�س  �أع�����ش��اء 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي  �مل��ج��ل�����س  �إىل 
��شتكماًل لأعمال دورته �ل�شاد�شة، 
طرح  �آل��ي��ة  على  �لتعرف  وب��ه��دف 
و�ل�شعي  �مل��ع��ن��ي��ني،  ع��ل��ى  �لأ���ش��ئ��ل��ة 
لتنفيذ قر�ر�ت وتو�شيات �ملجل�س 
�أر�س  على  �إيجابية  �أك��رث  ب�شورة 

�لو�قع.

�ل���ذي تتمتع ب��ه دول���ة �لإم�����ار�ت، 
�لتي  و�ل��������روؤى  �لأف����ك����ار  وت��ب��ن��ي 
وذل����ك  حت��ق��ي��ق��ه��ا،  �إىل  ي�����ش��ع��ون 
�حلرية  م��ن  م�شاحة  توفري  ع��رب 
ووجهات  �آر�ئ����ه����م  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
�حلا�شر  يف  وتطلعاتهم  نظرهم 

�أع�����ش��اء جم��ل�����س �شورى  وح�����ش��ر 
�ل�������ش���ب���اب ، ج��ل�����ش��ة ر���ش��م��ي��ة من 
ج����ل���������ش����ات �مل����ج����ل���������س �ل����وط����ن����ي 
�لحت������ادي �ل���ت���ي �أق��ي��م��ت يف 11 
�أبريل �جلاري، بهدف روؤية �ملنرب 
�لتفاعلي  �لإي���ج���اب���ي  �حل�������و�ري 

و�مل�شتقبل. كما قدم خالل �لزيارة 
�ل�شباب،  ���ش��ورى  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ع����ب����د�هلل ع���ل���ي �ل�������ش���ال���وب���ي، �إىل 
�أم�����ل عبد�هلل  �ل���دك���ت���ورة  م���ع���ايل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  �لقبي�شي 
ملعاليها  ت��ذك��اري��اً  �لحت���ادي درع���اً 

و�لتقاط �شورة تذكارية جماعية 
�مل�شتمر  ل��دع��م��ه��ا  وذل�����ك  م��ع��ه��ا، 
�ل�شبابية  ل��ل��م��ج��ال�����س  و�ل����د�ئ����م 
�لربملانية يف �لإمار�ت كافة، وعلى 
ت��ب��ذل��ه��ا خلدمة  �ل���ت���ي  ج���ه���وده���ا 

�لوطن ورفعته.

اأحمد بن طحنون يلتقي اأع�شاء جمل�س اخلدمة الوطنية لل�شباب
•• اأبوظبي -وام:

�ل����رك����ن طيار  �ل����ل����و�ء  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون بن 
هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
و�لحتياطية  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�شما  م��ع��ايل  �م�����س  �لهيئة  مب��ق��ر 
دولة  وزي��رة  �ملزروعي  �شهيل  بنت 
جمل�س  و�أع�شاء  �ل�شباب  ل�شوؤون 

�خلدمة �لوطنية لل�شباب.
�ل��ل��ق��اء ع��ر���س خطة  ومت خ���الل 
�شي�شاهم  �ل�����ذي  �مل��ج��ل�����س  ع��م��ل 
يف زي����ادة ف��اع��ل��ي��ة �ل��ت��و����ش��ل بني 
�لوطنية  �خلدمة  وهيئة  �ل�شباب 
�ل�شفافية  مب��ب��ادئ  و�لحتياطية 

و�مل�شد�قية و�شرعة �ل�شتجابة.
�إن�������ش���اء جم��ل�����س �خلدمة  وي���اأت���ي 
مبثابة  ليكون  لل�شباب  �لوطنية 
و�ل�شباب  �لهيئة  حلقة و�شل بني 
خم�ش�شة  و�شائل  �إىل  بالإ�شافة 
مل�شاعدة �ل�شباب يف حل �ل�شعوبات 
ق��ب��ل و�أثناء  ت��و�ج��ه��ه��م  �ل��ت��ي ق��د 
وب���ع���د �خل����دم����ة �ل���وط���ن���ي���ة، كما 
�شرتتكز مهام �ملجل�س على تعزيز 
�لوعي لدى فئة �لإن��اث مب�شروع 

�خلدمة �لوطنية.
وه�����ن�����اأ رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �خل���دم���ة 
�أع�شاء  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
جمل�س �خلدمة �لوطنية لل�شباب 
بت�شكيل �ملجل�س.. د�عيا �لأع�شاء 
وكبري  فعال  ب�شكل  �مل�شاهمة  �إىل 

جمندي  دور  وت��ع��زي��ز  تفعيل  يف 
�ل�شعيد  على  �لوطنية  �خل��دم��ة 
جهودهم  وم�����ش��اع��ف��ة  �ملجتمعي 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �شبيل مت��ك��ني  يف 
�لإجن���از�ت  م�شرية  مو��شلة  م��ن 

�ل�شبابية.
�خل����دم����ة  جم����ل���������س  �ن  ي�����ذك�����ر 
�لوطنية ي�شم نخبة من �لكفاء�ت 
�ملجندين  من  �ل�شابة  �لإمار�تية 
�خلدمة  متطلبات  �أن��ه��و�  �ل��ذي��ن 
مبادرة  ت���اأت���ي  ح��ي��ث  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�لوطنية  ت�شكيل جمل�س �خلدمة 

لتوجيهات  جت�����ش��ي��د�  ل��ل�����ش��ب��اب 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
بتحقيق  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�أهد�ف �لأجندة �لوطنية لل�شباب 
 2016 ع��ام  �شموه  �أطلقها  �لتي 
�ل�شباب  دور  ت���ف���ع���ي���ل  ب����ه����دف 
ومت��ك��ي��ن��ه��م يف ج��م��ي��ع �مل���ج���الت 
�ل�شرت�تيجية  �لأهد�ف  وحتقيق 
روؤي�����ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ل���ل���دول���ة، ويف 

�لإمار�ت 2021 .

حماكم دبي تقرر ت�شجيل الق�شايا 
العمالية عن بعد عرب مكاتب تعهيد 

•• دبي -وام: 

قررت حماكم دبي منح كافة خدمات ت�شجيل �لق�شايا 
�لعمالية �جلزئية و�لكلية �إىل مكاتب �خلدمة �ملعتمدة 
تعهيد �لتي تتبنى نظام �ل�شالفة �لإلكرتوين �لأول من 
خدمات  توفري  يف  �لأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى  على  نوعه 
ت�شجيل �لق�شايا �إلكرتونيا دون �حلاجة �إىل زيارة مقر 

�ملحاكم.
ق�شية   2512 بت�شجيل  �لر�شمية  �لإح�شائيات  وتفيد 
عمالية خالل �لأ�شهر �لثالثة �لأوىل من �لعام �جلاري 
دفعة  مي��ث��ل  م��ا  تعهيد  م��ك��ات��ب  يف  �ل�شالفة  ن��ظ��ام  ع��رب 
لرتجمة  �ملحاكم  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  للجهود  قوية 
عدد  تقليل  يف  �لر�شيدة  للقيادة  �ل�شديدة  �لتوجيهات 

�ملر�جعني بن�شبة 80 يف �ملائه بحلول �لعام 2018.
و�أو�شح �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري مدير عام حماكم 
�لق�شايا  ت�شجيل  ح��ق��وق  تعهيد  مكاتب  منح  �أن  دب��ي 
�لرجوع  ودون  �ل�شالفة  ن��ظ��ام  ع��رب  بعد  ع��ن  �لعمالية 

باجتاه  م��ت��ق��دم��ة  خ���ط���وة  ي���اأت���ي مب��ث��اب��ة  �مل��ح��اك��م  �إىل 
�لقانونية  وكفاءة وموثوقية �خلدمات  �لرتقاء بجودة 
و�لق�شائية مبا يتما�شى مع �أهد�ف خطة دبي 2021 
يف بناء حكومة �شباقة مبدعة ومتميزة لتلبية �حتياجات 
�مل�شتقبل. ولفت �شعادته �إىل �أن �أهمية �خلطوة تكمن يف 
�لقانونية و�لق�شائية ب�شرعة و�شهولة  �ملعامالت  �إمتام 
�شعادة  م�شتويات  ي��ع��زز  م��ا  ع��ال��ي��ة  وم��وث��وق��ي��ة  وك��ف��اءة 
�إىل  و�شلت  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��و�ء  على  و�مل��وظ��ف��ني  �ملتعاملني 
90 يف �ملائة و87 يف �ملائة على �لتو�يل يف �لعام �لفائت 
وغاية  وطنية  وم�شوؤولية  ق�شوى  �أول��وي��ة  باعتبارها 

جوهرية ل� حماكم دبي .
��شتكمال  للمتعاملني  تتيح  تعهيد  مكاتب  �أن  �إىل  ونوه 
كافة �لإجر�ء�ت ذ�ت �ل�شلة بالق�شايا �لعمالية �إلكرتونيا 
عرب نظام �ل�شالفة مبا يف ذلك طباعة �لالئحة و�إدخال 
�لبيانات و�إرفاق �مل�شتند�ت �ملطلوبة و�لدفع �لإلكرتوين 
لد�ئرة  و�إ���ش��ن��اده��ا  للق�شية  رق���م  �إ����ش���د�ر  ع��ن  ف�����ش��ال 

ق�شائية وحتديد موعد �جلل�شة �لأوىل.
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�شرطة راأ�س اخليمة املجتمعية حتذر من ال�شالح الأبي�س 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

متمثلة  �خليمة  بر�أ�س  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  نظمت 
بفرع �ل�شرطة �ملجتمعية مبركز �شرطة �ملعمورة �ل�شامل 
، حملة توعوية حول خماطر ��شتخد�م �ل�شالح �لأبي�س ، 
من خالل �لنزول �مليد�ين وتوزيع عدد من �لربو�شور�ت 

�لتوعوية على قائدي �ملركبات .
  وقال �لنقيب ر��شد بلهون مدير فرع �ل�شرطة �ملجتمعية 
مب��رك��ز ���ش��رط��ة �مل��ع��م��ورة �ل�����ش��ام��ل ، ب����اأن �ل���ف���رع ينتهج 
�أفر�د  وتوعية  لتوجيه  �لعام  م��د�ر  على  �شاماًل  برناجماً 

�ل�شلوكيات  بع�س  ح��ول  �لعمرية  فئاتهم  بكافة  �ملجتمع 
�لإمار�تي  جمتمعنا  على  �لدخيلة  �ل�شلبية  و�ل��ظ��و�ه��ر 
��شتخد�م  نتائج  ح��ول  توعوي  برنامج  ومنها   ، �ملحافظ 
خالل  من  و�ملجتمع  �لفرد  على  و�أث��ره  �لأبي�س  �ل�شالح 
، و ح��ذر بلهون من  ت��وع��وي  ب��رو���ش��ور  ت��وزي��ع )1000( 
�أن  و�أك��د   ، �ل�شباب  بني  �لأبي�س  �ل�شالح  �قتناء  خماطر 
�لهدف من هذه �حلملة توعية �جلمهور مبخاطر حمل 

�ل�شالح �لأبي�س.
  وعرف مدير �لفرع مفهوم �ل�شالح �لأبي�س ، م�شري�ً �إىل 
�أن �لأ�شباب �لتي ت�شاعد على جنوح �لأحد�ث كثرية وتبد�أ 

�لإعالم  و�شائل  تبثه  ما  عن  ف�شاًل   ، �لأ���ش��رة  تفكك  من 
�لتي يتلقاها �لأح��د�ث من  �أف��الم �لعنف  و�لإنرتنت من 
دون �شو�بط �أو رقابة �أ�شرية ، م�شدد�ً على تكثيف �جلهود 
و�لجتماعية  �لرتبوية  و�ملوؤ�ش�شات  �أوًل  �لأ�شرة  قبل  من 
من  �ل�شباب  وحترير  �لالزمة  �لرعاية  تقدمي  �أج��ل  من 
تلك �ل�شر�عات �لنف�شية وحالة �لفو�شى وحمايتهم من 

�جلنوح و�لتمرد على �لأ�شرة و�لتخلف �ملدر�شي .
�لن�شائح  �لتوجيهات و  �لعديد من    وت�شمن �لربو�شور 
�ل��وق��وع يف مثل هذه  ل��ع��دم  �تباعها  �ل���الزم  و�لإر����ش���اد�ت 

�جلر�ئم و�مل�شائالت �لقانونية .

من خالل 5 حما�صرات وبح�صور قيادات البلدية وممثلي ال�صركاء ال�صرتاتيجيني 

انطالق اأعمال اليوم الأول من ملتقى بلدية مدينة اأبوظبي لتطوير املوارد الب�شرية

كل هذه �ملقومات حمرك �لتفكري 
�لإبد�عي لدينا مبختلف �ملو�قع.

�أك�����د �شامل  ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت�����ه 
�لتدريب  ق�شم  رئي�س  �حلو�شني 
بناء  �أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
�أحد  هو  �خلبري  �لإنتاجي  �لفكر 
�لب�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  دع���ام���ات  �أه����م 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وهو 
�ملوؤدية  �حلقيقية  �مل��ق��وم��ات  �أح���د 
و�لتميز  �لإن���ت���اج  يف  �لإج�����ادة  �إىل 
�أهد�ف  وه��ذ� هو جوهر  بالإجناز 
�لقاعدة  �إيجاد  �لبلدية يف حتمية 
�ملوظفني  م��ن  و�خل��ب��رية  �ملتعلمة 
بني  و�مل�����و�ءم�����ة   .. و�ح������د  �آن  يف 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �ح���ت���ي���اج���ات 
و�لبلدية  �ل��ب�����ش��ري��ة..  و�ل���ق���در�ت 
هذه  حتقيق  �إىل  ت�شعى  ب��دوره��ا 
�لطموحات وجت�شيد �أهد�فها نحو 
�لريادة و�لتميز يف �لعطاء وتاأهيل 
يف  و��شتثمارها  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
و�لتي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  خدمة 
حجر  �لب�شرية  �ل��ط��اق��ات  ت�شكل 

�لز�وية فيها .
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �أن  و�أ���ش��ار 
قاعدة  تاأ�شي�س  نحو  د�ئما  ت�شعى 
و�لتفاعل  و�لتو��شل  �لتكامل  من 
و�ملعاهد  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  مع 
خالل  من  بالتدريب  �ملتخ�ش�شة 
�إر����ش���اء م�����ش��روع ح�����ش��اري ور�ئ���د 
�لب�شرية  �ل��ط��اق��ات  بتنمية  يهتم 

يف  ي�شاهم  ���ش��وف  �مللتقى  ه��ذ�  �أن 
دعم خطط �لبلدية �ل�شرت�تيجية 
�لهادفة �إىل تعزيز برنامج تدريب 
وت����اأه����ي����ل وت����ط����وي����ر �ل����ك����ف����اء�ت 
�لب�شرية و�لكو�در �ملو�طنة لتكون 
قادرة على �إحد�ث �لتغيري �ملطلوب 
موؤ�ش�شتنا  �أد�ء  يف  و�لإي����ج����اب����ي 
حكومتنا  روؤي�������ة  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا   ،
�لرتقاء  يف  و�أه��د�ف��ه��ا  �ل��ر���ش��ي��دة 
�حلكومية  ب���اخل���دم���ات  �مل�����ش��ت��م��ر 
�ملجتمع،  ملتطلبات وتطلعات  وفقاً 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  و��شتحقاقات 
بلدية  ��شرت�تيجية  �أن  و�أ���ش��اف   .
�لتخطيطية  �ب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
�ن��ب��ث��ق��ت م���ن ق��ي��م��ه��ا و�أه���د�ف���ه���ا 
حتقيق  ،بهدف  �لعامة  ور�شالتها 
�أعلى م�شتويات �لرقي يف �خلدمات 
�لقادرة  �ل��ب��ن��ى  وت��اأه��ي��ل  و�مل���ر�ف���ق 
�مل�شروع  ح���ج���م  ����ش��ت��ي��ع��اب  ع���ل���ى 
تعي�شه  �ل��ذي  �ل�شامل  �لتطويري 
�لطاقات  فيها  �أبوظبي مبا  �إم��ارة 
�لب�شرية �لتي ت�شكل حجر �لأ�شا�س 
و�إي����الء   ، م�����ش��روع ح�����ش��اري  لأي 
�لب�شرية عناية فائقة على  �ملو�رد 
�أخذ  �أولويات �لبلدية ، و قد  �شلم 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي هذه 
 ، �لقيم و�لأه����د�ف بعني �جل��دي��ة 
ت�شتهدف  خطط  و�شع  مت  لذلك 
�لرت����ق����اء ب��ال��ع��ن�����ش��ر �ل��ب�����ش��ري ، 
و�إي���ج���اد ن��وع��ي��ة ف��ائ��ق��ة �خل���رب�ت 

، ل��ت�����ش��م��ل �ل���ع���دي���د م���ن �مل���ح���اور 
�إد�رة   ، �ملعرفة  �إد�رة   : �أهمها  من 
و�لكفاء�ت   ، �لحرت�فية  �مل�شاريع 
تخطيط  م�����ه�����ار�ت   ، �ل�������ش���ام���ل���ة 
وج�����دول�����ة �ل���ع���م���ل ، �ل���ت���م���ي���ز يف 
خدمة �جلمهور، �لولء �ملوؤ�ش�شي، 
�إىل  �لتحول من منهجية �جل��ودة 
��شرت�تيجية  �ل��ت��م��ي��ز،  م��ن��ه��ج��ي��ة 
تدريب  م�شروع  �لذ�تي،  �لتطوير 
م�شروع  �لبلدية،  �خلدمات  قطاع 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع  ت���دري���ب 
تدريب  م�شروع  �لبلدية،  و�أ�شول 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  ق��ط��اع 
تدريب  ،م�������ش���روع  �لأد�ء  و�إد�رة 
 ، و�مل�شاندة  �لدعم  خدمات  قطاع 
تخطيط  قطاع  ت��دري��ب  وم�شروع 
وجميعها   ، �لكثري  وغريها  �مل��دن 
و�ح����د يتمثل يف  ه���دف  ت�����ش��ب يف 
تقدمي �أف�شل �خلدمات من خالل 
و�أكرثها  �لب�شرية  �لكو�در  �أف�شل 
�إب��د�ع��ا وع��ط��اء . �جل��دي��ر بالذكر 
تطوير  مل��ل��ت��ق��ى  �لأول  �ل���ي���وم  �أن 
�لعديد من  �شهد  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�ملحا�شر�ت بد�أتها �لدكتورة ليلى 
عنو�ن  حتت  مبحا�شرة  �لبلو�شي 
و��شت�شر�ف  و�لب���ت���ك���ار  �لإب�������د�ع 
�مل�شتقبل ، تبعتها حما�شرة قدمها 
�لربوف�شور عمرو �لديب من كلية 
�لبيئة  وهند�شة  �ملدنية  �لهند�شة 
بجامعة �لإمار�ت بعنو�ن ��شتد�مة 

وب���ن���اء ق������در�ت وم����ه����ار�ت �مل�����و�رد 
ومهني،  �ح��رت�يف  ب�شكل  �لب�شرية 
ت�شتهدف  م�شتد�مة  بيئة  وتوفري 
�لب�شرية  �ل��ك��ف��اء�ت  �أف�شل  ج��ذب 
و�حلفاظ عليها وتنميتها ، م�شري� 
�أي موؤ�ش�شة  �أن �ملو�رد �لب�شرية يف 
لإمد�د  �لأ�شا�شي  �ملوئل  هي  �إمن��ا 
�لب�شرية  ب���ال���ق���در�ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
و�ل������ك������و�در �مل����وؤه����ل����ة و�خل����ب����رية، 
لذلك نعول عليكم يف هذ� �مللتقى 
�إد�رة  �أه���م���ي���ة  م�����دى  ل��ت��و���ش��ي��ح 
ب���روؤي���ة حديثة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد 
موؤ�ش�شاتنا  متطلبات  مع  تتجاوب 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  و�ح��ت��ي��اج��ات 
�ل�شكر  . ووجه �شعادته  و�لتطوير 
�لبلدية  �شركاء  ملمثلي  و�لتقدير 
�لهيئات  م����ن  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
�لذين  و�لأف�����������ر�د  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
موؤكد�  �مللتقى،  �نعقاد  يف  �شاهمو� 
�شيخرج  �إي��ج��اب��ي��ة  نتيجة  �أي  �أن 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  ملتقى  بها 
لتطوير �ملو�رد �لب�شرية هو ثمرة 
�جلهات  ه�����ذه  ج���ه���ود  ل��ت�����ش��اف��ر 
تنمية  �إىل  و�ل���ر�م���ي���ة  جم��ت��م��ع��ة 

حقيقية للطاقات �لب�شرية.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د �مل�����ش��ت�����ش��ار عادل 
�إد�رة  م���دي���ر  رب���ي���ع���ة  �آل  ح�����ش��ني 
بالإنابة  �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
ملتقى  �ف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ت��ه يف  خ����الل 
�لب�شرية  �مل��و�رد  لتطوير  �لبلدية 

تدريب  خ��ط��ة  ب��و���ش��ع  و�مل��ت��م��ث��ل 
�إك�شاب  ب��ه��دف  منهجية  ���ش��ن��وي��ة 
مبا  �لعملية  �خل����رب�ت  �مل��وظ��ف��ني 
ي����ع����ود ع��ل��ي��ه��م ب���ال���ن���ف���ع و�خل����ري 
�ملعريف  ر���ش��ي��ده��م  �إىل  وي�����ش��ي��ف 
�إيجابيا  تنعك�س  عملية  خ����رب�ت 
ع���ل���ى �رت�����ف�����اع م�������ش���ت���وى �أد�ئ����ه����م 
�إىل  يقدمونها  �ل��ت��ي  وخ��دم��ات��ه��م 
�لإمكانات  ت�شخري  و   ، �ملتعاملني 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  ب��اإجن��اح  �لكفيلة 
حتمية  علينا  فر�س  �ل��ذي  �لأم���ر 
�لتدريب  لروؤية  �مل�شتمر  �لتطوير 
و�أه����د�ف����ه ، وم����ن ه��ن��ا ف��ق��د جاء 
جناح �لبلدية مميز� وعنو�نا ر�ئد� 
�لتخ�ش�شي  �ل��ت��دري��ب  جم���ال  يف 
�مل���ه���ام �لذي  �مل��ت��ع��دد  و�ل���ت���دري���ب 
ي�شتهدف �شقل مهار�ت �ملوظفني 
ي�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى حتقيق  ب�����ش��ك��ل 
وقيمها  ور�شالتها  �لبلدية  روؤي���ة 
خطة  �إن  و�أ�����ش����اف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة. 
حافلة  �ل���ب���ل���دي���ة  يف  �ل����ت����دري����ب 
�لتدريبية  �مل�شاقات  من  بالعديد 
و�لتي تغطي جميع �ملجالت ح�شب 
و�لإد�ر�ت  �لقطاعات  �حتياجات 
و�لأق�شام ، ونوؤكد د�ئما على �شقل 
كافة �ملهار�ت لدى �ملوظف بحيث 
يف  �لإي��ج��اب��ي  ���ش��ل��وك��ه  يف  تنعك�س 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني وتعزز  م���ع  �ل��ت��ع��اط��ي 
�لرت��ق��اء يف م�شتوى  ق��درت��ه على 
�لبلدية  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 

م����ن �مل���وظ���ف���ني �ل����ق����ادري����ن على 
ر�شا  وحت��ق��ي��ق   ، �لأد�ء  حت�����ش��ني 
و�ل�شركاء   ، و�لعاملني  �ملتعاملني 
ي�شتطيعون   ، �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
جت�شيد روؤية حكومتنا يف خدمات 
طاقات  ع���ل���ى  ت�����ش��ت��ن��د  ع�������ش���ري���ة 
كو�درنا �لوطنية . و�أو�شح �آل ربيعة 
�ل�شرت�تيجية  م��الم��ح  �أب����رز  �أن 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �جلديدة 
نحو  �حلقيقي  �لتوجه  يف  تتجلى 
تعزيز �ل�شر�كة �لتامة مع �لقطاع 
�ل�شر�كة  ق��ي��م  تفعيل  و  �خل��ا���س 
�لعاملية مع موؤ�ش�شات دولية متلك 
�خلربة �لكفيلة مب�شاعدة �ملوؤ�ش�شة 
وم�شاريعها  �أهد�فها  حتقيق  على 
رفع  يف  و��شتثمارها  �لتطويرية 
هذ�  وما  �ملو�طنة  �لطاقات  كفاءة 
 ، ن��ق��ول  م��ا  على  دل��ي��ل  �إل  �مللتقى 
على  �مللتقى  ه��ذ�  �إىل  ننظر  حيث 
�إج����ر�ء�ت  �شل�شلة  م��ن  حلقة  �أن���ه 
ت�شتهدف  وب����ر�م����ج  وم���ن���ت���دي���ات 
للمو�رد  ع�����ش��ري��ة  �إد�رة  �إر�����ش����اء 
ملتطلبات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  �ل��ب�����ش��ري��ة 

�لتنمية �حلقيقية و�ل�شاملة .
�ل�شمان  �أن  م�����وؤك�����د�  و�خ���ت���ت���م 
�ل���وح���ي���د ل����ش���ت���م���ر�ري���ة وجن����اح 
�لتخطيطية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
د�ئ��م��ا على �لرتقاء  ه��و �حل��ر���س 
وحتقيق  �مل���ج���ت���م���ع  ب����خ����دم����ات 
تبقى  �أن  ويجب  �لعمالء  تطلعات 

•• اأبوظبي –الفجر:

مبارك  م�����ش��ب��ح  ����ش���ع���ادة  �ف���ت���ت���ح 
لبلدية مدينة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل���رر 
�لأربعاء  �ل��ي��وم  ب��الإن��اب��ة  �أب��وظ��ب��ي 
لتطوير  �لبلدية   ملتقى  �أع��م��ال 
مقرها  يف  �ل���ب�������ش���ري���ة  �مل�����������و�رد 
ز�يد  �ل�����ش��ي��خ  ����ش���ارع  �ل��رئ��ي�����س يف 
وم�شاركة  ب��ح�����ش��ور  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  ممثلي 
�ملتخ�ش�شة  �جلامعات  من  وع��دد 
وم���ر�ك���ز �ل���ت���دري���ب و�ل��ت��ط��وي��ر ، 
متتاليني  يومني  �مللتقى  وي�شتمر 
�ملحا�شر�ت  �لعديد من  ويت�شمن 
نخبة  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  و�أور�ق 
من �ملتخ�ش�شني بتقدميها خالل 

فعاليات �مللتقى .
مدينة  لبلدية  �لعام  �ملدير  وق��ال 
ب���الإن���اب���ة خ���الل كلمته  �أب��وظ��ب��ي 
مدينة  ب��ل��دي��ة  :�إن  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
ع���ل���ى جعل  �أب����وظ����ب����ي حت����ر�����س 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  يف  �ل�شتثمار 
�ملوؤ�ش�شات  �لوطني وتعزيز قدر�ت 
�أولوياتها،  ق��م��ة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�أبوظبي  ومب���ا ي��ت��و�ف��ق م��ع خ��ط��ة 
 2021 �لإمار�ت  وروؤية   2030
، و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى �ل���رب���ط م���ا بني  
فر�س �ل�شتد�مة وبني ر�أ�س �ملال 
�مل�شتمر  �لرت��ق��اء  بهدف  �لب�شري 
ب����ق����در�ت �ل����ك����ف����اء�ت و�ل���ط���اق���ات 
خدمة  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�أن  و�أ�����ش����ار   ، و�ل����دول����ة  �مل��ج��ت��م��ع 
تطوير �أد�ء �إد�ر�ت �ملو�رد �لب�شرية 
ينعك�س  �أن  ب��د  ل  موؤ�ش�شة  �أي  يف 
�خلدمات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��ا 
�ملتعاملني  ر���ش��ا  م�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني، لذلك 
�أع�����رب ���ش��ع��ادت��ه ع���ن �أم���ل���ه يف �أن 
�لقيم  حتقيق  يف  �مللتقى  ي�شاهم 
و�لأه���������د�ف و�ل�����روؤي�����ة �ل���ت���ي من 
���ش��اأن��ه��ا �إح����د�ث ق��ف��زة ن��وع��ي��ة �إىل 
�لكو�در  تاأهيل  �لأم��ام على طريق 
�لب�شرية ومتكينها من �أد�ء دورها 
�لتنموية  يتطابق مع �خلطة  مبا 

�ل�شاملة .
�أد�ء  تطوير  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
ي�شمن  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  �إد�ر�ت 
قيمة ��شرت�تيجية م�شافة ، ويتيح 
تعزيز كفاءة �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية، 

�لبنية �لتحتية ، وحما�شرة ثالثة 
حتت عنو�ن 

�جليل  مم��ار���ش��ات  تطبيق  ور���ش��ة 
قدمها  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  للتميز  �ل��ر�ب��ع 
�لعاملي  �ملركز  من  �لطر�ونة  زي��اد 
وحما�شرة   ، و�لتطوير  للتدريب 
ر�بعة بعنو�ن بو�بة �لتعليم �لذكي 
قدمها �ملحا�شر تيمور �شوقي من 

جمموعة ليرب� .
�لثاين  �ل��ي��وم  �أن  �لبلدية  و�أك���دت 
حما�شر�ت  ب�شت  يحفل  للملتقى 
�لبلدي  �ملجل�س  قاعة  يف  �شتعقد 
و�شتكون على �لتو�يل : حما�شرة 
بالتعاون  �لعلمي  �لبحث  بعنو�ن 
– جتربة  مع �جلامعات �لوطنية 
�أب��وظ��ب��ي يقدمها  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
�جلنيدي  نظمي  خ��ال��د  �ملهند�س 
من قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول 
�لبلدية – بدية مدينة �أبوظبي ، 
�لإبد�ع  بعنو�ن  ثانية  وحما�شرة 
حممود  ل��ل��م��ح��ا���ش��ر  و�لب����ت����ك����ار 
رو�جبة من معهد �لتفوق �لعلمي 
�لثالثة  �ملحا�شرة  �أم��ا   ، للتدريب 
ف����ت����اأت����ي حت�����ت ع�����ن�����و�ن �ل���ق���ي���ادة 
�ملحا�شر  ي��ق��دم��ه��ا  �لب���ت���ك���اري���ة 
�ل����دك����ت����ور ر�م������ي ����ش���اه���ني ، �أم����ا 
عنو�ن  فتحت  �لر�بعة  �ملحا�شرة 
�ل�شعادة  و�أدو�ت  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�شكارنة  بالل  �لدكتور  للمحا�شر 
دع  ب��ع��ن��و�ن  خام�شة  وحم��ا���ش��رة   ،
للمحا�شرة  �حل��ي��اة  و�ب����د�أ  �ل��ق��ل��ق 
�ل��دك��ت��ورة ك��رمي��ة �ل��ع��ي��د�ين من 
لال�شت�شار�ت  �لإب����������د�ع  م����رك����ز 
�لأخري  �ملحا�شرة   �أما   ، و�لتنمية 
و�لعمل  �ل���ت���ع���اون  ب���ع���ن���و�ن  ف��ه��ي 
�جل����م����اع����ي ل���ل���م���ح���ا����ش���ر �أح���م���د 

م�شطفى من كلية �خلو�رزمي .
�لأول  �ل��ي��وم  �أح����د�ث  �شهدت  كما 
بلدية  معر�س  �فتتاح  �مللتقى  من 
�مل���و�رد  لتطوير  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�ل�������ذي ����ش���ارك���ت فيه 
�جل���ام���ع���ات و�ل���ك���ل���ي���ات و�مل����ر�ك����ز 
عرو�شا  �ملعر�س  وق��د  �لتدريبية 
�لتعليمية  ب���اخل���دم���ات  خ���ا����ش���ة 
�لفر�س  و�إت�����اح�����ة  و�ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�لأكادميية  �ل��در����ش��ات  ل�شتكمال 
كافة  ع����ل����ى  �حل���������ش����ول  ب����ه����دف 
�لدرجات �لعلمية �ملتاحة و�ملقدمة 

من قبلهم ملوظفي �لبلدية.

م�صبح مبارك املرر: تطوير اإدارات املوارد الب�صرية ينعك�ض اإيجابيا على جميع اخلدمات وم�صتوى ر�صا العاملني و املتعاملني

�شرطة الفجرية تنظم جل�شة حوارية ن�شائية حول 
اأ�شرار املخدرات بالتعاون مع الربنامج الوطني �شراج

•• الفجرية -الفجر:

نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية جل�شة حو�رية 
و�ملوؤثر�ت  �مل��خ��در�ت  تعاطي  ب��اأ���ش��ر�ر  للتوعية  ن�شائية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع �ل���ربن���ام���ج �ل��وط��ن��ي ملكافحة  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
�أن�شطة حملة )رفقتهم  �ملخدر�ت )�شر�ج( وذلك �شمن 

�شينة(.
�أقيمت �جلل�شة يف جمعية �لفجرية �لجتماعية �لثقافية 
و�لتي ��شت�شافت كل من �لر�ئد موزة م�شعود �ليعقوبي 
من �إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية ب�شرطة �أبوظبي 
و�ملالزم �أول �شيخة �لكعبي من ق�شم �ل�شرطة �ملجتمعية 
�ل��زي��ودي من  ر��شد  ن��و�ل  و�ل���ش��ت��اذة  �لفجرية  ب�شرطة 
�لفجرية،  مبحكمة  �لأ�شري  و�لتوجيه  �لإ�شالح  وحدة 

و�أد�رت �جلل�شة �لإعالمية �شيخة �مل�شماري.
�ملوؤثر�ت  و  �مل��خ��در�ت  �أ���ش��ب��اب تعاطي  �ل��ن��دوة  وت��ن��اول��ت 
ككل  �ملجتمع  حماية  و  منها  �لوقاية  كيفية  و  �لعقلية 
و�حلد من �نت�شار هذه �لظاهرة و �إبر�ز جهود �لهيئات 
منع  و  لها  �لت�شدي  يف  �ملعنية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  و 

يف  �ل�شوء  رفقاء  دور  �جلل�شة  تناولت  كما  و  �نت�شارها، 
�لرقابة  دور  غياب  و  �مل��خ��در�ت  نحو  �ل�شباب  �ن��ح��ر�ف 
�لمر  م�شتمر  ب�شكل  ومتابعتهم  �لأب��ن��اء  على  �ل�شرية 
�لذي يعترب عامال �أ�شا�شيا يف حماية �لأبناء وتوجيههم 
�أه��م��ي��ة و�شرورة  و�ل��ت��اأك��ي��د على  �ل�����ش��و�ب  نحو ط��ري��ق 
غر�س مبادئ وقيم وتعاليم �لدين �لإ�شالمي يف نفو�س 
�لأبناء و �لتي حتثنا على جتنب �ملحرمات و�ملهلكات مبا 
فيها �ملخدر�ت وغريها من �ملوؤثر�ت �لتي تهلك �لنف�س 

وتقودها �ىل �ملوت.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لظنحاين  خالد  �ل�شتاذ  وتوجه 
�ل�شكر  بجزيل  �لثقافية  �لجتماعية  �لفجرية  جمعية 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �ل��ف��ج��رية ع��ل��ى تنظيم هذه 
فاآت  ك��اف��ة  ب��ني  �ل��وع��ي  ن�شر  ب��ه��دف  �لتوعوية  �جلل�شة 
�لفرد  �مل��خ��در�ت على  ����ش��ر�ر وخم��اط��ر  �ملجتمع ح��ول 

و�لأ�شرة و�ملجتمع.
�ليماحي  �شابرين  �ل�شتاذة  كرمت  �جلل�شة  ختام  ويف 
�لثقافية  �لجتماعية  �ل��ف��ج��رية  جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب 

�مل�شاركني يف �جلل�شة.

رئي�س اأمناء خريية عجمان: قوافل اخلري 
انطلقت من الإمارات لإغاثة املنكوبني 

وم�شاعدة املحتاجني فى كل مكان
•• عجمان-وام:

�أكد �شعادة �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
هيئة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي 
تبوء  �أن  بعجمان  �خلريية  �لأعمال 
�ل�شد�رة  م���رك���ز  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�خلريي  �لعمل  �شعيد  على  عامليا 
للغر�س  ن��ت��اج��ا  ي��ع��ت��رب  و�لإن�������ش���اين 
�لطيب للقادة �ملوؤ�ش�شني وعلى ر�أ�شهم 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه . ونوه �شعادة 
�لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�شيخ 
يف كلمة له مبنا�شبة ت�شدر �لإمار�ت 
�مل�شاعد�ت  ب��ت��ق��دمي  �ل���ع���امل  دول 
 2016 ل��ع��ام  �لإن�شانية  �لتنموية 
�إىل �أن �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
عاما   2017 �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�أخيه  وتوجيهات  وم��ب��ادر�ت  للخري 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شمو  �شاحب  وتعليمات  �هلل  رع��اه 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت 
�شعيد  على  �لإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو 
�ل��ع��م��ل �خل���ريى و�لإن�����ش��اين توؤكد 
�له��ت��م��ام و�حل���ر����س �ل��ك��ب��ري �لذي 
توليه قيادتنا �لر�شيدة لتعزيز قيم 
�لتاآخي و�ل��رت�ح��م و�ل��ت��اآزر وم��د يد 
�أينما  ل��الإن�����ش��ان  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��ع��ون 

وجد .

�شرطة راأ�س اخليمة تد�شن الدراجات �شديقة للبيئة 
•• - راأ�س اخليمة – الفجر

د����ش���ن �ل����ل����و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
�لدر�جات  خ��دم��ة  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س 
�ل���ت���ي تعمل  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  �ل�����ش��دي��ق��ة 
�لكهربائية،  �ل���ط���اق���ة  ب��و����ش��ط��ة 
�إىل  م��ق��دم��ة  م�شتحدثة  ك��خ��دم��ة 

لإمتاع �جلمهور يف �لإمارة .
للبيئة،  �ل�شديقة  �ل��در�ج��ات  تعد 
�لعو�شي  نا�شر  �ملقدم  �أفكار  ثمرة 
رئي�س ق�شم �شرطة ميناء �جلزيرة 
�حلمر�ء �لذي �أ�شاف عليها بع�س 
منظومة  ل���ت���خ���دم  �ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ات 
متوفرة  �شتكون  �ل�شرطي  �جلهاز 
�ل�������ش���و�ط���ئ و�حل����د�ئ����ق  يف ك���اف���ة 
�ل����ع����ام����ة، و�مل����ن����ت����زه����ات و�مل����و�ق����ع 

�لرتفيهية بالإمارة.
�لدر�جات  فان  �لتقليدية  وبعك�س 
�ل�شديقة للبيئة عدمية �ل�شو�شاء 
�لنبعاثات  من  وخالية  و�لزع���اج، 
�لتي  �ل�شامة  و�ل��غ��از�ت  و�لأدخ��ن��ة 
�لن�شان  و���ش��الم��ة  ب�����ش��ح��ة  ت�����ش��ر 
، ف�����ش��اًل ع��ن ���ش��ه��ول��ة �ل��ت��ن��ق��ل بها 
حتى يف �لأحياء �ل�شكنية و�ملناطق 
�ل���د�خ���ل���ي���ة، وخم���ت���ل���ف �لأم����اك����ن 
و�ملر�فق، مع قلة �حتمال تعر�شها 
�لأعطال  م��ن  ن��وع  �أي  �إىل ح��دوث 
�ل���ت���ي ت���ت���ع���ر����س ل���ه���ا �ل�����در�ج�����ات 

�لتقليدية عادًة.
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•• دبي-وام: 

ن��ظ��م��ت جل��ن��ة �لأ����ش���ر �مل��ت��ع��ف��ف��ة يف �أم 
�لرب  د�ر  جلمعية  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ق��ي��وي��ن 
�شملت  �ل��ع��م��رة  منا�شك  لأد�ء  رح��ل��ة 
120 �شخ�شا ممن مل ي�شبق لهم �أد�ء 
�أم  �لعمرة من �لدو�ئر �ملحلية باإمارة 
�لتي  �ل��رح��ل��ة  تلك  .وت��اأت��ي  �لقيوين 
نظمتها �للجنة بالتن�شيق مع جمل�س 
�أم �لقيوين لل�شباب و�لتعاون مع 13 
�شل�شلة  بالإمارة �شمن  جهة حكومية 
�لذي  �لعمر  ع��م��رة  م�����ش��روع  ح��م��الت 
�أطلقته �جلمعية يف عام 2014 ونفذ 
�ل��ع��دي��د من  �شملت  رح��ل��ة   12 ن��ح��و 

�لأفر�د من خمتلف �إمار�ت �لدولة.
و�أع�����رب ع��ل��ي ح�����ش��ن �ل��ع��ا���ش��ي مدير 
�لقيوين  ب����اأم  �ملتعففة  �لأ����ش���ر  جل��ن��ة 

عن �شكره ملجل�س �أم �لقيوين لل�شباب 
وكافة �جلهات �لتي قدمت كل �لتعاون 

و�لدعم لتلك �ملبادرة �خلريية .

ومن جانبه قال حممد عمر �خلرجي 
�لقيوين  �أم  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�أثر�  �شترتك  �لرحلة  تلك  �أن  �لطبية 

كبري� يف نفو�س �مل�شاركني فيها وتعمل 
على تدعيم �شلوكياتهم �لإيجابية مبا 

يعود بالنفع على �ملجتمع و�لفرد .

