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اطالق م�شروع اأكرب كتاب يف العامل 
»هذا زايد.. اأيقونة العامل« 

•• دبي -الفجر: 

يف مفاجاأة جديدة يف دولة االمارات العربية املتحدة مت ام�س الثالثاء 
اأهم اإجن��از عاملي �سي�سجل رقما قيا�سيا كاأكرب كتاب عن  االإع��الن عن 
اأيقونة  زاي��د  ث��راه.ه��ذا  اهلل  طيب  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��وال��د  حياة 
الدكتور حممد  امل�سروع   عنه �ساحب  ك�سف  اإجن��از جديد   ... العامل 
�سعيد العولقي ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة م�ساهد الدولية خالل 
املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف برج العرب قاعة ال�سهي  بح�سور نخبة 
من رجال الدولة واملفكرين واالإعالميني، و�سّرح الدكتور العولقي اإّن 
هذا االإجناز هو هدّية مّنا لدولة االإمارات وحكامها اأ�سحاب ال�سمو ، 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ، ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ال�سيخ 
حممد بن زايد اآِل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة، رعاهم اهلل، مبنا�سبة عام زايد .                )التفا�سيل �س9(

اإجازة راأ�س ال�شنة امليالدية للحكومة 
االحتادية يومي 31 دي�شمرب و1 يناير

•• دبي-وام:

تقرر تعطيل كافة الوزارات واجلهات االحتادية مبنا�سبة اإجازة راأ�س 
 31 واالث��ن��ني،  االأح���د  يومي  االحت��ادي��ة  للحكومة  امل��ي��الدي��ة  ال�سنة 
دي�سمرب 2017 و1 يناير 2018، على اأن ي�ستاأنف الدوام الر�سمي 
يوم الثالثاء املوافق 2 يناير 2018. اعلنت ذلك الهيئة االحتادية 
توجيهات  على  بناء  خا�س  تعميم  فى  احلكومية  الب�سرية  للموارد 
جمل�س الوزراء املوقر ب�ساأن عطلة راأ�س ال�سنة امليالدية ل�سنة 2018 
يف احل��ك��وم��ة االحت����������������ادي����������������ة.                                     )التفا�سيل 

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأك�������د 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
اأنه  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
2018 اقت�ساديا  متفائل بالعام 
�ستكون   2018 متغريات  ..وان 
حم�����س��ل��ت��ه��ا اإي����ج����اب����ي����ة ل���دول���ة 
ا�ستعدادا  االأك��ر  الأنها  االإم���ارات 

�سيا�سيا واقت�ساديا وعلميا .
قاعدة  "لدينا  ان  �سموه  وق���ال   .
وحركة   .. م��ت��ن��وع��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
جت�����ارة دول���ي���ة ق���وي���ة.. وخ����ربات 
كبرية توؤهلنا للتعامل واال�ستفادة 
 2018 م����ت����غ����ريات  ك����اف����ة  م�����ن 

االقت�سادية.
دول  ل���دي���ن���ا   : ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
اإ�سالحات  �ست�سهد  كربى  عربية 
القادم.. العام  �سخمة  اقت�سادية 
امل�سدرة  ال����دول  اأن  اىل  م�����س��ريا 
ل��ل��ن��ف��ط ت��ك��ي��ف��ت اق��ت�����س��ادي��ا مع 
االإ�����س����الح����ات  وان   .. اأ�����س����ع����اره 
العربي هي  عاملنا  االقت�سادية يف 

موؤ�سرات ايجابية للم�ستقبل.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����س��ور �سموه 
فعاليات وجل�سات الدورة العا�سرة 

ن��ائ��ب حاكم  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  دبي، 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
ومعايل  م���ك���ت���وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

من املنتدى اال�سرتاتيجي العربي 
ملناق�سة حالة املنطقة والعامل من 
الناحيتني ال�سيا�سية واالقت�سادية 
2018، وذل��ك بح�سور  العام  يف 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 
حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو 

حممد  وم��ع��ايل  الت�سامح،  وزي���ر 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
ال��وزراء وامل�ستقبل رئي�س  جمل�س 
وعدد  للمنتدى،  املنظمة  اللجنة 
م��ن ال����وزراء وامل�����س��وؤول��ني ونخبة 

من االإعالميني واملفكرين.
)التفا�سيل �س2(
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قاذفات قوات التحالف تدك اأوكار احلوثيني قرب ميناء احلديدة

قوات �سوريا الدميقراطية تب�سط �سيطرتها على قرى يف دير الزور

حممد بن را�سد خالل ح�سوره املنتدى اال�سرتاتيجي العربي )وام(

خالل ح�سوره املنتدى اال�سرتاتيجي العربي

حممد بن را�شد : متفائل بعام 2018 اقت�شاديا

بن دغر: تدخل االأ�سقاء ميثل حتواًل تاريخيًا الإيقاف التمدد االإيراين

مقتل قيادات حوثية يف ق�شف جوي للتحالف

قتلى  ب������ني  م������ن  اأن  ال����وط����ن����ي 
التحالف  غ����ارات  يف  امليلي�سيات 
ق���ي���ادي���ني اأب����رزه����م ع��ل��ي حممد 
���س��ل��ي��م��ان ح��ل��ي�����س��ي، وي��ك��ن��ى اأب���و 
مالك ون��ادي حميد قا�سم هيكل، 
عبدالرحمن  مقتل  اإىل  اإ���س��اف��ة 
توجهه  اأث����ن����اء  ال����دح����ن  حم���م���د 
للميلي�سيات يف  تعزيزات  الإي�سال 

حي�س.

اىل ذلك، اأكدت وكالة اإنرتفاك�س، 
وزارة  ع������ن  ن�����ق�����اًل  ال������ث������الث������اء، 
مو�سكو  اأن  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف  ال���وج���ود  علقت 

اليمن.
ال�سفري  اأن  اخل��ارج��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 
وبع�س  ال��ي��م��ن  ل����دى  ال���رو����س���ي 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني ���س��ي��ع��م��ل��ون من 

الريا�س ب�سورة موؤقتة.

•• عوا�صم-وكاالت:

الغربي  ال�����س��اح��ل  ج��ب��ه��ة  ت�����س��ه��د 
م��ي��ن��اء احلديدة  ب���اجت���اه  ل��ل��ي��م��ن 
جوي  ب��اإ���س��ن��اد  متوا�سلة  م��ع��ارك 
وبح�سب  التحالف.  ط��ائ��رات  من 
قتل  الوطني  اجلي�س  يف  م�سادر 
بغارات  امليلي�سيات  من  الع�سرات 
ا�ستهدفت  ال��ت��ح��ال��ف  ل��ط��ائ��رات 
منطقة  ����س���م���ال  ل���ه���م  ت���ع���زي���زات 
يف  املواجهات  وترتكز  املواجهات. 
حيث  وحي�س،  التحيتا  مديريتي 
حماولة  ال�سرعية  ق���وات  ���س��دت 
اجلهة  م��ن  للميلي�سيات  التفاف 
�سربات  مع  بالتزامن  ال�سرقية، 

جوية مكثفة لقوات التحالف.
ال�سرعية  ق��������وات  �����س����دت  ك���م���ا 
للميلي�سيات  ال��ت��ف��اف  حم���اول���ة 
اإم������داد اجلي�س  خ���ط���وط  ل��ق��ط��ع 
مت�سيط  عمليات  و�سنت  الوطني 
ل��ت��ع��ق��ب ج���ي���وب االن��ق��الب��ي��ني يف 
املنطقة ال�سحراوية القريبة من 

اخلوخة.
امل��رك��ز االإع���الم���ي للجي�س  واأك����د 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي اإىل 
دخيل  ب��ن  مدخل  الفريق  اليمن 
ب����دور جمل�س  ال����ه����َذيِل، م�����س��ي��داً 
ال���ت���ع���اون االأخ�������وي وامل�������س���رف يف 
احلكومة  ج���ان���ب  اإىل  ال����وق����وف 
اليمني،  وال�������س���ع���ب  ال�������س���رع���ي���ة 
ودعمها امل�ستمر لليمن يف خمتلف 

الظروف واأ�سعبها.
البارز  ال����دور  اأن  اب���ن دغ���ر  واأك����د 
واال����س���ت���ج���اب���ة ال����ك����ب����رية ل�����دول 
اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
العربية ال�سعودية باإعالن عا�سفة 
االأم����ل، وم�ساركة  واإع����ادة  احل���زم 
فاعلة من دولة االإمارات العربية 
التحالف  دول  وب��ق��ي��ة  امل���ت���ح���دة 
ال��ع��رب��ي، مثلت حت��واًل ج��دي��داً يف 
التمدد  ل��وق��ف  ال��ع��رب��ي  ت��اري��خ��ن��ا 
العربية،  منطقتنا  يف  االإي�����راين 
الذي  االإي��راين  املخطط  واأعاقت 
بقوة  واملنطقة،  اليمن  ا�ستهدف 
الوطني،  اجلي�س  اأبطال  و�سمود 
الع�سكرية  اجل���ه���ود  وب��ت�����س��اف��ر 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  يف  ل��الأ���س��ق��اء 
ال����ذي م��ك��ن��ن��ا م���ن ا���س��ت��ع��ادة 85 

قوات  بقيادة  ر�سمي  م�سدر  وكان 
اأو���س��ح، يف  ق��د  ال��ع��رب��ي  التحالف 
وق����ت ���س��اب��ق ال���ث���الث���اء، اأن�����ه ورد 
والعمليات  االإج������الء  خ��ل��ي��ة  اإىل 
االإن�سانية طلب الت�سريح لطائرة 
رو���س��ي��ة الإج����الء م��وظ��ف��ي �سفارة 
واملواطنني  االحت����ادي����ة  رو����س���ي���ا 

الرو�س من مطار �سنعاء.
واأف�����اد امل�����س��در ب����اأن ال��ط��ائ��رة قد 
ال�ساعة  وغ�����ادرت  امل��ط��ار  و���س��ل��ت 
بتوقيت غرينت�س وعلى   12.04

متنها موظفي ال�سفارة.
بدوره، اأكد رئي�س الوزراء اليمني، 
االأ�سقاء يف  ب��الده ومعه  �سعب  اأن 
يتطلعون  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول 
وم�ستقر،  اآم�����ن  مي���ن  ب���ن���اء  اإىل 
ميلي�سيا  ح������رب  اأن  م���و����س���ح���اً 
واجتياحها  ال��ه��م��ج��ي��ة  احل���وث���ي 
ل���ل���ع���ا����س���م���ة ����س���ن���ع���اء م���ن���ذ 21 
البلد  دم���رت   ،2014 �سبتمرب 
واأف�������س���ل���ت م�������س���ار ب���ن���اء ال���دول���ة 

احلديثة.
ام�س  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
م���ب���ع���وث االأم��������ني ال����ع����ام ل����دول 

كبار علماء االأزهر: عروبة القد�س وهويتها الفل�سطينية غري قابلة للعبث  

�شهيدان يف غزة وا�شتمرار املواجهات بال�شفة

فرن�شا ترف�س اإقامة حمور اإيراين يف ال�شرق االأو�شط
•• باري�س-اأ ف ب:

اأعلن وزير اخلارجية الفرن�سي جان ايف لودريان، ام�س 
الثالثاء، رف�س اأي »حمور« اإيراين من »البحر املتو�سط 
االإيرانيني  امل��ق��ات��ل��ني  ب��رح��ي��ل  وط���ال���ب  ط���ه���ران«  اإىل 

املوجودين يف �سوريا. 
وقال لودريان »ال للوجود االإيراين وللرغبة االإيرانية يف 
اإقامة حمور من البحر املتو�سط اإىل طهران«، وذلك يف 
مقابلة خا�سة حول �سوريا على قناة »فران�س 2«.  وذكر 
ل��ودري��ان ب���اأن »اإي����ران ت��وف��د مقاتلني وت��دع��م ح��زب اهلل 
يف ���س��وري��ا«.  يف نوفمرب، ك��ان ل��ودري��ان ق��د ن��دد ب�»نزعة 
اإيران يف ال�سرق االأو�سط ولبنان واليمن  الهيمنة« لدى 

مروراً ب�سوريا والعراق. 
و�سدد وزير اخلاريجة الفرن�سي على اأن �سوريا يجب اأن 
ووجود  ال�سغوط  عن  بعيدة  اأي  �سيادة  ذات  »دول��ة  تعود 
دول اأخرى«.  ويثري تدخل اإيران انتقادات الدول العربية 
والغرب.  ودعا رو�سيا اإىل ممار�سة �سغوط على الرئي�س 
الغوطة  عن  احل�سار  يخفف  حتى  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
قوات  ق�سف  اأدى  ح��ي��ث  دم�����س��ق  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال�سرقية 
200 قتيل من املدنيني يف نوفمرب  اإىل �سقوط  النظام 
ا�ستدعاء  املمكن  م��ن  ك��ان  »ل��و  ي��ق��ول  امل��ا���س��ي.  وم�سى 
بالتوقف  اإىل �سوت�سي )جنوب رو�سيا( ومطالبته  االأ�سد 
االإن�سانية«.   امل�ساعدات  باإي�سال  وال�سماح  الق�سف(  )عن 
اأن االأ���س��د »لي�س احل����ل«.      )التفا�سيل  اأ���س��ار اإىل  كما 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

ام�س  امل�����واج�����ه�����ات،  ت���وا����س���ل���ت 
فل�سطينيني  �سبان  الثالثاء، بني 
االإ�سرائيلي  االح���ت���الل  وق�����وات 
ال�سفة  م��ن  متفرقة  مناطق  يف 
الغربية املحتلة مبا فيها القد�س، 
التوايل  ع��ل��ى  ال�������س���اد����س  ل��ل��ي��وم 
ترامب  ق������رار  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���اً 
عا�سمة  ب��ال��ق��د���س  ب����االع����رتاف 

لدولة االحتالل االإ�سرائيلي.
املواجهات  ه����ذه  اأع���ن���ف  وت������دور 
ج���ام���ع���ة  حم�����ي�����ط  يف  ح������ال������ي������اً 
"خ�سوري"  ال��ت��ق��ن��ي��ة  فل�سطني 
يف ط��ول��ك��رم، ح��ي��ث اأ���س��ي��ب نحو 
بالر�سا�س  فل�سطينيني  ثمانية 

املطاطي،  
ال�����س��م��ايل ملدينة  امل���دخ���ل  وع��ل��ى 
ب����ي����ت حل������م ت���������دور م����واج����ه����ات 
فل�سطينيني  ���س��ب��ان  ب��ني  عنيفة 
االإ�سرائيلي  االح���ت���الل  وق�����وات 
لتظاهرات  اجل����ن����ود  ق���م���ع  ب���ع���د 
ال�ساد�س  لليوم  ا�ستمرت  غا�سبة 
خميمات  م�����ن  ال������ت������وايل  ع����ل����ى 
خميم  ويف  امل����دي����ن����ة،  وب�����ل�����دات 
مدينة  �سمال  لالجئني  ال��ع��روب 

الغربية  ال�سفة  ج��ن��وب  اخلليل 
االحتالل  ق���وات  قمعت  امل��ح��ت��ل��ة 
طالبية  م�����س��ريات  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
املخيم  م�����دار������س  م����ن  خ����رج����ت 
املقام  ال���ع�������س���ك���ري  ال������ربج  ن���ح���و 
ع����ل����ى م�����دخ�����ل امل����خ����ي����م ،وع����ل����ى 
امل��دخ��ل ال�����س��م��ايل مل��دي��ن��ة البرية 
توا�سلت  الغربية  ال�سفة  و�سط 
و�سط  ال�ساد�س  لليوم  املواجهات 

اإطالق كثيف للر�سا�س.
اىل ذلك، اأعلنت هيئة كبار العلماء 
�سيخ  برئا�سة  ال�سريف،  ب��االأزه��ر 
االأزه���ر ال��دك��ت��ور اأح��م��د الطيب، 

الرئي�س  ل��ق��رار  القاطع  رف�سها 
اإعالن  ترامب  دونالد  االأمريكي 
القد�س عا�سمة الإ�سرائيل، بدون 

اأي �سند تاريخي اأو قانوين.
ب���ي���ان عقب  ال��ه��ي��ئ��ة، يف  وق���ال���ت 
ع���ق���دت���ه، ام�س  اج���ت���م���اع ط�����ارئ 
القرارات  ه��ذه  "مثل  ال��ث��الث��اء: 
لن  للتاريخ،  واملزيفة  املتغطر�سة 
ال���واق���ع �سيئاً،  اأر�����س  ت��غ��ري ع��ل��ى 
عربية  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ف���ال���ق���د����س 
اإ�����س����الم����ي����ة، وه�������ذه ح���ق���ائ���ق ال 
مت��ح��وه��ا ال���ق���رارات امل��ت��ه��ورة وال 

ت�سيعها التحيزات الظاملة.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555

www.almadinarecruit.com��� ������ اال����ر �� ������:

أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

العفو الدولية: حكومات اأوروبية 
متواطئة يف تعذيب مهاجرين

•• عوا�صم-وكاالت:

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومات اأوروبية باأنها متواطئة يف تعذيب 
وانتهاكات �سد الجئني ومهاجرين يف ليبيا. 

وقالت املنظمة اإن الدعم الذي يقدمه االحتاد االأوروب��ي اإىل ليبيا ملنع 
املهاجرين غري ال�سرعيني من الو�سول اإىل اأوروبا عرب البحر، يجعله 

�سريكا يف انتهاكات حلقوق االإن�سان. 
واأ�سارت يف تقرير لها اإىل اأن االآالف من املهاجرين العالقني يف خميمات 
ليبية كانوا عر�سة ال�ستغالل �سديد من قبل �سلطات حملية وجمموعات 

م�سلحة. 
ويف ال�سهر املا�سي، قالت فرن�سا اإن م�سوؤولني ليبيني وافقوا على البدء 
اإعادتهم  على  العمل  م��ع  فيها،  حمتجزين  م��ن  املخيمات  ه��ذه  ب��اإف��راغ 
الأوطانهم.  وبح�سب املنظمة الدولية، فاإن حكومات اأوروبية متواطئة يف 
انتهاكات حقوق االإن�سان يف ليبيا من خالل دعم �سلطات حملية تعمل 

مع مهربني وتعذب مهاجرين. 
وقالت العفو الدولية اإن هذه احلكومات تريد احلد من تدفق املهاجرين 
االأفارقة عرب البحر املتو�سط، ولذا عمدت - عن طريق االحتاد االأوروبي 
- اإىل تقدمي الدعم لليبيا و وتدريب حر�س حدودها واإنفاق املاليني من 
االأموال عرب منظمات تابعة لالأمم املتحدة لتح�سني االأو�ساع يف مراكز 

الحتجاز املهاجرين. 
واأكدت املنظمة احلقوقية على اأن نحو 20 األف �سخ�س يف مراكز احتجاز 
ليبية كانوا عر�سة "للتعذيب والأعمال ال�سخرة ولالبتزاز وللقتل غري 

القانوين. 
وقال جون دالهوي�سن، مدير مكتب منظمة العفو الدولية، اإن "حكومات 
ت��واط��اأت يف هذه  اأوروب��ي��ة مل تكن فقط على علم بهذه االنتهاكات، بل 
املهاجرين  عبور  وق��ف  بهدف  ليبية  �سلطات  دع��م  خ��الل  اجل��رائ��م من 

بحرا واإبقاء االأ�سخا�س )املهاجرين( داخل ليبيا". 
مراكز  يف  اأب��ق��وا  املعتقلني  م��ن  االآالف  "ع�سرات  اأن  دالهوي�سن  واأردف 

احتجاز مكتظة وكانوا يتعر�سون لتعذيب ممنهج". 

•• عوا�صم-وكاالت:

الزور  دي��ر  ق��وات جمل�س  �سيطرت 
���س��وي��دان يف  ب��ل��دة  ع��ل��ى  الع�سكري 
ري����ف دي����ر ال������زور ال�������س���رق���ي، بعد 

معارك مع داع�س.
جمل�س  يف  ع�سكري  م�سدر  وق���ال 
التابع لقوات  الع�سكري  الزور  دير 
فر�ست  ال��دمي��ق��راط��ي��ة:  ���س��وري��ا 
قواتنا �سيطرتها على بلدة �سويدان 
بعد معارك ا�ستمرت لكر من 10 
اأيام مع م�سلحي داع�س، وان�سحب 

االول،  اأم�����س  ليل  عنا�سرهم  اآخ��ر 
البلدة  مت�سيط  يف  ق��وات��ن��ا  وب����داأت 
كميات  على  وع��رت  ام�����س،  �سباح 
من االأ�سلحة وجثث بع�س مقاتلي 

التنظيم.
االرهابي  داع�����س  تنظيم  و�سيطر 
 ،2014 على البلدة منت�سف عام 
ب���ع���د ط������رد ف�������س���ائ���ل امل���ع���ار����س���ة 

ال�سورية منها.
با�سم  امل���ت���ح���دث  ق�����ال  ذل������ك،  اىل 
الكرملني دميرتي بي�سكوف ام�س 
اإنه مل تعد هناك حاجة  الثالثاء، 

لقوات اجلي�س الرو�سي على نطاق 
وا�سع يف �سوريا.

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  واأم��ر 
جزء  ب�سحب  االول  اأم�����س  ب��وت��ني 
ك���ب���ري م����ن ال����ق����وة ال���رو����س���ي���ة من 
اإىل  عملها  انتهاء  واأع��ل��ن  ���س��وري��ا، 

حد بعيد.
وقال بي�سكوف اإن رو�سيا �ستوا�سل 
املوجهة  ال�������س���رب���ات  ا����س���ت���خ���دام 
���س��د االإره��اب��ي��ني يف ���س��وري��ا، عند 

احلاجة.
من جهة اأخرى، اأفاد مرا�سل قناة 

اإىل  االأمم���ي  املبعوث  ب��اأن  العربية 
قد  مي�ستورا،  دي  �ستيفان  �سوريا، 
النظام  تغيري  اأن  امل��ع��ار���س��ة  اأب��ل��غ 
يكون عرب الد�ستور اأو االنتخابات.

دي  اأن  م�����س��ادرال��ع��رب��ي��ة  واأك������دت 
مل  باأنها  املعار�سة  اأخ��رب  مي�ستورا 

فيما  دويل،  دع���م  اأي  متتلك  ت��ع��د 
ف�سل  اإن  للمعار�سة  بقوله  اأ���س��ار 
ا�ستبدالها  مفاو�سات جنيف يعني 
مب���وؤمت���ر ���س��وت�����س��ي. ك��م��ا ن��ق��ل دي 
مي�ستورا للمعار�سة رف�س النظام 

ال�سوري للتفاو�س.

ق�سد ت�سيطر على بلدة يف ريف دير الزور
دي مي�شتورا للمعار�شة: التغيري بالد�شتور اأو االنتخابات



األربعاء   13   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12197  
Wednesday  13   December   2017  -  Issue No   12197

02

اأخبـار الإمـارات

خالل ح�سوره املنتدى اال�سرتاتيجي العربي

حممـد بــن را�شــد : متفـائـل بعـام 2018 اقت�شـاديـا
•• دبي -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« اأنه متفائل 
 .. اق���ت�������س���ادي���ا   2018 ب���ال���ع���ام 
�ستكون   2018 م��ت��غ��ريات  وان 
حم�������س���ل���ت���ه���ا اإي����ج����اب����ي����ة ل����دول����ة 
ا�ستعدادا  االإم����ارات الأن��ه��ا االأك���ر 
�سيا�سيا واقت�ساديا وعلميا .. وقال 
�سموه ان »لدينا قاعدة اقت�سادية 
دولية  جت���ارة  وح��رك��ة   .. متنوعة 
توؤهلنا  ك��ب��رية  وخ����ربات  ق���وي���ة.. 
ل��ل��ت��ع��ام��ل واال���س��ت��ف��ادة م���ن كافة 

متغريات 2018 االقت�سادية.
»ل���دي���ن���ا دول   : ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
اإ�سالحات  �ست�سهد  كربى  عربية 
 « القادم  العام  �سخمة  اقت�سادية 
امل�سدرة  ال���دول  اأن  اىل  ..م�����س��ريا 
ل��ل��ن��ف��ط ت��ك��ي��ف��ت اق���ت�������س���ادي���ا مع 
االإ�����س����الح����ات  وان   .. اأ�����س����ع����اره 
هي  العربي  عاملنا  يف  االقت�سادية 

موؤ�سرات ايجابية للم�ستقبل«.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����س��ور �سموه 
فعاليات وجل�سات الدورة العا�سرة 
اال�سرتاتيجي  »امل����ن����ت����دى  م����ن 
املنطقة  ح��ال��ة  ملناق�سة  ال��ع��رب��ي« 
ال�سيا�سية  والعامل من الناحيتني 
 ،2018 ال��ع��ام  واالق��ت�����س��ادي��ة يف 
ال�سيخ  ����س���م���و  ب���ح�������س���ور  وذل�������ك 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
و�سمو  دب������ي،  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم 
ال�������س���ي���خ م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د بن 
دبي،  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، و�سمو 
ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن حم��م��د بن 
ال�سيخ  وم��ع��ايل  مكتوم،  اآل  را���س��د 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال��ت�����س��ام��ح، وم���ع���ايل حم��م��د بن 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون  ع��ب��داهلل 
رئي�س  وامل�ستقبل  ال��وزراء  جمل�س 
وعدد  للمنتدى،  املنظمة  اللجنة 
م��ن ال����وزراء وامل�����س��وؤول��ني ونخبة 

التخبط  اأن  ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم 
االأم���ريك���ي م�����س��ت��م��ر خ��ا���س��ة بعد 
ب�ساأن  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اع��الن 
القد�س، وا�سفاً ترامب باأنه يغرد 
خارج ال�سرب وي�سرب ركائز القوة 
ال��ع��امل ويف العامل  االأم��ريك��ي��ة يف 

العربي.
الرئي�س  اأن  ج���رج�������س  واع����ت����رب 
االأمريكي لن ي�ستثمر يف ال�سراع 
املبا�سر مع اإيران، م�سدداً على اأن 
روؤية  اأو  ا�سرتاتيجية  اأي  غ��ي��اب 
لل�سيا�سة اخلارجية لدى الرئي�س 
االأم���ريك���ي، وك���ل ال���ق���رارات التي 
ات��خ��ذه��ا ت��رام��ب خ���الل 2017 
االأمريكية  بامل�سالح  ي�سر  �سوف 
فائ�س  وي���ق���و����س  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
اأمريكا  بنته  الذي  الناعمة  القوة 
اأم��ا يف  �سنوات وعقود.  على مدى 
امل��ل��ف ال�����س��وري ف��اع��ت��رب جرج�س 
اأن ال تغيري على الو�سع الراهن، 
فيما �سيواجه اليمن و�سعاً يت�سم 
بتنامي النزاعات القبلية وعمليات 
ال��ث��اأر، يف ح��ني يتجه ال��ع��راق اإىل 

ا�ستقرار ن�سبي.
اجليو�سيا�سي  ال���و����س���ع  وح������ول 
ق����ال   ،2018 يف  اخل����ل����ي����ج����ي 
الكاتب  ال��را���س��د،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
واالإع��الم��ي: اخل��الف يف طريقه 
تعود قطر  اأن  ونتوقع  احل��ل،  اإىل 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  اإىل 

قبل نهاية العام 2018.
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ح����ال����ة  وع������ن 
ال�����س��ع��ودي��ة، ق��ال ال��را���س��د: ت�سهد 
كافة  يف  ج��ذري��ة  حت���والت  اململكة 
مبا  مقارنة  فيها  احلياة  مفا�سل 
كانت عليه خالل العقود الثالثة 
ال�سيا�سية  املا�سية، فعلى م�ستوى 
اأ�سبحت  اليوم  نراها  اخلارجية، 
منطها  يف  وخمتلفة  ج��داً  ن�سطة 
عما كانت عليه يف ال�سابق، وداخلياً 
اجتماعية  ت��غ��ي��ريات  ال��ي��وم  ن���رى 
وم�����س��اري��ع طموحة  ك��ب��رية ج����داً 
يف  ب�سمتها  ت�سع  �سابة  وق��ي��ادات 
اجتاهات  ن��ح��و  ال����دول����ة  ت�����س��ي��ري 
جديدة تتالءم مع طبيعة املرحلة 

والع�سر.

من االإعالميني واملفكرين.
العام  ي��ح��م��ل  اأن  ����س���م���وه  واأم�������ل 
التغريات  م����ن  ع������ددا   2018
االإيجابية على ال�سعيد ال�سيا�سي 
يكون  اأن  ناأمل  قائال:  املنطقة  يف 
ان��ف��راج لبع�س  ع��ام   2018 ع��ام 

االأزمات العربية احلادة.
ال���ع���امل  اأن  اإىل  ����س���م���وه  ول����ف����ت 
وقت  اأي  من  ترابطا  اأك��ر  اأ�سبح 
بقعة  اأي  ي��ح��دث يف  وم���ا  م�����س��ى، 
البلدان  على  اآث����اره  تنعك�س  منه 
العربي  ال����ع����امل  وق�������ال:  ك����اف����ة، 
�سيا�سيا  مت�سارعة  بتغريات  مي��ر 
واق��ت�����س��ادي��ا .. وال������دول ال��ت��ي ال 
تخاطر  ال��ت��غ��ريات  �سرعة  ت��واك��ب 

بالتاأخر ل�سنوات طويلة.
بدورته  املنتدى  برنامج  وت�سمن 
يف  تناولت  جل�سات  �ست  العا�سرة 
ال��ع��امل والعامل  حم���اوره���ا ح��ال��ة 
و�سيا�سياً  اق���ت�������س���ادي���اً  ال���ع���رب���ي 
قائمة  و���س��م��ل��ت   ..  2018 يف 
الرئي�س  م����ن  ك�����اًل  امل���ت���ح���دث���ني 
فران�سوا اأوالند الرئي�س الفرن�سي 
احتماالت  ن��اق�����س  ال����ذي  ال�����س��اب��ق 

حدوث  ا�ستبعد  لكنني  ال��دول��ي��ة، 
اأن ت�ستقر  �سدام ع�سكري واأتوقع 

االأمور من خالل احلوار.
ي�����س��ت��م��ر االإره�������اب يف  اأن  وت���وق���ع 
العامل  يف  ك��ربى  م��دن  ا�ستهداف 
داخل  داع�س  هزمية  من  بالرغم 
ب�سرورة  وطالب  و�سوريا،  العراق 
العامل  دول  ب���ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق  رف����ع 
اجلماعات  تو�سع  على  لل�سيطرة 
االإره���اب���ي���ة وم��ن��ع��ه��ا م��ن امتالك 

اأ�سلحة دمار �سامل.
»االأح�����������داث  ح�������ول  ج���ل�������س���ة  ويف 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ����س���ت���وؤث���ر على 
اأيان  ق���ال   ..  »2018 يف  ال��ع��امل 
اجلمعية  وموؤ�س�س  رئي�س  برمير 
»يورواآ�سيا«،  االأ�سيوية  االأوروب��ي��ة 
قيادة  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ال�������س���ني  ان 
يفتقر  ف��ي��م��ا  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد 
العامل اإىل قيادات منوذجية قادرة 
على التاأثري يف توجهات االأحداث 

وبناء التحالفات الفعالة.
واعترب برمير اأن �سيا�سات الرئي�س 
اأفقدت  ترامب  دونالد  االأمريكي 
اأم��ري��ك��ا ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري يف 

 2018 ع��ام  اأن  الو�سطى  واآ���س��ي��ا 
والعامل  ال��ت��ح��والت،  ع��ام  �سيكون 
ال�����ع�����رب�����ي ع����ل����ى م�����ف�����رتق ط����رق 
العربي  العامل  ي�سهد  اأن  ..وتوقع 
 3.7% بن�سبة  اق��ت�����س��ادي��اً  من���واً 
ال�سيا�سات  اأن  ع��ل��ى  ..م�������س���ددا 
االن��غ��الق��ي��ة ت�����س��ك��ل ع��ائ��ق��اً اأم����ام 
اال�ستقرار  لتحقيق  ف��ر���س��ة  اأي 
وال������ن������م������و. واخ����ت���������س����ر اأزع����������ور 
تواجه  التي  االأ�سا�سية  التحديات 
العام  يف  اقت�سادياً  العربي  العامل 
التكيف  ه����ي:  ب���اأرب���ع���ة   2018
لبناء  النفط  بعد  م��ا  مرحلة  م��ع 
اقت�ساد جديد، واإجراء اإ�سالحات 
بنيوية، والعمل على تخفي�س اأثر 
ال�سراعات والو�سع اجليو�سيا�سي 
النمو  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��اً  ي���وؤث���ر  ال�����ذي 
الرابع  التحدي  اأم��ا  االقت�سادي، 
فيكمن يف دعم املوؤ�س�سات وحماربة 
الهدر والف�ساد. وحول حالة العامل 
جوزيف  الدكتور  ق��ال  اقت�ساديا، 
ع��ل��ى جائزة  احل���ائ���ز  ���س��ت��ي��غ��ل��ي��ت��ز 
نوبل يف علوم االقت�ساد ان العوملة 
ا على دول  اأ�سبحت واقًعا مفرو�سً

تفكك االحتاد االأوروب��ي، وروبرت 
االأمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  غيت�س 
ال�سابق الذي طرح اإ�سكالية حتول 
نووي  ل�����س��راع  �ساحة  اإىل  ال��ع��امل 
والواليات  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��ني 

املتحدة يف 2018.
يف  �سيا�سيا  ال��ع��امل  ح��ال��ة  وح����ول 
اأوالن���د،  ف��ران�����س��وا  ق��ال   ،2018
الفرن�سية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����س 
بريطانيا  »����س���ت���ت���اأث���ر  ال�������س���اب���ق: 
االأوروبي  االحت���اد  م��ن  بخروجها 
االحت������اد  دول  ت����اأث����ر  م����ن  اأك�������ر 
بقاء  ب���ع���د  خ���ا����س���ة  االأوروب��������������ي 
بعد  ال�سمالية  واإيرلندا  ا�سكتلندا 
�ستبقى  ح��ني  يف  بريطانيا  خ��روج 
ق����ي����ادة ف��رن�����س��ا ق���وي���ة ول�����ن تهز 
العامل وخا�سة  مكانتها عرب دول 
دول االحتاد االأوروبي. من جانبه 
الدكتور روب��رت غيت�س وزير  قال 
هناك  ال�سابق:  االأمريكي  الدفاع 
اأن ت�ستمر كوريا ال�سمالية  خ�سية 
اأ�سلحتها  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
للقارات  ال���ع���اب���رة  ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة 
العالقات  يف  ت��وت��ر  �سيخلق  مم��ا 

�ساحات ال�سراع مثل بحر ال�سني 
اأمريكا  ان�سحاب  اأن  كما  و�سوريا، 
وت�سريحات  امل��ن��اخ  ات��ف��اق��ي��ة  م��ن 
ت��رام��ب االأخ����رية ق��وب��ل��ت برف�س 
جممل  ي�سمل  ي��ك��اد  وا���س��ع  دويل 

ال�سيا�سات اخلارجية االأمريكية.
واأو����س���ح ب��رمي��ر اأن ح���ال اأوروب�����ا 
���س��ب��ي��ه ب��ال��و���س��ع يف اأم���ريك���ا من 
حيث التفاوت وهيمنة االحتكارات 
االق��ت�����س��ادي��ة ال��ك��ربى وه���ذا اأدى 
ال���ن���زع���ات  ان���ت�������س���ار  اإىل  ب��������دوره 
ال�سعبوية يف هذه البلدان وتراجع 
الغربي  االق���ت�������س���ادي  ال���ن���م���وذج 
ل�سالح دول مثل ال�سني واليابان 
اقت�سادهما  مت���ت���ل���ك���ان  ال���ل���ت���ني 
وت����وظ����ف����ان اجل�������زء االأك��������رب من 
لرعاية  املحلي  االإج��م��ايل  ال��ن��اجت 
وا�ستيعابهم يف وظائف  املواطنني 

تتنا�سب مع كفاءتهم.
ح���ول حالة  امل��ن��ت��دى  ج��ل�����س��ة  ويف 
ال����ع����امل ال���ع���رب���ي اق���ت�������س���ادي���اً يف 
اأزع������ور  ج���ه���اد  اع���ت���رب   2018
النقد  ل�سندوق  االإقليمي  املدير 
االأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  ال���دويل 

ال���ع���امل وي��ت��وق��ع ا���س��ت��م��راره��ا يف 
ال�سنوات املقبلة نظًرا الإيجابياتها 
العديدة مثل زيادة حجم التجارة 
االأجنبية،  واال�ستثمارات  الدولية 
والنمو االقت�سادي، ون�سر العديد 

من املفاهيم واالأفكار احلديثة. 
العوملة  اأن  ���س��ت��ي��غ��ل��ي��ت��ز  واأو�����س����ح 
بالن�سبة  ع����ادل����ة  غ����ري  ت������زال  ال 
االأط�������راف، فهناك  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
ت�سررت  التي  ال���دول  م��ن  الكثري 
ت��ع��اين من  ت���زال  م��ن جرائها وال 
..م�سرياً  االق��ت�����س��ادي��ة  اأزم���ات���ه���ا 
ت�سلم  مل  املتقدمة  ال��دول  اأن  اإىل 
ف�سيا�سات  ال��ع��ومل��ة،  �سلبيات  م��ن 
ينتهجها  ال��ت��ي  ال�سرائب  ف��ر���س 
اإىل  اأدت  املثال  �سبيل  ترامب على 
تاأجيج ال�سخط وعدم الر�سا على 
االأغنياء  ب��ني  الفجوة  ات�ساع  اأث��ر 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  وال���ف���ق���راء 

االأمريكية.
العربي  ال����ع����امل  ح����ال����ة  وح�������ول 
توقع   2018 ال��ع��ام  يف  �سيا�سياً 
العالقات  يف  ا�ستاذ  جرج�س  ف��واز 
لندن لالقت�ساد  كلية  الدولية يف 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كينيا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة اأوهورو كينياتا رئي�س جمهورية كينيا وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأوهورو كينياتا.

االإمارات تدين االإنفجار االإرهابي الذي ا�شتهدف 
حمطة احلافالت الرئي�شية مبانهاتن االأمريكية

•• اأبوظبي- وام:

اأم�����س  االأول االثنني حمطة بورت  اأدان���ت دول��ة االإم���ارات االإنفجار االإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف ي��وم   
اأوثوريتي الرئي�سية للحافالت بو�سط �ساحية مانهاتن املركز التجاري ملدينة نيويورك االأمريكية .

واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها اليوم عن اإدانة دولة االإمارات وا�ستنكارها لهذا 
اأ�سكال العنف واالإرهاب  العمل االإرهابي اجلبان .. موؤكدة موقف الدولة الثابت والراف�س ملختلف 

والذي ي�ستهدف اجلميع دون متييز بني دين وعرق واأيا كان م�سدره ومنطلقاته.
واالإرهاب  العنف  مواجهة  يف  االأمريكية  احلكومة  مع  ت�سامنها  و  االإم���ارات  دول��ة  وق��وف  اأك��دت  و 
اأمن  تهدد  التي  اخل��ط��رية  االآف���ة  ه��ذه  ملواجهة  التكاتف  اإىل  ال���دويل  املجتمع  داع��ي��ة   .. والتطرف 

وا�ستقرار دول العامل و اجتثاثها من جذورها.

اإجازة راأ�س ال�شنة امليالدية للحكومة االحتادية يومي 31 دي�شمرب و1 يناير
•• دبي-وام:

امليالدية للحكومة االحتادية يومي  ال�سنة  راأ���س  اإج��ازة  ال��وزارات واجلهات االحتادية مبنا�سبة  تقرر تعطيل كافة 
االأحد واالثنني، 31 دي�سمرب 2017 و1 يناير 2018، على اأن ي�ستاأنف الدوام الر�سمي يوم الثالثاء املوافق 2 
يناير 2018. اعلنت ذلك الهيئة االحتادية للموارد الب�سرية احلكومية يف تعميم خا�س بناء على توجيهات جمل�س 

الوزراء املوقر ب�ساأن عطلة راأ�س ال�سنة امليالدية ل�سنة 2018 يف احلكومة االحتادية.
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اإىل مقام �ساحب  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  الهيئة  املنا�سبة رفعت  وبهذه 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�سلحة واإىل اإخوانهم اأع�ساء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات، �سائلة اهلل العلي القدير اأن 

يعيد املنا�سبة عليهم وعلى �سعب االمارات مبوفور ال�سحة والعافية.
كما هناأت �سعب دولة االإمارات العربية املتحدة واملقيمني بهذه املنا�سبة.

لدينا قاعدة اقت�سادية متنوعة .. وحركة جتارة دولية قوية.. وخربات كبرية توؤهلنا للتعامل واال�ستفادة من كافة املتغريات
العامل العربي مير بتغريات مت�سارعة وناأمل اأن يكون العام اجلديد عام انفراج لبع�س االأزمات العربية احلادة

�شندوق الوطن يطلق املربمج االإماراتي لن�شر املعرفة الرقمية
•• اأبوظبي- وام: 

اإطالق   - اإماراتيني  اأعمال  لرجال  املجتمعية  املبادرة   - الوطن  �سندوق  اأعلن 
اأجيال  وموؤ�س�سة  ماتر«  »دارك  �سركة  مع  بالتعاون  االم��ارات��ي  املربمج  مبادرة 
اأ�سا�سيات  م��ن  متمكن  جيل  اإع���داد  بهدف  وذل��ك  لها  التابعة  امل��واه��ب  لتنمية 
التكنولوجيا ولغة امل�ستقبل الربجمة مبا يتما�سى مع متطلبات الع�سر الرقمي. 
وي�ستمر برنامج املربمج االإماراتي حوايل ثالثة اأ�سهر حيث �سيت�سمن تطوير 
قدرات امل�ساركني فيه من خالل برامج تعليمية نظرية عرب تنظيم جمموعة من 
املحا�سرات ال�سفية والربامج التعليمية عرب �سبكة االإنرتنت واأخرى تطبيقية 
الإك�سابهم مهارات ت�سميم الربامج ليتم يف ختام الربنامج اختيار اأف�سل االأفكار 
واأكرها ابتكارا. وقال معايل الفريق �ساحي خلفان متيم رئي�س جمل�س اإدارة 
ياأتي  االإم��ارات��ي  اإط��الق برنامج املربمج  اإن   - املنا�سبة  الوطن - بهذه  �سندوق 
ترجمة لروؤى القيادة الر�سيدة يف اإعداد جيل من املربجمني املبدعني القادرين 
تطوير  خ��الل  من  املختلفة  بجوانبها  واالإمل���ام  امل�ستقبل  لغة  مع  التعامل  على 
العلوم احلديثة واملتقدمة  واإث��راء معارفهم وخرباتهم يف  مهاراتهم وقدراتهم 

والتكنولوجيا الرقمية التي �ست�ساهم يف ت�سكيل مالمح م�ستقبلنا.
واأ�سار اإىل اأنه تكمن اأهمية هذا الربنامج يف توفري الدعم والرعاية للنا�سئة من 
لغة  اأ�سا�سيات  من  ومتكينهم  املبكرة  الدرا�سية  املراحل  يف  واملبدعني  املتفوقني 
امل�ستقبل ل�سمان تفوقهم فيها. من جانبه قال حممد تاج الدين القا�سي مدير 
االأ�سا�سية  املهارات  اإن مهارات وعلوم احلا�سوب تعترب من  الوطن  عام �سندوق 
يف امل�ستقبل اإذ ت�سري الدرا�سات اإىل اأن مهارات التكنولوجيا وعلوم احلا�سوب يف 
التعليمية ويف  امل�سرية  وال��دور احليوي يف  الكبري  التاأثري  امل�ستقبل �سيكون لها 
�سوء هذه املوؤ�سرات فاإن �سقل مهارات املواهب والكفاءات ون�سر املعرفة الرقمية 
�سيكون داعما لتوجهات حكومة االإمارات وحتقيق ا�سرتاتيجيتها الطموحة يف 

جمال الذكاء اال�سطناعي. من جهته قال �سعيد با�سويدان الرئي�س التنفيذي 
الأجيال الإدارة املواهب اإن التعليم يعترب من اأركان التطور االجتماعي االقت�سادي 
يف اأي دولة متقدمة ونحن ن�سعى لنكون قادرين على توجيه �سبابنا للح�سول 
على املهارات والوظائف التي تنا�سبهم وتكون ذات فائدة لهم بالتزامن مع بناء 
االإماراتي  املربمج  برنامج  ي�سعى  الغر�س  لهذا  وحتقيقا  ومرنة  ناجحة  دول 

ب�سكل مبا�سر اإىل حت�سني مهارات ال�سباب االإماراتي.
من ناحيته اأكد �سعادة الدكتور حممد البيلي مدير جامعة االإمارات - ال�سريك 
اال�سرتاتيجي لل�سندوق - اأن التعاون بني اجلامعة و�سندوق الوطن يف مبادرة 
»املربمج املواطن« ياأتي �سمن اأولويات اجلامعة يف دعم املبادرات العلمية التي 
حتقق اال�سرتاتيجيات الوطنية حيث اأن هذه املبادرة ت�ساهم يف تطوير وتعزيز 
من  املتمكن  امل�ستقبل  جيل  بناء  يف  ت�ساهم  كما  ال�سباب  جيل  وم��ه��ارات  ق��درات 
مهارات �سوق العمل امل�ستقبلية. وي�ستهدف الربنامج يف دورته االأوىل / 200 
/ من طالب عجمان والعني حيث �سيتم توفري بيئة حمفزة الكت�ساب النا�سئة 
مهارات تكنولوجية متقدمة ذلك من خالل اإتاحة الفر�سة لهم لالإملام بها عرب 
واأ�سا�سيات  مببادئ  لتعريفهم  اأويل  مب�ستوى  تبداأ  ومتكاملة  متعددة  مراحل 
علوم احلا�سوب والربجمة بهدف تر�سيخ لغتها كمهارة اأ�سا�سية وركيزة لتطور 
يت�سع  اأن  املقرر  وم��ن  امل�ستقبل  يف  واملهني  الدرا�سي  ال�سعيدين  على  االأج��ي��ال 
اإم��ارات الدولة كافة.  األف طالب من  نطاق الربنامج يف دورته الثانية لي�سمل 
و�سيتعاون �سندوق الوطن مع جمموعة من اجلهات االأكادميية والتعليمية يف 
اطالق هذا الربنامج ومنها �سريكها اال�سرتاتيجي جامعة االإمارات كما �سيعقد 

دورات متخ�س�سة يف كل من مركز عجمان لل�سباب وجامعة االإمارات.
تعنى  والتي  الوطن  �سندوق  مبادرات  اأح��د  االإم��ارات��ي«  »املربمج  برنامج  ويعد 
امل�ستقبل  متطلبات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  م��ه��ارات��ه��م  تعزيز  وت�ستهدف  بال�سباب 

والتغريات ذات التاأثري يف امل�سارين العلمي و املهني من حياة الطالب.