•• عجمان -وام:

�لأيتام  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ط��ل��ق 
�لذي تنظمه   ، باإمارة عجمان  �لثاين 
�لجتماعية  للتنمية  �لد�ئمة  �للجنة 
 200 باملجل�س �لتنفيذي، ومب�شاركة 
يتيم يوم �ل�شبت �لقادم يف مركز �شباب 

عجمان .
عبد�هلل  بنت  ع��زة  �ل�شيخة  و�ك���دت 
�لد�ئمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
باملجل�س  �لج���ت���م���اع���ي���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
موؤ�ش�شة  ع����ام  وم���دي���ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ر����ش��د �خل��ريي��ة بعجمان  ب��ن  حميد 
،خالل موؤمتر �شحفي عقد يف مركز 
�لأيتام  مهرجان  �أن  عجمان  �شباب 
��شتكماًل  ي��اأت��ي  �لثانية  ن�شخته  يف 
�لعام  �شهده  �ل���ذي  �لكبري  للنجاح 
�إع��الن �شاحب  مع  وتو�فقاً  �ملا�شي، 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ز�ي����د 
�ل���دول���ة، حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل 
للخري،و  ع���ام���اً   2017 ع����ام  �هلل، 
�حلكيمة  �لقيادة  بتوجيهات  �قتد�ء 
بالوقوف �إىل جانب �لأيتام ودعمهم 

عبد�هلل  �مل��وؤمت��ر  ح�شر  ورع��اي��ت��ه��م. 
ل�شبكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شحي، 
�أحمد  و  �لإم���ار�ت �لإعالمية،  روؤي��ة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
رئي�س  �لعا�شي  علي  و  للمهرجان، 
د�ر  جلمعية  �ملتعففة  �لأ���ش��ر  جلنة 
للمهرجان  �لذهبي  �ل��ر�ع��ي   - �ل��رب 
�لهدف من  �أن  �لرئي�شي،  �أك��د  و   ،  -

ر�شالة  �إي�شال  هو  �لأي��ت��ام  مهرجان 
�إىل هذه �لفئة باأن �ملجتمع مل ولن 

ين�شاهم، .
رعاية  �أن  عا�شي،  �عترب  جهته  من 
�لأيتام و�لوقوف �إىل جانبهم و�جب 
ي�شعى  �أن  ي��ج��ب  و����ش���رف  وط���ن���ي، 

�جلميع �إىل حتقيقه .
ي���ت�������ش���م���ن �مل�����ه�����رج�����ان ع����������دد�ً من 

كالور�س  و�مل������ب������ادر�ت  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
دبا  ف��رق��ة  وي�شت�شيف  و�مل�����ش��اب��ق��ات، 
���ش��ي��ت��و�ج��د خالله  ك��م��ا  �حل���رب���ي���ة، 
�لرت�ثية،  ب���ال���ق���ري���ة  خ���ا����س  رك�����ن 
ورك����ن �ل��ق��ري��ة �ل��رتف��ي��ه��ي��ة، وركن 
ملجموعة  �إ�شافة  و�لب��ت��ك��ار  �لإب���د�ع 
ت��ق��دم وجباتها خالل  �مل��ط��اع��م  م��ن 

�شاعات �ملهرجان.

دبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �ملدير 
�ملديرين  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  �ل���ع���ام 
وفد  مع  و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة 
ت���اي���و�ين ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ���ش��ني �شو 
ع���م���دة م��ق��اط��ع��ة ك��او���ش��ي��ون��غ �شبل 

تعزيز �لتعاون بني �جلانبني.
�ل��ز�ئ��ر على  �ل��وف��د  �شعادته  و�ط��ل��ع 
جتربة هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف 
م�شروعي  وت�شغيل  وتنفيذ  ت�شميم 

مرتو دبي وتر�م دبي.
�للقاء  �ل��ط��اي��ر خ���الل  و����ش��ت��ع��ر���س 
م�شروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  جت��رب��ة 
مرتو دبي �لذي يعد �أطول م�شروع 
م���رتو ب����دون ���ش��ائ��ق يف �ل��ع��امل يتم 
ت��ن��ف��ي��ذه م��ن خ���الل م�����ش��روع و�حد 
يبلغ  ح��ي��ث  ك��ي��ل��وم��رت�   74 ب��ط��ول 
كيلومرت�   52 �لأحمر  طول �خلط 
وي�شم 29 حمطة منها 4 حمطات 
حتت �لأر�س فيما يبلغ طول �خلط 
كيلومرت�   22 ق����ر�ب����ة  �لأخ�������ش���ر 

وي�شمل 18 حمطة منها 6 حمطات 
حتت �لأر�س.

�ل��ت��ط��رق مل�شروع  �ل��ل��ق��اء  ومت خ��الل 
�أول م�شروع  �ل��ذي يعترب  ت��ر�م دب��ي 
ي��ع��م��ل بنظام  �أوروب��������ا  ت�����ر�م خ�����ارج 
تغذية �لكهرباء �لأر�شية علي كامل 
�خلط دون �حلاجة لأ�شالك هو�ئية 
�لكهربائية ويبلغ  بالطاقة  لإم��د�ده 
وي�شم  كيلومرت�   11 م�شاره  ط��ول 

حمطة.  11
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  �ن  �ل��ط��اي��ر  وق����ال 

و�لقطار�ت  عموما  و�لنقل  �لطرق 
يتطلب و�شع  على وجه �خل�شو�س 
�ملدى يتم مر�جعتها  خطط طويلة 
ب�����ش��ورة دوري���ة ك��ل ث��الث �أو خم�س 
�شنو�ت.. م�شري� �إىل �أن هيئة �لطرق 
متكاملة  خطة  لديها  و�مل��و����ش��الت 
�لطرق و�لنقل و�ملو��شالت  مل�شاريع 

حتى 2030.
م�شروع  �جن��زت  �لهيئة  �ن  و�أ���ش��اف 
قيا�شية  ف��رتة زمنية  دب��ي يف  م��رتو 
وه��ي �أرب��ع��ة �أع���و�م فقط يف حني �أن 

يتطلب  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه  م��ث��ل  تنفيذ 
�شعف هذه �ملدة.

تفا�شيل  ع����ل����ى  �ل�����وف�����د  و�ط�����ل�����ع 
�لت�شاميم و�لت�شطيبات يف حمطات 
وع���رب���ات م����رتو دب����ي و�ل���ت���ي تت�شم 
متتاز  حيث  و�ل��رف��اه��ي��ة  بالفخامة 
ب��ت�����ش��م��ي��م فريد  �مل������رتو  حم���ط���ات 
و�أ�شالة  �ل��ع�����ش��ر  روح  ب���ني  ي��ج��م��ع 
�خلارجي  ف��ال��ت�����ش��م��ي��م  �ل��������رت�ث.. 
لأ���ش��ق��ف �مل��ح��ط��ات م�����ش��ت��وح��ى من 
�أما ت�شميم �ملحطات  �شكل �ل�شدفة 

�لعنا�شر  ب��ني  فيجمع  �ل��د�خ��ل  م��ن 
و�لهو�ء  �ملاء  وهي  للطبيعة  �لأربعة 
و�لنار و�لأر�س �إىل جانب �لت�شميم 

�لرت�ثي ملحطتي �لر��س و�لغبيبة.
�شو  �شني  �شعادة  �أ�شادت  جانبها  من 

ب�شرعة  كاو�شيونغ  مقاطعة  ع��م��دة 
تنفيذ  يف  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة 
م�����ش��روع��ي م����رتو دب����ي وت�����ر�م دبي 
و�شائل  م��ن��ظ��وم��ة  ب���ني  و�ل���ت���ك���ام���ل 
�عجابها  م��ب��دي��ة  �جل��م��اع��ي  �ل��ن��ق��ل 

�لعايل  و�مل�شتوى  �لت�شميم  بروعة 
�ملمتازة  و�خل���دم���ة  �لت�شطيب  م��ن 
لركاب م��رتو وت��ر�م دب��ي.. و�أعربت 
�لتعاون وتبادل  عن تطلعها لتعزيز 

�خلرب�ت بني �جلانبني.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  جمل�س  ��شت�شاف 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
حما�شرة  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�أ�شاليب  �لثقافية..حتليل  �خلريطة  عنو�ن  حتت 
�لتفكري و�لقيادة و�لإجناز حول �لعامل.. قدمتها 
�ل��ربوف��ي�����ش��ورة �إي���ري���ن م��اي��ر �لأ����ش���ت���اذة يف ق�شم 

�ل�شلوك �لتنظيمي يف جامعة �إن�شياد.
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  �ملحا�شرة  �شهد 

�أبوظبي وعدد من  نهيان رئي�س دي��و�ن ويل عهد 
�ل�شيوخ و�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني و�أع�شاء �ل�شلك 

�لدبلوما�شي.
وحتدثت �لربوفي�شورة ماير حول �أهمية �لقدرة 
�ل��ث��ق��اف��ات �لأخ������رى و�شد  �أو ف��ه��م  ع��ل��ى حت��ل��ي��ل 
ر�شم  ب���  عرفته  م��ا  عار�شة   .. �لثقافية  �ل��ث��غ��ر�ت 
�خلارطة �لثقافية ودورها يف قيا�س تلك �لثقافات 

وحتليل تاأثريها يف �لأعمال �لتجارية عامليا.
برناجمني  ت����دي����ر  �ل����ت����ي   ������ م����اي����ر  �أو�����ش����ح����ت  و 
و�شع  كيفية   �� �إن�شياد  جامعة  يف  �لإد�ري  للتعليم 

و�لوقوف  بنجاح  �لعمل  �أج��ل  من  ��شرت�تيجيات 
على تاأثري �لثقافة يف كفاءة �لعمل .. م�شرية �إىل 
�ملختلفة  �لثقافات  ب��ني  �لناجح  �لت�شال  �شمات 
و�شبل تكييف قدرتنا على �لتاأثري و�لتفاو�س من 

�أجل حتقيق �أف�شل جناح مع باقي �شكان �لعامل.
�لعمل  ق���ادة  على  ينبغي  �أن���ه  �إىل  م��اي��ر  و�أ����ش���ارت 
�لن�����ش��ج��ام م���ع ن��ظ��ر�ئ��ه��م �ل���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون �إىل 
�أن  يجب  م��ا  وغ��ال��ب��ا  خمتلفة  وخلفيات  ث��ق��اف��ات 
يتم ذلك من خالل �لعامل �لفرت��شي وذلك يف 
و�ل�شركات حتولها نحو  ظل مو��شلة �حلكومات 

�أن وجود  و�أك��دت  �لفرت��شي..  و�لف�شاء  �لعاملية 
قد  و�ح���دة  بيئة  يف  �لثقافات  خمتلفي  �أ�شخا�س 
يوؤدي �إىل حدوث �شوء فهم و�لتبا�س و�أحيانا �إىل 

نتائج مثرية لالهتمام.
وع��ر���ش��ت م��اي��ر ت��اأث��ري �ل��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى منظومة 
�لت�����ش��ال وه��ي �إح���دى �أب���رز �لق�شايا �إحل��اح��ا يف 
�خللفيات  �أن  على  م�شددة  �ليوم  �لت�شال  جمال 
من  �أخ��رى  �أماكن  يف  عمالئنا  يف  توؤثر  �لثقافية 
�لعامل حتى �لذين لديهم �إطالع ثقايف وغالبا ما 
تكون ��شرت�تيجيات حل �لإ�شكاليات �لتي ت�شببها 

�خللفيات �لثقافية حمدودة �لتاأثري .
قدر�تنا  حت�����ش��ني  ك��ي��ف��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��رة  وت���ن���اول���ت 
فيه  نبني  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لت�شالية  ومهار�تنا 
 .. �أك��رث متا�شكا وجناحا  موؤ�ش�شات  �أو  ف��رق عمل 
�لقدرة على  �إيجاد ثقافة متنحنا  : علينا  وقالت 
�شويا  �أع�شاوؤها  بناء فرق عمل موؤ�ش�شاتية يعمل 
�متياز�ت  �إىل  �لثغر�ت وحتويل �لختالفات  ل�شد 

وبالتايل حت�شني كفاءة �لعمل.
�إننا جزء من �شبكة عاملية ل تقت�شر  �أ�شافت :  و 
�أو �لج��ت��م��اع��ات ب��ل متتد  ح��دوده��ا على �مل��ك��ات��ب 

�لربيد  خ���الل  م��ن  �لف��رت����ش��ي  �ل��ع��امل  لت�شمل 
�لإلكرتوين وموؤمتر�ت �لفيديو ومكاملات �شكايب 

وغريها من �لتطبيقات.
و�أك����دت �أن جن��اح��ن��ا م��ره��ون ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى فهم 
بكيفية  يتعلق  فيما  �ملختلفة  �لثقافية  �حلقائق 
�إىل  م�شرية   .. �أعمالهم  و�إجنازهم  �لنا�س  تفكري 
�أنه ما مل نكن قادرين على تف�شري وفهم �لثقافات 
نعاين  قد  فاإننا  �لثقافية  �لثغر�ت  و�شد  �لأخ��رى 
من �نعد�م �لكفاءة وعجز فرق �لعمل يف �لتن�شيق 

فيما بينها.

جمل�س حممد بن زايد ي�شت�شيف حما�شرة بعنوان )حتليل اأ�شاليب التفكري والقيادة( 

الطاير يطلع وفدا تايوانيا على جتربة طرق دبي يف تنفيذ 
م�شروعي املرتو والرتام

•• دبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي يف ند �ل�شبا يف دبي ظهر 
�م�س فخامة �لرئي�س رم�شان قديروف رئي�س جمهورية �ل�شي�شان �لز�ئر. وتبادل �شموه و�لرئي�س 
�ل�شيف �حلديث حول جممل �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها خا�شة جلهة �لتبادل 
�لثقايف و�ل�شياحي وتن�شيط �ل�شتثمار بني �جلانبني وت�شجيع �لقطاع �خلا�س على ذلك مبا يحقق 
رئي�س  �لعبار  علي  حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر   . �ل�شديقني  و�ل�شعبني  للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
�لتجاري  دبي  مركز  ل�شلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ري  �شعيد  هالل  و�شعادة  �لعقارية  �إعمار  �شركة 

�لعاملي مدير عام د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري يف دبي و�لوفد �ملر�فق للرئي�س �ل�شي�شاين .

حمدان بن حممد ي�شتقبل 
•• ال�صارقة-وام:رئي�س ال�شي�شان

قائد  �ل�شام�شي  �ل���زري  �شيف  �لعميد  ��شتعر�س 
ع���ام ���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ت��ح��ق��ق��ة للربع 
�إد�رة �ملرور  �لأول من �لعام �جلاري على م�شتوى 
�مل���رور  �ج��ت��م��اع لإد�رة  و�أك�����د خ���الل  و�ل����دوري����ات 
و�لدوريات ب�شرطة �ل�شارقة عقد مبنتزه �ل�شرطة 
�ل�شحر�وي بح�شور �لعقيد �أحمد �شعيد �لناعور 
ومدر�ء  �لأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  �لإد�رة  م��دي��ر  �لنقبي 
ب���الإد�رة  و�لعاملني  �ل�شباط  م��ن  وع��دد  �ل��ف��روع 
مقرتحات  من  تفرزه  ملا  �للقاء�ت  ه��ذه  �أهمية   ..
�لأمنية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  خم���رج���ات  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����ش��ب 

وت�شاهم يف تعزيز �حلو�ر و�لت�شاور حول خمتلف 
�لتي  �لأف��ك��ار  وت��ول��ي��د  �ل�شرطي  �لعمل  جم���الت 

تدعم م�شرية �لتطور و�لتحديث �مل�شتمر .
و��شتمع �لعميد �ل�شام�شي �إىل مالحظات �ل�شباط 
ح����ول �ل��ن��ت��ائ��ج وم��ن��اق�����ش��ات��ه��م ب��خ�����ش��و���س �أب����رز 
�ملوؤ�شر�ت �لتي �نطوت عليها و�شبل تطوير �لعمل 
خالل  �لإد�رة  خطة  �أه����د�ف  لتحقيق  ي���وؤدي  مب��ا 
�ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  ���ش��وء  يف  �جل����اري  �ل��ع��ام 

للقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة .
كما مت خالل �لجتماع عر�س عدد من �ملو�شوعات 
و�ملقرتحات و�ملبادر�ت �لر�مية �إىل �لرتقاء ببيئة 

�لعمل و�خلدمات �ملقدمة للجمهور .

�شرطة ال�شارقة ت�شتعر�س نتائج الربع الأول لإدارة املرور 

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي،  يف  �لق�شاء  د�ئ��رة  وكيل  �لعربي،  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  �أك��د 
من  �نطالقا  �ملجتمع،  وتوعية  �لقانونية  �لثقافة  بن�شر  �لق�شاء  د�ئرة  �هتمام 
توجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س د�ئرة �لق�شاء، وحتقيقا لالأولوية �ل�شرت�تيجية 
�ملتعلقة بامل�شاهمة يف �حلفاظ على �لأمن عرب �مل�شاركة �مل�شتد�مة مع مكونات 
 1200 �أبوظبي توجه  د�ئ��رة �لق�شاء يف  �ملجتمع �ملحلي و�ل��دويل. ويذكر �ن 

ر�شالة توعوية عرب �شفحاتها على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �شهرياً.
و قال �مل�شت�شار �لعربي �ن �لر�شائل �لتوعوية �لتي توجهها د�ئرة �لق�شاء تركز 
على خمتلف �لق�شايا و�ملو�شوعات �لتي ت�شغل �ملجتمع، كالق�شايا �لجتماعية 
�لعقوبات،  قانون  وم��و�د  �لقانونية  �مل�شطلحات  تناول  عن  ف�شال  و�لأ�شرية، 

وتقدمي �لن�شائح �لأ�شرية و�لدينية، �إىل جانب �لتعريف بخدمات �لد�ئرة..
�ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  ق��ط��اع  م��دي��ر  �جلنيبي،  ���ش��الح خمي�س  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ش��ح 
�لتوعية  ر�شائل  وب��ث  �لقانونية  �لثقافة  ن�شر  �أن  بالد�ئرة،  �ل��دويل  و�لتعاون 
�أن  �أولوية ق�شوى لدى د�ئرة �لق�شاء، م�شري� �إىل  �أف��ر�د �ملجتمع يعد  جلميع 
�لإم��ار�ت فح�شب، بل ميكن  دول��ة  للد�ئرة ل تقت�شر على  �لتوعوية  �لر�شائل 
بل  بها،  و�لتعريف  �ملحلية  �لقو�نني  تقت�شر على  �إذ ل  �ل�شتفادة منها عربياً، 
متتد �إىل �جلو�نب �لأ�شرية و�لجتماعية و�حلياة �لزوجية وخمتلف �لق�شايا 
�لأ�شرية. وتطرق �لدكتور �جلنيبي �إىل �أن �لد�ئرة تعمل على تطوير �آليات ن�شر 
و�لأ�شرية  �لجتماعية  �لق�شايا  حول  �لتوعية  ر�شائل  وبث  �لقانونية  �لثقافة 
في�شبوك،  ت��وي��رت،  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  �ملجتمع،  �أف���ر�د  جلميع 

.adjd_official@ ن�شتجر�م، ويوتيوب ، من خالل ح�شابها�
و نوه بالعمل خالل عام 2016 على بث �لأفالم �لتوعوية �خلا�شة بالد�ئرة 
�لبتز�ز  �ملعلومات،  تقنية  جر�ئم  على  تركز  و�لتي  يوتيوب،  موقع  خالل  من 
�للكرتوين، و�لتحر�س بالأطفال، �إ�شافة �إىل تناول ق�شايا �لعنو�شة و�لت�شول. 
على  �لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �خلا�شة  �لتوعوية  ل��الأف��الم  �مل�����ش��اه��د�ت  ع��دد  �أن  وذك���ر 
�ملو�شوعات  على  تركز  �لتي  لالأفالم  م�شاهدة  ماليني   4 نحو  بلغ   ، يوتيوب 
�ملتعلقة بتوعية �لأحد�ث، و�لتوعية مبخاطر �لديون، و�جلر�ئم �للكرتونية، 
�إىل جانب ق�شايا �لطالق و�مل�شكالت �لأ�شرية، و�شهادة �لزور وحقوق �لعمالة.

�لجتماعي  �لتو��شل  ق�شم  رئي�س  �لأب��ي�����س،  ���ش��امل  ح��اف��ظ  �أ���ش��ار  جهته،  م��ن 
على  �لد�ئرة  �شفحات  ملختلف  �ملتابعني  �أع��د�د  �رتفاع  �إىل  بالد�ئرة،  و�لرقمي 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، �إىل نحو 120 �ألف متابع مع نهاية عام 2016. 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  �ل��د�ئ��رة  ل�شفحة  �ملتابعني  ع��دد  �أن  و�أ���ش��اف 
تويرت ي�شل �إىل ما يقارب 39 �ألف متابع ، وي�شل عدد �ملتابعني عرب �ن�شتجر�م 
�إىل نحو 21 �ألف متابع ، فيما �شجل عدد �لزيار�ت على �شفحة في�شبوك نحو 

40 �ألف زيارة �شهرياً.
ولفت �إىل بث نحو 40 تغريدة يومياً مبعدل يزيد على 1200 تغريدة �شهرياً، 
فيما يعاد نحو 2000 تغريدة �شهرياً من قبل �جلمهور و�جلهات �ملعنية، ما 
وتعزيز  �ملجتمع  �لقانونية وتوعية  �لثقافة  ن�شر  بتعزيز  �ملرجو  �لهدف  يحقق 

حماية �لطفل.

••ال�صارقة-وام:

�أكد منتدى �ل�شارقة للتطوير �لتز�مه بال�شري قدما على درب �لريادة يف 
تاأهيل ومتكني �لقياد�ت �ل�شابة �ن�شجاما مع �لروؤية �لطموحة و�لأهد�ف 

�ل�شرت�تيجية ل� موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين .
ياأتي ذلك متا�شيا مع �ملر�شوم �لأمريي رقم 17 ل�شنة 2017 �ل�شادر 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عن 
لها  �لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  جهود  بتوحيد  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�أن�شطة مبتكرة  تدريبية متنوعة  وبر�مج  مناهج  وتطوير  ل�شتحد�ث 
ت�شمن �ل�شتثمار �لأمثل يف طاقات �لأطفال و�لنا�شئة مبا يعود بالنفع 

على دولة �لإمار�ت و�إمارة �ل�شارقة ويخدم �ملجتمع �لدويل ككل.
ويو��شل منتدى �ل�شارقة للتطوير م�شرية جناح برنامج �ل�شارقة للقادة 
تاأهيل  �إىل  �لهادفة  �لوطنية  �مل�شاعي  لدعم  �أ�شا�شية  ركيزة  ميثل  �لذي 
�أجيال �شابة حلمل لو�ء �لنه�شة �ل�شاملة يف دولة �لإمار�ت يف �مل�شتقبل 
�شعيا ور�ء ترجمة تطلعات موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
يف تعزيز م�شاهمة �لكو�در �ل�شابة يف تر�شيخ ريادة �ل�شارقة كمركز بارز 

لالأعمال و�لتعليم .
و تكمن �أهمية �لربنامج �لذي يقام يف �إطار �لتعاون �ملثمر مع �جلامعة 
�لقياد�ت  متكني  جت��اه  متقدمة  خطوة  كونه  يف  بال�شارقة  �لأمريكية 
�ل�شابة من �ل�شتفادة من �أف�شل �لتجارب �لقيادية و�ملمار�شات �لدولية 
و�لتميز  و�جل��ودة  و�ملخاطر  �مل�شاريع  و�إد�رة  �ملوؤ�ش�شية  �لقيادة  يف جمال 

وغريها.
ربع  موؤ�ش�شة  قي  �لأم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لبلو�شي  حممد  جا�شم  وق��ال 
قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين �إن �ملر�شوم �لأمريي �ل�شادر عن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �ل�شارقة ب�شاأن تنظيم موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و �ملبتكرين 
ميهد �لطريق �أمامنا ملو��شلة بناء �لإن�شان �لقادر على �لرتقاء بال�شفة 

�لتناف�شية لدولتنا.
و�أ�شاف : نتطلع من خالل برنامج �ل�شارقة للقادة �إىل �مل�شاهمة بفعالية 
يف �ل�شتثمار يف �لعن�شر �لب�شري �لذي ميثل حجر �لأ�شا�س يف م�شرية 
�لتنمية �ل�شاملة �لتي تقودها دولة �لإمار�ت منذ �أكرث من �أربعة عقود 
تدريبية  بر�مج  تطوير  �إىل  ن�شعى  للقادة  �ل�شارقة  برنامج  و�إىل جانب 
عاملية �مل�شتوى حتت مظلة موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
جدير بالذكر �أن منتدى �ل�شارقة للتطوير يعمل حتت �إ�شر�ف موؤ�ش�شة 
ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين �إىل جانب كل من �أطفال �ل�شارقة و 
مر�كز نا�شئة �ل�شارقة و �شجايا فتيات �ل�شارقة وتاأ�ش�س �ملنتدى يف �لعام 
2005 مبوجب مر�شوم �أمريي �شادر عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ويهدف 
�إىل �لتعريف باأهم �لجتاهات �لعاملية و�ملحلية وتعزيز دور �لكو�در �ل�شابة 
�ملو�طنة و توثيق �لعالقات بني �لقطاعات �لقت�شادية من �أجل �لرتقاء 

بال�شفة �لتناف�شية لإمارة �ل�شارقة.

ق�شاء اأبوظبي:ن�شر الثقافة 
القانونية اأولوية

منتدى ال�شارقة للتطوير يدعم روؤية ربع 
قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين 

مهرجان الأيتام الثاين بعجمان ينطلق ال�شبت القادم

دار الرب و جمل�س الإمارات لل�شباب ينظمان رحلة عمرة لـ 120 �شخ�شا
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اإعــــــــــالن
�لخو�ن  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1178994  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد �شلطان يو�شف بن ن�شر �لزعابي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح يحيى ح�شن نا�شر باحلارث
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 )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفا للهند�شة و�ملقاولت 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1019267  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �مين ع�شام مامون يون�س �لكتبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف حممد �حمد �شاهني �ملن�شوري
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 )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�جلزيرة  �ل�ش�����ادة/�شر�يا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2117074  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد ح�شن حممد ح�شن بن �شفو�ن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي عبد�هلل �جلابري

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 )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون كا�شر �لمو�ج 

للرجال  رخ�شة رقم:CN 1046460  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح زيد ناجي �ل�شقاف بني ها�شم %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر ر��شد علي عبيد �حلليفي �لزعابي
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 )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�وتوغر�ف فا�شن - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1531492-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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تنــويــه
رقم:11874  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
  CN 1938374:بتاريخ:2016/11/21 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم

بال�شم �لتجاري:�شالون ج�شت كيدز
�لتعديالت  عن  �لول  �لطرف  �لقت�شادية:برت�جع  �لتنمية  د�ئرة  تنوه 

�ل�شابقة و�شنقوم بالتعديالت �لتالية:
JUST KIDS SALON تعديل �ل�شم �لتجاري من/�شالون ج�شت كيدز

NOVEMBRE CAFE ىل/نوفمربي كافيه�
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
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 )اأبوظبي(
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مطعم بالك �شي هور�س- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�شفية 

�ل�شركة �ملذكورة �أعاله
 )مطعم بالك �صي هور�ض - ذ م م(

ت�شفية  عن  �حل�شابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�شفى  يعلن 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة 
�مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 
يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة 
بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 
�لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع  �بوظبى   ،02/  6210478 فاك�س   ،
 – �شركاه  و  �لهاملى  مكتب   )17( �شقة   )6( �لطابق  للزجاج 

حما�شبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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يعلن �لكاتب �لعدل بد�ئرة �لق�شاء باأبوظبي باأن �ل�شادة/م�شت�شفى 
�لتجارية  �لرخ�شة  مبوجب  و�مل�شجلة  ذ.م.م  �لتخ�ش�شي  �لب�شتان 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  عن  �شادرة   CN-2012987:رقم
باأبوظبي وعنو�نها حممد بن ز�يد �شرق 10 ، ق P1 ، �بوظبي ، قد 
تقدمو� �إلينا بطلب ت�شديق عقد رهن جتاري ل�شالح بنك �أبوظبي 
و�ملعنوية(  )�ملادية  �ملنقولة  �لأ�شول  رهن  مقابل  وذلك  �لتجاري 

ومبا ت�شمله من معد�ت و�للت بال�شافة �ىل �لرخ�شة �لتجارية
و�إعمال للفقرة )5( من �ملادة 14 من �لقانون رقم )4( ل�شنة 2013 
ب�شاأن تنظيم مهنة �لكاتب �لعدل فاإنه مبرور )14( يوما على �لأقل 
�لعقد  بتوثيق هذ�  �شيقوم  �لعدل  �لكاتب  فاإن  �لعالن  تاريخ  من 
�أ�شحاب �ل�شاأن ، فعلى من لديه �عرت��س �لتقدم  بناء على طلب 

باإعرت��شه خالل �لجل.
الكاتب العدل

اإعــــــــالن رهـــن جتــاري 

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

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

زون لكهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1152056 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

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

بنك �أبوظبي �لوطني
رخ�شة رقم:CN 1164746 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
للنجاره  لين  �ل�ش�����ادة/فري  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�حلد�دة �مل�شلحة 
رخ�شة رقم:CN 2041060  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ني�س �نور بن �نور ح�شني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

غفيلي علي عبد�حلبيب عمر �جلابري من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

غفيلي علي عبد�حلبيب عمر �جلابري من 100% �ىل %0
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 )اأبوظبي(

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعر�قه لعمال �ل�شباغ و�لبال�شرت  

رخ�شة رقم:CN 1006022  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لعر�قه لعمال �ل�شباغ و�لبال�شرت 
�ىل/�لعر�قة �خلليجية لد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة    

AL ARAKA AL KHALIJIA PROPERTY MANAGEMNET GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

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

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

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شركة 
�جلديدة لالدو�ت �لكهربائية و�مليكانكية ذ.م.م - فرع 2 

رخ�شة رقم:CN 1021976-2 قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �ل�ش�����ادة/�أفانت جارد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1174319  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد �شلطان �شعيد �لنعيمي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان �شعيد حميد �شعيد �لنعيمي
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 )اأبوظبي(

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاميد �إجنينرينغ جي �م بي �ت�س �ند كو 

كيه جي - �أبوظبي  رخ�شة رقم:CN 2004128  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاميد �جننريجن جي �م بي �ت�س

VAMED ENGINEERING GMBH

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاميد �إجنينرينغ جي �م بي �ت�س �ند كو كيه جي
VAMED ENGINEERING GMBH & CO KG

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/فاميد �إجنينرينغ جي �م بي �ت�س �ند كو كيه جي - �أبوظبي 

VAMED ENGINEERING GMBH & CO KG - ABU DHABI

�ىل/فاميد �جننريجن جي �م بي �ت�س    
VAMED ENGINEERING GMBH

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 11994 بتاريخ 2017/4/13

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

رخ�شة رقم:CN 1439828  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي عطايا %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �حمد حممد �حمد �شالح �لكعبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حممد ��شماعيل حممد �حلو�شني

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 12.9*1 �ىل 0.50*2.10
تعديل ��شم جتاري من/مطعم برج �لقاهرة 

CAIRO TOWER RESTURANT
�ىل/كافترييا برج �لقاهرة    

CAIRO TOWER CAFETERIA
مبارك  �ملالك/ن�شيب   3 و   2 حمل   C105 ق   10 �س  ز�يد  بن  حممد  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 

�ملن�شوري �ىل �بوظبي - �خلالدية - غرب 4 - ق C148 حمل 6 - بناية/�حمد ر��شد علي �ملزروعي
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف م�شاوي على �لفحم )�شفاري( )5621006(
تعديل ن�شاط/حذف مطعم )5610001(

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 )اأبوظبي(

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
قلعة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلري للمقاولت و�لنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1008317  قد تقدمو� �لينا بطلب

خالد  زوجة  �شعيد  هدى  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
�شليمان ر��شد �شليمان �ملربوعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شليمان ر��شد �شليمان �ملربوعي

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 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة ريحانة �لعني 
وفروعها  رخ�شة رقم:CN 1109098  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حمد حممد �شعيد �لدرعي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
 حمد حممد �شعيد �لدرعي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم كوت �شيد علوي
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 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
�جلورى  زين  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للخياطه �لن�شائيه رخ�شة رقم:CN 2303065  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر م�شبح �شامل عبد�هلل �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شالح عبد�هلل �لعو�شي

�لعربية  �لن�شائية  �ملالب�س  وخياطة  تف�شيل  ن�شاط/��شافة  تعديل 
)�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية )1410907(
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 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
�جلديد  �ل�ش�����ادة/�لرو�ق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �ل�شباغ و�جلب�س ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1161960  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة لبيب عبد�لقادر حممد �شعيد �حلمادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شامل �شعيد نايع �لنيادي

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(
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بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية  حتت 
مبارك �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لن�شائي  �لحت�������اد  رئ��ي�����ش��ة  �لأ�����ش����ري����ة 
لالمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام 
د���ش��ن ع�شرة  �لم�����ار�ت«  »�أم  و�ل��ط��ف��ول��ة 
وزر�ء يتقدمهم معايل نهيان بن مبارك 
معايل  و  �ملعرفة،  وتنمية  �لتقافة  وزي��ر 
�لقا�شمي  خ���ال���د  ب��ن��ت  ل��ب��ن��ى  �ل�����ش��ي��خ��ة 
وزيرة �لدولة للت�شامح، فعاليات �لدورة 
ملهار�ت  �لوطنية  »�مل�شابقة  من  �لتا�شعة 
�أبوظبى  مركز  ينظمها  �لتى  �لإم���ار�ت« 
ملدة  و�ملهنى،  �لتقنى  و�لتدريب  للتعليم 
ثالثة �أيام، بنجاح تام، يف مركز �أبوظبي 
�للو�ء  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��م��ع��ار���س،  �ل��وط��ن��ي 
طحنون  بن  �أحمد  �ل�شيخ  طيار  �لركن 
هيئة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان،  �آل  حم���م���د  ب����ن 
�خلدمة �لوطنية و�لحتياطية، ومعايل 
�ملهند�س ح�شني �حلمادي وزير �لرتبية 
�لعور  حممد  جنالء  ومعايل  و�لتعليم، 
ثاين  و�لدكتور   ، �ملجتمع  تنمية  وزي��رة 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��ر  �ل��زي��ودي 
وزيرة  �مل��ه��ريي  �شامل  جميلة  وم��ع��ايل   ،
، ومعايل  �ل��ع��ام،  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  دول��ة 
دولة،  وزي��ر  �ل�شام�شي  ميثاء  �لدكتورة 
�مل���زروع���ي وزي����رة دول����ة ل�شوؤون  و���ش��م��ة 
�ل�شباب ، و معايل �لفريق �شاحي خلفان 
مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����ش��رط��ة و�لأم����ن 
�ل���ع���ام ب���دب���ي، وم���ع���ايل �ل��دك��ت��ور مغري 
�ل�شحة  هيئة  رئي�س  �خلييلي.  خمي�س 
�أبوظبي،  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
مدير  �ل�شام�شي  �شعيد  مبارك  و�شعادة 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  ع��ام 
�ل���ت���ق���ن���ي و�مل����ه����ن����ي، ون���خ���ب���ة م����ن كبار 
�لوزر�ء جميعاً  �مل�شوؤولني، حيث حر�س 
على م�شاندة  �أكرث من �أربعمائة مو�طن 
يتناف�شون  �لدولة،  �شباب  ومو�طنة من 
وفنياً،  وتقنياً  هند�شياً  جمالرُ  يف »51« 
�أ�شماء  عن  �لر�شمي  �لع��الن  يتم  فيما 

�لفائزين بامليد�لبات �لذهبية و�لف�شية 
و�لربونزية �ليوم �خلمي�س.

وقد �أعرب معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
يج�شد  وط��ن��ي،  ح���دث  �مل�شابقة  �أن  ع��ن 
�لقيادة  بها  تقوم  �لتي  �لكبرية  �جلهود 
�لر�شيدة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  خليفة بن ز�يد 
�ل�شيح  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  �ل���دول���ة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و  دب���ي، 
�بوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب 
و�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
ح��ك��ام �لم�����ار�ت، م��ن �ج��ل و���ش��ع �شباب 
نحو  �ل�شحيح  �لطريق  على  �لإم����ار�ت 
و�ملتنوع  �مل�����ش��رق  �ل�����ش��ن��اع��ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لهند�شية  �لتخ�ش�شات  لكافة  و�ل�شامل 
�ملطلوبة يف مر�حل �لنه�شة �لتي تعي�شها 
�لإمار�ت يف حا�شرها وم�شتقبلها �لرثي 
�لتطويرية  �مل�����ش��روع��ات  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
�لتي ت�شمل كافة �ملجالت ومنها جمال 
�لطاقة �ملتجددة، و�لف�شاء، و�لطائر�ت، 

وغريها من �لقطاعات �لهامة.

�لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل  و�أ�شارت 
�ىل �أن قوة �ملناف�شات بني �شباب �لوطن، 
ثرية  �لإم�����ار�ت  �أن  �ىل  ب��و���ش��وح  ت�شري 
و�لقدر�ت  �ل��ع��ق��ول  �أ���ش��ح��اب  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا 
�لتناف�شية  ع��ل��ى  و�ل����ق����ادرة  �خل���ا����ش���ة، 
تتحقق معه  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و  �لعاملية، 
�شناعة  يف  �لر�شيدة،  �لقيادة  طموحات 
ومبدعة  م���ت���ق���دم���ة  وط���ن���ي���ة  �أج�����ي�����ال 
ومب���و�����ش���ف���ات ع���امل���ي���ة، ف��������الأد�ء خالل 
�مل�شابقة متيز بالرقي و�لتطور وجميعنا 
يثق يف �أن �ملو�طنني هم �لرثوة �حلقيقية 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
قام  للم�شابقة،  �لر�شمي  �لتد�شني  وفور 
�ل��وزر�ء بجولة تفقدو� خاللها خمتلف 
�لقاعات حيث تعرفو� من �شعادة مبارك 
�مل�شابقة،  ع��م��ل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
و������ش�����روط �لل����ت����ح����اق ب���ه���ا، وجم�����الت 
كما  فيها،  �لتحكيم  و�آل��ي��ات  �لتناف�س، 
�لتقو� نخبة من �شباب وفتيات �لإمار�ت 
خالل �ملناف�شات و�إ�شتمع �ليهم، ووقفو� 
لأهمية  وروؤيتهم  �أد�ئ��ه��م  م�شتوى  على 
كبرية  �أج���و�ء  و�شط  �لتخ�ش�شات،  ه��ذه 
�ملت�شابقني  من  و�لفرحة  �حلما�س  من 

و�جلميع.

تظاهرة وطنية*
�ل���دك���ت���ورة ميثاء  ق���ال���ت  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا 
�جل����دي����دة  �ل������������دورة  �أن  �ل�������ش���ام�������ش���ي 
م������ن �مل���������ش����اب����ق����ة �ل����وط����ن����ي����ة مل�����ه�����ار�ت 
�شبغة  ذ�ت  وطنية  ت��ظ��اه��رة  �لم�����ار�ت، 
ت��ق��ن��ي��ة وه���ن���د����ش���ي���ة ر�ئ�����ع�����ة، ت����اأت����ي يف 
�لتي  �مل��ت��ق��دم��ة  �إط���ار�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
ل�شناعة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ن��ف��ذه��ا 
�لقادرة على  �ملبدعة و  �لكو�در �لوطنية 
�شوق  متطلبات  وتلبية  �لع�شر  مو�كبة 
�لعمل مبو��شفات عاملية، ومن ثم فاإننا  
يف  على جناحها  �لر�شيدة  قيادتنا  نهنئ 
�شناعة هذه �لنخبة من �شبابنا وفتياتنا 
�لتي  �مل�شابقة  بهذه  نفتخر  كما   ، �ملبدع 
حتظى بدعم متميز من �شاحب �ل�شمو 
لبناء  �آل نهيان،  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن 
�ل����ق����در�ت �خل��ا���ش��ة لأب���ن���اء �ل���دول���ة يف 
كافة �ملجالت، ورعاية كرمية من �شمو 
وحر�س  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�شباب  ورع����اي����ة  م��ت��اب��ع��ة  ���ش��م��وه��اع��ل��ى 
وفتيات �لمار�ت ومتكينهم من حتقيق 
�لدولية،  �مل�شابقات  يف  متقدمة  مر�كز 
وبنات  �أب����ن����اء  �أن  ���ش��م��وه��ا  ت����رى  ح��ي��ث 
وق���در�ت  مب���ه���ار�ت  يتمتعون  �لم�����ار�ت 

كافة  يف  �لتناف�س  من  متكنهم  متمتيزة 
جمالت �لبد�ع و�لبتكار، و�لتفوق على 

�أقر�نهم من خمتلف دول �لعامل .
ولفتت معايل �لدكتورة ميثاء �ل�شام�شي  
�ىل �أن مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�لتقني و�ملهني، ميلك �إ�شرت�تيجية ثرية 
مبادر�ت  �إط��الق  من  متكنه  ومتقدمة، 
ف��ري��دة وه��ادف��ة و ن��اج��ح��ة، وق����ادر على 
�لإ�شرت�تيجية  �خلطة  متطلبات  تلبية 
للدولة2021، وروؤية �أبوظبي 2030، 
م��وؤك��دة ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة على 
ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي مبا 
�لوطنية  �ل���ك���و�در  ت��خ��ري��ج  يف  ي�����ش��اه��م 
�ل��ط��م��وح��ات وتتو�فق  ت��ل��ب��ي ك��ل  �ل��ت��ي  
�لإ�شرت�تيجية  �خل��ط��ط  خم��ت��ل��ف  م���ع 
للدولة. ومن جهته قال معايل �ملهند�س 
�إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية  ح�شني 
و�لتعليم �أن �مل�شابقة �لوطنية للمهار�ت 
�أثبتت طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية �أنها باتت 
�مليد�ن �حلقيقي لإبر�ز قدر�ت ومهار�ت 
طلبة جميع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، م�شري�ً 
�ىل زيادة عدد وفئات �لطلبة �مل�شاركني 
متكني  يف  ل��ت�����ش��اه��م  د�ئ����م،  ب�شكل  ف��ي��ه��ا 
و�أهد�ف  طموحات  حتقيق  من  �ل�شباب 
دولة �لإمار�ت يف مرحلة ما بعد �لنفط. 
كما �أ�شاد معايل وزير �لرتبية و�لتعليم 
بالنجاحات �ملتو�لية �لتي يحققها مركز 
�لتقني  و�ل���ت���دري���ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�لتي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�مل��ه��ن��ي، يف خم��ت��ل��ف 
م�شلحة  يحقق  ملا  كبري  بوعي  ينظمها 
�لوطن و�ملو�طن، موؤكد�ً حر�س �لوز�رة 
�لد�ئمة  و�مل�شاركة  �لتعاون  علي  �لد�ئم 
يف كافة �لفعاليات �لتي ينظمها«�أبوظبي 

�لتقني« طو�ل �لعام.
�صاحي خلفان*

فقد  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  �أم��ا 
لتنظيم  �لتقني«  »�أبوظبي  بجهود  �أ�شاد 
هذه �مل�شابقة �ملتخ�ش�شة للمرة �لتا�شعة 
على �لتو�يل، وبرعاية كرمية من �شمو 
وح�شور  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 

ه���ذه �ل��ك��وك��ب��ة م��ن �ل�����وزر�ء، مم��ا يوؤكد 
بكافة  �ملو�طنني  جلميع  �لعالية  �ملكانة 
فئاتهم �لعمرية لدى �لقيادة �لر�شيدة، 
للوقوف  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  د�ع��ي��اً 
ليو��شل  �ل���ت���ق���ن���ي«  »�أب����وظ����ب����ي  خ���ل���ف 
ميكنهم  مب��ا  لل�شباب  �ل��دع��م��ة  ج��ه��وده 
من مو��شلة جهودهم �لبحثية لتطوير 
�مل�شروعات  م���ن  �مل���زي���د  ن��ح��و  �ل�������ذ�ت، 
و�لإبتكار�ت �جلديدة �لتي هي طريقهم 
نحو تبوء �لريادة �لعلمية �ملن�شودة وذلك 
مع  يتو�فق  ومب��ا  �لعاملي  �مل�شتوى  على 
جناحات  مثمناً  للدولة،  �لر�ئدة  �ملكانة 
�مل�شابقة  خ���الل  �ل��ت��ق��ن��ي«م��ن  »�أب��وظ��ب��ي 
�لوطنية ملهار�ت �لإم��ار�ت، وغريها من 
�ل��رب�م��ج و�مل��ب��ادر�ت �ل��ه��ادف��ة، يف تنفيذ 
لتحقيق  �ل��ر���ش��ي��دة،  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
�لكثري من �لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية �لتي 
من بينها تخريج �لكو�در �ملتخ�ش�شة يف 
و�لطري�ن،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
�ملتجدده،  و�لطاقة  و�لبرتوكيماويات، 
تتو�فق  �لتي  �لتخ�ش�شات  من  وغريها 
و�خلطة   ،2030 �أب��وظ��ب��ي  روؤي�����ة  م���ع 

�ل�شرت�تيجية للدولة 2021.
اأغلى ثروات الوطن*

�لتا�شعة  �ل�����������دورة  �ف����ت����ت����اح  وخ��������الل 
�شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  ق���ال  للم�شابقة 
�أبوظبي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي 
�إن  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�لعمل  تت�شمن  �ل��وط��ن��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ن��ا 
و�لقدر�ت  �مل���ه���ار�ت  لإك��ت�����ش��اف  �مل��ب��ت��ك��ر 
�إذ  �لإم�����ار�ت  وف��ت��ي��ات  ل�شباب  �خل��ا���ش��ة 
�أن��ه��م » �أغ��ل��ى ث���رو�ت �ل��وط��ن« وم��ن ثم 
�لتقني«  »�أب��وظ��ب��ي  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ف���ان 
تنفيذ  �أه��د�ف��ه��ا  قمة  يف  ت�شع   2020
�ل��ر���ش��ي��دة بتمكني  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
�لقائم  �مل�شتقبل  من  �ملو�طنني  �لطلبة 
على �لهند�شة و�لتكنولوجيا، �إ�شافة �ىل 
طرح وتنفيذ خمتلف �لرب�مج و�ملبادر�ت 
-�لتي من بينها هذه �مل�شابقة-  باأهد�ف 
�لعاملة  �ل���ق���وى  �إع������د�د  م��ن��ه��ا  ع���دي���دة 

�ل�شناعي  �ل��ن��م��و  ي��خ��دم  �ل��وط��ن��ي��ة مب��ا 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف دول����ة �لإم��������ار�ت، و 
�ملهنية  �مل�شار�ت  لتبني  �ل�شباب  ت�شجيع 

�ل�شناعية و�لتكنولوجية.
فقال  �ل�شام�شي  مبارك  �شعادة  و�أ�شاف 
 2017 �أن �مل�شابقة �لوطنية للمهار�ت 
ج����اءت ث��ري��ة ب��ال��ك��ث��ري م���ن �لب���د�ع���ات 
ع���دد جمالت  ز�د  ح��ي��ث  و�لب���ت���ك���ار�ت، 
لت�شل    2014 ع��ام   24 �لتناف�س من 
�ل�����دورة،  51 جم����اًل خ����الل ه����ذه  �ىل 
�ملهار�ت  �ملزيد من  �أم��ام  �ملجال  ولتفتح 
�ل�شبابية، �إ�شافة �ىل �لرب�عم �ل�شغربة 
يوؤكد  مما  �خلا�شة،  �لإحتياجات  وذوي 
�آن ل��دي��ن��ا ق����در�ت وط��ن��ي��ة مبدعة  ع��ل��ى 
�لنه�شة  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى  وق�������ادرة 
حالياً  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شناعية 
عام«�أبوظبي  مدير  و�أردف  وم�شتقباًل. 
نتقدم  ك��م��ا   « ق���ائ���اًل  ك��ل��م��ت��ه  �ل��ت��ق��ن��ي 
بخال�س �ل�شكرو�لتقدير ل�شمو �ل�شيخة 
م��ب��ارك«�أم �لم���ار�ت« على  فاطمة بنت 
�شموها  توليها  �لتي  �لكرمية  �لرعاية 
و�مل�شابقة   ، عام  ب�شكل  �ملركز  لفعاليات 
�لوطنية للمهار�ت ب�شكل خا�س وللمرة 
�لتا�شعة على �لتو�يل، باعتبارها �حلدث 
خالله  م��ن  يتم  �ل��ذي  �لكبري  �لوطني 
يف  �ملتميزة  �لوطنية  �مل��و�ه��ب  �إكت�شاف 
عطاء  �أن  �إذ  و�ملهنية،  �لتقنية  �ملجالت 
���ش��م��وه��ا لأب���ن���اء �ل���دول���ة و�ل���ع���امل لي�س 

ب��ج��دي��د ب��ل ه��و د�ئ���م وي��ع��ان��ق �ل�شماء، 
بكل جد�رة  ت�شتحق  �شموها  مما يجعل 
�أجمع،  ل��الإم��ار�ت و�لعامل  �أم��ا  �أن تكون 
�لوزر�ء  لكافة  مو�شول  �ل�شكر  �أن  كما 
�ل����ذي����ن ح���ر����ش���و� على  و�مل���������ش����وؤول����ني 
نحو  ودعمهم  �ل��وط��ن  ب�شباب  �للتقاء 
�مل��زي��د م��ن �لب������د�ع  و�لب��ت��ك��ار مل��ا فيه 

م�شلحة �لوطن و�ملو�طن ».
�أما علي حممد �ملرزوقي رئي�س مهار�ت 
�لإم�����ار�ت يف »�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ق��ن��ي« فقال 
تعلن  للم�شابقة  �لنهائية  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أن 
» مهار�ت  �أن  �ليوم �خلمي�س، لفتا �ىل 
�لإمار�ت » تاأ�ش�شت عام 2006، لتكون 
�ملو�هب  رعاية  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شة 
�لتقنية  �مل��ج��الت  يف  �ملتميزة  �لوطنية 
باإطالع  قيامها  �ىل  �إ���ش��اف��ة  و�مل��ه��ن��ي��ة، 
�ل�شباب على �مل�شار�ت �لوظيفية و�ملهنية 
تتو�فق  و�لتي  �لعمل  �شوق  يف  �ملطلوبه 
�شكره  عن  �ملعريف، معرباً  �لإقت�شاد  مع 
�ل�شركاء  �لوطنية  للموؤ�ش�شات  �جلزيل 
�لإ�شرت�تيجني يف �مل�شابقة ومنها وز�رة 
، وج��ام��ع��ة خليفة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
للعلوم و�لتكنولوجيا و�لبحوث ، وكلية 
وبوليتكنك  �ل�شحية،  للعلوم  فاطمة 
�لتكنولوجيا  وم����ع����ه����د  �أب�����وظ�����ب�����ي، 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  ومعهد  �لتطبيقية، 
�جلامعات  وخمتلف  �ملهني،  و�لتدريب 

و�ملو�ش�شات �لتعليمية بالدولة.

اأ�صادوا بجهود«اأبوظبي التقني«..واإعالن الفائزين اليوم

 ع�شرة وزراء ي�شاندون 400 مواطن يف 51 مهارة خالل امل�شابقة الوطنية للمهارات
 الوزراء دعموا ال�صباب نحو املزيد من الإبداع ملا فيه م�صلحة الوطن واملواطن

تنفيذ 110 فعاليات حتت �صعار دع ال�صالمة تقودك ، وبدعم 30 جهة

موا�شالت الإمارات تختتم الدورة ال�شاد�شة من حملتها ال�شنوية 
)�شهر ال�شالمة وال�شحة املهنية(

•• دبي –الفجر:

�أكد �شعادة حممد عبد�هلل �جلرمن 
�أن  �لإم����ار�ت  مو��شالت  ع��ام  مدير 
�ل�شالمة  موؤ�شر�ت  تطوير  متابعة 
و�ل�������ش���ح���ة �مل��ه��ن��ي��ة و�ل���ع���م���ل على 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا وت��ق��ي��ي��م��ه��ا ه���ي �أول���وي���ة 
م�شوؤولية  باعتبارها  ��شرت�تيجية 
م�شري�ً  تنتهي،  ل  ورح��ل��ة  م�شتمرة 
معايري  �أر����ش���ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  �إىل 
عليها  و�أ���ش��ف��ت  لل�شالمة  �إ���ش��اف��ي��ة 
بعد�ً تنموياً وجمتمعياً، �إمياناً منها 
وقائية  منظومة  هي  �ل�شالمة  ب��اأن 
متكاملة ت�شتند على عمليات تطوير 
�أهد�فها  ع���ل���ى  ت�����ش��ت��ن��د  م�����ش��ت��م��رة 
�ملوؤ�ش�شية  وقيمها  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�شوًل  �ل�����ش��الم��ة  بتحقيق  �ملعنية 
�إج���ر�ء�ت عملية  �إىل ترجمتها عرب 

على �أر�س �لو�قع.
�حلفل  خ���الل  كلمته  يف  ذل���ك  ج���اء 
�ل�شالمة  ���ش��ه��ر  حل��م��ل��ة  �خل��ت��ام��ي 
دورتها  2017 يف  �ملهنية  و�ل�شحة 
ع���ق���د يف مقر  و�ل�������ذي  �ل�������ش���اد����ش���ة، 
�لإمار�ت  ملو��شالت  �لعامة  �لإد�رة 
�لتنفيذيني  �مل��در�ء  بح�شور  بدبي، 
�لأعمال  وم��ر�ك��ز  �لإد�ر�ت  وم���در�ء 
و�لفروع وممثلي �جلهات �حلكومية 
و�خل���ا����ش���ة �ل���د�ع���م���ة ول��ف��ي��ف من 

موظفي �ملوؤ�ش�شة.
وقد ��شتمرت فعاليات �حلملة �لتي 
و�ل�شالمة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
�شهر  �أي����ام  ط���و�ل  �ملهنية  و�ل�����ش��ح��ة 
م�����ار������س �مل����ا�����ش����ي حت�����ت ����ش���ع���ار دع 
مقدمة  برعاية   ، تقودك  �ل�شالمة 
من موؤ�ش�شة نا�شر بن عبد �للطيف 

�ل�شركال.
مو��شالت  �أن  �إىل  �جل��رم��ن  و�أ���ش��ار 
تعزيز  على  جاهدة  تعمل  �لإم���ار�ت 
�ملعايري  �مل��ت��و�ف��ق��ة م��ع  مم��ار���ش��ات��ه��ا 

�ل�شالمة  يف  و�مل���ح���ل���ي���ة  �ل���دول���ي���ة 
و�ملجتمع،  �لبيئة  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
دورتها  يف  �حل��م��ل��ة  ت��و����ش��ل  ح��ي��ث 
�لر�ئد  �ل������دور  ت��ر���ش��ي��خ  �ل�����ش��اد���ش��ة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف تقدمي  ت��ل��ع��ب��ه  �ل�����ذي 
و�لتجاري  �ملدر�شي  �لنقل  خ��دم��ات 
و�خلدمات �لفنية وفق �أعلى �ملعايري 
�ملعمول بها و�أرفع م�شتويات �جلودة 

و�ل�شالمة.
و�أك�����د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ���ش��م��ان حتقيق 
�شملته  للحملة مبا  �لإيجابي  �لأثر 
من بر�مج و�أن�شطة وفعاليات جتاه 
فئاتهم  ك��اف��ة مب��خ��ت��ل��ف  �مل��وظ��ف��ني 
�لوظيفية مبا فيهم �لفئات �لقيادية 
تطبيقهم  ب��اع��ت��ب��ار  و�لإ����ش���ر�ف���ي���ة، 
�ل�شالمة  وق������و�ع������د  مم�����ار������ش�����ات 
�ل�شالمة  ب���اأن���ظ���م���ة  و�ل����ت����ز�م����ه����م 
و�ل�شحة �ملهنية و�ل�شالمة �ملرورية 
�أهم  م��ن  وخ��ارج��ه��ا  �ملوؤ�ش�شة  د�خ���ل 
و��شتمر�رها  �حلملة  جن��اح  ع��و�م��ل 

كل عام.
�أد�ء  ن��ت��ائ��ج  ت��ق��ي��ي��م  �إن  و�أ������ش�����اف: 
و�لفنيني،  و�مل�����ش��رف��ني  �ل�����ش��ائ��ق��ني 
بالحتياطات  �ل���ت���ز�م���ه���م  وم�����دى 
�مليد�ين،  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل��وق��ائ��ي��ة 
حتقيق  يف  �مل�شاهمة  �لأدو�ت  �أح���د 
و�لريادة  �لتميز  يف  �ملوؤ�ش�شة  روؤي���ة 

يف �ملو��شالت و�خلدمات �مل�شتد�مة، 
�شعادة  ل�شمان  فاعلة  �أد�ة  تعد  كما 
�ملتعاملني مبختلف فئاتهم وتقدمي 

خدمات تفوق توقعاتهم.
ونوه مدير عام مو��شالت �لإمار�ت 
قمة  ع��ل��ى  �ل�����ش��الم��ة  و���ش��ع  �أن  �إىل 
�لأول�����وي�����ات ي��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���اً على 
وتكثيف  ت���ط���وي���ر  �أه���������د�ف  جن�����اح 
�مل��ي��د�ن��ي��ة، وتكثيف  �ل��رق��اب��ة  ج��ه��ود 
�لتدريبية  و�ل�����رب�م�����ج  �ل���������دور�ت 
وتاأهيلهم  و�مل�����ش��رف��ني  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني 
ورفع  باحرت�فية،  و�جباتهم  لتاأدية 
�إملامهم بكيفية �لتعامل مع �لأنظمة 
يف  �ملوؤ�ش�شة  تتبناها  �لتي  �حلديثة 
حافالتها �ملدر�شية مبا فيها تقنيات 
كامري�ت  وت�شغيل  �ل��ذك��ي  �لتعقب 
�ملر�قبة، د�عياً �إىل �أهمية �ل�شتمر�ر 
بني  �ملبا�شر  �خل��ط  م��ب��ادرة  بتفعيل 
و�ل�شحة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ل�����ش��الم��ة  �إد�رة 
وذلك  و�ملر�كز،  �لإد�ر�ت  مع  �ملهنية 
و�ملالحظات  �ملخالفات  لالإبالغ عن 
و�ل�شحة  ب���ال�������ش���الم���ة  �مل���ت���ع���ل���ق���ة 

�لنتائج  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  �ملهنية 
�لإيجابية �ملتحققة. و�أ�شاد �جلرمن 
�ل�شالمة  ���ش��ه��ر  ح��م��ل��ة  �شملته  مب��ا 
ب��ر�م��ج ومبادر�ت  م��ن  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ� 
متميزة  وف�����ع�����ال�����ي�����ات  م����ت����ن����وع����ة 
وم��ب��ت��ك��رة ب��ل��غ ع���دده���ا �لإج���م���ايل 
م�شتوى  على  نفذت  فعالية   110
�ل����دول����ة، وبدعم  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
وخا�شة،  حكومية  ج��ه��ة   30 ن��ح��و 
�ألف   33 ع��ن  يزيد  م��ا  و��شتقطبت 
وموظفات  م��وظ��ف��ي  م���ن  م�����ش��ارك��ة 
�مل��ج��ت��م��ع، موؤكد�ً  و�أف�����ر�د  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لعملية  �ل����ش���ت���ف���ادة  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
�لرب�مج  م���ن  �مل���ي���د�ين  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق 
و�مل��ح��ا���ش��ر�ت وور������س �ل��ع��م��ل �لتي 
�شمان  على  رئي�شي  ب�شكل  ت��رك��زت 
�شحة و�شالمة و�أمان خمتلف �أفر�د 
كلمته،  خ��ت��ام  ويف  وف��ئ��ات��ه.  �ملجتمع 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  �جل���رم���ن  وج����ه 
و�لوحد�ت  �ل��د�ع��م��ة  �جل��ه��ات  �إىل 
�لتنظيمية �مل�شاركة يف �إجناح حملة 
�ملهنية  و�ل�����ش��ح��ة  �ل�����ش��الم��ة  ���ش��ه��ر 

ر�أ�شها موؤ�ش�شة  2017، وعلى  لعام 
نا�شر بن عبد�للطيف �ل�شركال مما 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  ق��وة  يوؤكد 
بحر�س  م�����ش��ي��د�ً  �ل���ط���رف���ني،  ب���ني 
تعميم  على  �لد�عمة  �جلهات  كافة 
و�مل�شرفني  �ل�����ش��ائ��ق��ني  �����ش���ت���ف���ادة 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  من  و�لفنيني 
حتقيق  �أهمية  �إىل  ودع��ا  �مل�شاحبة. 
موؤ�شر�ت ونتائج عملية �أكرب يف ر�شا 
ع��ن م�شتويات  و�ل�����ش��رك��اء  �ل��ع��م��الء 
مو��شالت  خ���دم���ات  يف  �ل�����ش��الم��ة 

�لإمار�ت لهم. 
تكرمي  �حل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  يف  وج������رى 
�لإد�رية  و�لوحد�ت  �ملتميزة  �لفروع 
طو�ل  �ل��رب�م��ج  تنفيذ  يف  �ملتفاعلة 
تكرمي  ج��ان��ب  �إىل  �حل��م��ل��ة،  ف���رتة 
�لفرع �ملتمّيز ومركز �لأعمال �ملتميز 
يف حتقيق �أقل ن�شبة حو�دث مرورية 
خالل عام 2016. كما كرم �شعادة 
موؤ�ش�شة  �حلملة  ر�ع��ي  �لعام  �ملدير 
�ل�شركال،  عبد�للطيف  ب��ن  نا�شر 
�إىل جانب تكرمي �جلهات �لد�عمة.

••اأبوظبي-وام:

�إع��د�د وتطوير  �آلية  �لطرق و�ملو��شالت بدبي  �لد�خلية وهيئة  بحثت وز�رة 
�إطار تعزيز �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �جلانبني.  �ملالية وذلك يف  �خلطط 
وكان وفد من �لد�خلية برئا�شة �لعميد عادل عبد �لرحمن �حلمادي مدير 
�طلع على  �مل�شاندة  للمالية و�خلدمات  �لعامة  ب��الإد�رة  �ملالية  �ل�شوؤون  �إد�رة 
جمالت  يف  بدبي  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  لدى  �ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل 
�مل�شاندة  و�خل��دم��ات  �ملالية  فريق  �أن  �حلمادي  �لعميد  وق��ال  �لعامة.  �ملالية 

�لهيئة عدد� من  بالوز�رة بحث مع  �ل�شبعة جنوم  بالتعاون مع فريق معيار 
�إد�رة تنفيذي  �أحمد �لكعبي مدير  �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. وقدم 
لتحديد  �ملتبع  �لهيئة  ن��ظ��ام  ع��ن  ف��ك��رة  دب��ي  و�مل��و����ش��الت يف  �ل��ط��رق  بهيئة 
�شمن  �لقطاعات  خمتلف  على  �لإي���ر�د�ت  تنمية  وفر�س  �لرت�شيد  جم��الت 
�إىل  �لأد�ء  وتطوير  لتعزيز  �لعو�ئد  دعم حتقيق  �أ�شهمت يف  منتظمة  خطط 
تطبيق  على  وحر�شها  �لهيئة  بجهود  �لد�خلية  وز�رة  وفد  و�أ�شاد  �لأف�شل. 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية و�جناز�تها �لتي �نعك�شت على �لرتقاء مب�شرية �لعمل 

�إىل جانب تعزيز عو�مل �ل�شتد�مة �لبيئية و�لقت�شادية و�لجتماعية.

وفــد مــن الداخليـــة يطلـــع علـــــــى 
املمار�شـــات املاليـة يف طــرق دبــي 

بلدية راأ�س اخليمة يف معر�س التوظيف 

موا�شالت عجمان تطلق مبادرة اإ�شعاد �شائق

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أعلنت بلدية ر�أ�س �خليمة م�شاركتها يف معر�س �لتوظيف 
  . �لرئي�شي  مب��ق��ره��ا  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  تنظمه  �ل���ذي 
�نطالقا  تاأتي  �مل�شاركة  تلك  فان  �لبلدية  ووفقا مل�شدر يف 
م��ن �حل��ر���س ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ط��اب �ل���ك���و�در �مل��ت��م��ي��زة لتقدمي 
�أف�شل �خلدمات حتت مظلة �جلودة و�لتميز ، مو�شحا �أن 
�لقائمني على �ملعر�س ميكنهم ��شتقبال طلبات �لتوظيف 
ور�شالتها  وروؤيتها  ��شرت�تيجيتها  يف  جاء  ما  بع�س  لتعزز 

و�لتو��شل مع  �ل�شلة  وتوثيق  �أف�شل �خلدمات  تقدمي  يف 
�ملتعاملني �لد�خليني و�خلارجيني.

ونظر�ً لأن �ليوم �لوظيفي يف�شح �ملجال للخريجني لإظهار 
قدر�تهم يف جمال �لعمل وحتقيق �لهدف �لأعلى بالو�شول 
فقد   ، �خت�شا�شهم  وتنا�شب  تالئم طموحهم  �إىل وظيفة 
ج��اء ه��ذ� �مل��ع��ر���س ليكون ن��اف��ذة ل��ه��وؤلء ول��ي��ك��ون طريقاً 
�لوظيفي  �لعمل  يف  �ملبدعة  �لكو�در  ل�شتقطاب  م�شروعارُ 
�ملو�رد  من  ومتطلباتها  د�ئ��رة  كل  ل�شرت�تيجية  جت�شيد�ً 

�لب�شرية.

•• عجمان: الفجر

ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  م��ع  متا�شيا 
موؤ�ش�شة  نظمت  �خل��ري  ع��ام   2017 �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�أ�شعاد  عنو�ن  حتت  ترفيهيا  يوما  عجمان  �لعامة  �ملو��شالت 
�شائق ت�شمن تقدمي �لهد�يا �لعينية لل�شائقني يف �مليد�ن ويف 

�مكان عملهم مما ��شفى عليهم �لكثري من �ل�شعادة.
وقال عمر حممد لوتاه �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات، �أن 
�لحتفاء بال�شائقني وتنظيم يوما لإ�شعادهم �شيحفزهم ويبث 
يف نفو�شهم روح �لولء وير�شخ �لنتماء لديهم كما �شينعك�س 
بال �شك على حت�شني وتطوير �خلدمات �ملقدمة لرو�د مركبات 
�إىل �لإمارة،  �لجرة من �شكان وز�ئرين و�شائحني يتو�فدون 

�شينعك�س  �لركاب مبا  �إ�شعاد  يف  ب��ارز�ً  دور�ً  تعزز �خلدمة  كما 
�ل�شرت�تيجية  �لغايات  �إحدى  وهذه  �ل�شائقني،  على  �يجابيا 
توجهات  مع  �ن�شجاماً  حتقيقها  على  تعمل  و�لتي  للموؤ�ش�شة 
على  حتر�س  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و����ش��اف  �مل��ج��ال   ه��ذ�  يف  �حلكومة 
من  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  مب�شتوى  لالرتقاء  �مل�شتمر  �لتطوير 
�ل�شائقني من خالل �لتو��شل �مل�شتمر معهم وتقدمي �لهد�يا 
ن�شبة  و�رتفاع  �لنف�شي  �لتو�زن  �شانها عمل  �لتي من  �لعينية 
�لر�شا مما ينعك�س على ��شعاد �جلمهور �مل�شتهدف مع توظيف 
�حتياجات  تلبي  و�لتي  �حلديثة  و�لتقنيات  �لذكية  �لأنظمة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني. و�أع����رب �ل�����ش��ائ��ق��ني ع��ن ���ش��روره��م ل��ه��ذه �للفتة 
باإ�شعادهم،  �لبالغ  �لهتمام  �شك عن  تعرب بال  �لتي  �لكرمية 

من خالل تلك �ملبادرة �لتي تو�كب عام �خلري.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ق��ام��ت م��ع��ايل �ل�����ش��ي��دة ���ش��ون ت�شون 
للحزب  �ل�شيا�شي  �ملكتب  ع�شوة  لن 
�ل�����ش��ي��وع��ي �ل�����ش��ي��ن��ي رئ��ي�����ش��ة د�ئ���رة 
عمل �جلبهة �ملتحدة للجنة �ملركزية 
للحزب �ل�شيوعي �ل�شيني �لتي تزور 
�لبالد حاليا بزيارة للقرية �لرت�ثية 
�لتابعة لنادي تر�ث �لمار�ت بكا�شر 

�لأمو�ج .
 وكان يف ��شتقبال �ل�شيدة ت�شون لن 
، �شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل����الإع����الم و�ل���در�����ش���ات 
�لقبي�شي  ر�����ش���د  و�ل�����ش��ي��د  ب��ال��ن��ادي 
و�لعالقات  �لع������الم  �د�رة  م���دي���ر 
عبد�هلل  �أح����م����د  و�ل�������ش���ي���د  �ل���ع���ام���ة 
�مل���ه���ريي م��دي��ر �ل��ق��ري��ة وع����دد من 
و��شتمعت  �ل����ن����ادي.  يف  �مل�����ش��وؤول��ني 
�مل�شئولة �ل�شينية �ىل �شرح تف�شيلي 
عن �لقرية �لرت�ثية و�أهد�فها و�أهم 
�ل�شنوية.  وب���ر�جم���ه���ا  ن�����ش��اط��ات��ه��ا 
ير�فقها  �ل�شينية  �مل�شوؤولة  وقامت 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ج��ي��ان  ين  ���ش��ع��ادة 
�ل�شني �ل�شعبية لدى �لدولة و�لوفد 
�لرت�ثية  �لقرية  يف  بجولة  �مل��ر�ف��ق 
�لقرية  وم��ر�ف��ق  �أروق���ة  كافة  �شملت 

ح��ي��ث �أط��ل��ع��ت ع��ل��ى م��ا حت��ت��وي��ه من 
تعك�س  �أث�����ري�����ة  وم���ق���ت���ن���ي���ات  م����ب����اٍن 
ختام  ويف  �لإم�����ار�ت.  وح�����ش��ارة  روح 
�لزيارة عربت �مل�شوؤولة �ل�شينية عن 
�لكبرية  باجلهود  �ل�شديد  �إعجابها 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوليها  �لتي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�حلفاظ  ب��ه��دف  �هلل  �ل��دول��ة حفظه 
ع��ل��ى �ل������رت�ث �ل���وط���ن���ي �لأ����ش���ي���ل ، 

�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  جهود  وثمنت 
بن ز�يد ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 
ت��ر�ث �لمار�ت  ن��ادي  �ل��دول��ة رئي�س 
�ل��رت�ث و�لتعريف به ونقله  يف دعم 
لالأجيال �جلديدة.كما ثمنت جهود 
�ل����ن����ادي يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل����رت�ث 

ب�شتى �أنو�عه.
�إعجابها  �ل�شينية  �مل�شئولة  و�أب���دت 
بامل�شهد �حل�شاري يف دولة �لإمار�ت 

�لذي يعك�س �هتمام وحر�س قيادتها 
�لر�شيدة على حتقيق �أعلى م�شتويات 
ل�شعبها  �مل��ع��ي�����ش��ي  و�ل���رف���اه  �ل��ت��ق��دم 
.وقالت �إن �لمار�ت و�ل�شني تتفقان 
باهتمامهما �لكبري يف �حلفاظ على 
�ل���رت�ث . ويف خ��ت��ام �ل��زي��ارة �شجلت 
ك��ل��م��ة يف ���ش��ج��ل �ل�������زو�ر ف��ي��م��ا قدم 
درعا  �لرميثي  �هلل  عبد  علي  �شعادة 

تكرميا ملعايل �ل�شيقة �ل�شينية .

•• دبي-وام:

للمو�رد  �لحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
دبي  �م�������س يف  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة 
عقدت  تخ�ش�شية  ع��م��ل  ور�����س  خ��م�����س 
�مل�����و�رد  �إد�رة  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لب�شرية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�لربيطاين  و�مل��ع��ه��د   -  SHRM  -
 - و�لتطوير  �لب�شرية  للمو�رد  �ل��ع��ايل 
وذلك على هام�س موؤمتر   -  CIPD
�لذي  �ل�شابع  �ل���دويل  �لب�شرية  �مل���و�رد 
نظمته �لهيئة على مد�ر يومني يف دبي 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  برعاية 

بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي.
و�أو���ش��ح ���ش��ع��ادة �إب��ر�ه��ي��م ف��ك��ري �ملدير 
�مل�شاندة  �خل��دم��ات  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
��شتهدفت  �ل��ع��م��ل  ور����س  �أن  �لهيئة  يف 
جمال  يف  و�ملخت�شني  �خل��رب�ء  ع�شر�ت 
�ملو�رد �لب�شرية يف �لقطاعني �حلكومي 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  ب���دول���ة  و�خل����ا�����س 
�ملتحدة و�ملنطقة و�أنها ناق�شت جمموعة 
�لعالقة  ذ�ت  �ل���ه���ام���ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  م���ن 
بتطوير ر�أ�س �ملال �لب�شري حيث ركزت 
�لدكتور  قدمها  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ل��ور���ش��ة 
ل�شوؤون  �لرئي�س  نائب  جار�شيا  روب��رت 
�لعمليات �لعاملية يف جمعية �إد�رة �ملو�رد 
دور  مو�شوع  على  �لأمريكية  �لب�شرية 
�مل�شوؤولية  جم���ال  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد 
قيا�س  و�آل��ي��ات  للموؤ�ش�شات  �ملجتمعية 
�لعمل  �أم��اك��ن  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 

و�لعالقة بني �لعطاء و�لإنتاجية.
وكانت �لور�شة �لثانية بعنو�ن �أ�شا�شيات 
�ملو�رد �لب�شرية منهج تطبيقي وقدمها 
�مل����درب ���ش��ت��ي��و�رت م��اك��ن��ري م��ن جمعية 
و�لذي  �لأمريكية  �لب�شرية  �ملو�رد  �إد�رة 
�أ�ش�س  �إر���ش��اء  كيفية  على  �ل�شوء  �شلط 
وركائز �لإد�رة �لفعالة للمو�رد �لب�شرية 
�جلمع  و����ش���ب���ل  �ل�����ش��ع��ب��ة  �مل����و�ق����ف  يف 
�لب�شرية  �مل������و�رد  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ب���ني 
و��شرت�تيجيات �لأعمال يف �أماكن �لعمل 

للتغلب على حتديات �ملو�رد �لب�شرية.
و�و�شح فكري �أن �لور�شة �لثالثة حملت 
��شرت�تيجية  �لتعلم مع  عنو�ن مو�ءمة 
�لأع����م����ال ورك�����ز ف��ي��ه��ا م��ق��دم��ه��ا �آن����دي 
�لتعلم  حم��ت��وى  ق�شم  رئي�س  لنك�شرت 
�لعايل  �لربيطاين  �ملعهد  يف  و�لتنمية 
 CIPD و�لتطوير  �لب�شرية  للمو�رد 

على تعريف �مل�شاركني باآلية ربط حلول 
�لتنظيمية  ب��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��م 
و�إنتاجيتها  �أد�ئها  لتح�شني  للموؤ�ش�شات 
و�أه��م��ي��ة مت��ك��ني �مل��وظ��ف��ني م���ن خالل 

�لتدريب و�لتطوير.
وذكر �أن �لور�شة �لر�بعة �شلطت �ل�شوء 
�لتعلم  م���ن  �لن���ت���ق���ال  م���و����ش���وع  ع��ل��ى 
حيث  �لرقمي  �لتعلم  �إىل  لوجه  وج��ه��اً 
�أبرز  على  �لور�شة  يف  �مل�شاركون  تعرف 
�ل�شرت�تيجيات �لرقمية للتعلم وكيفية 
�أدو�ت  م���ن  �إن�������ش���اء جم��م��وع��ة ج���دي���دة 
قيا�س  ط��رق  وحت��دي��د  �ل��رق��م��ي  �لتعلم 
وو�شع  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ع��ل��م  ب��رن��ام��ج  �أد�ء 

�ملعايري �ملالئمة لذلك.
لقطاع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل�����دي�����ر  ول�����ف�����ت 
�أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �مل�����ش��ان��دة يف  �خل���دم���ات 
�ل���ور����ش���ة �خل��ام�����ش��ة و�لأخ�������رية ج���اءت 

با�شتخد�م  �ل�شباب  �إ�شر�ك جيل  بعنو�ن 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �ملكت�شبة من  �خل��رب�ت 
��شتعر�س خاللها مقدمها بر�د بوي�شون 
�ملو�رد  �إد�رة  جلمعية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لب�شرية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
��شرت�تيجيات  م��ن  ع����دد�ً   SHRM
م�شتويات  لرفع  �ملوؤ�ش�شة  م��ع  �لتفاعل 
�ل�شتفادة  و�شبل  �ل�شباب  �ملوظفني  �أد�ء 
�ملبتكرة  �ل�شابة وعقلياتهم  �ملو�هب  من 

يف دفع عجلة �لأعمال.
�لدويل  �لب�شرية  �مل���و�رد  م��وؤمت��ر  وج��اء 
و��شتمر  دب����ي  يف  ع��ق��د  �ل�����ذي  �ل�����ش��اب��ع 
و�شياغة  �ل�������ش���ب���اب  ب���ع���ن���و�ن  ل���ي���وم���ني 
ركز  �لب�شري حيث  �مل��ال  ر�أ���س  م�شتقبل 
على جيل �ل�شباب و�هتماماته وتطلعاته 
�ملهنية و�أهم �ملز�يا �لتي متيز هذ� �جليل 

عن غريه من �لأجيال يف �لعمل.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم  كرمت 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل �شمو 
�لأمرية هيا بنت �حل�شني �لفائزين 
يف �لدورة �ل�شاد�شة جلائزة �لأمرية 
حفل  خ��الل  �خلا�شة  للرتبية  هيا 
�مل�شوؤولني  من  لفيف  ح�شره  كبري 
و�أع�شاء  �ل���ع���ام���ة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�لرتبية  م����ر�ك����ز  �إد�رة  جم���ال�������س 
�خلا�شة ومديري وموظفي �ملر�كز 
ق��اع��ة �جل���وه���رة مبدينة  وذل����ك يف 

جمري�.
�أك���دت معايل جن��الء بنت حممد  و 
�ل���ع���ور وزي������رة ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
تكرمي  �أن  �ملنا�شبة  بهذه  لها  كلمة 
�لعاملة  و�لفنية  �لإد�ري����ة  �ل��ك��و�در 
مبثابة  �خلا�شة  �لرتبية  ميد�ن  يف 
ت���ك���رمي ل��ل��ف��ئ��ة �ل���ت���ي ت��ع��م��ل معها 
�إميان  ع��ن  تعبري  وه��و  �أجلها  وم��ن 
متاأ�شل يف موؤ�ش�شات �لدولة م�شددة 
على �أه��م��ي��ة ت��ق��دمي �خل��دم��ات ذ�ت 
�ل�شعادة  �لتي تن�شر  �لعالية  �جلودة 

م�شتقبل  نحو  وت��دف��ع  و�لإي��ج��اب��ي��ة 
�أكرث �إ�شر�قا ومتيز�.

�لعاملني  تكرمي  ومت خالل �حلفل 
�خلا�شة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ع 
�لإد�ري����ة  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف 
بخدمات  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�ل��ع��ام��ل��ة و�لتي  �ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ش��ة 
�لرتبية  �أخ�������ش���ائ���ي  ف���ئ���ة  ����ش���م���ت 
�خل��ا���ش��ة �مل��ت��م��ي��ز و�ل��ت��ي ك��ان��ت من 
ن�����ش��ي��ب ���ش��ه��ام ب���ك���ري حم��م��د من 
كما  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  �خل���ان  م��رك��ز 
من  �ملر�شي  �أبو�ملكارم  �أحمد  ح�شل 
تنمية  ل��وز�رة  �لتابع  مركز عجمان 
�أخ�شائي  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  �مل��ج��ت��م��ع 
وكانت  �مل��ت��م��ي��ز  �حل����رك����ي  �ل����ع����الج 
جائزة �لعالج �لوظيفي �ملتميز من 
مركز  م��ن  ج��اك��وب��ا  �أم����رية  ن�شيب 
وح�شلت  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �مل��ن��زل 
م����رمي �حل����م����ادي م���ن م���رك���ز دبي 
ع��ل��ى جائزة  �لإع���اق���ة  ل��ت��اأه��ي��ل ذوي 
�ملتميز  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��اأه��ي��ل  �أخ�����ش��ائ��ي 
�شتوكلينج  رودول������ف  ح�����ش��ل  ف��ي��م��ا 
يف  ل��ل��ق��ر�ءة  ليك�شيكون  م��رك��ز  م��ن 
دبي على جائزة �لأخ�شائي �لنف�شي 

�لرتبوي �ملتميز .

ح�شل  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لتميز  ف��ئ��ة  يف  و 
�ل�شلوكي  �ل���ن���ف�������س  ع���ل���م  م���ع���ه���د 
مركز  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  ب��اك�����ش��ت��ان  يف 
�مل��ت��م��ي��ز ومركز  �ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ش��ة 
�لأ�شخا�س  وتاأهيل  للتدريب  �لنور 
�أف�شل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �لع���اق���ة  ذوي 
ت���وع���ي���ة وذل������ك ع����ن حملة  ح��م��ل��ة 
وفازت   2015 تيك�س  �أ�شي�شتيف 
�ملتميزة  �ملوؤ�ش�شية  �مل��ب��ادرة  بجائزة 
موؤ�ش�شة �إنيبل يف دبي عن م�شروعها 

�لربنامج �ملجتمعي .
�ملثالية  �لأ���ش��رة  فئة  جائزة  وذهبت 
طالب  حممد  غالء  �لطفلة  لأ�شرة 
�لدولية  �ل��ن��ور  مب��در���ش��ة  �مللتحقة 
بر�كا�س  و��شود�  وف��ازت  �ل�شارقة  يف 
�إك�شل  يف  موؤ�ش�شة  م��ن  ن��ات��ار�ج��ان 
فئة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ه��ن��د  يف  �لتعليمية 

ع�شو جمل�س �لإد�رة �ملتميز .
فيما ح�شل �أحمد �حللو من جمعية 
فل�شطني على  �حلياة من  �حل��ق يف 
�ملتميز وح�شلت  �لعام  جائزة �ملدير 
على جائزة موظف �ل�شوؤون �لإد�رية 
من  �لعزيزي  ر����ش��د  جن��الء  �ملتميز 
مديرية مر�كز �لتاأهيل و�لتوظيف 

يف �لعني.

ون���ال حم��م��ود حم��م��د ع��ط��و�ن من 
ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت مل��ت��الزم��ة د�ون 
�ل�شوؤون  م���وظ���ف  ج���ائ���زة  دب����ي  يف 
�ملالية �ملتميز يف حني ح�شد بايجو 
�إف  �إن  �إ����س  م��رك��ز  م��ن  عبد�لغفور 
�خلدمات  م��وظ��ف  ج���ائ���زة  دب���ي  يف 

�لإد�رية �ملتميز .
فكانت  �ملجتمعي  �لعمل  فئة  �أم��ا يف 
�ملتميز  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل���د�ع���م  ج���ائ���زة 
كل  ن�شيب  من  �حلكومي  بالقطاع 
من بلدية دبي و�ل�شوق �حلرة بدبي 
وه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت بدبي 
بينما كانت جائزة �لد�عم �ملوؤ�ش�شي 
من  �خلا�س  �لقطاع  �شمن  �ملتميز 
�جلليلة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ن  ك��ل  ن�شيب 
دب��ي �لوطني وقد  وب��ن��ك �لإم����ار�ت 
�أوك��ون��ر على  ن��ادي��ن  �ل�شيدة  ح���ازت 
جائزة �ملتطوع �ملتميز وهي �ملر�شحة 

من قبل مركز �ملنزل.
ويف �خلتام قامت �شمو �لأمرية هيا 
بنت �حل�شني بتكرمي رعاة �جلائزة 
بال�شركاء  و�ملتمثلني  �ل���دورة  لهذه 
جمموعة  وه����م  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
وهيئة  �لفندقية  للخدمات  جمري� 
كهرباء ومياه دبي ود�ئرة �لأر��شي 

مكتوم  �آل  وهيئة  ب��دب��ي  و�لأم����الك 
�خلريية .