حممد بن را�شد ي�شتقبل فران�شوا هوالند على هام�س املنتدى اال�شرتاتيجي العربي
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رع��اه اهلل« على هام�س 
العربي  اال���س��رتات��ي��ج��ي  امل��ن��ت��دى 
ري��ت��زك��ارل��ت��ون يف  ف��ن��دق  املنعقد يف 
فران�سوا  فخامة  ام�س  �سباح  دب��ي 
ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�س  هوالند 

الذي ي�سارك يف اأعمال املنتدى.
وقد رحب �سموه بح�سور ويل عهده 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ مكتوم 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ال�سابق  بالرئي�س  دبي  حاكم  نائب 
احلديث  اأط�������راف  م��ع��ه  وجت������اذب 
ال�سداقة  ع���الق���ات  م�����س��ار  ح����ول 
وال����ت����ع����اون ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
�ساحب  و���س��ف��ه��ا  ال���ت���ي  وف��رن�����س��ا 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
على  والقائمة  بالتاريخية  مكتوم 
واحلفاظ  املتبادل  االح���رتام  مبداأ 
للبلدين  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح  ع��ل��ى 

ا�ستقرار  وواح�������ة  واحل���������س����ارات 
وت�سامح لكل االأعراق واجلن�سيات.

ال�سيخ  �سمو  الفريق  اللقاء  ح�سر 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي����ر 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ومعايل ال�سيخ نهيان بن 

والعمل  ال�����س��دي��ق��ني  وال�����س��ع��ب��ني 
ال�سالم  اأج��ل حتقيق  من  امل�سرتك 

االإقليمي والدويل على حد �سواء.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد ال�����س��ي��د هوالند 
ب��ال��ت��ق��دم احل�����س��اري امل��ل��ف��ت الذي 
ت�سهده دولة االإمارات على خمتلف 
منوهاً  امل��ج��االت  �ستى  ويف  ال�سعد 
ب��امل�����س��ه��د ال���ث���ق���ايف امل���ت���ن���وع ال����ذي 
االإم������ارات مما  ب��ه جم��ت��م��ع  يتميز 
للثقافات  ملتقًى  االم�����ارات  ج��ع��ل 

الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
املنتدى  رئي�س  وامل�ستقبل  ال���وزراء 
اال�سرتاتيجي العربي ومعايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة 
ال���دويل و�سعادة  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة يف 

دبي.
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اأخبـار الإمـارات
تقلبات جوية وتوقعات بهطول اأمطار يف الفرتة من 15 اإىل 18 دي�شمرب

•• اأبوظبي-وام:

من  الفرتة  خ��الل  ال��دول��ة  ت�سهد  لالأر�ساد” ان  الوطني  “ املركز  توقع 
عدم  حاالت  من  وحالة  جوية  تقلبات  دي�سمرب   18 حتى  دي�سمرب   15
ب��ام��ت��داد منخف�س جوي  تتاأثر  اال���س��ت��ق��رار يف االأح����وال اجل��وي��ة ..ح��ي��ث 
�سطحي ي�ساحبه امتداد منخف�س جوي يف طبقات اجلو العليا ت�ساحبه 
ال�سحب  كميات  تكاثر  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ال�سمال  م��ن  ب���اردة  ه��وائ��ي��ة  كتلة 
املمطرة  الركامية  ال�سحب  بع�س  وتتخللها  اجلمعة  ي��وم  م��ن  تدريجيا 
يزداد  اأن  املتوقع  واجل��زر. ومن  وال�سرقية  ال�سمالية  املناطق  خا�سة على 
يوم  اإىل  ال�سبت  ي��وم  من  وال�سطحية  العلوية  اجلوية  املنخف�سات  تعمق 
الدولة  ال�سحب على مناطق متفرقة من  كميات  تزايد  لي�ستمر  االإثنني 

تتخللها ال�سحب الركامية مع �سقوط اأمطار خمتلفة ال�سدة وم�سحوبة 
ال�سرقية  ال�سمالية  ال���ري���اح  تن�سط  ك��م��ا  ف����رتات.  ع��ل��ى  اأح��ي��ان��ا  ب��ال��رع��د 
وال�سرقية خالل هذه الفرتة وتكون قوية اأحيانا خا�سة على البحر ومع 
تدين  اإىل  ي��وؤدي  مما  واالأت��رب��ة  للرمال  مثرية  وتكون  الركامية  ال�سحب 
اإىل  مدى الروؤية االأفقية على املناطق املك�سوفة ويكون البحر م�سطربا 
�سديد اال�سطراب اأحيانا خا�سة مع وجود ال�سحب الركامية. وحث املركز 
بني  كافية  م�سافة  وت��رك  ال�سرعة  وخف�س  احل��ذر  توخي  على  ال�سائقني 
املركبات يف حال �سقوط االأمطار وكذلك مع تدين مدى الروؤية االأفقية 
اأماكن جتمع املياه  ب�سبب الغبار واالأتربة املثارة كما ين�سح باالبتعاد عن 
خا�سة االأماكن القريبة من املرتفعات وعن اأماكن جريان االأودية وين�سح 
بعدم ارتياد البحر ب�سبب ا�سطرابه يف اخلليج العربي وبحر عمان خالل 

قطاع اجلن�شية واالإقامة: تاأ�شريات ال�شركات عرب البوابة الذكية اإعتبارا من االحد املقبل
•• اأبوظبي-وام:

نظام  اإىل  كليا  التحول  �سيتم  انه  واملنافذ  واالإقامة  اجلن�سية  اأك��د قطاع 
جلميع  عمل  ور���س  عقد  بعد  املقبل  االح��د  م��ن  اإع��ت��ب��ارا  الذكية  البوابة 

ال�سركات واملوؤ�س�سات ل�سرح مميزات النظام وطريقة ا�ستخدامه.
من  االإن��ت��ه��اء  على  العمل  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جميع  على  و�سيتوجب 
اإج�����راءات االإ����س���رتاك يف ال��ن��ظ��ام قبل ه��ذا ال��ت��اري��خ علما ب���اأن ك��ل اأن���واع 
التاأ�سريات واالإقامة متاحة عرب البوابة الذكية ..كما ميكن دفع الغرامات 
من خالل البوابة الذكية وب�سكل اإلكرتوين ومتكامل دون احلاجة لزيارة 

مركز اخلدمات.
واأو�سح القطاع ان التطبيق الذكي يقوم يف حال رف�س الطلب اأو ا�ستحقاق 
التقدم  الطلب مما ميكن  بحالة  اإ�سعار  باإر�سال  املايل  ال�سمان  ا�سرتداد 

التقدم  اىل  اإ���س��اف��ة  الذكية  ال��ب��واب��ة  ع��رب  امل��ايل  الر�سم  ا���س��رتداد  بطلب 
بطلب ا�ستثناء عرب بوابة املوقع االإلكرتوين من خالل ملئ الطلب قبل 
الدفع االإلكرتوين واإر�سال ال�سروحات الالزمة لتو�سيح ماهية اال�ستثناء 
وتفا�سيله.. م�سريا اىل انه ميكن التحقق من �سالحية اأذونات الدخول 
باإخطار  النظام  �سيقوم  حيث  الذكية  ال��ب��واب��ة  زي���ارة  ع��رب  االإل��ك��رتون��ي��ة 

العميل باملوافقة عرب الر�سائل الن�سية والربيد االإلكرتوين اخلا�س.
ب�سكل  الت�سجيل يف اخلدمة  لل�سركات واالأف��راد  اأن��ه ميكن  القطاع  واأك��د 
جم��اين ع��رب زي���ارة امل��وق��ع االإل���ك���رتوين وذل���ك ب��اإ���س��ت��خ��دام رق��م الهوية 
و�سي�سل العميل رمز التفعيل بر�سالة ن�سية ومن ثم �سيتمكن من اإدخال 
كلمة املرور اخلا�سة به وجمرد الدخول اإىل البوابة الذكية �سيتمكن من 
لزيارة  احلاجة  دون  باأنواعها  واالإق��ام��ة  التاأ�سرية  معامالت  كافة  اإمت��ام 

مركز اخلدمة.

�شيف بن زايد يطلع على جائزتني عامليتني ح�شلت عليهما وزارة الداخلية

م�شاندة تنجز مركز القوع لرعاية وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�شة يف اأبوظبي

•• ابوظبي-وام: 

اّطلع الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية اأم�س االأول يف مبنى الوزارة على جائزتني دوليتني ح�سلت 
وزارة  ومركز  املدين  للدفاع  العامة  بالقيادة  الداخلية ممثلة  وزارة  عليهما 

الداخلية لالبتكار.
 فقد اطلع �سموه على جائزة ح�سلت عليها اأكادميية الدفاع املدين كاأف�سل 
مم��ار���س��ة دول��ي��ة يف جم���االت ����س���وؤون احل���رائ���ق وال���ط���وارئ م��ن ق��ب��ل جملة 

الربيطانية املعنية بالتميز يف هذا املجال، وذلك يف الدورة الرابعة   FIRE
على  تناف�سوا  دويل  ملف  مائة  من  الأك��ر  وا�سعة  دولية  مب�ساركة  للجائزة 
املدين  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  اللواء جا�سم  واأو�سح  للجائزة.   فئة   12
بوزارة الداخلية اأن اجلائزة الدولية التي حققتها االكادميية جاءت نتيجة 
تطبيق اأف�سل املمار�سات الدولية يف االكادميية ويف ظل وجود نظام تدريبي 
وكوادر عالية التاأهيل وا�ستخدامها ملرافق وتطبيقات حديثة وذكية ترتقي 
العامل تقدماً يف جماالت مكافحة  دول  اأكر  املطبقة يف  الدولية  للمعايري 

احلرائق واحلفاظ على ال�سالمة العامة.

 كما اطلع �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على �سهادة اعتماد 
“البالتينيوم الربيطانية” لنظام االقرتاحات املوؤ�س�سي، والتي ح�سل عليها 
وتطوير  لال�سرتاتيجية  العامة  االإدارة  يف  لالبتكار  الداخلية  وزارة  مركز 
اأهمية ال�سهادة  من املقدم حممد  االإداء.  واأ�ستمع �سموه ل�سرح موجز عن 
اإ�سماعيل الهرمودي مدير مركز وزارة الداخلية لالبتكار يف االإدارة العامة 
اإجنازاً  حققت   ال���وزارة   اأن  اأو���س��ح  ال��ذي   ، االأداء  وتطوير  لال�سرتاتيجية 
املوظفني،  املبادرة لدى  روح  تعزيز  املطبقة يف  العمل  الأنظمة  عاملياً جديداً 
اململكة  يف   االأفكار  جمعية  من   البالتيني  االعتماد  �سهادة  على  بح�سولها 

اأعلى  البالتينيوم  ، حيث يعترب ت�سنيف  التوايل  �سنة على  املتحدة  لرابع  
م�ستوى �سمن ت�سنيف للجمعية الربيطانية، يليه ت�سنيف الفئة الذهبية، 

ثم الف�سية فالربونزية.
وق���ال م��دي��ر م��رك��ز االب��ت��ك��ار اأن ال�����وزارة ح�سلت ع��ل��ى ه���ذا االع��ت��م��اد، بعد 
اأج����راه م��دق��ق��ون م��ن اجلمعية لنظام  اج��ت��ي��ازه��ا م��رح��ل��ة ال��ت��دق��ي��ق ال���ذي 
االقرتاحات املوؤ�س�سي املطبق لديها؛ من خالل اإدارة اال�سرتاتيجية وتطوير 
االأداء لتحفيز املوظفني على امل�ساركة باقرتاحاتهم واأفكارهم، لتح�سني اأداء 

واإنتاجية املوظفني، وتطوير بيئة العمل، وزيادة ن�سبة ر�سا املتعاملني.

•• اأبوظبي-وام:

اأعمال م�سروع  العامة م�ساندة، عن اجناز  اأبوظبي للخدمات  �سركة  اأعلنت 
العني،  مبنطقة  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  ال��ق��وع  مركز 
اإطار  اإىل موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانّية، وذلك يف  وجاري ت�سليمه 
اأ�سحاب  فئات  من  الوطن  ابناء  تخدم  التي  امل�ساريع  تنفيذ  على  حر�سها 
الهمم، وت�سهم يف تعزيز اخلدمات املقدمة لهم وم�ساعدتهم على االندماج 

ب�سورة كاملة يف املجتمع.
�سركة  باالإنابة يف  املباين  اإدارة  الها�سمي مدير  عمر  املهند�س حممد  وق��ال 
 24 اإن امل�سروع الذي بلغت تكلفته نحو  اأبوظبي للخدمات العامة م�ساندة 
واملناطق  القوع  مدينة  يف  اأبنائنا  من  هامة  �سريحة  �سيخدم  دره��م،  مليون 
املحيطة بها، ممن يحتاجون اإىل اهتمام ورعاية خا�سة، و�سي�سكل بعد انتهاء 

املجتمع  يف  باالنخراط  لهم  ي�سمح  مهماً،  وتدريبياً  تعليمياً  �سرحاً  اأعماله 
واإظهار ابداعاتهم.

واأ�ساف اأن اأعمال امل�سروع الذي بلغت م�ساحته 3334 مرتاً مربعاً ا�ستملت 
على ان�ساء قاعات درا�سية وغرف ان�سطة ومرافق خا�سة وجتهيزها باأحدث 
متعددة  و�سالة  الهمم،  اأ�سحاب  من  الطلبة  تاأهيل  واإع��ادة  لرعاية  املعدات 
مغطى  وم�سبح  النف�سي،  وال��ع��الج  ال�سحية  للرعاية  وغ���رف  االأغ���را����س، 
الهمم  اأ�سحاب  الطلبة  ال�ستقبال  املتحركة  لقاعدته  حتكم  باأجهزة  م��زود 
عند �سطح امل�سبح والنزول بهم اىل من�سوب املياه املنا�سب لكل فئة عمرية، 
اإىل  االإدارة، واملخزن، باالإ�سافة  املركز كمكاتب  وغريها من ملحقات مبنى 
ا�سرتاطات  اأح��دث  مع  تتواكب  حتى  احلريق  عن  الك�سف  باأنظمة  ت��زوي��ده 
الدفاع املدين. كذلك قامت ال�سركة باأعمال التن�سيق واحلدائق اخلارجية، 
ابنائنا  متطلبات  م��ع  تتنا�سب  مب��م��رات  م���زودة  لل�سيارات  مظللة  وم��واق��ف 

مع  تتوافق  التي  اخلارجية  والواجهات  االأ�سوار  وبناء  الهمم،  اأ�سحاب  من 
متطلبات اال�ستدامة البيئية. واأكد الها�سمي التزام »م�ساندة« التام بتنفيذ 
اأحدث  م��راع��اة  اإط��ار  ويف  العاملية،  واملقايي�س  املعايري  الأرق��ى  وفقاً  امل�سروع 
معايري ال�سحة وال�سالمة البيئية، ومبا ي�سمن احلفاظ على املوارد، �سواء 

يف مرحلتي الت�سميم اأو التنفيذ.
من ناحيته، وجه املهند�س عبدالرحمن اجلابري م�ست�سار ال�سوؤون الهند�سية 
ولكافة  »م�ساندة«  ل�سركة  ال�سكر  االإن�سانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  مبوؤ�ّس�سة 
م�سروع  اإجن��از  يف  املوؤ�ّس�سة،  مع  ال�سادق  بتعاونهم  م�سيداً  فيها،  امل�سوؤولني 
مقرات ملراكز الرعاية والتاأهيل التابعة لها على م�ستوى اأبوظبي ومنها مقر 
مركز القوع مبنطقة العني خلدمة وا�ستيعاب اأ�سحاب الهمم، ومبا ي�سهم يف 
التخل�س من قوائم االنتظار التي عانوا منها، موؤكداً اأهمية تقدمي الدعم 
والرعاية من كافة اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة لهذه الفئة من 

املجتمع، مل�ساعدتهم على ك�سر العزلة واالندماج ب�سورة كاملة.
الرئي�سية  االجتماعية  االأه���داف  م��ن  روؤيتها  ت�ستمد  العليا  زاي��د  ان  وق��ال 
ال�����واردة يف اأج���ن���دة ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ر���س��ي��دة وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى تقدمي 
اخلدمات التعليمية والتاأهيلية والعالجية امل�ساندة لفئات ذوي االحتياجات 
اخلا�سة وتاأهيلهم لالندماج يف جمتمعهم ومتكينهم من ممار�سة اأدوارهم 
جتاه اأ�سرهم ووطنهم بكفاءة واقتدار ..موؤكدا موا�سلتها خططها املتكاملة 
لفئات  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  مب�ستوى  ال��رق��ي  ب��ه��دف  والتح�سني  للتطوير 
اأ�سحاب الهمم اإذ تعمل من خالل جمموعة من اخلطط والربامج العلمية 
التابعة  والتاأهيل  الرعاية  مراكز  جميع  يف  املقدمة  اخلدمات  تطوير  على 
اأف�سل املمار�سات واأرقى املعايري العاملية، كما حتر�س  لها، ومبا يتوافق مع 
على ا�ستقطاب اأف�سل اخلربات العاملية املتخ�س�سة لال�ستفادة من خرباتها 

وتوظيفها مبا يخدم روؤية املوؤ�ّس�سة وي�ساعد يف حتقيق ر�سالتها.

�شهادة اإجناز من االأمم املتحدة لكهرباء ال�شارقةانطالق موؤمتر اأمرا�س الكلى 2017 اليوم بدبي
•• دبي-وام:

تنطلق يف دبي اليوم االأربعاء اأعمال املوؤمتر ال�سابع جلمعية االإمارات الطبية 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  رعاية  �سيقام حتت  ال��ذي   2017 الكلي  الأمرا�س 
بدبي  ال�سحة  هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
ال�سيخ  جائزة  من  بدعم  و  الكلي  الأمرا�س  الدولية  اجلمعية  مع  بالتعاون 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية.
“اإنرتكونتيننتال  فندق  يف  اأي��ام  اأرب��ع��ة  ي�ستمر  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  يف  ي�سارك 
واالإقليميني  العامليني  املتحدثني  من  جمموعة   -  “ دب��ي  �سيتي  ف�ستيفال 
�سهدتها  ال��ت��ي  االأخ����رية  ال��ت��ط��ورات  ا�ستعرا�س  ب��ه��دف  املعنيني  واالأط���ب���اء 

املجاالت الرئي�سية الأمرا�س الكلى .
ال�سلة  ذات  واالبتكارات  التطورات  اأح��دث  عن  �ساملة  ملحة  املوؤمتر  ويقدم 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  للح�سور  توفر  اأن  �ساأنها  من  والتي  الكلى  باأمرا�س 
املعدات وامل�سارات التدريبية التي تعترب حا�سمًة على �سعيد اتخاذ القرارات 

ال�سحيحة لتوفري م�ستوًى اأف�سل من الرعاية.
و قالت الدكتورة منى الرخيمي رئي�سة املوؤمتر اإن املوؤمتر ال�سابع للجمعية 
التي  املوا�سيع  وا�سعا من  �سيناق�س طيفا   2017 الكلى  الدولية الأمرا�س 
وذلك  للموؤمتر  االأول  اليوم  خ��الل  الربيتوين  الكلى  غ�سيل  اأول��ه��ا  ي�سمل 
ودور   ”ISPD“ بالتعاون مع اجلمعية الدولية لغ�سيل الكلى الربيتوين 
اإجراء  عند  الب�سيطة  اجل��راح��ي��ة  للتدخالت  التح�سري  يف  الكلى  اأط��ب��اء 
املزمنة  الكلوية  باالأمرا�س  امل�سابني  للمر�سى  ال��دم��وي  الغ�سيل  عمليات 

خالل اليوم الثاين.
اأحدث  ملناق�سة  امل��وؤمت��ر  يف  االأخ���ري  ال��ي��وم  تخ�سي�س  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
التطورات يف جمال زراعة الكلى حيث �ستقام هذه اجلل�سات جنبا اإىل جنب 
مع جمموعة من ور�س العمل اليومية التي ينظمها جمموعة من اخلرباء 
وخمتلف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  االإم���ارات  دول��ة  من  واملخت�سني 
اأنحاء العامل منوهة باأنه مت هذا العام اعتماد املوؤمتر وور�س العمل امل�ساحبة 
له من قبل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع حيث �سيح�سل امل�ساركون فيه على 

من نقاط التعليم الطبي امل�ستمر.  16.25
واأ�سافت الدكتورة الرخيمي اأن جل�سات املوؤمتر �ستناق�س خمتلف اإجراءات 
الكلوية  واالأمرا�س  الكلوي  بالف�سل  امل�سابني  املر�سى  الكلى وعالج  غ�سيل 
املزمنة ف�سال عن تنظيم �ست جل�سات �ست�سلط ال�سوء على اأحدث االأن�سطة 
بن  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د  جانبه  ومن  الكلى.  اأمرا�س  جمال  يف  والتطورات 
اآل مكتوم للعلوم  ال�سيخ حمدان بن را�سد  التنفيذي جلائزة  املدير  �سوقات 
والبحث  امل�ستمر  الطبي  التعليم  �سبل  دع��م  يف  اجل��ائ��زة  دور  علي  الطبية 
العلمي على كافة امل�ستويات املحلية واالإقليمية والعاملية ما اأ�سهم يف حت�سني 
ال�سيخ حمدان  �سمو  توجيهات  اأن  اإىل  م�سريا  وال�سحية  الطبية  اخلدمات 
بن را�سد اآل مكتوم بتاأ�سي�س اجلائزة منذ عام 1999 جاءت لتكون منربا 
لرت�سيخ مبداأ التميز يف الرعاية الطبية وال�سحية وقال اإن اجلائزة اأولت 
اإهتماما خا�سا بالعمل على تطوير النهج التقليدي املتبع يف تنظيم برامج 
مع  يتما�سى  مبا  اأرح��ب  اآف��اق  نحو  بها  لالإنطالق  امل�ستمر  الطبي  التعليم 
الهائلة  اجلهود  تن�سيق  خ��الل  وم��ن  الطبي  القطاع  يف  الهائلة  التطورات 
متطور  بحثي  تعليمي  مبنتج  اخل��روج  �سبيل  يف  وتوحيدها  حاليا  املبذولة 
امللحة  الواقعية  للمتطلبات  تطلعا  واأك��ر  الكم  من  بالكيف  اإهتماما  اأك��ر 

للقائمني على هذا القطاع الهام اإ�ستناًدا اإىل روؤية اإ�سرتاتيجية �ساملة.
الرئي�سية  اخل��ط��ورة  عوامل  تتمثل  االإح�سائية  ال��درا���س��ات  الأح��دث  ووفقا 
لالإ�سابة باأمرا�س الكلى يف اأمرا�س ارتفاع �سغط الدم وداء ال�سكري لدى 
توؤدي  اأن  ميكن  فيما  ال�سحية..  غري  احلياة  اأمن��اط  جانب  اإىل  املراهقني 
ال�سمنة الناجمة عن االأنظمة الغذائية غري ال�سحية واال�ستهالك املفرط 
لالأغذية الدهنية ذات املحتوى العايل من ال�سوديوم اإىل االإ�سابة باإرتفاع 

�سغط الدم حيث تنتمي كلتا احلالتني لقائمة عوامل اخلطورة الرئي�سية.
ويقدم املوؤمتر جتربة تعلم توا�سل متميزة مع توفريه دورات تدريبية تبداأ 
منذ اليوم االأول متبوعة بربنامج يركز على طب الكلى ال�سريري والغ�سيل 
الكلوي وزراعة الكلى على مدار ثالثة اأيام باالإ�سافة اإىل عقد ور�سة العمل 
االإقليمية للجمعية الدولية للكلى “ISN” يف منطقة ال�سرق االأو�سط يوم 

دي�سمرب.  16

•• ال�صارقة-وام: 

املناخي  ال��ت��غ��ري  ل�سئون  امل��ت��ح��دة  االأمم  منحت 
ال�سارقة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  اإجن����از  ���س��ه��ادة 
ات���خ���اذ خ���ط���وات عملية  ت���ق���دي���را جل���ه���وده���ا يف 
املناخ  ت��غ��ري  ت���داع���ي���ات  اإي���ج���اب���ي���ة يف احل����د م���ن 
املياه  اإنتاج  يف  الكربونية  االنبعاثات  وتخفي�س 
املعباأة مبا يزيد عن 2710 طن من االنبعاثات 

الكربونية.
واكد �سعادة الدكتور املهند�س را�سد الليم رئي�س 
هذا  حتقيق  اأن  ال�����س��ارق��ة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
الدولية  ال�سهادة  ه��ذه  على  واحل�سول  االإجن���از 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  بف�سل  ج���اء 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
باتخاذ  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ك��اف��ة االإج��������راءات ال��ت��ي ت�����س��م��ن احل���ف���اظ على 
البيئة والتوافق مع التوجهات العاملية للحد من 

االنبعاثات الكربونية والتغري املناخي.
�سمل  برنامج حمددة  الهيئة و�سعت  اأن  واأو�سح 
يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل�����س��روع��ات  م��ن  العديد  تنفيذ 
م�سروعات  مثل  الكربونية  االنبعاثات  تخفي�س 
وا�ستخدام  ال�سم�سية  بالطاقة  ال�����س��وارع  اإن����ارة 
التكنولوجيا املتقدمة يف اإنتاج املياه املعباأة باأف�سل 
انتاج وحدات  جودة وكذلك رفع كفاءة حمطات 
اإىل  وحتويلها  الورقية  الفواتري  والغاء  االإن��ت��اج 
اإلكرتونية وا�ستخدام الربامج املتقدمة يف اإجناز 

معامالت خدمة امل�سرتكني مما �ساهم يف حتقيق 
هذا االإجن��از وح�سول الهيئة على هذه ال�سهادة 

الدولية.
امل�سروعات  تنفيذ  على  حتر�س  الهيئة  ان  واأك��د 
احل��ي��وي��ة وت��ط��وي��ر اإج���راءات���ه���ا مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

التي �ساهمت يف التو�سل اإىل اتفاق دويل ي�سمن 
اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للحد من تداعيات 
تغري املناخ حيث اأطلقت االأمم املتحدة 17 هدفا 
170 هدفا  عاما للتنمية امل�ستدامة وما يقارب 
يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  خ��ط��ط  لتنظيم  حم���ددا 

العامل بحلول 2030.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق موؤمتر االإمارات لطب وجراحات العيون غدًا يف دبي

•• دبي -وام:

ملوؤمتر  ع�سرة  ال�سابعة  ال���دورة  فعاليات  اخلمي�س  غ��دا  دب��ي  يف  تنطلق 
االإمارات لطب وجراحات العيون الذي �سيقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان 
ال�سحة بدبي يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س وتنظمه �سعبة 

االإمارات لطب العيون يف جمعية االإمارات الطبية.
ال�سيخ  اأي��ام بدعم من جائزة  ال��ذي ي�ستمر ثالثة   - املوؤمتر  ي�سارك يف 
ووقاية  ال�سحة  ووزارة  بدبي  ال�سحة  وهيئة  الطبية  للعلوم  ح��م��دان 
اأمرا�س وجراحات  العامليني يف جمال  املحا�سرين  املجتمع - عددا من 
متخ�س�س  طبيب   1000 وح���وايل  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  العيون 

باأمرا�س العيون من داخل الدولة وخارجها .
وقال الدكتور �سالح �سيف امل�سعبي رئي�س �سعبة االإمارات لطب العيون 
فعاليات هذا  �سيتم خالل  اإنه  املوؤمتر  رئي�س  العيون  ا�ست�ساري جراحة 
احلدث مناق�سة وا�ستعرا�س اأكر من 40 ورقة علمية وبحث يف خمتلف 
من  حما�سرا   120 مب�ساركة  العيون  وج��راح��ة  اأم��را���س  تخ�س�سات 
اأهم االإجن��ازات واالكت�سافات يف  االأطباء العامليني الذين �سي�ستعر�سون 
طب العيون التي ظهرت وتبلورت موؤخرا وذلك عرب حماور تخ�س�سية 
الفعاليات  اأن  اإىل  متعددة و�سمن ور�سات عمل وجل�سات متنوعة الفتا 
اأ�ساتذة طب وجراحات  ال��رواد من  �ست�سهد كذلك تكرمي �سخ�سية من 

العيون تقديرا جلهودهم البارزة يف جمال طب العيون.
املهمة  املو�سوعات  العديد من  املوؤمتر �سي�سلط ال�سوء على  اإن  واأو�سح 

املطروحة على ال�ساحة الطبية يف تخ�س�س العيون واأهمها تقنية العالج 
اجليني لتح�سني الب�سر والوقاية من العمى واخلطوات التي اتخذتها 
دولة االإمارات لتقدمي خدمات متنقلة لفح�س العيون وا�ستخدام الطب 
العني  و�سبكية  ال�سكري  ملر�سى  بالن�سبة  العني  لتعزيز فح�س  بعد  عن 

ومر�س ال�ساد والقرنية والتهاب القزحية.
العيون  باأمرا�س طب وجراحات  املتعلقة  العالجية  اأن اخلدمات  واأك��د 
تطورت ب�سكل كبري يف دولة االم��ارات حيث جنحت خمتلف القطاعات 
اأرق��ى املعايري  ال�سحية مبا يف ذلك القطاع ال�سحي اخلا�س يف توفري 
املراكز  من  العديد  واأن�سئت  العيون  وج��راح��ات  طب  جم��ال  يف  العاملية 
تقدم  مكاملة  �سحية  منظومة  جمتمعة  لت�سكل  التخ�س�سية  ال�سحية 

اأرقى اخلدمات للمواطنني واملقيمني على اأر�س الدولة. 

وجراحتها  العيون  لطب  االإم��ارات  �سعبة  اأن  امل�سعبي  الدكتور  واأ�ساف 
املهني  االأداء  بتطوير  امل�ستمر  الطبي  التعليم  برامج  دع��م  على  تعمل 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وح���م���الت التوعية  ال���ربام���ج  ال��ع��ي��ون وت��ن��ظ��ي��م  الأط���ب���اء 

املجتمعية.
متميزة  ف��ر���س��ة  يتيح  ال���ذي  العلمي  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ار 
للتوا�سل املبا�سر والفعال بني املعنيني يف جمال طب العيون يف املنطقة 
ومبا ي�سهم يف اإحداث تغيريات ملمو�سة نحو االأف�سل يف م�ستقبل طب 
العيون موؤكدا حر�س جمعية االإمارات الطبية على ت�سجيع كل ما من 
�ساأنه االإرتقاء بالقطاع ال�سحي داخل الدولة وخارجها من خالل دعم 
والبحث  امل�ستمر  الطبي  التعليم  واأن�سطة  الهادفة  الطبية  امل��وؤمت��رات 

العلمي يف املجال الطبي.

ويل عهد ال�شارقة يراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

جمعية االإمارات للتنمية تنظم زيارة لواحة الكرامة

اخليمة  راأ�س  يف  وطنية  مل�شات  معر�س  عن  عام  ر�شا  % ن�شبة   93

•• ال�صارقة- وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
ال�سارقة ام�س اجتماعه االأ�سبوعي 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
ال�سيخ  ���س��م��و  وب��ح�����س��ور  امل��ج��ل�����س 
�سلطان  ب����ن  ����س���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 

وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
بالت�سديق  اجل���ل�������س���ة  ا���س��ت��ه��ل��ت 
ال�سابقة  اجل��ل�����س��ة  حم�����س��ر  ع��ل��ى 
لي�ستعر�س املجل�س بعدها املوا�سيع 
املدرجة على جدول االأعمال والتي 
املختلفة  االإم�����ارة  ب�����س��وؤون  تتعلق 
واأ�سدر خاللها عددا من القرارات 
التي حتقق روؤية اإمارة ال�سارقة يف 
على  والقاطنني  املواطنني  خدمة 

اأر�سها.
تقرير  التنفيذي  املجل�س  وناق�س 
ب�ساأن   “ املركزية  املالية  دائ��رة   “
م�������س���روف���ات واإي����������رادات امل���وازن���ة 
ل���دوائ���ر وه��ي��ئ��ات حكومة  ال��ع��ام��ة 
مقارنة   2018 ل��ل��ع��ام  ال�����س��ارق��ة 
املعتمدة  واالإي����رادات  بامل�سروفات 

للعام 2017.
وا�ستمع املجل�س ل�سرح مف�سل عرب 
ع��ر���س ق��دم��ه ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

هيئة ال�سارقة ال�سحية م�ستعر�سا 
الهيئة  ت���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي  اجل����ه����ود 
واخلطط  الربنامج  يف  للم�ساركة 
واال�سرتاتيجيات التي تعمل عليها 
مدينة  ال�����س��ارق��ة  الع��ت��م��اد  الهيئة 

�سحية يف العام 2018.
العر�س �سرحا للربنامج  وت�سمن 
اأح���د الربامج  واأه��م��ي��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره 
لتعزيز  ت��ط��ب��ق  ال���ت���ي  ال���وق���ائ���ي���ة 
اجلوانب  حت�����س��ني  ع���رب  ال�����س��ح��ة 
البيئية واالجتماعية واالقت�سادية 

املوؤثرة يف ال�سحة.
اخلطة  اأن  امل����ح����ي����ان  واأو��������س�������ح 
تت�سمن  املقرتحة  اال�سرتاتيجية 
ت�سمل  التي  االأه���داف  من  العديد 
ن��خ��ب��ة م���ن امل����ب����ادرات واالأه������داف 
املوارد  ح�سد  على  التاأكيد   .. ه��ي 
ل��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري ب��رن��ام��ج امل���دن 
ال�سراكة  خ�����الل  م����ن  ال�����س��ح��ي��ة 
وتو�سيع  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
مدينة  لل�سارقة  االع��ت��م��اد  ن��ط��اق 
 2018 ع������ام  ب���ن���ه���اي���ة  ����س���ح���ي���ة 
وحتديث وحتديد اال�سرتاتيجيات 
للتنمية  املنا�سبة  التدخل  واآل��ي��ات 
ا�ستمرارية  ب���ج���ان���ب  ال�����س��ح��ي��ة 
العمل على تقليل ن�سبة االأمرا�س 
املزمنة غري املعدية بن�سبة 10% 
اتباع  املجتمع على  اأف��راد  بت�سجيع 

اأمناط احلياة ال�سحية.

املجل�س اال�ست�ساري بعد مناق�سته.
وا���س��ت��ع��ر���س ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان علي 
ب�����ن ب����ط����ي امل�����ه�����ريي اأم��������ني ع����ام 
ال�سارقة  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
اال�ست�ساري  امل��ج��ل�����س  م��الح��ظ��ات 
بنود ومواد م�سروع  لالإمارة حول 

القانون واخت�سا�ساته.
من جانبها اأكدت �سعادة هنا �سيف 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�������س���وي���دي 
م�سروع  اأن  الطبيعية  واملحميات 
التطورات  ل��ي��واك��ب  ج��اء  ال��ق��ان��ون 
والتغيريات  الهيئة  ت�سهدها  التي 
اخت�سا�ساتها  ع��ل��ى  ط����راأت  ال��ت��ي 
املن�سو�س عليها يف القانون رقم 6 
الهيئة  اإن�ساء  ب�ساأن   1998 ل�سنة 
اأهداف الدائرة  �سابقا ومبا يحقق 
الروؤية  حت��ق��ي��ق  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 

امل�ستقبلية يف االإمارة.
وحدد م�سروع القانون اخت�سا�سات 
ال�����دائ�����رة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف����ه����ا يف 
متابعة كل ما يتعلق ب�سوؤون البيئة 
واأماكنها  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل��ح��م��ي��ات 
مواردها  وتنمية  عليها  واملحافظة 
باالأن�سطة  املتعلقات  وكل  املتنوعة 
من  وح��م��اي��ت��ه��ا  بالبيئة  اخل��ا���س��ة 
االقت�سادية  واالأن�سطة  االأ���س��رار 
التلوث  م���ن  واحل����د  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
احلياة  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ي  وال���ت���ده���ور 
مناطق  يف  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ف��ط��ري��ة 

�سعود القا�سمي رئي�س دائرة املالية 
القائم  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  امل���رك���زي���ة 
امل��وازن��ة م��ن موظفي  اإع����داد  على 
ف��ي��ه اخلال�سة  ت��ن��اول��وا  ال���دائ���رة 
التنفيذية للموازنة العامة الإمارة 
وبيان   2018 ل��ل��ع��ام  ال�������س���ارق���ة 
م��ق��ارن��ة امل�����س��روف��ات واالإي������رادات 
امليزانية  اأب�������واب  م���ق���ارن���ة  وب���ي���ان 
القطاعات  النفقات ح�سب  وتوزيع 

املختلفة.
وا����س���ت���ع���ر����س ال���ت���ق���ري���ر م����وازن����ة 
وبيان  وامللحقة  املركزية  ال��دوائ��ر 
مقارنة م�سروفاتها واإيراداتها اإىل 
جانب موازنة هيئة كهرباء ومياه 
ال�سارقة وموازنة الهيئات امل�ستقلة 

وبيان م�سروفاتها واإيراداتها.
رئي�س  اإىل  بال�سكر  املجل�س  وتقدم 
املركزية وفريق عمل  املالية  دائرة 
التي  املوازنة على جهودهم  اإع��داد 
االأمانة  ووجه  اإعدادها  يف  بذلوها 
للمجل�س  امل��وازن��ة  باإحالة  العامة 
وفقا  ال�سارقة  الإم��ارة  اال�ست�ساري 

لالإجراءات القانونية املتبعة.
كما ناق�س املجل�س مقرتح م�سروع 
قانون ل�سنة 2017 يف �ساأن “هيئة 
يف  الطبيعية”  واملحميات  البيئة 
اإىل  يهدف  وال��ذي  ال�سارقة  اإم��ارة 
اأه��داف و�سالحيات  تنظيم  اإع��ادة 
واخت�سا�سات الهيئة والذي قدمه 

االإمارة كافة.
بتعديالته  ال���ق���ان���ون  اأم������ن  ك���م���ا 
اجل���دي���دة ع��ل��ى و����س���ع ال��ه��ي��ئ��ة يف 
االإمكانيات  ك���ل  ع��ل��ى  االإ�����س����راف 
االإم����ارة  ب��ه��ا  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  البيئية 
اال�سرتاتيجيات  و�سع  خ��الل  م��ن 
وخطط العمل واقرتاح الت�سريعات 
والبحوث  ال����درا�����س����ات  واإج���������راء 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة وال���ت���ع���اون مع 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة يف 
الدرا�سات  ك��اف��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  اإع������داد 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع���ات يف 

االإمارة.
ووج����ه امل��ج��ل�����س ب��اال���س��ت��ف�����س��ار من 
امل��ج��ل�����س اال���س��ت�����س��اري ح����ول عدد 
من املالحظات الواردة منه وعمل 
الإ�سدار  ت��وط��ئ��ة  حيالها  ي��ل��زم  م��ا 

القانون.
وواف�����ق امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
طلب املجل�س اال�ست�ساري لالإمارة 
جمل�س  م��ن  ك��ل  �سيا�سة  ملناق�سة 
ال�سارقة الريا�سي ودائرتي املوانئ 
ال���ب���ح���ري���ة واجل�����م�����ارك و�����س����وؤون 
مطار  وهيئة  وال��ق��رى  ال�سواحي 
به  تقدم  وال���ذي  ال���دويل  ال�سارقة 

بطلب من بع�س اأع�ساءه.
عن  ت��ق��ري��ر  اإىل  املجل�س  وا���س��ت��م��ع 
اإدارة برنامج املدن ال�سحية قدمه 
�سعادة عبد اهلل علي املحيان رئي�س 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

االإم����ارات  جمعية  فعاليات  �سمن 
ال�سهيد  ليوم  االجتماعية  للتنمية 
» واح���ة  زار وف����د م���ن اجل��م��ع��ي��ة  
اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ي مت  ال���ك���رام���ة » يف 
�سهداء  ذك���رى  لتخليد  ت�سييدها 

االإمارات االأبرار.
وقام الوفد بجولة يف واحة الكرامة 
بداأت اأمام ن�سب ال�سهيد املكون من 

القادمة  االأج��ي��ال  الإل��ه��ام  تاريخياً 
تلبية  ال���وف���اء يف  م��ع��اين  ب��اأ���س��م��ى 
والت�سحية  للوطن  ال��واج��ب  ن��داء 

للحفاظ على كرامته وعزته.
ال�سرح  ه���ذا  زي����ارة  اإن   « واأ����س���اف 
الوحدة  معاين  النفو�س  يف  تعمق 
الوطنية وتوؤكد وقوفنا �سفا واحدا 
عن  دف��اع��ا  احلكيمة  قيادتنا  وراء 
ثوابتنا الوطنية وقيمنا احل�سارية 

واالإن�سانية ».

اآيات  عليها  نق�ست  األواحا  يت�سمن 
اأ�سماء  الكرمي وكذلك  القراآن  من 
البوا�سل  االإم������ارات  اأب���ن���اء  ���س��ه��داء 

ومعلومات عنهم .
ودعا الوفد اهلل عز وجل اأن يتغمد 
ال�سهداء بوا�سع رحمته واأن يجعل 
مقامهم مع ال�سديقني وال�ساحلني 
.   وقال مدير عام جمعية االإمارات 
خلف �سامل عنرب  اإن واحة الكرامة 
وح�سارياً  وط��ن��ي��اً  َم��ع��ل��م��اً  ت��ع��ت��رب 

ال�سخمة  االأل���واح  م��ن  لوحا   31
االآخر  على  منها  ك��ل  ي�ستند  التي 
والتالحم  والتكاتف  للوحدة  رمزا 
بني اأبناء جمتمع االإمارات والقيادة 
وال�سمود  وال�سجاعة  ال��ق��وة  واإىل 

التي متيز �سعب االإمارات.
املعدين  اللوح  عند  ال���زوار  وتوقف 
الذي مت نق�س ق�سم القوات امل�سلحة 

لدولة االإمارات عليه .  
الذي  ال�سرف  الوفد جناح  زار  كما 

يج�سد روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة، وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لتخليد  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
ذك�����رى ����س���ه���داء ال����وط����ن، وت����روي 
بطولية  ق�����س�����س��اً  ال��ك��رام��ة  واح����ة 
لوطنهم  اأوف����ي����اء  اأب����ط����ال  ك��ت��ب��ه��ا 
�ساهداً  وت��ع��د  ال��زك��ي��ة،  ب��دم��ائ��ه��م 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اخليمة  راأ����س  اقت�سادية  نظمت 
الربع  يف  وطنية  مل�سات  معر�س 
االأخ�����ري م���ن ه���ذا ال���ع���ام، بهدف 
ال������رتوي������ج مل���ن���ت���ج���ات اأ�����س����ح����اب 
التي  ال����غ����د  رخ�������س���ة  م�������س���اري���ع 
ت�سدرها الدائرة لدعم املواطنني 
مل��م��ار���س��ة ب��ع�����س م���ن امل���ه���ن من 

منازلهم. 
 وق���د ���س��ه��د امل��ع��ر���س اإق���ب���اال من 
قبل كافة فئات املجتمع لالطالع 

تدر�س حاليا تنفيذ جمموعة من 
اأج��ل ربط  امل��ب��ادرات املبتكرة م��ن 
اأ�سحاب رخ�س الغد مع عدد من 
االقت�سادية  واملن�ساآت  امل�سروعات 
من  االم���ارة  يف  العاملة  الكبرية 
مما  لها  منتجاتهم  ت��وري��د  اأج���ل 
امل�سروعات  ه��ذه  جن��اح  يف  ي�سهم 
االقبال  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني  وح��ف��ز 
الإيجاد  ف��ي��ه��ا  اال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
ي�ستطيعون  منا�سبة  عمل  فر�س 
اإبداعاتهم  اإظ��ه��ار   خاللها  م��ن 

وابتكاراتهم. 

امل���ح���م���ود مدير  واأ�����س����اد حم��م��د 
باجلهود  االأع��م��ال  تطوير  اإدارة 
املنظم  العمل  فريق  بذلها  التي 
ر�سا  ن�سبة  اأث��م��ر  مم��ا  للمعر�س 
وكما   ،93% ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  ع����ام 
املنزلية  امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  حقق 
مبيعات  امل��ع��ر���س  يف  امل�����س��ارك��ني 

جمزية من خالل املعر�س. 
تنظيمنا  ب����اأن  امل��ح��م��ود  واأ����س���اف 
لهذا املعر�س هو جزء من خطط 
ا�سرتاتيجيتها  ���س��م��ن  ال���دائ���رة 
اأعمال  ل��دع��م وت��ط��وي��ر  ال��ه��ادف��ة 

العاملة  االأي�����دي  اب���داع���ات  ع��ل��ى 
الوطنية من منتجات تنوعت ما 
واحلرف  احللي  و  الغذائية  ب��ني 
وغريها  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ي���دوي���ة 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات االأخ�����رى، وق���د مت 
ع���دة مناطق  امل��ع��ر���س يف  ت��ن��ظ��م 
داخ��ل االم��ارة ب��دءا من كورني�س 
ال��ق��وا���س��م، ث��م م��ي��دان االحت���اد يف 
مدينة الرم�س واأخ��ريا يف �ساحة 
م���رك���ز ال����واح����ة، ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
من   4000 ي���ق���ارب  م���ا  زواره 

خمتلف فئات املجتمع. 

ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  اأ����س���ح���اب 
يف  م�ساهمتها  ورف���د  وامل��ت��و���س��ط 
لالإمارة،  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
اأ�سحاب  خا�سة من خالل لدعم 
الغد(،  )رخ�س  املنزلية  مل�ساريع 
املعر�س  ه����ذا  ت��ن��ظ��ي��م  اإن  وق�����ال 
املعار�س  من  �سل�سلة  �سمن  ج��اء 
الدائرة  ت��ع��ت��زم  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ه��ة 

تنظيمها خالل الفرتة املقبلة. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ن���وه ف��ي�����س��ل ح�سن 
ال�سحي مدير مكتب دعم وتطوير 
االأعمال بالدائرة اإىل اأن الدائرة 

ب���ن خ�����ادم رئي�س  ���س��ل��ط��ان  ط�����ارق 
الب�سرية نائب رئي�س  املوارد  دائرة 
ال�����دويل  االحت�������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
لريا�سة الكرا�سي املتحركة والبرت 
الذي  املن�سب  “ على  “ االأيوا�س 

تواله يف االحتاد موؤخرا.
واأ�ساد املجل�س باجلهود املبذولة يف 
ال�سارقة  ا�ست�سافة  �سرف  حتقيق 
ل��ب��ط��ول��ة االأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة لذوي 
 2019 والبرت  احلركية  االإعاقة 
اخل����روج  ����س���رورة  اإىل  م�����س��ريا   ..
ال�سارقة  مبكانة  امل��الئ��م  بال�سكل 
ودول��ة االإم���ارات .. اآم��ال اأن تكون 
موجها  الطموحات  بقدر  النتائج 
كل اجلهات بتقدمي الدعم الكامل 

ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ق����دم  ك��م��ا 
املقررة  لالأهداف  عر�سا  ال�سحية 
ون�سبة ما حتقق  املبادرة  تنفيذ  يف 
منها مقدما جملة من التو�سيات 

التي من �ساأنها االرتقاء باملبادرة.
واأكد املجل�س اأن العمل على حتقيق 
اأ�سا�سي  مطلب  االأه�����داف  جميع 
ب�����س��رورة و���س��ع املقرتحات  ووج���ه 
التو�سيات  ودرا�سة  لذلك  املنا�سبة 
خلدمة  منها  يتنا�سب  م��ا  وتنفيذ 
بالتن�سيق  وذل����ك  ال���ع���ام  ال�����س��ال��ح 
للمجل�س  ال���ع���ام���ة  االأم�����ان�����ة  م����ع 

التنفيذي.
و���س��م��ن م���ا ا���س��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
الدكتور  املجل�س  ه��ن��اأ   .. االأع��م��ال 

الإجناح البطولة.
واطلع املجل�س على القرار االإداري 
وال�سادر   2017 ل�سنة   14 رق��م 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اإن�ساء جمل�س الإدارة جممع  ب�ساأن 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
حرة”  منطقة  “هيئة  واالب��ت��ك��ار 
 15 رق���م  االإداري  ال���ق���رار  وع��ل��ى 
كذلك  وال�������س���ادر   2017 ل�����س��ن��ة 
من �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
ب�ساأن ت�سكيل جمل�س الإدارة جممع 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 

واالبتكار “هيئة منطقة حرة”.

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف 
ال�شارقة حترر 200 خمالفة بيئية

موؤمتر دويل يناق�س احلماية من االإ�شعاع يف جمال الطب

•• ال�صارقة-الفجر:

بداأت فرق هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف حكومة 
يف  البيئية  للمخالفات  الت�سدي  حملة  تنفيذ  ال�سارقة 
املناطق الربية، من خالل زيارات وجوالت ميدانية يف 
خمتلف املناطق الربية، حيث مت حترير 200 خمالفة 
تتعلق  غالبيتها  املو�سم،  ب��داي��ة  منذ  االآن،  حتى  بيئية 
تنظيفه،  دون  م��ن  امل��ك��ان  يف  تركها  اأو  املخلفات  ب��رم��ي 
االأماكن املخ�س�سة، وت�سمنت احلملة  اإىل  وعدم نقلها 
ت��وع��ي��ة ع��ام��ة ل����زوار وم���رت���ادي امل��ن��اط��ق ال��ربي��ة، حيث 
حتر�س الهيئة خالل تنفيذها حملة املخالفات البيئية 
الزوار  وتوجيه  واالإر�ساد  التوعية  اأهمية  على  الرتكيز 
التقيد  املناطق الربية على �سرورة  وال�سكان ومرتادي 
على  احل��ف��اظ  �ساأنها  م��ن  التي  وال��ق��وان��ني  بالتعليمات 
اأو  بها  والعبث  ت�سويهها  وع��دم  الربية  واملناطق  البيئة 
ترك املخلفات هناك، من اأجل تبقى البيئة نظيفة، وكي 

ي�ستمتع بها زوار اآخرون. 
البيئة  هيئة  رئي�س  ال�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  وقالت 
كل  تبذل  الهيئة  اإن  ال�سارقة،  يف  الطبيعية  واملحميات 
�ساحب  وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات  وت��رج��م��ة  تنفيذ  يف  ج��ه��ده��ا 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
بالبيئة  املتعلقة  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى،  املجل�س  ع�سو 
وعليه  احليوي،  التنوع  و�سون  عليها  احلفاظ  وكيفية 
تقوم فرقها بتنفيذ حمالت توعية ت�سهم يف ن�سر الوعي 
املناطق  وم��رت��ادي  وزوار  ع��م��وم��اً  ال�سكان  ب��ني  البيئي 
ميدانية  ج��والت  الهيئة  تنفذ  حيث  خ�سو�ساً،  الربية 

ت�سهم 
يف احل���د م��ن ظ��اه��رة ق��ط��ع االأ���س��ج��ار امل��ع��م��رة، وزي���ادة 
اإىل  باالإ�سافة  ال��ربي��ة،  املناطق  مل��رت��ادي  البيئي  الوعي 

تقليل ن�سبة رمي املخلفات من قبل املرتادين.
التوعوية  ���س��واء  الهيئة  ح��م��الت  اأن  ال�سويدي  وبينت 
وذات  م��درو���س��ة  خلطة  وف��ق��اً  تتم  ال�سبط  ح��م��الت  اأو 
اأهداف وا�سحة، مبعنى اأنها لي�ست مفتعلة اأو اعتباطية، 
ب��ل ل��ه��ا اأه��داف��ه��ا احل��ي��وي��ة م��ن خ���الل ت��ل��ك احلمالت 
امل�ستمرة التي توؤكد على اأهمية ومكانة املناطق الربية 
و�سرورة احلفاظ عليها وحمايتها من اأي اأذى اأو ت�سوه، 
وبالتايل تاأتي حمالت ال�سبط وما يتبعها من حترير 
خمالفات بعد تلك احلمالت، مل�سلحة اجلميع من اأجل 
التمتع ببيئة اآمنة ونظيفة ومريحة، وحمايتها من اأي 
للجميع، حيث  اأذى، لتبقى متنف�ساً  اأو  اأو تدمري  ت�سوه 

واالآليات  الو�سائل  خمتلف  خ��الل  من  الهيئة  حتر�س 
واالإجراءات، على حماية البيئة العامة واحلفاظ عليها 
من اأي ت�سوه اأو دمار، كما ت�سعى اإىل احلد من ارتكاب 
اأن فرقها املتخ�س�سة  اإىل  املخالفات البيئية، باالإ�سافة 
تعمل با�ستمرار على توعية اجلمهور ومرتادي املناطق 
احل��ف��اظ على  امل�ساهمة يف  اأج��ل  م��ن  ال��ربي��ة واجلبلية 

البيئة.
واأكدت ال�سويدي اأن هدف حترير املخالفة بحق من ال 
يلتزم بالتعليمات والقوانني لي�س هدفاً مالياً، فاملخالفة 
م��ن اأج���ل ال����ردع، وم���ن اأج���ل ت��ذك��ري اجل��م��ي��ع ب�سرورة 
وبالتايل  الربية ملك للجميع،  املناطق  االلتزام، فهذه 
اأن يحرتمها، الأن من يعمل على ت�سويها  على اجلميع 
اأو اإحلاق االأذى بها يقوم بعمل خاطئ و�سار، ي�ستوجب 
املخالفة  حترير  تنفيذ  خطوة  ف��اأن  وبالتايل  املخالفة، 
بحق من ي�ستحقها هي خطوة جيدة ال ميكن الت�ساهل 
بها اأو غ�س الطرف عنها، فاإن مل ينفذ املوظف امل�سوؤول 
�سريكاً  يكون  ي�ستحقها،  ملن  املخالفة  مهمته يف حترير 
يف اإيقاع االأذى بالبيئة وت�سويها، وي�سجع االآخرين على 
من  النقي�س  على  وه��ذا  البيئة،  ت�سويه  يف  اال�ستمرار 
البيئة،  حماية  يف  الهيئة  ودور  وجهود  ووظيفته  دوره 
لذلك يتعامل كل كادر اأو موظف لدينا مبنتهى اجلدية 
واحلزم يف مو�سوع حترير املخالفات، فهذا اأمر ال ميكن 

الت�ساهل فيه. 
واأو���س��ح��ت اأن ه��ن��اك جت���اوب���اً ك��ب��رياً م��ن ق��ب��ل ال����زوار 
ال��ت��ي نعلن  وال�����س��ك��ان م��ع ح��م��الت ال�سبط وال��ت��وع��ي��ة 
واالت�سال،  والتوا�سل  االإع���الم  و�سائل  مبختلف  عنها 
وهذا موؤ�سر جيد على مدى حر�س اجلمهور من اأجل 
حماية البيئة واحلفاظ عليها، لكن هذا ال يعني اأنه ال 
توجد ممار�سات خاطئة و�سارة بالبيئة ميار�سها بع�س 
الزوار، على الرغم من قلتهم، وبكل االأحوال تعمل فرق 
يف  وحم��ارب��ت��ه��ا  ح�سولها  م��ن  احل��د  على  دوم���اً  الهيئة 
�سبيل الق�ساء عليها، �سواء من خالل عمليات وحمالت 
ال�سبط والتوعية، اأو من خالل تطبيق وتنفيذ القوانني 

و�سرورة االلتزام بها.
قرار  وتنفيذ  تطبيق  ع��ل��ى  الهيئة  حت��ر���س  ذل���ك  اإىل 
منع  ب�ساأن   ،2012 ل�سنة   9 رق��م  التنفيذي  املجل�س 
ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  الربية  املناطق  يف  البيئي  التدهور 
نظراً الأهميته ودوره يف حتقيق اأهداف وا�سرتاتيجيات 
ال��ب��ي��ئ��ة وحمايتها  ال��ه��ي��ئ��ة واالإم������ارة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى 

وحتقيق اأعلى م�ستويات التنمية امل�ستدامة للبيئة. 

•• فيينا-وام:

بداأت مبقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف العا�سمة 
فيينا، اأعمال املوؤمتر الدويل املعني ببحث �سبل حت�سني 
احلماية من االإ�سعاع يف جمال الطب، وتقنني ا�ستخدام 
املواد امل�سعة لتجنب حاالت اال�ستخدام غري ال�سروري 
الرغم من  على  وذل��ك  امل�سعة،  للمواد  املق�سود  اأو غري 
يف  امل�سعة  امل����واد  ال���س��ت��خ��دام  ال��ه��ائ��ل��ة  الطبية  ال��ف��وائ��د 

ت�سخي�س االأمرا�س وعالجها.
اأعماله  ت�ستمر  ال����ذي  ال�����دويل،  امل���وؤمت���ر  وي�����س��ت��ع��ر���س 
التغيري  “حتقيق  ب��ع��ن��وان  ال���ق���ادم،  ي���وم اجل��م��ع��ة  ح��ت��ى 

مت  التي  االإج���راءات  لتنفيذ  العام  النهج  املمار�سة”،  يف 
االتفاق عليها للحماية من االإ�سعاع يف املوؤمتر الدويل 
 ،2012 عام  يف  االأملانية  بون  مدينة  ا�ست�سافته  ال��ذي 
واأ�سحاب  ال��دول��ي��ة  املنظمات  جت���اوب  كيفية  ويناق�س 
حماية  حت�سني  اأج���ل  م��ن  اإج��راءات��ه��ا  مل��واءم��ة  امل�سالح 
االإ�سعاع  من  خا�س  ب�سكل  واملر�سى  عام  ب�سكل  االأف��راد 
اأف�سل، وي�سمح املوؤمتر  يف جمال الطب وحتقيق نتائج 
والتطورات  التحديثات  مبناق�سة  امل�سلحة  الأ�سحاب 
اجلديدة التي توؤثر على الوقاية من االإ�سعاع يف جمال 
الطب، و�سي�ستعر�س امل�ستجدات التي حدثت منذ عقد 

موؤمتر بون.
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اأخبـار الإمـارات
وفد اإندوني�شي يتعرف على جتربة معهد دبي 

الق�شائي يف جمال التدريب والبحوث
•• دبي -وام:

دبي  ملعهد  زيارته  خ��الل  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س  هيديات  اأري��اف  الربوفي�سور  برئا�سة  اندوني�سي  وف��د  تعرف 
الق�سائي على جتربة املعهد يف جماالت التدريب الق�سائي املتخ�س�س وجماالت البحوث والن�سر املعريف.

وقام �سعادة القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد بتعريف الوفد- الذي �سم �سعادة مبباجن فريجا 
هوتاما القن�سل العام الإندوني�سيا يف دبي - مبختلف الربامج والدورات التدريبية التي وفرها معهد دبي الق�سائي 
ملختلف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة واالأفراد واالإ�سدارات اخلا�سة باملعهد والتي ت�سدر من اإدارة املعرفة والن�سر 

كما متت مناق�سة �سبل التعاون امل�ستقبلية لتعزيز العالقات الق�سائية بني البلدين.
وو�سف ال�سميطي اللقاء باأنه كان مثمرا ملا ا�ستمل عليه من مناق�سات �ستثمر عن توطيد العالقات بني اجلانبني.

حاكم عجمان ي�شدر قرارا بت�شكيل جمل�س اإدارة مدينة عجمان االإعالمية احلرة
•• عجمان-وام:

النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�سدر 
االأمريي  ال��ق��رار  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ادارة  جمل�س  ت�سكيل  ب�ساأن   2017 ل�سنة   23 رق��م 
عبد  ال�سيخ  برئا�سة  احل��رة  االإعالمية  عجمان  مدينة 
العزيز بن حميد النعيمي ويعمل به من تاريخ التوقيع 

عليه.
ت�سكيل  م��واد على  اأرب��ع��ة  ت�سمن  ال��ذي  ال��ق��رار  وين�س 
املر�سوم  م��ن   5 امل����ادة  ملتطلبات  وف��ق��ا  االإدارة  جمل�س 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة   2015 ل�سنة   8 رق��م  االأم��ريي 
عبد العزيز بن حميد النعيمي وع�سوية كل من ال�سيخ 

�سلطان بن �سقر النعيمي نائبا لرئي�س املجل�س و�سعادة 
يو�سف  حميد  وال�سيد  اجل��زي��ري  �سالح  حممد  �سالح 
ح�سني  ب��ن  حممد  عبري  وال�سيدة  العجماين  �سلطان 
يف  املجل�س  واأع�����س��اء  رئي�س  ي�ستمر  ان  على  ال�سعايل 
تاريخه  من  اعتبارا  �سنوات  اأرب��ع  مل��دة  منا�سبهم  �سغل 
كليا  اأو  تعيينهم جزئيا  اإع��ادة  اأو  ا�ستبدالهم  يتم  ما مل 
املجل�س  نائب رئي�س  ان يقوم  اأم��ريي الحق على  بقرار 
يف  املجل�س  رئي�س  مبهام  ويقوم  املجل�س  جل�سة  برئا�سة 
حال غيابه وميار�س اأي اخت�سا�سات اأخرى يفو�س بها 
تاأدية  املجل�س  وعلى  الآخ��ر  وق��ت  م��ن  املجل�س  قبل  م��ن 
من   6 امل��ادة  احكام  مبوجب  به  املنوطة  االخت�سا�سات 

املر�سوم االمريي رقم 8 ل�سنة 2015.

وي�سري هذا القرار االأمريي ويكون نافذا قانونا اعتبارا 
الر�سمية  اجلريدة  يف  وين�سر  عليه  التوقيع  تاريخ  من 
للعمل  ب��ه  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  على  ويعمم  ل��الأم��ارة 

مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.
املر�سوم  اأح��ك��ام  ال��ق��رار بعد االط���الع على  وي��اأت��ي ه��ذا 
عجمان  مدينة  ب�ساأن   2015 ل�سنة   8 رق��م  االأم���ريي 
املذكورة  املوؤ�س�سة  متكني  والأغ��را���س  احل��رة  االإعالمية 
من حتقيق االأغرا�س املناطة بها وممار�سة ال�سالحيات 
ما  على  وبناء  وجه  اأكمل  وعلى  ب�سال�سة  اليها  امل�سندة 
ال�سيخ  �سمو  ال�سمو حاكم عجمان  عر�سه على �ساحب 
ع��م��ار ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان رئي�س 

املجل�س التنفيذي يف االإمارة.

ويل عهد عجمان يرتاأ�س اليوم االجتماعات ال�شنوية حلكومة عجمان
•• عجمان -وام: 

يرتاأ�س �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي اليوم االأربعاء االجتماعات ال�سنوية حلكومة عجمان حتت عنوان 

»اجتماعات املواءمة م�ع احلكومة االحتادية لتحقيق االجندة الوطنية«.
املبادرة  زم��ام  اأخ��ذ  يف  واملوائمة  التن�سيق  �سبل  مناق�سة  االجتماعات  وت�سهد 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  احلكومية  االج��ت��م��اع��ات  تو�سيات  حتقيق  نحو 
لروؤية  الوطنية  االأجندة  اأولويات  تتوافق مع  املتحدة عرب مبادرات حملية 

االإمارات 2021 واالأجندة احلكومية لروؤية عجمان 2021.
وي�سارك يف االإجتماعات ال�سنوية حلكومة عجمان التي تعقد على مدار يوم 
يف  املحلية  اجلهات  عموم  ومديرو  املحلية  احلكومية  اجلهات  روؤ�ساء  واح��د 

االإمارة وعدد من كبار امل�سوؤولني.
تتمثل  غايات جوهرية  على ثالثة  االأوىل  ن�سختها  االإجتماعات يف  وترتكز 
االإحت��ادي��ة يف  دع��م جهود احلكومة  التن�سيق احلكومي من خ��الل  ا�س�س  يف 
احلكومي  العمل  بتن�سيق  املعنية  والهيئات  واملجال�س  اللجان  عمل  تطوير 

على م�ستوى االإمارات.
كما يجري خالل االجتماع اي�سا تبادل التجارب واخلربات عرب اإيجاد قنوات 
ر�سمية معنية بتطبيق التجارب امل�سرتكة يف تطوير العمل احلكومي اإ�سافة 
اإىل حتقيق م�ستهدفات التنمية ا�ستنادا اإىل مبادرات حملية من�سوية حتت 

مظلة االأجندة الوطنية 2021 واجندة عجمان 2021.
رئي�سة  ملفات  ث��الث��ة  ط��رح  ال�سنوية  االج��ت��م��اع��ات  اأع��م��ال  ج���دول  ويتخلل 
وملف  ال�سكانية  الرتكيبة  ملف  يف  تتمثل  احل���وار  ط��اول��ة  على  للموائمة 

الت�سريعات وملف التناف�سية.
واأعرب �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي عن ثقته باأهمية اجتماع حكومة عجمان والذي �سيعقد يوم غد 
االأربعاء يف اإطار املبادرة اخلا�سة بالدعوة اإىل »االجتماعات ال�سنوية حلكومة 
دولة االإمارات« ون�سعى من خالله اإىل دفع امل�سرية التنموية وو�سع اخلطط 
وب��رام��ج ال��ع��م��ل واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات يف �ستى ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف اإم���ارة 

عجمان.
تاأتي  االإم��ارات  دول��ة  ال�سنوية حلكومة  اإن مبادرة االجتماعات  �سموه  وق��ال 
تلبية لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سلحة وهي ر�سالة وا�سحة تر�سخ نهج قيادتنا احلكيمة يف العمل جنبا اإىل 
�سعب  املحلية لتحقيق طموح  جنب ما بني احلكومة االحتادية وحكوماتنا 
وحكومة دولة االإمارات يف اأن تكون دولتنا يف م�ساف االأمم املتقدمة بقيادة 

حكومية من�سجمة ومنفتحة على العامل ومتميزة بكوادرها الوطنية.
والعمل  التعاون  تعزيز  يف  اهلل  ب���اإذن  �ستثمر  االجتماعات  ه��ذه  اإن  واأ���س��اف 
التنموية والتوجهات اال�سرتاتيجية ومعاجلة  امل�سرتك يف حتقيق اخلطط 

التحديات امل�ستقبلية.
واأو�سح �سموه انه يف ظل التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم عجمان بادرت حكومة اإمارة 

اأولوياتها  ه��رم  على  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  و�سع  يف  عجمان 
وعملت موؤ�س�ساتنا احلكومية حتت اإ�سراف املجل�س التنفيذي الإمارة عجمان 
االإمارات  روؤية  مع  لتتوافق  املحلية  وا�سرتاتيجياتها  مواءمة خططها  على 

.  2021
بروؤية  اخل����روج  ع��ل��ى  �سيحر�س  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  اج��ت��م��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ا�سرتاتيجية  مع  تتما�سى  البناء  للعمل  ومتكاملة  وا�سحة  وا�سرتاتيجية 
وروؤية احلكومة االحتادية يف كافة امليادين والقطاعات احليوية من خالل 
بنيانه  اأ�س�س  ال��ذي  امل�ستقبل  مالمح  تر�سم  وطنية  وم��ب��ادرات  برامج  و�سع 
واإخوانه  ث���راه«  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

املوؤ�س�سون.
من جانبه اأكد ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم 
عجمان لل�سوؤون االإدارية واملالية نائب رئي�س املجل�س التنفيذي بعجمان اأن 
تاأدية املهام واأن الطموح ال حدود له واأن  القيادة الوطنية متثل نربا�سا يف 
تتحقق  والتطلعات  االأه���داف  واأن  م�ستحيل  كلمة  على  يحتوي  ال  قامو�سه 
والتي  الر�سيدة  للقيادة  امل�ستقبلية  الروؤية  اأن  اىل  منوها  اجلماعي  بالعمل 
تقوم على اأن التحديات اال�سرتاتيجية الرئي�سة للعقدين القادمني �سترتكز 
على من �سيكون مبقدوره اأن يذهب اأبعد من غريه نحو االرتقاء مب�ستوى 
االأداء ومواكبة التطورات املتالحقة يف �ستى املجاالت مما ي�ستوجب تطبيق 
التناف�سية يف تقدمي اخلدمات  تركز على  اإداري��ة جديدة ومبتكرة  مفاهيم 
امللكات  واإط��الق  واالبتكار  االإب��داع  روح  وت�سجيع  للجميع  ال�سعادة  وحتقيق 
والقدرات وخدمة جمتمع االأعمال وتوفري ظروف ا�ستثمارية متميزة ودعم 

القطاع اخلا�س وت�سجيع العمل الح..
يف  احلكومي  بالعمل  والتكامل  التن�سيق  تدعم  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف 
احلكومات املحلية لتحقيق م�ستهدفات التنمية يف االأجندة الوطنية وال�سري 
قدما باجتاه جت�سيد اأهداف »مئوية االإمارات 2071 » مبينا اأن االجتماعات 
جاءت لتوؤكد جاهزية حكومة عجمان لتنفيذ املقررات والتو�سيات ال�سادرة 
اأخ��ذ خطوات  ال�سنوية حلكومة دول��ة االم��ارات من خالل  عن االجتماعات 

اإ�سافية مببادرات حملية.
احلكومة  جمهودات  دعم  �سرورة  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�سيخ  واأو�سح 
االحتادية يف تطوير عمل اللجان واملجال�س والهيئات املعنية بتن�سيق العمل 
احلكومي على م�ستوى الدولة وتاأطري تبادل التجارب واخلربات من خالل 
العمل  تطوير  يف  امل�سرتكة  التجارب  بتطبيق  معنية  ر�سمية  قنوات  اإيجاد 
�سابقا  اإطالقها  مت  التي  احلكومية  املبادرات  اأهمية  على  م�سددا  احلكومي 
و�ساهمت ب�سكل كبري يف تعزيز احلركة االقت�سادية يف االإمارات م�سريا اىل 
اأن اإطالق عدد من املبادرات اجلديدة واملبتكرة �سي�سهم يف تعزيز التناف�سية 

لالإمارات ويجعلها ت�ستقطب اال�ستثمارات يف خمتلف القطاعات.
اأن  واملالية  االإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ممثل  واأو���س��ح 
يف  اال�ستثمارية  البيئة  حت�سني  على  �سي�ساعد  الت�سريعية  البيئة  حت�سني 
دفع  على  اإيجابي  ب�سكل  ي�ساعد  التناف�سية احلكومية مما  و�سيعزز  عجمان 
عجلة التنمية ال�ساملة وفقا الأف�سل املمار�سات العاملية فمن ال�سروري تهيئة 
القوانني  تلك  تطبيق  �سمان  اأج��ل  من  املنا�سبة  القانونية  التحتية  البنية 

ب�سورة ناجحة.
التنمية  دائ��رة  النعيمي رئي�س  ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد  من جانبه قال 

االأول  ال�سنوي  االجتماع  اأجندة  �سمن  ياأتي  التناف�سية  ملف  اإن  ال�سياحية 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان وال�����ذي ���س��ي��ن��اق�����س ال��و���س��ع احل����ايل الإم�����ارة ع��ج��م��ان يف 
واأي�سا  االإم��ارة  تناف�سية  يف  القوة  ومكامن  واإح�ساءاتها  التناف�سية  البيئة 
املتوفرة  والفر�س  االأخ�سر  االقت�ساد  قطاعات  تنمية  يف  ا�سرتاتيجياتها 
ملوؤ�س�ساتها احلكومية واخلا�سة و�سبل تهيئة بيئة تناف�سية جاذبة لال�ستثمار 
تواجهها  التي  التحديات  اإىل  التطرق  و�سيتم  منتج  اقت�ساد  على  قائمة 
االإمارة والتي مت ح�سرها البتكار م�ساهمات ترفع اأداء التناف�سية وتذلل كل 
املعوقات وتعزز جاذبية االإمارة يف �سوء االجتاهات العاملية املعا�سرة وت�سميم 
اإطار  يف  متفوق  عاملي  ملعيار  االإماراتي  النموذج  لتحويل  تناف�سية  موؤ�سرات 
بيئة االأعمال والقوانني واالأنظمة واأي�سا البنى التحتية واملرافق واخلدمات 
العامة كما �سيتم مراجعة املبادرات املحلية للمواءمة مع احلكومة االحتادية 

وا�سرتاتيجياتها يف دعم اتخاذ القرار.
ت�سنيف  تقدم  يف  �ساهمت  التي  احلكومية  اال�سرتاتيجيات  بنجاح  وا���س��اد 
�سنويا عن  ي�سدر  الذي  االأعمال  اأن�سطة  �سهولة ممار�سة  بتقرير  االإم��ارات 

البنك الدويل وح�سولها على املركز االأول عربيا و21 عامليا يف 2017.
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
االجتماعات  من  االأوىل  الن�سخة  عقد  ن�سهد  »ال��ي��وم  بعجمان  والتخطيط 
يف  تتمثل  رئي�سية  ملفات   3 ط��رح  على  و�سرنكز  عجمان  حلكومة  ال�سنوية 

ملف الرتكيبة ال�سكانية وملف الت�سريعات وملف التناف�سية«.
تركز عليها  التي  امللفات  اأهم  يعد من  ال�سكانية  الرتكيبة  ان ملف  وا�ساف 
قطاعات  تنمية  على  العمل  يف  الكبري  دوره���ا  م��ن  ان��ط��الق��ا  االج��ت��م��اع��ات 
االقت�ساد االأخ�سر وتعزيز م�ساركة املجتمع يف بناء م�ستقبل االإمارة باالإ�سافة 
الكثافة  تت�سمن  ال�سكانية  الرتكيبة  اأن  حيث  وال�سالمة  االم���ن  لتعزيز 
واالنتماءات  االقت�سادية  واحل��ال��ة  وال�سحة  التعليم  وم�ستوى  ال�سكانية 

الدينية واجلوانب االأخرى التي تخ�س ال�سكان.
واأكد ان حكومة عجمان ا�ستطاعت من خالل م�سروع تعداد عجمان والذي 
هامة  وبيانات  دقيقة  نتائج  اإىل  الو�سول  الوطنية  امل�ساريع  اأه��م  من  يعد 
وكونا قاعدة بيانات �ساملة ودقيقة �ساعدت �سناع القرار يف حكومة عجمان 
والربامج  اخلطط  و�سع  على  واخلا�سة  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
التنمية  عجلة  ودف��ع  املطلوب  التطوير  اإح���داث  يف  ت�سهم  التي  امل�ستدامة 
املتكاملة يف اإمارة عجمان وتو�سلنا ملعلومات مف�سلة عن عدد �سكان االمارة 
والذي بلغ 504 اآالف و847 ن�سمة و�سكلت خمرجات التعداد مادة مهمة 

خلطة االإمارة اال�سرتاتيجية 2021.
عدد  ح��ول  دقيقة  بيانات  توفري  على  امل�سروع  خ��الل  من  وحر�سنا   « وق��ال 
باالأحوال  ال�سلة  ذات  واأو�ساعها  وخ�سائ�سها  ومرافقها  ال�سكنية  الوحدات 
ح�سب  ل��الأ���س��ر  وامل�����س��اك��ن  للمباين  واحل��دي��ث  ال�����س��ام��ل  واالإط�����ار  املعي�سية 
اإح�سائية  م��وؤ���س��رات  واأوج��دن��ا  املختلفة  االإداري����ة  والتق�سيمات  التجمعات 
كقاعدة  ت�ستخدم  ك��ي  واالإدارة  والتخطيط  ال�سيا�سات  و���س��ع  يف  اأ�سهمت 
العمراين  التخطيط  يف  واالأ�سا�س  االإداري���ة  االإح�سائية  لالأعمال  انطالق 
ور�سم اخلطط والروؤى اال�سرتاتيجية لالإمارة وو�سع ال�سيا�سات العمرانية 
اإ�سافة  احل��ال��ي��ة  امل�ساكن  وخ�سائ�س  نوعية  وتقييم  التنموية  وال��ربام��ج 
الأغرا�س البحث العلمي وتعزيز املعرفة لدى كافة اأفراد املجتمع مبا فيها 
املناطق  ال�سكان وتوزيعهم ح�سب  اإح�سائية عن  من خمرجات توفر بيانات 

العمل  وحالة  والتخ�س�س  الدرا�سي  واملوؤهل  واجلن�سية  والنوع  اجلغرافية 
اإط���ار �سامل وح��دي��ث للمباين  وغ��ريه��ا م��ن امل��خ��رج��ات اإىل ج��ان��ب ت��وف��ري 

وامل�ساكن واالأ�سر ح�سب التق�سيمات االإدارية املختلفة«.
ونبه اىل ان التحديات اأمامنا كبرية وخ�سو�سا اأن االإمارة حتت�سن العديد 
من اجلن�سيات وت�سم اأديانا متنوعة ولغات عديدة تتطلب منا تكثيف اجلهود 
وت�سخريها لالهتمام بتحقيق توازن يف املزيج ال�سكاين باالإ�سافة لعملنا على 
فهم املتطلبات املتنوعة والعديدة الناجمة عن التنوع الدميوغرايف باالإمارة 
املبادرات التي جتابه التحديات  و�سنعمل بكل جدية على و�سع العديد من 
وامل�سوؤولية كبرية معربا  دوره��م  اهمية  ان  اىل  عليها م�سددا  وتتغلب  بقوة 
عن عزمهم العمل على ال�سري قدما يف درب تطوير ملف الرتكيبة ال�سكانية 

واالرتقاء بها بالعاملية عرب خطة وا�سحة و�ساملة.
واأكد �سعادة الدكتور �سعيد �سيف املطرو�سي االأمني العام للمجل�س التنفيذي 
من  وا�سحا  ال��ت��زام��ا  متثل  عجمان  حكومة  اجتماعات  اأن  عجمان  الإم���ارة 
جانبها لدعم التكامل والتن�سيق املطلوب بني خمتلف احلكومات املحلية يف 
اإ�سافة  التنمية املحددة يف االأجندة الوطنية  اأهداف  الدولة وذلك لتحقيق 

اإىل حتقيق اأهداف مئوية االإمارات 2071.
واأردف باأن حكومة عجمان تعمل على التفاعل االإيجابي مع كافة امل�ساريع 
�سبل  تعزيز  بهدف  االإحت��ادي��ة  احلكومة  تطرحها  التي  الوطنية  وامل��ب��ادرات 

التنمية امل�ستدامة وفقا الأحدث امل�ستجدات العاملية.
وبني �سعادة الدكتور �سعيد �سيف املطرو�سي اأن االجتماعات ال�سنوية حلكومة 
عجمان �ست�سهم ب�سكل كبري يف ر�سم اخلطط والربامج و�سيا�سات العمل التي 
من �ساأنها حتقيق املوائمة املطلوبة بني اال�سرتاتيجيات االإحتادية واملحلية.

االأه���داف اجلوهرية  العديد من  تعتمد   2021 روؤي��ة عجمان  اأن  واأو���س��ح 
بناء جمتمع  تتمثل يف   2021 االإم���ارات  روؤي��ة  تتما�سى مع  التي  واملتنوعة 
اأخ�سر حتفزه حكومة متميزة من�سجمة مع  اقت�ساد  بناء  ي�ساهم يف  �سعيد 

روح االإحتاد.
ولفت املطرو�سي اإىل اأن حكومة عجمان تعمل حاليا على بناء ذلك االإقت�ساد 
وفقا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم عجمان وذلك يف اإطار ال�سراكة احلقيقية بني خمتلف اجلهات 
ملواكبة  موؤهلة  وطنية  ك���وادر  يقودها  وال��ت��ي  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومية 

متغريات الع�سر.
حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  خم��رج��ات  متهد  ب��اأن  متنياته  ع��ن  واع���رب 
عجمان الطريق اأمام اإطالق مبادرات نوعية وت�سكيل فرق عمل حملية تعمل 
على تنفيذ املبادرات امل�سرتكة التي ت�سب يف خدمة »روؤية عجمان 2021«.

اآفاقا  �ستفتح  االجتماعات  تلك  اأن  التنفيذي  للمجل�س  العام  االأم��ني  واأك��د 
رحبة لتاأ�سي�س �سراكات وطنية فاعلة مع احلكومة االإحتادية بهدف ت�سريع 

وترية حتقيق م�ستهدفات االأجندة الوطنية.
املبادرات  م��ن  ع��دد  ع��ن  االإع����الن  املقبلة  االأي����ام  ن�سهد يف  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
حتقيق  يف  وت�ساهم  عجمان  الإم���ارة  احلكومية  االأج��ن��دة  �سمن  تندرج  التي 
م�ستهدفات االأجندة الوطنية اإ�سافة اإىل ت�سكيل عدد من فرق العمل املحلية 

لتنفيذ املبادرات امل�سرتكة.
ومن املقرر اأن يتم التوقيع على عدد من املذكرات وال�سراكات الوطنية مع 

احلكومة االإحتادية بهدف ت�سريع وحتقيق م�ستهدفات االأجندة الوطنية.

تاجر عاملي لعقار » الكبتاجون « يف قب�شة �شرطة راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأكد قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، 
ب��ن ع��ل��وان النعيمي،  ال��ل��واء ع��ل��ي 
راأ�س  و�سرطة  الداخلية  وزارة  اأن 
االأمان  ن�سر  يف  م�ستمرة  اخليمة 
اأف����راد املجتمع  ب��ني  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
واأموالهم،  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م  وح��ف��ظ 
اخليمة  راأ����س  �سرطة  ب��اأن  م�سرياً 
مت�������س���ي ب���خ���ط���ى ث���اب���ت���ة وروؤي��������ة 
م����ن اخلطط  م��ن��ب��ث��ق��ة  وا����س���ح���ة 
الداخلية  ل����وزارة  اال�سرتاتيجية 
االأمنية م�سريا  ر�سالتها  تنفيذ  يف 
اىل اأن االأمن ركيزة التنمية واأهم 
مرتكزات اال�ستقرار والرخاء الذي 

تعي�سه املجتمعات يف العامل.
وق�����ال :« حت���ر����س ���س��رط��ة راأ�����س 
اخليمة على اإر�ساء هذه املرتكزات 
االأ�سا�سية بكل دقة واحرتافية عرب 
تنفيذ اخلطط التطويرية لتحقيق 
و�سعتها  التي  املن�سودة  االأه���داف 
ال��وزارة خلف�س معدالت اجلرائم 
اال�سرتاتيجي  ال���ه���دف  وحت��ق��ي��ق 
احلد  وه��و  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة 
عن  منها  والوقاية  اجلرمية  من 
ط��ري��ق م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن قاعدة 
ب��ي��ان��ات وم�����س��ادر م��ع��ل��وم��ات وفق 
 ، وممنهجة  متطورة  عمل  اآل��ي��ات 
م�سيداً بكفاءة وخربة رجال وزارة 
الداخلية و�سرطة راأ�س اخليمة يف 
وتقدميهم  املتهمني  جميع  �سبط 

العملية،  و���س��اع��ة  م��ك��ان  حت��دي��د 
مكافحة  اإدارة  م��ع  التن�سيق  ومت 
امل�����خ�����درات ب�������س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي ، 
ال���الزم، كما متت  ال��دع��م  لتوفري 
 ، الدعم  لتقدمي   7 ب����  اال�ستعانة 
ومت تكليف اأحد م�سادر ال�سرطة، 
وبالفعل  امل�����س��رتي،  ب����دور  ل��ي��ق��وم 
املتفق  امل���وق���ع  اإىل  امل��ت��ه��م  ح�����س��ر 
ب��ع��م��ل��ي��ة م�سح  ع��ل��ي��ه ح���ي���ث ق�����ام 
من  خلوها  م��ن  وال��ت��اأك��د  املنطقة 
واأث����ن����اء عملية  ال�����س��رط��ة  رج�����ال 
به  امل�ستبه  ح���اول  وال�����س��راء  البيع 
وال�سيطرة  الهروب ومت مداهمته 
�سبط  مت  ح���ي���ث  م��ت��ل��ب�����س��اً  ع��ل��ي��ه 
عقار  م���ن  ق���ر����س   500 ح�����وايل 
بحوايل  يقدر  الكبتاجون  خم��در 
30.000 درهم وتبني من خالل 

للعدالة .
وكان العقيد عدنان علي الزعابي 
املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر 
اأعلن عن االإط��اح��ة  بتاجر دويل، 
الكبتاجون  ع���ق���ار  ب���ي���ع  ب��ت��ه��م��ة 
الق�سية  بان  اأو�سح  حيث  املخّدر، 
تعود تفا�سيلها اإىل ورود معلومات 
���س��خ�����س جمهول  ب���وج���ود  ت��ف��ي��د 
ي���ق���وم ب���ت���ه���ري���ب امل��������واد امل���خ���درة 
واخفائها باأحد املزارع التي يرتدد 
اإليها يف الدولة، وبعد االتفاق مع 
الكمية  لت�سليم  يح�سر  املروجني 

وا�ستالم املبلغ النقدي.
واأ�����س����اف  ال��ع��ق��ي��د ال���زع���اب���ي، اأنه 
وحت���ّري  ب��ح��ث  ف��ري��ق  ت�سكيل  مت 
اأثناء  متلب�ساً  ب��ه،  امل�ستبه  ل�سبط 
وال�����س��راء ح��ي��ث مت  ال��ب��ي��ع  عملية 

الكمية اأن املتهم حمرتف بن�ساط 
ترويج وجتارة املخدرات.

والتقدير  ال�سكر  الزعابي،  ووج��ه 
تقدمي  يف  ����س���اه���م  م����ن  ك����ل  اإىل 
النجاح للعملية ملا اأبدوه من تعاون 
كبري  وجت��اوب �سريع، مما �ساهم 
العقاقري  ب��ي��ع  عملية  اإح��ب��اط  يف 
املخّدرة للحد من انت�سارها داخل 
اإدارة مكافحة  باأن  الدولة، موؤكداً 
اخليمة  راأ�����س  ب�سرطة  امل���خ���درات 
اأفراد  لكافة  الواقي  ال��درع  �ستظل 
املجتمع، من هذه االآفة اخلطرية 
دائماً  مم������دودة  ي���ده���ا  و���س��ت��ك��ون 
لتقدمي امل�ساعدة و العالج لكل من 
يحتاج لها من متعاطي املخدرات، 
بهدف الوقوف يف مواجهة جتار و 

مروجي املخدرات

�سمن تعزيز االإجراءات االأمنية 

الطوارئ واالأزمات براأ�س اخليمة يناق�س ا�شتعدادات مو�شم االأمطار 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اخليمة  ب��راأ���س  املحلي  وال���ك���وارث  واالأزم�����ات  ال��ط��وارئ  اإدارة  ف��ري��ق  ناق�س 
فريق  رئي�س  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  برئا�سة  2017م، 
ال��ط��وارئ واالأزم����ات وال��ك��وارث امل��ح��ّل��ي - ق��ائ��د ع��ام �سرطة راأ����س اخليمة، 
راأ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  وح�سور 
اآخر  اخليمة  براأ�س  واملحّلية  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سات  م��دراء  وجميع  اخليمة، 
اأجندة  وم��ن��اق�����س��ة  ا���س��ت��ع��را���س  االج��ت��م��اع،  وت�سمن  االأم��ن��ي��ة.  امل�����س��ت��ج��دات 
الطوارئ  اإدارة  فريق  اجن��ازات  على  واالط��الع  ال�سابق،  االجتماع  تو�سيات 
2017م، واالطالع على االأهداف  واالأزم��ات والكوارث املحلي خالل العام 

واخلطة اال�سرتاتيجية للفريق حول م�ساريع عام 2018م، كما مت مناق�سة 
اال�ستعداد لفرتة مو�سم االأمطار واالأحوال اجلّوية املتقلبة، ومناق�سة تطبيق 
اال�ستجابة  خطط  على  واالإط����الع  االإم����ارة،  يف  االأع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة 
الفريق لعام  املحلية، كما مت و�سع اخلطة املقرتحة الأن�سطة وم�ستهدفات 
2018م. يف ختام االجتماع، اأثنى رئي�س فريق الطوارئ واالأزمات والكوارث 
املحّلي، على جهود الفريق يف راأ�س اخليمة، املبذولة يف �سبيل تعزيز االأمن 
وخطط  تعليمات  بتطبيق  االل���ت���زام  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���داً  االإم�����ارة،  يف  واالأم�����ان 
اآلية التن�سيق والتعاون والتخطيط امل�سرتك،  التمارين امل�ستقبلية، وتناول 
املحلي،  ال��ط��وارئ  فريق  اف���راد  ب��ني  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  وتن�سيق  دف��ع  و�سبل 

لتحقيق الو�سول اإىل اال�ستجابة الفورية املتميزة.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ذو الفقار علي 
باك�ستاين   - خ���ان  حم��م��د 
�سفره  ج���واز    - اجلن�سية  
رقم )1802041( �سادر 
م��ن ب��اك�����س��ت��ان   م��ن يجده 
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/6134736   

فقدان جواز �سفرت
روك�سانى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الفلبني    ، �سام�سون  ل��ي��م 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8946827EB( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/5550127

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / �ساجده اخرت 
بنغالدي�س   ، على  يون�س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2873074AF( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/1210014

فقدان جواز �سفرت
بخت  اف�سر   / املدعو  فقد 
بيالند ، باك�ستان اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
يرجى   -  )1510091(
ت�سليمه  عليه  يعر  مم��ن 
الباك�ستانية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م���رك���ز  اق������رب  او 

باالمارات. 