�لإم����ار�ت  بنك  �شموها  ك��رم��ت  كما 
�إمار�تيك  وموؤ�ش�شة  �ل��وط��ن��ي  دب��ي 
للجائزة  �ل���ذه���ب���ي���ني  �ل����ر�ع����ي����ني 
�شريك  ت����ك����رمي  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
�خلدمات �لربيدية �شركة �أر�مك�س.
وهناأ حممد �لعمادي رئي�س �للجنة 
�لفائزين  ل���ل���ج���ائ���زة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�إىل  �إي��اه��م  د�ع��ي��ا  فئاتهم  مبختلف 
مر�كزهم  يف  ����ش���ف���ر�ء  ي���ك���ون���و�  �أن 
على  للحفاظ  جد  بكل  يعملو�  و�أن 

�لنجاح �لذي حققوه .
�لذي  �لبارز  �ل��دور  �لعمادي  وثمن 
�ل��ت��ح��ك��ي��م و�لتي  ب���ه جل��ن��ة  ق���ام���ت 
عكفت خالل فرتة �لفرز على در��شة 
�شمن  وتدقيقها  �لرت�شيح  طلبات 
معايري خا�شة بكل فئة من �لفئات 
مر�عاة للم�شد�قية يف �لو�شول �إىل 

�لنتائج �لنهائية.
و�أ����ش���اف : ق��ام��ت ج���ائ���زة �لأم����رية 
ه����ي����ا ل���ل���رتب���ي���ة �خل����ا�����ش����ة خ����الل 
مع  ب��ال��ت��و����ش��ل  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت 
�لإعاقة  وموؤ�ش�شات  مر�كز  خمتلف 
دورتها  ف��ك��ان��ت  وع��امل��ي��ا  حم��ل��ي��ا  يف 

�لأوىل مقت�شرة على دولة �لإمار�ت 
 14 ���ش��ارك  حيث  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
دورتها  ويف  طلبات   109 ب�  مركز� 
دول  م��ع  �جل��ائ��زة  تو��شلت  �لثانية 
جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي حيث 
طلبا   185 ب�  مركز   200 �شارك 
 347 ويف دورت���ه���ا �ل��ث��ال��ث��ة ���ش��ارك 
يف  �لإع���اق���ة  يف  متخ�ش�شا  م���رك���ز� 
168 طلبا  ب��ع��دد  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول 
كما مت ��شتالم 197 طلبا يف دورتها 
�لر�بعة �أما يف دورتها �خلام�شة فقد 
ح�شد  وق���د  طلبا   191 ت�شلم  مت 

جو�ئزها منذ تاأ�شي�شها 128 فائز� 
من خمتلف �لدول �لعربية .

�جل���ائ���زة  �أن  �ل���ع���م���ادي  �أو�����ش����ح  و 
�لعام  ه����ذ�  �ل�����ش��اد���ش��ة  دورت����ه����ا  يف 
ت��ر���ش��ي��ح مت  119 ط��ل��ب  ت�����ش��ل��م��ت 
ت��ق��دمي��ه��ا م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات خمتلفة 
من د�خ��ل وخ��ارج �لدولة حيث بلغ 
ع���دد �ل��ط��ل��ب��ات �مل��ق��دم��ة م��ن د�خل 
�لدولة 97 بينما بلغ عدد �لطلبات 
22 طلبا من  �خل���ارج  م��ن  �ملقدمة 
و�ليمن  وم�شر  �ل�شعودية  م��ن  ك��ل 
و�لأردن  وف��ل�����ش��ط��ني  و�ل���ب���ح���ري���ن 

و�لهند وباك�شتان و�شوي�شر�.
هيا  �لأم����������رية  ج����ائ����زة  �أن  ي����ذك����ر 
�أطلقتها  م��ب��ادرة  �خلا�شة  للرتبية 
ب��ن��ت �حل�شني  ���ش��م��و �لأم������رية ه��ي��ا 
�إيجاد  ب��ه��دف   2008 ن��وف��م��رب  يف 
ت�شمن  م���وؤه���ل���ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
قطاع  يف  للعاملني  �لفر�س  �إت��اح��ة 
�ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ش��ة م���ن �أج�����ل رفع 
لرعاية  �ملقدمة  �خلدمات  م�شتوى 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
نوعية  وبر�مج  عاملية  معايري  وف��ق 

متميزة.

هيا بنت احل�شني تكرم الفائزين بجوائز الرتبية اخلا�شة

•• الفجرية-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 
�ملناطق  �إد�رة موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية  �لفجرية رئي�س جمل�س 
�م�س �لجتماع �لدوري �لأول للعام 2017 للموؤ�ش�شة بح�شور 
معايل �شعيد �لرقباين نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة و�شعادة 

خمي�س �لنون مدير عام �ملوؤ�ش�شة و�أع�شاء �ملوؤ�ش�شة.
و بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية مت يف �لجتماع �قر�ر �فتتاح 
�ملجال�س �ملجتمعية وتعيني عبد �هلل خلفان �لهامور م�شرفا عاما 
عليها بحيث يتم �حد�ث جمل�س يف كل منطقة يتم من خالله 

عقد لقاء�ت جمتمعية وتعميق �ل�شالت بني �شكان �ملناطق.
حبحب  جمل�س  تباعا  �فتتاحها  �شيتم  �ل��ت��ي  �ملجال�س  وت�شمل 
�ل�شدر  و�دي  وجم��ل�����س  �أوح�����ال  وجم��ل�����س  �ل�����ش��ي��ج��ي  وجم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  نفقة  �أن�شىء على  �ل��ذي 
تطرق  و  �لد�خلية.  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�جلاري  �لعام  من  �لأول  �لربع  يف  �إجن���ازه  مت  ما  �إىل  �لجتماع 
بهدف �لوقوف على تطوير �آلية عمل �ملوؤ�ش�شة وتن�شيطها وفقا 
للمعايري �لوطنية �إ�شافة �إىل ��شتعر��س �أهمية �فتتاح �ملجال�س 
�لعالقات �لجتماعية بني  �لكبري يف توطيد  �ملجتمعية ودورها 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  �شدد  و  �لإم���ارة.  �أب��ن��اء 
وتلبية  �ملقبلة  �مل�شاريع  �إجناز  �ل�شرعة يف  �ل�شرقي على �شرورة 

�حتياجات �ملو�طنني وذلك بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية .. 
موؤكد� �أن تنمية �ملناطق يف �لفجرية و�إنعا�شها وتلبية �حتياجاتها 
�ملعي�شية يعترب حاجة ملحة و�شرورية �شمن �آلية عمل حكومة 

�لفجرية وعلى ر�أ�س �أولوياتها.
�لفجرية  موؤ�ش�شة  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  توطيد  ���ش��رورة  �شموه  و�أك���د 
على  مثنياً  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لهيئات  مع  �ملناطق  لتنمية 

ح�شول �ملوؤ�ش�شة على نظام �لأيزو يف �جلودة 9001.
موؤكد�  �ملوؤ�ش�شة  يف  �ملتميزين  �ملوظفني  من  ع��دد�  �شموه  وك��رم 
�ل��ذي ي�شب يف خدمة  �لتميز  و تو��شل  ب��ذل مزيد من �جلهد 

وطنهم . 

حممد بن حمد ال�شرقي يرتاأ�س اجتماع موؤ�ش�شة الفجرية لتنمية املناطق

بح�صور اأحمد بن �صعود املعال 

املركز الثقايف باأم القيوين يفتتح معر�س الفنون الت�شكيلية بالتعاون مع جامعة ال�شارقة 
•• ام القيوين-الفجر:

نائب  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �أ���ش��اد 
بامل�شتوى  �لقيوين  �أم  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لت�شكيلية  �ل��ف��ن��ون  ���ش��ه��ده مب��ع��ر���س  �ل���ذي  �ل��ف��ن��ي 
�لذي ينظمه مركز وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة يف 
�أن �ملعر�س يعك�س و�قع �حلركة  �أم �لقيوين، موؤكد�ً 
�لت�شكيلية و�لفنية يف �لدولة، �لتي ر�شخت وجودها 
�ملميز بف�شل حر�ك فني يتج�شد يف م�شاهد عديدة 
من بينها؛ �ل��دور�ت و�لفعاليات �لتي تنظمها وز�رة 
�لثقافة يف خمتلف �أنحاء �لدولة، و�لتي عملت منذ 

�لذ�ئقة  وت��ط��وي��ر  بالفن  �له��ت��م��ام  على  تاأ�شي�شها 
�لفنية، كما �أ�شاد بالدور �لبارز �لذي يقدمه معايل 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
بالقطاع  �لرت����ق����اء  يف  و�ل��������وز�رة  �مل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
بن  �حمد  �ل�شيخ  �فتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �لثقايف.  
�ملو�فق  �لأربعاء  �أم�س  �شباح  �ملعال،  ر��شد  بن  �شعود 
�لت�شكيلية  �لفنون  �أبريل �جلاري، معر�س  12 من 
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  مركز  ينظمه  �ل��ذي   2017
رعاية  حتت  �ل�شارقة،  جامعة  مع  بالتعاون  �ملعرفة 
�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال حيث �شم 
وطالبة من  طالب   50 مب�شاركة  فنياً،  عماًل   61

من  جمموعة  خالله  من  عر�شو�  �ل�شارقة  جامعة 
تتناول مد�ر�س خمتلفة منها  �لتي  �لفنية  �لأعمال 
�لو�قعية و�ل�شريالية منها �للوحات �لتي ��شتخدمت 
فيها �لأل��و�ن �لزيتية.  بد�أ �لفتتاح بجولة تفقدية 
�ملعر�س  �أرج���اء  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
يف  �لثقايف  �ملركز  مدير  بوع�شيبة  عبد�هلل  ير�فقه 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  م���در�ء  م��ن  وع��دد  �لقيوين،  �أم 
ل�����ش��رح و�يف حول  و�مل��ح��ل��ي��ة يف �لإم�����ارة و����ش��ت��م��ع��و� 

�ملعر�س و�للوحات �مل�شاركة. 
�إن ما  �ملعال  �ل�شيخ �حمد بن �شعود بن ر��شد  وق��ال 
�لإمار�ت  �أن  توؤكد  فنية  �أع��م��ال  من  �ليوم  �شهدناه 

و�لتميز  �لإب��������د�ع  جم����ال  يف  ك��ب��ري  جن����اح  ح��ق��ق��ت 
�لثقايف و�لفني و�لأدبي بف�شل دعم وحر�س �لقيادة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لر�شيدة 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ودعم �أخيه 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �إخو�نهما  ومتابعة  �هلل  رع��اه  دب��ي 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت، على �حلفاظ 
على �ملوروث �لثقايف للدولة �شمن منظومة �لعمل 
�ملتكاملة يف �إطار �حتادي �شامل يكر�س �جلهود نحو 
�أه��د�ف حمددة خلدمة تطلعات وطموحات  حتقيق 

�ملجتمع ودعم �شبل تنميته. وعلى �شعيد مت�شل قال 
يا�شر �لقرقاوي مدير �إد�رة �ملر�كز �لثقافية بالإنابة 
�إن �ل���ه���دف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي م���ن ذل���ك �مل��ع��ر���س هو 
�إىل  �إ�شافة  رعاية �ملوهوبني من �ل�شباب �ملو�طنني، 
فتح �ملجال �أمامهم للنيل من خرب�ت من �شبقوهم 
ول��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م�����ش��اه��م��ات �لآخ�����ري�����ن.   و�أ�شاف 
ف��ن��ان��ني م���ن د�خل  ي�����ش��م  �مل��ع��ر���س  �إن  �ل���ق���رق���اوي 
�إمار�تية تزين �شماء  �لإم��ار�ت ليمثل تظاهرة فنية 
�لإمار�ت م�شري�ً �إىل �أهمية �لدور �لذي تلعبه �ملر�كز 
�لثقافية، يف ن�شر �لفن وت�شجيع �لفنانني، وحتقيق 
�مل���زي���د م���ن �ل��ت��و����ش��ل ب���ني �ل��ف��ن وف���ئ���ات �ملجتمع 

�ملختلفة عرب رفع م�شتوى �لوعي �لفني لديها.  من 
وز�رة  مركز  مدير  بوع�شيبة  ع��ب��د�هلل  لفت  جانبه 
�أن فعالية  �إىل  �لقيوين  باأم  �ملعرفة  �لثقافة وتنمية 
�أن  لتاأكد  ج��اءت  �لت�شكيلية  �لفنون  معر�س  تنظيم 
باملو�هب �لإمار�تية يف  �لوز�رة تويل �هتماماً كبري�ً 
كافة �ملجالت و�مل�شاهمة ب�شكل كبري يف رعايتهم من 

خالل بر�جمها �ملطروحة على مد�ر �لعام.
و�أ�شاف بوع�شيبه �أن �ملركز ي�شعى من خالل تنظيم 
�لفرتة  خالل  متميزة  مكانة  ياأخذ  �أن  �إىل  �ملعر�س 
�لفن  ع��ل��ى  ل��ل��ع��امل  ن��اف��ذة  �إىل  ي��ت��ح��ول  و�أن  �ملقبلة 

�ملحلي.

ع�شوة املكتب ال�شيا�شي للحزب ال�شيوعي ال�شيني تزور القرية الرتاثية 
وتثمن جهود القيادة الر�شيدة يف احلفاظ على الرتاث

الحتادية للموارد الب�شرية تختتم 5 ور�س عمل تخ�ش�شية
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�للبناين على  �أن يقدم �لربملان  �ملتوقع  �إن من  قال م�شوؤولون �م�س 
حزير�ن  يونيو  �إىل  وليته  مدة  لتمديد  �خلمي�س  �ليوم  �لت�شويت 
عام 2018 دون �إجر�ء �نتخابات فيما دعا نا�شطون وبع�س �لأحز�ب 
يف  للدميقر�طية  �شربه  �ع��ت��ربوه  م��ا  ملنع  تظاهر�ت  �ىل  �مل�شيحية 
�لبالد. وعانت �ل�شيا�شة �للبنانية منذ فرتة طويلة من �لنق�شامات 
�لطائفية حيث �أدت �حلرب �ل�شورية منذ �شتة �أعو�م �إىل تفاقم م�شاعر 
�لعد�ء بني �لأطر�ف �ملتناف�شة. وكان �لربملان قد مدد بالفعل وليته 
جديد  ق��ان��ون  على  �لت��ف��اق  م��ن  يتمكنو�  مل  �مل�شرعني  لأن  مرتني 
لالنتخابات.   وقال م�شوؤول لبناين بارز جمل�س �لنو�ب �شيعقد غد� 
�خلمي�س جل�شة ت�شريعية على جدول �أعمالها �قرت�ح قانون للتمديد 
للربملان لغاية 20 حزير�ن 2018. و�أ�شاف �إذ� مل يح�شل �أي �شيء 
مفاجىء فان �لتمديد �شيح�شل غد� لكي ل يدخل �لبلد يف �لفر�غ. 
�أم�س �لثالثاء �قرت�ح قانون  كان �لنائب �مل�شتقل نقول فتو�س قدم 
�ل�شتثنائية... �ل��ظ��روف  ب�شبب  �أن��ه  فيه  ج��اء  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �إىل 

وحتا�شيا للفر�غ يف �ملوؤ�ش�شة �لد�شتورية �لأم �ملجل�س �لنيابي: متدد 
ولية جمل�س �لنو�ب �حلايل لغاية 20 حزير�ن 2018. يرُعمل بهذ� 

�لقانون فور ن�شره يف �جلريدة �لر�شمية مع ��شتعجال �إ�شد�ره.
�لربملان  يقع  حيث  ب���ريوت  و���ش��ط  منطقة  ت�شهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 

ت�شديد� للالإجر�ء�ت �لأمنية .

دعا معار�س �لكرملني �لك�شي نافالني �م�س �إىل �لتظاهر يف جميع 
بعد  �لتعبئة  تعزيز  �ىل  �شعيا  يونيو  ح��زي��ر�ن   12 يف  رو�شيا  �أن��ح��اء 
توقيف  تخللها  مار�س  �ذ�ر  �خ��ر  يف  �لف�شاد  �شد  و��شعة  �حتجاجات 
بعدما  �لث��ن��ني  نافالني  ع��ن  �لرو�شية  �ل�شلطات  و�أف��رج��ت  م��ئ��ات. 
�م�شى 15 يوما يف �ل�شجن لتنظيمه تظاهرة �شخمة غري مرخ�س 
�ثرها  رف�س  مو�شكو،  �شو�رع  يف  مار�س  �آذ�ر  �و�خ��ر  �لف�شاد  �شد  لها 

�لمتثال لعنا�شر �ل�شرطة.
يف  �ل�شو�رع  �إىل  فلنخرج  �لنرتنت  على  موقعه  على  نافالني  وق��ال 
12 حزير�ن يونيو ر�فعني �ل�شعار�ت نف�شها، حتت �لر�ية �لوطنية”. 

و��شاف “�أمامنا �شهر�ن لال�شتعد�د، �شنجمع مزيد� من �لنا�س.
وي�شادف 12 حزير�ن يونيو �لحتفالت ب�يوم رو�شيا، ذكرى �إعالن 
�ل�شتقالل يف 1990 قبل �أ�شهر من حل �لحتاد �ل�شوفياتي ر�شميا. 
ويف 26 �آذ�ر مار�س �أوقفت �ل�شلطات نافالني و�أكرث من �ألف �شخ�س 
رو�شيا  يف  �ع���و�م  منذ  تنظم  لها  مرخ�س  غ��ري  تظاهرة  �أك��رب  �ث��ن��اء 
�شارك فيها عدد كبري من �ل�شباب. وجرت تظاهر�ت �ي�شا يف �نحاء 
�لبالد بعدما ن�شر �ملعار�س ت�شجيل فيديو �تهم فيه رئي�س �لوزر�ء 
عقارية  �مرب�طورية  يدير  �أنه  موؤكد�  بالف�شاد  مدفيديف  دميرتي 

ميولها رجال �أعمال �أثرياء عرب موؤ�ش�شات م�شبوهة.

قالت متحدثة با�شم خفر �ل�شو�حل �لإ�شباين �إن ثالثة مهاجرين من 
منطقة �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء لقو� حتفهم عندما �نقلب قاربهم يف 
�لبحر �ملتو�شط لكن �لبحرية متكنت من �إنقاذ 30 �شخ�شا كانو� على 
�أن غرق قاربهم  �ملهاجرين بعد  �لبحرية لإنقاذ  متنه. وتوجهت قو�ت 
�لطريق بني  �لو�قعة يف منت�شف  �لبور�ن  �لثالثاء قرب جزيرة  �أم�س 
�أفريقيا.  �شمال  يف  �لإ�شباين  مليلة  وجيب  لإ�شبانيا  �جلنوبي  �ل�شاحل 
ولقت طفلة عمرها ع�شر �شنو�ت و�مر�أة حتفهما �أم�س �لثالثاء وعرث 
غو��شون تابعون لل�شرطة على جثة رجل ثالث قرب موقع غرق �لقارب 
جنوب  �أفريقيا  )منطقة(  من  “هم  �ملتحدثة  وقالت  �لأرب��ع��اء.  �شباح 
�ل�شحر�ء لكن ل نعلم من �أي دولة.« ونقلت �مر�أة �أخرى جو� �إىل �أحد 
�مل�شت�شفيات يف بلدة �ملرييا �ل�شاحلية �جلنوبية �لتي نقل �إليها �لناجون 
كلهم  �آخرين  مهاجرين  ت�شعة  �ل�شو�حل  خفر  و�أنقذ  �لثالثاء.  م�شاء 
�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء كانو� على منت قارب �شغري على  رجال من 
وتقول  �لبالد.  جنوب  �أق�شى  يف  طريفة  بلدة  من  كيلومرت�   17 بعد 
�ملنظمة �لدولية للهجرة �إن �ألف مهاجر و�شلو� �إىل �إ�شبانيا قادمني من 
�شمال �أفريقيا يف �لفرتة بني �أول يناير كانون �لثاين و�لتا�شع من �أبريل 

و�إن 47 لقو� حتفهم �أثناء حماولتهم �لو�شول خالل تلك �لفرتة.

عوا�صم

بريوت

مدريد

مو�سكو

كندا تفر�س اإجراءات
اأمنية على رحالت طريان

•• اوتاوا-وكاالت:

على  جديدة  �أمنية  �إج���ر�ء�ت  فر�شت  �أنها  �م�س  �لكندية  �حلكومة  �أعلنت 
�مل�شافرين جو� من دول حمددة، لكن دون تو�شيح طبيعة هذه �لإجر�ء�ت 
لل�شحفيني  غارنيو  م��ارك  �لنقل  وزي��ر  وق��ال  ت�شملها.  �لتي  �لرحالت  ول 
كند�  �إىل  �لقادمة  �لرحالت  على  �لأم��ن  لزيادة  �لإج���ر�ء�ت  بع�س  و�شعت 
من دول حمددة . و�أ�شاف ل�شت يف و�شع ي�شمح يل باإبالغكم باأماكن قدوم 
�إبالغكم  يل  يتيح  و�شع  يف  ل�شت  و�أي�شا  و��شحة،  �أمنية  ل��دو�ع  �لرحالت 

بالإجر�ء�ت .
ولفت �لوزير �لكندي �إىل �أن بالده ل تنوي منع �أجهزة �حلا�شوب �ملحمول 
�أخرى،  كند�. من جهة  �إىل  �لقادمة  �لرحالت  على  �لركاب  يف مق�شور�ت 
قالت متحدثة �إن �لإجر�ء�ت لن توؤثر على �مل�شافرين على �لرحالت �ملعنية، 

بيد �أنها مل تو�شح موعد �لبدء يف تطبيقها.
وكانت �لوليات �ملتحدة وبريطانيا قررتا �ل�شهر �ملا�شي حظر حمل بع�س 
�إ�شالمية  دول  يف  مطار�ت  من  �لركاب  مبق�شور�ت  �لإلكرتونية  �لأجهزة 
بال�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، يف �إطار �لتعامل مع تهديد�ت �أمنية مل 
يك�شف عنها. وتز�من �لإجر�ء -�لذي يجرب �مل�شافرين على و�شع حو��شيبهم 
�لإره��اب من �شنع  تنامي قلق م�شوؤويل مكافحة  �ل�شحن- مع  يف حقائب 

�مل�شلحني قنابل حتمل �شكل بطاريات �لأجهزة �لإلكرتونية �ل�شتهالكية.
و�أدى �نفجار قنبلة �إىل �أحد�ث ثقب بج�شم طائرة تابعة للخطوط �جلوية 
�ل�شومالية يف فرب�ير �شباط 2016، ويعتقد �ملحققون �أن �لقنبلة �شنعت 

على �شكل بطارية حا�شوب مت حمله �إىل مق�شورة �لركاب.

ا�صتعدادات لتنفيذ اتفاق املدن الأربع يف �صوريا

اأمريكا توؤكد ا�شتخدام الأ�شد للكيميائي وت�شدد على رحيله

حتذيرات من ات�شاع املجاعة يف جنوب ال�شودان

قوات الحتالل ت�شن حملة اعتقالت يف ال�شفة والقد�س املحتلةالأمم املتحدة حتذر من تدهور الو�شع الإن�شاين يف الغوطة ال�شرقية قرب دم�شق
•• غزة -وام:

�عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي �م�س يف مدينة �لقد�س �ملحتلة خم�شة فل�شطينيني بعد مد�همة 
منازلهم يف �لقد�س �لقدمية وحولتهم �إىل مركز �لتحقيق و�لتوقيف.

�ل�شفة  جنوب  حلم  بيت  من  �لقريب  �لدهي�شة  خميم  يف  فل�شطينيا  �لح��ت��الل  ق��و�ت  �عتقلت  كما 
�لغربية بعد مد�همة منزله وتفتي�شه.

و�ندلعت خالل �قتحام قو�ت �لحتالل ملخيم �لدهي�شة مو�جهات عنيفة بني �ل�شبان وقو�ت �لحتالل 
�إىل  �أدى  ما  �ملو�طنني  ومنازل  �ل�شبان  باجتاه  للدموع  �مل�شيل  و�لغاز  �ل�شوت  قنابل  �أطلقت خاللها 
�حرت�ق �إحد �ملنازل بعد �نفجار قنبلة �شوت بد�خله. ويف بلدة حو�شان غربي بيت حلم �قتحمت قو�ت 
م�شاء  �عتقلت  �لحتالل  ق��و�ت  وكانت  �شابني.  و�عتقلت  �ملنازل  ع��دد� من  ود�همت  �لبلدة  �لحتالل 
�أم�س �شابا فل�شطينيا على حاجز جبع �لع�شكري �شمال �لقد�س �ملحتلة �أثناء عودته �إىل بلدة بيت �أمر 

مبحافظة �خلليل حيث يدر�س يف �إحدى جامعات ر�م �هلل.

�لعديد من �ملخابز ب�شبب نق�س �لدقيق و�رتفاع �أ�شعار �لوقود و�لغاز.
�إمكانية  و�ل�شركاء  �ملتحدة  ل��الأمم  ي�شمح  �أن  �شرورة  على  �ملتحدث  و�شدد 
�لأو�شاع  ت��زد�د  �أن  قبل  �ل�شرقية  �لغوطة  منطقة  �إىل  �لإن�شاين  �لو�شول 

تدهور�.
وحث جميع �أطر�ف �لنز�ع يف �شوريا على �للتز�م بحماية �ملدنيني و�لبنية 
حقوق  وقانون  �ل��دويل  �لإن�شاين  �لقانون  يقت�شيه  مبا  �ملدنية  �لأ�شا�شية 

�لإن�شان.
م�شاعد�ت  لتو�شيل  �ملتحدة  �لأمم  بها  قامت  عملية  �آخ��ر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أكتوبر  �أي من �ملناطق �ملحا�شرة يف �لغوطة �ل�شرقية كان يف  �إىل  �إن�شانية 
من �لعام �ملا�شي ومل يتم �لو�شول �إىل مناطق �أخرى يف �شوريا منذ يونيو 

�ملا�شي.

•• نيويورك-وام:

�أعربت �لأمم �ملتحدة عن قلقها عميق �إز�ء تدهور �حلالة �لأمنية و�لإن�شانية 
حلو�يل 400 �ألف �شخ�س حما�شرين يف منطقة �لغوطة �ل�شرقية يف ريف 

دم�شق.
�لأمم  �ن  �ملتحدة  �لأمم  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  جاريك  دو  �شتيفان  وق��ال 
باملدفعية  وق�شف  �شديد  ج��وي  ق�شف  ح��دوث  عن  تقارير  تتلقى  �ملتحدة 

يوميا يف هذه �ملنطقة مما �أ�شفر عن مقتل و�إ�شابة مدنيني.
و�أو�شح �ن �لتقارير �لو�ردة من وكالت �لمم �ملتحدة يف �مليد�ن منذ �أو�خر 
�لتجارية من  �ل�شاحنات  منعت  �حلكومية  �لقو�ت  �أن  توؤكد  �ملا�شي  مار�س 
دخول �لغوطة �ل�شرقية ما �أدى �إىل �رتفاع �أ�شعار �ل�شلع �لأ�شا�شية و�إغالق 

•• نيويورك-وكاالت:

�أزمة  نطاق  �ت�شاع  �لأربعاء من  �م�س  �إغاثية،  �ملتحدة ومنظمات  �لأمم  حذرت 
�إغاثة جوعى  ملنظمة  �لإقليمي  �ملدير  وق��ال  �ل�شود�ن.  دول��ة جنوب  �ملجاعة يف 
�شريعة  �إغاثية  جهود  دون  �إن��ه  تيمبورين،  �شتيفانو  جوبا،  يف  �لأملانية  �لعامل 
�أزم��ة �ملجاعة  �ل��دويل �شيكون هناك تهديد بات�شاع نطاق  وكبرية من �ملجتمع 
�لأممي  �ملبعوث  ق��ال  جانبه،  وم��ن  �ل�����ش��ود�ن.  جنوب  يف  �أك��رب  مناطق  لت�شمل 
�إقليم  يف  ح��رج  �لو�شع  �إن  ف  �شريير،  ديفيد  �ل�شود�ن،  جنوب  لدولة  �خلا�س 
�شمال بحر �لغز�ل . و�أ�شاف: لن �أتفاجاأ �إذ� مت �إعالن �ملجاعة يف هذه �ملنطقة، 

�لت�شرف ب�شرعة للحيلولة دون تردي �لأو�شاع. ودعا وزير  �لآن  يتعني علينا 
�خلارجية �لأملاين زيغمار غابريل �ملجتمع �لدويل �إىل مكافحة حا�شمة لأزمة 
فونكه  جمموعة  �شحف  ن�شرته  مقال  يف  غابريل  وكتب  �أفريقيا.  يف  �ملجاعة 
�لأملانية �لإعالمية �م�س �لأربعاء: فقط �لإ�شر�ع يف �مل�شاعد�ت �لإن�شانية ميكن 
�ملتنامي  �لتحدي  مو�جهة  علينا  يتعني  �لكارثة،  نطاق  �ت�شاع  دون  يحول  �أن 
وزير  وك��ان  �شيا�شياً.  ح��اًل  ينتظر  ل  �جل��وع  لأن  �مل�شوؤولية،  من  �ملزيد  بتحمل 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  �أبابا  زيارته لأدي�س  �أعلن خالل  �لأمل��اين جريد مولر  �لتنمية 
عزم بالده زيادة م�شاعد�تها لالأ�شخا�س �ملهددين باملجاعة يف مناطق �جلفاف 

بالقرن �لإفريقي مبقد�ر 100مليون يورو، لت�شل �إىل 300 مليون يورو. 

�أخرى. ويت�شمن �لتفاق تبادل لالأ�شرى و�جلثث بني 
�لطرفني، ف�شال عن خروج �لر�غبني من �شكان م�شايا 

و�لزبد�ين وبلود�ن �إىل �ل�شمال.
لدى  �ملعتقلني  من   1500 �إخ���ر�ج  على  �أي�شا  وين�س 
�مل�شاعد�ت  �إدخ��ال  وعلى  �لن�شاء،  من  معظمهم  �لنظام، 
دم�شق،  جنوب  مناطق  يف  هدنة  �إىل  �إ�شافة  �لإن�شانية، 

و�أولها خميم �لريموك �ملحا�شر.
لبنان  عالقة يف  عائلة   50 �لتفاق حل ق�شية  وي�شمل 
من �أهايل �لزبد�ين وم�شايا، وذلك مقابل �إخر�ج كامل 

�شكان كفريا و�لفوعة على دفعتني.
ونقلت رويرتز عن قائد ع�شكري قالت �إنه غري �شوري، 
�ملدن  �شكان  �لأول لإج��الء  �أم�س  ب��د�أت  �أن �ل�شتعد�د�ت 
�لفوعة  بلدتي  �ملعار�شة  مقاتلو  يحا�شر  حيث  �لأرب��ع، 
وكفريا �ملو�ليتني للنظام، يف حني حتا�شر قو�ت مو�لية 
للحكومة، منها مقاتلون من حزب �هلل �للبناين، بلدتي 

�لزبد�ين وم�شايا �لقريبتني من �حلدود �للبنانية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أكد عدة م�شوؤولني �أمريكيني يف ت�شريحات متز�منة �أن 
�لنظام �ل�شوري هو �لذي ��شتخدم �ل�شالح �لكيميائي يف 
ل  �أن��ه  و�عتربو�  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  باإدلب  �شيخون  خان 

م�شتقبل لرئي�شه ب�شار �لأ�شد يف �شوريا.
�إنه  �لأم��ريك��ي جيم�س ماتي�س  �ل��دف��اع  ق��ال وزي��ر  فقد 
لي�س هنالك �شك يف �أن نظام �لأ�شد هو من �تخذ قر�ر 
�لأ�شبوع  ونفذه  �شيخون  خان  على  �لكيميائي  �لهجوم 

�ملا�شي.
بوز�رة  م�شرتك  �شحفي  م��وؤمت��ر  -يف  ماتي�س  و�أ���ش��اف 
�لدفاع يف و��شنطن مع قائد �لقيادة �لو�شطى يف �جلي�س 
ثمنا  �شتدفع  ���ش��وري��ا  �أن  ف��وت��ي��ل-  ج��وزي��ف  �لأم���ريك���ي 
باهظا �إذ� ��شتخدمت جمدد� �أ�شلحة كيميائية، قائال �إن 
�أن تكون حازمة عندما يتعدى  �لوليات �ملتحدة يجب 

�لأ�شد �خلطوط �حلمر�ء.
�لبيت  يف  �أمنيني  م�شوؤولني  عن  نقل  قد  م�شدر  وك��ان 
�لأبي�س قولهم �إن �لإد�رة �لأمريكية لديها ما يكفي من 
�لأدلة �لتي تدح�س �لرو�ية �لرو�شية �لر�ف�شة لتهام 

نظام دم�شق بالهجوم �لكيميائي على خان �شيخون.
وحمل �مل�شوؤولون �لأمريكيون �لنظام �ل�شوري �مل�شوؤولية 
�لكاملة عن �لهجوم �لذي ��شتهدف بلدة خان �شيخون، 

و�أدى �إىل مقتل و�إ�شابة �ملئات.
كما �أ�شارو� �إىل �أن �لوليات �ملتحدة لديها معلومات باأن 
موظفي �لقطاع �لكيميائي �لع�شكري �ل�شوري و�لرو�شي 

كانو� موجودين يف مطار �ل�شعري�ت قبيل �لهجوم. 
�أن �ل��ه��ج��وم �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي مل ي��ن��ف��ذ م���ن طرف  و�أك������دو� 
رو�شيا  م��ت��ه��م��ني  �مل�����ش��ل��ح��ة،  �أو  �لإره���اب���ي���ة  �جل��م��اع��ات 
�إخفاء �لأدل��ة حول تورط �لنظام �ل�شوري يف  مبحاولة 

�لهجمات �لتي ت�شتهدف �ملدنيني.
�ملعلومات  عن  بالك�شف  رو�شيا  �لأبي�س  �لبيت  وطالب 

�لتي بحوزتها ب�شاأن ما حدث يف خان �شيخون.
ت�شريحات �لبيت �لأبي�س تاأتي رد� على �إعالن �لرئي�س 
�أن مو�شكو  ب��وت��ني يف وق��ت �شابق  �ل��رو���ش��ي  ف��الدمي��ري 
ل�شن  تخطط  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب���اأن  معلومات  لديها 

���ش��رب��ات ���ش��اروخ��ي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى ���ش��وري��ا و�إن��ه��ا تدبر 
ب��ال��غ��از و�إل�����ش��اق �ل��ت��ه��م��ة بالنظام  لخ��ت��الق ه��ج��م��ات 
باأحد�ث  يذكر  �شوريا  يف  �لو�شع  �أن  و�أ���ش��اف  �ل�شوري. 

عام 2003 ب�شاأن �لعر�ق. 
رد� على ق�شف  ج��اءت  �لتي  �لأمريكية  �ل�شربة  وعقب 
خان �شيخون بالكيميائي، بدت �لت�شريحات يف و��شنطن 
�أكرث و�شوحا ب�شاأن رحيل �لأ�شد، وهو ما مل يكن �أولوية 

لدى �لرئي�س �لأمريكي دونالد ترمب يف بادئ �لأمر.
فقد �أكد �ملتحدث با�شم �لبيت �لأبي�س �شون �شباي�شر �أن 
�إحالل �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �شوريا لي�س ممكنا بوجود 

ب�شار �لأ�شد على ر�أ�س �ل�شلطة. 
�إىل  م�شري�  هتلر،  من  �أ�شو�أ  �لأ�شد  �أن  �شباي�شر  و�عترب 
�شعبه  �لكيميائية �شد  �لغاز�ت  ي�شتخدم  �لأخ��ري مل  �أن 

كما فعل �لأ�شد.
�أما وزير �خلارجية ريك�س تيلر�شون فقال �إن من �لو��شح 

�أن عهد �أ�شرة �لأ�شد يقرتب من نهايته يف �شوريا.
�جتماع  �أثناء  �شحفية  ت�شريحات  -يف  تيلر�شون  وق��ال 
لوكا  م��دي��ن��ة  يف  �ل�����ش��ب��ع  جم��م��وع��ة  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء 
�لإيطالية- �إن �لوليات �ملتحدة تاأمل �أن تتخلى رو�شيا 
ع��ن دع���م رئ��ي�����س �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري ب�����ش��ار �لأ����ش���د، لأن 
من  جردته  �لأخ���ري-  �لكيميائي  �لهجوم  -مثل  �أف��ع��ال 

�ل�شرعية.
�ىل ذل�����ك، ب�����د�أ ���ش��ب��اح �م�������س �لأرب����ع����اء �إخ������ر�ج �آلف 
�لأ�شخا�س �شمن ما يعرف باتفاق �ملدن �لأربع �لذي مت 
�ل�شورية �مل�شلحة من جهة  �ملعار�شة  �إليه بني  �لتو�شل 

و�لنظام �ل�شوري وحلفائه من جهة �أخرى.
بينهم  �شخ�س،   3800 خ���روج  ع��ل��ى  �لت��ف��اق  وي��ن�����س 
�لزبد�ين  منطقة  من  �مل�شلحة،  �ملعار�شة  من  مقاتلون 
 8000 و�إخ��ر�ج  �إدل��ب،  بريف دم�شق باجتاه حمافظة 
للنظام  �ملو�لية  �مللي�شيات  من  م�شلحون  بينهم  �شخ�س 
مدينة  باجتاه  �إدل��ب  بريف  و�لفوعة  كفريا  بلدتي  من 

حلب.
ب��ني هيئة حترير  �إىل ه���ذ� �لت��ف��اق  �ل��ت��و���ش��ل  وق���د مت 
�أحر�ر �ل�شام من جهة، و�لنظام �ل�شوري  �ل�شام وحركة 
وح�����زب �هلل �ل��ل��ب��ن��اين و�جل���ان���ب �لإي�������ر�ين م���ن جهة 

�إىل  طريقها  يف  ح��اف��الت  �أن  �لع�شكري  �ل��ق��ائ��د  وذك���ر 
مبوجب  �لأ���ش��رى  �شيتبادلون  �ملقاتلني  و�أن  �ل��ب��ل��د�ت، 
تابعة  �لع�شكري  لالإع������الم  وح������دة  وقال������ت  �لتفاق. 
�لفوعا  بلدتي  م��ن  �أ���ش��ري�   19 �إن��ه مت نقل  حل��زب �هلل 
و�شري�شلون  �لت��ف��اق،  لتنفيذ  كبد�ية  �لثالثاء  وكفريا 
�إىل �إدلب حتت �إ�شر�ف �لهالل �لأحمر �لعربي �ل�شوري، 
�ملعار�شة  جماعات  �أف��رج��ت  ذل��ك  مقابل  �أن��ه  و�أ���ش��اف��ت 

�مل�شلحة عن عدة �شجناء و�شبع جثث.
و�شول  ب���ع���دم  م������ر�ر�  ن�����ددت  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  وك���ان���ت 
�ملناطق، وحذرت يف فرب�ير �شباط  �إىل هذه  �مل�شاعد�ت 
�ملا�شي من �أن نحو �شتني �ألف �شخ�س يف و�شع خطري. 
و�أب����رم �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري �ت��ف��اق��ي��ات حملية ع��دي��دة مع 
م��ن��اط��ق حم��ا���ش��رة ي���غ���ادر مب��وج��ب��ه��ا �مل��ع��ار���ش��ون �إىل 
�شوريا  �شمال  يف  �مل�شلحة  للمعار�شة  خا�شعة  مناطق 
على �حلدود مع تركيا، وهو ما تعده �ملعار�شة تهجري� 

متعمد� وق�شريا يهدف �إىل تغيري �لرتكيبة �ل�شكانية.

•• الغو�س-اأ ف ب:

حذرت منظمة �لمم �ملتحدة للطفولة )يوني�شف( باأن عدد 
�لذين ت�شتخدمهم جماعة بوكو حر�م يف هجمات  �لأطفال 
�زد�د ب�شكل كبري و�ن جيو�س دول منطقة بحرية  �نتحارية 
عن  معلومات  على  للح�شول  �حتجازهم  يف  ت�شتمر  ت�شاد 
�لذين  �لأطفال  �ن عدد  لليوني�شف  تقرير  وج��اء يف  �لنز�ع. 
مت ��شتخد�مهم يف �لهجمات �لنتحارية يف �لنز�ع يف بحرية 
ت�شاد �رتفع �ىل 27 خالل �لربع �لول من 2017 مقابل 
ت�شعة خالل �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي. وقالت ماري-
�نه  �فريقيا  وو�شط  لغرب  �ليوني�شف  مديرة  بو�رييه  بيار 
ت�شتعد  حني  يف  نز�عات  يف  لالأطفال  ممكن  ��شتخد�م  ��شو�أ 
نيجرييا لإحياء ذكرى خطف تلميذ�ت يف �شيبوك قبل ثالث 
�شنو�ت. ويف ني�شان �بريل 2014 خطفت جماعة بوكو حر�م 
حو�ىل 200 فتاة ما �ثار موجة تنديد يف �لعامل. وغالبا ما 
تلجاأ �جلماعة �جلهادية �ىل خطف جماعي لأطفال ون�شاء 
�ل��ق��رى، لإرغ��ام��ه��م بعد ذلك  ورج���ال خ��الل هجماتها على 

��شتخد�م  مت  �لن  حتى  �ملتمردين.  جانب  �ىل  �لقتال  على 
2014 لتنفيذ �عتد�ء�ت بو��شطة قنابل  117 طفال منذ 
 2014 �ربعة يف  يف نيجرييا وت�شاد و�لنيجر و�لكامريون: 
�ل�شهر  خ���الل  و27   2016 يف  و30   2015 يف  و56 
وقام �طفال ومر�هقون ون�شاء  �لثالثة �لأوىل من 2017. 
يحملن ر�شعا بتفجري �نف�شهم باو�مر من �جلماعة. و�عربت 
�ليوني�شف عن قلقها لعدد �لطفال �ملحتجزين لدى جيو�س 
�ربع دول يف �ملنطقة نيجرييا و�لنيجر وت�شاد و�لكامريون.  
1500 طفل يف �حلب�س �لد�ري.   2016 كان  و�أ�شافت يف 
وقال باتريك روز �ملن�شق �لإقليمي �نهم حمتجزون يف ثكنات 
نف�شي  دع��م  �و  طبية  فحو�س  �ي  دون  ذوي��ه��م  ع��ن  وف�شلو� 
معروفة  غ��ري  ول��ف��رت�ت  و��شحة  غ��ري  ظ���روف  يف  تعليم  �أو 
على  للح�شول  ���ش��اه��دو�  م��ا  ح��ول  ي�شتجوبونهم  و�أ���ش��اف   .
معلومات حول �لنز�ع. وكانت منظمة �لعفو �لدولية �بلغت 
�لعام �ملا�شي �ل�شلطات عن ظروف �لعتقال �ملروعة �ذ يعاين 
و�لتجفاف  و�جل��وع  �لأم��ر����س  من  �مل�شتجوبون  �ل�شخا�س 

و�لإ�شابات بالر�شا�س .