فقدان جواز �سفرت
ام����ى هارى  امل���دع���و /  ف��ق��د 
ك�������وم�������ار ه������������ارى ك�����وم�����ار 
ب�����وت�����ه�����ي�����ن�����ب�����ورن�����ب�����وري�����ال 
اجلن�سية  الهند   ، ك��وجن��ان 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )9806963N(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 055/5877307 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / زاه����ره بى 
الهند   ، حم��م��د  اول����ي����وم 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )801255( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7908333

فقدان جواز �سفرت
هيالرى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
امريكا    ، ف���ي���ن���ي���دور  ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )545743500( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/6385173

فقدان جواز �سفرت
اميبت   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا    ت���ك���ل���ى  ي����ريج����و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3459676EP( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/2772444
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اأخبـار الإمـارات
االحتاد الن�شائي يطلق م�شحا ا�شتطالعيا لثقافة االإدخار لدى املراأة

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق االحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع مركز دبي لالإح�ساء والهيئة 
اىل  يهدف  ا�ستطالعيا  م�سحا  احلكومية  الب�سرية  للموارد  االحت��ادي��ة 
يف  واال�ستهالك  االإدخ��ار  باأهمية  االإماراتيات  الن�ساء  وعي  على  التعرف 

املجتمع.
وقالت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة االحتاد الن�سائي العام ان هذا امل�سح 
ياأتي بناء على توجهات القيادة الر�سيدة للدولة وتوجيهات �سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية يف تعزيز 
دور املراأة يف االقت�ساد ومتكينها من امل�ساهمة الفّعالة يف عملية التنمية 

واإدارة  االقت�ساد  منو  يف  م�ساهماً  عاماًل  االدخ��ار  ياأتي  حيث  امل�ستدامة 
دّفته.

الوعي  درا���س��ة  اإىل  يهدف  امل�سح  بهذا  اخلا�س  اال�ستبيان  ان  واأو�سحت 
تنامي  م��ع  االدخ����اري  ال�سلوك  باأهمية  يتعلق  م��ا  يف  االإم��ارات��ي��ات  ل��دى 
عي�س  منط  يف  كمالية  �سلع  على  واالإنفاق  البذخي،  اال�ستهالك  ظاهرة 
ال يتنا�سب بال�سرورة مع م�ستوى الدخل ..موؤكدة اأن ثقافة اال�ستهالك 
املواطنات من  اأمام  ال�سيولة يعتربان عائقاً  املتزايدة ونق�س  يف املجتمع 
اال�ستفادة من الفر�س اال�ستثمارية والقدرة على بناء الروات وامل�ساهمة 

يف االقت�ساد املحلي.
املراأة  تكون  اأن  مبكان  ال�����س��روري  “ م��ن  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  وق��ال��ت 
فائدة  له من  ملا  االدخ��ار  باأهمية  الوعي  كبري من  ق��در  على  االإماراتية 

كبرية ومردود عال مل�ستوى الرفاه للمراأة واالأ�سرة ب�سكل خا�س واملجتمع 
اإذ يعمل على حت�سني جودة  ب�سكل عام .. وميثل االدخ��ار حماية للمراأة 
احلياة وحتقيق االأمان ومتكني املراأة يف املجتمع من مواجهة ال�سدمات 
املحتملة دون اللجوء للغري ..كما يجب على املراأة ان ت�سع ن�سب عينيها 
التبذير  تتجنب  واأن  حياتها  اه��داف  �سمن  من  كهدف  االدخ���ار  عملية 
لها”  م�سلحة  فيه  مل��ا  م��دخ��رات��ه��ا  توظيف  على  تعمل  واأن  واال����س���راف 
..منوهة ب�سرورة اأن يكون للمراأة دور كبري يف ن�سر ثقافة االدخار بني 

جيل االأطفال وال�سباب.
م��ن جهته اأع����رب ���س��ع��ادة ع���ارف امل��ه��ريي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز دبي 
اإمداد  يف  ال���دوؤوب  بالعمل  لالإح�ساء  دب��ي  مركز  ال��ت��زام  عن  لالإح�ساء، 
ال�سيا�سات يف �ستى القطاعات بالدعم االإح�سائي  القرار ورا�سمي  �سناع 

لو�سع اخلطط وال�سيا�سات التنموية.
امل�ساريع  االإماراتية يعد من  اأن م�سح ثقافة االدخ��ار للمراأة  اإىل  م�سريا 
االإح�سائية الداعمة لعمليات التخطيط و�سناعة القرار املرتبط باملراأة 
االإماراتية ال�سيما واأن االحتاد الن�سائي العام هو اأحد املوؤ�س�سات الرائدة 
يف  فاعاًل وحيوياً  تكون ع�سواً  ب��اأن  االإم��ارات��ي��ة ومتكينها  امل���راأة  دع��م  يف 
دفع عجلة التنمية و�سناعة امل�ستقبل وامل�ساهمة يف حتقيق روؤية قيادتنا 

الر�سيدة الداعمة للمراأة.
جدير بالذكر اأنه �سيتم اال�ستفادة من خمرجات هذه الدرا�سة يف عمليات 
االدخ���ار،  بثقافة  املجتمع  وع��ي  زي���ادة  �ساأنها  م��ن  حل��م��الت  التخطيط 
احللول  وو�سع  وممنهجة،  منظمة  ب�سورة  اال�ستهالك  مفهوم  وتعزيز 

املنا�سبة للم�سكالت املتعلقة بهذا ال�سدد.

را�شد بن �شعود: االإمارات حتظى بنموذج قيادي ا�شتثنائي 

مينح املوظفني عرو�سا ومزايا قّيمة

�شرطة دبي ت�شم موظفي الدفاع املدين اإىل برناجمها “اإ�شعاد”

•• اأم القيوين-وام:

�سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  وجه 
اأم  ع���ه���د  امل����ع����ال ويل  را�����س����د  ب����ن 
القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي 
ل���الم���ارة، روؤ����س���اء ال���دوائ���ر وقادة 
القيوين  اأم  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ع��م��ل 
مواكبة  يف  اجل����ه����ود  مل�������س���اع���ف���ة 
توجهات احلكومة االحتادية، عرب 
هممهم،  و�سحذ  املوظفني  حتفيز 
ال���واح���د  ال���ف���ري���ق  روح  وت���ع���زي���ز 
اإىل  ن�سيحة  �سموه  مقدما  فيهم، 
باال�ستفادة  وال�����س��ب��اب  امل��وظ��ف��ني 
اال�ستثنائي  القيادي  النموذج  من 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« و �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
 ، امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
امللهمة  التجارب  من  واال�ستفادة 
يف  ل�سموهما  ال��ك��ب��رية  واخل����ربات 

خمتلف املجاالت.
جاء ذلك، خالل اجلل�سة القيادية 
الأم القيوين - امللتقى االأول، التي 
حتدث فيها �سمو ال�سيخ را�سد بن 
�سعود بن را�سد املعال ، حول م�سروع 
منوذج تطوير العمل احلكومي يف 
اأم القيوين، بح�سور ال�سيخ  اإمارة 
اأحمد بن �سعود املعال نائب رئي�س 
علي  وال�سيخ  التنفيذي،  املجل�س 
بن �سعود املعال رئي�س دائرة بلدية 
املهند�س  وال�����س��ي��خ  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
اأحمد بن خالد املعال رئي�س دائرة 
وال�سيخ  وامل�������س���اح���ة،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل���ع���ال رئي�س  ����س���ع���ود  ب����ن  م���اج���د 

واأ���س��اف ���س��م��وه: »ن��وا���س��ل العمل 
للخروج  االحت��ادي��ة  احلكومة  م��ع 
ب��ت��وج��ه��ات م�����س��رتك��ة ي���ك���ون لها 
ع��ل��ى خططنا  اإي���ج���اب���ي  ان��ع��ك��ا���س 
لتوجيهات  جت�سيداً  امل�ستقبلية، 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
االأعلى  املجل�س  املعال ع�سو  را�سد 
للنهو�س  ال���ق���ي���وي���ن،  اأم  ح���اك���م 
مبنظومة العمل واالأداء احلكومي 
وتطويرها واال�ستثمار يف االإن�سان، 
وخطط  ت���وج���ه���ات  ي����واك����ب  مب����ا 
ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات ويحقق 
وير�سخ  للنا�س،  وال�سعادة  الفائدة 
اأعلى م�ستويات التعاون والتن�سيق 

بني اجلهات االحتادية واملحلية«.
واأو����س���ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ را����س���د بن 
�سعود اأن حكومة اأم القيوين تتبنى 
يف اأولويات عملها روؤى م�ستقبلية 
لل�سنوات  تطويرية  بخطة  ت��ب��داأ 
اخلم�س املقبلة تدعم وتعزز تكامل 
اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��اون بني 
وتكثيف  احلكومية،  اجلهات  كافة 
وترية  ورف���ع  اجل��ه��ود  وم�ساعفة 
اإجن�����از وحتقيق  ل��ت�����س��ري��ع  ال��ع��م��ل 
اأهداف امل�سروع مبا يخدم املجتمع 
وين�سجم مع امل�سلحة العليا لدولة 

االإمارات.
م�سروع  اأه������داف  ���س��م��وه  وت���ن���اول 
منوذج تطوير حكومة اأم القيوين، 
وتعزيز  دع������م  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال����ت����ي 
ع��م��ل اجل���ه���ات، وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ة عمل 
ويطلقون  امل��وظ��ف��ون  فيها  ي��ب��دع 
ط����اق����ات����ه����م، وت����ع����زي����ز ال�����ق�����درات 
منوذج  وف��ق  الوطنية  وال��ك��ف��اءات 
اجلهات  ومت����ك����ني   ،21 ال����ق����رن 
باعتماد اأف�سل ممار�سات التطوير 
..مو�سحاً  واخل���دم���ات  امل��وؤ���س�����س��ي 

••  دبي-الفجر: 

وقعت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
العامة  االإدارة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
للدفاع املدين يف دبي يتم مبوجبها 
ان�سمام موظفي الدفاع املدين من 
برنامج  اإىل  وم��دن��ّي��ني  ع�سكرّيني 
وال�����ذي  “اإ�سعاد”  دب�����ي  ����س���رط���ة 
ال�����س��ع��ادة حل��ام��ل��ي بطاقة  ي��ح��ق��ق 
اإ�����س����ع����اد ال���ت���ي ت���ع���ّظ���م م����ن رات����ب 
وعرو�سا  م��زاي��ا  ومتنحه  امل��وظ��ف 

خا�سة.
�سرطة  جانب  م��ن  االتفاقية  وق��ع 
رفيع  حممد  اأح��م��د  العميد  دب���ي، 
للموارد  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
االإدارة  من  وّقعها  فيما  الب�سرية، 
العميد  امل�����دين،  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
ج��م��ال ب���ن ع��ا���س��د امل���ه���ريي نائب 
م���دي���ر ق���ط���اع امل������وارد واخل���دم���ات 
العميد  بح�سور  وذل���ك  امل�����س��ان��دة، 
مدير  نائب  م��راد  �سالح  الدكتور 

للدفاع  العامة  االإدارة  مع  املميزة 
لتعميمها مع  �سعياً  دبي  امل��دين يف 

باقي الدوائر.
����س���ع���داء مب����ا حققه  اإن����ه����م  وق������ال 
عام  انطالقه  منذ  اإ�سعاد  برنامج 
الربنامج  ا�ستقطبه  وما   ،2015
م��ن ع��رو���س وم��زاي��ا و�سلت حتى 
اليوم اإىل 447 عر�سا من جهات 
تتمثل  خمتلفة وقطاعات متنوعة 
ال�سياحة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��ّح��ة،  يف 
الريا�سة،  ال���ت���م���وي���ن،  وال�������س���ف���ر، 
امل�������س���ارف، ال��ن��ق��ل وامل���وا����س���الت، 
البناء،  وم�������س���ت���ل���زم���ات  امل���ط���اع���م 
موؤّكداً  متفّرقة،  اأخ��رى  وع��رو���س 
قطاعات  نحو  توجهاتهم  تّركز  اأن 
حمددة ياأتي بعد درا�سات م�سحية 
ل���ل���ت���ع���رف على  امل����وظ����ف����ني  ع���ل���ى 
اهتماماتهم واحتياجاتهم ومن ثم 
العمل على حتقيقها وفقا ملا ُت�سفر 
عنه نتائج الدرا�سات، م�سيفا اأنهم 
بطاقة  اأث���ر  ق��ي��ا���س  اإىل  يتطلعون 

يف  العموم  م���دراء  يرتاأ�سها  منها 
امل��ح��ل��ي��ة، وحتاكي  ك��اف��ة اجل���ه���ات 
ال��ع��م��ل احلكومي  ت��ط��وي��ر  من���وذج 
بالتعاون  ينفذ  ال���ذي  االإم����ارة  يف 
الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزارة  بني 
يف  التنفيذي  واملجل�س  وامل�ستقبل 

اأم القيوين.
واأك��د �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود 
اأم  ع���ه���د  امل����ع����ال ويل  را�����س����د  ب����ن 
القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي 
هذه  اأع���م���ال  بنف�سه  �سيتابع  اأن���ه 
ا�ستدامة  دعم  اإىل  الهادفة  الفرق 
بالرتكيز  اجل���ه���ات  يف  ال��ت��ط��وي��ر 
على حماور تاأهيل القيادات وبناء 
ال����ق����درات واالب���ت���ك���ار واخل���دم���ات 
واالأداء  اال�سرتاتيجي  والتطوير 

والتميز وامل�سرعات احلكومية.
كما اكد �سموه على اأهمية اإحداث 
العمل  يف  وم�ستدام  نوعي  تطوير 
وف����ق روؤي�����ة م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، واإع�����داد 
ورفع  الوطنية  والقيادات  الكوادر 

بن  �سعود  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ل��الأع��م��ال اخلريية  امل��ع��ال  را����س���د 
واالإن�����س��ان��ي��ة، وال�����س��ي��خ ���س��ق��ر بن 
امل��ع��ال، وم��ع��ايل ع��ه��ود بنت  �سعود 
خ���ل���ف���ان ال�����روم�����ي وزي��������رة دول����ة 
عام  لل�سعادة وجودة احلياة مدير 
م��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال������وزراء، 
و�����س����ارك ف��ي��ه��ا روؤ�����س����اء ال���دوائ���ر 
ومدراء العموم يف اجلهات التابعة 
حل��ك��وم��ة اأم ال��ق��ي��وي��ن، وع���دد من 
ك����ب����ار امل���������س����وؤول����ني وامل����وظ����ف����ني 
احلكوميني يف االإمارة، واأدارها د. 
العام  املدير  م�ساعد  النقبي  يا�سر 
احلكومية  وال����ق����درات  ل��ل��ق��ي��ادات 
ال���وزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  يف 
ب������وزارة ����س���وؤون جم��ل�����س ال�����وزراء 

وامل�ستقبل.
القيوين  اأم  �سمو ويل عهد  ووج��ه 
روؤ���س��اء ال��دوائ��ر واجل��ه��ات التابعة 
حلكومة اإمارة اأم القيوين بت�سكيل 
ت���ط���وي���ر م���وؤ����س�������س���ي يف كل  ف�����رق 

كفاءتها ملواكبة املتغريات املت�سارعة 
م�سدداً  امل�������س���ت���وي���ات،  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
القيوين تعمل  اأم  اأن حكومة  على 
ب��خ��ط��ى م��درو���س��ة ووت����رية عالية 
توجهات  م���ع  امل����واءم����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ح��ك��وم��ة االإم�������ارات مب���ا ي�����س��ه��م يف 
العليا  الوطنية  االأه���داف  حتقيق 
اخلطط  اإن  �سموه  وق��ال  للدولة. 
حلكومة  ال��ط��م��وح��ة  امل�ستقبلية 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  االإم��������ارات  دول����ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ت�سكل حمور عمل حكومة  مكتوم 
املقبلة،  الفرتة  خالل  القيوين  اأم 
تن�سيق ومواءمة  تعمل على  حيث 
براجمها وخططها اال�سرتاتيجية 
لتحقيق  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
م�������س���ت���ه���دف���ات روؤي���������ة االإم����������ارات 
تنفيذ  جهود  وم��واك��ب��ة   ،2021
 2071 االإم����ارات  مئوية  حم���اور 
امل�ستلهمة من روؤى �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.

العامة للدفاع املدين بدبي، ومثيله 
اأخ��رى، ج��اء بتوجيهات  مع جهات 
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  من 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
تعزيز  ������س�����رورة  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه 

الب�سرية  ل��ل��م��وارد  العامة  االإدارة 
واأفراد  و�سباط  دب��ي،  �سرطة  م��ن 

من كال اجلانبني.
رفيع  حممد  اأح��م��د  العميد  واأك���د 
االإدارة  مع  املثمر  التعاون  ه��ذا  اأن 

البناّءة مع جهات ودوائر  ال�سراكة 
حتقق  واحت��ادي��ة  حملية  حكومية 
اجلهات  ت��ل��ك  مل��وظ��ف��ي  ال�������س���ع���ادة 
اأنهم يف �سرطة  وال��دوائ��ر، م�سيفا 
التجربة  ل���ه���ذه  ي��ت��ط��ل��ع��ون  دب�����ي 

را�سد  ب����ن  ����س���ع���ادة ح��م��ي��د  وك������ان 
للمجل�س  العام  االأم��ني  ال�سام�سي 
القيوين  اأم  الإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عن  ال��ق��ي��ادي��ة  اجلل�سة  يف  حت���دث 
مراحل اال�ستعداد الإطالق م�سروع 
منوذج تطوير العمل احلكومي يف 
ال����ذي حظي  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  اإم�����ارة 
ال�سمو  �ساحب  واهتمام  مبتابعة 
ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو 
اأم القيوين،  املجل�س االأعلى حاكم 
بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  و�سمو 
القيوين  اأم  املعال ويل عهد  را�سد 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
املحاور  ال�����س��ام�����س��ي  وا���س��ت��ع��ر���س 
اإىل  تهدف  التي  للم�سروع،  ال�ستة 
بناء قدرات املوظفني ح�سب منوذج 
روؤية  وتفعيل  ال�21،  القرن  قائد 
حكومة اأم القيوين وتطبيق نظام 
النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات 
ثقافة  وتعميم  التميز  روح  وخلق 
االبتكار، وتطبيق منوذج امل�سرعات 

يف امل�ساريع احلكومية املهمة.
اأن م�سروع تطوير  جدير بالذكر، 
اأم  ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي يف  من�����وذج 

امل�سروع  حم����اور  اأه����م  اأن  ���س��م��وه 
تتجاوز  متطورة  خ��دم��ات  تقدمي 
ت��وق��ع��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ق لهم 
احلياة،  ب��ج��ودة  وترتقي  ال�سعادة 
وتر�سخ ال�سفافية يف عمل اجلهات، 
بحيث يتم تقييم م�ستوى التطور 
منهجي  ب�سكل  واالأداء  العمل  يف 

علمي لتحقيق اأف�سل النتائج.
باإمكان  اأن  للح�سور  �سموه  واأك��د 
ي��ك��ون ق�����س��ة جناح  اأن  ك���ل م��ن��ه��م 
العمل  تطوير  يف  يحتذى  وم��ث��ااًل 
..م�سددا  موؤ�س�سته  اأو  جهته  يف 
للكفاءات  دع����م����ه  ع���ل���ى  ����س���م���وه 
الوطنية لتبتكر وتبدع وت�سهم يف 

م�سرية التطوير.
وك����ان ���س��م��وه دع���ا اأع�����س��اء فريق 
القيادية  اجلل�سة  بداية  يف  العمل 
حيث  امل��ن�����س��ة،  اإىل  ال��ق��ي��وي��ن  الأم 
جهودهم  ع��ل��ى  ���س��م��وه  ���س��ك��ره��م 
عن  واأع����رب  ال��ع��م��ل،  يف  وتفانيهم 
ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ن��ود امل��ج��ه��ول��ني من 
الليل  ي�����س��ل��ون  ال�����ذي  امل��وظ��ف��ني 
واإجناح  االإجن���از  لتحقيق  بالنهار 

امل�سروع.

وتعزيز  دع��م  اإىل  يهدف  القيوين 
اأم  ع��م��ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  االإم����ارة، 
للموظفني الإطالق طاقاتهم عرب 
التدريب وبناء القدرات والكفاءات 
 ،21 القرن  وفق من��وذج  الوطنية 
اأف�سل  باعتماد  ال��دوائ��ر  ومتكني 
املوؤ�س�سي  التطوير  يف  امل��م��ار���س��ات 
واخلدمات والقيادات، ويتبنى اآلية 
عمل امل�سرعات احلكومية لتحقيق 

اأف�سل النتائج خالل 3 اأ�سهر.
وي�سم امل�سروع فريق عمل م�سرتكاً 
الوزراء  جمل�س  ���س��وؤون  وزارة  من 
القيوين،  اأم  وحكومة  وامل�ستقبل 
برنامج  خ���ري���ج���ي  م����ن  ون���خ���ب���ة 
وبرامج  االإم���ارات  حكومة  قيادات 
بناء القدرات احلكومية، وي�ستمل 
على عدة حماور رئي�سية تت�سمن: 
واخلدمات  امل��وؤ���س�����س��ي،  ال��ت��ط��وي��ر 
احلكومية، وتاأهيل القيادات وبناء 
وتطوير  احل���ك���وم���ي���ة،  ال����ق����درات 
ثقافة  وتعميم  االأداء،  م��وؤ���س��رات 
يف  االب��ت��ك��ار  ثقافة  ودع���م  التميز، 

العمل احلكومي.

با�سم االإدارة العامة للدفاع املدين، 
اللواء  ����س���ع���ادة  مب���دي���ره���ا  مم��ث��ل��ة 
اإىل  املطرو�سي،  ث��اين  را�سد  خبري 
�سرطة دبي الهتمامها البالغ الذي 
وموظفي  موظفيها  الإ�سعاد  توليه 

املوؤ�س�سات والدوائر االأخرى.
اجلانبان  ت��ب��ادل  اللقاء،  ختام  ويف 
متمنيني  ال����ت����ذك����اري����ة،  ال���������دروع 

للتجربة دوام التوفيق وال�سداد.
اإ���س��ع��اد يهدف  ب��رن��ام��ج  اأن  وُي��ذك��ر 

وتعظيم  امل���وظ���ف���ني  ع��ل��ى  اإ����س���ع���اد 
التجربة  ه��ذه  تغدو  واأن  رواتبهم 

رافدا اأ�سا�سيا الإ�سعادهم.
م��ن ج��ان��ب��ه، ث��ّم��ن ال��ع��م��ي��د جمال 
بن عا�سد املهريي التعاون الدائم 
للدفاع  العامة  االإدارة  بني  واملثمر 
العامة  وال���ق���ي���ادة  دب����ي  يف  امل����دين 
الدوؤوبة  واجل��ه��ود  دب���ي،  ل�سرطة 
لالأخرية الإ�سعاد جمتمعها الداخلي 
اجلزيل  �سكره  واخلارجي، موجها 

�سرائية  خ�����س��وم��ات  ت���وف���ري  اإىل 
لهم  متميزة  وخدمات  للموظفني 
تزيد من �سعورهم بال�سعادة، وذلك 
العرو�س  ك��ل  ع��رب ح�����س��ر وج��م��ع 
القطاعان  يقدمها  ال��ت��ي  وامل���زاي���ا 
ال������ع������ام واخل������ا�������س وال���������س����رك����ات 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وت��وف��ريه��ا ل��ه��م عرب 
اإ�سدار  اإىل  اإ���س��اف��ة  ذك���ي،  تطبيق 
بطاقة “اإ�سعاد” التي يتم تقدميها 

للجهة �ساحبة العر�س.

الوطنية   الهوية  قيم  لتعزيز  ور�س عمل  بدبي” تنظم  املجتمع  تنمية  “هيئة 
•• دبي -الفجر:

بدبي-  املجتمع  تنمية  هيئة  نظمت 
وبالتعاون مع �سرطة دبي- جمموعة 
من ور�س العمل الهادفة التي ركزت 
على توعية نزالء املوؤ�س�سات العقابية 
واال�����س����الح����ي����ة ب���ال���ق���ي���م وامل����ع����اين 
ال�����س��ام��ي��ة ل��ل��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وذلك 
االأكر  الفئات  ومتكني  دم��ج  بهدف 
عر�سة لل�سرر، وتعزيز ح�س الهوية 

الوطنية لدى كافة اأفراد املجتمع. 
اإدارة  ال��ور���س  تنظيم  ع��ل��ى  واأ����س���رف 
لل�سرر  ع���ر����س���ة  االأك��������ر  ال���ف���ئ���ات 
ال���ت���الح���م  اإدارة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
االجتماعي يف الهيئة، حيث ا�ستهدفت 
100 نزيل  ع���ن  ي��زي��د  م���ا  ال���ور����س 
املوؤ�س�سات  يف  االأق�����س��ام  خمتلف  م��ن 
وتناولت  واالإ����س���الح���ي���ة،  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
الوطنية،  ل��ل��ه��وي��ة  ���س��ام��اًل  ت��ع��ري��ف��اً 
بالوالء  ال�سعور  تعزيز  على  ورك���زت 
املواطنة  وق��ي��م  ل��ل��وط��ن  واالن���ت���م���اء 

ال�����س��احل��ة وال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي مع 
االآخرين، والربط بني قيم املواطنة 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ع��ل��ي لها.  
وق����ال: ح��ري��ز امل���ر ب��ن ح��ري��ز املدير 
والتنمية  الرعاية  لقطاع  التنفيذي 
املجتمعية: “تاأتي ور�س عمل الهوية 
الوطنية تتمة جلهود الهيئة الرامية 
لدى  للوطن  ال��والء  قيم  تعزيز  اإىل 
لل�سرر  ع���ر����س���ة  االأك��������ر  ال���ف���ئ���ات 
ودجمهم ومتكينهم، وجت�سيداً لدور 
ال�سعور  تنمية  يف  امل��ح��وري  الهيئة 
ل����دى نفو�س  وامل���واط���ن���ة  ب��االن��ت��م��اء 
على  توؤكد  كما  املجتمع،  اأف��راد  كافة 
جهات  ب���ني  االأدوار  ت��ك��ام��ل  اأه��م��ي��ة 
القيم  تعزيز  يف  وموؤ�س�ساته  املجتمع 
ال�سامية والنبيلة التي مت�س الوطن 
واأفراده.”  واأ�ساف �سعدنا بامل�ساركة 
الفعالة التي �سهدناها من قبل نزالء 
واال�سالحية،  العقابية  امل��وؤ���س�����س��ات 
الذين اأبدوا جتاوباً كبرياً للموا�سيع 
واملحاور التي متت مناق�ستها خالل 

ور�س العمل، والتي تنبع من الرتاث 
االأ�سيل للمجتمع االماراتي وتعاليم 
ديننا االإ�سالمي احلنيف، كما نتوجه 
بال�سكر ل�سركائنا يف �سرطة دبي على 
ن�سر  يف  امل�ستمر  ودعمهم  جهودهم 
وااليجابية  والت�سامح  املواطنة  قيم 

والعي�س امل�سرتك يف دولة االمارات.
معمقة  نظرة  العمل  ور���س  وق��دم��ت 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  م��ق��وم��ات  ح����ول 
وامل���ت���م���ث���ل���ة ب����االل����ت����زام ب���االأ����س���ال���ة  
ومت��ج��ي��د ت���اري���خ االآب������اء واالأج������داد، 
واللغة  االإ�سالمي  بالدين  التم�سك 
االإب����داع  ث��ق��اف��ة  وت�سجيع  ال��ع��رب��ي��ة، 
على  واحل��ر���س  ال��ع��ط��اء  يف  والتميز 
الور�س  البناء.  كما طرحت  التطور 
م��ن��ظ��ور ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف روؤي���ة 
االمارات 2021، والتي تبني الفرق 
ب���ني ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���ي هي 
املعنوية  وال�سفات  ال�سمات  جمموع 
واملادية التي حتدد ال�سورة ال�ساملة 
للفرد والوطن، وبني الهوية الثقافية 

والتي هي جمموع ال�سمات وال�سفات 
معامل  حت��دد  التي  وامل��ادي��ة  املعنوية 
ال�سعب املتعلقة مبوروثاته التاريخية 
كما  والتقاليد،  وال��ع��ادات  والفكرية 
التنمية  اإىل مفهوم  الور�س  تطرقت 
االجتماعية  الناحية  من  امل�ستدامة 
والتي تهدف اإىل التاأثري على تطور 
ت�سمن  بطريقة  واملجتمعات  النا�س 
من خاللها حتقيق العدالة وحت�سني 

ظروف املعي�سة وال�سحة. 

معهد دبي الق�شائي ي�شتقبل وفدا اإندوني�شيا
•• دبي – الفجر:

الق�سائي  دب����ي  م��ع��ه��د  ا���س��ت��ق��ب��ل 
موؤخًرا وفًدا ر�سمًيا من جمهورية 
برئا�سة  االإ���س��الم��ي��ة،  اإندوني�سيا 
الد�ستورية  امل���ح���ك���م���ة  رئ���ي�������س 
هيديات،  اأري������اف  ال��ربوف��ي�����س��ور 
للقن�سلية  العام  القن�سل  و�سعادة 
اإندوني�سيا  جل��م��ه��وري��ة  ال��ع��ام��ة 
ف��ري��ج��ا هوتاما،  دب���ي مب��ب��اجن  يف 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل ال���ت���ع���رف على 
جتربة املعهد يف جماالت التدريب 
وجماالت  املتخ�س�س  الق�سائي 

البحوث والن�سر املعريف.
�سعادة  ال��وف��د  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي 
م����دي����ر ع�����ام امل���ع���ه���د، ح���ي���ث قام 
ال�سيف مبختلف  الوفد  بتعريف 
التدريبية  وال�������دورات  ال���ربام���ج 
التي وفرها معهد دبي الق�سائي 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  مل��خ��ت��ل��ف 

ت�سرفنا  ال�������س���م���ي���ط���ي:  ج����م����ال 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال���وف���د ال�����س��ي��ف من 
االإ�سالمية،  اإندوني�سيا  جمهورية 
حيث كان اللقاء مثمًرا ملا ا�ستمل 
عن  �ستثمر  مناق�سات  م��ن  عليه 
اإن  ب���ي���ن���ن���ا.  ال����ع����الق����ات  ت���وط���ي���د 
اهتمامنا  ت��ع��ك�����س  ال����زي����ارة  ه����ذه 

واالإ�سدارات  واالأف��راد،  واخلا�سة 
اخلا�سة باملعهد والتي ت�سدر من 
متت  كما  والن�سر،  املعرفة  اإدارة 
امل�ستقبلية  التعاون  �سبل  مناق�سة 
بني  الق�سائية  العالقات  لتعزيز 

الدولتني ال�سقيقتني.
الدكتور  ال��ق��ا���س��ي  ���س��ع��ادة  وق����ال 

عالقات  ن��ط��اق  بتو�سعة  ال��را���س��خ 
العاملية،  املوؤ�س�سات  م��ع  ال�سراكة 
الق�سائي  دب�����ي  م��ع��ه��د  ل���ي���ك���ون 
القانوين  للتميز  اقليمًيا  مركًزا 
والعديل، بف�سل جتربته الرائدة 
نوعية وكمية يف  نقلة  اإح���داث  يف 

هذا املجال.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ج����والت ميدانية  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
وامل�سطحات  احل��دائ��ق  يف  ال�����س��واء  عملية  لتنظيم 
اخل�������س���راء، ول��ت��وع��ي��ة ال������زوار ب�������س���رورة االل���ت���زام 
احلدائق  يف  والتقيد  لل�سواء،  املخ�س�سة  باالأماكن 
امل�����س��م��وح ب��ه��ا ف��ق��ط، وع����دم رم���ي امل��خ��ل��ف��ات ب�سكل 
على  البلدية  حر�س  من  انطالقاً  وذل��ك  ع�سوائي، 
التام  وال��ت��زام��ه��ا  اجل��م��ي��ع،  و���س��الم��ة  �سحة  حماية 

بتوفري بيئة عي�س اآمنة ومريحة لل�سكان.

واأفادت البلدية باأن هذه اجلوالت تاأتي ا�ستناداً اإىل 
على  احلفاظ  ب�ساأن   2012 ل�سنة   2 رق��م  القانون 
اإمارة  يف  العامة  وال�سكينة  وال�سحة  ال��ع��ام  املظهر 
ت���وزي���ع مطبوعات  ذل���ك مت  وب���ن���اء ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي، 
اإر�سادية للقوانني املعمول بها، واال�سرتاطات العامة 
اإر�سادات  حتمل  توعوية  وكتيبات  احلدائق،  الرتياد 
وباالآثار  لل�سواء،  املخ�س�سة  االأم��اك��ن  ب�ساأن  عامة 
الرنجيلة  ت��دخ��ني  على  امل��رتت��ب��ة  ال�سيئة  ال�سحية 
-ال�سي�سة، وتو�سيح اأنها ممنوعة يف حدائق اأبوظبي 
كافة. واأ�سارت بلدية مدينة اأبوظبي اىل اأن االإخالل 

بذلك يرتتب عليه اآثار �سلبية واأ�سرار على ال�سحة 
العامة واملمتلكات مثل ن�سوب حرائق جراء خملفات 
ن���ار ال�����س��واء ال��ت��ي ت��ك��ون ع��ر���س��ة ل��ل��ري��اح، وانت�سار 
رمي  نتيجة  الكريهة  ال��روائ��ح  وان��ب��ع��اث  احل�����س��رات 
خملفات ال�سواء والطعام يف غري اأماكنها املخ�س�سة، 
اإ�سافة اإىل ت�سبب كل ذلك بت�سويه املظهر اجلمايل 

واحل�ساري للمدينة.
وخ����الل اجل�����والت امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا مفت�سو 
مت  اخل�����س��راء  وامل�سطحات  احل��دائ��ق  على  البلدية 
ت��وج��ي��ه اإن�������ذارات ���س��ف��وي��ة ل��ل��م��خ��ال��ف��ني الإزال������ة كل 

خملفات نار ال�سواء وال�سي�سة، ونتيجة لعدم االلتزام 
البع�س مت حترير5 خمالفات ا�ستناداً اإىل البند رقم 
2012 الذي ين�س  ل�سنة   2 رقم  القانون  34 من 
اأو ترفيهي على  اأي ن�ساط ريا�سي  اأن ممار�سة  على 
العامة  االأم��اك��ن  م�ستخدمي  اإعاقة  اإىل  ي��وؤدي  نحو 
ال��ري��ا���س��ة، ال�����س��واء، رك���وب ال��دراج��ات على بغرامة 
البند  اإىل  كذلك  وا�ستناداً  دره���م،   1000 قيمتها 
االإ�سرار  اأن  ين�س  والذي  نف�سه،  القانون  من   35
بقيمة  خمالفة  عليه  يرتتب  اخل�سراء  بامل�ساحات 

1000درهم.

اخل�سراء  وامل�سطحات  احلدائق  اأن  البلدية  وبينت 
واأنها  للجميع،  واآم��ن��ا  �سحيا  م��الذا  لتكون  وج��دت 
والرفاهية  ال��راح��ة  �سبل  ك��ل  ت��وف��ري  على  حري�سة 
على  ال�سي�سة  ت��دخ��ني  م��ن��ع  مت  ول��ذل��ك  ل���الأف���راد، 
االإطالق، وال�سواء يف بع�س احلدائق، ومت تخ�سي�س 
ح��دائ��ق ل��ل�����س��واء م��ث��ل: ح��دي��ق��ة ال�����رتاث، ،حديقة 

النزهة، حديقة البحرية، حديقة املدينة 
،حدائق  العائلة  ،حديقة  الر�سمية  5_احلديقة 

النزهة رقم 5-3-2-1 ب�سارع اخلليج العربي.
ولفتت بلدية مدينة اأبوظبي اإىل ا�ستمرارها تنفيذ 

اأوقات  يف  خ�سو�ساً  وتكثيفها  امل��ي��دان��ي��ة،  اجل���والت 
العطل الر�سمية بهدف توعية اجلمهور باملمار�سات 
ال�سلبية ال�سارة بالبيئة واملجتمع ب�سكل عام، وحثهم 
للم�ساهمة يف حماية احلدائق وامل�سطحات اخل�سراء 

ولتجنيبهم املخالفات املرتتبة على ذلك. 
بكل  واالل��ت��زام  معها،  التعاون  اإىل  اجلمهور  ودع��ت 
له  ملا  التوجيهات واالر���س��ادات يف خمتلف احل��دائ��ق 
الوجه  على  احل��ف��اظ  يف  ي�سهم  ايجابي  ج��ان��ب  م��ن 
املعايري  م��ع  ي��ت��واف��ق  ب�سكل  للعا�سمة  احل�����س��اري 

الدولية لل�سالمة.

-الفجر: •• الظفرة 
ب��ل��دي��ة منطقة ال��ظ��ف��رة يف  ت�����س��ارك 
والذي   2017 ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان 
ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة وت��ن��ظ��م��ه جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 

والرتاثية يف اإمارة اأبوظبي.
املزروعي  �سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
ل��ق��ط��اع خدمات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
امل������دن و����س���واح���ي���ه���ا مب���دي���ن���ة زاي����د 
الظفرة  منطقة  بلدية  جلنة  رئي�س 
البلدية  م�����س��ارك��ة  اإن  ب��امل��ه��رج��ان 
يف امل���ه���رج���ان ت���اأت���ي ان���ط���الق���اً من 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وروؤي�����ة 
توفري  اإىل  الرامية  البلدي  النظام 
يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي  نظام 
ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة  التنمية 

م���ع���اي���ري ج������ودة احل����ي����اة يف اإم������ارة 
اإحياء  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  اب��وظ��ب��ي، 
الذي  واالجتماعي  الثقايف  امل��وروث 
العربية  ب��ه دول����ة االم������ارات  ت��زخ��ر 

املتحدة. 
وعن اخلدمات التي تقدمها البلدية 
اأكد اأن البلدية قامت بتجهيز البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان، م���ن خالل 

للمهرجان،  امل��وؤدي��ة  الطرق  �سيانة 
للطرق  ال��الزم��ة  الت�سويات  وع��م��ل 
الطرق  وت�سوية  امل��ه��رج��ان،  مب��وق��ع 
مع  ورب���ط���ه���ا  ال���ع���زب  اإىل  امل����وؤدي����ة 

ت�سهيل  ب���ه���دف  ال��ب��ع�����س  ب��ع�����س��ه��ا 
وت�سهيل  وال���زوار،  امل�ساركني  حركة 
العزب،  الأ�سحاب  اخلدمات  تقدمي 
العزب  بتنظيف  البلدية  قامت  كما 
م����ن ال����رم����ال وت�����س��وي��ت��ه��ا، ع����الوة 
والدول  الدولة  اأع��الم  تركيب  على 
ال�سقيقة امل�ساركة يف املهرجان. وقد 
ل��ت��ق��دمي اخلدمات  مت و���س��ع خ��ط��ة 
وتوفري  ال����ط����رق  ر������س  ح���ي���ث  م����ن 

احلطب قبل وخالل املهرجان.
البلدية  م�����وق�����ع  ب���������اأن  واأو��������س�������ح 
باملهرجان يت�سمن م�سابقات تراثية 
وثقافية مع توزيع جوائز للفائزين 
رعاية  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��اب��ق��ات،  يف 
اللجنة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل�����س��اب��ق��ات 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان وت��ق��دمي��ه��ا يف 
املهرجان.  للجنة  الرئي�سي  امل�سرح 
منطقة  بلدية  م�ساركة  اأن  م��وؤك��داً 
ب���امل���ه���رج���ان ت���ه���دف اإىل  ال���ظ���ف���رة 

وتعريفهم  اجلمهور  م��ع  التوا�سل 
البلدية،  تقدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
وت����وزي����ع  ع����ر�����س  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
ت���وع���وي���ة ح�����ول مكتب  ب����رو�����س����رات 
وبرو�سرات  واالأزم��������ات،  ال���ط���وارئ 
والتعريف  امل���ن���ط���ق���ة  م�����دن  ح�����ول 
جانب  اإىل  ال�����ربي�����ة،  ب���ال���ن���ب���ات���ات 

عن  و�سياحية  تو�سيحية  خريطة 
مدينة زايد. 

على  البلدية  املزروعي حر�س  واأكد 
امل�ساركة يف كل املهرجانات التي تقام 
على  للمحافظة  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
االإم����ارات  جمتمع  وع����ادات  تقاليد 
اإىل  ت���ه���دف  امل���زاي���ن���ة  واأن  خ��ا���س��ة 

االأ�سيلة  ال�سالالت  على  املحافظة 
باأهمية  االأج����ي����ال  وت��وع��ي��ة  ل���الإب���ل 
الثقايف  امل��������وروث  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 
اإنعا�س  يف  وامل�ساهمة  واالجتماعي، 
يف  واالقت�سادية  املجتمعية  التنمية 

املنطقة.

ملواجهة ظاهرة ال�سواء يف غري االأماكن املخ�س�سة

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ جوالت ميدانية على احلدائق وامل�شطحات اخل�شراء 

بلدية منطقة الظفرة ت�شارك يف مهرجان الظفرة 2017

اأوروبية: دول  مب�ساركة طلبة 9 

جامعة ال�شارقة تنظم ملتقى بحوث طلبة برنامج »التبادل الطالبي الدويل«
•• ال�صارقة -الفجر:

للعلوم  ال����ب����ح����وث  م���ع���ه���د  ن����ظ����م 
نائب  مل��ك��ت��ب  ال���ت���اب���ع  وال���ه���ن���د����س���ة 
البحث  ل�������س���وؤون  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر 
ال���ع���ل���م���ي وال�����درا������س�����ات ال���ع���ل���ي���ا يف 
ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة، م��ل��ت��ق��ى بحوث 
الطالبي  “التبادل  برنامج  طلبة 
الدويل” حتت �سعار “بناء اجل�سور 
االأ�ستاذ  ب��ح�����س��ور  وال�سراكات”، 
الدكتور معمر بالطيب نائب مدير 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
والدرا�سات العليا، واالأ�ستاذ الدكتور 
عبداهلل �سنابلة مدير معهد البحوث 
املراكز  واأع�ساء  والهند�سة،  للعلوم 
امل�سرفني  ال��ب��ح��ث��ي��ة   وامل��ج��م��وع��ات 

على بحوث الطلبة.
امللتقى،  افتتاح  خ��الل  له  كلمه  ويف 
ال���دك���ت���ور معمر  االأ�����س����ت����اذ  اأع�������رب 
بالطيب عن �سعادته بتنظيم امللتقى 
يف رحاب جامعة ال�سارقة، كما رحب 
ب��ال��ط��ل��ب��ة ال����زائ����ري����ن، واأك������د على 
ال��ت��ع��اون يف جم���ال البحث  اأه��م��ي��ة 
العلمي، واأ�ساف اأن جامعة ال�سارقة 
تعمل على زيادة مثل هذه االأن�سطة 
التعاون  زي���ادة  اأج���ل  م��ن  م�ستقبال 

ينتمي  التي  العلمية  املوؤ�س�سات  مع 
قدم  كما  املبتعثني.  الطلبة  اإل��ي��ه��ا 
�سنابلة  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ 
ومراكزه  املعهد  عن  موجزاً  �سرحاً 
التبادل  برنامج  واأه���داف  البحثية 
العلمي  البحث  جمال  يف  الطالبي 

يف املعهد.
خ����الل امل��ل��ت��ق��ى، وال�����ذي ���س��م عدد 
طالب  م��ن  العلمية  ال��ب��ح��وث  م��ن 

اأوروب����ي����ة  دول   9 م����ن  وط����ال����ب����ات 
للتبادل  ال�سنوي  ال��ربن��ام��ج  �سمن 
جامعة  ت��ق��ي��م��ه  ال������ذي  ال���ط���الب���ي 
منظمة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������س���ارق���ة 
التدريب  ب��ه��دف  ال��دول��ي��ة  اإي��ا���س��ت��ا 
البحثي للطلبة، حيث قدم الطلبة 
ع������دد م����ن ال���ب���ح���وث ال���ع���ل���م���ي���ة يف 
�سناعة  م���ث���ل:  خم��ت��ل��ف��ة  جم�����االت 
ال�سبكات،  وه��ن��د���س��ة  ال���روب���وت���ات، 

االلكرتونية  ال�����دوائ�����ر  واأن���ظ���م���ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ون���ظ���م  ال���ذك���ي���ة، 
واإدارة  امل�ستدامة، واالإ�سعاع،  املدنية 
امل�ستدامة،  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  االأ�����س����ول 
الع�سوية، وتطوير نظم  والكيمياء 
يف  لال�ستخدام  حديثة  تكنولوجية 
اخلر�سانية،  اجل�سور  تقييم  عملية 

وتنمية الطاقة امل�ستدامة.
ياأتي امللتقى �سمن جمموعة كبرية 

العلمية  واالأن�سطة  املحا�سرات  من 
التي يقيمها معهد البحوث للعلوم 
على  ال�سارقة  جامعة  يف  والهند�سة 
م����دار ال��ع��ام االأك����ادمي����ي، م��ن اأجل 
لالبتكار  ال��دع��م  وت��ق��دمي  تنظيم 
البحثية  ال���ع���م���ل���ي���ة  خ�������الل  م�����ن 
اأع�ساء  م��ن  للباحثني  والتدريبية 
هيئة التدري�س والطلبة يف جماالت 

العلوم والهند�سة. 

•• ابوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
معايل  ام�����س  معاليه  ق�سر  يف  الت�سامح  وزي���ر 
نورالن اإرميكبايف وزير االأديان واملجتمع املدين 
مرمي  معايل  بح�سور  كازخ�ستان  جمهورية  يف 
دولة  وزي���رة  امل��ه��ريي  ح���ارب  �سعيد  حممد  بنت 
امل�ست�سار يف  امل��ع��ت��وق  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  وم��ع��ايل 
الديوان االمريي بدولة الكويت ومعايل رئي�س 
امل�سيخة االإ�سالمية يف جمهورية كرواتيا املفتي 
من  وع��دد  ح�سانوفيت�س  عزيز  الدكتور  ال�سيخ 

امل�ساركني يف منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات 
امل�سلمة.

ورحب معاليه بالوزير الكازاخ�ستاين وامل�ساركني 
يف املنتدى، موؤكدا اأهمية تعزيز الوعي مبنهجية 
االإ�سالم ال�سمحة وتعاليمه القائمة على ال�سالم 
والت�سامح .واأكد معاليه ان دولة االإمارات بقيادة 
اآل نهيان  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
�سور  اأ���س��دق  جت�سد  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اأهمية  اىل  م�سريا  واملحبة  وال��ت��ع��اون  الت�سامح 
جتذير  ا�ستمرار  نحو  الدولية  اجلهود  ت�سافر 

قيم امل�سوؤولية يف الت�سامح واالإخاء .

••اأبوظبي-وام:

للدفعة  تدريبية  زي��ارة  الق�سائية  اأبوظبي  اأكادميية  نظمت 
قتل،  جرمية  م�سرح  اإىل  الق�سائيني  املتدربني  من  العا�سرة 
الذي تعتمده  الق�ساة  التدريبي العداد  املنهج  اإطار  وذلك يف 
االأكادميية مبا يتوافق مع روؤية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ق�����س��اء يف اأب��وظ��ب��ي يف اع����داد وت��اأه��ي��ل الكادر 
وفق  االإم��ارات��ي��ني  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�����س��اء  م��ن  الب�سري 
منهج يحافظ على جودة االأداء وينطوي على اأف�سل املعايري 

واملمار�سات العدلية العاملية املعا�سرة.
تاأتي  الزيارة  اأن  اأبوظبي  يف  الق�سائية  االأكادميية  واأو�سحت 
يف  الق�ساة  لتاأهيل  امل��ع��د  االأ���س��ا���س��ي  التكوين  ب��رن��ام��ج  �سمن 
الإعداد  برناجمها  يف  تعتمد  اأن��ه��ا  اإىل  ..م�����س��رية  االأك��ادمي��ي��ة 
مع  يتالئم  معا�سر  علمي  نهج  على  الق�سائيني  امل��ت��درب��ني 
من  وذل��ك  احتياجاته،  ويلبي  اأبوظبي  يف  الق�سائي  النظام 
خالل املزاوجة بني التدريب العملي والزيارات امليدانية، مع 

تقدمي املادة العلمية املتخ�س�سة.
التي  ال��زي��ارة  خ��الل  متكنوا  قد  الق�سائيون  املتدربون  وك��ان 
قاموا بها مبرافقة عبيد ال�سحي وكيل اأول النيابة، وامل�سرف 

عمل  كيفية  على  عملياً  ال��ت��درب  من  الهطايل،  علي  االإداري 
معاينة ت�سويرية للجرمية، كما تعرفوا على اآليات و�سوابط 
اإجراء املعاينات اخلا�سة باجلرائم على اأر�س الواقع. وو�سمن 
للجرمية  املتهمني  متثيل  وق��ائ��ع  امل��ت��درب��ون  ح�سر  ال��زي��ارة 
مب��ع��رف��ة وح�����س��ور وك��ي��ل ن��ي��اب��ة وع����دد م���ن اأف�����راد ال�سرطة 

والتحريات.
اأن�سئت بقرار من �سمو  اأكادميية ابوظبي الق�سائية  اأن  يذكر 
2007، لكي تكون  اآل نهيان يف عام  زايد  ال�سيخ من�سور بن 
الق�سائية ونظرائهم من ذوي  ال�سلطة  رافدا علميا الأع�ساء 

االأعمال القانونية االأخرى ذات ال�سلة بالعمل الق�سائي.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل وزير االأديان يف كازاخ�شتان اأع�شاء الدفعة العا�شرة من املتدربني الق�شائيني يح�شرون معاينة ت�شويرية جلرمية قتل

•• مك�صيكو-وام:

ت��راأ���س ���س��ع��ادة اأح��م��د ح��امت امل��ن��ه��ايل �سفري ال��دول��ة لدى 
اأنطونيو  خ��و���س��ي  و���س��ع��ادة  املك�سيكية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
مرا�سم  املك�سيكي،  االأحمر  ال�سليب  عام  مدير  مونروي، 
ا�ستالم امل�ساعدات التي ترّبعت بها دولة االإمارات العربية 
املا�سي  املتحدة للمك�سيك فور وقوع زلزال �سهر �سبتمرب 
املك�سيكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع��ن  ممثلني  بح�سور  وذل���ك 
من  اأب���رز  كلمة  ال�سفري  �سعادة  واأل��ق��ى  االع���الم.  وو�سائل 
خ��الل��ه��ا دور ال��دول��ة يف ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ االه��ت��م��ام بالبعد 
حتتاج  التي  لل�سعوب  وامل�ساندة  الدعم  وتقدمي  االإن�ساين 
اإليها، واأن املبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو 

“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل” و�ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة 
يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 

منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
االأحمر  ال�سليب  ع���ام  م��دي��ر  ���س��ع��ادة  اأع����رب  م��ن ج��ان��ب��ه، 
وال�سعب  احل��ك��وم��ة  و�سكر  اخل��ا���س  �سكره  ع��ن  املك�سيكي 
اجلانبان  واتفق  وامل�ساعدة،  الدعم  ه��ذا  على  املك�سيكّيني 
ملوا�سلة  القائمة  املبادرات  ومتابعة  التوا�سل  تعزيز  على 

الدعم يف هذا االإطار.

�شفري الدولة يرتاأ�س مرا�شم ا�شتالم 
امل�شاعدات االإماراتية للمك�شيك
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  اأك���دت 
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة 
املوؤ�س�س  ال��رئ��ي�����س  القا�سمي  حم��م��د 
ال�سرطان  مر�سى  اأ�سدقاء  جلمعية 
ملكافحة  ال�������دويل  االحت�������اد  ����س���ف���رية 
ال�سرطان لالإعالن العاملي لل�سرطان 
ملكافحة  ال�������دويل  االحت�������اد  ����س���ف���رية 
ال�����س��رط��ان ل�����س��رط��ان��ات االأط���ف���ال ان 
االأمرا�س  مكافحة  ت�سع  ال�����س��ارق��ة 
اأولوياتها  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  امل��ع��دي��ة  غ��ري 
�سحية  مدينة  لتظل  جهداً  تاألو  وال 
ي��ت��ك��ام��ل ف��ي��ه��ا ال����دور احل��ك��وم��ي مع 
واحلراك  اخلريية  املوؤ�س�سات  جهود 
جمتمع  اإىل  ل���ل���و����س���ول  امل��ج��ت��م��ع��ي 
الرعاية  بكامل  اأف���راده  ينعم  �سحي 
ال�سحية  اخل���دم���ات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

والطبية.
ال�سارقة  “ ت��خ��ط��و  ���س��م��وه��ا  وق��ال��ت 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وروؤى  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
للو�سول  وا���س��ع��ة  ال�����س��ارق��ة خ��ط��وات 
منا�سرة  م�ستوى  على  اأهدافها  اإىل 
املعدية  غ���ري  ب���االأم���را����س  امل�����س��اب��ني 
وعي  ذات  ق���اع���دة جم��ت��م��ع��ي��ة  وب���ن���اء 
ع����اٍل ب��اأه��م��ي��ة االل���ت���زام ب��ن��م��ط حياة 
���س��ح��ي ح��ي��ث ت��وف��ر ال��ع��الج املجاين 
امل�ست�سفيات  وخ��دم��ات  ال�����س��ن  ل��ك��ب��ار 
توفر  ن��ف�����س��ه  ال����وق����ت  ويف  امل��ت��ن��ق��ل��ة 
املناطق املوؤهلة التي متكن االأ�سر من 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 

�سالمتهم على خمتلف امل�ستويات«.
ال�����س��ي��خ��ة جواهر  ���س��م��و  واأو����س���ح���ت 
للتميز  ال�سارقة  جائزة  اأن  القا�سمي 
مل��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف جمال 
اأطلقتها  التي  االأمرا�س غري املعدية 
الثانية  ال������دورة  خ��ت��ام  يف  ال�����س��ارق��ة 
االأمرا�س  ملنظمات  العاملي  للمنتدى 
تبعثها  ر����س���ال���ة  ت���ع���د  امل���ع���دي���ة  غ����ري 
تدعو  ال��ع��امل  دول  ملختلف  االم�����ارة 
القرار  واأ���س��ح��اب  احل��ك��وم��ات  ف��ي��ه��ا 
مكافحة  م�����س��رية  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 
وت�سريع  امل���ع���دي���ة  غ���ري  االأم�����را������س 
بت�سريعات  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���م���ل  وت������رية 
الواقع  اأر����س  على  فاعلة  و�سيا�سات 
املنجزات  توؤكد  الوقت نف�سه  وهي يف 
ال��ت��ي ق��ط��ع��ن��اه��ا م��ن��ذ اإع����الن وثيقة 
للمنتدى  االأوىل  ال��دورة  يف  ال�سارقة 

يف العام 2015.
األقتها  ل�سموها  كلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
العاملي  للمنتدى  اخلتامي  احلفل  يف 

ل��ت��ح��ال��ف م��ن��ظ��م��ات االأم����را�����س غري 
املعدية الذي نظمته جمعية اأ�سدقاء 
م���ر����س���ى ال�������س���رط���ان ب���ال���ت���ع���اون مع 
حت���ال���ف م��ن��ظ��م��ات االأم�����را������س غري 
وترية  “ت�سريع  �سعار  حت��ت  امل��ع��دي��ة 
 .. امل��ع��دي��ة  االأم���را����س غ��ري  مكافحة 
لنحدث فرقاً يف عام 2018” خالل 
دي�سمرب   11 اإىل   9 م����ن  ال����ف����رتة 
اجلاري يف مركز اجلواهر للمنا�سبات 
واملوؤمترات مب�ساركة اأكر من 350 
حتالفات  م�سوؤويل  من  دولياً  خبرياً 
املعدية  غ���ري  االأم�����را������س  م��ن��ظ��م��ات 
الرعاية  ق���ط���اع���ات  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
من  واملخت�سني  واالأط��ب��اء  ال�سحية 

دولة. بينهم 80 متحدثا من 68 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  وك��رم��ت 
املنتدى  خ��ت��ام  ال��ق��ا���س��م��ي يف  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة للتميز  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 
مل��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف جمال 
االأم���را����س غ��ري امل��ع��دي��ة ال��ت��ي متنح 
املبادرات  وف���ق  ال��ع��ام��ل��ة  للمنظمات 
الواردة يف وثيقة ال�سارقة لالأمرا�س 
غري املعدية التي مت اإطالقها يف العام 

.2015
وتت�سمن اجلائزة اأربع فئات خمتلفة 
واملنا�سرة  وامل�������س���اءل���ة  ال���وع���ي  ه���ي 
جلنة  قامت  حيث  الو�سول  و�سهولة 
املقدمة  امل���ب���ادرات  بتقييم  اخل����رباء 
التن�سيق  وه��ي  معايري  الأرب��ع��ة  وف��ق��اً 

وال��ن��ت��ائ��ج واالب��ت��ك��ار وق��اب��ل��ي��ة تكرار 
للفائزين  اجل��ائ��زة  وت��ق��دم  تنفيذها 
االأمرا�س  حتالف  م��ن  مالية  منحة 
ما  على  البناء  لت�سهيل  املعدية  غري 
ل��وح��ة �سرف  اإجن�����ازه اىل ج��ان��ب  مت 

تقديراً الإجنازاتهم.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة ال��ف��ائ��زي��ن ك���ال من 
حت���ال���ف م��ن��ظ��م��ات االأم�����را������س غري 
امل��ع��دي��ة يف ت��ن��زان��ي��ا ال��ف��ائ��ز ع��ن فئة 
ن�سر الوعي من خالل اإن�ساء منتدى 
حول  ال��ت��وع��ي��ة  ل��زي��ادة  لل�سحافيني 
كرمت  فيما  املعدية  غ��ري  االأم��را���س 
����س���م���وه���ا حت����ال����ف االأم������را�������س غري 
عن  وذل���ك  اأفريقيا  ���س��رق  يف  املعدية 
فئة امل�سوؤولية من خالل قيا�س مدى 
التطور يف احلد من انت�سار االأمرا�س 

غري املعدية يف �سرق اأفريقيا.
ال�سحي  االئ��ت��الف  ال��ت��ك��رمي  و�سمل 
الأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وذل���ك ع��ن فئة 
اال�ستجابة االإقليمية ال�سريعة لتعزيز 
ال�سيا�سات الوطنية للحد من انت�سار 
اأمريكا  يف  امل��ع��دي��ة  غ���ري  االأم����را�����س 
ال�سيخة  �سمو  كرمت  كما  الالتينية 
ال�سحي  االئتالف  القا�سمي  جواهر 
الو�سول  �سهولة  فئة  ع��ن  الكاريبي 
من خالل بناء جمتمع مدين يتمتع 
املتعلقة  للخدمات  الو�سول  ب�سهولة 
�سكان  ب���ني  خ�����س��و���س��ا  ب��ال�����س��رط��ان 

املناطق الفقرية.

وب���دوره ق��دم حتالف االأم��را���س غري 
جواهر  ال�سيخة  ل�سمو  درع��اً  املعدية 
بنت حممد القا�سمي على جهودها يف 
منا�سرة ق�سايا امل�سابني باالأمرا�س 
غري املعدية وح�سد الطاقات الدولية 
امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
املجتمعات  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  وال��و���س��ول 
احلياة  م�����س��ت��وى  اإىل  ال���ع���امل  ح����ول 

ال�سحية اخلالية من االأمرا�س.
رئي�س  جعفر  �سو�سن  �سعادة  وق��ال��ت 
جمل�س اإدارة جمعية اأ�سدقاء مر�سى 
ال�����س��رط��ان خ����الل ك��ل��م��ت��ه��ا يف حفل 
ختام املنتدى “ نقف على اآخر عتبات 
لتحالف  ال����ث����اين  ال���ع���امل���ي  امل���ن���ت���دى 
منظمات االأمرا�س غري املعدية حيث 
نرى عوائق وحتديات ال نزال بحاجة 
اإىل مواجهتها والتغلب عليها ولكننا 
مقدرًة  اأخ��رى نرى جهوداً  من جهة 
تقدماً  حت��رز  اأن  م��ن  بالفعل  متكنت 
عظيماً وخطوات ن�سهد تقدمها وهي 
بطاقاتنا  وتدفع  املتجدد  االأم��ل  تبّث 
االأمرا�س  على  التغلب  على  وعزمنا 

غري املعدية«.
واأ�سافت “ ا�ستلهاماً مبحور املنتدى 
“ تعزيز  لهذه ال�سنة الذي ي�سب يف 
االأم��را���س غري  للتغلب على  اجلهود 
عالمة   2018 ل��ت��ك��ون   .. امل��ع��دي��ة 
االإج������راءات  ع��ل��ى  رّك���زن���ا  تاريخية” 
النتائج  وعلى  اتخاذها  ميكننا  التي 

نحققها  اأن  ن�ستطيع  التي  امللمو�سة 
متينة  رواف��������د  اإر������س�����اء  خ�����الل  م����ن 
القطاع  م����ع  ج����دي����دة  ل���ت���ح���ال���ف���ات 
اخل���ا����س واأي�������س���ا م���ن خ����الل تعزيز 
�سبل التوا�سل مع املنظمات االأخرى 
غري  االأم���را����س  مبكافحة  املخت�سة 
املعدية م�سددين على احلاجة امللحة 

لتدخل اجلهات ال�سيا�سية«.
واأك�����دت اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل امل�����س��رتك يف 
وم�ساعي  امل��ن��ت��دى  اأه������داف  حت��ق��ي��ق 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ل��ل��ع��ام 2018 
جهودهم  ت��ك��ات��ف  “ بف�سل  ..ق��ائ��ل��ة 
حتالف  من  كل  ا�ستطاع  اال�ستثنائية 
وجمعية  امل���ع���دي���ة  غ���ري  االأم�����را������س 
وجميع  ال�سرطان  مر�سى  اأ���س��دق��اء 
ملحاربة  بيد  ي��داً  تعمل  التي  الهيئات 
االآث���������ار امل�����دوي�����ة ل����الأم����را�����س غري 
املعدية اأن يعززوا االأثر العظيم الذي 
ير�سخوا  واأن  ب��ت��ع��اون��ه��م  ي��خ��ل��ق��ون��ه 
يف  للعامل  يحملونها  ال��ت��ي  الر�سالة 
يوم  بعد  ي��وم��اً  يخطونها  خطوة  ك��ل 
اأو�سع  اآف��اق  نحو  قدماً  من�سي  ولكي 
ال يقت�سر واجبنا على جتديد عزمنا 
واإ����س���رارن���ا ف��ح�����س��ب ب���ل ن���وؤك���د على 
اأوا�سر  توثيق  يف  جهداً  ناألَو  لن  اأننا 
تطبيقاً  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ع��اون 

عملياً«.
كلمتها  خ���ت���ام  يف  ج��ع��ف��ر  وت���وج���ه���ت 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب  ب��ال�����س��ك��ر 

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  االأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
بنت  ال�سيخة جواهر  �سمو  ولقرينته 
املنتدى  رعاية  على  القا�سمي  حممد 
املعدية  غ����ري  ل����الأم����را�����س  ال���ع���امل���ي 
ال�سارقة  اإم��ارة  وا�ست�سافته يف رحاب 

ودعمهما احلثيث.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���س��ري ج�����ورج اإل���ني 
ال�سحة  مل��ن��ظ��م��ة  ال���ف���خ���ري  امل����دي����ر 
جمل�س  يف  ع�سو  االأمريكية  البلدات 
اإدارة منظمات حتالف االأمرا�س غري 
اأك��ر ما لفتني  اإن  اأمريكا  املعدية يف 
العاملي  للمنتدى  الثانية  ال���دورة  يف 
الطاقة  هي  املعدية  غري  لالأمرا�س 
املا�سية  االأي����ام  ط���وال  جمعتنا  ال��ت��ي 
واملحادثات  ال��ن��ق��ا���س��ات  ���س��ل�����س��ل��ة  يف 
ح���ي���ث وج����دن����ا ح���م���ا����س���اً ك����ب����رياً من 
ووجدت  امل�ساركة  واملنظمات  اجلهات 
اأه��داف وا�سحة  اأم��ام  اأننا متوحدين 
التنمية  روؤى  حت��ق��ي��ق  يف  ت��ت��ج�����س��د 
ال�������س���اع���ي���ة يف واح������دة  امل�������س���ت���دام���ة 
الوعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  حم����اوره����ا  م���ن 
وح�سد  امل���ع���دي���ة  غ����ري  ب����االأم����را�����س 

اجلهود املنا�سرة لها.
االأيام  خ��الل  اجتماعنا  ان  واأ���س��اف 
االأهداف  م��ن  جملة  ل��ه  ك��ان  املا�سية 
جهودنا  فيها  نتجاوز  التي  املركزية 
على  املا�سية  االأع���وام  خ��الل  العاملة 
منا�سرة االأمرا�س غري املعدية حيث 

اج��ت��م��ع��ن��ا ل��ن�����س��رع وت�����رية ال��ع��م��ل يف 
واال�ستفادة  االأم��را���س  ه��ذه  مكافحة 
التي  البناءة  وال���روؤى  الدرا�سات  من 
خ���رج ب��ه��ا امل��ت��ح��دث��ون ط����وال االأي����ام 
الثالثة املا�سية للو�سول اإىل النتائج 

املرجوة التي ن�سعها.
العاملي  املنتدى  اأن  اإىل  ج��ورج  واأ���س��ار 
املعدية  غ���ري  االأم�����را������س  مل��ن��ظ��م��ات 
اأث�����ار ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����س��اي��ا املهمة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ك��اف��ح��ة االأم���را����س 
الذين  ال���ف���ق���راء  ب���واق���ع  وال��ن��ه��و���س 
ي��ع��ان��ون م���ن ه����ذه االأم����را�����س حيث 
اآليات  اأطروحاته  واح��دة من  قدم يف 
اال�ستفادة من “البت كوينز” وهو ما 
من  لال�ستفادة  فر�سة  اأمامنا  يفتح 
له  و�سلت  وم��ا  الع�سرية  االبتكارات 

التكنولوجيا احلديثة.
املدير  ك��ا���س��رتو  خو�سيه  اأك���د  ب����دوره 
ملكافحة  ال���دويل  ل��الحت��اد  التنفيذي 
مر�س ال�سل واأمرا�س الرئة ورئي�س 
حت���ال���ف م��ن��ظ��م��ات االأم�����را������س غري 
ال�سراكات  تفعيل  اأهمية  على  املعدية 
مكافحة  م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ت��ع��اون��ات 

االأمرا�س غري املعدية.
وقالت اأثبتت االأيام املا�سية للمنتدى 
ال���ع���امل���ي مل��ن��ظ��م��ات االأم�����را������س غري 
عاملية  ق��وة  �سكل  احت��ادن��ا  ان  املعدية 
ف�سهدت  اأه����داف����ن����ا  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
اجلل�سات والور�س الكثري من املعارف 

والتجارب التي ت�سهم يف اإغناء اأعمال 
اأو  كل منا �سواء على امل�ستوى املحلي 

االإقليمي اأو العاملي.
اإننا ندين يف كل ما و�سلنا  واأ�ساف: 
اإليه اليوم من جهود وما نطمح اإىل 
املتحدة  االأمم  اج��ت��م��اع  يف  حتقيقه 
اإىل   2018 ل�����س��ن��ة  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع 
ال����روؤي����ة ال���ت���ي ق���ادت���ه���ا ال�����س��ارق��ة يف 
خمتلف  م�����ع  ال����ت����وا�����س����ل  حت���ق���ي���ق 
حول  العاملة  واملوؤ�س�سات  املنظمات 
العامل على منا�سرة ق�سايا امل�سابني 

باالأمرا�س غري املعدية.
املنتدى  بفعاليات  امل�����س��ارك��ون  وك���ان 
االأمرا�س  منظمات  لتحالف  العاملي 
غ��ري امل��ع��دي��ة ق��د ا���س��ت��اأن��ف��وا فعاليات 
بجل�سة  واالأخ�������ري  ال���ث���ال���ث  ي��وم��ه��م 
لالأمرا�س  ال�سحية  النظم  “تعزيز 
 .. املعدية  غري  لالأمرا�س  امل�ساحبة 
املتكاملة”  الرعاية  حلول  ا�ستك�ساف 
العامة  اجل��ل�����س��ة  ف���ع���ال���ي���ات  ت���اله���ا 
الثالثة التي تناولت مو�سوع “تزايد 
لتعزيز  امل���دين  املجتمع  يف  احل����راك 
االأمرا�س  جت���اه  وم�����س��وؤول��ي��ت��ه  دوره 
خاللها  ن���اق�������س���وا  املعدية”  غ����ري 
اإمكانات منّو وحتّرك املجتمع املدين 
غري  االأم��را���س  ملكافحة  وا�ستدامته 
املعدية ا�ستناداً اإىل الدرو�س امل�ستفادة 
اأخرى  عاملية  �سحية  موؤ�س�سات  م��ن 

ت�سعى اإىل التاأثري.

•• دبي-وام:
للمجل�س  ال�����س��ك��اوى  جل��ن��ة  ن��ظ��رت 
الوطني االحت��ادي خالل اجتماعها 
بدبي  العامة  االأم��ان��ة  ام�س يف مقر 
���س��ع��ي��د عبداهلل  ال���دك���ت���ور  ب��رئ��ا���س��ة 
ع���دد من  اللجنة يف  رئ��ي�����س  امل��ط��وع 

ال�سكاوى املقدمة للمجل�س.
الرميثي  �سالح  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
اطلعت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رر 
خ�����الل اج��ت��م��اع��ه��ا ع���ل���ى ع�����دد من 
املواطنني  م���ن  امل��ق��دم��ة  ال�����س��ك��اوى 
اإ�سافة  ع��دة  ج��ه��ات  اإزاء  واملقيمني 
�سكاوى  ع��ل��ى  ردود  يف  ال��ن��ظ��ر  اإىل 

االحتادية  للجهات  اأر���س��ل��ت  �سابقة 
 .. ال�سكوى  مبو�سوع  العالقة  ذات 
االحتادية  اجلهات  بتجاوب  م�سيدا 
يف الرد على ال�سكاوى املرفوعة اإليها 

و�سرعة العمل على حلها.
اللجنة  اأن  الرميثي  �سعادة  واأو�سح 
تخت�س بالنظر يف ال�سكوى املقدمة 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  اإزاء 
ذات  ال�������س���ك���اوى  ع���ل���ى  ت���ط���ل���ع  وال 
العالقة باجلهات املحلية اأو القطاع 

اخلا�س.
الوطني  امل���ج���ل�������س  اأن  اإىل  ون������وه 
االحت������ادي ي��ت��ل��ق��ى ال�����س��ك��اوى وفق 

�سروط معينة وهي اأن تكون ال�سكوى 
���س��د ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة احت���ادي���ة واأن 
اأن تقدم  يكون مقدمها قد �سبق له 
بها اإىل هذه اجلهة – االحتادية – 
املتظلم منها ومل ت�ستوفه حقه واأال 
تكون هذه ال�سكوى قيد النظر يف اأي 
مرحلة من مراحل الق�ساء اأو اأمام 
اأو  التقا�سي  درج���ات  م��ن  درج���ة  اأي 
�سدر ب�ساأنها حكم ق�سائي بات واأن 
املجل�س  اإىل  املقدمة  ال�سكوى  تكون 
بها  وم��ذك��ورا  قدمها  مم��ن  موقعة 

ا�سمه وحمل اإقامته وجهة عمله.
وت��ت��ك��ون ال��ل��ج��ن��ة م���ن ���س��ع��ادة كل.. 

الدكتور �سعيد عبداهلل املطوع رئي�س 
اللجنة و�سعيد �سالح الرميثي مقرر 
اللجنة وحممد علي الكتبي و�سعيد 
مبارك  و����س���ال���ح  ال��ك��ع��ب��ي  خ���ل���ف���ان 
ركا�س  ب��ن  ح�سن  وعبيد  ال��ع��ام��ري 

وعلي جا�سم اأحمد.
االحتادي  الوطني  املجل�س  ويتلقى 
معينة  �����س����روط  وف�����ق  ال�������س���ك���اوى 
وملعايل رئي�س املجل�س اأن يطلب من 
البيانات  تقدمي  املخت�سني  ال��وزراء 
من  وعلى  بال�سكوى  واالإي�����س��اح��ات 
وجه اإليه الطلب تقدمي االإي�ساحات 
على  اأ�سابيع  ثالثة  خ��الل  املطلوبة 

االأكر من تاريخ االإحالة.
الالئحة  م��ن   119 ل��ل��م��ادة  ووف��ق��ا 
رئي�س  ي��ح��ي��ل  للمجل�س  ال��داخ��ل��ي��ة 
املجل�س ال�سكاوى الواردة اإىل املجل�س 
ل��ل��ج��ن��ة ال�������س���ك���اوى م����ع االإج����اب����ات 
الواردة عنها من ال��وزارات املخت�سة 
ما  على   120 امل���ادة  تن�س  فيما   ..
يلي “تتوىل اللجنة بحث ال�سكاوى 
تطلب من  اأن  ول��ه��ا  اإل��ي��ه��ا  امل��ح��ال��ة 
بيانات  اأية  املخت�سة تقدمي  ال��وزارة 
الزمة  ت��راه��ا  م�ستندات  اأو  اإ�سافية 

لبحث ال�سكوى«.
اللجنة  تخطر   121 امل��ادة  وح�سب 

امل��ج��ل�����س مقدم  رئ���ي�������س  ب���وا����س���ط���ة 
�سكواه  يف  البحث  بنتيجة  ال�سكوى 

واإذا راأت اللجنة اأن مو�سوع ال�سكوى 
اأن  اأم��را يجب  ورد ال��وزارة ي�سكالن 

يبني املجل�س راأيه فيه فعلى اللجنة 
اأن تقدم تقريرا بذلك اإىل املجل�س.

طحنون بن حممد و�شيف بن زايد يح�شران 
اأفراح الظاهري واخلييلي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق  العني  منطقة  يف  احلاكم 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الداخلية م�ساء ام�س حفل اال�ستقبال الذي اأقامه علي 
اأح��م��د ال��ظ��اه��ري ورا���س��د ع��ب��داهلل ال��ظ��اه��ري مبنا�سبة 
ك���رمي���ة حم��م��د عبداهلل  اإىل  را����س���د  زف�����اف جن��ل��ي��ه��م��ا 
الظاهري وعلي اإىل كرمية حممد �سعيد اخلييلي. كما 

ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف نادي ال�سباط باأبوظبي 
- معايل ال�سيخ حممد بن بطي اآل حامد وال�سيخ ذياب 
اآل  طحنون  بن  خليفة  وال�سيخ  نهيان  اآل  طحنون  بن 
اأ�سر ال�سهداء يف ديوان ويل  نهيان مدير مكتب �سوؤون 
عهد اأبوظبي. وهناأ �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل 
نهيان العر�سان وذويهم بهذه املنا�سبة ومتنى للعر�سان 
والربكة  ال�سعادة  حتفها  وهانئة  �سعيدة  اأ�سرية  حياة 
والفنون  الرتاثية  االأه��ازي��ج  احلفل  وتخلل  والنجاح. 

ال�سعبية.

جواهر القا�شمي تكرم الفائزين بجائزة ال�شارقة للتميز ملنظمات املجتمع املدين

»�شكاوى الوطني االحتادي« تطلع على ال�شكاوى املقدمة لها

»املوارد الب�شرية والتوطني” ت�شتعر�س اأ�شاليب جمع بيانات اإ�شابات العمل 
•• دبي -وام:

واأ�ساليب  ط��رق  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ا�ستعر�ست 
جمع البالغات والبيانات اخلا�سة باإ�سابات العمل واحلوادث 
اإ�سابات  وتقليل  خف�س  بهدف  الوطني  امل�ستوى  على  املهنية 
العمل وو�سع �سيا�سات وقائية الإدارة اإ�سابات العمل و احلوادث 
املهنية. جاء ذلك خالل ور�سة عمل نظمتها بدبي حتت عنوان “ 
النظام الوطني لت�سجيل احلوادث واإ�سابات العمل واالأمرا�س 
ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  العوبد  املهنية” بح�سور ماهر 
التفتي�س وم�ساركة نخبة من اخلرباء التابعني ملنظمة العمل 
الدولية وممثلي عدد كبري من اجلهات والهيئات الوطنية ذات 
ال�سلة. وقال العوبد اإن الوزارة ت�سعى نحو تعزيز التعاون مع 
منظمة العمل الدولية واملوؤ�س�سات العاملية واالقليمية واجلهات 
احلكومية واخلا�سة من اجل تطوير النظام الوطني لت�سجيل 
اإ�سابات العمل واالأمرا�س املهنية وو�سع �سيا�سات وقائية الإدارة 
اإ�سابات العمل و احلوادث املهنية تطبيقا للممار�سات والتجارب 

الدولية ذات ال�سلة.
واأ�سار اإىل اأهمية جمع البيانات املتعلقة باالإ�سابات و االأمرا�س 
وبرامج  ا�سرتاتيجيات  و�سع  يف  للم�ساعدة  وت�سجيلها  املهنية 

ومنع  االأخ��ط��ار  بتقييم  اخلا�سة  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 
احل��وادث مما يوؤدي اإىل التقليل من املعاناة الب�سرية يف �سكل 
اإ�سابات العمل، وكذلك تخفي�س التكلفة االقت�سادية املرتبطة 

باحلوادث واالأمرا�س املهنية.
واأكد العوبد اأهمية عملية االإبالغ والت�سجيل املتعلقة باالإ�سابات 
واالأمرا�س املهنية للح�سول على اإح�ساءات ال�سحة وال�سالمة 
املهنية الالزمة، االأمر الذي يوؤدي اإىل حت�سني وتطوير �سروط 

وممار�سات ال�سحة وال�سالمة املهنية يف مواقع العمل.
املتعلقة  البيانات  اأن��واع  درا�سة  على  تعمل  ال���وزارة  ان  واأو���س��ح 
ال����وزارة  ب��ني  وت��ب��ادل��ه��ا  جمعها  وكيفية  العمالية  ب���احل���وادث 
واجل��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��وح��ي��د ال��ت��ع��اري��ف و 

الت�سنيفات لتلك االإ�سابات.
ان هناك بع�س  التفتي�س  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وزارة  وق��ال وكيل 
التحديات التي تعمل الوزارة على حتقيقها يف هذا امللف منها 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ودق���ة  توحيد  اأج���ل  م��ن  العمل  ���س��رورة 
ال�سركاء،  ب��ني  والتكامل  والتن�سيق  العمل  باإ�سابات  املتعلقة 
باالإ�سافة اإىل اتخاذ وتطبيق االإجراءات الكفيلة الك�سف املبكر 

عن االأمرا�س املهنية و متابعتها مع اجلهات ذات العالقة.
�سارك يف الور�سة ممثلي عن وزارة ال�سحة و وزارة الداخلية، 

والقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، والقيادة العامة ل�سرطة دبي 
، ودائرة ال�سحة اأبوظبي، وهيئة ال�سحة دبي، وهيئة التاأمني، 

وهيئة الوقاية وال�سالمة بال�سارقة، وم�ست�سفى را�سد.
العمل  منظمة  نظرة  منها،  عدة  حم��اور  الور�سة  وا�ستعر�ست 
ال��دول��ي��ة ح���ول ت��ع��زي��ز ال��ت��ق��اري��ر ال��وط��ن��ي��ة، وج��م��ع البيانات 
واأ���س��ال��ي��ب جمع  املهنية، ط��رق  واالأم���را����س  احل���وادث  وحتليل 
ال��ب��الغ��ات وال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة ب��اإ���س��اب��ات ال��ع��م��ل واحل����وادث 
اأف�سل  عر�س  اإىل  باالإ�سافة  ال��وط��ن��ي،  امل�ستوى  على  املهنية 
املهنية،  واالأمرا�س  احل��وادث  بيانات  جلمع  العاملية  املمار�سات 
وكذلك احلاجة لو�سع النظام الوطني املوحد حل�سر وت�سجيل 

االإ�سابات واحلوادث املهنية.
االحتادية  اجل��ه��ات  ت��واج��ه  التي  التحديات  احل�سور  وناق�س 
واملحلية يف ح�سر واإح�ساء بيانات احلوادث واالأمرا�س املهنية 
يف الدولة، واآلية االإبالغ عن اإ�سابات العمل واالأمرا�س املهنية 
وطرق ت�سجيعها وتطويرها، باالإ�سافة اإىل اآلية جمع البيانات 

وحتليلها ودور اجلهات ال�سحية والتاأمني.
احلوادث  وتقليل  ملنع  اآل��ي��ات  و�سع  باأهمية  ال��ور���س��ة  واأو���س��ت 
واخل�سائر املادية على امل�ستوى الوطني من خالل اال�ستخدام 

االأمثل لنتائج حتليلي بيانات االإ�سابات واالأمرا�س املهنية.

•• دبي-وام:

والدفاع واخلارجية  الداخلية  ال�سوؤون  وا�سلت جلنة 
قانون  م�سروع  مناق�سة  االحت��ادي  الوطني  للمجل�س 
�سيا�سة  ، ومو�سوع  الت�سول  �ساأن مكافحة  احت��ادي يف 
وزارة الداخلية يف �ساأن تفعيل دور ال�سرطة املجتمعية 
االنعقاد  دور  اجتماعها من  خ��الل  وذل��ك  ب��ال��دول��ة.. 
ع�سر،  ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ادي 
ال���ذي ع��ق��دت��ه ام�����س يف م��ق��ر االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة بدبي، 
رئي�س  العامري  ك��ردو���س  ب��ن  حممد  �سعادة  برئا�سة 

اللجنة. 
ح�سر االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: �سامل 
علي ال�سحي مقرر اللجنة، واأحم���د حمم����د اجل����روان، 

ومط��ر حم���د ال�سام�س����ي، ومط����ر �سهي���ل الظ��اهري.
واك���د ال��ع��ام��ري اأه��م��ي��ة م�����س��روع ال��ق��ان��ون االحت���ادي 
احلفاظ  اإىل  يهدف  ال��ذي  الت�سول  مكافحة  �ساأن  يف 

املجتمع  وحماية  للمجتمع،  احل�سارية  ال�سورة  على 
جرميتي  ومكافحة  بالت�سول،  املرتبطة  اجلرائم  من 

الت�سول والت�سول املنظم والوقاية منهما.
ت��ق��وم مب��راج��ع��ة م�سروع  اللجنة  ان  ال��ع��ام��ري  وق���ال 
القانون واإدخال تعديالتها على بع�س املواد، على اأن 

جتتمع مع املعنيني واملخت�سني يف هذا املجال. 
تابعت مناق�سة مو�سوع  اللجنة  اأن  العامري  واأ�ساف 
ال�سرطة  دور  تفعيل  ح��ول  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  �سيا�سة 
القادمة  اجتماعاتها  بالدولة وقررت عقد  املجتمعية 
على  ل��ل��وق��وف  املجتمعية  ال�سرطة  ممثلي  بح�سور 
اأف�سل املمار�سات التي تقوم بها ال�سرطة املجتمعية يف 
خمتلف اإمارات الدولة، وذلك من اأجل اإثراء العمل يف 
هذا املجال. وا�ساف اأن اللجنة تناق�س املو�سوع �سمن 
االأم��ن من  ال���وزارة يف تعزيز  ا�سرتاتيجية  حم��وري: 
تفعيل  وحتديات  املجتمعية،  ال�سرطة  مفهوم  خ��الل 

دور ال�سرطة املجتمعية يف كافة اإمارات الدولة.

داخلية »الوطني االحتادي« يناق�س 
م�شروع قانون »مكافحة الت�شول«
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لتعريف العامل بعبقرية ال�سيخ زايد وتعزيز الهوية االإماراتية داخل الدولة وخارجها 

اطالق م�شروع اأكرب كتاب يف العامل »هذا زايد.. اأيقونة العامل«

بلدية ال�شارقة تعدل مواعيد العمل مبراكز خدمة املتعاملني

�شحة دبي تك�شف عن تفا�شيل مبادرة دبي لعالج ال�شرطان )ب�شمة(
•• دبي -وام:

عن  ام�س  بدبي  ال�سحة  هيئة  ك�سفت 
امل�سبوقة  غ���ري  م��ب��ادرت��ه��ا  ت��ف��ا���س��ي��ل 
م���ب���ادرة “ دب���ي ل��ع��الج ال�����س��رط��ان – 
يومني  ق��ب��ل  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي   - ب�سمة 
ال�سحي  ال���ت���اأم���ني  ت��ك��ف��ل  وت��ت�����س��م��ن 
مو�سحة   - ال�سرطان  مر�سى  بعالج 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ارتكزت  املبادرة  ان 
االإن�سانية وعلى  االأبعاد  جمموعة من 
التي تتوافق مع قيم  النبيلة  الر�سالة 

املجتمع االإماراتي .
مدير  اليو�سف  حيدر  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
مبوجب  اإن���ه  ال�سحي  التمويل  اإدارة 
الفحو�سات  اإج��راء  �سيتم  املبادرة  هذه 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر ع���ن مر�س 
املري�س  ب��ع��الج  وال��ت��ك��ف��ل  ال�����س��رط��ان 
م�سريا  اال�ست�سفاء  م��راح��ل  جميع  يف 
التقديرية  التكلفة  متو�سط  اأن  اإىل 
ل���ع���الج ����س���رط���ان ال����ث����دي ي�����س��ل اإىل 
القولون  و�سرطان  دره��م  األ��ف   350
الرحم  ع��ن��ق  و����س���رط���ان  األ����ف   425
بجانب   - اأنه  واأكد  درهم.  األف   550
االإن�سانية  االأب��ع��اد  اإىل  امل��ب��ادرة  ا�ستناد 
- فاإن عملية تنفيذها ت�سمل الفح�س 
والعالج  املبكر  والت�سخي�س  ال���دوري 
االإماراتي  ال��ربوت��وك��ول  على  وترتكز 

والعاملي لعالج ال�سرطان حيث تتوافق 
مع اأف�سل املعايري واملمار�سات الطبية 
واأحدث العالجات يف العامل وعلى يد 

خربات طبية م�سهود لها بالكفاءة.
وذك����ر ال���دك���ت���ور ح��ي��در ال��ي��و���س��ف اأنه 
 “ مل��ب��ادرة  م�سابها  نظاما  ه��ن��اك  لي�س 
بهذه  دب��ي  ا�ستحدثتها  التي   “ ب�سمة 
يبداأ  ال��ذي  التكامل  وه��ذا  ال�سمولية 
اكت�ساف  املري�س من حلظة  مع رحلة 
التامة  ال��رع��اي��ة  ف�����س��ال ع���ن  امل���ر����س 
�سمن برنامج عالجي وعناية �سحية 
ال�ساعة  م��دار  على  للمر�سى  مكفولة 
ت�سرف  متخ�س�س  م��رك��ز  خ���الل  م��ن 
حالة  لتتبع  بدبي  ال�سحة  هيئة  عليه 
اأية  ال�سريع مع  والتعامل  كل مري�س 
ظروف طارئة قد يتعر�س لها امل�ساب 

بال�سرطان.
ال�سحة  ه��ي��ئ��ة  جن����اح  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
بدبي يف توفري خدمات طبية متنوعة 
4 م��الي��ني �سخ�س وذلك  الأك���ر م��ن 
���س��م��ن م��ظ��ل��ة ال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي هو 
ال���ذي اأ���س�����س الإط����الق م��ب��ادرة “ دبي 
“ التي  – ب�����س��م��ة  ال�����س��رط��ان  ل��ع��الج 
الفح�س  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  ت�����س��ت��ه��دف 
املبكر والدوري الأكر من 2.4 مليون 
مو�سحا  االأوىل  مرحلتها  يف  �سخ�س 
املرحلة تركز على  امل��ب��ادرة يف ه��ذه  اأن 

ال�سرطان ت�سم  اأن��واع من  اأه��م ثالثة 
�سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون 
وهي االأنواع التي ت�سهد معدالت �سفاء 
ع��ال��ي��ة ح��ال��ة االإك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر فيما 
جميع  ت��غ��ط��ي��ة  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  �ستنتهي 
ال�سحي  ب��ال��ت��اأم��ني  ال�����س��رط��ان  اأن�����واع 

خالل املراحل املقبلة.
�سيتكفل  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  اإن  وق���ال 
ب�������اإج�������راء ال����ف����ح����و�����س����ات ال������دوري������ة 
امل�ست�سفيات  خمتلف  يف  للم�ستهدفني 
واملراكز ال�سحية احلكومية واخلا�سة 
�سيتم  اإ�سابات  اأي��ة  اكت�ساف  حالة  ويف 
حتويلها مبا�سرة للعالج يف م�ست�سفى 
ال�سحي  التاأمني  �سيغطي  حيث  دب��ي 
اأنه  اإىل  منوها  العالج  مراحل  جميع 
�سيتم يف الوقت نف�سه متابعة املري�س 
مدار  على  ال�سحية  حالته  وم��راق��ب��ة 
ال�ساعة من خالل مركز ات�سال رفيع 
ملتابعة  ال��ه��ي��ئ��ة  خ�����س�����س��ت��ه  امل�����س��ت��وى 

املر�سى .
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ح��ي��در ال��ي��و���س��ف اأن 
بعالج  التكفل  يف  بالفعل  ب��داأ  التاأمني 
ح���ال���ت���ني ل���ل�������س���رط���ان ف������ور اإط������الق 
امل����ب����ادرة ق��ب��ل ي���وم���ني وذل�����ك اإي���ذان���ا 
“ من خالل  “ ب�سمة  مبادرة  بتفعيل 
عالج  �سيتوىل  ال���ذي  دب���ي  م�ست�سفى 
الهيئة  �سركاء  مع  وبالتن�سيق  املر�سى 
التاأمني  �سركات  من  اال�سرتاتيجيني 

والقطاع ال�سحي اخلا�س .
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال����دك����ت����ور حممد 
الطبي  التاأمني  نظم  م�سوؤول  فرغلي 
اإن  بالهيئة  ال�سحي  التمويل  اإدارة  يف 
م���ب���ادرة “ دب���ي ل��ع��الج ال�����س��رط��ان – 
العامة  مبادئها  يف  “ ت�ستهدف  ب�سمة 

و�سوابطها توفري اأف�سل �سبل الرعاية 
ال�����س��رط��ان وحتفيز  وال���ع���الج مل��ر���س��ى 
الفحو�سات  اإج��������راء  ع���ل���ى  االأف���������راد 
الدورية والت�سخي�س املبكر وخا�سة اأن 
املعدالت العالية لل�سفاء من ال�سرطان 
تظل مرهونة بالك�سف املبكر للمر�س 
بدبي  ال�سحة  هيئة  اأن  اإىل  ..م�سريا 
حددت اأكر من 650 طبيبا وطبيبة 
واملمار�س  االأ���س��رة  ط��ب  تخ�س�س  م��ن 
للفح�س  االأف����������راد  ل���ت���وج���ي���ه  ال����ع����ام 
والبدء  ذل��ك  على  وت�سجيعهم  املبكر 
للفح�س  ال�����س��ري��ع��ة  االإج����������راءات  يف 
املجموعة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال�������دوري 
�سمن  تدريبها  ب��داأ  اختيارها  مت  التي 
للتعامل  وتاأهيلها   Fast«  « برنامج 
واملراكز  للم�ست�سفيات  املراجعني  مع 
ال�سحية بال�سكل الذي يحفز اجلميع 

على اإجراء الت�سخي�س الالزم .
اأية  اك��ت�����س��اف  اأن����ه مب��ج��رد  اإىل  ول��ف��ت 
اعتماد  �سيتم  بال�سرطان  اإ�سابة  حالة 
اأو اتفاقية العالج من قبل  بروتوكول 
املري�س ل�سمان تلقيه اأعلى م�ستويات 
ال��رع��اي��ة ول�����س��م��ان ح��ق��وق��ه وحتديد 
امل�سوؤوليات الطبية التي يجب اأن يكون 
على علم بها لزيادة معدالت اطمئنانه 
و�سالمته . وبدورها اأو�سحت الدكتور 
�سارة الدالل اأخ�سائية خدمات �سحية 
عملية  ال�����س��ح��ي  ال��ت��م��وي��ل  اإدارة  يف 
�سجالت  اأن  م��وؤك��دة  امل��ري�����س  متابعة 
الهوية  رق���م  ع��ل��ى  �ستعتمد  امل��ر���س��ى 
وذلك لتفادي ازدواجية االأرقام وحتى 
ت��ت��م ع��م��ل��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ك���ل ح��ال��ة بدقة 

وعناية خا�سة.
واأ�سافت اأن عملية املتابعة التي �ستقوم 

بها هيئة ال�سحة بدبي ال تتوقف عند 
ح��د م��ت��اب��ع��ة امل��ري�����س ف��ق��ط ب��ل متتد 
لت�سمل متابعة �سركات التاأمني للتاأكد 
وال�سروط  ل��الإت��ف��اق��ات  تنفيذها  م��ن 
عمليات  متابعة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��ت��م��دة 
وم�ستوى  واإج�����������راءات  ال��ت�����س��خ��ي�����س 
على  لالإطمئنان  العالجية  اخلدمات 

توفر اجلودة يف جميع مراحلها .
واأط���ل���ق���ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب���دب���ي قبل 
ال�سرطان  “دبي لعالج  يومني مبادرة 
م�سبوقة  غري  م��ب��ادرة  “وهي  ب�سمة   -
ال�سرطان  مب��ر���س  الإرت��ب��اط��ه��ا  ع��امل��ي��ا 
يف  �سحي  ت��اأم��ني  اأي  ي�سمله  ال  ال���ذي 
الدول االأخرى حيث تفتح هذه املبادرة 
ن���واف���ذ االأم������ل ل��ل��م��ر���س��ى م���ن خالل 
العالج  بتكلفة  ال�سحي  التاأمني  تكفل 
بداية من الفح�س املبكر وحتى مثول 
امل���ري�������س ل��ل�����س��ف��اء وذل�����ك م���ن خالل 
م�ستويات متقدمة من الرعاية الطبية 

واالإجتماعية والنف�سية املميزة.
ال��ت��خ��ف��ي��ف من  اإىل  امل���ب���ادرة  وت���ه���دف 
واالإقت�سادية  االإج��ت��م��اع��ي��ة  االأع���ب���اء 
ال��واق��ع��ة ع��ل��ى امل��ري�����س واأ���س��رت��ه اإىل 
م���ن اخلدمات  ب���اق���ات  ت��وف��ري  ج��ان��ب 
ال�ساملة  ال�سحية  وال��ع��ن��اي��ة  الطبية 
واملتكاملة ف�ساًل عن خدمات االإر�ساد 

النف�سي واالجتماعي .
وتعد املبادرة امتدادا ملنظومة ال�سمان 
ال�����س��ح��ي االأك�����ر ت���ط���ورا ال��ت��ي ب���داأت 
اأطلقها  “ ال��ت��ي  “�سعادة  م��ب��ادرة  م��ع 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
“رعاه اهلل  جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 

. 2015 عام  يونيو  “ يف 

•• دبي -الفجر: 

االمارات  دول��ة  يف  جديدة  مفاجاأة  يف 
الثالثاء  ام�����س  امل��ت��ح��دة مت  ال��ع��رب��ي��ة 
االإعالن عن اأهم اإجناز عاملي �سي�سجل 
ع��ن حياة  ك��ت��اب  ك��اأك��رب  قيا�سيا  رق��م��ا 
الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد طيب اهلل 

ثراه “هذا زايد... اأيقونة العامل«.
ع���ن���ه �ساحب  ك�����س��ف  ج���دي���د  اإجن�������از 
�سعيد  ال����دك����ت����ور حم���م���د  امل���������س����روع  
اإدارة  جم���ل�������س  ورئ����ي���������س  ال���ع���ول���ق���ي 
جم��م��وع��ة م�����س��اه��د ال���دول���ي���ة خالل 
امل����وؤمت����ر ال�����س��ح��ف��ي ال������ذي ع���ق���د يف 
ب���رج ال��ع��رب ق��اع��ة ال�����س��ه��ي  بح�سور 
واملفكرين  ال���دول���ة  رج���ال  م��ن  نخبة 

واالإع�����الم�����ي�����ني، و������س�����ّرح ال���دك���ت���ور 
هو  االإجن��������از  ه�����ذا  اإّن  العولقي” 
وحكامها  االإم���ارات  لدولة  مّنا  هدّية 
بن  خليفة  ال�سيخ   ، ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
ال�سيخ   ، الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي ،ال�سيخ حممد بن زايد اآِل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة، رعاهم اهلل، مبنا�سبة 
اأن ف��ك��رة الكتاب  ع���ام زاي����د  واأ����س���اف 
ت��ع��ب��ري م���ّن���ا  لوالئنا  االأ����س���خ���م ه���ي 
لدولة  االم��ارات و وفاًءا لروح الوالد 
 ، الفذ  القائد   ، االحت��اد  روح  املوؤ�س�س 
زايد طيب اهلل  ال�سيخ  القرن،   عظيم 

ثراه ، الأجل ذلك حر�سنا على تدوين 
تفا�سيلها  ب����اأدق  و���س��ريت��ه  ع��ب��ق��رت��ي��ه 
ب�سكل غ��ري م�����س��ب��وق م��ن خ���الل هذا 
اأيقونة  �سيكون  ال��ذي  العاملي  االإجن��از 
بروؤية  �سياحية   ، ثقافية   ، تاريخية 
بعظيم  م��ّن��ا  وع��رف��ان��ا  اإمي��ان��ا   ، عاملية 
اإجن���ازات���ه على دول���ة االإم�����ارات وعلى 
كل �سعوب العرب،  اإن خربتنا الكبرية 
العمالقة  امل�ساريع  من  النوع  ه��ذا  يف 
خالل  ،م��ن  العظماء  ���س��رية  كتابة  يف 
م�����س��روع اأك���رب ك��ت��اب يف ال��ع��امل “هذا 
ثقايف  م�سروع  اأول  ليكون   ، حممد” 
عربي يدخل مو�سوعة غني�س لالأرقام 
 ، القيا�سية يطلق من دول��ة االإم���ارات 
�ساعدتنا كثريا يف حتقيق هذا احللم 

من االمارات للعامل.
م�سروع  اأّن  العولقي  الدكتور  واأ���س��ار 
اعتكفنا على  العامل  اأيقونة  زايد  هذا 
ليكون  نخطط  مل  و  ل�سهور  اإجن����ازه 
على  رك��زن��ا  ب��ل  فح�سب  عامليا  �سرحا 
اال���س��ت��ث��م��ار ال��ف��ك��ري ف��ي��ه م���ن خالل 
ت��ب��ّن��ي جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات ذات 
والثقايف  ،ال��ف��ك��ري  ال��ت��اري��خ��ي  االأث����ر 
ت��ت��ن��اق��ل��ه اأج���ي���ال االإم�������ارات ع��ل��ى مّر 
الع�سور، ليكون حلقة و�سل م�ستمرة 
املوؤ�س�س،  والوالد  اجلديد  اجليل  بني 
تهدف اإىل تر�سيخ قيم املواطنة وتعّزز 
الدولة  داخ��ل  االإماراتية  الهوّية  قيم 
ل��ت��ع��زي��ز مفهوم  اأي�����س��ا  و  وخ���ارج���ه���ا 
الت�سامح والتعاي�س مع االختالف من 

�ستحقق  التي  الكتاب  فّعاليات  خ��الل 
ر���س��ي��دا اآخ�����ر  ل���دول���ة االإم�������ارات من 

اجلوائز املحلية ، العربية والعاملية.
ويف مفاجاأة مدوية للدكتور العولقي 
مت ك�سف ال�ستار عن القلم الذي خط 
به هذا االإجناز وهو القلم التواأم الذي 
ثراه  زاي���د ط��ي��ب اهلل  ال�سيخ  ب��ه  وق���ع 
ت�سميمه  مّت  وال����ذي  االحت����اد  وث��ي��ق��ة 
 ،)G A. M( سنة 1966 من طرف�
وقال اإن هذا القلم هو الذي األهمني يف 
خط عبقرية زايد فكما وّحد به زايد 
اإمارات الدولة بذات القلم �ساأخط به 
�سكري وعرفاين ووالئي له رحمة اهلل 

عليه ولدولة االإمارات.  
الفنية  امل���وا����س���ف���ات  ب��خ�����س��و���س  اأم�����ا 

العولقي  ال��دك��ت��ور  ن���ّوه  ف��ق��د  للكتاب 
الك�سف  يتم  حتى  �سرّية  �ستبقى  اأنها 
التد�سني  ح���ف���ل  يف  ع��ن��ه��ا  ال���ن���ه���ائ���ي 

يف اأب���وظ���ب���ي ال�����ذي ���س��ي��ت��م االإع�����الن 
اأه��م��ي��ة اأن يلقى  ع��ن��ه ق��ري��ب��ا، م��وؤك��دا 
ه���ذا امل�����س��روع ال��دع��م ال��ك��ايف م��ن كل 

اإجناحه  بهدف  امل��دين  املجتمع  فئات 
تليق  التي  بال�سورة  للعامل  واإخراجه 

باأيقونة العامل.

•• ال�صارقة -وام:

عن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 
تعديل مواعيد العمل مبركز خدمة 
بلديات  الإدارة  ال��ت��اب��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ال�سناعية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال�������س���واح���ي 
الزبري  خ���دم���ة  وم���رك���ز  اخل��ام�����س��ة 
ال�سابعة �سباًحا  ال�ساعة  لتكون من 
حتى الثانية ظهًرا بداًل من مواعيد 
ال���ع���م���ل امل���ع���م���ول ب���ه���ا ����س���اب���ًق���ا من 
�سباًحا  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة 

اإىل الثانية والن�سف بعد الظهر.
اإدارة  الزرعوين مدير  وقال عاطف 
مدينة  بلدية  اإن  ال�سواحي  بلديات 
مواعيد  ت��ع��دي��ل  ارت������اأت  ال�����س��ارق��ة 

الزبري  خ���دم���ة  م���رك���ز  يف  ال���ع���م���ل 
التابع  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة  وم���رك���ز 
الإدارة بلديات ال�سواحي يف املنطقة 
ال�سناعية اخلام�سة ا�ستجابة لرغبة 
امل���راج���ع���ني الذين  ع����دد ك��ب��ري م���ن 
اعتادوا التوافد اإىل مراكز اخلدمة 
ال��ع��م��ل الر�سمية  ���س��اع��ات  ب���دء  ق��ب��ل 
بفرتة قد تتعدى الن�سف ال�ساعة يف 
اإىل  البلدية  دفع  ما  االأحيان  بع�س 
املبادرة بتبكري وقت الدوام الر�سمي 

بن�سف ال�ساعة.
اأن تطبيق هذا القرار �سيكون  واأكد 
وقت  تقليل  اإي��ج��اب��ي��ة يف  ن��ت��ائ��ج  ل��ه 
على  للح�سول  امل��راج��ع��ني  ان��ت��ظ��ار 
اخلدمة  مبركز  املقدمة  اخل��دم��ات 

والذي  ال�سواحي  بلديات  اإدارة  يف 
املتعاملني  من  كبرًيا  اإق��ب��ااًل  ي�سهد 
يقدم  متكامل  مركز  يعد  اإن��ه  حيث 
اأغ����ل����ب اخل�����دم�����ات ال���ب���ل���دي���ة حتت 

بع�س  اإىل  اإ����س���اف���ة  واح������د  ���س��ق��ف 
اأن  اإىل  ..الفًتا  اخلارجية  اخلدمات 
تاأخذ  مرنة  �سيا�سة  تنتهج  البلدية 
مالحظات  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  دائ���ًم���ا 
واح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن اأجل 
على  احل�سول  يف  تطلعاتهم  تلبية 
انطالًقا  و�ساملة  متميزة  خ��دم��ات 
التي  وا�سرتاتيجيتها  روؤي��ت��ه��ا  م��ن 
راأ�س  على  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  ت�سع 

اأولوياتها.
املقدمة يف مركز  اخل��دم��ات  وح��ول 
بلديات  ب������اإدارة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
ال�����س��واح��ي اأو����س���ح ال����زرع����وين اأن 
املركز يقدم معظم خدمات البلدية 
وق�سم  النظافة  ق�سم  خدمات  منها 

الإدارة  ال���ت���اب���ع���ني  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���م���اي���ة 
اإدارة  وخ��دم��ات  البيئية  اخل��دم��ات 
الزراعة  واإدارة  ال�سحي  ال�����س��رف 
العامة  امل��واق��ف  واإدارة  واحل���دائ���ق 

واإدارة االأر�سيف املركزي.
ال�سواحي  ب��ل��دي��ات  اإدارة  اإن  وق���ال 
اخلدمات  م��ن  العديد  اأي�سا  ت��وف��ر 
خ����دم����ة  م������رك������ز  يف  اخل������ارج������ي������ة 
ال�سناعية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اخل��ام�����س��ة وم��ن��ه��ا خ���دم���ات كاتب 
العدل وم�سرف ال�سارقة االإ�سالمي 
وحت�����س��ي��ل وم���وا����س���الت االإم������ارات 
وخدمات رجال االأعمال اإ�سافة اإىل 
طلبات  وتخلي�س  الطباعة  مكاتب 

املتعاملني.

•• ال�صارقة-وام:

واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابعة   - ال�سارقة  فتيات  �سجايا  تنظم 
“اآفاق  الرابعة من خميم  ال���دورة  اجل��اري  دي�سمرب   25 19 حتى  الفرتة من  - خ��الل 
باأنف�سهن  امل�ساركات  ثقة  تعزيز  اإىل  ويهدف  فتاة   40 م�ساركة  ي�سهد  ال��ذي  القيادي” 
وتنمية مهاراتهن وا�ستنها�س طاقاتهن االإبداعية. ويت�سمن املخيم جمموعة من الور�س 
التدريبية واحللقات النقا�سية التي �ستقام يف عدد من الوجهات ال�سياحية التي تزخر بها 
الو�سول  �سيتم تنظيم جل�سة نقا�سية حول مهارات وا�سرتاتيجيات  ال�سارقة حيث  اإمارة 
واأن�سطة  األعاب تفاعلية  امل�سكالت بجانب  اأ�ساليب ومهارات حل  واأخ��رى حول  لالأهداف 
خا�سة بقيا�س الذكاء وحل االألغاز. وقالت ال�سيخة عائ�سة خالد القا�سمي مدير �سجايا 
القيادية لدى  املهارات  اإىل تعزيز  ال�سعي  اإطار  ياأتي يف  ال�سارقة ان تنظيم املخيم  فتيات 
الفتيات املنت�سبات اإىل �سجايا فتيات ال�سارقة وغر�س روح امل�سوؤولية واالعتماد على النف�س 

م�ستلهمني ذلك من روؤية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
بفتاة  االإمي��ان  يف  واملبتكرين  القادة  ل�سناعة  قرن  ربع  موؤ�س�سة  رئي�س  القا�سمي  حممد 
االإمارات واالرتقاء بها وبناء �سخ�سيتها القيادية وتاأهيلها للم�ستقبل. واأ�سافت “ يجمع 
املخيم من خالل براجمه وور�سه ون�ساطاته بني اجلانبني النظري والعملي وهو ما يتيح 
القياديات  من  جديد  جيل  وتاأهيل  اإع��داد  يف  وي�سهم  واملعرفة  اخل��ربة  اكت�ساب  للفتيات 
االإماراتيات وتفعيل وتعزيز م�ساركتهن يف كافة املجاالت ا�ستنادا اإىل قيم االإبداع واالبتكار 
التي نحر�س دائما على التاأكيد عليها«. ويت�سمن املخيم الذي ياأتي برعاية كل من هيئة 
االإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة كراعي ذهبي واملكتب االإعالمي حلكومة ال�سارقة 
التي  والتدريبية  التفاعلية  واالأن�سطة  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة  ف�سي  كراعي 
ي�سرف على تنفيذها نخبة من املدربني املتخ�س�سني والتي �ستكت�سب امل�ساركات جمموعة 
من املهارات من بينها العمل بروح الفريق الواحد وكيفية الو�سول اإىل االأهداف ا�سافة 

اىل ح�سن الت�سرف والتعامل مع امل�سكالت واالأزمات والبحث يف اإيجاد حلول لها.

•• ال�سارقة-وام:
و�سل م�سروع بناء مبنى مركز �سرطة �سامل يف الذيد بال�سارقة الذي يتوقع 
النهائية  اىل مراحله  املقبل  العام  ال�ثالث من  الربع  االنتهاء منه خالل 
حيث بلغت ن�سبة االإجناز فيه 70 باملائة. واأو�سحت املهند�سة مرمي عبد 
م�ساحة  اأن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  يف  التنفيذ  اإدارة  مدير  الكرمي 
األفاً و402 درهم  امل�سروع الذى تقدر تكلفته بنحو 116 مليوناً و399 
عبارة  امل�سروع  ان  اىل  م�سرية  مربعاً  م��رتاً  و752  األ��ف��اً   19 اإىل  ت�سل 
عن اإحالل للمبنى القدمي واإن�ساء مبنى جديد وفق املوا�سفات الع�سرية 
والعاملية يتميز بالطابع املعماري احلديث مع مراعاة معايري اال�ستدامة 
متّيز  اىل  اإ�سافة  للع�سر  مواكباً  يجعله  مما  الطاقة  ا�ستهالك  وتقليل 
املختلفة  االأق�سام  اإىل  للو�سول  املبنى  داخ��ل  احلركة  ب�سهولة  الت�سميم 
.. الفتة اىل ان ال��وزارة ت�ستهدف من خالل مراحل التنفيذ اإىل خف�س 

واأ�سافت  الطبيعية.  املوارد  ا�ستنزاف وهدر  والتقليل من  التلوث  م�سادر 
املهند�سة مرمي عبد الكرمي اأن وزارة تطوير البنية التحتية تقوم باإن�ساء 
للمعايري  طبقاً  م�سروعاتها  وجميع  احلكومية  املباين  و�سيانة  واإجن��از 
عمارة  تهدف  حيث  واال�ستدامة  اخل�سراء  االأبنية  وا�سرتاطات  الدولية 
املبنى والتحكم بها  البيئية يف  التاأثريات  املباين اخل�سراء اإىل احلد من 
ال�ستخدامها يف خدمة املبنى اأو املن�ساأة من خالل درا�سة بيئة امل�سروع اأثناء 
مرحلة الت�سميم اأو اإ�سافة تقنيات بعد االنتهاء من مرحلة التنفيذ وذلك 
توافقا مع روؤية احلكومة التي ت�ستهدف اأن تكون االإمارات من اأف�سل دول 
2021م من خالل توفري خدمات ذات جودة وبيئة عمل  العامل يف عام 
حمفزة لالبتكار واالإبداع والتميز مبا يخدم م�سالح املواطنني واملقيمني 
البنية  وخا�سة يف جم��ال  املجاالت  واح��د يف جميع  الرقم  اإىل  والو�سول 

التحتية واملباين احلكومية واخلا�سة.

بال�شارقة»�شجايا فتيات ال�شارقة« تطلق فعاليات خميم »اآفاق القيادي« الثالثاء املقبل الذيد  يف  �شامل  �شرطة  مركز  م�شروع  اإجناز  باملائة   70

•• ابوظبي-وام:

االإمارات  دول��ة  موقف  ان  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  او�سحت 
العربية املتحدة من الق�سية الفل�سطينية وحقوق ال�سعب 
اإىل  بالن�سبة  االأم��ر  وكذلك  يتغري،  ال  ثابت  الفل�سطيني 
ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة؛ ف��ه��ي اأر�����س ع��رب��ي��ة، واالإم������ارات قيادة 
و�سعباً وحكومة ترف�س ب�سكل قاطع تهويدها، اأو امل�سا�س 
اأقره القانون الدويل، واأكدته كل قرارات  بو�سعها الذي 
ال��دويل، وهو  ال�سرعية الدولية مبا فيها جمل�س االأم��ن 
ي��ت��ج��زاأ م��ن االأرا�سي  اأن��ه��ا مدينة ع��رب��ي��ة، وه��ي ج��زء ال 
على  عدوانها  بعد  اإ�سرائيل  احتلتها  التي  الفل�سطينية 
العرب عام 1967، ومن ثمَّ يجب اأن تكون عا�سمة دولة 
فل�سطني املنتَظرة، كما يجب اأن تبقى رمزاً لل�سالم، وقبلًة 

لكل اأتباع الديانات ال�سماوية.
هويتها  “القد�س  ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  يف  وا���س��اف��ت 
جمل�س  لها” ان  وفيَّة  و�ستبقى  كانت  واالإم����ارات  عربية 
دولة  اأن  االأول،  اأم�����س  م��ن  اأول  جل�سته  يف  اك��د  ال����وزراء 
القد�س  لهوية  داعمة  �ستبقى  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
االتفاقات  اأر�ستها  التي  القانونية  وللو�سعية  العربية، 
د املجل�س على  الدولية، وحقوق ال�سعب الفل�سطيني، و�سدَّ
ال�سالم  عملية  »جوهر  هي  النهائي  بو�سعها  القد�س  اأن 
املنطقة«،  يف  لال�ستقرار  االأ�سا�سي  ال�سامن  ت�سكل  التي 
واأي اإخالل بهذه املعادلة قد يفتح اأبواباً جديدة خلطاب 
قلب  يف  تعي�سان  وال��ق��د���س  ففل�سطني  ج��دي��د؛  متطرف 
اإم���ارات���ي؛ واالإم�����ارات حري�سة ك��ل احل��ر���س على اأن  ك��ل 
كاملة؛  امل�سروعة  حقوقهم  على  الفل�سطينيون  يح�سل 
واالأممية  الدولية  اجلهود  تدعم  فتئت  ما  فهي  ولذلك 
قيام  ي�سمن  وع���ادل  �سامل  ح��ل  اإىل  التو�سل  اأج���ل  م��ن 
عام  املحتلة  االأرا���س��ي  كل  م�ستقلة على  فل�سطينية  دول��ة 
1967. و�سددت على ان االإمارات ترى وتوؤكد اأن ال�سالم 
اإليهما دول املنطقة  واال�ستقرار اللذين تن�سدهما وتتوق 
و�سعوبها، لن يتحققا من دون ح�سول الفل�سطينيني على 
امل�سري،  تقرير  ح��ق  فيها  مب��ا  كلها،  امل�سروعة  حقوقهم 
دون  م��ن  يتحقق  ل��ن  م��ا  وه��و  امل�ستقلة؛  دولتهم  واإق��ام��ة 
اأن تكون القد�س، بهويتها العربية، وبقيمتها التاريخية، 

ومكانتها الدينية، عا�سمة لها.
وقالت “وكما قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
وهويتها  بعروبتها  القد�س  اهلل” ف��اإن  “رعاه  دب��ي  حاكم 
خمتلف  من  ال�سعوب  جلميع  قبلة  والدينية،  التاريخية 
االأدي������ان، وم��وق��ف االإم������ارات ه��و ت��ر���س��ي��خ م��ب��ادئ �سالم 

والفل�سطينية  العربية  احل��ق��وق  �سمان  بهدف  حقيقية 
واال���س��ت��ق��رار ال���دائ���م يف امل��ن��ط��ق��ة. وه���و م��ا اأك����ده كذلك 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة خالل 
االأدنى  ال�سرق  لدرا�سات  وا�سنطن  معهد  وف��د  ا�ستقباله 
م���وؤخ���راً، وخ���الل حم��ادث��ات��ه ال��ت��ي اأج��راه��ا م��ع ع��دد من 

امل�سوؤولني الدوليني«.
ونبهت الن�سرة اىل حتذير دولة االإمارات العربية املتحدة، 
ت��رام��ب، قراره  اإ���س��دار الرئي�س االأم��ري��ك��ي، دون��ال��د  قبل 
ات��خ��اذ مثل ه��ذه اخلطوة  امل�����س��وؤوم وب��ع��ده، م��ن تداعيات 
االأحادية، التي �سيكون لها انعكا�سات خطرية، لي�س على 
ال�سيا�سة  الت�سوية  اأو على  املنطقة،  االأمن واال�ستقرار يف 
ولي�س  باإحيائها  يقوم  اأن  ت��رام��ب  م��ن  ُينتظر  ك��ان  التي 
اأي�ساً؛  ��ني  ال��دول��يَّ وال�سلم  االأم���ن  على  ول��ك��ن  تعقيدها، 
ل��ي�����س لدى  ال��ق��د���س،  ال��ت��ي حتتلها  امل��ك��ان��ة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
امل�سلمني  الفل�سطينيني والعرب وحدهم، ولكن لدى كل 
وامل�سيحيني الذين ي�سكلون اأكر من ن�سف �سكان العامل. 
واكدت ان موقف دولة االإمارات العربية املتحدة الر�سمي 
وال�سعبي من القد�س وا�سح ال يحتاج اإىل بيان؛ ومبا�سر 
ال يحتمل التاأويل؛ فالقد�س كما فل�سطني تعي�س يف قلب 
كل اإماراتي حيث حر�ست دولة االإمارات العربية املتحدة، 
ال�سيخ  تعاىل،  اهلل  ب��اإذن  له،  املغفور  يد  قيامها على  منذ 
ث��راه، على تقدمي  اآل نهيان، طيب اهلل  �سلطان  زاي��د بن 
كل  وب���ذل  الفل�سطيني،  ال�سعب  اإىل  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  ك��ل 
اجلهود املمكنة مل�ساعدته على ال�سمود يف وجه االحتالل 
القد�س  احتالل  دون توقف منذ  امل�ستمرة من  وم�ساعيه 
العرب  االأ�سليني  �سكانها  م��ن  واإخ��الئ��ه��ا  تهويدها  اإىل 
زاي��د، رحمه اهلل،  ال�سيخ  م�سلمني وم�سيحيني؛ وقد كان 
القيادة  ���س��ارت  وق���د  وال��ق��د���س؛  لفل�سطني  ن�سري  اأك���رب 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة، 
النهج  اهلل” على  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�سيا�سي  الدعم  اأ�سكال  كل  تقدمي  وا�سلت  نف�سه؛ حيث 
اإىل  وك��ذل��ك  الفل�سطيني،  ال�سعب  اإىل  وامل���ادي  واملعنوي 
عن  وبعيداً  و�سفافية،  و�سوح  بكل  الفل�سطينية،  ال�سلطة 

اأي اأجندات خا�سة اأو م�سالح �سيقة.
وخل�ست اإىل ان دولة االإمارات العربية املتحدة �ستوا�سل 
واالإ�سالمية  العربية  ال��دول  مع  و�ستبذل  نف�سه،  النهج 
االأخ����رى وك���ل اأح����رار ال��ع��امل ج��ه��وده��ا م��ن اأج���ل متكني 
الوطنية  الفل�سطيني من احل�سول على حقوقه  ال�سعب 
امل�سروعة، ويف مقدمتها اإقامة دولته امل�ستقلة، وعا�سمتها 

القد�س ال�سريف.

اأخبار ال�ساعة :

 القد�س هويتها عربية واالإمارات �شتبقى وفية لها

•• دبي- وام: 

تطوعية  خ���ريي���ة  م����ب����ادرة   40 دب����ي  ج���م���ارك  ن���ف���ذت 
اإم��ارة دبي  األف �سخ�س على م�ستوى   30 ا�ستفاد منها 
امل��ب��ادرات على م�ستهدفات  خالل العام اجل��اري. رك��زت 
االجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وه����ي:  اخل����ري  ع����ام  وب���رام���ج 
والتطوع و خدمة الوطن. وقال اأحمد حمبوب م�سبح 
اأهدافها  و���س��ع��ت يف  ال���دائ���رة  ان  دب���ي  ج��م��ارك  م��دي��ر 
تت�سّمن  املعامل  وا�سحة  طريق  خارطة  اال�سرتاتيجية 
التطوع  فريق  خ��الل  من  م�ستدامة  تطوعية  م��ب��ادرات 
عام  توجهات  دع��م  ال��دائ��رة يف  وذل��ك �سمن جهود  بها 
اخل��ري . واأ���س��اف مدير جمارك دب��ي ان ال��دائ��رة تعمل 

على اإر�ساء مفهوم العطاء كتوجه جمتمعي عام تنخرط 
فيه جميع اجلهات احلكومية مع زيادة الوعي بالتطوع 
الوطنية  لال�سرتاتيجية  دعما  املجتمعية  وامل�سوؤولية 
اإدارة  لعام اخل��ري.  واأف��اد خليل �سقر بن غريب مدير 
االت�سال املوؤ�س�سي يف جمارك دبي اأن التطوع هدف �ساٍم 
واالأخالقي  االإن�ساين  املبداأ  على  االأول  املقام  يف  َيعتمد 
بني  وال��رتاح��م  التعاون  ي�سوده  اإن�ساين  جمتمع  خللق 
ُن��ف��ذت خالل  م��ب��ادرة تطوعية   40 اأن  وذك���ر  اأف�����راده. 
م�سرتك  جماعي  بعمل  القيام  بهدف  املا�سية  ال��ف��رتة 
التكافل  ي��ع��زز روح  ب����دوره  وال����ذي  االإي��ج��اب��ي��ة  ي�����س��وده 
املجتمع  فئات  واالإن�ساين بني جميع  التطوعي  والعمل 

ودعما للتالحم املجتمعي.. 

جمارك دبي تنفذ 40 مبادرة ا�شتفاد منها 30 األف �شخ�س 

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09471/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ينغ كوو هوو قينغ للتجارة - �س ذ م م  

 مبا اأن املدعي : بنك دبي التجاري - �س م ع   
املركز بطلب  ام��ام  ايجارات  الدعوى 02/09471/2017 /جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 15252 درهم ، كاآخر دفعة م�ستحقة 
من اأ�سل قيمة ال�سيك املحرر بتاريخ 2016/6/25 كبدل ايجار وامل�سحوب على بنك 
راأ�س اخليمة الوطني ، مببلغ 50505 درهم ، حيث قام ب�سداد مبلغ 35253 درهم ، 

ومل يفي ب�سداد ب�سداد باقي القيمة املرت�سدة ، فتبني ان احل�ساب مغلق. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

االثنني  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الق�سائية )اللجنة اخلام�سة(  اللجنة  امام  ال�ساعة 2.30م  املوافق 2017/12/18  
بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح 
البلو�شي والظاهري

•• العني-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان م�ساء 
اأم�س االأول حفل اال�ستقبال الذي اأقامه عبدالرحمن 
جنله  زف���اف  مبنا�سبة  البلو�سي  جهجري  ب��ن  ع��ب��داهلل 

حممد اإىل كرمية حميد حممد الظاهري.

ب�سالة هيلي يف مدينة  اأقيم  ال��ذي  كما ح�سر احلفل 
ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  القبائل  وج��ه��اء  م��ن  ع��دد  ال��ع��ني، 
و�سيوف من دول جمل�س التعاون اخلليجي وجمع من 
قبيلتي  واأع��ي��ان  العري�س  وزم��الء  واملهنئني  املدعوين 
فنية  ع��رو���س��اً  وال��ظ��واه��ر. وت�سمن احل��ف��ل  ال��ب��ل��و���س 

�سعبية من وحي الرتاث االإماراتي.

•• دبي-وام:

ب���ح���ث���ت ه���ي���ئ���ة ال�����ط�����رق وامل����وا�����س����الت 
والتن�سيق  التعاون  تعزيز  دب��ي  و�سرطة 
وتنظيم  اإدارة  جم��ال  يف  اجلانبني  ب��ني 
ال���ف���ع���ال���ي���ات  امل�������روري�������ة يف  احل������رك������ة 
واملنا�سبات الكربى يف اإمارة دبي وتاأمني 
و�سائل النقل اجلماعي وتكثيف حمالت 
ال�سبطية املرورية على حركة ال�ساحنات 
خالل  ذل���ك  ج���اء  ال�سكنية.  امل��ن��اط��ق  يف 
مطر  ���س��ع��ادة  ع��ق��ده  تن�سيقي  اج��ت��م��اع 
ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  يف  املديرين 
املري  خليفه  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  مع 

القائد العام ل�سرطة دبي .
ال��ذي عقد مبركز  ومت خالل االجتماع 
والطرق  النقل  الأنظمة  املوحد  التحكم 
مناق�سة  وامل���و����س���الت  ال���ط���رق  ب��ه��ي��ئ��ة 

تاأمني و�سائل النقل اجلماعي وحتديداً 
عربات وحمطات مرتو وترام دبي وذلك 

ا�ستناداً الأف�سل املمار�سات العاملية.
اإدارة  م�������س���روع  اجل���ان���ب���ان  ن��اق�����س  ك��م��ا 
احل����وادث امل��روري��ة يف اإم����ارة دب��ي الذي 
يف  امل�ستغرق  ال��زم��ن  تقليل  اإىل  ي��ه��دف 
واإع��ادة احلركة  املرورية  ادارة احل��وادث 
اأ�سرع  يف  االع��ت��ي��ادي  لو�سعها  امل��روري��ة 
ت�سعى  اأنها  الهيئة  واأك��دت  وق��ت ممكن. 
م��ن خ��الل امل�����س��روع اإىل ت��ق��دمي الدعم 
ال�سرطة  حت��ت��اج��ه  ال�����ذي  ال��ل��وج�����س��ت��ي 
عرب  امل����روري����ة  احل�������وادث  اإدارة  اأث����ن����اء 
واإج����راء حتويالت  بديلة  ط��رق  ت��وف��ري 
ي�سهم  اأن  يتوقع  مروريه وغريها حيث 
خف�س  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه  ح����ال  يف  امل�������س���روع 
االزدح���ام���ات وال��ت��ك��ال��ي��ف امل��رت��ب��ط��ة بها 
الو�سول  خ����الل  م���ن   25% ب��ن�����س��ب��ة 
واإخ����������الء م����وق����ع احل��������ادث يف ح����وايل 

امل�ستغرق  ال��وق��ت  وتقليل  دقيقة   12
الطريق  من  املت�سررة  املركبات  الإزال���ة 
ال�سريع  وال��ت��دخ��ل  احل���وادث  واكت�ساف 
وقوع  اأو  كبرية  ازدح��ام��ات  ح�سول  قبل 
تقدمي  ج���ان���ب  اإىل  ث���ان���وي���ة  ح��������وادث 
امل�ساعدة الأ�سحاب املركبات املتعطلة من 
امل�����س��ارات الرئي�سية  اإزال��ت��ه��ا ع��ن  خ��الل 
والتن�سيق مع اأ�سحاب املركبات الإزالتها 
�سعادة مطر  وا�ستعر�س  ب�سورة فورية. 
ال��ل��واء عبد اهلل املري  ال��ط��اي��ر و���س��ع��ادة 
مو�سوع االزدحامات املرورية يف املناطق 
ال�سارقة  الإم�������ارة  امل���ح���اذي���ة  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
م��ث��ل امل��زه��ر واخل��وان��ي��ج وع���ود املطينة 
واملحي�سنة واجلهود التي تبذلها الهيئة 
تلك  يف  ال�����س��ك��ان  تنقل  ح��رك��ة  لت�سهيل 
م�ساريع  الهيئة  ط��رح��ت  .ك��م��ا  امل��ن��اط��ق 
ط���رق م��ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف حتويل 
احلركة اإىل �سارع االإمارات مثل م�سروع 

طرابل�س  ���س��ارع  ام��ت��داد  حم��ور  تطوير 
�سارع  وتطوير  اخلوانيج  �سارع  وحم��ور 
الهيئة  اأج��رت  كما  العوير  و�سارع  املطار 
بع�س  على  امل��روري��ة  التح�سينات  بع�س 
مبحاذاة  ع��م��ان  ���س��ارع  على  التقاطعات 
االتفاق  وج���رى  ال��ع��م��ال  �سكن  منطقة 
على تكثيف حمالت ال�سبطية املرورية 
املناطق  تلك  يف  ال�ساحنات  حركة  على 
وخدمًة  االزدح�����ام�����ات  ت��ق��ل��ي��ل  ب���ه���دف 
امل����ن����اط����ق. ومت خ���الل  ت���ل���ك  الأه���������ايل 
متطلبات  مناق�سة  التن�سيقي  االجتماع 
�سرطة  م��ن  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة 
املوحد  التحكم  مركز  دور  لتعزيز  دب��ي 
للبيانات  التقني  ال��رب��ط  توفري  ومنها 
معلومات  وت���وف���ري  ل���ل���ح���وادث  االآن����ي����ة 
اإغ�������الق ال����ط����رق يف ح������االت ال����ط����وارئ 
الهيئة  وف��رت  املقابل  ويف  ف��وري  ب�سكل 
ومكاتب  اجتماعات  قاعة  دب��ي  ل�سرطة 

الأف����راد ال�����س��رط��ة. واأ����س���اد ���س��ع��ادة مطر 
الطاير بعالقة ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
والقيادة  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  بني 
العامة ل�سرطة دبي والتعاون والتن�سيق 
وال�سبطية  احلركة  اإدارة  يخ�س  فيما 
املرورية كما اأ�ساد مبخرجات االجتماعات 
التن�سيقية بني اجلانبني باعتبارها قناة 
م�ستجدات  مل��ن��اق�����س��ة  م��ب��ا���س��رة  ت��وا���س��ل 
ال��ع��م��ل ب���ني اجل��ان��ب��ني وحت����دي����داً تلك 
املتعلقة برفع م�ستوى ال�سالمة املرورية 
خمتلف  يف  وال�������س���الم���ة  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
و�سائل النقل اجلماعية مبا يعود بالنفع 

على املواطنني واملقيمني يف اإمارة دبي.
اهلل  ال��ل��واء عبد  �سعادة  ق��ال  م��ن جانبه 
االجتماعات  ه�����ذه  اإن  امل������ري  خ��ل��ي��ف��ه 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ري ع��ق��ده��ا بني 
ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي وهيئة 
ال��ط��رق وامل��وا���س��الت ل��ه��ا م����ردود كبري 

ي�سب يف �سالح االإمارة والعمل امل�سرتك 
وي��ك��ث��ف ال���ت���ع���اون ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه������داف 
الرامية اإىل ب�سط االأمن واالأمان ون�سر 
املواطنني  ب���ني  وال�����س��ع��ادة  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

واملقيمني على هذه االأر�س الطيبة.
الطرق  ه��ي��ئ��ة  م����ن  االج���ت���م���اع  ح�����س��ر 
ب���ن ع����دي املدير  وامل���وا����س���الت م��ي��ث��اء 
املرور والطرق وعبد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

املح�سن ابراهيم يون�س املدير التنفيذي 
ال���ق���ط���ارات وع���ب���داهلل املدين  مل��وؤ���س�����س��ة 
الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
بهروزيان  اأح��م��د  و  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
و  الرتخي�س  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
لقطاع  التنفيذي  املدير  بو�سهاب  نا�سر 
املوؤ�س�سية  واحل��وك��م��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
فيما ح�سره من القيادة العامة ل�سرطة 

دب����ي ال��ع��م��ي��د ع���ب���داهلل ال��غ��ي��ث��ي مدير 
واملن�ساآت  الهيئات  الأم��ن  العامة  االدارة 
االدارة  م���دي���ر  ب��ط��ي  ك���ام���ل  وال��ع��م��ي��د 
الدكتور  وال��ع��م��ي��د  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ع��ام��ة 
العامة  االدارة  مدير  نائب  امل��ري  خالد 
ل�����س��وؤون االت�����س��االت وال��ت��ق��ن��ي��ات وعدد 
من ال�سباط ومديري االإدارات يف هيئة 

الطرق واملوا�سالت.

•• اأبوظبي-وام:

نظم مكتب االت�سال احلكومي التابع 
التنفيذي  العامة للمجل�س  لالأمانة 
الإمارة اأبوظبي ور�سة عمل تعريفية 
اأبوظبي”  حكومة  متثيل  “دليل  ب��� 
احلكومية  اجلهات  ممثلي  بح�سور 
حر�سها  اإط��������ار  يف  ي����اأت����ي  وال��������ذي 
ل�سيا�سة  العامة  امل��الم��ح  ر���س��م  على 
اأبوظبي  بحكومة  اخلا�سة  االت�سال 
بتنفيذها  الكفيلة  ال�سوابط  وو�سع 
احلكومية  اجل��ه��ات  جميع  قبل  م��ن 

يف االإمارة.
حكومة  مت��ث��ي��ل  “ دل���ي���ل  وي����ه����دف 
اجل����ه����ات  دع�������م  اإىل   “ اأب�����وظ�����ب�����ي 
االإمارة  مكانة  تعزيز  يف  احلكومية 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا م���ن خ����الل تبني 
ممار�سات  يف  العاملية  املعايري  اأف�سل 
ال��ت��م��ث��ي��ل احل���ك���وم���ي اإ����س���اف���ة اإىل 

الدولية  امل�����س��ارك��ة  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة 
وال�����زي�����ارات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وذل���ك 
االت�سال  مكتب  م��ع  التن�سيق  ع��رب 
العامة  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع  احل��ك��وم��ي 
للمجل�س التنفيذي على نحو ي�سهم 

يف حتقيق اأهدافها.
واأكد حميد �سعيد املن�سوري مدير 
مكتب االت�سال احلكومي اأن اإ�سدار 
ياأتي  اأبوظبي  دليل متثيل حكومة 
ان�سجاما مع اأهمية تعزيز الظهور 
ال����الئ����ق ل��ل��ج��ه��ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
اآل��ي��ة عملها يف  اأب��وظ��ب��ي وت��وح��ي��د 
داخل  والفعاليات  امل�ساركات  جميع 

الدولة وخارجها.
اأب��وظ��ب��ي حتتل  اإم����ارة  واأ���س��اف اأن 
م���ك���ان���ة م����رم����وق����ة يف االأو������س�����اط 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة وم����ن هذا 
ال���دل���ي���ل  اإ��������س�������دار  امل���ن���ط���ل���ق مت 
ت���وؤك���د احل�سور  م��رج��ع��ي��ة  ل��ي��ك��ون 

الدبلوما�سي القوي الإمارة اأبوظبي 
يف خمتلف املحافل.