بوكو حرام ت�شتخدم الطفال يف الهجمات النتحارية

التحقيق مع 8 وزراء برازيليني بتهم ف�شاد
•• برازيليا-رويرتز:

وجه قا�س باملحكمة �لعليا يف �لرب�زيل �شربة قوية للرئي�س مي�شيل تامر 
و�لنخبة �ل�شيا�شية يف �لبالد باأمره فتح حتقيقات مع ثمانية وزر�ء وع�شر�ت 
�مل�شرعني �لذين تثور مز�عم تربطهم باأكرب ف�شية ف�شاد يف �لدولة �لو�قعة 

يف �أمريكا �جلنوبية.
لالأ�شخا�س  فات�شني  �إدي�شون  �لقا�شي  �أ�شدرها  �لتي  �لقائمة  ت�شمل  كما 
رئا�شيني  وم��ر���ش��ح��ني  ���ش��اب��ق��ني  ���ش��ا���ش��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  �شت�شملهم  �ل���ذي���ن 

حمتملني.
و�لت�شريبات،  للتكهنات  عر�شة  حمتو�ها  ك��ان  �لتي  �لقائمة،  ع��ن  و�أع��ل��ن 
 77 ونحو  �لدع���اء  ممثلي  ب��ني  �ت��ف��اق  ع��ن  �لنقاب  فات�شني  ك�شف  عندما 
موظفا من �شركة �إوديربي�شت للت�شييد، �لتي �عرتفت بدفع ر�شا مباليني 
�لدولر�ت، لالإدلء ب�شهاد�تهم مقابل حماكمتهم يف تهم �أحكامها خمففة.
ويف �شاو باولو قرع �ل�شكان �لأو�ين �حتجاجا على �لف�شاد �ل�شيا�شي يف حني 
�شابق من  �لنو�ب يف وقت  ملجل�س  بر�زيليا جل�شة  �لعا�شمة  ن��و�ب يف  غ��ادر 

�ليوم مع بد�ية ورود �أنباء ب�شاأن �لقائمة.
�لرئي�س، تهديد�  �أو نحو ثلث حكومة  �لتحقيق مع ثمانية وزر�ء،  وي�شكل 
خطري� جلهود تامر لإقر�ر �إ�شالحات تق�شفية يقول �إنها لزمة ل�شتعادة 

ثقة �مل�شتثمرين و�إخر�ج �لقت�شاد من �أ�شو�أ ركود ي�شهده على �لإطالق.
�شيا�شي  وه��و  باديلها،  �إلي�شيو  �لرئا�شة  موظفي  كبري  �لقائمة  وت�شمل 
لإقر�ر  �لكوجنر�س  مع  �ملفاو�شات  يف  �مل��وؤث��رة  �ل�شخ�شيات  وم��ن  متمر�س 

�إ�شالح نظام �لتقاعد �حلا�شم �لذي تقدمت به �لإد�رة. 
كما يخ�شع وزر�ء �ل�شوؤون �خلارجية و�لتجارة و�لزر�عة للتحقيق وكذلك 
رئي�شا جمل�شي �لكوجنر�س �لرب�زيلي و�لروؤ�شاء �ل�شابقون فرناندو �نريكي 

كاردو�شو ولوي�س �إينا�شيو لول د� �شيلفا وديلما رو�شيف.
�شيخ�شعون  مم��ن  نف�شه  وه��و  ف��ي��ان��ا،  خ��ورخ��ي  �مل��ع��ار���س  �ل�شناتور  وق���ال 
يف  �شلل  خطر  و�شنو�جه  �شتتعمق  �ل�شيا�شية  �لأزم����ة  ب��ي��ان  يف  للتحقيق، 

�ملوؤ�ش�شات لأن �لنظام �ل�شيا�شي �لرب�زيلي باأكمله قيد �لتحقيق.
�ملر�شحني  �ل�شك على م�شد�قية عدد من  �لتحقيق بظالل من  كما يلقي 
�أ�شهر  م��ن  بع�س  وج���ود  م��ع   2018 �نتخابات  يف  �ملحتملني  �لرئا�شيني 

�لأ�شماء �ملتد�ولة فيما يتعلق بالرت�شح قيد �لتحقيق.
وتعهد تامر باأن يوقف عن �لعمل �أي وزير يوجه له �تهام وبف�شله �إذ� �أدين. 
و�أبلغ معاونون لتامر رويرتز �أن توجيه �تهامات للوزر�ء قد ي�شتغرق �أ�شهر� 
وهو ما يعني �أن باديلها وغريه من �أع�شاء �حلكومة �لرئي�شيني �شيبقون 
�إ�شالح  �إق��ر�ر  �لأرج��ح يف منا�شبهم لفرتة طويلة مبا يكفي ل�شمان  على 
ي�شتهدفها  �لتي  �لأ�شماء  عن  بالإعالن  �أم�س  ق��ر�ر  ويعود  �لتقاعد.  نظام 
�لتحقيق �إىل مار�س �آذ�ر عندما طلب �ملدعي �لعام �لرب�زيلي من �ملحكمة 
�لعليا �أن تفتح حتقيقات مع 83 �شيا�شيا كبري� بناء على �شهاد�ت موظفي 

�أوديربي�شت.

اليابان تن�شم ل�شتعرا�س 
قوة قرب ال�شني 

•• طوكيو-رويرتز:

قال م�شدر�ن �إن �لبحرية �ليابانية 
تعتزم تنظيم مناور�ت م�شرتكة مع 
جمموعة كارل فين�شون �لهجومية 
�أثناء  �لأمريكية  للبحرية  �لتابعة 
ت��وج��ه��ه��ا ����ش���وب ���ش��ب��ه �جل���زي���رة 
للقوة  �����ش���ت���ع���ر�����س  يف  �ل���ك���وري���ة 
�لنظام  ردع  �إىل  يهدف  �لع�شكرية 
�لكوري �ل�شمايل عن �إجر�ء �ملزيد 

من �لتجارب �ل�شاروخية.
�لذ�تي  �ل��دف��اع  ق���و�ت  �أن  و�أ���ش��اف��ا 
�لبحرية �ليابانية قد تنظم �إنز�ل 
ل��ط��ائ��ر�ت ه��ل��ي��ك��وب��رت ع��ل��ى �شفن 
تتعلق  م��ن��اور�ت  وكذلك  �جلانبني 
�أث���ن���اء م���رور حاملة  ب��الت�����ش��الت 
و�ل�شفن  فين�شون  ك��ارل  �لطائر�ت 
من  �لقريبة  �ملياه  يف  لها  �ملر�فقة 

�لأر��شي �ليابانية.
�ليابان   : �مل�����ش��دري��ن  �أح����د  وق����ال 
تريد �إر�شال عدد� من �ملدمر�ت مع 
�ل�شني  بحر  فين�شون  كارل  دخول 

�ل�شرقي.
و�أح����د �مل�����ش��دري��ن �ل��ل��ذي��ن حتدثا 
مبا�شرة  �ط���الع  على  روي���رتز  م��ع 
باخلطة يف حني جرى �إبالغ �لآخر 
م�شوؤولون  ي��ق��دم  ومل  ب��امل��ن��اور�ت. 
�لبحرية  �لذ�تي  �لدفاع  من قو�ت 
لب  طرُ عندما  ف��وري��ا  رد�  �ليابانية 

منهم �لتعليق.
وق������د ي���ث���ري �����ش���ت���ع���ر�����س �ل���ق���وة 
�لبحرية �لأمريكية �ليابانية قرب 
تتنازع  �ل��ت��ي  بكني  غ�شب  �ل�شني 
مع طوكيو �ل�شيادة على جزر غري 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفا كابيتال لد�رة �لعقار�ت و�لو�شاطة 

�لتجارية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1962492  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لفا كابيتال لد�رة �لعقار�ت و�لو�شاطة �لتجارية ذ.م.م 

ALFA CAPITAL PROPERTY MANAGEMENT & BUSINESS MEDIATIONS LLC

�ىل/�لفا كابيتال لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م    

ALFA CAPITAL PROPERTY MANAGEMENT LLC

تعديل ن�شاط/حذف �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(

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 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جولدن لوك لعمال �ل�شباغ

 رخ�شة رقم:CN 1105509  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة جولدن لوك لعمال �ل�شباغ 
GOLDEN LOOK PAINTING WORKS EST

�ىل/كر�ج فورتك�س لت�شليح �ل�شيار�ت    
FORTEX AUTO REPAIR GARAGE

تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من بناية �ل�شيد/حممد �شعيد �لع�شيلي �لعامري �ىل بناية 
عبد�هلل �شعيد فار�س و�آخرون

COMMERCIAL من �ىل ACTUALUSAGE/تعديل عنو�ن
تعديل عنو�ن/ PLOTNUMBER من �ىل 29

BUILDING من �ىل PROPERTYTYPEDESCR/تعديل عنو�ن
تعديل عنو�ن/RPADNUMBER من �ىل �لثاين

تعديل عنو�ن/ TENANCYENDDATE من �ىل 2018/10/04
تعديل عنو�ن/TENANCYSTARTDATE من �ىل 2017/11/04

SHOP من �ىل UNITTYPEID/تعديل عنو�ن
COMMERCIAL من �ىل UNITUSAGETYPEID/تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح مكيانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(

�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
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 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملا�شة خلدمات �لفر�ح

رخ�شة رقم:CN 1141788  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شن حممد �حمد %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة �حمد خلفان �شامل جابر �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهري علي ح�شن ح�شن
تعديل وكيل خدمات

حذف نا�شر حممد علي ربيع �ملزروعي
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 م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
�ملالك:لوؤلوؤة �جلمال كوزمتك�س ذ.م.م

BONA SERA :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:266069       بتاريخ:2017/1/7 م
با�ش��م:لوؤلوؤة �جلمال كوزمتك�س ذ.م.م

وعنو�نه:جمال عبد �لنا�شر - �ل�شارقه -  هاتف: 5509505 - فاك�س:5509506
 �مييل pearlbeautyco@gmail.com �ل�شارقة 

يف  و�ل�شعر  باجل�شم  للعنايه  منتجات  بالفئة:3  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لفئة 3. 

 .Italian word means Good Evening:و�شف �لعالمة
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

جمعية �أبوظبي 
للفنون �ل�شعبية و�مل�رسح 

�أبوظبي
جدول اأعمال اجلمعية العمومية الأربعاء 2017/4/26م

1- مناق�شة �مليز�نية �لتقديرية لعام 2017.
2- مناق�شة �حل�شاب �خلتامي للجمعية لعام 2016 ، 

وتعيني مر�قب �حل�شابات .
3- مناق�شة تقرير ن�شاط �جلمعية عن عام 2016.

4-�إنتخاب جمل�س �لإد�رة .
5-�أية مقرتحات �أو مو�شوعات مقدمة من �لأع�شاء.
�صربان عبيد را�صد القبي�صي
رئي�ض جمل�ض الإدارة

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معطم جزيرة �لعرب

رخ�شة رقم:CN 1033276  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شالح �حمد نا�شر �حلارثي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح �حمد نا�شر �حلارثي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �حمد نا�شر �حلارثي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.90*4 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/معطم جزيرة �لعرب 

ARAB ISLAND RESTAURANT
�ىل/معطم جزيرة �لعرب ذ.م.م    

ARAB ISLAND RESTAURANT 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 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم 256018       بتاريخ : 2016/6/28م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: �لروبية للريا�شية )�س.ذ.م.م(.

وعنو�نه: �س  ب: 376927 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم ،�أحذية للريا�شة.
يف �لفئة 25: 

EUROSPORT كتبت ب�شكل كبري و مميز  و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية 
باللون �لأزرق �لد�كن كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم 256024       بتاريخ : 2016/6/28 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: �لروبية للريا�شية )�س.ذ.م.م(.

وعنو�نه: �س  ب: 376927 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للعب و�أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لريا�شة �لبدنية.
يف �لفئة 28: 

EUROSPORT كتبت ب�شكل كبري و مميز  و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية 
باللون �لأزرق �لد�كن كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:258991       25 /08 / 2016
با�شم : �أي �أف تي فارما�شوتيكالز ليميتد.

وعنو�نه: ليفل 1. 129 هور�شتمري رود، تاكابونة، �أوكالند .0622 نيو زيلند.
لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  �لب�شائع/  لتمييز  وذل���ك 
و�لأطفال،  للر�شع  و�أغذية  �لبيطري  �أو  �لطبي  لالإ�شتعمال  معدة  حمية  و�أغذية  م��و�د  طبية، 
مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع 
فطريات  مبيد�ت  �ل�شارة،  و�حليو�نات  �حل�شر�ت  لإب��ادة  م�شتح�شر�ت  مطهر�ت،  �لأ�شنان،  طب 

ومبيد�ت �أع�شاب.
م�شتح�شر�ت �شيدلنية، �أدوية لالأغر��س �لب�شرية.

و�لو�قعة يف �لفئة )05(. 
�لو�شف عبارة "ParaSustain" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
زد. دي. ��س لتجارة �لإلكرتونيات �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم 248651               بتاريخ : 2016/2/14م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: زد. دي. ��س لتجارة �لإلكرتونيات �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: �س  ب: 39839، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أجهزة حا�شوب، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب، هو�تف حممولة، �أطقم للهو�تف، �شماعت �لر�أ�س يف 

�لفئة 9. 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

بالأحرف  كتبت   idea بالكلمة  متبوع   C �لالتيني  �حل��رف  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  �لعالمة:  و�شف 
�لالتينية بخط مميز باللون �لأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق. 

�ل�ش��رت�طات: �حلماية للعاملة يف جمملها.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 262778                          08 /11 / 2016
با�شم : و�ت�س �ب بيفرييج�س، �ل �ل �شي.

وعنو�نه: 1390 �ند�شرتيال بلفارد، ��س تي �ي. 8&9، �شاو�س �مبتون، بي �ي 18966، �لوليات 
�ملتحدة.

وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  طبية؛  لغايات  غذ�ئية  مكمالت  �لب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 
�لبيطري  �أو  �لطبي  و�أغذية حمية معدة لالإ�شتعمال  لغايات طبية، مو�د  م�شتح�شر�ت �شحية 
و�أغذية للر�شع و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د �شماد، 
لإب��ادة �حل�شر�ت و�حليو�نات  �لأ�شنان، مطهر�ت، م�شتح�شر�ت  و�شمع طب  �لأ�شنان  مو�د ح�شو 

�ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.و�لو�قعة يف �لفئة )05(. 
�لو�شف كلمة "WHAT'S UP ENERGY" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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عربي ودويل
�صليم الرياحي يّتهم: 

ق�شية تبيي�س الأموال موؤامرة من النه�شة واملوؤمتر
•• الفجر - تون�س - خا�س 

ب���اأن قا�شي  �أف���اد �شليم �ل��ري��اح��ي، رئي�س ح��زب �لإحت����اد �ل��وط��ن��ي �حل���ر،      
�إطار  �لثالثاء، يف  �م�س �لول  له  ��شتمع  �ملايل،  �لق�شائي  بالقطب  �لتحقيق 
تقرير  �إىل  ��شتناد�  رفعها  2012، مت  �شنة  �إىل  تعود  �أم��و�ل  تبيي�س  ق�شية 
للجنة �لتحاليل �ملالية �لتابعة للبنك �ملركزي �لتون�شي. ويف ت�شريح لو�شائل 
�لإع��الم، �تهم �لرياحي حركة �لنه�شة وحزب �ملوؤمتر من �أجل �جلمهورية، 
�لتي  �لق�شية  ه��ذه  ور�ء  ب��ال��وق��وف   ،2012 �آن���ذ�ك  �حل��ك��م  يف  ك��ان��ا  �للذين 
تقرير �خلبري  �أنه طعن يف  وذكر  تعبريه.  �شيا�شية، ح�شب  موؤ�مرة  �عتربها 

و�أن��ه ق��دم لقا�شي �لتحقيق  �ل�شاأن،  �إن��ه مل يتو��شل معه يف ه��ذ�  ق��ال  �ل��ذي 
كل �ملوؤيد�ت و�لأرق��ام �لتي تثبت بر�ءته من تهمة تبيي�س �لأم��و�ل.    و�أفاد 
�شليم �لرياحي يف هذ� �ل�شدد، �أنه قدم �أي�شا لقا�شي �لتحقيق، كل �ملعطيات 
حول �لأمو�ل �لتي �أدخلها للبالد و�لبالغة قيمتها حو�يل 450 مليون دينار 
وطريقة �إدخالها لتون�س وكيفية �إنفاقها وجمالتها.    و�عترب �أنه من �لغباء 
�ل�شيا�شي �إثارة هذه �لق�شية يف هذ� �لوقت بالذ�ت ، م�شيفا قوله: كان �لأجدر 
بدل حما�شبة من يدخل �لأمو�ل ويعمل على ��شتثمارها، �أن تتم حما�شبة من 
ي�شتغل �ملنظومة �لقائمة ليخرج �لأمو�ل �إىل خارج حدود �لبالد.    كما نفى 

�لرياحي وجود �أي �أطر�ف ليبية �شمن �لق�شية �ملرفوعة �شده.

مهاجرون ي�شربون عن الطعام يف ولية وا�شنطن 
•• �صياتل-رويرتز:

بولية  �ملهاجرين  لح��ت��ج��از  م��رك��ز  يف  �مل��ئ��ات  �إن  ن�شطاء  ق��ال 
و��شنطن �لأمريكية بد�أو� �إ�شر�با عن �لطعام لالحتجاج على 
�لأو�شاع يف �ملن�شاأة وتاأجيل جل�شات للبت يف ق�شاياهم �ملنظورة 
�أم��ام �لق�شاء. وق��ال م��ارو م��ور� فياللباندو، وهو نا�شط على 
يف  حمتجز   100 نحو  م��ن  جمموعة  �إن  باملحتجزين،  �شلة 
مركز �حتجاز نورث وي�شت �لو�قع يف مدينة تاكوما بو��شنطن 
رف�شو� تناول وجبات �لغد�ء يوم �لثنني و�ن�شم �إليهم 300 
�لتي  �ملن�شاأة  وت���وؤوي  �ل��ت��ايل.  و�ل�شباح  �لليلة  تلك  يف  �آخ���رون 
1575 �شرير� مهاجرين ينتظرون جل�شات لنظر  يوجد بها 
ق�شاياهم �أو �لرتحيل بعدما �ألقى �لقب�س عليهم �شباط �إد�رة 

�إنفاذ قو�نني �لهجرة و�جلمارك �لأمريكية.

ال�صراع  ي�صتمر      
نــداء  جناحي  بــني 
ــتــعــل  تــونــ�ــض وا�ــص
الـــفـــتـــيـــل جمــــددا 
حيث  قياداته  بني 
ر�صا  ــاح  ــن ج يــتــهــم 
)الهيئة  بـــاحلـــاج 
الـــتـــ�ـــصـــيـــرييـــة( 
ــــوايل  واجلــــنــــاح امل
ــض  ــ� ــي ــرئ لــنــجــل ال
حــــــافــــــظ قــــائــــد 

ال�صب�صي .

   وق���د دخ���ل ه���ذ� �ل�����ش��ر�ع �أروق���ة 
�لتي  �لق�شية  خ��الل  من  �لق�شاء 
رف��ع��ه��ا �ح���د م��وؤ���ش�����ش��ي ح���زب ند�ء 
�لإنقاذ  بجبهة  و�ل��ق��ي��ادي  ت��ون�����س 
ر�شا باحلاج بخ�شو�س حركة ند�ء 
تون�س �شد �ملمثل �لقانوين للحزب 

حافظ قائد �ل�شب�شي.
�ل�شيا�شية  �لهيئة  ع�شو  و�أك����د     
حل��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س م����ر�د دل�س 
�ل��دع��وى من  ح���ّول  ق��د  بلحاج  �أّن 
�أع�شاء  �ح�����د  ب��ت��ع��ي��ني  �مل���ط���ال���ب���ة 
موؤمتر  لإع���د�د  �ل�شيا�شية  �لهيئة 
�ملطالبة  �إىل  ل���ل���ن���د�ء  �ن���ت���خ���اب���ي 
ب���اإع���ادة ت��وزي��ع �مل�����ش��وؤول��ي��ات د�خل 

�لهيئة �ل�شيا�شية.
   وهو ما يدل وفق رئي�س �لهيئة 
�لق�شية  �أّن  على  للند�ء  �لقانونية 
حتمل طابعا �شيا�شيا �أ�شا�شا ونز�عا 
ق�شية  ول��ي�����ش��ت  �مل���ن���ا����ش���ب  ع���ل���ى 
ويهدف  قوله  ح��د  على  �نتخابات 
من خاللها باحلاج �إىل �لت�شوي�س 
ع��ل��ى �حل���زب �ل���ذي ب���د�أ ي�شرتجع 
مكانته بني منا�شليه بعد �أن نّظم 
�جلهوية  �لجتماعات  م��ن  �شل�شة 
�ل�شتعد�د  �إط�����ار  يف  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
لالنتخابات �لبلدية و�إعادة ترميم 

�حلزب، ح�شب تعبريه.

بيان املقاومة
  10 �أك��������دت  ج����دي����د،  ت����ط����ور  ويف 
بال�شرعية  نف�شها  و�شفت  قياد�ت  
حلزب  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  للهيئة  و�مل��م��ث��ل��ة 
ح��رك��ة ن����د�ء ت��ون�����س يف ب��ي��ان لها 
رف�شها �لنتد�بات �جلديدة معلنة 
ب�املقاومة  �أ���ش��م��ت��ه  مب���ا  �ل��ت��ز�م��ه��ا 

لإنقاذ �حلزب.
   و�أ�شار �لبيان �إىل �أّن �حلزب ي�شهد 
حاليا عملية تخريب ممنهجة من 
“�لعنا�شر  بع�س  �ن���ت���د�ب  خ���الل 
�ل��ت��ي ب��اع��ت ذمم��ه��ا د�خ����ل �حلزب 
�مل�شبوهة  و�لأوك����ار  �لفا�شد  ب��امل��ال 
�لتبجح  م��رح��ل��ة  ب��ل��غ  �لأم�����ر  و�ن 

�لعلني �ملف�شوح«.
   كما �أكدت �لقياد�ت �ملوقعة على 
�لبيان �أن �لنتد�بات �لأخرية �لتي 
�عرتف بع�س �ملنتدبني علنا باأنها 
�ملوز  تاجر  م��ن  و�إع���د�د  بتخطيط 
�مل�شهور بتبيي�س �لأمو�ل و�لتجارة 
�ملو�زية وتبيي�س �لإرهاب وخدمة 
عمل  ه��ي  �مل�شبوهة”  �لأج���ن���د�ت 
�أي ظرف  �شادم وغري مربر حتت 
ل �شيما �أنها تتعلق باأ�شخا�س لهم 
م��ع��اد�ة �حلريات  �أ���ش��ود يف  ت��اري��خ 

باحلزب نف�شه ر�شا باحلاج، جلناح 
حافظ  ب��احل��زب  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
ق��ائ��د �ل�����ش��ب�����ش��ي، مب��ح��اول��ة �إث����ارة 
�لندوة  خ��الل  و�لفو�شى،  �ل�شغب 

�ل�شحفية �لتي عقدها باحلاج .
   و�أكد دلج، �أن �ل�شخ�شني مو�شوع 
�لتهام، �للذين ظهر� يف �لفيديو، 
ن���د�ء تون�س،  م��ع��روف��ان يف ح��رك��ة 
�ل�شحفية  �لندوة  �أن  يظنان  وكانا 
�إليها،  ف��ان�����ش��م��ا  �حل�����زب  ن��ظ��م��ه��ا 
تنظيم  م��ن  �أن��ه��ا  �كت�شفا  وع��ن��دم��ا 

ر�شا باحلاج ح�شل ذلك �لتوتر.
ب��اأّن باحلاج يعرف هذين     و�أف���اد 
�ل�����ش��خ�����ش��ني، وك�����ان ب��اإم��ك��ان��ه �أن 
دون  م��ب��ا���ش��رة  ق�شية  بهما  ي��رف��ع 
�أن  على  م�شدد�  �حل��زب،  ي�شتم  �أن 
على  �لآن  منكبة  �حل��رك��ة  ق��ي��اد�ت 
�لبلدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �لتح�شري 
و��شتقطاب  �ل�������ش���ف���وف  ور��������س 
يعنيها  ول  �لوطنية،  �ل�شخ�شيات 
ما ي��روج له باحلاج �ل��ذي ق��ال �إنه 

يبحث عن �لظهور �لإعالمي.
�أم�س �لأرب��ع��اء، قال     ويف تعليقه 
�مل��ك��ل��ف ب���ال�������ش���وؤون �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
ب�شي�س،  برهان  تون�س  ن��د�ء  حركة 
ر�شا  �أّن  �جل���دد-  �ملنتدبني  م��ن   -
باحلاج يجب �أن  يرُقّدر �أنه قد تقع 
�أّن  �إىل  م�شري�  �لنفالتات،  بع�س 
�لأ�شخا�س  بع�س  ح�شرها  �لندوة 
م���ن ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة ن�����د�ء ت��ون�����س دون 

حتري�س من �أي طرف.
   و�أ�شاف برهان ب�شي�س �أّن �لعمل 
ك���ث���ري� ع��ل��ى ����ش���ورة �ل�����ش��ح��ي��ة ل 
�شيا�شيا،  برناجما  يكون  �أن  ميكن 
على  يعمل  بلحاج  ر�شا  �أّن  معترب� 
و�نه  ق��ول��ه،  ح�شب  �ل�شحية  دور 
�أ�شر�ر  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ح��ف��ظ   م��ط��ال��ب 
ك����ان ي�شغل  �أن�����ه  �ل����دول����ة خ��ا���ش��ة 
من�شبا مهما يف رئا�شة �جلمهورية 
.    وقد نّددت حركة م�شروع تون�س 
�ل�شحفية  �لندوة  �إف�شاد  مبحاولة 
�أ�شاليب  با�شتعمال  بلحاج  لر�شا 
�لثورة،  ت��ذك��ر مب��م��ار���ش��ات رو�ب���ط 

ح�شب بيان �شادر عن �حلركة.
�ملمار�شات  ه����ذه  �أّن  و�ع���ت���ربت     
ت��ه��دي��د� ���ش��ري��ح��ا حلرية  ت�����ش��ك��ل 
من  وت�شتغرب  و�لجتماع  �لتعبري 
لأ�شباب  تلفزيوين  برنامج  حجب 
�شيا�شية مبا ي�شكل �نتهاكا حلقوق 

حرية �لتعبري و�لإعالم.
    وك���ان �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي با�شم 
بوقزي،  ر�شا  �لتون�شية،  �لرئا�شة 
�تهامات وجهها مدير  رّد على  قد 
�ل���دي���و�ن �ل��رئ��ا���ش��ي �ل�����ش��اب��ق ر�شا 
ب���احل���اج، ل��ل��رئ��ا���ش��ة ق����ال ف��ي��ه��ا �إن 
برنامج  ب��ث  ملنع  تتدخل  �لأخ���رية 

حو�ري.
   وقال بوقزي، يف ت�شريح لو�شائل 
�إّن باحلاج ل ينفك  �إعالم حملية، 
عن �تهامه للرئا�شة منذ مغادرته 
دون  �أو  ب�شبب  �لرئا�شي،  للديو�ن 
�شبب، لكن �تهاماته مفهومة؛ لأنه 
�أن  �شخ�س  على  �ل�شهل  م��ن  لي�س 
يفقد من�شبه يف �لدولة ويف �حلزب 
�لوحيدة  �لإمكانية  و�لآن  �حلاكم، 
�لتي متكنه من �لظهور �لإعالمي 
هي �لتهجم على �لرئا�شة.    و�أكد 
رئا�شة  ع��ادة  لي�س من  �أن��ه  بوقزي 
�خلط  يف  �ل���ت���دخ���ل  �جل���م���ه���وري���ة 
بل  �لإع����الم،  لو�شائل  �ل��ت��ح��ري��ري 
على �لأك���رث م��ن ذل��ك، فهي دوًما 

تدعم حرية �لتعبري.

و�لبحث عن �ملنافع �ل�شخ�شية.
�لتفكك  ح��ال��ة  �أن  �لبيان  و�أورد     
�مل��ن��ه��ج��ي لأط����ر ن����د�ء ت��ون�����س هي 
�لف�شاد  لتغلغل  م��ب��ا���ش��رة  نتيجة 
�ل�شيا�شية  و�ل�����ش��ح��ال��ة  و�ل��ر���ش��وة 
�شرفاء  م���ن  ي�����ش��ت��دع��ي  ذل����ك  و�أن 
وقو�عد  وك�����و�در  ق���ي���اد�ت  �حل����زب 
�ملوؤ�مرة  لف�شح  �لعاجل  �لتحّرك 

�لتي �شلطت على �حلزب.
�ملوّقعني  �أّن  �إىل  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��ار     
قطعيا  رف�����ش��ا  ي��رف�����ش��ون  ع��ل��ي��ه 
جتعل  �أن  ينتظر  �لتي  �لن��ت��د�ب��ات 
من مهّرب �ملوز �ل�شهري �أمني مال 
�إىل  �لند�ئيني  د�عيا  تون�س،  لند�ء 
�لعودة باحلزب �إىل ر�شالته �لنبيلة 
�لإ�شالم  �أح�شان  �لرمت��اء يف  بدل 

�ل�شيا�شي.
�لقيادي  �أف����اد  �ل�����ش��ي��اق  ذ�ت  ويف    
عبد  تون�س  ن���د�ء  بحركة  �ل�شابق 
�أّن �لقياديني �لذي  �لعزيز �لقّطي 
يتم�شكون  �لبيان  ه��ذ�  على  وّقعو� 
�لعمل  وق��ي��م  وم��ب��ادئ  بال�شرعية 
�ل�شيا�شي معلنني رف�شهم �لقطعي 

لالنتد�بات.

اإعادة البو�صلة
ند�ء  موؤ�ّش�شي حركة  دور  �إّن  وقال 
ت��ون�����س �أ���ش��ب��ح ي��ت��م��ث��ل �أ���ش��ا���ش��ا يف 
�إرجاع بو�شلة �حلزب، و�إعادته �إىل 

م�شاره �لذي �ن�شاأ من �جله.
�أك���د �ل��ق��ي��ادي �ملوؤ�ش�س      يف ح��ني 
�ل�شتار  عبد  تون�س  ن��د�ء  يف حركة 
�لأ�شلية  �ل���ق���ي���ادة  �إن  �مل�����ش��ع��ودي 
حلركة ند�ء تون�س �شتجتمع قريبا 
��شرتجاع  ط���ري���ق  يف  و���ش��ت��م�����ش��ي 
�حل���������زب م������ن �لأط���������������ر�ف �ل���ت���ي 

   و�ع��ت��رب، م��ن وجهة ن��ظ��ره، �إنها 
�مل���و�ق���ع  �إىل  ل���ل���رج���وع  حم����اول����ة 
مفا�شل  ع��ل��ى  و�ل��ه��ي��م��ن��ة  �لأوىل 
قانونية  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  �ل���دول���ة، 
م�شار  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��ط��و  وحم����اول����ة 
خا�شة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  �لن��ت��ق��ال 
�أ�شبح،  �جل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����س  �أن 
ب��احل��اج، يف قب�شة هذه  وف��ق ر�شا 
�ملجموعات، وهو خطر على تون�س 

وعلى �شعبها.
و�جلمعيات  �حل��ق��وق��ي��ني  ودع����ا     
�إىل  و�مل����ح����ام����ني،  و�لإع����الم����ي����ني 
�ل��وق��وف ���ش��ّد �لأخ��ط��ار �ل��ت��ي قال 
�إن����ه����ا حم����دق����ة ب���ال���ب���الد وت���ه���دد 
�لأو�شاع فيها، �إىل جانب �لت�شدي 
لأّية م�شايقات من �شاأنها �أن تهّدد 

حرية �ل�شحافة.
   و�ت����ه����م ب�����احل�����اج، خ������الل ه���ذه 
�أ�شماهم  م��ن  �ل�شحفية  �ل���ن���دوة 
�أن�شار حافظ قائد �ل�شب�شي �ملدير 
تون�س،  ن����د�ء  حل��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
مبكان  و�ل��ف��و���ش��ى  �ل�شغب  ب��اإث��ارة 
بعدما  خ���ا����ش���ة  �ل�����ن�����دوة،  �ن���ع���ق���اد 
و�تهامات  جدت مناو�شات كالمية 
و�شفت باحلاج باخلائن وباأنه تاأثر 
رئا�شة  دي��و�ن  نف�شّيا عند مغادرته 
مّم����ا ج��ع��ل��ه يوجه  �جل���م���ه���وري���ة، 
�لرئا�شة،  موؤ�ش�شة  �إىل  �ت��ه��ام��ات 
�إ�شافة �إىل �أنه �شيا�شي غري ملتزم 
باجلدية و�لتز�ن و�مل�شوؤولية، على 

حد تقديرهم.

النداء والرئا�صة ينفيان 
   وقد نفى مر�د دلج رئي�س �للجنة 
�لقانونية بحزب حركة ند�ء تون�س 
�لقيادي  وج���ه���ه  �ل������ذي  �لت����ه����ام 

�غت�شبته، وفق تعبريه.
�لقيادة  �إّن  �مل�������ش���ع���ودي،  وق�����ال     
�إطار  �شتن�شط يف  للحزب  �لأ�شلية 
�أنها على  �إىل  تون�س، م�شري�  ن��د�ء 
ت��و����ش��ل م���ع ق���و�ع���د �ل���ن���د�ء منذ 
�شو�شة  م���وؤمت���ر  م��ع��رك��ة  �ن���ط���الق 

�لنقالبي، وفق قوله.
   ي�شار �إىل �أن �ملوقعني على �لبيان 
هم : لزهر �لعكرمي ،عبد �لعزيز 
�لقطي ، ر�شا باحلاج، عبد �ل�شتار 
�ملزوغي  �ل��ع��زي��ز  ،ع��ب��د  �مل�����ش��ع��ودي 
،فوزي معاوية  ،�ملنذر باحلاج علي 
،بوجمعة �لرميلي، منري بن ميالد 

�ل��رئ��ي�����س، ق���د �ت��ه��م خ����الل ندوة 
مدير  �أل��ع��ز�ب��ي،  �شليم   ، �شحفية 
بالتدخل  �ل���رئ���ا����ش���ي،  �ل�����دي�����و�ن 
قناة  م�������ش���ريي  ع���ل���ى  و�ل�������ش���غ���ط 
�ملقاطع من  بع�س  خا�شة، حلذف 
ب��رن��ام��ج ت��ل��ف��زي ك���ان م��ن �ملنتظر 
و�لتي  �ملا�شي  �لأح��د  ي��وم  يبث  �أن 
وعالقته  ب�شخ�شه  �أ�شا�شا  تتعلق 
رئي�س  �ل�شيد  باحلبيب  بالإطاحة 
وبتمويالت  �ل�����ش��اب��ق  �حل���ك���وم���ة 
�لأحز�ب وخ�شو�شا حركة �لنه�شة 
قبل �أن يتم يف مرحلة ثانية �إلغاء 

بث �لربنامج.

،�لطاهر بن ح�شني .    وكان ند�ء 
تون�س جنح موؤخر�ً با�شتقطاب عدد 
من �لكفاء�ت �لوطنية و�ل�شخ�شية 
بع�س  منها  �مل��ع��روف��ة  �ل�شيا�شية 
ما  حكومات  يف  �ل�شابقني  �ل���وزر�ء 
2011 ويف حكومة �حلبيب  قبل 
�لو�فد  ت��ع��ي��ني  مت  وق����د  �ل�����ش��ي��د. 
مكّلفا  ب�����ش��ّي�����س  ب���ره���ان  �جل���دي���د 

بال�شوؤون �ل�شيا�شية للحركة.

بلحاج يتهم
   ويف �شياق �آخ��ر ولكنه غري بعيد 
ند�ء  �لد�خلية حل��زب  عن �حل��رب 
ب��احل��اج، ع�شو  ر���ش��ا  �ت��ه��م  تون�س، 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت�����ش��ي��ريي��ة حل��رك��ة ند�ء 
ت���ون�������س �مل��ن�����ش��ق��ة ع����ن ن������د�ء جنل 

بلحاج  من مدير ديو�ن �لرئي�س �ىل �شر�ع مفتوح معه دعوى ق�شائية لز�حة جنل �لرئي�س عن عر�شه

قيادات موؤ�ش�شة لنداء تون�س
 تعلن »املقاومة« لإنقاذ احلزب

دعوى ق�شائية حل�شم ال�شراع
 املزمن بني قيادات احلزب احلاكم

�ملنتدبون �جلدد حمور جدل و�شر�ع

رف�س �لنتد�بات �جلديدة

هل �شلع �ريج ند�ء تون�س

امل�شعودي: القيادة الأ�شلية �شتم�شي يف طريق ا�شرتجاع احلزب من الأطراف التي اغت�شبته

نزيف احلزب احلاكم ل يتوقف:

نداء تون�س: املركاتو ال�شيا�شي ي�شعل الفتيل من جديد..!
برهان ب�صي�ض: العمل كثريا على �صورة ال�صحية ل ميكن اأن يكون برناجما �صيا�صيا

 ر�صا باحلاج يتهم.. 
والرئا�صة والنداء ينفيان

•• الفجر - تون�س – خا�س

�شليم �لرياحي ينفي ويتهم
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 262779           08 /11 / 2016

با�شم : و�ت�س �ب بيفرييج�س، �ل �ل �شي.

وعنو�نه: 1390 �ند�شرتيال بلفارد، ��س تي �ي. 8&9، �شاو�س �مبتون، بي �ي 18966، �لوليات 

�ملتحدة.

من  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  و�مل��ي��اه  كحويل  �ل�شعري�لغري  ���ش��ر�ب  �لب�شائع/  لتمييز  وذل��ك 

�ل��ف��و�ك��ه، �شر�ب  �ل��ف��و�ك��ه وع�����ش��ائ��ر  �ل��ك��ح��ول��ي��ة، م�����ش��روب��ات م�شتخل�شة م��ن  �مل�����ش��روب��ات غ��ري 

وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

م�شروبات غري كحولية. و�لو�قعة يف �لفئة )32(. 

�لو�شف كلمة "WHAT'S UP ENERGY" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    

ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

 �شو�شن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

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

�ملودعة بالرقم : 092103

با�ش��م: كهال فر�ن�شايزجن �ل �ل �شي

�لوليات   ،85258 �ري��زون��ا  �شكوت�شديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 

�ملتحدة �لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 22/ 3 / 2017  وحتى تاريخ : 22 / 3 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 265678     بتاريخ : 29 / 12 / 2016 م
با�ش��م: ماركي بر�ندز �ل �ل �شي

وعنو�نه: 605 �جلادة �لثالثة، �لطابق 22، نيو يورك، �إن و�ي 10158، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
�أزر�ر �لأكمام و�أزر�ر �لزينة  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملجوهر�ت خا�شة 

للبدلت �لرجالية، �شاعات �ليد، �أ�شاور �ل�شاعات، �خلو�مت، �لأ�شاور،  و�لقالئد و�لعقود.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعالمة: �لكلمة BRUNOMAGLI وحتتها �لأحرف DAL على جانبها �لرقم 
1936  وفوق �جلميع ر�شم �شكل بي�شاوي جلذع ج�شم بر�أ�س حمارب وبد�خله ر�شم �أ�شد يقف 

على قائمتيه �خللفيتني وحوله من �لأعلى وعلى �جلانبني ر�شم �أور�ق نبات على �شكل زخريف.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 260848     بتاريخ : 08 / 10 / 2016 م
با�ش��م: زبري �شيناو�ري تريدرز

بي�شاور،  �شارع جي. تي.  �لرئي�شي،  �لبا�شات  �أب��اد، قرب موقف  وعنو�نه: 9 م�شعود بالز�، قدير 
باك�شتان.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : نفتا �لفحم؛ زيت قار �لفحم؛ �شو�ئل قطع؛ زيت 
�لديزل؛ �شحم لالأحزمة؛ �شحم �شناعي؛ زيت �شناعي؛ وقود �إنارة؛ مزلقات؛ �شحم تزليق؛ زيت 
زيت  �ملحركات(؛  لوقود  كيميائية  �إ�شافية غري  )م��و�د  وق��ود حمركات  وق��ود حمركات؛  تزليق؛ 
حمركات؛ زيت حلفظ �جللود؛ هالميات برتولية لأغر��س �شناعية؛ حفظ �لأبنية)زيت حفظ 

�لأبنية(؛ زيت بذور �للفت لأغر��س �شناعية؛ زيت ن�شيج.
�لو�ق�عة بالفئة: 4

و�شف �لعالمة: �لكلمة KAMRU بالالتينية باللون �لأزرق و�حلرف M يف �لو�شط باللون 
�لأحمر على خلفية بي�شاوية �ل�شكل �شفر�ء يحدها خط باللون �لأحمر.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263086     بتاريخ : 13 / 11 / 2016 م
با�ش��م: كروم هارت�س �ل �ل �شي

وعنو�نه: 915 �إن. مان�شفيلد، هوليوود، كاليفورنيا 90038 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�لنظر  ن��ظ��ار�ت  وحت��دي��د�،  �ل��ع��ني  ن��ظ��ار�ت   : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل���ك 
و�لنظار�ت �ل�شم�شية و�لقطع و�لعلب �خلا�شة بها، �شو�ر�ت �لهو�تف، حتديد�، �أربطة �لهو�تف، 
حقائب  للهو�تف،  �ل�شغرية  �حللي  �ل��ه��و�ت��ف،  علب  �ل��ه��و�ت��ف،  حلمل  خ�شي�شا  مهياأة  �أك��ي��ا���س 
�لفيديو  و�أقر��س  �مل�شغوطة  �لأقر��س  �ملحمولة،  �لكمبيوتر�ت  �للوحية وحقائب  �لكمبيوتر�ت 

�لرقمية �مل�شجلة م�شبقا �لتي تقدم �ملو�شيقى يف �لفئة 9.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

مكتوبتني   CHROME HEARTS �لكلمتني  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
بالالتينية بخط مميز.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262268     بتاريخ : 30 / 10 / 2016 م
با�ش��م: �شركة �أحالم للتجارة �لعامة ذ م م

وعنو�نه: �س ب 58672 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
مثل  �ملتحركة  �لهو�تف  و�ك�ش�شو�ر�ت  ل��و�زم   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
حامالت  �ل�شو�حن،  �ليدين،  ��شتعمال  دون  �لهو�تف  مع  �مل�شتعملة  و�لأج��ه��زة  �لأذن  �شماعات 
حاميات  �ملتحرك،  �لهو�تف  �أغطية  �لبطاريات،  �لكابالت،  �ملتحرك،  �لهاتف  �أجهزة  )م�شاند( 
�ملتحركة،  �لهو�تف  مفاتيح  لوحات  �ملتحركة،  �لهو�تف  حافظات  �ملتحركة،  �لهو�تف  �شا�شات 

�شو�حن بطاريات �لهو�تف �ملتحركة.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

W و�لكلمة كينج مكتوبة بالالتينية بينهما �شرطة فا�شلة و�حلرف  و�شف �لعالمة: �حلرف 
مميز. ب�شكل  مكتوب   K

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 269488     بتاريخ : 09 / 03 / 2017 م
با�ش��م: مطعم �شفرة �خلان

وعنو�نه: �س ب 39152 �ل�شارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لطعام  ت��ق��دمي  خ��دم��ات  �مل��ط��اع��م،  خ��دم��ات   : �ملنتجات   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل���ك 

و�ل�شر�ب.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: �لعبارة Khanji RESTAURANT مكتوبة ب�شكل مميز حيث �لكلمة 
Khani مكتوبة باللون �لأبي�س وكل من �لنقطتني فوق حرف j و i على �شكل �شعلة باللون 
�لي�شار ر�شم لر�أ�س  RESTAURANT  باللون �لأحمر وعلي  �لأحمر و�لأ�شفر و�لكلمة 
�شخ�س ذو حلية باللون �لأبي�س وعلى �لر�أ�س غطاء باللونني �لأحمر و�لأبي�س و�جلميع على 

خلفية �شود�ء.
على من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 260429     بتاريخ : 27 / 09 / 2016 م
با�ش��م: �ل�شيد/ �أندريو جون وينفورد كروفت

وعنو�نه: �لوحدة رقم 2857-01-30 جممع �ملجوهر�ت 3، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ل�شت�شار�ت �لتجارية �ملهنية؛ وكالت �لتوظيف؛ 
خدمات �ل�شتعانة بالطر�ف �خلارجية )م�شاعدة جتارية(؛ �إعد�د ك�شوف �لرو�تب؛ �ل�شت�شار�ت 

حول �إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ تعيني �ملوظفني.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

 HUMAN �ل��ع��ب��ارة  وحتتهما  بالالتينية   Croft.Place �لكلمتني  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
خط. �ل�شطرين  بني  يف�شل   CAPITAL PARTNERS

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  13  اإبريل 2017 العدد 11994

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00009/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06264/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : هالل باري للخدمات �لفنية - �س ذ م م
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �شركة �لز�جل للعقار�ت    
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل مع تقدمي 
بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه

بو�قع  ت��اري��خ 2016/2/2  م��ن  �لي��ج��ار  ب���دل  ب�����ش��د�د  �مل��دع��ي عليه  �ل����ز�م   -2
3666.66 )ثالثة �لف و�شتمائة و�شت و�شتون درهما و�شت و�شتون فل�شا( وما 

�شتجد من �جرة حتى �لخالء �لفعلي.  
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  �لن�شر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
اإعالن حكم بالن�سر 

اعالن حكم غيابي بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 02/01471/2017 اإيجارات 

�ملحكوم له طالب �لعالن / �خلدمات  �لعقارية 
�لعنو�ن : دبي ، �شارع خالد بن �لوليد ، برجمان ، طابق 24 دبي 

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه : �شركة �شنك �لفنية و�لتجارية - ذ م م  
�لعنو�ن: جمهول حمل �لقامة 

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة : 2017/3/12 
�ملوؤجرة  �لعني  ب��اخ��الء  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -  : �حل�شوري  مبثابة  �للجنة  حكمت 

وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س
-بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 53.200 درهم متاأخر�ت �لجرة حتى 
�لخالء  تاريخ  وحتى   2017/2/1 من  �يجارية  قيمة  من  ي�شتجد  وم��ا   2017/1/30

�لفعلي بو�قع مبلغ 63.000 درهم كاجرة �شنوية
-بالز�م �ملدعي عليها بتقدمي بر�ءة ذمة من ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه وبالر�شوم

وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01859/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08214/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده :�شهاب �جلزيره لالن�شاء�ت - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : فخر �لدين للعقار�ت   
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

 1- �لز�م �ملدعي عليها مبا ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي
2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �ملاجور وت�شليمه خايل من �ل�شو�غل

3- م����ع �ل���ز�م���ه���ا ب�����ان ت�������وؤدي ل��ل��م��دع��ي��ة ب�����دل �لي����ج����ار �ع���ت���ب���ار� من 
 2015/12/18 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي وتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة

كهرباء ومياه دبي
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 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
يف اأمر اأداء

 رقم /2017/10 اأمر اداء   
�ملحكوم عليه : �لغوطة لل�شحن وتخلي�س �لب�شائع - ذ م م  

جمهول حمل �لقامة 
�ملحكوم له : عبد �لله عقيل حممد �شالح  - �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديره - 

�شارع �ل مكتوم - برج �لرمي - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 302  
بوكالة �ملحامي / مو�شى �لعامري 

�ملو�شوع : طلب �لعالن حكم بالن�شر
بال�شارة �ىل �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �عاله بتاريخ 2017/4/4 و�لذي 
�شتة  �مل�شتدعي مبلغ وقدره  يوؤدي �ىل  بان  �مل�شتدعي �شدها  بالز�م  �شدر 
، ومل��ا ك��ان ه��ذ� �حلكم ق��د �شدر با�شم  ع�شر �ل��ف دره��م )16.000 دره���م( 
علنا  وتلي  دب��ي  حاكم  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
مبثابة �حل�شوري فهو قابل لال�شتئناف خاللف 15يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن و�ل �شدر نهائيا قابال للتنفيذ. 
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02504/2017  جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : مطعم تر�ث �ملندي - �س ذ م م - فرع 

 مبا �أن �ملدعي : نيوتري فارم - �س م ح   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02504/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب 

�لز�مكم بالتايل
�يجارية للفرتة  �ملدعي عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�شد بذمة   - مطالبة مالية 
من 2016/8/15 وحتى 2016/11/15 م�شافا �ليها فائدة قانونية 12% طبقا 

لحكام �ملادة )6 *( من عقد �ليجار. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 
2017/4/16 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لعا�شرة( بالد�ئرة 
 ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية 
وقد �أمر 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�س املنازعات اليجارية

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02783/2017/ جتاري 
 �إىل �ملدعي عليه: دبليو �ي �ي دي �يه �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة - �س ذ م م  وخالد مو�شى حممد �حمد �شاهني  

مبا �أن �ملدعي : �ل�شويب للعقار�ت - �س ذ م م  -  وحممود حممد ر�شيد 
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02783/2017  جتاري  �إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: 

 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما قد ي�شتجد من �جره من تاريخ 2017/3/23   وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي �لتام
- �إخالء عقار- �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لأج��رة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/12/23 وحتى تاريخ 
2017/3/22 ورغم �أن �ملدعي �أعذر �ملدعي عليه باإنذ�ر عديل بتاريخ  2017/1/10  �إل �نه تعذر �لإنذ�ر فتم �إعالنه 
�أقام  �أن  �أنه مل يحرك �شاكنا �لأم��ر �لذي كان معه  �إل  �أو �لإخ��الء  باجلريدة بتاريخ  2016/1/28 ب�شد�د �لإيجار 

�ملدعي تلك �لدعوى للق�شاء له بطلب �لإخالء �لثابت باخالل �ملدعي عليه ب�شد�د �لأجرة 
- مطالبة- مالية �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/12/23 وحتى تاريخ 
2017/3/22 حيث �شيك �ليجار �ملرجتع و�ملرفق بالدعوى فرت�شد يف ذمته مبلغ 11250 درهم ورغم �إنذ�ره بتاريخ 
2017/1/10  ب�شد�د �لقيمة �ليجارية فتعذر �إعالنه فبادره باإعالنه بالن�شر يف �جلريدة بتاريخ  2017/1/28 �إل �أنه 

مل يحرك �شاكنا فاأقاما �ملدعي تلك �لدعوى للق�شاء له ب�شد�د �لجره �ملتاأخرة.  
- مطالبة مالية -  �أن عقد �لإيجار ت�شمن �لن�س يف �لبند مالحظة بال�شحفة �لوىل على غر�مة رجوع �ل�شيك 
دون �شرف مببلغ 1000 درهم وقد �رجتع عدد �شيك و�حد دون �شرف �لأمر �لذي يكون معه �ملدعي عليه ملزم 

ب�شد�د تلك �لغر�مة حيث �أنه �أقر بها بتوقيعه على عقد �لإيجار. 
�إلز�م بت�شليم م�شتند�ت �أن �مل�شتاأجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من تلك 
�للتز�مات ليمكن �إعادة �لنتفاع به لذ� فاأن �ملدعي يطلب �لق�شاء باإلز�م �ملدعي عليه ب�شد�د قيمة ��شتهالكه من 

�ملياه و�لكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �إعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/4/18 �ل�شاعة 3 م�شاء 
�أمام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية لنظر 
�لدعوى وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �إىل ثالثة �أيام من تاريخ �لن�شر فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى   1432 ل�سنة 2017 اإيجارات 
�ىل �ملحكوم عليه :  �ح�شن �شهز�د لتجارة معد�ت �لبناء - �س ذ م م

عنو�نه : غري معلوم حمل �لقامة 
مبا �ن �ملحكوم له : �لرمل �لبي�س لد�رة �لعقار�ت - عنو�نها : �إمارة دبي - منطقة �نرتنا�شونال 
 050/7038944  : 9 - هاتف  D4 - حمل رق��م   �شيتي - �حل��ي �ل�شيني - بناية رق��م 
قد ��شتح�شل على حكم مبثابة �حل�شوري �شدكم بتاريخ 2017/3/19 يف �لدعوى بعالية 

بالز�مكم : 
1- �إخالء �ملدعي عليها �ملاأجور  مو�شوع �لدعوى خليه من �ل�شو�غل

2- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعيني متاأخر�ت �لجرة مببلغ 31250 عن �لفرتة 
تاريخ  من  �يجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  مع   2017/1/31 وحتى   2016/9/1 من 

�لتام.  �لخالء  حتى   2017/2/1
"3-  �لز�م �ملدي عليه بان ت�شلم للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملاء �ثناء �شغلها �لعني

4- �لز�م �ملدعي عليها مب�شاريف �لدعوى. 
وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم دبي 
وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما �عتبار� من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ ����ش���ه���ب���از 
باك�شتان   ، ب��خ�����س  ر�����ش����ول 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
 )F G 5 1 5 7 3 8 1 (
ي���ع���رث  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  �قرب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�شم�س �لدين 
حممد حنيف ، بنغالدي�س  
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1046517( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4449444

فقدان جواز �سفرت
كاندي�س   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�فريقيا   ، جنوب  ه��اي��و�رد 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4126870( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/3378529

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و / دي���الب���از 
باك�شتان    ، خ���ان  ب��ت  ن��ي��از 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7738001( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/2230696

فقدان جواز �سفرت
هانيفا   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ونكوفيل  ج���اب���ار�  ك���اري���ن  
�جلن�شية  �ل���ه���ن���د    ، ق�����ادر 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)6961502( من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/1234300 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل�����دع�����و /ك����ريي����اء 
�ثيوبيا   ، �����ش���ف���ا  حم���م���د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2269637( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6176846

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و /م����ري ن���و�ز 
خان ز�ري جان ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4116412( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/3104848

فقدان جواز �سفرت
/�شبحى  �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
حممد �شعيد �حمد �شالح 
، �لردن  �جلن�شية - جو�ز 
�شفره رقم )670885( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4423639

العدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       اعادة اعالن بالن�سر 

   يف  الدعوى 2017/484  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يفان بو�شر نيكوف 2-مارينا �شاتالوفا  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ فادمي فيدوروف عن نف�شه وب�شفته مدير �شركة �شفن �شكاي ديفيلومبنت جروب - م 
م ح - عجمان وب�شفته مدير �شركة �شفن �شكاي ديفيلومبنت ليمتد �شركة �ف�شور ذ�ت م�شوؤولية 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  حم��دودة وميثله : يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  - قد 
�و ما  بالت�شامن ولت�شامم مببلغ وقدره )3.660.000 دولر(   �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة 
�تعاب  و  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )13.273.722  �لإمار�تي مببلغ  بالدرهم  يعادله 
بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/4/20 �ل�شاعة 9.30 �س 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.21 بالقاعة 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة  ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل
اأردوغان يعّدل تكتيكاته قبل ال�شتفتاء

•• اأنقرة-وكاالت:

�إىل  بالن�شبة  مطمئنة  لي�شت  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  �أن  يبدو 
يف  �أك��ي��دة  نتيجة  ل�شمان  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  حكومة 
�ل���ش��ت��ف��ت��اء ح���ول �ل��ت��ع��دي��الت �ل��د���ش��ت��وري��ة �ل��ت��ي �قرتحتها 
�حلكومة لتحويل �لنظام رئا�شياً يف تركيا، ما دفع �لرئي�س 
�ل�شيا�شية  تكتيكاته  بع�س  تغيري  �إىل  �أردوغ���ان  طيب  رج��ب 
�أهم  يكون  �أن  ��رّج��ح  يرُ �ختبار  حل�شم  �أور�ق���ه،  كل  و��شتخد�م 
رهان يف م�شريته �ل�شيا�شية. ياأتي ذلك بعدما تخّلى جزء من 
�لرئا�شي،  �لنظام  و�لإ�شالميني عن دعم م�شروع  �لقوميني 
وفيما تناور �ملعار�شة �لعلمانية �لتي يبدو �أن زعيمها كمال 
كيليجد�ر �أوغلو تعّلم درو�شاً من �لنتخابات �ل�شابقة، لتفادي 

دخول �أي �شجال مع �أردوغان، علماً �أن �لأخري يحاول �شرف 
�لد�شتورية،  �لتعديالت  �ل�18 يف  �ملو�د  �لناخبني عن  �أنظار 
وينتمون  يوؤّيدونها  �لتي  ل��الأح��ز�ب  �لت�شويت  �إىل  ودفعهم 
�إليها، وفقاً ملا ن�شرته �شحيفة �حلياة �م�س �لأربعاء.  وت�شري 
�آخر ��شتطالعات ر�أي �أعّدتها �حلكومة �إىل �حتمال ت�شويت 
ل  ن�شبة  وه���ذه  م�شروعها،  مل�شلحة  �لناخبني  م��ن   52%

جتعل �ل�شتفتاء م�شموناً وقد تتيح مفاجاآت.
ويالحظ كثريون �أن �أردوغ��ان تر�جع عن �تهامه مناه�شي 
حماولة  ومنفذي  �لإره��اب  بدعم  �لرئا�شي  �لنظام  م�شروع 
�أظهرت  بعدما  �ملا�شي،  يوليو  مت��وز  يف  �لفا�شلة  �لن��ق��الب 
��شتطالعات ر�أي �أن هذه �لتهامات �أزعجت ناخبني كثريين 
�أردوغ��ان ووزر�وؤه على  �أق��دم  �أي�شاً. كما  من �حلزب �حلاكم 

خ��ط��وة ك��ان��و� ي��ت��ج��ّن��ب��ون��ه��ا، وه���ي �حل��دي��ث ل��و���ش��ائ��ل �إعالم 
على  �لرئي�س  فظهر  �ملعار�شة،  على  حم�شوبة  �أو  ليرب�لية 
�شا�شة �شي �إن �إن ترك، وهي �شبكة طاملا �تهم مالكها بالعمالة 
�قتناع  �لكرد�شتاين، وذلك بعد  �لعمال  للغرب وبدعم حزب 
�حلكومة باأن و�شائل �لإعالم �ملو�لية �لتي يظهرون عربها، 
�لناخبني.  م��ن  �مل��ع��ار���س  �لن�شف  �إىل  �أ���ش��و�ت��ه��م  تو�شل  ل 
�حلزب  ناخبي  م��ن  ج��زء  ع��زوف  م�شكلة  �حلكومة  وت��و�ج��ه 
مل�شلحة  �لت�شويت  عن  و�لإ�شالميني،  و�لقوميني  �حلاكم، 
�ل��ت��ع��دي��الت �ل��د���ش��ت��وري��ة. ل��ذل��ك ب���ات �أردوغ�����ان ي��رّك��ز على 
حماولة توريط كيليجد�ر�أوغلو يف �شجال مبا�شر معه، من 
�أج��ل دف��ع ه���وؤلء �لناخبني �إىل تغيري ر�أي��ه��م وت��اأي��ي��ده �شد 

زعيم �لعلمانيني.

مراقبة م�شت�شار �شابق لرتامب يف حتقيق رو�شيا
•• وا�صنطن-وكاالت:

ذكرت �شحيفة و��شنطن بو�شت �أن مكتب �لتحقيقات �لحتادي )�إف بي �آي( ح�شل 
على �أمر ق�شائي ملر�قبة �ت�شالت م�شت�شار للمر�شح �لرئا�شي يف ذلك �لوقت دونالد 
تر�مب، يف �إطار حتقيق يف �شالت حمتملة بني رو�شيا و�حلملة. وقالت �ل�شحيفة 
�إن  �آخرين  �أمريكيني  وم�شوؤولني  �لقانون  �إنفاذ  وك��الت  م�شت�شهدة مب�شوؤولني يف 
�ملكتب ووز�رة �لعدل ح�شال على �لأمر �لذي ي�شتهدف �ت�شالت م�شت�شار �ل�شيا�شة 
باأن  �لأجنبية  �ملخابر�ت  مر�قبة  مبحكمة  قا�س  �إقناع  بعد  بيج،  كارتر  �خلارجية 
�أجنبية، ويف هذه  لقوة  يعمل عمياًل  كان  بيج  ب��اأن  �شببا حمتماًل لالعتقاد  هناك 
�أخطاء يف  �أي  �رتكاب  باأن بيج نفى م��ر�ر�ً  و�أف��ادت و��شنطن بو�شت  �حلالة رو�شيا. 
تعامالته مع حملة تر�مب �أو رو�شيا، و�أ�شافت �أن هذ� �أو�شح دليل حتى �لآن على 
2016 �لرئا�شية باأن  �آي( كان لديه ما يدعو لالعتقاد خالل حملة  �أن )�إف بي 

م�شت�شار بحملة تر�مب كان على �شلة بعمالء رو�س.

ترامب والعامل
�آ����ش���ي���ا و�ل�������ش���رق �لأو����ش���ط      يف 
�لوليات  حلفاء  ��شتعّد  و�أوروب���ا، 
�ل�شرطي  �ملتحدة لعامل خال من 
ب�����د�أت ثماين  �لأم���ري���ك���ي، ع����امل 
تعّودهم  �أوب��ام��ا  حكم  من  �شنو�ت 

عليه، �إىل حد كبري.
   وف�شل �لأ�شلحة �لكيميائية عام 
�أوباما  ب���ار�ك  وت��ر�ج��ع   ،  2013
عن معاقبة جتاوز �خلط �لأحمر 
م����از�ل يف  بنف�شه،  ���ش��ّط��ره  �ل���ذي 

ذ�كرة �جلميع. 
   وك���ان دون��ال��د ت��ر�م��ب ق��د كتب 
لت�شجيع  �آن��ذ�ك  تغريد�ت عديدة 

�لرئي�س على عدم ق�شف �شوريا.

درجة  180
�لتي  �ل�شعري�ت،  قاعدة  �شرب     
نفذت  �ل��ت��ي  �ل���ط���ائ���رة  �أّن  ي��ب��دو 
�لكيماوية  ب��الأ���ش��ل��ح��ة  �ل��ق�����ش��ف 
عليها  ي�شيطر  �شورية  قرية  على 
�ملتمردون قد �أقلعت منها ، ي�شّكل 
درجة   180 منعطفا  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
 - وغ���ّرد   - ق��ال  م��ا  لكل  بالن�شبة 

�لرئي�س �لأمريكي حتى �لآن.
ن��ب��ح��ث عن  م���ازل���ن���ا  �أن����ن����ا،  �إّل     
هذ�  ور�ءه���ا  يكمن  �لتي  �لعقيدة 
يحاول  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  �ل���ت���ح���ول، 
�لأحد  �شرحه.  �لإد�رة  م�شوؤولو 
�أوجز  �شي،  بي  �أي  على  �أبريل،   9
�خلارجية  وزير  تيلر�شون  ريك�س 

بد�ية �لقاعدة:
    »�لر�شالة �لتي على جميع �لدول 
�ملعايري  �نتهكتم  �إذ�  ه��ي:  تلّقيها 
�لتفاقات  و�ن��ت��ه��ك��ت��م  �ل���دول���ي���ة، 
حت����رتم����و�  مل  �إذ�  �ل�����دول�����ي�����ة، 
�لتز�ماتكم، فاإنكم ت�شكلون خطر� 

على �لآخرين و�نتظرو� رّد فعل.
�أول  موّجهة  تيلر�شون  ر�شالة     
�لبقعة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة،  ك���وري���ا  �إىل 
�ل�����ش��اخ��ن��ة �ل��ع��امل��ي��ة �لأخ�������رى يف 
�لأوىل،  ت����ر�م����ب  ولي������ة  ب����د�ي����ة 
�ل���ذي ل ي��ن��وي ت���رك ك��ي��م جونغ 

�أكفاء  �أ�شخا�س  تعيني  و�شعوبة 
�لوظائف  م���ن  ك��ب��ري ج���د�  ل��ع��دد 

�ل�شاغرة...

»ترامب وماذا بعد«
�ملتحدة  �ل������ولي������ات  ح���ل���ف���اء      
فرن�شا  �مل����ان����ي����ا  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ني، 
تركيا... رحبو� علنا بهذ� �لعمل، 
على �لرغم من �أنهم، يف �ملجال�س 
خيبة  بع�س  يخفون  ل  �خلا�شة، 
�لوليات  ت�����ش��رف��ت  ف��ق��د  �لأم�����ل. 
�لت�شاور  دون  مب��ف��رده��ا،  �ملتحدة 
ق���ب���ل ب�شع  ب�����الإع�����الم  )�ك���ت���ف���ت 
دق����ائ����ق م����ن حت���رك���ه���ا( م����ع �أي 
�إط��ار قانوين  �أي  �شخ�س، وخ��ارج 
�أقامتها  �لتي  �لتحالفات  حتى  �أو 

بنف�شها.
   وي���ب���دو ت���ر�م���ب �أي�������ش���ا ب���دون 
ف����ك����رة ح���ق���ي���ق���ي���ة ع�����ن �خل���ط���وة 
للتدخل  �لأب��دي  �ل�شوؤ�ل  �لتالية، 
�لع�شكري، و�لذي ت�شبب يف كو�رث 

�لعر�ق 2003 وليبيا 2011.
   �إذن �شرطي جديد يولد.. ولكن 

ما زلنا ننتظر �لعقيدة.
و�لدو�فع  �ل��ع��اط��ف��ي،  ف��ال��د�ف��ع   
�ل�شيا�شية �خلفية، لي�شت كافية يف 
�أكرث تعقيد� مما كان عليه  عامل 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
و�لقوة  �لوحيدة،  �لعظمى  �لقوة 
ف���وق �لعظمى �ل��ت��ي ن��ّظ��ر ل��ه��ا يف 

ذلك �لوقت هوبري فيدرين.
   يف �لنتظار، تتفوق ردود �لفعل 
�لقدمية من جديد يف و��شنطن. 
كيم  �شد  لهجتها  �لإد�رة  ت�شّعد 
�ل�شر،  دول  ه���ن���اك  �أون.  ج���ون���غ 
و�لأ�شدقاء �لذين ل نق�شو عليهم 

كثري�.
��ذّك��ر بعبارة روزف��ل��ت عن   وه��ذ� يرُ
“قد  لتيني:  �أم��ري��ك��ي  ديكتاتور 
 ، معنا...”  ولكنه  و�شيعا،  يكون 
ف��ان ه��ذ� يتيح  �لعقيدة،  يف غياب 

قر�ءة تب�شيطية للعامل.
عن لونوفال اوب�صرفاتور 

الفرن�صية

�لبال�شتي  �ل�����ش��اروخ  ��ط��ّور  يرُ �أون 
ّكنه من تهديد �لأر��شي  �لذي ميرُ

�لأمريكية بروؤو�س نووية.
   وقد هددت و��شنطن بالتحرك 
من جانب و�حد �إذ� مل ترُعد بكني، 
�ل�شمالية،  لكوريا  �حلامي  �جل��ار 
ر�����ش����ده،  �إىل  �أون  ج����ون����غ  ك���ي���م 
�لنووية  ج���ه���وده  وق����ف  مب��ع��ن��ى 

و�ل�شاروخية.
ط����ائ����ر�ت  ح���ام���ل���ة  �أّن  ي����ذك����ر    
طريقها  يف  و�أ�شطولها  �أمريكية 
وكاأّن  �لكورية،  �شبه �جلزيرة  �إىل 
�لقّمة �ل�شينية �لأمريكية يف مار� 
لغ��و مل ت��وؤد �إىل �إح���ر�ز تقدم يف 

هذ� �ل�شاأن.
   ول��ك��ن م���ا ه���ي ع��ق��ي��دة تر�مب 
�لأم���ن���ي���ة؟ ه���ل ه���ي �ل���ع���ودة دون 
�أي  ل����ل����زم����ن �جل����م����ي����ل  �إع����������الن 
ل������دور �ل�������ش���رط���ي يف ك����ل ق�����ار�ت 
ك��ان حتى  �ل���ذي  �ملحيطات،  وك��ل 
و�شول بار�ك �أوباما هو �لقاعدة؟ 

لالأف�شل �أو لالأ�شو�أ؟

حتت تاأثري العاطفة
�أعطى  ت��ر�م��ب نف�شه،      دون��ال��د 
علني  ت���دخ���ل  �أول  يف  �ن��ط��ب��اع��ا 

�ل��ق��ائ��د �لعام  ّ��ه  ت��ر�م��ب وك��اأن������������������������
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��������������������ل��ح��ة، وه�����و يف 
عندما  ك��ذل��ك  لي�س  �حلقيق������ة 
�لذين  ه�����������������م  �جل������ر�لت  ي���ك���ون 

قادو� �لرق�شة.
   �إّل �أّن تر�مب مل يفوت �لفر�شة 
�ل�شورة  تلك  مع  رئي�شا  ل�ي�شبح 
ب�شورة  �ل�شبيهة  �لقلق،  بوجهه 
بار�ك �أوباما متابعا على �ل�شا�شة، 
�أ�شامة  �لتخل�س من  عملية  �شري 
بن لدن يف خمبئه يف باك�شتان. �إّن 
�لهاج�س �ملر�شي لرت�مب ليظهر 
�أف�����ش��ل م���ن �أوب���ام���ا ل��ي�����س بعيد� 
ع���ن ه���ذ� �ل��ت��ح��ّول �إىل حم���ارب، 
متاما كفر�شة �إظهار �أّن �لرئي�س 
متحركة”  “دمية  لي�س  �جلديد 

بيد فالدميري بوتني.
�إذ� مل يكن �لرهان     لي�س مهما 
�لر�شالة  رم��زي��ا:  ول  ع�شكريا  ل 
م����رت، ول��ي�����س ه��ن��اك �أف�����ش��ل من 
رئي�شه.  لتكري�س  ع�شكري  عمل 
خ�شو�شا عندما ل يعمل �أي �شيء 

�آخر يف �إد�رته: 
�ملعادي  للمر�شوم  �لق�شاة  رف�س 
وف�شل  �مل�����ش��ل��م��ني،  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
كري،  �وب��ام��ا  ح��ول  �لكونغر�س  يف 

ل�����ه ل������الإع������الن ع�����ن غ����������ار�ت يف 
����ش���وري���ا، ب���اأن���ه ت�����ش��������������رف  حتت 
م�شاهدة  ب��ع��د  �لن���ف���ع���ال  ت���اأث���ري 
نيوز(  فوك�س  ق��ن��اة  على  )ورمب���ا 
�لق�شف  �شحايا  �لأط��ف��ال  ���ش��ور 
عقي�������دة  عن  ولي������س  �لكيمياوي، 

�أمنية قائمة.
�لتي  �ل�������ش���ور  ف������اّن  وه����ك����ذ�،      
يف   ،2013 ع����ام  ف��ي��ه  ت���وؤث���ر  مل 
ح���ني ك���ان ه��ن��اك �أك����رث م���ن �ألف 
���ش��ح��ي��ة، دف��ع��ت��ه ل��ل��ت��ح��رك هذه 
ع�شرين  �ق��ل  �شحايا  ب��ع��دد  �مل���رة 
�ملوؤرخون  ي�شميه  م��ا  وه��ذ�  م��رة. 
�مل��ن��ط��ق �ل��وظ��ي��ف��ي، ك��م��ا �أ���ش��ار يل 
فين�شينت   ، ت��وي��رت  ع��ل��ى  �ح��ده��م 
تلعب  �لوظيفة  �إّن  دوت�شاو�شي: 
�ت����خ����اذ  �ل�����رج�����ل يف  �أك��������رث م�����ن 

�لقر�ر�ت.
�إ�شاف����ة  ي��ج��ب  �أن����ه  ���ش��ك  ول      
د�خل  �لق�����وة  عالق�����ات  ت��ط��ور 
مع���������ارك  نتيج����ة  تر�مب،  �إد�رة 
ه������زت  �لكو�لي������س  يف  ط��اح��ن��ة 
�لأب���ي�������س ط��ي��ل��ة ثالثة  �ل���ب���ي���ت 

�أ�ش��������هر تقريبا.
 كان������ت �لتعيين���ات �لأوىل للرئي�س 
�جلديد �أيديولوجية جد�، �شتيف 

جمل�س  ت������رك  �ل�����ع�����امل،  ن���ه���اي���ة 
�لأمن �لقومي دون مغادرة �لبيت 

�لأبي�س.
كب��ار  زم����ن  ه����������و  �ل���زم���ن       
�مللقب  م��ث��ل  �لإد�رة،  وك��ه��������������������ول 
تاميز  بنيوي�����ورك  �لكاتب  بلطف 
ت���وم���ا����س ف���ري���دم���ان، و�جل�����ر�ل 
جيم ماتي�س، وهربرت مكما�شرت، 
بومبيو،  م��اي��ك  �أو  كيلي،  وج���ون 
�لدفاع،  وزي����ر  �لتو�يل  على  وهم 
وم�شت�شار �لأمن �لقومي ، ووزير 
�لأم����ن �ل��د�خ��ل��ي، وم��دي��ر وكالة 

�ملخابر�ت �ملركزية. 
وي�������ش���اف �إل���ي���ه���م �مل������دين وزي����ر 
تيلر�شون،  ري���ك�������س  �خل���ارج���ي���ة 
�ل���ق���ادم م���ن �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، و 
�لرئي�س �لتنفيذي �ل�شابق ل�شركة 

�لنفط �لعمالقة �ك�شون.
زم����ن �جل��������ر�لت، معلنا  �ن����ه     
�إعادة �لتمركز حول �أجند� �حلزب 
تقليدية،  �لأك�������رث  �جل���م���ه���وري 

و�لأقل “ترمبنة«.
   وك���ان ل ب��د م��ن �إع��ط��اء �إ�شارة 
�أخ��رى.. وقدم �لهجوم �لكيماوي 
�ل�����ش��وري �ل��ذري��ع��ة، �ل��ت��ي �شمحت 
دونالد  ي��ب��دو  ب���اأن  ���ش��اع��ة   48 يف 

�ل�شابق  �لتحرير  رئي�س  ب��ان��ون، 
بريتبارت  �ملتطرف  �ليمني  ملوقع 
�لإ�شرت�تيجي،  وم�شت�شاره   ، نيوز 
جمل�س  يف  �أي�شا  �لقوي  و�لع�شو 
�جل����ر�ل  �أو  ؛  �ل���ق���وم���ي  �لأم������ن 
لالأمن  كم�شت�شار  ف��ل��ني  م��اي��ك��ل 

�لقومي.

 ميزان القوى يتغري
   �شهر�ن، و�لعديد من موؤ�مر�ت 
�ل��ق�����ش��ر يف وق����ت لح����ق، تغريت 
“�جلر�ل  خروج  �لقوة.  عالقات 
ك����ذب  لأن���������ه  ف����ل����ني  �ملجنون” 
رو�شيا،  مع  �ت�شالته  بخ�شو�س 
منّظر  ب��ان��ون،  �شتيف  على  وك���ان 

املنطق الوظيفي هو الذي انت�صر:

دونالد ترامب »اجلديد«.. �شرطي بدون عقيدة..!
مازال البحث جاريا عن العقيدة التي يكمن وراءها هذا التحول

   ان�صوا كل ما كنتم قد قراأمتوه عن دونالد ترامب 
من  �صحنة  اإطالق  يكفي  كان  اأ�صهر:  �صتة  طيلة 
حتى   ، �صورية  قاعدة  على  توماهوك  �صواريخ 
املتحدة  للوليات  رئي�صا  ترامب  دونالد  ي�صبح 

بحق .
   ول بد من القول اأنه خالل احلملة النتخابية 
 8 يــوم  املفاجئ  انتخابه  ومنذ  املا�صي،  العام 
اأول”،  “اأمريكا  �صعار  تــرامــب  طــرح  نوفمرب، 
واأعطى النطباع للعامل اأّن �صغبه ل يعني �صيئا.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
تر�مب ميحو �شورة �لدمية �ملتحركة �نهيار �جلناح �ليديولوجي

قاعدة �ل�شعري�ت بعد ق�شفهاعودة �ل�شرطي �لمريكي �ىل حميطات �لعامل

�ل�شربة �لع�شكرية �لتي قلبت �ملعادلة

حتليل اخباري

يبدو ترامب بدون فكرة عن»اخلطوة التالية« ذاك ال�شوؤال الأبدي للتدخل الع�شكري الذي ت�شبب يف كوارث العراق  وليبيا 
 انه »زمن اجلرنالت« معلنا اإعادة التمركز حول اأجندا احلزب اجلمهوري الأكرث تقليدية والأقل »ترمبنة«

 اإّن هاج�س ترامب املر�شي ليظهر اأف�شل 
من اأوباما لي�س بعيدا عن حتّوله اإىل حمارب

هل هي العودة دون اإعالن للزمن اجلميل
 اأي لدور ال�شرطي يف كل قارات وكل املحيطات
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•• العني - الفجر 

حر�شت �للجنة �ملنظمة لبطولة هز�ع بن ز�يد 
على   ،2017 للنا�شئني  �لقدم  لكرة  �لدولية 
�لبطولة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  م�شاحبة  ب��ر�م��ج  �إع�����د�د 
متنوعة  وترفيهية  تر�ثية  �شياحية،  ثقافية، 
للفرق �ملتناف�شة على لقب �لن�شخة �لتا�شعة من 
جمموعتني  على  توزيعها  مت  و�ل��ت��ي  �لبطولة 
وفالن�شيا  �ل�����ش��رب��ي  ب��ارت��ي��ز�ن  ���ش��م��ت  �لأوىل 
�لإ���ش��ب��اين و�ل��ع��ني يف ح��ني ت��األ��ف �ل��ث��ان��ي��ة من 
�مل�شري  و�ل��زم��ال��ك  �لإ���ش��ب��اين  بلباو  »�أث��ل��ت��ي��ك 

و�لود�د �لبي�شاوي �ملغربي.
�مل�شرف  �لبطولة،  م��دي��ر  ع��ل��ي،  ع��ب��د�هلل  وق���ال 
بنادي  �لقدم  كرة  �أكادميية  �لإد�ري على قطاع 
»دولية«  با�شم  �رتبط  �ل��ذي  �لنجاح  �إن  �لعني، 
هز�ع بن ز�يد، يعزز من م�شوؤولياتنا يف �للجنة 
وندرك  �لتطور،  �ملنظمة على مو�كبة عالمات 
على  يقت�شر  ل  �لتنظيم  من  �لهدف  �أن  جيد�ً 
بجو�نب  يرتبط  بل  فح�شب،  �لفنية  �لنو�حي 
�أكادمييات  معاي�شة  يف  تتج�شد  مهمة  �إ�شافية 
هام�س  على  �لبع�س  لبع�شها  �ملختلفة  �لفرق 

جميع  و�شع  �إىل  دفعنا  �ل��ذي  �لأم���ر  �لبطولة 
�لفرق يف مقر �إقامة و�حد بفندق هيلي ريحان 
�أخ���رى ثقافية  �أه����د�ف  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  روت��ان��ا 

وتر�ثية و�شياحية وغريها.
فنياً  �أكدت متيزها  �لبطولة  �أن  �أعتقد  و�أكمل: 

و�شهدت ح�شور�ً جماهريياً مميز�ً، 
ويوم �أم�س �لأول عا�شت بعثات �لفرق �ملتناف�شة 
�لبطولة  م���ن  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
يتابعون  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وه���م  �ل���دول���ي���ة، حل��ظ��ات 
م���ب���ار�ة �ل��ع��ني و�لأه����ل����ي �ل�����ش��ع��ودي م���ن على 
مدرجات ��شتاد هز�ع بن ز�يد، �أف�شل ملعب كرة 
�شيحت�شن  و�ل���ذي   2014 لعام  بالعامل  ق��دم 

نهائي �لبطولة �لدولية.
و�أكد عبد�هلل علي، �إىل �كتمال كافة �لرتتيبات 
ورعاة  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  تكرمي  بحفل  �ملتعلقة 

�لبطولة، مو�شحاً: 
�لعني  ق�شر  متحف  �إد�رة  مع  �جتماعاً  عقدنا 
�ملرتبطة  �لتفا�شيل  كل  مناق�شة  خاللها  متت 
بحفل �لتكرمي. حيث تقرر �أن ي�شتهل �لربنامج 
ب��ج��ول��ة ح����ول �أق�������ش���ام �ل��ق�����ش��ر ل��ل��ت��ع��رف على 
و�لهند�شية،  �ملعمارية  وخ�شائ�شه  حمتوياته 

�لفود  ملنح  �لإر���ش��ادي��ني  �ملتحف  �إد�رة  توفر  �إذ 
هذ�  بتاريخ  مرتبطة  مهمة  تفا�شيل  �ل��ز�ئ��رة 
�إذ يعترب  �ل�شرح �لذي يتميز مبوقع ��شتثنائي 

يف موقع �لقلب من �جل�شد مبدينة �لعني.
وحول �شبب �ختيار  متحف ق�شر �لعني لإقامة 

حفل �لتكرمي، قال: 
كما ذكرت لكم �أن �لأهد�ف من �لبطولة لي�شت 
�أي�شاً  مهمة  جو�نب  عدة  فهناك  فح�شب  فنية 
متحف  و�خ��ت��ي��ار  وت��ر�ث��ي��ة،  و�شياحية  ثقافية 
�أهم  �أح��د  كونه  من  ياأتي  حتديد�ً  �لعني  ق�شر 
�إذ  �لعني،  مبدينة  و�لتاريخية  �لرت�ثية  �ملعامل 

يعود بنائه �إىل عام 1937م.
-باإذن  له  للمغفور  �لرئي�شي  �ملقر  كان  �أن��ه  كما 
�آل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  �هلل تعاىل-  
ط�����و�ل ف����رتة ح��ك��م��ه م��دي��ن��ة �ل���ع���ني م���ن عام 

1966م. عام  وحتى  1946م 
و�خ��ت��ت��م ع��ب��د�هلل ع��ل��ي ح��دي��ث��ه م���وؤك���د�ً: نحن 
�شلطان  برئا�شة  �ملنظمة  �للجنة  يف  ملتزمون 
�لعني  ن��ادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو   ر��شد، 
و�ل�شوؤون  �ملنتخبات  جلنة  ع�شو  �ل��ق��دم،  لكرة 

�لفنية باحتاد �لكرة.