يج�سد  الدليل  اإن  املن�سوري  وق��ال 
اأحدث االأدلة التي ت�سدرها االأمانة 
والتي  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
املمار�سات  اأف�سل  ن�سر  على  تعمل 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
واإ�سدارات  الأدل��ة  متمما  ياأتي  كما 
العامة  االأم���ان���ة  اأجن��زت��ه��ا  ���س��اب��ق��ة 
دليل  م���ث���ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ك��ت��ب 
وت�سوير  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�سوير 
اخلدمات  تعريف  ودل��ي��ل  الفيديو 
وتوثيق اإجراءاتها ودليل التوا�سل 
وتوعية املتعاملني ودليل ا�ستخدام 
م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف 
احلكومية  وال�������س���رك���ات  اجل���ه���ات 

ودليل تقدمي الهدايا.
االت�سال  مكتب  دور  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
احلكومي يف متابعة تطبيق ما جاء 

يف تلك االأدل��ة واالإ���س��دارات عالوة 
على �سرورة التزام خمتلف اجلهات 

احلكومية مبا جاء يف الدليل.
ال��ور���س��ة على  وت��ع��رف احل�سور يف 
ال��ذي ي�سم خم�سة حماور  الدليل 
االأول  امل����ح����ور  وي�����س��م��ل  رئ��ي�����س��ي��ة 
حكومة  لتمثيل  ال��ع��ام��ة  ال��ق��واع��د 
بها  االل��ت��زام  يجب  والتي  اأبوظبي 
الر�سمي  التمثيل  اأ�سكال  جميع  يف 
حلكومة اأبوظبي �سواء داخل الدولة 
االإر�سادات  اإىل  اإ�سافة  خارجها  اأو 
االإمارات  ا�ستخدام علم دولة  حول 
التي  الرموز احلكومية  وا�ستخدام 

تعك�س هوية اأبوظبي.
اأم������ا امل����ح����ور ال����ث����اين ف���ك���ان حتت 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  “متثيل  ع��ن��وان 
الر�سمية”  واملحافل  الفعاليات  يف 
وال�سوابط  ال���ق���واع���د  وي��ت�����س��م��ن 
التي يجب اأن تطبق على الفعاليات 

اجلهات  بها  تقوم  التي  واالأح���داث 
وال�سركات يف حكومة اأبوظبي.

وخ�������س�������س امل�����ح�����ور ال����ث����ال����ث من 
يف  اأبوظبي  حكومة  متثيل  الدليل 
واالأجنبية  الدبلوما�سية  امل�ساركات 
القواعد  ي��و���س��ح  وال�����ذي  امل��ح��ل��ي��ة 
وال�����س��واب��ط واآل���ي���ات ال��ع��م��ل التي 
حتكم تنظيم الن�ساط الدبلوما�سي 

يف اإمارة اأبوظبي.
واه��ت��م امل��ح��ور ال��راب��ع م��ن الدليل 
يف  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  “متثيل  ب���� 

“ حيث و�سع  ال��دول��ي��ة  امل�����س��ارك��ات 
وال�سوابط  ال���ق���واع���د  م���ن  ع�����ددا 
االلتزام  يجب  التي  العمل  واآليات 
للجهات  الدولية  امل�ساركات  يف  بها 

وال�سركات يف حكومة اأبوظبي.
اأم����ا امل���ح���ور االأخ�����ري ف��ق��د متحور 
يف  اأبوظبي  حكومة  “متثيل  ح��ول 
الر�سمي” ويظهر  احل���داد  ح��االت 
التي يجري  وامل��ظ��اه��ر  االإج����راءات 
اتخاذها يف حاالت احلداد الر�سمي 

التي يعلنها حاكم اإمارة اأبوظبي.

تو�سيح  الور�سة  خ��الل  ج��رى  كما 
امل�ساركة  احلكومية  اجلهات  اأدوار 
�سمن الوفود احلكومية املن�سو�س 
اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال���دل���ي���ل  ع��ل��ي��ه��ا يف 
احلكومي  االت�������س���ال  م��ك��ت��ب  دور 
ال��ع��ام��ة للمجل�س  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع 
التنفيذي وذلك عرب تقدمي الدعم 
للجهات احلكومية خالل امل�ساركات 

الداخلية واخلارجية.
اإبراز  اأهمية  اإىل  الور�سة  وتطرقت 
للمنجزات  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 

احلكومية خالل خمتلف الفعاليات 
من  وذل��ك  وامل�����س��ارك��ات  واملنا�سبات 
وو�سع  االأم����ث����ل  ال��ت��ن�����س��ي��ق  خ����الل 
مع  املنا�سبة  الرتويجية  اخل��ط��ط 
�سيا�سة  ب��ب��ن��ود  االل����ت����زام  ����س���رورة 
لتعزيز  وذل��ك  احلكومي  االت�سال 

�سمعة اأبوظبي حمليا ودوليا.
دليل متثيل  على  االط��الع  وميكن 
املوقع  خ��الل  من  اأبوظبي  حكومة 
العامة  ل����الأم����ان����ة  االإل������ك������رتوين 

للمجل�س التنفيذي.

تن�شيق بني الطرق واملوا�شالت و�شرطة دبي يف جمال اإدارة احلوادث املرورية

»احلفيــة ل�شــون البيئـــة« يحتفــــل بــــ » اليــــوم الـــدولــــي للجبــــال«
•• كلباء-وام: 

البيئة  ل�سون  احلفية  مركز  نظم 
التابع   - كلباء  مدينة  يف  اجلبلية 
لهيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
احتفالية  ام�������س   - ال�������س���ارق���ة  يف 
مبنا�سبة “اليوم الدويل للجبال” 

11 دي�سمرب من  - الذي ي�سادف 
على  ال�����س��وء  لت�سليط   - ع���ام  ك��ل 
اأه��م��ي��ة اجل��ب��ال يف ال��دول��ة واإب���راز 
الكبري  الر�سيدة  احلكومة  اهتمام 
ن�سر  يف  ودوره����ا  اجلبلية  بالبيئة 
املجتمع  وتوعية  البيئية  الثقافة 

باملحافظة على البيئة اجلبلية.

ويعي�س ما يزيد على مليار ن�سمة 
امل��ن��اط��ق اجلبلية  ال��ع��امل يف  ح���ول 
فيما يعتمد اأكر من ن�سف �سكان 
العامل على اجلبال للح�سول على 
امل��ي��اه وال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة النظيفة 
رب����ع م�ساحة  ك��م��ا مت��ث��ل اجل���ب���ال 
الياب�سة يف العامل وت�سكل موؤ�سرات 

مبكرة لتغري املناخ.
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  هيئة  رئ��ي�����س 
الهيئة  اإن  ال�سارقة  يف  الطبيعية 
االحتفال  ع���ل���ى  دوم������ا  حت���ر����س 
ب�����ال��ي��وم ال�����دويل ل��ل��ج��ب��ال فهذه 
اخل������ط������وة مت����ث����ل واح�����������دة من 

جت���ل���ي���ات وت���ط���ب���ي���ق���ات اأه�������داف 
املنبثقة  وا�سرتاتيجياتها  الهيئة 
وت��وج��ي��ه��ات �ساحب  روؤي������ة  م���ن 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو  ال���ق���ا����س���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة يف 
خمتلف جماالت البيئة وحمايتها 

التنوع  و���س��ون  عليها  واحل��ف��اظ 
احليوي.

تنظيم  اأهمية  ال�سويدي  واأك���دت 
واإح����ي����اء ه����ذه ال���ي���وم م���ن خالل 
ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل ي��ع��ك�����س مدى 
يف  امل�ساهمة  على  الهيئة  حر�س 
التوعية باجلبال فاأهميتها تكمن 

بتنوعها العاملي الهائل وتوفريها 
�سكان  ن�سف  لنحو  العذبة  املياه 
املناخ  ع���ل���ى  وت����اأث����ريه����ا  ال����ع����امل 
واأحوال الطق�س وبالتايل ت�ستحق 
اأجل  والعمل اجلاد من  االهتمام 

حمايتها وحماية �سكانها.
االحتفال  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ن��ت 
ت��ع��ري��ف��ي ت�سمن  ع��ر���س ف��ي��دي��و 
االإم�����������ارات  اأن�����������واع اجل�����ب�����ال يف 
خارجية  وج�����ول�����ة  واأه���م���ي���ت���ه���ا 
املركز مع  االأق���دام يف  م�سيا على 
اجلبال  عن  مب�سط  �سرح  تقدمي 
يف حم��م��ي��ة احل��ف��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
ومتنوعة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  م�����س��اب��ق��ات 
املوؤ�س�سات  اأجنحة  واالطالع على 
والتي طرحت  امل�ساركة  واجلهات 
اآليات عملها ودورها  من خاللها 
البيئة اجلبلية  يف املحافظة على 
و���س��ارك��ت يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ك��ل من 
دائرة التنمية االقت�سادية وبلدية 
ال�سارقة  وم��ع��ه��د  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة 

للرتاث اإ�سافة اإىل �سركة بيئة.
ال�سكر  ال���������س����وي����دي  وق�����دم�����ت 
امل�ساركة  ل��ل��ج��ه��ات  وال���ت���ق���دي���ر 

اإجناح  التي كان لها دور كبري يف 
كما  اأه��داف��ه��ا  وحتقيق  الفعالية 
الذي  للجمهور  بال�سكر  تقدمت 
ل��دور وجهود  اأع��رب عن تقديره 
و�سعادته مبا ح�سل عليه  الهيئة 
اليوم  ع��ن  مهمة  م��ع��ل��وم��ات  م��ن 
اجلبال  واأهمية  للجبال  ال��دويل 
يف حياة الب�سر و�سرورة االهتمام 
بها وتاأكيد اأهمية تقدمي خمتلف 

اأ�سكال الدعم ل�سكانها.
لالأمم  العامة  اجلمعية  وح��ددت 
املتحدة 11 دي�سمرب من كل عام 
يوما دوليا للجبال وذلك اعتبارا 
وت�سطلع   2003 ع������ام  م�����ن 
منظمة االأغذية والزراعة لالأمم 
املتحدة بدور الهيئة امل�سوؤولة عن 
اليوم  لهذا  اال�ستعدادات  تن�سيق 
واإح��ي��ائ��ه وت��ت��وىل م��ه��م��ة اجلهة 
لفعالياته  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���راق���ب���ة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���امل���ي يف حني 
يف  واجلبال  املياه  فريق  ي�سطلع 
االأغذية  ملنظمة  احل��راج��ة  ق�سم 
والزراعة مب�سوؤولية تن�سيق هذه 

اجلهود الدولية.

»اأمانة تنفيذي اأبوظبي« تعّرف
 بـ »دليل متثيل حكومة اأبوظبي«

�شفري الدولة يف ال�شودان يلتقي 
وايل والية النيل االأزرق

•• اخلرطوم-وام:

جمهورية  ل��دى  الدولة  �سفري  اجلنيبي  حميد  حممد  حمد  �سعادة  التقى 
ال�سودان مع معايل ح�سني يا�سني حمد وايل والية النيل االأزرق، يف مكتبه 
املالية  وزي��ر  االأم���ني  حممد  ادم  ال��دك��ت��ور  بح�سور  وذل��ك  ال�سفارة،  مبقر 

بوالية النيل االأزرق.
دفع  و�سبل  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  بحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 

وتعزيز اال�ستثمار يف الوالية.  

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8619   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه /  �سركة ديف�سكو لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره ) 26115.95 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
) هايونداي / اك�سنت  / �سالون / خ�سو�سي ( رقم ) 30940 / دبي / 
M / اك�سنت / برونزي ( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1231  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- هيتني كاملي�س بهاتيا  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف /بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة  مبا اأن امل�ستاأنف / بنك 
وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  )�سركة م�ساهمة عامة(  امل�سرق 
 2017/11/28 بتاريخ  التمهيدي  احلكم  ا�سدرت  قد  املحكمة  بان  نعلنكم 
املحكمة  لها  وح���ددت   ، ب��اجل��دول  ال���دور  �ساحب  امل�سريف  اخلبري  بندب 
جل�سه يوم  االحد  املوافق 2018/1/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا  يف القاعة 

رقم ch2.E.23 باملبنى الرئي�سي ملحاكم دبي. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3635  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�سركة يورو موفري�س انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
وميثله:خالد  ذ.م.م  والتغليف  التعبئة  م��واد  لتجارة  كرياتيف  املدعي/�سركة  ان  مبا 
خليفة حممد �سيف حثبور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعيا 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )107.857.05( درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1178  جتاري جزئي

ال��ربي��ك��ي جمهول  ب��ري��ك  ب��ن  �سلطان  ���س��امل  امل��دخ��ل / 1-حم��م��د  اىل اخل�سم 
اأقام  ���س.ذ.م.م قد  البحرية  االوروبية لالغذية  املدعي/  ان  االقامة مبا  حمل 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )59688( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 18% من 
تاريخ:2015/3/17 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/25
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8621   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه /  نيو بورن فا�سن - �س ذ م م     

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره ) 56656.41 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  االخ���الل  نتيجة 
الن�سر ، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/Q / تويوتا / افانزا / ا�ستي�سن / خ�سو�سي ( رقم ) 11268/ دبي (
افانزا / ابي�س ( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/510  مدين كلي    

اىل املدعي عليه /1 - �سركة الكوكب الف�سي لو�ساطة التاأمني - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
-  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني )�س م ع(   قد 
اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/11/29  احلكم 
التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�سوريا وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري التاأميني  
املقدمة فيها  وما  اأوراق الدعوى وم�ستنداتها  الدور تكون مهمته : االطالع على  �ساحب 
ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم وقدرت املحكمة مبلغ 10 االف درهم على املدعي  ايداعها خزينة 
املحكمة على ذمة اتعاب اخلربة وحددت جل�سة 2017/12/6 لنظر الدعوى بحالتها يف حالة 
عدم �سداد االمانة وجل�سة 2017/12/20 يف حال �سدادها وحتى يودع اخلبري تقريره وابقت 
الف�سل يف امل�ساريف.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/27  ال�ساعة 

.Ch1.C.15 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2296  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- حممد �سعيد را�سد الدبدوب احلب�سي 2- احمد ابراهيم فهمي 
�سيف حممد احلريز  امل��دع��ي/ حممد جمال  ان  االق��ام��ة مب��ا  ح�سن - جمهول حم��ل 
والت�سجيل  والتنازل  البيع  الدعوى ومو�سوعها  بطالن  اأق��ام عليك  قد    - الفال�سي 
مع  الثالثة  عليها  املدعي  ل�سالح  الدعوى  مو�سوع  املركبة  على  املدعي  من  احلا�سل 
بطالن كافة م��ا يرتتب على ذل��ك م��ن اث��ار وال���زام امل��دي عليهم ب��ان ي���وؤدوا للمدعي 
1.350.000.00 درهم مع الفائدة والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/12/20  يوم االربعاء  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

لغم يف  انفجار  اآخ��رون بجروح يف  �ستة  واأ�سيب  تون�سي  قتل جندي 
حيث  غربي(  الق�سرين-و�سط  )والي��ة  اجلبلية  ال�سعانبي  منطقة 

يتح�سن م�سلحون متطرفون، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع ام�س .
وق���ال بلح�سن ال��و���س��الت��ي امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����وزارة ل��ف��ران�����س بر�س 
احد  “�سقط  االثنني  ال�سعانبي  عند جبل  عملية مت�سيط  اثناء  انه 
دون  لغم،  انفجار  يف  ب��ج��روح  اآخ���رون  �ستة  وا�سيب  �سهيدا  جنودنا 

تقدمي املزيد من التفا�سيل.
جمموعات   2012 منذ  التون�سية  واالم��ن  اجلي�س  ق��وات  وتتعقب 
البالد  من  الوعرة  اجلبلية  املناطق  يف  متح�سنة  م�سلحة  متطرفة 
من  القريبة  الق�سرين  بوالية  وال�سعانبي  مغيلة  جبال  وخ�سو�سا 

احلدود مع اجلزائر.
 2016 وبداية  و2015   2014 عامي  خ�سو�سا  تون�س  و�سهدت 

اعتداءات م�سلحة دامية.
وال تزال البالد حتت نظام حالة الطوارىء لكن ال�سلطات توؤكد انها 
اجنزت خطوات هامة جدا يف احلرب على االرهاب وتدعو با�ستمرار 

اىل لزوم اليقظة.

اجتمع نحو �ستني من قادة العامل ومئات الوزراء وروؤ�ساء ال�سركات 
والنا�سطني ام�س يف باري�س يف م�سعى لتمويل حتول االقت�ساد العاملي 
نحو الطاقة النظيفة، بعد عامني بال�سبط من توقيع اتفاق دويل 

لتجنب اأ�سواأ �سيناريو لالحتبا�س احلراري.
وحذر خرباء ع�سية انعقاد قمة العامل الواحد من اأن هدف االتفاق 
املتمثل بابقاء االحتبا�س احلراري اأقل من درجتني مئويتني �سيظل 
حلما ما مل يتم ا�ستثمار ترليونات الدوالرات يف تكنولوجيا الطاقة 
تراأ�س  الذي  بانيماراما  فرانك  فيجي  وزراء  رئي�س  وقال  النظيفة. 
حمادثات االأمم املتحدة ب�ساأن املناخ التي جرت يف بون ال�سهر املا�سي 
ملواجهته.  و�سعنا  يف  م��ا  بكل  القيام  علينا  �سخم،  التحدى  “فيما 
ندرك اأن ذلك يعني الفرق بني احلياة واملوت بالن�سبة ملاليني النا�س 
املعر�سني للخطر حول العامل. واأ�ساف “هناك ترليونات الدوالرات 
القفل  فك  علينا   )...( اخلا�سة  اال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  يف  املخزنة 
اإىل  م��اك��رون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ودع��ا  التمويل.  ه��ذا  عن 
ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإع���الن  على  ك��رد  جزئيا  القمة 
تفاو�ست  التي  االتفاقية  من  وا�سنطن  ان�سحاب  يونيو  حزيران  يف 
البنك  اأعلن  اأك��ر من عقدين. من جهته،  ب�ساأنها مئتا دول��ة طيلة 
الدويل اأنه �سيتوقف عن متويل م�ساريع التنقيب عن النفط والغاز 
نحو  جتمع  االأث��ن��اء،  ه��ذه  ويف   .2019 من  اعتبارا  وا�ستخراجهما 
مئتي متظاهر يف �سوارع باري�س مطالبني فرن�سا بالتوقف عن دفع 

اأي يورو اإ�سايف على طاقة الوقود االأحفوري.

قررت الدول االع�ساء يف حلف �سمال االطل�سي جتديد والية االمني 
على  به  ثقتهم  واك���دوا   2020 العام  حتى  �ستولتنربغ  ين�س  العام 
خلفية توترات مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بح�سب ما جاء 

يف بيان ر�سمي.
العام  اليوم متديد والية االمني  ق��رروا  البيان ان احللفاء  وجاء يف 

ين�س �ستولتنربغ حتى 30 اأيلول �سبتمرب 2020.
وكتبوا ان احللفاء لديهم ملء الثقة يف قدرته على موا�سلة املهمة 
التي اجنزها بت�سميم من اجل الدفع قدما مب�سالة تكييف احللف 
االطل�سي يف مواجهة التحديات االمنية يف القرن احلادي والع�سرين. 
ورد �ستولتنربغ يف تغريدة انا ات�سرف بذلك وممنت موؤكدا انه يتطلع 
ملوا�سلة العمل معا من اجل تعزيز احللف وابقاء مواطنينا يف امان.

عاما   58 العمر  البالغ من  ال�سابق  الرنوجي  ال���وزراء  رئي�س  ت��وىل 
من�سب االأمني العام حللف �سمال االطل�سي يف ت�سرين االأول اكتوبر 
للقمة  التح�سري  الق�سري  امل���دى  على  مهمته  و�ستكون   .2014
يف   2018 متوز/يوليو  يف  ال��ع��امل  يف  ع�سكري  حلف  الك��رب  املقبلة 

بروك�سل على خلفية االزمة النووية الكورية ال�سمالية.
�سمال االطل�سي تعديالت كبرية على هيكلية مراكز  ويجري حلف 
القرن  يف  احل��رب  ملواجهة حتديات  اىل جعله جاهزا  تهدف  قيادته 
الهجمات  ت��ط��رح��ه  ال���ذي  ال��ت��ه��دي��د  �سيما  وال��ع�����س��ري��ن وال  ال��واح��د 
التقليدية  احل���رب  ب��ني  )جت��م��ع  الهجينة  واحل����روب  االل��ك��رتون��ي��ة 

واحلرب غري النظامية واحلرب االلكرتونية(.

عوا�صم

تون�س

بروك�سل

باري�س

االحتاد االأوروبي يعلق 
متويل االنتخابات يف كمبوديا 

•• فنومبينه -رويرتز:

اأو�سح خطاب اأُر�سل اإىل اللجنة االنتخابية الوطنية يف كمبوديا اأن االحتاد 
االأوروب����ي علق مت��وي��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة يف ال��ب��الد ع��ام 2018 قائال 
املعار�سة  ح��زب  ح��ل  بعد  م�سداقية  ذو  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ال  الت�سويت  اإن 

الرئي�سي.
وكانت املحكمة العليا يف البالد حلت حزب االإنقاذ الوطني الكمبودي ال�سهر 
اعتقال  بعد  �سني  ال��وزراء هون  رئي�س  بناء على طلب من حكومة  املا�سي 

الزعيم املعار�س كيم �سوخا جراء مزاعم باخليانة.
واطلعت  االأول  ك��ان��ون  دي�سمرب   12 ت��اري��خ  حتمل  ال��ت��ي  الر�سالة  ون�ست 
عليها رويرتز على اأن العملية االنتخابية التي مت ا�ستبعاد حزب املعار�سة 

الرئي�سي منها ب�سكل تع�سفي ال ميكن اعتبارها م�سروعة.
ووفقا لهذه الظروف ال يعتقد االحتاد االأوروبي اأن هناك اإمكانية اأن تكون 

العملية االنتخابية ذات م�سداقية.
واالحت����اد االأوروب������ي وال��ي��اب��ان ه��م��ا اأك���رب م��ان��ح��ني للجنة االن��ت��خ��اب��ي��ة يف 

كمبوديا.
اإجراء  على  ق���ادرة  ال��ب��الد  اإن  احلكومة  با�سم  املتحدث  �سيفان  ف��اي  وق��ال 

االنتخابات باأموالها اخلا�سة.

دعت االأمم املتحدة اإىل حتمل »امل�سوؤولية التاريخية جتاه القد�س«

الرئا�شة الفل�شطينية عن تتحدث م�شاورات عربية لتن�شيق املواقف

مار�سوا احل�سار والتجويع وجتنيد االأطفال

احلوثيون ال يجيدون اإاّل العنف.. حقيقتان حلّل النزاع اليمني

القوات االأفغانية ت�شتعد ل�شن هجوم �شد داع�س

بنغالدي�س جتهل معلومات عن منفذ اعتداء نيويورك

يعد  الذي  الظامل،  االأمريكي  القرار  هذا  نرف�س  واأ�ساف:  اإليها.  االأمريكية 
لالأمم  العامة  اجلمعية  ق���رارات  وك��اف��ة  ال��دول��ي��ة،  لل�سرعية  �سارخاً  انتهاكاً 
ع��ل��ى �سعبنا وحقوقنا  ال����دويل، واع���ت���داًء خ��ط��رياً  امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س االأم����ن 
الوطنية، وجرميًة جديدًة ت�ساف اإىل �سل�سلة اجلرائم التي يرتكبها االحتالل 
�سد �سعبنا واأر�سنا وقد�سنا ومقد�ساتنا االإ�سالمية وامل�سيحية. وتابع: نوؤكد اأن 
االأمريكي  القرار  واأيدها  اتخذها االحتالل  التي  القرارات واالإج��راءات  كافة 
اجلديد، بهدف تغيري الو�سع القانوين والتاريخي للقد�س وامل�سا�س مبكانتها 
الروحية والتاريخية والدينية، باطلة ومرفو�سة، واأن القد�س ال�سرقية جزء 
ال يتجزاأ من االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة يف 1967، وال �سرعية لالحتالل 
على اأي �سرب من اأرا�سي الدولة الفل�سطينية املحتلة، و�ستبقى القد�س ال�سريف 
العا�سمة االأبدية لدولة فل�سطني. واأعلن احلمد اهلل، اأن احلكومة الفل�سطينية 
�ستبداأ ب�سرف 24 مليون �سيكل )7 مليون دوالر اأمريكي(، لدعم موؤ�س�سات 
ال��وزراء ال�سابقة  رف وفق ق��رارات جمل�س  التعليم يف القد�س، ا�ستكمااًل ملا �سُ
باخل�سو�س. ودعا امل�سوؤول الفل�سطيني الدول العربية واالإ�سالمية، ومنظمة 
التعاون االإ�سالمي، وجامعة الدول العربية، اإىل حتمل م�سوؤولياتها، وُن�سرة 
القد�س والدفاع عن عروبتها ومقد�ساتها االإ�سالمية وامل�سيحية، ودول العامل 

اإىل االعرتاف بدولة فل�سطني وبعا�سمتها القد�س ال�سرقية. 

•• رام اهلل-وكاالت:

اأك������دت ال���رئ���ا����س���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، اأن 
داعماً  ك��ان  امل�����س��ري  الر�سمي  امل��وق��ف 
م�سرية  الفل�سطينية،  للق�سية  وب�سدة 
االأردن  م��ع  امل�������س���اورات  ا���س��ت��م��رار  اإىل 
وال�����س��ع��ودي��ة وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة لدعم 

احلقوق الفل�سطينية.
وق���������ال ال����ن����اط����ق ب����ا�����س����م ال���رئ���ا����س���ة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ن��ب��ي��ل اأب����و ردي���ن���ة، اإن 
التي  امل�����س��ري��ة  الفل�سطينية  “القمة 
بني  االإث�����ن�����ني،  االأول  ام�������س  ع���ق���دت 
وعبدالفتاح  عبا�س  حممود  الرئي�سني 
ال�سي�سي، كانت هامة وداعمة للموقف 

الفل�سطيني كالعادة«.
االجتماع  ان���ت���ه���اء  “عقب  واأ������س�����اف 
ال���������ذي ع����ق����د يف ق�������س���ر االحت�����ادي�����ة 
اال�ستمرار  على  االتفاق  مت  بالقاهرة، 
املقبلة  املرحلة  يف  والتن�سيق  والت�ساور 
حراكاً  اأن  اإىل  م�����س��رياً  خلطورتها”، 
�سيجري للحفاظ على احلقوق  عربياً 

العربية يف املرحلة املقبلة.
الت�ساور  يف  �سن�ستمر  ردينة  اأب��و  وتابع 

االأطراف  وباقي  وال�سعودية،  واالأردن،  م�سر،  مع  خا�سة  العرب  االأ�سقاء  مع 
املرفو�سة  االأمريكية  القادمة خا�سة بعد اخلطوة  املخاطر  العربية، ملواجهة 

ب�ساأن االعرتاف بالقد�س عا�سمة دولة االحتالل.
الفل�سطينية  للق�سية  وم��ه��م  داع���م  م��وق��ف  امل�����س��ري  امل��وق��ف  اأن  على  و���س��دد 

وللرئي�س حممود عبا�س املمثل ال�سرعي لل�سعب الفل�سطيني.
لدى  ال��دائ��م  ومندوبها  م�سر  ل��دى  فل�سطني  دول���ة  �سفري  ق��ال  جانبه،  م��ن 
اجلامعة العربية دياب اللوح، اإنه كان هناك تفاهم بني الرئي�سني حول طبيعة 
روح  عك�ست  الزيارة  ونتائج  املقبلة،  املرحلة  خالل  امل�سرتك  والعمل  التحرك 
التعاون بني البلدين. اىل ذلك، دعا رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد 
وتنفيذ  التاريخية  اإىل حتمل م�سوؤولياتها  املتحدة  االأمم  الثالثاء،  ام�س  اهلل 
على  واأمريكا  اإ�سرائيل  واإجبار  واالأخالقية،  القانونية،  والتزاماتها  قراراتها 
اإنهاء االحتالل، واال�ستيطان ووقف انتهاكات القوانني، واالتفاقيات واملواثيق 

الدولية، وتاأمني احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني، ومقد�ساته.
الفل�سطيني  ال�سعب  اإن  الفل�سطينية،  للحكومة  اجتماع  يف  اهلل،  احلمد  وقال 
العامل  وفاجاأ  ترامب  اأط��ل  اأن  بعد  جديد،  تاريخي  ظلم  اإىل  اليوم،  يتعر�س 
ب���ق���راره ال���غ���ادر ب���االع���رتاف ب��ال��ق��د���س ع��ا���س��م��ًة الإ���س��رائ��ي��ل، ون��ق��ل ال�سفارة 

االحتالل  �سجون  اإدارة  واأق��دم��ت  ه��ذا 
القائد  االأ���س��ري  نقل  على  االإ�سرائيلي 
اللجنة  ع�����س��و  ال���ربغ���وث���ي،  م������روان 
امل���رك���زي���ة حل���رك���ة ف���ت���ح وال���ن���ائ���ب يف 
من  الفل�سطيني،  الت�سريعي  املجل�س 
زنزانة  اإىل  اجل��م��اع��ي  ال���ع���زل  ق�����س��م 

العزل االنفرادي.
وق���ال���ت احل��م��ل��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة الإط����الق 
بح�سب  االأ������س�����رى،  وك����اف����ة  ����س���راح���ه 
اإن قرار  “معاً” ام�س الثالثاء،  وكالة 
مع  التوا�سل  م��ن  “ملنعه  ج��اء  ال��ع��زل 
يف  وال�ستات”،  الوطن  يف  �سعبه  اأبناء 
وخمتلف  فل�سطني  ف��ي��ه  ت�سهد  وق���ت 
احتجاج  حركة  العامل  وم��دن  عوا�سم 
االأمريكي  الرئي�س  ق��رار  على  وا�سعة 
دونالد ترامب باإعالن اعرتاف بالده 
ل��دول��ة االحتالل  ع��ا���س��م��ة  ب��ال��ق��د���س 

االإ�سرائيلي. 
بيان  ع��ل��ى خلفية  ال��ع��زل  ق���رار  وج���اء 
�سدر عن القائد الربغوثي قبل اأيام، 
ال�سعبية  االنتفا�سة  ذك��رى  مبنا�سبة 
“ا�ستحالة التعاي�س  اأكد فيه  الكربى، 
مع االحتالل واال�ستيطان، ورف�س هذه 
احلالة، وواجب مقاومة االحتالل واال�ستيطان واالإ�سرار على احلق املقد�س 
اأبدية  بالقد�س عا�سمة  والتم�سك  العودة  تقرير م�سريه وحتقيق  ل�سعبنا يف 
امل�ساحلة  وم�ساندة  بدعم  طالب  كما  ال�سيادة”،  كاملة  الفل�سطينية  للدولة 
الكاملة،  الوطنية  ال�سراكة  مببداأ  والتم�سك  وحت�سينها  وحمايتها  الوطنية 
التحرر  مرحلة  م��ع  وين�سجم  يخدم  مب��ا  ال�سلطة  وظ��ائ��ف  يف  النظر  واإع���ادة 
مقد�سة  وطنية  اأول��وي��ة  واال�ستيطان  االح��ت��الل  مقاومة  و”اعتبار  الوطني، 
ل�سعبنا الفل�سطيني، واعتبار االأولوية املقد�سة لل�سلطة هي توفري كل مقومات 
االإ�سرائيلية،  للمنتجات  ال�ساملة  واملقاطعة  وامل��ق��اوم��ة،  ال�سمود  و���س��روط 
والتزام خطاب حركة الت�سامن واملقاطعة BDS، وفر�س العقوبات على دولة 

االحتالل والعمل لالن�سمام اإىل كافة املوؤ�س�سات والوكاالت الدولية«.
يذكر اأن القائد الربغوثي ينقل للعزل االنفرادي للمرة 27، وكان قد ق�سى 
2002، كما  اأبريل  عدة �سنوات يف زنزانة العزل االنفرادي فور اختطافه يف 
للعزل  ال��ربغ��وث��ي  نقلت  كانت  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  �سلطات  اأن  اإىل  ي�سار 
االنفرادي منت�سف العام احلايل على خلفية قيادته لالإ�سراب عن الطعام يف 
والذي ا�ستمر 51 يوماً، وكانت منعت  ال�سجون، “اإ�سراب احلرية والكرامة”، 

زوجته املحامية فدوى الربغوثي من زيارته حتى نهاية العام 2019. 

من  ا�ستلهم  اأن���ه  اإىل  ك��ذل��ك  اأ���س��ار  ح��ي��ث  داع�����س  تنظيم 
اأوروبا خالل  الهجمات التي خطط املتطرفون ل�سنها يف 
اذا  املحلية ح��ول ما  ال�سرطة  امل��ي��الد. وحتقق  ف��رتة عيد 
كان  حيث  بلده  يف  املتطرف  الفكر  تبنى  اهلل  عقائد  ك��ان 
االأجانب بني امل�ستهدفني باعتداءات دامية تبناها تنظيم 

القاعدة وتنظيم داع�س.
لكن حتقيقا يف ما�سيه مل يك�سف الكثري �سوى اأن ال �سجل 
جنائيا لعقائد اهلل واأنه لي�س خا�سعا للرقابة �سمن امل�ستبه 
بهم بالتطرف. وقال امل�سوؤول الرفيع يف �سرطة مكافحة 
“حتى االآن،  االإره��اب �سنوار ح�سني لوكالة فران�س بر�س 
ا�سمه غري وارد على الئحتنا وا�سعة النطاق لالأ�سخا�س 

•• دكا-اأ ف ب:

اإ�سافية  حتاول ال�سرطة البنغالد�سية اكت�ساف معلومات 
ال�سنع  الذي فجر عبوة يدوية  عن مواطنها عقائد اهلل 
على  م�ستلهمة  عملية  يف  نيويورك  م��رتو  انفاق  اح��د  يف 
على  تعر  مل  اأنها  اإال  متطرفة،  تنظيمات  من  يبدو  ما 
العمر  م��ن  البالغ  البنغالد�سي  املهاجر  وف��ج��ر  الكثري. 
نفق  يف  بج�سده  ال�سقها  ال�سنع  بدائية  قنبلة  عاما   27
يف نيويورك االثنني اإال اأنها مل تنفجر ما ت�سبب باإ�سابته 
وحده بجروح بالغة. وقال عقائد اهلل للمحققني اإنه اأراد 
االأم��ريك��ي��ة على مواقع  ال�سربات اجل��وي��ة  اث��ر  االن��ت��ق��ام 

اأو  بنغالد�س  يف  �سواء  االإرهابية  املجموعات  اأع�ساء  اأو  تطرفوا  الذين 
خارجها«. واأ�ساف “نحاول جمع مزيد من التفا�سيل«. وو�سل عقائد 
اهلل اإىل الواليات املتحدة قبل �سبع �سنوات كفرد من عائلة تقيم هناك 

حتت ما يعرف ب�”هجرة الت�سل�سل” التي ت�سمح بلم �سمل العائالت.
وتفيد ال�سرطة اأن عائلة عقائد اهلل تتحدر من جزيرة �ساندويب اإال اأن 

والده انتقل اإىل العا�سمة دكا قبل نحو 30 عاما.
ومل تتمكن ال�سرطة بعد من االإدالء مبزيد من التفا�سيل عن بداية 

حياته يف بنغالد�س يف هذه املرحلة.
�سد  حربا  ن�سمة  مليون   160 تعد  التي  الفقرية  ال��دول��ة  وتخو�س 
املتطرفني على اأر�سها غداة عدة هجمات نفذتها جمموعات متطرفة 

خالل ال�سنوات االأخرية.

منتديات  يف  مينيون  نا�سطون  ق��ال  املنا�سبات،  م��ن  ع��دد  يف 
اإّنه على  متنّوعة، من بينها منتديات ا�ست�سافتها وا�سنطن، 
اأن ينظر اإىل احلوثيني من خالل العد�سة  املجتمع الدويل 
القاعدة  مثل  اإره��اب��ي��ة  جمموعات  فيها  ي��رى  ال��ت��ي  نف�سها 

وداع�س. 

ال يجيدون اإاّل العنف
ي�سدد النا�سطون على اأّن احلوثيني الذين خا�سوا �ست حروب 
خمتلفة مع حكومة علي عبداهلل �سالح بني �سنتي 2004 
و 2010، ال يوؤمنون بالت�سويات اأو باحللول ال�سلمية. وقال 

•• عوا�صم-وكاالت:

العربية  ل��ل��ع��الق��ات  ال���وط���ن���ّي  امل��ج��ل�����س  يف  ال���ب���اح���ث  راأى 
اليمني  للرئي�س  احلوثيني  قتل  اأن  ناظر،  فهد  االأمريكية 
بحقيقتني ال ميكن  ي���ذّك���ر  ���س��ال��ح  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي  ال�����س��اب��ق 
�سّدد  ال�سعودية،  نيوز”  اآراب  “ذي  �سحيفة  ويف  اإنكارهما. 
اليمني  ال��ن��زاع  اأّن  يف  تكمن  االأوىل  احلقيقة  اأّن  على  ناظر 
ه��و يف ج��وه��ره ح��رب اأهلية ب���داأت ح��ني جل��اأ احلوثيون اإىل 
دولياً. وهذه  بها  املعرتف  ال�سالح لالنقالب على احلكومة 
ال�سالح.  اإل��ق��اء  اإىل  ه��وؤالء  اأن يعمد  تنتهي قبل  احل��رب لن 
احلوثيني  تعّرف  التي  الرومان�سية  الت�سورات  عك�س  وعلى 
على اأّنهم جمموعة من الثوار الذين يواجهون ظلماً طويل 
املدى، ت�سري احلقيقة الثانية اإىل اأّنهم جمموعة وح�سية من 
املتطرفني الذين اأظهروا قلة اكرتاث كبرية جتاه ا�ستقرار 
اليمن ورفاهية اأبنائه. وكلما اأ�سرع املجتمع الدويل يف اإدراك 
اإنهاء  يف  فاعلية  اأك��ر  ب�سكل  ف�سي�ساهم  احلقيقتني،  هاتني 

النزاع.

اإجماع على اأّن احلوثّيني �سبب املاأ�ساة
ه��ن��ال��ك ال��ك��ث��ري مم���ا مي��ك��ن اأن ي��ق��ال ح���ول اإرث ���س��ال��ح يف 
 ،1990 �سنة  اليمن. ففي حني تراأّ�س دولة مينية موحدة 
افتقار  جلهة  ك��ب��رية  حت��دي��ات  مبواجهة  االأخ���رية  ا�ستمرت 
احلكم لقدرات حقيقية و�سعف النمّو االقت�سادي وال�سراع 
ال�سيا�سي. مع ذلك، اأظهر �سالح يف عدد من املنا�سبات اإرادة 
للتو�سل اإىل الت�سوية. لكّن احلال مل تكن هي نف�سها بالن�سبة 
الثالث  ال�����س��ن��وات  اأّن���ه يف  اإىل  ن��اظ��ر  ي�سري  اإىل احل��وث��ّي��ني. 
املا�سية، حتّدث اإىل ع�سرات امل�سوؤولني احلكوميني احلاليني 
وال�سابقني يف اليمن، كما حتّدث اإىل باحثني ونا�سطني مّمن 
النزاع وطرح حلول له. وي�سيف ناظر  اأ�سباب  حاولوا �سرح 
اأّنه �سيكون من ال�سعب جداً تذّكر اأحد من هوؤالء مل يَر يف 

احلوثيني ال�سبب االأ�سا�سي ملعاناة ال�سعب اليمني.

ح�سار وجتويع وجتنيد اأطفال
لقد اأظهر احلوثيون قواًل وفعاًل اأّنهم ال يكرتثون برفاهية 
خالل  م��ن  ق�ساوتهم  ه����وؤالء  اأث��ب��ت  ل��ق��د  اليمنيني.  واأم����ان 
حما�سرتهم لتعز ومنعهم امل�ساعدات االإن�سانية مثل الدواء 
والطعام، جتنيدهم لالأطفال وزرعهم لالألغام االأر�سية التي 
ال�سعوبات  ا�ستمرار  ومع  اأنف�سهم.  االأطفال  على  اأّواًل  توؤّثر 
احلكومة  حم��اول��ة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  اليمنيني  اإىل  بالن�سبة 
املعرتف بها دولياً برئا�سة عبد ربه من�سور هادي ال�سرتجاع 
ا�ستخدام  ه���وؤالء  يتابع  احل��وث��ي��ون،  احتّلها  ال��ت��ي  االأرا���س��ي 
ع�سرات  اأطلقوا  لقد  ال��ن��زاع.  لتو�سيع  احلربية  خطاباتهم 
اململكة  �سّد  لهم  طهران  اأّمنتها  التي  البال�ستية  ال�سواريخ 
من  املئات  ُقتل  وق��د  الريا�س.  فيها  مبا  ال�سعودية  العربية 
املواطنني ال�سعوديني يف تلك الهجمات. كما هّدد احلوثيون 

االإمارات العربية املتحدة با�ستهدافها �ساروخّياً اأي�ساً. 

القوا�سم امل�سرتكة بني احلوثيني وحزب اهلل
اأفعال  اإىل  امل��راق��ب��ون  ي��ن��ظ��ر  اأن  اأّن����ه مب��ج��ّرد  ن��اظ��ر  ي��وؤك��د 
اأخرى  ميلي�سيوية  جمموعة  مبا�سرة  يتذكرون  احلوثيني، 
ت�سعر باأحقية فر�س اإرادتها على البالد من خالل ا�ستخدام 
القّوة بالرغم من االنق�سامات الطائفّية: حزب اهلل يف لبنان. 
فا�ستخدام خطابات هجومية واللجوء اإىل �سيا�سات عدائية 
امل��ج��اورة والالمباالة  ال���دول  ا���س��ت��ق��رار  اإىل زع��زع��ة  ت��ه��دف 
وحزب  احلوثي���ني  بني  م�سرتكة  قوا�س�������م  هي  باملواطنني 

اهلل.
 وا�ستخدمت املجموعتان ال�سالح �سّد �سعبيهما بغ�ّس النظر 
حول  خمتلفة  دواًل  ت��ت��وّع��د  ال��ت��ي  ال��ف��ارغ��ة  �سعاراتهما  ع��ن 
العامل باملوت. لكن بالن�سبة اإىل حمللني مينيني، ال يحاول 
وح�سب.  اهلل  ح���زب  جت��رب��ة  ا�ستن�ساخ  بب�ساطة  احل��وث��ي��ون 

راأي  ن��دوة نظمتها موؤ�س�سة  اأ�سهر يف  ب��ارز منذ  نا�سط ميني 
اأمريكية: العنف هو ال�سيء الوحيد الذي يجيدونه. يحّبون 
القتال. ال يعرفون اأي �سيء اآخر. من هنا، ي�سّدد ناظر على 
وحتالف  طويلة  لفرتة  خا�سمهم  ال��ذي  للرجل  قتلهم  اأّن 
معهم ملرة واحدة هو تذكري بهوية احلوثيني. وكتب الباحث 
الذي  ال�سئيل  الدعم  وح�سيتهم  قل�ست  اأّن��ه حل�سن احلظ، 
حققته  ال��ذي  امل��ي��داين  التقدم  اإّن  اليمن.  يف  عليه  ح�سلوا 
القوات احلكومية مدعومة من التحالف العربي ي�سري اإىل 
اأّن ال�سعب اليمني ال�سجاع لن ير�سى باأن يحّول احلوثيون 

اليمن اإىل ملحق الإيران وحزب اهلل.