للجامعات من  �لريا�شي  �قرتب فريق �لحتاد 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  دوري  بلقب بطولة  �لفوز 
ل��ك��رة �ل��ق��دم يف �أب����و ظ��ب��ي ب��ف��وزه �ل��ك��ب��ري على 
 1/8 بنتيجة  �مل��روري��ة  لالأنظمة  �شاعد  فريق 
�أم�س  �ل��ف��ري��ق��ني  �ل��ت��ي ج����رت ب���ني  �مل����ب����ار�ة  يف 
�لحتاد  مبقر  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  باإ�شتاد  �لأول 

34 نقطة  يف �أبو ظبي بعدما رفع ر�شيده �إىل 
�شمن �جلولة �لثانية ع�شرة بفارق 5 نقاط من 
�لعمل  لتنمية عالقات  �أبو ظبي  فريق جمل�س 
لفريق  ولتبقى   ، نقطة   29 بر�شيد  �لو�شيف 
�لحتاد نقطتني من مبار�تني متبقيتني ليتوج 
ر�شميا بلقب �لبطولة مو��شلة لتاألقه يف دوري 

موؤ�ش�شات �أبو ظبي ، وقد �شجل لالحتاد �أ�شانة 
ند�خت  �أه��د�ف وهدفني لالعب  �أربعة  جنوين 
�أ�شرفووخمتار  �أح��م��د  م��ن  ل��ك��ل  وه��دف��ا  دي���وب 
 23 �ل���ر�ب���ع بر�شيد   ل�����ش��اع��د  و���ش��ج��ل  ح�����ش��ني 
نقطة �ل��الع��ب ن��اك��وي ب��ر�ت��ر�ن��د و�ل��ت��ي �حلكم 
و�شعيد  �مل��رزوق��ي  ر����ش��د  مب�شاعدة  علي  ح�شن 

�ملرزوقي. ويف �ملبار�ة �لثانية جنح فريق جولد 
وك����الء لع��ب��ني حت��ق��ي��ق ف���وز ك��ب��ري ع��ل��ى فريق 
�شركة �شيكيور �لهند�شية �لثامن �لأخري بنتيجة 
 18 �إىل  ر�شيده  جولد  فريق  لريفع   1/10
نقطة يف �ملركز �لر�بع وقد �شجل لفريق جولد 
فود فوفانا 3 �أهد�ف وهدفني لكل من ميكانيل 

�أماجو وكويف كو�لري وهدفا لكل من كوديوين�س 
بارو وعمر ح�شني �شالح و�أمينو مو�شي و�شجل 
هدف �شيكيور �لأخري حامد �شعد و�لتي �أد�رها 
�شلطان  �حلكم حممد ح�شني مب�شاعدة �حلكم 
�حلكم  �ملبار�تني  ور�ق��ب  �مل�شعبي  و�أحمد  علي 
�لدويل حممد �جلالف �ملهريي مدير �لحتاد 

�ملقبل  �لأح���د  ي��وم  �مل��ب��اري��ات  �لفني..وت�شتاأنف 
و�شاعد  �ل�شناعية  �ملناطق  موؤ�ش�شة  مببار�تي 
لالأنظمة �ملرورية ويف �لثانية يلعب فريق هيئة 
نقطة   17 بر�شيد  �خلام�س  و�لكهرباء  �مل��ي��اه 
�لأخري   قبل  �ل�شابع  �شتوجتارت  �أكادميية  مع 

بر�شيد 5 نقاط .

بفوزه الكبري على فريق �صاعد لالأنظمة املرورية 

فريق الحتاد الريا�شي للجامعات يقرتب من الفوز بلقب بطولة دوري املوؤ�ش�شات احلكومية 

�أعلن �لحتاد �ليطايل لكرة �لقدم �يقاف �أرماندو �يت�شو 
مد�فع جنوى 18 �شهر� وتغرميه 50 �ألف يورو ب�شبب 
“عدم �لبالغ” يف ق�شية تالعب بنتائج �ملباريات. وكان 
جلنة  طلب  بعد  �أ�شد  عقوبة  يو�جه  عاما(   25( �يت�شو 

�لن�شباط يف �لحتاد �ليطايل �يقافه 6 �شنو�ت.
�أي��ار مايو 2016 عندما �وقف نحو  وب��د�أت �لق�شية يف 
مافيات  �ح��دى  ك��ام��ور�،  جمموعة  م��ن  �أ�شخا�س  ع�شرة 
ومباريات  م���ر�ه���ن���ات  ح����ول  �إط�����ار حت��ق��ي��ق  يف  ن���اب���ويل، 
وركز  ب«.  “�شريي  �لثانية  �ل��درج��ة  دوري  يف  مغ�شو�شة 
�لتحقيق ب�شكل كبري على مبار�تني يف �لدرجة �لثانية يف 
مو�شم 2013-2014، �لأوىل بني مودينا و�أفيلينو يف 
�أفيلينو وريجينا  �آذ�ر/مار�س 2014، و�لثانية بني   17

ي��ح��وم حول  �ل�����ش��ك  وك���ان   .2014 �أي��ار/م��اي��و   25 يف 
علما  �ملافيا،  رج��ال  قبل  م��ن  �مل��ب��ار�ت��ني  نتيجتي  تركيب 
�آن��ذ�ك. و�ن�شم  �أفيلينو  باأن �يت�شو كان لعبا يف �شفوف 
�لالعب �ملولدو يف نابويل �إىل جنوى يف �لدرجة �لأوىل 
ويعترب �يت�شو من  يف �ملو�شم �لتايل )2015-2014(. 
وقد ��شتدعي  مد�فعي �لو�شط �جليدين يف “�شريي �أ” ، 
بقي  �ن���ه  ب��ي��د  �لي���ط���ايل  �مل��ن��ت��خ��ب  ت�شكيلة  �ىل  م��رت��ني 
�لق�شية عينها، متت تربئة مد�فع كالياري  بديال. ويف 
ف��اب��ي��و ب��ي��ز�ك��اين، ف��ي��م��ا �أوق����ف لع���ب �أف��ي��ل��ي��ن��و �ل�شابق 
فر�ن�شي�شكو ميليزي �لذي مل يعد حمرتفا، ملدة خم�س 
�شنو�ت. وح�شمت 3 نقاط من ر�شيد �أفيلينو �مل�شارك يف 

�لدرجة �لثانية.

�لفائزين  �أبوظبي  �ل�شرطة  كلية  عام  �ل�شام�شي مدير  �شامل  وليد  �لعميد  توج 
يف بطولة �لكلية للجوجيت�شو �لأوىل ملختلف �لوز�ن و�مل�شتويات �لتي نظمتها 
يف مقر  بوك�شنغ”  “�لكيك  قاعة  �لريا�شية يف  باملز  �شركة  بالتعاون مع  �لكلية 
�لكلية مب�شاركة �أكرث من 133طالبا من �لكلية. وقال �ل�شام�شي �إن �لبطولة 
تهدف �إىل تنويع �لن�شاطات �لبدنية �لتي تقدمها �لكلية لطلبتها و��شتثمار مثل 
هذه �لريا�شات يف تعزيز �لقدر�ت �جل�شدية و�لنف�شية ومهار�تهم �لبدنية على 

نحو ي�شهم يف تعزيز عملهم بالقطاعات �ل�شرطية.

عا�صوا حلظات مثرية يف مدرجات ا�صتاد هزاع بن زايد

متحف ق�شر العني ي�شت�شيف الفرق املتناف�شة على لقب الن�شخة التا�شعة من البطولة »الدولية« يف ليلة التكرمي

تتويج الفائزين ببطولة اجلوجيت�شو ايقاف ايت�شو 18 �شهرا يف ق�شية تالعب 
الأوىل يف كلية ال�شرطة
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�آل  ز�ي��د  ب��ن  ب��ن خليفة  �ل�شيخ حممد  �شمو  رف��ع 
رئي�س  باأبوظبي  �لتنفيذية  �ملجل�س  ع�شو  نهيان 
و�ل���رم���اي���ة و�جلولف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل���ع���ني  ن�����ادي 
�لمار�ت  �أم  �ىل  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات  ��شمى 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  �لعام  �لن�شائي 
لالأمومة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
و�لطفولة »يحفظها �هلل مبنا�شبة �لنجاحات �لتي 
حققتها بطولة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لعاملية لرماية �ل�شيد�ت و�لتي �ختتمت يوم �م�س 
بينهن  دول��ة   28 ر�مية ميثلون   115 مب�شاركة 

بطالت �لعامل و�لأوملبياد . 
و�أ�شاف �شموه �إن �ل�شيا�شة �حلكيمة �لتي تنتهجها 
دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ع ك��اف��ة دول 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل  �ل��ع��امل 
،حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�شاحب  ب��ق��ي��ادة  �ل��ر���ش��ي��دة  حكومتنا  وروؤى  �هلل، 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
،رعاه �هلل، و�هتمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
تبووؤ  م��ن  دولتنا  مكنت  �مل�شلحة  للقو�ت  �لع��ل��ى 
م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ب��ني ه���ذه �ل����دول ون��ح��ن ن�شعى 

لتعزيز هذ� �جلانب و�لتاأكيد عليه .
و�أك����د ���ش��م��وه ����ش��ت��م��ر�ر دع���م رم���اة �لم�����ار�ت من 
�جل��ن�����ش��ني مب��ا ي��ح��ق��ق �لأه�����د�ف �مل���رج���وة لكافة 
م�شتوياتهم  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����ش��ه��م  ومب����ا  رم���ات���ن���ا  
و�عتالء  ع��ام  ب�شكل  �لأط��ب��اق  برماية  و�لرت��ق��اء 

من�شات �لتتويج بكافة م�شتوياتها .
ب���الع���ر�ب �شعادته  ت�����ش��ري��ح��ه   ���ش��م��وه  و�خ��ت��ت��م 
�لريا�شية  �لح���د�ث  �لعني  ن��ادي  ي�شت�شيف  ب��اأن 
لدولتنا  �لوجه �حل�شاري  �شاأنها عك�س  �لتي من 

�لغالية .
 املندوب الفني لالحتاد الدويل للرماية : 

�لإم���������ار�ت جن��ح��ت ب��ام��ت��ي��از .. �ل��ت��ن��ظ��ي��م ر�ئ���ع 
و�لمكانيات �أكرث روعة 

قال بطر�س مندوب �لحتاد �لدويل �ملدير �لفني 
�لدويل  �لفنية بالحتاد  �للجنة  للبطولة وع�شو 
بطولة  و�د�رة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  جن��ح��ت  �لم������ار�ت  �ن 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية 
بطر�س  �لقرب�شي  وو�شف   . وبامتياز  �ل�شيد�ت 

�لعني  ن���ادي  �م��ك��ان��ي��ات  و�ن  ر�ئ���ع  ب��ان��ه  �لتنظيم 
�كرث روعة منوها �ىل �ن كو�در�لمار�ت �لوطنية 
�لعامل  وبطولت  كوؤو�س  يف  �لعمل  على  متر�شت 
باخلروج  وجنحت  عالية  خربتها  ��شبحت  حتى 

بالبطولة يف �بهى �شورة ودون �دين �شكوى .
بالحتاد  �لفنية  و�للجنة  �شكرة  بطر�س  ووج���ه 
�شموها  م���ب���ادرة  ع��ل��ى  �لم������ار�ت  �م  �ىل  �ل�����دويل 
�للعبة  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شهم  ���ش��وف  �ل��ت��ي  �ل��ك��رمي��ة 

و�لرتقاء برماية �ل�شيد�ت وقال �ن �ملكافات �ملالية 
�لعامل  �للعبة يف  لنجمات  �لوحيد  �لهدف  لي�شت 

بل �ملنف�شة �لقوية �لتي تفرزها هذه �لبطولة .
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  �لقرب�شي  �مل�شوؤول  وهناأ 

للبطولة على جناح �لن�شخة �لوىل من �لبطولة 
�لتي ولدت عمالقة ز�شهدت م�شاركة و��شعة كما 

وكيفا .
بطولة  خــتــام  م�صك  ــاع  ــص اأو�  3 البندقة 

ال�صيخة فاطمة العاملية 
بطلة  بيجك  �شنز�نا  �لكرو�تية  �ل��ر�م��ي��ة  توجت 
مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ب��ن��دق��ي��ة 3 �و����ش���اع »م��رت��ك��ز� ور�ق����د� 
وو�قفا » يف ختام بطولة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�نطلقت  و�لتي  �ل�شيد�ت  لرماية  �لعاملية  مبارك 
يوم �ل�شاد�س من �بريل �جلاري و��شتمرت ��شبوعا 
مب�شاركة كوكبة من �ملع جنمات �للعبة  يف �لعامل 
�لبطولة  ت�شدرت  قد  �لكرو�تية  �لر�مية  وكانت 
456.7 نقطة ونالت �مليد�لية �لذهبية  بر�شيد 
فيما تبعتها �لر�مية �ل�شوي�شرية نينا �شري�شنت يف 
�لف�شية ور�شيدها  �مليد�لية  �لثاين ونالت  �ملركز 
�وليفيا  �لنم�شاوية  �لر�مية  ثم  نقطة   455.6
هوملان يف �ملركز �لثالث ونالت �مليد�لية �لربونزية 
441.9 نقطة .  ومن طر�ئف �لنهائي  بر�شيد 
�لالتي  �لثالث  �لكاز�خ�شتانيات  �لالعبات  خروج 
تاأهلن من �لت�شفيات حيث �ختلت �لك�شاندر� �ملركز 
زميلتها  وتلتها  نقطة   431.7 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع 
فيوليتا يف �ملركز �خلام�س بر�شيد418.7 نقطة 
 407.8 �شاد�شة بر�شيد  ثم مو�طنتهما كاروول 
ن��ق��ط��ة ث���م �مل��ن��غ��ول��ي��ة ن��ارن��ت��وي��ا ���ش��اب��ع��ة بر�شيد 
392.7 نقطة ثم �ل�شربية �نريا ثامنة بر�شيد 
طاقم  باقتد�ر  �لنهائي  و�د�ر   . نقطة   389.4
�ل�شحي  ح�شن  �ل����دويل  حكمنا  ب��رئ��ا���ش��ة  �حل��ك��ام 
رئي�س حكام  �أ�شد  ع��ادل  �لبحريني  �ل��دويل  ومعه 
�لعامري  �رك���ان  و�ل��دول��ي��ان  و�لبندقية  �مل�شد�س 

وخالد �ليا�شك 

موناكو  جائزة  عن  ماكالرين  �شائق  �ألون�شو  فرناندو  �ل�شباين  �شيغيب 
 500 �ن��دي��ان��اب��ول��ي�����س  ���ش��ب��اق  للم�شاركة يف  ل��ل��ف��ورم��ول و�ح���د  �ل��ك��ربى 
�لأمريكي )يعرف با�شم �إندي 500(، �شعيا لتحقيق ثالثية يف �شباقات 
بطولة  يف  �شيئة  ب��د�ي��ة  يحقق  �ل���ذي  م��اك��الري��ن  ف��ري��ق  وق���ال  �ل�شرعة. 
2017، �شيدفع  �أيار مايو   28 �ملو�شم، يف  �لعامل للفورمول و�حد هذ� 
 ،500 �نديانابولي�س  من   101 �لن�شخة  يف  و�ح��دة  ب�شيارة  ماكالرين 
ماكالرين- �شائق  �شيقودها  �ل�شيارة  �أن  مزودة مبحرك هوند�، م�شيفا 

هوند� �حلايل للفورمول و�حد فرناندو �ألون�شو.
و�شيكون �ل�شباين )35 عاما(، بطل �لعامل 2005 و2006، يف �ل�شباق 
��شم  حتمل  هوند�  مبحرك  م��زودة  ب�شيارة  �أندريتي  فريق  مع  �ل�شهري 
�لذي  �ل�شباق  لقب  �ملا�شي  �لعام  �أح��رز  �أندريتي  فريق  وكان  ماكالرين. 

بعد حتقيق  �لأم��ريك��ي��ة،  �ل�شرعة  �شباقات  روزن��ام��ة  �لأب���رز يف  م��ن  يعد 
�ل�شائق �لمريكي �ل�شاب �ألك�شندر رو�شي مفاجاأة.

و�أ�شر �ألون�شو �لأربعاء �أنه �شيغيب فقط عن جائزة موناكو لهذ� �ملو�شم، 
يف  بالفوز  تتمثل  تاريخية  ثالثية  حتقيق  �ىل  يطمح  �أن���ه  �إىل  م�شري� 

موناكو، “�إندي 500” و�شباق لومان 24 �شاعة �لفرن�شي.
و�ل�شائق �لوحيد �لذي حقق هذ� �لجناز هو �لربيطاين �لر�حل غر�هام 

هيل، بطل �لعامل مرتني يف �لفورمول و�حد على غر�ر �ألون�شو.
و�أطمح  “�أحرزت لقب موناكو مرتني،  بيان ماكالرين  �ألون�شو يف  وقال 
ريا�شة  ت��اري��خ  يف  وحيد  �شائق  حققه  و�ل���ذي  �لثالثي،  �لتتويج  لح���ر�ز 
�ل�شيار�ت: غر�هام هيل«. و�أ�شاف: “�لتحدي �شعب، لكني جاهز له. ل 
�أعرف متى �شاأ�شابق يف لومان، لكني �أنوي ذلك يف يوم من �لأيام. ل �أز�ل 

يف عمر �خلام�شة و�لثالثني: لدي مت�شع من �لوقت للقيام بذلك«.
ومل يعلن ماكالرين عن بديل �ألون�شو يف جائزة موناكو، �ملرحلة �ل�شاد�شة 
من بطولة �لعامل للفورمول و�حد، بيد �ن تقارير �أ�شارت �إىل �إمكان عودة 
باتون  ي��ز�ل  ول  �عتز�له.  2009 عن  �لعامل  �لربيطاين جن�شون بطل 

يرتبط بعقد مع ماكالرين ك�شفري للفريق.
يف  �لفتتاحي  بال�شباق  ت��وج  )ف���ري�ري(  فيتل  �شيبا�شتيان  �لأمل���اين  وك��ان 
�شباق  )مر�شيد�س(  هاميلتون  لوي�س  �لربيطاين  �أح���رز  ث��م  ��شرت�ليا، 

�ل�شني.
وحل �ألون�شو يف �ملركز �لثالث ع�شر يف �ل�شباقني.

وتقام �شباقات �لبحرين ورو�شيا و��شبانيا، قبل جائزة موناكو يف نهاية �أيار 
مايو. ويعي�س �ألون�شو �ملو�شم �لثالث �لأخري يف عقده مع ماكالرين، �لتي 

�ن�شم �ليها على �أمل �حر�ز لقبه �لعاملي �لثالث، بيد �ن نتيجة تعاونهما 
كانت خميبة حتى �لآن. و�أبرز نتائج �شائق رينو �ل�شابق، حلوله خام�شا 

ثالث مر�ت، وذلك ب�شبب �شعف تاأدية حمرك هوند� بح�شب �ل�شائق.
ور�أى مايكل �أندريتي رئي�س فريق �أندريتي، وهو �شائق �شابق يف “�إندي 
كار” ف�شال عن م�شاركته يف �شباقات �لفورمول و�حد مع ماكالرين، �ن 
�ألون�شو قادر على تكر�ر �إجناز رو�شي. وقال �أندريتي: “قلة خربة فرناندو 

على �مل�شار�ت �مل�شتقيمة �ل�شريعة لي�شت م�شدر قلق بالن�شبة �يل«.
1978 ماريو  3 م��ر�ت و�ل��ف��ورم��ول و�ح��د  وتابع جنل بطل �ن��دي ك��ار 
�لأماكن  �ف�شل  هو   500 �نديانابولي�س  �شباق  �أن  “�أعتقد  �أن��دري��ت��ي: 
للتجارب على  يبد�أ م�شو�ره، لأن هناك فر�شة كبرية  ل�شائق جديد كي 

�حللبة، ولقد �أثبتنا �نه مبقدور �ل�شائقني �جلدد �لفوز هنا«.

األون�شــو يغيــب عـــن موناكــو للم�شـــاركــة يف �شبـــاق اإنــــدي 500  

رفع اأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل ام الإمارات

حممد بن خليفة: توجيهات قيادتنا وراء هذه املكا�شب املتالحقة

�ليوم  ���ش��ب��اح  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  �ل�����ش��اع��ة  يف  ت�شتكمل   
�خلمي�س 13 �أبريل 2017 مناف�شات �لن�شخة 
�ملدر�شية  ل���الأل���ع���اب  دب����ي  دورة  م���ن  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لريا�شي  دبي  جمل�س  ينظمها  �لتي  للطالبات 
وهيئة  �لتعليمية  دب���ي  منطقة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية، �لتي تقام مناف�شاتها 
�لريا�شية  مكتوم  ب��ن  هند  �ل�شيخة  �شالة  يف 

يف  فعالياتها  وتختتم  �لريا�شية  �ملزهر  و�شالة 
�خلام�س ع�شر من مايو �ملقبل. 

وتنطلق مناف�شات بطولة �لرجبي �لتي �أدرجها 
�لدورة  فعاليات  �شمن  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت للرجبي يف �لتا�شعة 
�لريا�شية  هند  �ل�شيخة  ب�شالة  �ل��ي��وم  �شباح 
�إىل   2003 مو�ليد  م��ن  �لثانية  �لفئة  �شمن 

فرق   8 �لبطولة  يف  وي�شارك   ،2005 مو�ليد 
من خمتلف مد�ر�س دبي، وتهدف هذه �لبطولة 
�لرجبي  لعبة  لن�شر  �لحت��اد  برنامج  دع��م  �إىل 
ب��ني ك��اف��ة �أو����ش���اط �مل��ج��ت��م��ع وذل����ك ب��د�ي��ة من 

�ملد�ر�س. 
وعلى جانب �آخر ت�شتكمل ت�شفيات بطولة �لكرة 
�ملقبل  �لث��ن��ني  ي��وم  �لفئة  ذ�ت  �شمن  �لطائرة 

�لريا�شية،  �مل��زه��ر  �شالة  يف  وت��ق��ام  �أب��ري��ل   17
على �أن ت�شتكمل مناف�شات �لكرة �لطائرة للفئة 
�لثالثة من مو�ليد 1999 �إىل مو�ليد 2002 
�ل�شيخة  �شالتي  يف  �أب��ري��ل   18 �ل��ث��الث��اء  ي��وم 
للفئة  �ل�شلة  كرة  ت�شفيات  وتقام  و�ملزهر،  هند 
وتختتم  �مل��ق��ب��ل،  م��اي��و   1 �لث��ن��ني  ي��وم  �لثانية 
بطولة �لكرة �ل�شلة للفئة �لثالثة يوم �خلمي�س 

4 مايو، يعقبها ختام �لفئة �لثانية يوم �لثنني 
�لطائرة  �لكرة  مناف�شات  تختتم  فيما  مايو،   8
وتختتم  م��اي��و،   9 �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �لثالثة  للفئة 

مناف�شات �لفئة �لثانية يوم �لأحد 14 مايو.
ت�����ش��م �ل������دورة �ل��ت��ي ت��ق��ام ل��ل��ع��ام �ل��ث��ال��ث على 
�أل���ع���اب ري��ا���ش��ي��ة ه���ي �لري�شة  ���ش��ب��ع  �ل����ت����و�يل، 
ولعبة  �ل�شلة،  ك��رة  �ل��ط��ائ��رة،  �ل��ك��رة  �ل��ط��ائ��رة، 

�إ�شر�ف  حت��ت  مبارياتها  جت��رى  �لتي  �لرجبي 
�لقوى،  و�أل����ع����اب  ل��ل��رج��ب��ي،  �لإم��������ار�ت  �حت�����اد 
ث��الث فئات من  �لعام  �ل���دورة ه��ذ�  وي�شارك يف 
 2006 م��و�ل��ي��د  م��ن  �لأوىل  �لفئة  �ل��ط��ال��ب��ات 
�إىل مو�ليد 2008، و�لفئة �لثانية من مو�ليد 
�لثالثة  و�لفئة   ،2005 مو�ليد  �إىل   2003

من مو�ليد 1999 �إىل مو�ليد 2002.

دورة دبـــي لالألعـــاب املدر�شيـــة للطالبـــات ت�شتـــاأنف ن�شاطهــا اليــوم 

م���ع �إ�����ش����د�ل �ل�����ش��ت��ار ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ات ر�يل 
�أبوظبي �ل�شحر�وي وتتويج �لفائزين برزت 
�لنتيجة �مل�شّرفة �ّلتي حققها �شاحب �لأر�س 
م��ع م��الح��ه عبيد  �مل��ق��ع��ودي  �أح��م��د  �ل�ّشائق 
�لإمار�ت  بولري�س  فريق  من  �لكتبيي  علي 
لل�شباقات بعدما متكن من قيادة �ل�بولري�س 
تي3  �ل���  فئة  ���ش��د�رة  �إىل   1000 �آر  زد  �آر 
و�إىل �ملركز �حل��ادي ع�شر يف �لرتتيب �لعام 
�لنهائي بوقت �إجمايل وقدره 30،52،30 
�شاعة. يف وقت حّل �لفرن�شي �شتيفان تروت 
1000( و�حلائز على  �آر  زد  �آر   )بولري�س 
�ملركز �لأول لر�يل دكار �لدويل لنف�س �لفئة 
دقائق   5 ح��و�ىل  ب��ف��ارق  �لو�شافة  مركز  يف 
عن �ملقعودي. �أما �ملركز �لثالث فعاد لل�شائق 
بريتو�لياك بولري�س �آر  زد �آر 1000 �لذي 

تاأخر يف �لرتتيب بفارق كبري. 
�ملقعودي �ّلذي ناف�س باألو�ن فريق بولري�س 
�آر  بولري�س  منت  على  لل�شباقات  �لإم���ار�ت 

1000 حتدث عن مغامرته يف ر�يل  �آر  زد 
�لنهاية كانت مم��ت��ازة بعدما  ب��الده وق���ال:  
و�إحتالل  »تي3«  �ل���  فئة  ت�شدر  م��ن  متكنا 
�لنهائي  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  11 يف  �ل����  �مل��رك��ز 
�لأّول  �ليوم  �ل�شحر�وي. يف  �أبوظبي  لر�يل 
ويف  �ل�باغي  ح��ر�رة  �إرت��ف��اع  م�شكلة  �شادفنا 
�إ�شافة  ع��ق��وب��ة  ع��ل��ى  ح�شلنا  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 
�لثالث  �ليام  يف  فاإ�شطررنا  �شاعات،   8،5
يف  �لفنية  م��ه��ار�ت��ن��ا  ك��ل  ن�شع  �أن  �لأخ����رية 
�ل���ق���ي���ادة ل��ت�����ش��ل �حل������دود �لأق�������ش���ى ب���دون 
يحدق  �خلطر  وك��ان  �ملجازفة  �أو  �ملخاطرة 
ب��ن��ا، ول��ك��ن �حل��م��دهلل متكنا يف ك��ل ي��وم من 
�لتقدم على �أقرب مناف�س لنا بحو�ىل �شاعة 
ون�شف �ل�شاعة �لأمر �لذي �شاعدنا كثري�ً و 
�لذي  �لهدف  حتقيق  من  متكنا  �لنهاية  يف 

�شاركنا من �أجله.
�لفرحة  �أك����م����ل  �ّل�������ذي  �مل����ق����ع����ودي،  وجن�����ح 
�إحر�ز  بعد  �لتتويج  من�شة  على  �لإمار�تية 

م��و�ط��ن��ه �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د �ل��ق��ا���ش��م��ي للمركز 
�لأّول، يف تعوي�س خيبة �لأم��ل يف باها دبي 
كاأ�س  بطولة  م��ن  �لثانية  �جل��ول��ة  �ل���دويل، 
�إثر   )FIA( �ل�شحر�وية  للر�ليات  �لعامل 
خ�شارته للمركز �لأّول يف فئة �ل� تي3 وذلك 
ب�شبب تعر�س �لدر�جة لعطل فني بفارق 9 
فادمي  �لأوك����ر�ين  مناف�شه  ع��ن  ث���و�ٍن فقط 

بريتو�لياك، علًما �أن �ملقعودي حّل يف �ملركز 
�لثامن يف �لرتتيب �لعام.

كاأول  �إ�شمه  �ملقعودي �شجل  �أن  ا  �أي�شً ونذكر 
دب���ي يف  ل��ب��اه��ا  �لتجريبية  ف��ائ��ز يف �جل��ول��ة 
نهاية عام 2016 عندما كان جولة مر�شح 
ل��ه ل��دخ��ول روزن���ام���ة ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �لعامل 

.)FIA( للر�ليات �ل�شحر�وية

الثنائي الإماراتي اأحمد �صيف املقعودي وعبيد الكتبي من فريق بولري�ض الإمارات لل�صباقات 

بطال فئة الـ »تي3« لرايل اأبوظبي ال�شحراوي
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الفجر الريا�ضي

قبل عام على نهائيات كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم يف رو�شيا، مل يعد هناك 
�لرجنتني  ليونيل مي�شي ومنتخب بالده  �لنجم  �مام  جمال للخطاأ 
�ل�شباين  ��شبيلية  م���درب  مو�طنها  م��ع  بالتعاقد  حتلم  ب��ات��ت  �ل��ت��ي 

خورخي �شامباويل خلالفة �دغاردو باوت�شا �ملقال.
جاءت �إقالة باوت�شا �لثنني يف توقيت منا�شب، ف�شامباويل �لذي يحتل 
فريقه ��شبيلية حاليا �ملركز �لر�بع يف �لدوري �ل�شباين، �أعلن موؤخر� 

�نه يحلم بتدريب مي�شي.
�ىل ذلك، يحظى �ملدير �لفني �لرجنتيني )57 عاما( مبو�فقة قائد 
مي�شي  وعلى غر�ر  �لرجنتني.  لتدريب  �أ�شا�شي  �شرط  وهو  �ملنتخب، 

�شانتا  حمافظة  من  �شامباويل  يتحدر  وباوت�شا،  مارتينو  وخ���ري�ردو 
ماريا  دي  �نخل  )مثل  �للبي�شيلي�شتي  مو�هب  خ��ز�ن  تعترب  �لتي  يف 

و�يزيكييل لفيتزي(.
 5 �ل��ع��امل  يف  لع��ب  لأف�شل  �لذهبية  �ل��ك��رة  ل�شاحب  �لكبري  �لنفوذ 
مر�ت هو نتيجة فر�غ د�خل �لحتاد �ملحلي منذ 2014، �لعام �لذي 
بعد هيمنته على �لحت��اد منذ  رئي�شه خوليو غروندونا  تويف خالله 

.1979
وتعترب فر�شية �لتعاقد مع �شامباويل ممكنة كونه �شينهي �ملو�شم يف 
�ي  يلعب  لن  ب��الده  منتخب  لن  �لرجنتني  �ىل  �لعودة  قبل  ��شبانيا 

مبار�ة ر�شمية قبل فرتة �لتوقف �ل�شيفية.
ويف م�شريته �لتدريبية �لتي ��شتمرت 15 عاما مع �لأندية يف �لبريو 
و�لكو�دور وت�شيلي و�أخري� يف �أوروبا، كان �أف�شل �إجناز له عام 2015 
عندما قاد منتخب ت�شيلي للقب كوبا �أمريكا للمرة �لوىل يف تاريخه 

على ح�شاب... �لرجنتني بقيادة مي�شي.
�ل�شلوب  على  بييل�شا،  مار�شيلو  �ل��رم��ز  تلميذ  ���ش��ام��ب��اويل،  ويعتمد 
به  �ل��ذي ظهر  �ملتو��شع  �للعب  �أ�شلوب  يتناق�س مع  �ل��ذي  �لهجومي 

�ملنتخب �لرجنتيني منذ تعاقده مع باوت�شا.
معه  �لتعاقد  يف  يرغب  �لرجنتيني  �لحت��اد  ك��ان   ،2016 �شيف  يف 

خلالفة مارتينو �لذي ��شتقال من من�شبه، لكن �شامباويل كان وقع 
قبلها بفرتة وجيزة عقده مع �إ�شبيلية و��شطر �ىل �لعتذ�ر بح�شرة.

�ن  �لوىل  �شفحتها  �شدر  على  �لريا�شية  “�أوليه”  �شحيفة  و�أك��دت 
�شامباويل “يعترب �ملر�شح �لوفر حظا كي ي�شبح مدربا للمنتخب”، 
)دييغو(  م���ع  �ي�����ش��ا  ���ش��ي��ج��ت��م��ع��ان  وت��ي��ن��ي��ل��ي  “تابيا  �ن  �ىل  م�����ش��رية 

�شيميوين” �ملدرب �حلايل لأتلتيكو مدريد �ل�شباين.
ومار�شيلو  �لرجنتيني،  �لحت��اد  رئي�س  تابيا،  كالوديو  �ن  و�و�شحت 
تينيلي، �ملكلف باملنتخبات �لوطنية، �شيتوجهان �ىل ��شبانيا يف نهاية 

�لأ�شبوع للقاء �شامباويل و�شيميوين ورمبا مر�شحني �آخرين.

الأرجنتـــني حتلـــم ب�شـــامبـــاولـــي بعـــد اإقالــــة باوت�شـــــا 

ليون  �أومل����ب����ي����ك  ف����ري����ق  ت�������ش���در 
�لفرن�شي �ملجموعة �لأوىل لبطولة 
لكرة  �لدولية  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن 
�لتي  ����ش���ن���ة،   17 حت�����ت  �ل�����ق�����دم 
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  ينظمها 
ب��ر���ش��ي��د ت�����ش��ع ن��ق��اط، وذل����ك بعد 
فوزه على �لهالل �ل�شعودي حامل 
�ل��ل��ق��ب ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه���دف يف 
�أم�س  �مل��ج��م��وع��ة  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام 
�ملركز  يف  �ل���ه���الل  وح����ل  �لأول، 
�لثاين ليتاأهل �لفريقان �إىل ن�شف 

�لنهائي.

ومثرية  ق���وي���ة  �مل�����ب�����ار�ة  وج�������اءت 
ليون  تقدم  حيث  �نطالقتها  منذ 
بالهدف �لأول يف �لدقيقة 16 عن 
عليه  �نتهى  لب��ول  ��شتبان  طريق 
�ل�شوط �لول، ويف �حل�شة �لثانية 
عاد �لهالل �إىل �للقاء بقوة ومتكن 
من تعديل �لنتيجة بو��شطة ريا�س 
وقبل   ،51 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  �هلل  ع��ب��د 
جنح  دقائق  بخم�س  �مل��ب��ار�ة  نهاية 
ليون يف ح�شم �للقاء بهدف �شجله 
وح�شل  مايونغا،  كرياك  �لالعب 
ليون  من  بهلويل  حممد  �لالعب 

�لفرن�شي على جائزة �أف�شل لعب 
رو�س  �شتيفن  له  �شلمها  �ملبار�ة  يف 

�ملدير �لفني لأكادميية ليون.
�لأهلي  حقق  �ملجموعة  نف�س  ويف 
دبي  ح�������ش���اب  ع���ل���ى  �لأول  ف������وزه 
م��ق��اب��ل هدفني،  �أه������د�ف  ب��ث��الث��ة 
ل��ي��غ��ادر �ل��ف��ري��ق��ان �ل��ب��ط��ول��ة من 
فايز  �شلطان  ون���ال  �لأول،  �ل���دور 
عنا�شر  و�أح��������د  �لأه�����ل�����ي  لع������ب 
�لذي  �مل�شتقبل  م��ه��اج��م  ب��رن��ام��ج 
�لريا�شي،  دب����ي  جم��ل�����س  �أط��ل��ق��ه 
جائزة �أف�شل لعب يف �ملبار�ة �لتي 

ت�شلمها من �لدكتور مو�شى عبا�س 
�لنادي  �أك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 

�لأهلي.
�للجنة  ت��ق��ي��م  �خ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
�ل���ي���وم �خل��م��ي�����س رحلة  �مل��ن��ظ��م��ة 
ت���رف���ي���ه���ي���ة ل����ل����ف����رق �لأج����ن����ب����ي����ة 
�مل�شاركة يف �لبطولة ت�شمل �ملعامل 
بينها  وم��ن  دب��ي  ملدينة  �لرئي�شية 
�لرحلة  ه��ذه  وت��اأت��ي  خليفة،  ب��رج 
�لتي  �لرتفيهية  �لرب�مج  �إط��ار  يف 
حتر�س �للجنة على �قامتها يف كل 

ن�شخة من �لبطولة.

بطل  بر�شلونة  م���درب  �ن��ري��ك��ي  ل��وي�����س  ي��وؤم��ن 
��شبانيا لكرة �لقدم بتحقيق فريقه “رميونتاد�” 
بثالثية  �لثقيلة  �خل�����ش��ارة  بعد  ثانية  )ع���ودة( 
�لثالثاء  �لي���ط���ايل  ي��وف��ن��ت��و���س  �أم�����ام  ن��ظ��ي��ف��ة 
�أبطال  ن��ه��ائ��ي دوري  رب���ع  ذه���اب  ت��وري��ن��و يف  يف 

�أوروبا.
وفاجاأ �ملهاجم �لأرجنتيني باولو ديبال بر�شلونة 
بت�شجيله هدفني يف �ل�شوط �لأول )7 و22(، 
قبل �ن ي�شيف �ملد�فع جورجيو كييليني �لثالث 
�لثاين،  �ل�شوط  �نطالق  دقائق على  بعد ع�شر 
ملعبه  يف  �ل��ك��ات��ال��وين  �ل���ن���ادي  مهمة  م�شعبا 

“كامب نو” �إيابا يف 19 �جلاري.
ير�هن  ق���د  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �ن  �ل 

�لتاريخي  �لجن����از  ع��ل��ى 
�لدور  يف  حققه  �ل���ذي 

�مل�شابقة  من  �ل�شابق 
قلب  �ذ  �ل����ق����اري����ة، 

خارج  ذهابا  تاأخره 
ملعبه �أمام باري�س 

عري�شا  فوز�  �شفر-4،  �لفرن�شي  جرمان  �شان 
6-1 ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه، م��ن��ه��ا ث���الث���ة �أه�������د�ف يف 

�لدقائق �ل�شبع �لأخرية من �ملبار�ة.
وقال �نريكي بعد �خل�شارة �لثالثاء “حتى �لغد 
)�ليوم(، ل �أريد �لتفكري بالطريقة �لتي ميكن 

�أن نعود فيها«.
ت�شجيل  ميكننا  م�شتو�نا،  ��شتعدنا  “�إذ�  �أ�شاف 
�أنا  ف��ري��ق، ول��ك��ن �لن،  �أي  �أم����ام  �أه����اف  �أرب��ع��ة 

غا�شب جد� ول �أريد �لتفكري بالمر«.
ما�شيميليو�نو  �مل��درب  بقيادة  يوفنتو�س  �ن  �ل 
�أليغري، �أظهر �ختالفه ب�شكل كبري عن �لفريق 
نهائي  1-3 يف  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �أم����ام  خ�����ش��ر  �ل����ذي 
��شتحق  �ذ   ،2015 �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري 
�لهجومية  بفعاليته  �ل��ث��الث��اء  �ل��ف��وز 
دون  حال  �لذي  �لدفاعي  و�ن�شباطه 
ليونيل  �لرجنتيني  �لثالثي  جناح 
لوي�س  و�لوروغ������وي������اين  م��ي�����ش��ي 
���ش��و�ري��ز و�ل���رب�زي���ل���ي ن��ي��م��ار من 
ت�����ش��ج��ي��ل ول����و ه����دف و�ح�����د خارج 

ملعبه.
و�أ�شاد �نريكي بيوفنتو�س بقوله “ل 
ب��اإم��ك��اين حتديد  �إذ� ك��ان  �أع���رف م��ا 
�لفارق بني يوفنتو�س �حلايل 
و�لفريق �لذي هزمناه 
لكن   .2015 يف 
�لفريق  ه���ذ� 
ر�ئعا  ي��ب��دو 
وق��������������دم 
ف����ع����ال 

م�شتوى رفيعا، ولعب بهجوم هائل و�شكل علينا 
�شغطا كبري�«.

وحتدث �نريكي �أي�شا عن �لظهري �لأمين د�ين 
�حل��ايل من  �ملو�شم  بد�ية  �ملنتقل قبيل  �لفي�س 
يز�ل  ل  �ن��ه  معترب�  يوفنتو�س،  �ىل  بر�شلونة 
“لعبا ر�ئعا وقادر� على �ملناف�شة. ل ي�شعني �إل 

�أن �هنئه على �د�ئه«.
لذعا  هجوما  �شهرين  قبل  �شن  �لفي�س  وك��ان 
وباأنها  بالكذب،  و�تهمها  بر�شلونة  �د�رة  على 

تعاملت معه بطريقة غري مالئمة.
�إىل  �لثالثاء  �لكبري  بفوزه  يوفنتو�س  ويدين 
جنمه �مل��ت��األ��ق ه��ذ� �مل��و���ش��م ب��اول��و دي��ب��ال �لذي 
مو�طنه  على  فتفوق  �لول��ني،  �لهدفني  �شجل 
فريقه  لي�شع  �مل��ب��ار�ة،  يف  و��شح  ب�شكل  مي�شي 
للبطولة  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  م�شارف  على 

�لتي �أحرز لقبها عامي 1985 و1996.
�ملو�شم،  هذ�  �لثالثية  على  يوفنتو�س  ويناف�س 
�ذ يت�شدر بفارق مريح يف �ل��دوري �ملحلي، كما 
بلغ نهائي �لكاأ�س �ملحلية حيث �شيو�جه لت�شيو، 
علما باأن �آخر فريق �يطايل جنح يف حتقيق هذ� 
2010 بقيادة  �ن��رت ميالن ع��ام  ك��ان  �لجن���از 
�ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو )ي�شرف على 

مان�ش�شرت يونايتد �لنكليزي حاليا(.
على  �لتغلب  �ل�شهل  من  “لي�س  �أليغري  وق��ال 
فريق مثل بر�شلونة، كما �إننا جنحنا باحلفاظ 
بالن�شبة  ��شا�شي  �أم��ر  �إن��ه  �شباكنا.  نظافة  على 

لنا«.
تو��شعنا  على  نحافظ  �أن  يجب  “ولكن  وتابع 
و�أن نو��شل �لعمل. باري�س �شان جرمان �شجل 

�أربعة �أهد�ف و�أنظرو� ماذ� حدث«.
�أعجب يف ن�شاأته  لكن ديبال )23 عاما( �لذي 
بجائزة  �مل��ت��وج  ع��ام��ا(،   29( مي�شي  مب��و�ط��ن��ه 
�أف�شل لعب يف �لعامل خم�س مر�ت، ينظر �ىل 

�لن�شف �ملمتلىء من �لكاأ�س.
وقال �لالعب �لذي �نتقل من بالريمو مقابل 
ي��ورو يف حزير�ن/يونيو  32 مليون  �أك��رث من 
يف  �أم�شياتي  �أروع  من  و�ح��دة  “كانت   ،2015

كرة �لقدم. دعونا ل ندمر ما حققناه«.
�أن كنت  “حلمت باأم�شية مثل هذه منذ  وتابع 
فعال،  �يجابية  ف��رتة  يف  كفريق  �إن��ن��ا  ط��ف��ال. 
�شعيد  على  فعال  مهم  وه��ذ�  باأنف�شنا  نوؤمن 
�ل�شرتخاء  ميكننا  “ل  م�شيفا  �أهد�فنا”، 
ك��ث��ري� لن����ه ي��ب��ق��ى ع��ل��ي��ن��ا زي�����ارة ك��ام��ب نو 
كبري  ف��ري��ق  ولكننا  �شعبا،  �لم���ر  و�شيكون 

�أي�شا وقد �أظهرنا ذلك«.
من جهته، �أكد كييليني �ن فريقه ل يخ�شى 
نخاف. نحرتمهم  “نحن ل  �لي��اب  م��ب��ار�ة 
ن��ع��م، ل��ك��ن��ن��ا ل ن���خ���اف. ل��ع��ب��ن��ا �أم�����ام �ف�شل 
�ملهاجمني يف �لعامل، وكنا نعلم �نه مبقدورنا 

م�شايقة بر�شلونة«.
و�أكد �ن نادي �ل�شيدة �لعجوز �شي�شتعد “لكل 

�لحتمالت” يف �لياب.
وكان كييليني تعر�س �إىل “ع�شة” من �شو�ريز 
يف مبار�ة �يطاليا و�لوروغو�ي يف �لدور �لول 

قاد �ملهاجم �لأرجنتيني باولو ديبال فريقه يوفنتو�س �ليطايل حامل لقب 
1985 و1996 �إىل و�شع قدمه يف ن�شف نهائي دوري �أبطال �أوروبا لكرة 
�لقدم، بعد فوزه �ل�شريح على �شيفه بر�شلونة �ل�شباين 3-�شفر �لثالثاء 
يف ذهاب ربع �لنهائي. و�شجل ديبال ثنائية مبكرة يف �ل�شوط �لأول، قبل �أن 
يعمق �ملد�فع جورجيو كييليني �لفارق مطلع �لثاين. و�شحيح �أن يوفنتو�س 
�لقارية  �مل�شابقة  1-3 يف نهائي  �أمام بر�شلونة  �لثاأر خل�شارته  �قرتب من 
�ل�شكيمة  ق��وي  م��ر�ت،  �للقب خم�س  بر�شلونة، حامل  �أن  �إل   ،2015 ع��ام 
على �ر�شه، بعدما قلب تخلفه يف دور �ل�16 برباعية على �أر�س باري�س �شان 

جرمان �لفرن�شي �إىل فوز تاريخي �يابا 1-6.
وتو��شلت عقدة بر�شلونة �لذي يخو�س ربع �لنهائي 

للمرة �لعا�شرة على �لتو�يل )رقم قيا�شي(، هذ� 
�إذ خ�شر يف دور �ملجموعات  �ملو�شم خارج ملعبه، 
 ،3-1 �لنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  �أر���س  على 
�أم����ام ���ش��ان ج��رم��ان �شفر-4 و�ل��ي��وم �شد  ث��م 

يف  بر�شلونة  ف�شل  كما  �شفر-3.  يوفنتو�س 
حتقيق �لفوز على �أر�س يوفنتو�س للمرة 
باحلفاظ  �لخ���ري  جن��ح  فيما  �خلام�شة، 
 22 على �شجله �خل��ايل من �خل�شارة يف 
ف��وز� و9  قارية على ملعبه )13  مبار�ة 

بر�شلونة،  متاعب  و��شتمرت  خ�����ش��ار�ت(. 
�ثر تعرثه  �لأوروبية  �ملو�جهة  بعد دخوله 

�ملركز  ف��ي��ه  �ل���ذي يحتل  �مل��ح��ل��ي  �ل����دوري  يف 
�لثاين، �ذ �شقط �أمام ملقة �شفر-2، ما حرمه 

ملعبه  على  �ملت�شدر  م��دري��د  ري���ال  تعرث  ��شتغالل 
من جهته، ل يز�ل  �أمام جاره �تلتيكو مدريد 1-1. 

يوفنتو�س يناف�س على �لثالثية هذ� �ملو�شم، �ذ يت�شدر 
بفارق مريح يف �لدوري �ملحلي وبلغ نهائي �لكاأ�س حيث 

�يطايل جنح يف  فريق  �آخ��ر  ب��ان  علما  �شيو�جه لت�شيو، 
2010 بقيادة �ملدرب  حتقيق هذ� �لجناز كان �نرت عام 

�لربتغايل جوزيه مورينيو.
وقال كييليني لقناة “بي �ن �شبورت” بعد �ملبار�ة: “كنا 

�حلقيقة  و�أح��رزن��ا ثالثية.  �لعامل  �أبطال  �أم��ام  نلعب 
و�لد�ء.  لالنت�شار  �شعد�ء  ون��ح��ن  ف��زن��ا  �ن��ن��ا  ت��ق��ول 
ل��ق��ي��ا���س م�شتو�نا  �ل���ع���ودة  م���ب���ار�ة  ن��ل��ع��ب  �ن  ن��ري��د 
�لوروبي. لدينا ثقة كبرية بانف�شنا ونحن ر��شون 
 90 و�شتكون  متبقية،  مبار�ة  هناك  قدمناه.  عما 

دقيقة قوية«.
وعن �مكانية عودة بر�شلونة مكما ح�شل مع �شان 

جرمان �أ�شاف كييليني: “نحن ل نخاف. نحرتمهم 
نعم، لكننا ل نخاف. لعبنا �مام �ف�شل �ملهاجمني يف 

�لعامل، وكنا نعلم �نه مبقدورنا م�شايقة بر�شلونة. 
مبار�ة �لعودة قد تكون مفخخة، لكننا ن�شتعد جلميع 

�لحتمالت«.
�ليغري  ما�شيميليانو  يوفنتو�س  م��درب  ر�أى  جهته،  من 

�ن “�ملبار�ة كانت كبرية. �هنىء �لالعبني، فقد كان عر�شا 
كرويا جميال. قدم بوفون �د�ء مميز�، ونحن كنا جيدين. 

خطوة  حققنا  �لنهائي.  بربع  تليق  م��ب��ار�ة  ه��ذه 
�ىل �لأم���ام. يف م��ب��ار�ة �ل��ع��ودة علينا �أن 

ويجب  ه���ادئ���ني.  ن���ك���ون 
بهذ�  ن�شتمتع  �ن 

�لنت�شار«.
وخ��������������ا���������������س 
ب�����ر������ش�����ل�����ون�����ة 
�ملبار�ة يف غياب 
�ملحوري  لعبه 
��������ش�������ريج�������ي�������و 

بو�شكيت�س �ملوقوف ب�شبب نيله �نذ�رين بطاقتني �شفر�وين، وتوىل مركزه 
لوي�س  بر�شلونة  م��درب  وفاجاأ  ما�ش�شري�نو.  خافيري  �لأرجنتيني  �ملتقدم 
�نريكي �جلميع بالزج بالفرن�شي جريميي ماتيو يف مثلث دفاعي �إىل جانب 
�لي�شر  �لظهري  جل�س  فيما  �أومتيتي،  �شامويل  و�لفرن�شي  بيكيه  ج��ري�ر 
جوردي �آلبا على مقاعد �لبدلء. على ملعب “يوفنتو�س �شتاديوم” و�أمام 
ن�شطا مطلع �ملبار�ة، فمن  “�ل�شيدة �لعجوز”  41 �ألف متفرج، بد� فريق 
ر�أ�شية بني يدي �حلار�س  �لأرجنتيني غونز�لو هيغو�ين  �شربة حرة لعب 

�لأملاين مارك �أندري تري �شتيغن )3(.
لكن يف �لهجمة �لتالية، تالعب �جلناح �لأمين �لكولومبي خو�ن كو�در�دو 
بالكرة �أمام ماتيو، ثم مرر �إىل ديبال �لذي �شددها لولبية �شاحرة من 
م�شافة قريبة �ىل ميني تري �شتيغن )7(. وهذ� ��شرع هدف يهز 

�شباك بر�شلونة هذ� �ملو�شم يف جميع �مل�شابقات.
ب��ي��ن��ي��ة �شاحرة  �ل�������رد، وم�����ن مت����ري����رة  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ح������اول 
لالأرجنتيني ليونيل مي�شي، �أف�شل لعب يف �لعامل خم�س 
لعب  �شددها  �يني�شتا،  �إىل  ف�شة  م��ن  طبق  على  م���ر�ت، 
�ل�����ش��غ��رى لولبية  �ملنطقة  م��ن ح��اف��ة  �مل��خ�����ش��رم  �ل��و���ش��ط 
يف  بوفون  جانلويجي  “�لعجوز”  �حلار�س  تعملق  بيمناه 

�إبعادها �إىل ركنية )21(.
وم���ن �مل���رت���دة �ل��ت��ال��ي��ة، �ن��ط��ل��ق �مل��ه��اج��م �ل���ك���رو�ت���ي ماريو 
ديبال  �ىل  �ر�شية  وم��رر  �لي�شرى  �جلهة  على  مانزوكيت�س 
�ملنطقة  م��ن ح��اف��ة  �مل���رة  ه��ذه  ق��وي��ة  م��ن دون حت�شري  �طلقها 
�شكنت �لز�وية �ليمنى �لر�شية مب�شاهمة من يد تري �شتيغن 
7 مباريات يف دوري  وه��ذ� ر�ب��ع هدف لديبال يف   .)22(
�لبطال و�ل�شاد�س ع�شر هذ� �ملو�شم، كما هو ثامن هدف 

له يف �آخر �شبع مباريات على �ر�شه يف جميع �مل�شابقات.
�أول لعب من يوفنتو�س ي�شجل ثنائية  و�أ�شبح ديبال 
يف دوري �لأبطال منذ مو�طنه كارلو�س تيفيز 

يف �ذ�ر/مار�س 2015.
بر�شلونة  �شيطرة  ظ��ل  ويف 
ع���ل���ى �حل����ي����ازة من 
م���ن  دون 
�خ��������رت�ق 
ملنطقة  �
 2 9 % (
ل����ي����وف����ن����ت����و�����س(، 
بفر�شتني  �لأول  �ل�������ش���وط  ي��وف��ن��ت��و���س  �خ���ت���ت���م 

خطريتني ودخل غرف �ملالب�س متقدما بهدفني نظيفني.
وب��ني �ل�����ش��وط��ني، دف��ع �ن��ري��ك��ي ب��الع��ب �ل��و���ش��ط �لربتغايل 
�أندريه غومي�س بدل من ماتيو، ثم ح�شل مي�شي على فر�شة 
�ملنطقة  بيمناه من حافة  باأر�شية خطرية  �لفارق  تقلي�س 
مرت بجانب �لقائم �لأي�شر لبوفون )46(، رد عليها لعب 
�لعار�شة  ف��وق  بت�شديدة  خ�شرية  �شامي  �لأمل��اين  �لو�شط 
خطرية  ك��رة  �يني�شتا  ���ش��دد  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  ويف   .)47(
�لتقطها  بكرة  هيغو�ين  عليها  رد   ،)52( �لعار�شة  ف��وق 
�نفر�دية  �لأخ��ري ب�شد  يتاألق  �ن  �شتيغن )53(، قبل  تري 
هيغو�ين حارما �لرجنتيني من �لت�شجيل للمرة �لر�بعة يف 
19 مو�جهة �شد بر�شلونة. �شلكن من ركنية لبيانكونريي، 
�لذي  كييليني  جورجيو  �مل��د�ف��ع  مبر�قبة  ما�ش�شري�نو  ف�شل 
�لهدف  م�شجال  �ل�شباك  ث��م  �لأمي���ن  �لقائم  يف  ب��ر�أ���ش��ه  لعبها 
وهذ� ثاين هدف لكييليني )32 عاما(  �لثالث لفريقه )55(. 
�لذي غاب عن نهائي 2015، يف دوري �لأبطال، بعد �لأول يف 
ت�شرين   21 يف  �أي�شا  بر�أ�شه  �ل�شر�ئيلي  حيفا  ماكابي  مرمى 
�ل��رد، خ�شو�شا  بر�شلونة  ح��اول  وعبثا   .2009 �لأول/�ك��ت��وب��ر 
من كرة خطرية ل�شو�ريز عن بعد �شتة �أمتار مرت بجانب �لقائم 
�ملدرب  بثالثية نظيفة لالعبي  �ملبار�ة  لتنتهي  �لأمين )68(، 

ما�شيميليانو �ليغري.

ليون الفرن�شي يت�شدر وخ�شارة اأوىل حلامل 
اللقب يف دولية حمدان بن حممد

انريكـــي يوؤمـــن بتحقيـــق 
معجــــزة ثانيــــة 

يوفنتو�س ي�شعق بر�شلونة ويقرتب 
من ن�شف النهائي

رر



    
ممثل هندي ي�شرق منزل زميله

�أوبرومين  يف حادثة �شادمة وبعدما عانى ممثل بوليوود فيفيك 
موجة من �ل�شرقات �ل�شغرية يف منزله، مت �لقب�س على �جلاين 

بعد �إعد�د فخ له و�ت�شح �أنه �أحد �لعاملني �ل�شابقني باملنزل.
�لل�س  ت�شليم  �أثناء  �لإع��الم  و�شائل  دع��وة  على  �أ�شر  فيفيك  لكن 
ل� لل�س قام  �ل�شرطة ليكون عربة لغريه. وخالل ��شطحابه  �إىل 
�أخ��ري� عن  ك�شف  �لكامري�ت  قناع على وجهه، ويف ح�شور  بو�شع 
وجه �لل�س �لذي مل يكن يف �حلقيقة �شوى �شديقه �لنجم ريتي�س 

دي�شموخ.
ومع �نبهار و�شائل �لإعالم باحلدث، �أو�شح �ملمثل ريتي�س دي�شموخ، 
�إب��د�ع جديد يف  وهو مكبل �ليدين �أن �حليلة �ملبتكرة، هي جمرد 

.Bank Chor لت�شويق وجزء من �لدعاية لفيلمهما �لقادم�
�أوبروي  فيفيك  دي�شموخ،  ريتي�س  بطولة   Bank Chor فيلم 
وريا ت�شاكر�بورتي، ومن �ملقرر عر�شه على �ل�شا�شة �لف�شية د�خل 

�لهند وبجميع �أنحاء �لعامل يوم 16 يونيو حزير�ن عام 2017.

يقتل زوجته املعلمة وتلميذًا بالف�شل
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  ل��الأط��ف��ال  معلمة  �إن  �ل�شرطة  قالت 
و�أحد تالميذها قتال بر�شا�س زوجها �ملنف�شل عنها، عندما �أطلق 
�بتد�ئية يف  �لدر��شي مبدر�شة  ف�شلها  م�شد�شه يف  �لر�شا�س من 

مقاطعة �شان برناردينو يف كاليفورنيا.
�ل���ذي قالت  ب��ن��ري�ن �مل�شلح  ب��ج��روح خ��ط��رية  و�أ���ش��ي��ب تلميذ ث��ان 
�أ�شلحة  بحيازة  �تهامات  �شمل  جنائياً  تاريخاً  لديه  �إن  �ل�شلطات 

وعنف �أ�شرى، �شبق زو�جه �ملقت�شب من �ملعلمة.
وقال رئي�س �ل�شرطة غارود بورغو�ن، �إن "�إطالق �لنار يف مدر�شة 
و�نتحار فيما  �شان برناردينو كان قتل  ب��ارك �لبتد�ئية يف  ن��ورث 
يبدو"، وهذه �أحدث حالة من ع�شر�ت �حلالت من �لعنف �مل�شلح 

يف �ملد�ر�س �لأمريكية.
وزوجته  �أن��در���ش��ون  �شيدريك  يدعى  �مل�شلح  �أن  �ل�شلطات  و�أف���ادت 
وذكر  ع��ام��اً،   53 �لعمر  م��ن  ويبلغان  �شميث،  �إل��ني  ك��اري��ن  ت�شمى 
نحو  منذ  و�نف�شال  وجيزة  لفرتة  �رتبطا  �لزوجني  �أن  ب��ورغ��و�ن 

�شهر �أو �شهر ون�شف �ل�شهر.
�لنار  باإطالق  �أ�شيبا  �للذين  �لتلميذين  �أن  �ل�شرطة  رئي�س  وذكر 
كانا و�قفني خلف �ملعلمة، وتويف �أحد �لتلميذين متاأثر�ً بجروحه 

بينما ل يز�ل �لآخر يف م�شت�شفى ويقال �إن يف حالة م�شتقرة.
و�أخفى  ك��ز�ئ��ر،  �مل��در���ش��ة  �أن��در���ش��ون دخ��ل  �أن  �ل�شرطة  و�أو���ش��ح��ت 

�شالحه �إىل �أن فتح �لنار يف �لف�شل �لدر��شي. 

معكرونة باحل�شرات
�أم��ام مطعم ناجي للمعجنات يف طوكيو  ��شطف حمبون للطعام 
معكرونة  ع��ن  ع��ب��ارة  يقدمه  جديد  �شحن  لتجربة  �لأح���د  �أم�����س 
�ملطعم  ق��دم  �ل�شحن  ت��ق��دمي  مبنا�شبة  �ح��ت��ف��ال  ب��احل�����ش��ر�ت.ويف 
يف  �ملعكرونة  �شر�ئح  �لزبائن  يغم�س  ت�شوكيمن" حيث  "ح�شر�ت 
دود  وم�شحوق  جنادب  �أو  �شر��شري  يحوي  �ختيارهم  من  ح�شاء 
�لقز. و�بترُكر هذ� �ل�شحن بعد جناح �شحن "معكرونة �ل�شر��شري" 
�شينوهار�  ويوتا  ناجي  مطعم  مدير  نظمه  و�ل��ذي  �ملا�شي  �لعام 
لأكل  �لرتويج  يف  ويرغب  ح�شر�ت  لتناول  �حتفالت  ينظم  �ل��ذي 

�حل�شر�ت يف �ليابان و�لعامل.
وت�����ش��م��ل �ل��وج��ب��ة �ل�����ش��ام��ل��ة م��ع��ك��رون��ة ب��احل�����ش��ر�ت و���ش��ح��ن �أرز 
بال�شر��شري و�أ�شابع ملفوف وديد�ن مقلية وبوظة )�آي�س كرمي( 

بنكهة م�شحوق �حل�شر�ت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعتدي على �شائق اأجرة وت�شرقه 
�عتقلت �ل�شرطة �لأمريكية �شابة قامت بالإعتد�ء �شائق �شيارة �أجرة حتت تهديد �ل�شالح مب�شاعدة �شديقني لها، 

قبل �أن ت�شرق منه مبلغاً من �ملال. 
�أقدمت بريتاين كارتر )23 عاماً( من ولية �أوهايو �لأمريكية على �لإعتد�ء على �شائق �شيارة �أجرة حتت �لتهديد 

ب�شكني، مب�شاعدة رجلني كانا برفقتها. 
ووجهت �ل�شرطة تهمة �لغت�شاب و�ل�شطو �مل�شلح لربيتاين �لتي تبني لحقاً باأن لها �أ�شبقيات يف �ل�شرقة و�لتحر�س 

�جلن�شي، وتعاطي �ملخدر�ت. 
وتقول رو�ية �ل�شرطة باأن بريتاين كانت برفقة رجلني عندما ��شتقلت �شيارة �أجرة باجتاه �أحد �لفنادق. ويف �لطريق 
قام �شديقها جاك�شون بتهديد �ل�شائق ب�شكني، و�إجباره على ممار�شة �لفعل �ل�شائن مع �ل�شابة �لتي كانت جتل�س 

يف �ملقعد �لأمامي. 
ويف نهاية �ملطاف ترجل �لثالثة من �شيارة �لأجرة بعد �أن �شرقو� ما بحوزة �ل�شائق من نقود. وحل�شن �حلظ مل 

ي�شب �شائق �لتك�شي باأي �أذى خالل �حلادث، �إل �أنه خ�شر مبلغاً �شئياًل ل يتجاوز 30 دولر �أمريكي. 
ويذكر باأن �ل�شخ�س �لثالث متكن من �لفر�ر، و�أن �ل�شرطة ل ز�لت تقوم بالبحث �حلثيث عنه، بح�شب ما ورد يف 

�شحيفة مريور �لربيطانية.   
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تتفاجاأ براأ�س جمل من نافذة �شيارتها
�إغالق  د�ئًما  عليهما  ينبغي  �أن��ه  �شفاري  حديقة  زو�ر  من  ز�ئرتان  تعّلمت 
نافذة �ل�شيارة عند �لتجّول د�خل �حلديقة، بعدما �أدخل َجَمل عمالق ر�أ�شه 

من نافذة �شيارتهما و�أكل غد�ءهما.
وكانت �لمر�أتان تتجولن د�خل �إحدى حد�ئق �ل�شفاري مبدينة كوبري��س 
جائع  ج��َم��ل  �شيارتهما  حا�شر  عندما  �لأم��ري��ك��ي��ة،  تك�شا�س  ب��ولي��ة  ك��وف 

ونعامة، وذلك وفًقا ملا ذكرته �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�نظري  �إلهي  يا  �لمر�أتني وهي تقول:  �إح��دى  �لفيديو تظهر  ويف مقطع 
�أن يلعقني  �أري��ده  �أنا خائفة ول  لهذ� �جلَمل �ل�شخم �لذي يقرتب نحونا 
لأنه �شخم جًد�. لكن فجاأة يبدو �أن �للعق كان �أقل �هتماماته وذلك عندما 
�أدخل �جلَمل ر�أ�شه من نافذة �ل�شيارة، ما دفع �لمر�أتان �إىل �ل�شر�خ ب�شوت 
مرتفع. وعلى ما يبدو مل يهتم �جلمل ل�شر�خهما بل قام بدًل من ذلك 

بتناول وجبة خفيفة كانت �إحدى �لمر�أتني ت�شعها قريبة من مقعدها.
يف  بالكامل  تناولها  لكنه  �لوجبة  تلك  من  ج��زء  باأخذ  �جلمل  يكتف  ومل 
ذلك �شرخت  وبعد  للوجبة.  �لورقي  �لغالف  ذلك  و�ح��دة، مبا يف  ق�شمة 
�أك��ل حقيبة طعام  لقد  كلها  �لوجبة  �أخ��ذ  “لقد  قائلة:  �لم��ر�أت��ني  �إح��دى 
�إنه يف �شيارتك”. ومن �ملعروف عن  �أخرى  �إنه يعود مرة  �إلهي  كاملة.. يا 
�لإبل �أنها حيو�نات عا�شبة وترعى طو�ل �ليوم لكن من غري �ملعروف عنها 
�أنها تنتقي طعامها فخيار�تها �لغذ�ئية حمدودة نظًر� للبيئة �ل�شحر�وية 
�لتي تعي�س فيها لذلك فهي تاأكل كل ما جتده حتى ولو كانت نباتات �شائكة 

�أو �أغ�شان وذلك لأنها متتلك �شفاها �شميكة متكّنها من ذلك.

ثعبان مدمن خمدرات
قال م�شوؤولون �إن �ل�شلطات �لأ�شرت�لية ��شطرت لإر�شال ثعبان غابات من 
�إدم��ان �ملخدر�ت،  �إع��ادة تاأهيل من  "بايثون" طوله مرتين �إىل مركز  نوع 
لت�شنيع خم���در�ت  مل��ع��م��ل  �ل�����ش��رط��ة  م��د�ه��م��ة  خ���الل  ب��ع��د �شبطه  وذل����ك 

�مليثامفيتامني يف ولية نيو �شاوث ويلز.
�أفادت �إد�رة �خلدمات �لإ�شالحية" يف نيو �شاوث ويلز يف بيان باأن �لبايثون، 
عرب  �مليثامفيتامني  ت�شرب  قد  ك��ان  �ل�شامة،  غري  �لثعابني  من  ن��وع  وه��و 

م�شام جلده خالل تو�جده يف �ملعمل، وبدت عليه عالمات �لإدمان.
و�شط  ك��ان  �لثعبان،  على  �لعثور  عند  �إن��ه  �لإد�رة  با�شم  متحدثة  وق��ال��ت 
�شلوكه  كان  كما  و�شارد،  مرتبك  ب�شكل  وت�شرف  �مليثامفيتامني  من  كمية 

عدو�نياً.
�مليثامفيتامني  معمل  ح���ول  �لتفا�شيل  م��ن  مب��زي��د  �مل��ت��ح��دث��ة  ت���دل  ومل 

و�ملد�همة، حيث �أن �لق�شية مل ت�شل �إىل �لق�شاء بعد.
ومت �إر�شال �لثعبان بعد ذلك �إىل مركز لرعاية �لكائنات �لربية تابع لإد�رة 
�شيدين  غ��رب  �شمال  ويند�شور  مدينة  يف  وذل���ك  �لإ���ش��الح��ي��ة،  �خل��دم��ات 

ليخ�شع لربنامج تخل�س من �ل�شموم ي�شتمر �شتة �أ�شابيع.

ال�شامريون الفل�شطينيون 
يحتفلون بعيد "الف�شح"

�لفل�شطينيون  �ل�شامريون  �أح��ي��ا 
فجر �م�س �لول �لثالثاء، مر��شم 
قمة  على  �لف�شح" �ليهودي  "عيد 
نابل�س  م��دي��ن��ة  يف  ج�����رزمي  ج��ب��ل 
�ملحتلة،  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  ���ش��م��ال 
مب�������ش���ارك���ة �ل���ع�������ش���ر�ت م����ن �أب���ن���اء 
�ل��ط��ائ��ف��ة �ل�����ش��ام��ري��ة �ل���ت���ي تعد 
ع��ل��ى م�شتوى  �لأ���ش��غ��ر  �ل��ط��ائ��ف��ة 

�لعامل.
و�شارك ع�شر�ت �لفل�شطينيني من 
�إىل  �ملدينة، م�شلمني وم�شيحيني، 
فل�شطيني  ر���ش��م��ي  ح�����ش��ور  ج��ان��ب 
يتخللها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ي��د  م��ر����ش��م  يف 
بالعيد  خ���ا����ش���ة  دي���ن���ي���ة  ط���ق���و����س 
وفق  خ��اروف��اً   55 ذب��ح  ر�أ�شها  على 
من  كقر�بني  �لتور�تية،  �لتقاليد 
�لطائفة هلل لتنجيته بني �إ�شر�ئيل 
بعد �لتيه يف م�شر، حيث يتم ذبح 
�خل��ر�ف و�إ�شعال �لنار د�خ��ل حفر 

طويلة وعميقة، و�شويها و�أكلها.
ون�شاًء  رجاًل  �ل�شامريون  ويتناول 
خالل �إحياء مر��شم "عيد �لف�شح" 
�خلر�ف �مل�شوية ومن ثم يتناولون 
نبتًة �شديدة �ملر�رة من �أجل تذوق 
�إ�شر�ئيل  بني  عا�شها  �لتي  �مل���ر�رة 
تقاليدهم  وف��ق  �شيناء  تيه  خ��الل 
�ل��ت��ي يقولون  �ل��ي��ه��ودي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة 

�أنها �أ�شل �لديانة.
�لطائفة  �����ش����ك����ان  ع�������دد  وي����ب����ل����غ 
 790 �لفل�شطينية نحو  �ل�شامرية 
�أغ���ل���ب���ه���م يف جبل  ي��ق��ي��م  ن�����ش��م��ة، 
ن��اب��ل�����س �شمال  ج���رزمي يف م��دي��ن��ة 
�مل��ح��ت��ل��ة، فيما  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة 
يقيم �آخ��رون يف مدينة حولون يف 
1948، ويعود  �ملحتلة عام  �لأر�س 

تاريخ �لطائفة �إىل 3653 �شنة. 

بيع املا�شتني نادرتني باملزاد 
تطرح د�ر مز�د�ت �شوثبيز �ملا�شتني 
�للون  زرق�����اء   ، �أب���ول���و  �ل���ن���ادرت���ني 
دولر،  مليون  ب�50  قيمتها  تقدر 
و�أرمت��ي�����س، وردي���ة �ل��ل��ون �لتي قد 
دولر،  م��ل��ي��ون   18 ���ش��ع��ره��ا  ي��ب��ل��غ 

للبيع يف مايو �ملقبل. 
و���ش��ت��ع��ر���س �مل��ا���ش��ت��ان �أب����ول����و بلو 
يف  ب��امل��ز�د  للبيع  بينك  و�أرمت��ي�����س 
ماند�رين  بفندق  �ملقبل  مايو   16
جنيف  م����دي����ن����ة  يف  �أوري������ن������ت������ال 
د�ر  �أع��ل��ن��ت  ح�شبما  �ل�شوي�شرية، 

�ملز�د�ت �لإثنني �ملا�شي. 
�ملا�شتني  �أن  ���ش��وث��ب��ي��ز  وك�����ش��ف��ت 
�لفريدتني متثالن "�حللي �لأكرث 

�أهمية �لتي مت تقدميها يف مز�د. 
 38 �أب��ول��و بلو بني  وت���رت�وح قيمة 
ترت�وح  بينما  دولر،  مليون  و50 
 12.5 ب��ني  بينك  �أرمت��ي�����س  قيمة 

و18 مليون دولر. 

اأم تبتكر عقابا جديدا لأطفالها 
�ب��ت��ك��رت �أم ع��ق��اب��ا مم��ي��ز� لأب��ن��ائ��ه��ا ب��ع��د �أن ت�����ش��اج��ر� مع 
د�خل  ���ش��وي��ا  �ل��رق�����س  ع��ل��ى  �أج��ربت��ه��م��ا  ح��ي��ث  بع�شهما، 
ميل  ديلي  �شحيفة  ن�شرته  ملا  وفقا  �شريت" و�حد،  "تي 

�لربيطانية .
يرتديان  وهما  �لطفلني  �ملن�شور ظهر  �لفيديو  وبح�شب 
بوجه  ظهر�  ولكن  بع�شهما  مع  ويرق�شون  �شريت  �لتي 
تلقوه قبل  �لعقاب قد  ه��ذ�  �أن  �مل��وؤك��د  عاب�س ج��د�، فمن 

ذلك من و�لدتهم.
�أمريكا  يف  ت�����ش��وي��ره  مت  �ل��ف��ي��دي��و  �إن  �ل�شحيفة  ق��ال��ت 
�ل��ف��ي��دي��و وه���ي تقول  �جل��ن��وب��ي��ة وظ��ه��ر ���ش��وت �لم يف 

لأطفالها �أن مي�شكا �أيديهما.

م�شاعد �شري مللكة بريطانيا بوظيفة غريبة
مت موؤخًر� �لك�شف عن م�شاعد �شري لدى ملكة بريطانيا 
�إليز�بيث �لثانية يف ق�شر باكنغهام ميار�س وظيفة و�حدة 
غاية يف �لغر�بة، �إذ عليه �رتد�ء �لأحذية �جلديدة للملكة 

وجتريبها قبل �أن ترتديها لتليينها.
وك�شف �أحد موظفي ق�شر باكنغهام عن �أن هذ� �مل�شاعد 
�شوف ي�شطر �إىل �رتد�ء �أحذية �مللكة حتى تليينها، ومن 
يح�شل على هذه �ملهمة �شوف ي�شطر �إىل �رتد�ء زوج من 
�شجادة  على  �ل�شري  عليه  ويجب  �لبيج،  �لكاحل  ج��و�رب 

�لق�شر فقط.
و�أ�شاف �لعامل د�خل �لق�شر �مللكي، �لذي مل يك�شف عن 
��شمه ل�شحيفة “Evening Standard” �لربيطانية: 
ترتديها  بحيث  م��ري��ح��ة  �مل��ل��ك��ة  �أح��ذي��ة  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
�أن تقول” �أن��ا غري  �أب��ًد�  على �لفور، فجاللتها ل ميكن 
مرتاحة، ول �أ�شتطيع �ل�شري �أكرث من ذلك “، خمتتماً: 

قبلها. ما  �شخ�س  يرتديها  �أن  يف  �حلق  “لها 

يك�شب رزقه من تقليد ترامب
باآر�ئه  ل��ل��ج��دل  �مل��ث��ري  ت���ر�م���ب  ����ش��ت��ل��م دون���ال���د  �أن  م��ن��ذ 
�لأبي�س،  �لبيت  يف  �ل�شلطة  مقاليد  �لغريبة  وت�شرفاته 
و�لأربعني  �خل��ام�����س  �لرئي�س  تقليد  �ل��ك��ث��ريون  ي��ح��اول 
بعيد�ً  ذهب  �لبع�س  �إن  بل  �لأمريكية،  �ملتحدة  للوليات 
يف ذل��ك، كا فعل رجل �شتيني �شيني حتولت موهبته يف 

تقليد تر�مب �إىل م�شدر رزق بالن�شبة له.
ومل يكن رئي�س �لتحرير �ملتقاعد ملجلة هونان �ل�شيد يل 
ليانغ وي )64 عاماً( يدرك �أنه ميلك �لقدرة على تقليد 
دونالد تر�مب، و�كت�شف ذلك عن طريق �ل�شدفة، عندما 
مثل  يت�شرف متاماً  �أن��ه  �أخ��ربه  ل��ه،  برفقة �شديق  ك��ان 
وكالة  قبل  �ختياره من  يتم  �أن  قبل  �لأمريكي،  �لرئي�س 
�شخ�شية  با�شتخد�م  �ملنتجات  لبع�س  للرتويج  للمو�هب 

تر�مب، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.
ويف حديث �أجرته معه موؤخر�ً جملة �لتاميز قال يل "كنت 
�أ�شعر بال�شيق، ووقفت فجاأة وحتركت يدي بطريقة غري 
متوقعة، فطلب مني �شديقي �أن �أكرر هذه �لإمياءة، قبل 
فيما  وتبني  ما،  �شخ�س  مثل  �أت�شرف  �أنني  يخربين  �أن 

بعد �أنه يق�شد �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب".

جنيفر هد�شون تطلق كليب 
"Remember Me"

 ،"Remember Me" أطلقت �لنجمة �لعامليةجنيفر هد�شونكليب �أغنيتها �جلديدة�
وهو �لكليب �لذي �أخرجه �مييل نافا، و�شارك يف �لكليب روب �إيفانز.

وح�شد �لكليب �جلديد ن�شب م�شاهدة عالية منذ �طالقه، و�نهالت �لتعليقات عليه من 
قبل جمهور �لنجمة جنيفر هد�شون �ملنت�شر يف �لعامل حيث �ثنو� على �لكليب.

ويف بيان �أ�شدرته �لنجمة جنيفر هيد�شون �أكدت �أنها مبجرد �أن تلم�شها �أحد مقاطع 
كلمات، فهي  �أن ترتجمها يف  بالإثارة ل ميكنها  �شعور  لها  �لعمق جتلب  �ملو�شيقىمن 

ت�شعر �أن �لعمل ككل مميز من �أول �لتاأليف حتى و�شوله لل�شا�شة.

Welwalk WW( الذي انتجته �صركة تويوتا موتور اليابانية للم�صاعدة يف اإعادة  م�صوؤولة ت�صويق ت�صتعر�ض الروبوت )1000 
تاأهيل املر�صى امل�صابني بال�صلل يف الطراف ال�صفلية نتيجة لل�صكتة الدماغية وغريها من الأ�صباب. )ا ف ب(

امللكة اإليزابيث 
تفرح فيلة

�أظ��ه��رت ل��ق��ط��ات م�����ش��ورة فرحة 
�أنثى فيل �أطعمتها �مللكة �إليز�بيث 
وزوجها �لأم��ري فيليب م��وز�ً مما 
بالفرح  �ل�شعور  �نتقال  �إىل  �أدى 

بني �لقطيع بالكامل.
ك��ان��ت �أرُن��ث��ى �ل��ف��ي��ل و����ش��م��ه��ا دونا 
�أفيال  ت�����ش��ع��ة  ق��ط��ي��ع م���ن  ���ش��م��ن 
م��رك��ز� لرعاية  �أودع�����ت  �آ���ش��ي��وي��ة 
ويب�شنيد  ح���دي���ق���ة  يف  �ل���ف���ي���ل���ة 

للحيو�ن �لو�قعة خارج لندن.
وقالت حديقة �حليو�ن �إن �لأفيال 
�شعرت بفرحة غامرة خالل زيارة 

�مللكة.
حديقة  مدير  فيلد  ديفيد  وق��ال 
�شعرت  "�لأفيال  �حل�������ي�������و�ن 
�مللكة.  روؤي��ة جاللة  ل��دى  بالفرح 
نر�قب  لكوننا  ذل���ك  نفهم  ن��ح��ن 
تو��شلهم.. وكانت �لأفيال �شعيدة 

مبا يحدث."
�أنثى ول��دت قبل  ومن بني �لفيلة 
�مللكة  م��ن عيد ميالد  ي��وم و�ح��د 
�ملا�شي  �لعام  �لت�شعني  �إليز�بيث 

و�شميت با�شمها.
"�إليز�بيث  ق�������ال  ف���ي���ل���د  ل����ك����ن 
�ل�شغرية مل تقابل �مللكة. ما ز�لت 
�لتنبوؤ  ميكن  ول  قليال  �شغرية 

باأفعالها."

اكت�شاف املنطقة امل�شوؤولة عن الأحالم يف املخ
ق���ال ف��ري��ق م���ن �ل��ب��اح��ث��ني م���ن �أك����رث م���ن دول����ة �إنهم 
�كت�شفو� وجود ما ميكن �عتباره »ب�شمة �حللم« يف �ملخ. 
وم��ن �مل��ع��روف �أن �لأح���الم ميكن �أن حت��دث يف مر�حل 
خمتلفة من �لنوم ولكن �لباحثني ل يعرفون على وجه 

�لدقة حتى �لآن ما �لذي ي�شببها.
رمب��ا ك��ان��ت �لأح���الم ه��ي �أك���رث �أ���ش��ك��ال �ل��وع��ي غمو�شاً 
حيث ي�شهد �لإن�شان وب�شكل متغري مر�حل يكون فيها 
�أفكار  تعود  ثم  ليال  �لنوم  يف  ��شتغر�قه  �أثناء  وعي  بال 

و�شور �أو �أحالم كاملة لت�شاوره من جديد. 
�لأفكار  �لوعي وورود  �نعد�م  �لتقلب بني  ول يز�ل هذ� 
�أم�����ر�ً غام�شاً  ب��خ��اط��ر �لإن�������ش���ان  و�ل�����ش��ور و�لأح������الم 

للباحثني.
ورغم �أن معظم �لأحالم حتدث �أثناء مرحلة نوم حركة 
�أ�شبح  �مل��خ،  ن�شاط  ب��زي��ادة  تتميز  �لتي  �ل�شريعة  �لعني 
�لباحثني يعرفون �أن هناك �أحالما حتدث �أي�شاً يف غري 
مرحلة نوم حركة �لعني �ل�شريعة �لتي يكون فيها ن�شاط 
�ملخ بطيئاً �أي�شاً. وهناك در��شات قال �ملتطوعون �لذين 
�أوقظو� فيها �أثناء فرتة نوم حركة �لعني �ل�شريعة �إنهم 

مل يرو� �أحالماً يف هذه �ملرحلة.

�ل��ذي مييز �لأح��الم يف كلتا �ملرحلتني ركز  وملعرفة ما 
من  �شي�شالري  فر�ن�شي�شكا  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  �ل��ب��اح��ث��ون 
من  لهم  زم��الء  مب�شاعدة  �جلامعي  ل���وز�ن  م�شت�شفى 
ن�شاط  على فح�س  �ملتحدة  و�لوليات  و�إيطاليا  جنيف 
�ل���دم���اغ �أث���ن���اء �لأح������الم ب��ا���ش��ت��خ��د�م ت��خ��ط��ي��ط �أم����و�ج 

�لدماغ. 
لدى  �مل��خ  �شطح  على  �ل��دم��اغ  ن�شاط  �لباحثون  وق��ا���س 
32 متطوعاً با�شتخد�م 256 قطباً كهربياً و�شعت على 

�لر�أ�س و �لوجه.
�أي��ق��ظ �ل��ب��اح��ث��ون �مل��ت��ط��وع��ني م���ر�ت ع���دة �أث��ن��اء �لليل 
ل�شوؤ�لهم عما �إذ� كانو� قد ر�أو� �أحالماً ثم قارنو� ن�شاط 
�لتي  �ملر�حل  �أثناء  بن�شاطه  �لأح��الم  �أثناء مر�حل  �ملخ 
�أنه  �إىل  ذل��ك  خ��الل  م��ن  �لأح����الم وخل�شو�  م��ن  خلت 
�ل��ن��ائ��م مل ير  �ل��ن��وم ف���اإن  وب�����ش��رف �لنظر ع��ن مرحلة 
ن�شطة  ب��امل��خ  خلفية  منطقة  ك��ان��ت  عندما  �إل  �أح��الم��اً 
وهي �ملنطقة �لتي �أطلق عليها �لباحثون و�شف �ملنطقة 
يف  �لباحثون  ذكر  ح�شبما  �ل�شاخنة«  �خللفية  �لق�شرية 
نيت�شر  جملة  يف  �ملا�شي  �لثنني  ن�شرت  �لتي  در��شتهم 

�ملتخ�ش�شة. 