•• كابول-اأ ف ب:

هجوم  ل�سن  االأفغانية  القوات  ت�ستعد 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ال���ن���ط���اق ���س��د  وا����س���ع 
اأجانب  مقاتلني  ي�سم  الذي  االإرهابي 
البالد،  ���س��م��ال  يف  ف��رن�����س��ي��ون  ب��ي��ن��ه��م 
ال���دف���اع  وزارة  اأع���ل���ن���ت  م����ا  ب��ح�����س��ب 
ال���ث���الث���اء. و�سرح  ام�������س  االأف���غ���ان���ي���ة 
ال��وزارة اجلرنال دولت  املتحدث با�سم 
وزي����ري ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “نعد 
لعملية �سد داع�س يف واليات �ساريبول 
وف��ري��اب وج��وزج��ان«. وق��ال “نعلم ان 
�سنق�سي  لكننا  اأجانب  مقاتلني  هناك 

عليهم اأياً كانت جن�سياتهم«.
وتعلم ال�سلطات على امل�ستويني املحلي 
اتوا  والوطني بوجود مقاتلني اجانب 
داع�س يف  تنظيم  ليحاربوا يف �سفوف 

جتنيدهم  مت  االق���ل���ي���م  م����ن  ط���ف���ال 
فقر  ا����س���ت���غ���الل  ع�����رب  او  “بالقوة 
 10 يبلغ  بالكاد  بع�سهم  عائالتهم. 
����س���ن���وات م���ن ال���ع���م���ر. ل��دي��ه��م خميم 
�����س����ردار حيث  ل���ه���م يف ق���ري���ة  خ���ا����س 

يجهزونهم ل�سن اعتداءات«.
واق����ر اح���د ال��ق��روي��ني يف ات�����س��ال مع 
وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س ب���اأن���ه مل يعد 
احد  ال  املنطقة.  يف  العي�س  ب��االإم��ك��ان 
ي��ري��ده��م ه��ن��ا ل��ك��ن احل��ك��وم��ة تركت 
ل��ه��م امل��ج��ال ب��ال��ت��ح��رك. ل��ق��د اختفت 
معقل  ه��و  جوهانا  واقليم  احل��ك��وم��ة. 
زعيم احلرب االوزبكي ونائب الرئي�س 
عبد الر�سيد دو�ستم الذي ا�سعف منذ 
باالغت�ساب  ات��ه��ام��ات  ج���راء  م��ن  �سنة 
الأ�سباب  ت��رك��ي��ا  يف  ح��ال��ي��ا  وي���ت���واج���د 

طبية.

هذه املناطق. واأكدت م�سادر متطابقة 
جمموعة  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
بينهم  م��ن  الفرن�سيني  املقاتلني  م��ن 
طاجيك�ستاين  مرتجم  يرافقهم  ن�ساء 
ت�سرين  واوا���س��ط  مطلع  ب��ني  و���س��ل��وا 
معزولة  منطقة  اىل  نوفمرب  ال��ث��اين 
م���ن والي�����ة ج����وزج����ان. وا�����س����ار حكام 
الوالية ومنطقة درزاب عند االت�سال 
بهم م��ن ف��ران�����س ب��ر���س واي�����س��ا �سكان 
ق��رى جم���اورة اىل و���س��ول جزائريني 
والفرن�سية.  العربية  يتكلم  بع�سهم 
تدريب  مع�سكر  اىل  ه�����وؤالء  وان�����س��م 
من  ب���ال���ق���رب  ���س��خ�����س   200 ي�����س��م 

لقد �سمعنا اي�سا لكن بدون ان نتمكن 
من تاكيد ذلك ان فرن�سيا قتل خالل 
الدولة  تنظيم  ظهر  ال���غ���ارات«.  ه��ذه 
�سرق  يف   2015 العام  يف  اال�سالمية 
كونار  ث��م  ننغرهار  والي���ات  يف  ال��ب��الد 

املحاذيتان لباك�ستان.
ومنذ ذلك احلني ومع خ�سارة مقاتليه 
تو�سع  وال���ع���راق،  ���س��وري��ا  يف  معاقلهم 
تنظيم داع�س اىل ال�سمال حيث هناك 
ع��ن��ا���س��ر ���س��اب��ق��ة م���ن ط���ال���ب���ان. وهي 
وجود  فيها  ي�سجل  التي  االأوىل  امل��رة 
افغان�ستان  يف  ف��رن�����س��ي��ني  م��ق��ات��ل��ني 
وياتي فيما حذر حمللون بان املقاتلني 

ق��ري��ب��ة ب��ي��ب��ي م����رمي ه���م خ��ل��ي��ط من 
وال�سودانيني  واالوروب�����ي�����ني  ال���ع���رب 
وال���ب���اك�������س���ت���ان���ي���ني، ب����االإ�����س����اف����ة اىل 
واوزبك�ستانيني  و�سي�سانيني  �سعوديني 
من احلركة اال�سالمية يف اوزبك�ستان.

االفغانية  اجل���وي���ة  ال����ق����وات  و���س��ن��ت 
اول غارة على مواقع  املا�سي  اال�سبوع 
لداع�س يف درزاب ما اوقع عدة �سحايا 

بينهم فرن�سيون.
املحلية  احلكومة  با�سم  الناطق  وق��ال 
“بح�سب  غ������ف������وري  ر������س�����ا  حم����م����د 
قتلوا  مقاتلني  خم�سة  فان  معلوماتنا 
بجروح.   11 وا�سيب  اوزبكيان  بينهم 

االجانب قد يتوجهون اىل افغان�ستان 
بعد طردهم من �سوريا والعراق.

ف���ان  زرداب  م���ن���ط���ق���ة  ج����ان����ب  واىل 
جماورة  منطقة  يف  اق��ام��وا  املقاتلني 

بجنوب غرب اقليم جوزجان.
الثالثاء  اك��د  ال��ذي  الناطق  وبح�سب 
“قريب جدا”  ه��ج��وم  ع��ن  ���س��م��ع  ان���ه 
من  ارب����ع����ني  “حواىل  ان  ل��ل��ج��ي�����س 
امل��ق��ات��ل��ني االج���ان���ب ي��ج��ن��دون بع�س 
ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي��ني وي��درب��ون��ه��م على 

القتال” يف زرداب.
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ع����ادة يجند  وق����ال ان 
خم�سني  ح���واىل  ان  مو�سحا  اط��ف��اال 
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اإعــــــــــالن
جالك�سي  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2359909:الين للمندي  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جابر ابراهيم احمد حممد احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ماك�س  ال�س�����ادة/الرتا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1874089:للمقاوالت العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
احمد �سالح �سالح بطاينه من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد حممد �سعيد طنا�س %24

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ايه  ار  ات�س  ال�س�����ادة/جولف  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1952034:لال�ست�سارات االدارية ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد زهري حممد احمد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف دافين�سيان هيلث كري اإنك
DAVINCIAN HEALTHCARE INC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/البيداء للبيوت اجلاهزة 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1029309 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد �سيف خلفان ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سماعيل حممد احمد ابو دقه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد خليفة يو�سف احمد اليو�سف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ا�سماعيل حممد احمد ابو دقه

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميد فور يو لتنظيف املباين ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1190964 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ها�سم ال�سيد وحيد ال�سيد حممد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ها�سم ال�سيد وحيد ال�سيد حممد من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساندي برامويل

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

تعديل ا�سم جتاري من/ ميد فور يو لتنظيف املباين ذ.م.م
MADE FOR YOU BUILDING CLEANING LLC

اىل/ميد فور يو لتنظيف املباين
MADE FOR YOU BUILDING CLEANING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سخرة جبل الريان العمال العزل

 رخ�سة رقم:CN 1150086 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زايد طارق ن�سيب علي داوود %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فايز عاطف غرز الدين من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ فايز عاطف غرز الدين من 100% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�سن حممد ابراهيم
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.60*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ �سخرة جبل الريان العمال العزل
ALRAYAN MOUNTAIN ROCK FOR INSULATION WORKS

اىل/�سخرة جبل الريان العمال العزل ذ.م.م
ALRAYAN MOUNTAIN ROCK FOR INSULATION WORKS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اندرو�سن�س �سوفتوير تكنولوجيز

 رخ�سة رقم:CN 1508204 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ اندرو�سن�س �سوفتوير تكنولوجيز
ANDROSENSE SOFTWARE TECHNOLOGIES

اىل/امريالد لالأنظمة التكنولوجية
EMERALD TECHNOLOGY SYSTEMS

تعديل عنوان/Building Name من اىل 101767
تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/ ابراهيم دروي�س عتيق احمد املزروعي 

اىل ال�سيد عبداهلل مهري عبداهلل حميان
Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة اجهزة احلا�سب االيل ولوازمها - باجلملة )4651001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1186601:كوول لزينة ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تن�سيق  روز  ال�س�����ادة/بنك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1945225:احلدائق  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سالح احمد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رويا باقر عبود

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
النيل  التجاري:وادي  باال�سم   CN رقم:1246970 
بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة  العامة  للنقليات 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ديربي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1194643:كا�سل لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ليوا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العاملية خلدمات جلب العمالة
رخ�سة رقم:CN 1321831  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1994268 باال�سم التجاري:اجواء لل�سوكوالته 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  والزهور 

كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
الدارة  ايليت  ال�س�����ادة/رويال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارات ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1950554 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد عي�سى عبيد غامن املهريي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سعيد حمد علي العبيديل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعيد حمد علي العبيديل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد عي�سى عبيد غامن املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم تنورين

 رخ�سة رقم:CN 1410045 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 1*20

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم تنورين
TANOREEN RESTAURANT

اىل/ مطعم فا�سانتا بافان النباتي
VASANT BHAVAN VEGERARIAN

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي- بوحدة 
غرفة جتارة ابوظبي باأن ال�سادة/ م�سنع الفالح للخر�سانة 
ال�سناعية، قد  ذ.م.م-  وعنوانه: مدينة م�سفح  اجلاهزة 
ل�سالح  جتاري  رهن  عقد  ت�سديق  بطلب  اإلينا  تقدموا 
ثابتة  اأ�سول  رهن:  مقابل  وذلك  االأول(   اأبوظبي  )بنك 

ومنقولة مكونه من معدات واآالت.
ل�سنة   4 القانون رقم  املادة 14 من  للفقرة 5 من  واعمااًل 
2013 ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة 
فاإن  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  االأقل  على  يوماً  ع�سر 
طلب  على  بناًء  العقد  هذا  بتوثيق  �سيقوم  العدل  الكاتب 

اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اإعــــــــالن رهـــن تـجــاري 

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
العا�سمة  التجاري:الوان  باال�سم   CN رقم:1177390 
لال�سباغ بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لوتاه للعطور �س.ذ.م.م - 
فرع اأبوظبي 2  رخ�سة رقم:CN 2219534 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ لوتاه للعطور �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2
LOOTAH PERFUMES LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

اىل/ لوتاه بوتيك �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2 - فرع اأبوظبي 1
LOOTAH BOUTIQUE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2 - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لوتاه للعطور �س.ذ.م.م - 
فرع اأبوظبي 4  رخ�سة رقم:CN 2335002 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ لوتاه للعطور �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
LOOTAH PERFUMES LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/ لوتاه بوتيك �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 4 - فرع اأبوظبي 1
LOOTAH BOUTIQUE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 4 - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفيبت للمقاوالت العامة والعقارات ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1135653 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداحلكيم عامر �سيف حارب العي�سائي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداحلكيم عامر �سيف حارب العي�سائي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد علي حممد را�سد النعيمي

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

تعديل ا�سم جتاري من/ الفيبت للمقاوالت العامة والعقارات ذ.م.م
LAFAYETTE GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATES LLC

اىل/الفيبت للمقاوالت العامة والعقارات
LAFAYETTE GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATES
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها - الفئة ال�ساد�سة )4100002.7(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها - الفئة اخلام�سة )4100002.6(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
اجتماع تركي-رو�شي ب�شاأن اتفاق دفاعي 

•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغ��ان اثر لقائه نظريه 
الرو�سي فالدميري بوتني يف انقرة ان م�سوؤولني من البلدين 
اتفاق  على  االأخ��رية  اللم�سات  لو�سع  اال�سبوع  ه��ذا  �سيلتقون 
ال�ساروخية  اجل���وي  ال��دف��اع  منظومة  ح��ي��ازة  ل��رتك��ي��ا  يتيح 

الرو�سية ا�س-400.
اردوغ���ان خ��الل موؤمتر �سحايف م�سرتك مع بوتني ان  وق��ال 
“م�سوؤولني �سيجتمعون هذا االأ�سبوع الإجناز االعمال الالزمة 

من دون مزيد من التفا�سيل. ب�ساأن منظومة ا�س-400”، 
من جهته مل يذكر بوتني يف موؤمتره ال�سحايف امل�سرتك مع 
اردوغان منظومة ا�س-400 باال�سم، مكتفيا بالقول ان هناك 

بني  الع�سكري  التقني  املجال  يف  التعاون  لتو�سيع  مهما  افقا 
مو�سكو وانقرة. واأ�ساف لقد تو�سلنا يف النهاية اىل اتفاق على 

قر�س �سوف يتم، على ما اآمل التوقيع عليه يف اأقرب فر�سة.
اأيلول �سبتمرب عقدا مع رو�سيا ل�سراء  وكانت تركيا وّقعت يف 
اثار  ات���ف���اق  يف  ال��دف��اع��ي��ة  اإ�س-400  ���س��واري��خ  م��ن��ظ��وم��ات 
غ�سب حلفاء انقرة يف حلف �سمال االطل�سي الذي ال تتوافق 
رو�سيا  الأن  الرو�سية  الت�سليح  اأجهزة  مع  الدفاعية  جتهيزاته 

لي�ست من الدول التي يتزود منها باالأ�سلحة.
ويومها حّذر البنتاغون من انه من االأف�سل ب�سورة عامة ان 
ي�سرتي احللفاء معدات اأنظمتها متوائمة من الناحية التقنية، 
يف حني قال م�سوؤول يف حلف �سمال االأطل�سي ان املواءمة  امر 

ا�سا�سي بالن�سبة للحلف من اجل اجراء مهمات م�سرتكة.

اأنقرة مع دولة خارج  و�سكلت تلك اكرب �سفقة ت�سلح تربمها 
احللف االطل�سي، وقد اتت يف خ�سم ازمة ت�سوب عالقات تركيا 

مع العديد من الدول الغربية.
التي متتلك ثاين  ب��الده،  ان  اك��د يومها على  اردوغ���ان  ولكن 
املتحدة،  ال��والي��ات  بعد  االطل�سي  �سمال  حلف  يف  جي�س  اك��رب 

حرة ب�سراء املعدات الع�سكرية وفق حاجاتها الدفاعية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان االت��ف��اق ق��د مت توقيعه، اإال ان ذل��ك ال 
اىل  بالنظر  و�سيكا  بات  الدفاعية  املنظومات  ت�سليم  ان  يعني 
تلقي رو�سيا كما كبريا من طلبيات ت�سلم منظومات �سواريخ 
اإ�س-400. وق�سم من هذه الطلبيات مقدم من قبل اجلي�س 
ال�سني  من  لطلبيات  هو  االآخ��ر  الق�سم  فيما  نف�سه  الرو�سي 

والهند.

•• برلني-اأ ف ب:

اال�سرتاكي  احل���زب  �سبيبة  ي��ع��رب 
معار�ستهم  ع���ن  ال��دمي��وق��راط��ي 
ت�����س��ك��ي��ل ائ���ت���الف ح��ك��وم��ي جديد 
ع����رب و�سم  ان���غ���ي���ال م����ريك����ل  م����ع 
“نوغروكو” )ال الئتالف مو�سع( 
قطنية  ق��م�����س��ان  ع���ل���ى  امل���ط���ب���وع 
ومطويات  القما�س  م��ن  واأك��ي��ا���س 

اعالنية.
ومن بني هوؤالء املعار�سني للتقارب 
م�����ع امل���ح���اف���ظ���ني ي����ق����ول ب���ي���ورن 
ثالثني  منذ  املنا�سل  �ستاينبورن 
�سنة يف �سعبة حزبية يف برلني “اأنا 

�سد االئتالف املو�سع«.
البالغ  ال��ب��ن��ك  م��وظ��ف  وي�����س��ي��ف 
من العمر 47 عاما والذي �سارك 
يف م����وؤمت����ر احل������زب اال����س���رتاك���ي 
ال�سبت يف برلني  الذي اختتم يوم 
االئتالف  ان  اأع��ت��ق��د  ال  “الأنني 
البلد.  م�����س��ك��الت  ���س��ي��ح��ل  امل��و���س��ع 
االأربع  ال�سنوات  طيلة  حكمنا  لقد 
امل�سيحي  االحت�������اد  م����ع  امل���ا����س���ي���ة 
انغيال  ب��زع��ام��ة  ال���دمي���وق���راط���ي 
مريكل، لقد ا�ستنِفدت كل النقاط 

امل�سرتكة بيننا«.
اال�سرتاكي  احل���زب  م��ن��دوب��و  اأي���د 
بدء  املوؤمتر  خالل  الدميوقراطي 
املحافظني مع ترك  حمادثات مع 
����س���واء تعلق  اخل����ي����ارات م��ف��ت��وح��ة 
م�سرتكة،  حكومة  بت�سكل  االأم���ر 
اأو ت��اأي��ي��د ح��ك��وم��ة مت��ث��ل اأق��ل��ي��ة يف 

االئتالف  اأو  املو�سع  االئ��ت��الف  يف 
نع�س  يف  م�������س���م���ار  ه�����و  امل����و�����س����ع 

اال�سرتاكية الدميوقراطية.
يتعلق  الرهان  ان  البع�س  يرى  اإذ 
التي  ك��ل��ه��ا  احل����رك����ة  مب�����س��ت��ق��ب��ل 

ت�سجل تراجعا يف كل اأوروبا.
تقول مي�سال رو�سولب البالغة من 
25 عاما وهي من منطقة  العمر 
ان  ن���رى  “نحن  ب��الت��ي��ن��ا  ري��ن��ان��ي��ا 
احلزب اال�سرتاكي الفرن�سي انتهى 
تقريبا. يجب اأن يكون االأمر عربة 

لنا«.
ت�سكيل  يرغم  ان  ال�سابة  وتخ�سى 
اال�سرتاكي  ائتالف جديد احلزب 
على ت��ق��دمي ت��ن��ازالت م��وؤمل��ة تدفع 
لالنف�سا�س  التقليديني  ناخبيه 

عنه.
خ�����س��ر احل������زب اال�����س����رتاك����ي 20 
عاما  ع�سرين  ن��ح��و  خ���الل  نقطة 
وم���ن���ذ ف����وز غ���ريه���ارد ����س���رودر يف 
1998، ويرى بع�س اأع�سائه انه 

خ�سر كذلك هويته.
���س��ارك احل���زب م��رت��ني يف حكومة 
 2005 من  مريكل  مع  ائتالفية 
اإىل   2013 وم����ن   2009 اىل 
2017، ولكنه مل ي�ستفد من تلك 
التي  اال�سالحات  ان  اذ  ال�سراكة، 
ك���ان احل����زب اال����س���رتاك���ي وراءه����ا 
م�سلحة  يف  ال���ن���ه���اي���ة  يف  ���س��ب��ت 
امل�����س��ت�����س��ارة يف ���س��ن��ادي��ق االق����رتاع 
اعتماد  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا 

احلد االأدنى لالأجور.

البيت االأبي�س يرف�س التحقيق 
يف حتر�س ترامب بن�شاء 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

بان  اتهامات  ح��ول  الكونغر�س  يف  حتقيق  بفتح  املطالب  االأبي�س  البيت  رف�س 
دونالد ترامب حتر�س جن�سيا بن�ساء، معتربا ان ال�سعب االأمريكي قال كلمته يف 

هذه الق�سية عندما انتخبه رئي�سا للواليات املتحدة.
وط��ال��ب��ت ال�����س��ن��ات��ور م��ن احل���زب ال��دمي��وق��راط��ي ك��ري���س��نت غ��ي��ل��ي��ربان��د ترامب 
ال�سيوخ،  جمل�س  يف  اآخرين  دميوقراطيني  ع�سوين  مبطالبة  ا�سوة  باال�ستقالة، 
فيما ايدت جمموعة ن�سائية من 54 ع�سوا يف الكونغر�س املطالبة بفتح حتقيق 
يف االتهامات املوجهة لرتامب. وام�س االأول االثنني طالبت ثالث ن�ساء، اتهمن 
بفتح  الكونغر�س  الرئا�سي،  ال�سباق  خو�سه  قبل  جن�سيا  بهن  بالتحر�س  ترامب 
حتقيق يف االتهامات ب�سوء ال�سلوك املوجهة لرتامب. وكانت الن�ساء الثالث اعلنن 
املا�سي انهن تعر�سن للتحر�س، وقلن  العام  الرئا�سية  خالل احلملة االنتخابية 
اال�سهر  ففي  احلالية.  الظروف  ب�سبب  جم��ددا  املو�سوع  هذا  باإثارة  يقمن  انهن 
من  للتحر�س  تعر�سهن  ب�ساأن  ال�سمت  حاجز  الن�ساء  من  العديد  ك�سر  االخ��رية 
قبل رجال نافذين يف جماالت الرتفيه واالعالم واالعمال وال�سيا�سة، وذلك يف 
اعقاب حتقيق يف االتهامات امل�ساقة �سد املنتج هاريف واين�ستني بارتكاب اعتداءات 
بانه  ترامب  تتهم  وه��ي  خمتلفة.  الظروف  اإن  هولفي  �سامانتا  وقالت  جن�سية. 

تقوم  ك��ان��ت  بينما  ال��ك��وال��ي�����س  اىل  دخ���ل 
مع متباريات اخريات بتبديل مالب�سهن 
ان��ت��خ��اب ملكة  امل�����س��ارك��ة يف حفل  خ��الل 

جمال الواليات املتحدة يف 2006.
وخ���الل تف�سري ق��راره��ا م��ع��اودة اطالق 
فلنحاول  ه���ول���ف���ي  ق���ال���ت  االت����ه����ام����ات 
ريت�سل  ط��ال��ب��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن  جم������ددا. 
مبحاولة  برتامب  تتهم  التي  كروك�س، 
تقبيل فمها عنوة بعدما عرفته بنف�سها 
اع�ساء   ،2005 يف  ت����رام����ب  ب�����رج  يف 
الكونغر�س باأن ي�سعوا جانبا انتماءاتهم 
�سجل  ح��ول  حتقيقا  ويفتحوا  احلزبية 
ترامب يف �سوء ال�سلوك اجلن�سي. وابدت 

املعاملة  ترامب  يلقى  باأن  املها  كروك�س 
نف�سها التي لقيها هاريف واين�ستني والرجال االآخرين الذين يخ�سعون للمحا�سبة 
الم�سها  ترامب  ان  ليدز  جي�سيكا  قالت  جهتها  من  امل�ستهجن.  �سلوكهم  ب�سبب 
وقبلها عنوة خالل رحلة جوية يف �سبعينيات القرن املا�سي، وقالت “كانت يداه يف 

م�سيفة ان الرئي�س مل تتم حما�سبته. كل مكان، كان يقبلني ويتح�س�سني”، 
يف املقابل �سارع البيت االبي�س لنفي االتهامات وا�سفا اإياها باأنها كاذبة.

وان��ت��ق��دت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م ال��ب��ي��ت االب��ي�����س ���س��اره ه��اك��اب��ي ���س��ان��درز ت��وق��ي��ت هذه 
االدعاءات و�سخافتها، معتربا انها حملة بدوافع �سيا�سية.

لهذه  مبا�سرة  ت�سدى  الرئي�س  ان  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  ���س��ان��درز  هاكابي  وق��ال��ت 
االتهامات ونفى كل تلك االدعاءات.

واأ�سافت املتحدثة “لقد ح�سل ذلك يف املا�سي البعيد قبل انتخابه رئي�سا، كانت 
وا�سافت  ترامب”،  الرئي�س  فيها  ايد  حا�سمة  انتخابات  االمريكي  ال�سعب  ام��ام 
العملية  ت��ل��ك  يف  االدع������اءات  ه���ذه  ع��ل��ى  ردن���ا  اعطينا  وك��اأن��ن��ا  “ن�سعر  امل��ت��ح��دث��ة 
�سي  ل�سبكة  حديث  يف  غيليرباند  الدميوقراطية  ال�سناتور  وقالت  االنتخابية«. 
ان ان االإخبارية االأمريكية انه على ترامب اال�ستقالة فورا. واأ�سافت لقد ارتكب 
تتمتع  االدع���اءات  هذه  ان  م�سيفة  الن�ساء،  هذه  بح�سب  اعتداء  ترامب  الرئي�س 
مب�سداقية كبرية. وقالت غيليرباند اعتقد انه عليه اال�ستقالة فورا وان مل يفعل 
علينا فتح حتقيق. وكان ال�سناتوران الدميوقراطيان عن نيوجري�سي واوريغون 

كوري بوكر وجيف مريكلي طالبا بنهاية اال�سبوع ترامب بالتنحي.
بدوره ايد ال�سناتور الدميوقراطي رو وايدن املطالبة بفتح حتقيق يف الكونغر�س، 

ال��ربمل��ان ب��ق��ي��ادة م��ريك��ل م��ن دون 
ال����دع����وة اىل  امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا وال 

انتخابات جديدة.
وم���ن امل��ق��رر ع��ق��د ل��ق��اء ب��ني قادة 
برلني  يف  االرب�������ع�������اء  احل�����زب�����ني 
البافاري  وحليفها  م��ريك��ل  ي�سم 
احلزب  ورئي�س  �سيهوفر  هور�ست 
مارتن  الدميوقراطي  اال�سرتاكي 

�سولتز.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ���س��ول��ت��ز ب���ذل جهود 

و�سقط  طبيعيا  يكن  مل  االئتالف 
�سبتمرب  اأي��ل��ول   24 انتخابات  يف 
ع����ن����دم����ا ����س���ج���ل اال�����س����رتاك����ي����ون 
 1949 م��ن��ذ  ل��ه��م  ح�سيلة  اأدن����ى 
من   20،5% ع��ل��ى  ب��ح�����س��ول��ه��م 

االأ�سوات.
لي�ست  احل�سيلة  هذه  ان  وي�سيف 
�سوى دعوة من الناخبني الإ�سالح 

مثل هذا االئتالف.
وي�������ق�������ول ال�������ن�������اب اال������س�����رتاك�����ي 

ك���ب���رية الإر�����س����اء اأع�������س���اء احل���زب 
ال���ذي���ن اأع��ل��ن��وا رف�����س��ه��م ووزع����وا 
ائتالف  ت�����س��ك��ي��ل  ����س���د  م��ن��ا���س��ري 
من  االن��ت��ق��ادات  م��ن  حملة  و�سنوا 

على من�سة املوؤمتر.
احلزب  يف  ال�ساب  اجليل  ويعار�س 
اأداء دور االأقلية الداعمة  موا�سلة 

للم�سيحيني الدميوقراطيني.
يراأ�س  ال��ذي  كونرت  كيفن  ويقول 
ذاك  ان  للحزب  ال�سبابية  املنظمة 

ال��دمي��وق��راط��ي ك��ارام��ب��ا دي��اب��ي ان 
احلملة،  حم���رك���و  ه���م  “�سبابنا 
وهم يعربون عن درجة عالية من 

اال�ستياء«.
املو�سع  االئ���ت���الف  م��ع��ار���س��و  ن�سر 
����س���ع���ارات م��ع��ار���س��ة ع��ن��د مدخل 
ق��اع��ة امل���وؤمت���ر ج���اء يف اأح���ده���ا ان 
ي���ك���ون قوياً  اال����س���رتاك���ي  احل�����زب 
اآخ���ر ان  ي��ك��ون وح���ده، ويف  عندما 
هويته  يخ�سر  اال�سرتاكي  احل��زب 

و�سع حد للهجرة املت�سل�سلة، يف ا�سارة 
التي  اال����س���ر  ���س��م��ل  مل  ت���اأ����س���رية  اىل 
الواليات  مبوجبها  اهلل  عقائد  دخ��ل 
اعالم  و�سائل  ع��دة  واأوردت  املتحدة. 
قبل  ال��والي��ات  اىل  هاجر  املهاجم  ان 

�سبع �سنوات.
عن  امل������داف������ع  ب�����الزي�����و  دي  ان  اال 
قال  ت��رام��ب  �سيا�سة  ازاء  املهاجرين 
امل�ستبه  ان  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف 
اجرامي  م��ا���س  اي  ل��ه  ي��ك��ن  “مل  ب��ه 
بالتطرف  ا���س��ارة  اي  عليه  ت��ب��د  ومل 
يف  املتوفرة  املعلومات  اىل  باال�ستناد 
التعاون  ان  م�سيفا  املرحلة”،  ه��ذه 
اف�سل يف ما يتعلق مب�سائل على غرار 
احياء  و�سكان  ال�سرطة  بني  التطرف 
بروكلني  غ���رار ح��ي  امل��ه��اج��ري��ن على 

•• نيويورك-اأ ف ب:

فجر بنغالد�سي ا�ستلهم عمله على ما 
االإرهابية عبوة  التنظيمات  يبدو من 
ان��ف��اق مرتو  اح���د  ال�سنع يف  ي��دوي��ة 
نيويورك  يف  �سكوير”  “تاميز  �ساحة 
دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  حمل  م��ا 
جديدة  بقيود  املطالبة  على  ت��رام��ب 
على قدوم الالجئني. ووقع االعتداء 
وه��و ال��ث��اين يف ن��ي��وي��ورك يف غ�سون 
اأ�سابيع على مقربة من ال�ساحة  �ستة 
اكتظاظا  التي تعترب من بني االكر 
ال�ساعة  يف  ال�����ذروة  ع��ن��د  ال���ع���امل،  يف 
نفق  داخ��ل  غ(  ت   12،20(  07،20
ي���رب���ط حم������وري ن���ق���ل م��ه��م��ني هما 
الربي  النقل  وحمطة  �سكوير  تاميز 

يف بورت اوثوريتي يف غرب مانهاتن.
كومو  ان��درو  نيويورك  حاكم  واأو�سح 
ا���س��ف��ر ف��ق��ط ع��ن ا�سابة  ال��ه��ج��وم  ان 
ثالثة اأ�سخا�س بجروح طفيفة اذ مل 
ج��زئ��ي��ا، مبديا  ���س��وى  ال��ع��ب��وة  تنفجر 

ارتياحه لتفادي احد ا�سواأ كوابي�سنا.
الدميوقراطي  البلدية  رئي�س  وق��ال 
بيل دي بالزيو “احلمد هلل ان املنفذ 

مل يتمكن من حتقيق هدفه«.
واأوقفت ال�سلطات ب�سكل �سريع منفذ 
الهجوم الذي ا�سيب بجروح وحروق 
يف البطن وفادت انه يدعى عقائد اهلل 

وانه يف ال27 من العمر.
وقال رئي�س �سرطة نيويورك جيم�س 
نا�سفة  ع��ب��وة  ال�سق  املنفذ  ان  اون��ي��ل 
اأوردت  بينما  بج�سده،  ال�سنع  بدائية 
ن��ق��ال عن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة 
الك�سف عن هويته ان  م�سوؤول رف�س 

املنفذ “كان م�ستعدا للموت«.
تاأثر  اهلل  ع��ق��ائ��د  ان  ك���وم���و  و����س���رح 
االإرهابية  باجلماعات  يبدو  م��ا  على 

انه  ع��دة  اع���الم  و�سائل  اأوردت  بينما 
من  عمله  ا�ستلهم  بانه  ال�سرطة  اأبلغ 

تنظيم الدولة اال�سالمية.
ون�����س��رت ا���س��رت��ه ب��ي��ان��ا ع���رب جمل�س 
يف  اال�سالمية  االم��ريك��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
“حزنها  اىل  ف��ي��ه  ا����س���ارت  ن��ي��وي��ورك 
واالتهامات  ل���الع���ت���داء  ال�سديد” 

املوجهة اىل عقائد اهلل.
“ا�ستنكارهم”  ع���ن  اق���ارب���ه  واع�����رب 
ل�سلوك حمققي ال�سرطة الذين قاموا 
با�سطحاب اأحد قريبا له من املدر�سة 
حمامي.  ح�سور  ب���دون  ال�ستجوابه 
ويبدو ان عقائد اهلل اختار هذا النفق 
ب�سبب وجود �سا�سات تلفزيون عديدة 
امليالد،  فيه ومل�سقات مبنا�سبة عيد 
ما يذكر بالهجمات التي نفذت با�سم 
ا�سواقا ميالدية  التنظيم وا�ستهدفت 
يف املانيا. ولرمبا اراد كذلك االنتقام 
من ال�سربات االمريكية على تنظيم 

داع�س االإرهابي يف �سوريا والعراق.
اأيلول  الثالث منذ  وهذا االعتداء هو 
وقد  ن��ي��وي��ورك.  يف   2016 �سبتمرب 
الهجوم  غ�����رار  ع��ل��ى  م��ه��اج��ر  ن���ف���ذه 
ب��ال�����س��اح��ن��ة ال������ذي ق�����ام ب����ه اوزب���ك���ي 
واأوق��ع ثمانية قتلى و21 جريحا يف 
مانهاتن يف 31 ت�سرين االأول اكتوبر، 
ما حمل ترامب على املطالبة بفر�س 
الهجرة  �سيا�سة  ع��ل��ى  ج��دي��دة  ق��ي��ود 

االمريكية.
على  دليل  الهجوم  ان  ترامب  و�سرح 
الكونغر�س  ي��ق��ّر  الأن  امللحة  احل��اج��ة 
حلماية  ت�������س���ري���ع���ي���ة  ا������س�����الح�����ات 
الرئي�س  وك��������ان  االمريكيني”. 
االأم���ريك���ي ا����س���در م��ر���س��وم��ا يحظر 
غالبيتها  دول  ���س��ب��ع  رع���اي���ا  دخ�����ول 
لي�ست  ب��ن��غ��الد���س  ل��ك��ن  اال���س��الم��ي��ة 
�سمنها. و�سدد ترامب على الكونغر�س 

حيث يقيم عقائد اهلل.
وي��اأت��ي االع��ت��داء مع دن��و االحتفاالت 
بنهاية العام والتي جتذب مئات االف 
ال�سياح اىل املدينة االكر اكتظاظا يف 

الواليات املتحدة.
ال�سهود  اىل  ن���داء  ال�سرطة  ووج��ه��ت 
ب��ال��ت��ق��دم، وع����ززت ال���دوري���ات ودعت 
ال�سكان اىل التيقظ واالب��الغ عن اي 

�سلوك مريب.
امنية  اج����راءات  ال�سلطات  وت��ف��ر���س 
م�سددة يف �ساحة تاميز �سكوير حيث 
عام  ك��ل  �سخ�س  مليون  نحو  يتجمع 

لالحتفال بنهاية ال�سنة.
واثار انفجار االثنني الذعر يف النفق 
وقال �سهود ل�سحيفة نيويورك تاميز 
بينما  ي��رك�����س��ون  راح�����وا  ال��ن��ا���س  ان 

هرعت عنا�سر ال�سرطة واالطفاء اىل 
املكان. متر عدة خطوط ملرتو االنفاق 
يف �ساحة تاميز �سكوير واوقف العمل 
دون توقف  ك��ان��ت مت��ر  او  ل��ف��رتة  بها 
اىل  بغالبيتها  احل��رك��ة  تعود  ان  قبل 

طبيعتها بحلول بعد الظهر.
وق�������ال م����دي����ر امل�������رتو ج����و ل����وت����ا ان 
االم����ن خ�سعوا  وع��ن��ا���س��ر  ال�����س��رط��ة 
من  النوع  هذا  ملثل  خا�سة  لتدريبات 
الثاين  ت�سرين  االع��ت��داءات يف مطلع 
نوفمرب احلايل. ويقوم نحو 3 االف 
عن�سر امن بدوريات يومية يف و�سائل 

النقل االمريكية.
قام  اك��ت��وب��ر،  االأول  ت�سرين   31 ويف 
املارة  ب��ده�����س  خفيفة  �ساحنة  ���س��ائ��ق 
جريحا،  و12  قتلى  ثمانية  م��وق��ع��ا 

ل��ي��ك��ون اول اع���ت���داء ي��وق��ع ق��ت��ل��ى يف 
اأيلول   11 اع��ت��داءات  منذ  نيويورك 

�سبتمرب 2001.
واقتحم �سيف اهلل �سايبوف )اوزبكي-
�سغرية  ب�ساحنة  اآن����ذاك  ع��ام��ا(   29
وده�س  ل��ل��دراج��ات  مم��را  م�ستاأجرة، 
نقل  بحافلة  ي�سطدم  ان  قبل  م���ارة 
ال��ذي كان  م��در���س��ي. واوق���ف املهاجم 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س .  ووج�����ه اليه  ب���اي���ع 
بال�سجن  حلكم  معر�س  وه��و  االتهام 
العا�سمة  ن��ي��وي��ورك  وك��ان��ت  امل���وؤب���د. 
�سهدت  امل���ت���ح���دة  ل���ل���والي���ات  امل���ال���ي���ة 
ال��ع��دي��د م���ن حم�����اوالت االع���ت���داء يف 
يد  على  معظمها  االأخ���رية  ال�سنوات 
تعلن  منفردة”  ب�”ذئاب  ي��ع��رف  م��ا 

انتماءها حلركات مت�سددة.

»اال�شرتاكي الدميوقراطي« يرف�س حكومة ائتالفية مع مريكل 

املهاجم هاجر اإىل الواليات قبل �سبع �سنوات

ترامب يدعو اإىل ت�شديد قوانني الهجرة بهد تفجري نيويورك

باري�س ترف�س اقامة حمور 
اإيراين يف ال�شرق االأو�شط 

•• باري�س-اأ ف ب:

الفرن�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  اأع���ل���ن 
ج��ان اي��ف ل��ودري��ان ام�����س رف�����س اي 
املتو�سط  البحر  م��ن  اي���راين  حم��ور 
اىل طهران وطالب برحيل املقاتلني 

االيرانيني املتواجدين يف �سوريا.
“ال للوجود االيراين  وقال لودريان 
حمور  اقامة  يف  االيرانية  وللرغبة 
طهران،  اىل  امل��ت��و���س��ط  ال��ب��ح��ر  م���ن 
وذلك يف مقابلة خا�سة حول �سوريا 
���س��ت��ب��ث م�����س��اء ام�����س ال��ث��الث��اء على 
لودريان  وذك���ر   .»2 “فران�س  ق��ن��اة 
ب����اأن اي�����ران ت��وف��د م��ق��ات��ل��ني وتدعم 
كما  ���س��وري��ا،  يف  اهلل   ح���زب  ملي�سيات 
يحظى نظام الرئي�س ال�سوري ب�سار اال�سد بدعم ع�سكري من رو�سيا التي 
اأعلنت �سحب ق�سم كبري من قواتها يف �سوريا. يف ت�سرين الثاين نوفمرب، 
ايران  ل��دى  الهيمنة  ن��دد بنزعة  اث��ار غ�سب طهران عندما  ل��ودري��ان  ك��ان 
على  و���س��دد  وال��ع��راق.  ب�سوريا  م���رورا  واليمن  ولبنان  االو���س��ط  ال�سرق  يف 
ال�سغوط ووجود  بعيدة عن  اأي  �سيادة  ذات  دول��ة  ان تعود  �سوريا يجب  ان 
دول اخرى. ويثري ت�ساعد نفوذ ايران توترا �سديدا مع الدول العربية يف 
باإعادة  تهدد  التي  املتحدة  الواليات  الغرب. بخالف  وت�ساوؤالت يف  املنطقة 
النظر يف االتفاق النووي املوقع مع ايران، فان االوروبيني ويف مقدمتهم 
النظر يف  اع��ادة  لكن يحثون طهران على  عليه  باالإبقاء  فرن�سا، يطالبون 
املنطقة.  يف  عدوانية  اقل  ا�سرتاتيجية  اعتماد  وعلى  البال�ستي  برناجمها 
كما ا�سار لودريان اىل م�سوؤولية مو�سكو وطهران يف عملية ال�سالم يف �سوريا 
قائال ان “ابرز جهتني فاعلتني يف هذه الق�سية هما رو�سيا وايران وال بد 
ان متار�سا ثقلهما من ا جل التو�سل اىل حل �سيا�سي مع ال��دول االأخرى 
وفرن�سا  وال�سني  املتحدة  )الواليات  الدويل”  االمن  جمل�س  يف  االأع�ساء 
وبريطانيا(. ودعا رو�سيا اىل ممار�سة �سغوط على الرئي�س ال�سوري ب�سار 
اال�سد حتى يخفف احل�سار عن الغوطة ال�سرقية بالقرب من دم�سق حيث 
املدنيني يف ت�سرين  200 قتيل من  النظام اىل �سقوط  ق��وات  ادى ق�سف 
اىل  اال���س��د  ا�ستدعاء  املمكن  م��ن  ك��ان  “لو  يقول  وم�سى  نوفمرب.  ال��ث��اين 
�سوت�سي )جنوب رو�سيا( ومطالبته بالتوقف عن الق�سف وال�سماح باإي�سال 
امل�ساعدات االن�سانية«. كما ا�سار اىل ان اال�سد “لي�س احلل” ولو ان الدول 
“قلنا  الغربية مل تعد ت�سرتط رحيله الإط��الق اي حمادثات �سالم، وقال 

�سننتظر رحيله لكنه هنا ويحظى بالدعم! انه هجمي لكنه هنا!«.

 الكرملني تعترب تغريدات 
ترامب على تويرت ر�شمية  

•• مو�صكو-رويرتز:

ال��رئ��ي�����س االأمريكي  ت��غ��ري��دات  ت��ع��ت��رب  اإن م��و���س��ك��و  ال��ك��رم��ل��ني ام�����س  ق���ال 
دونالد ترامب على موقع تويرت ت�سريحات ر�سمية واإن الرئي�س الرو�سي 
قبل  لتويرت  الن�سط  امل�ستخدم  ترامب،  وا�ستمر  يقراأها.  بوتني  فالدميري 
توليه الرئا�سة يف اأواخر العام املا�سي، يف ا�ستخدام املوقع للتعبري عن اآرائه 
يف ال�سيا�سة والق�سايا الدولية منذ دخوله البيت االأبي�س. وقال دميرتي 
ترامب  مكان  لي�س  اإن��ه  الثالثاء  ام�س  الكرملني  با�سم  املتحدث  بي�سكوف 
للتعليق على اأفعاله لكنه اأ�ساف على اأي حال فاإن كل ما ين�سر على ح�سابه 

الر�سمي على تويرت تعتربه مو�سكو ت�سريحات ر�سمية.
معلومات  جانب  اإىل  عليها  بوتني  يطلع  اأن  الطبيعي  من  بي�سكوف  وق��ال 

اأخرى عن ت�سريحات ر�سمية لل�سا�سة.

اليابان ترحل �شتة »�شيادين« كوريني �شماليني 
 •• طوكيو-اأ ف ب:

اأنه �سيتم  اليابانية لوكالة فران�س بر�س ام�س  اأعلن م�سوؤول يف الهجرة 
اأ�سل ع�س����رة �سيادين كوريني �س����ماليني اإىل بالده�����م  ترحيل �ستة من 
�سواحل  قبالة  اخل�س������بي  قاربه������م  جن������وح  ل��دى  انقاذه������م  مت  ك��ان 

اليابان.
بعدما  �سرقوا  باأنهم  لال�ستباه  الطاقم  اأف���راد  م��ن  ثالثة  توقيف  ومت 
اعرتفوا وفق تقارير اعالمية باأنهم اأخذوا اأجهزة الكرتونية من جزيرة 

يابانية نائية حيث و�سلوا.
ب��رادات واأجهزة تلفزيونية وحتى  اأدوات بينها  اأنهم �سرقوا عدة  ويعتقد 

مقب�س باب.
وعر خفر ال�سواحل الياباين على الرجال الع�سرة عندما جنح قاربهم 

قبالة �سواحل جزيرة هوكايدو.

“مكتب  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  تناكا  كوي�سي  الهجرة  م�سوؤول  وق��ال 
الهجرة يف هوكايدو بداأ اجراء الرتحيل«. واأ�ساف اأن اأحدهم ال يزال يف 

امل�ست�سفى حيث يعاين من م�سكلة معوية.
وت�سل ع�سرات قوارب ال�سيد الكورية ال�سمالية اإىل �سواحل اليابان كل 
عام. لكن خفر ال�سواحل الياباين �سجلوا ال�سهر املا�سي 28 حالة، وهو 

اأعلى عدد �سهري منذ بداأ االإح�ساء عام 2014.
اإىل  ي�سطرون  ال�سماليني  الكوريني  ال�سيادين  ان  اإىل  خ��رباء  وي�سري 

االبحار بعيدا ل�سيد الكميات التي حتددها احلكومة.
ميكانيكية  الأعطال  تتعر�س  ما  غالبا  والقدمية  البدائية  قواربهم  لكن 
امل�ساكل كنفاذ الوقود فيما ال ميلكون الكثري من الو�سائل  وغريها من 
اأنه فور ترحيلهم، قد يواجه  لطلب النجدة. وحذر بع�س اخل��رباء من 
اأن  م��ن  ال�سمالية  الكورية  ال�سلطات  تخ�سى  حيث  االإع���دام  ال�سيادون 

يكونوا حتولوا اإىل جوا�سي�س لليابان.

مقتل �شحايف �شومايل بانفجار قنبلة  
•• مقدي�صو-اأ ف ب:

انفجار قنبلة زرعت  اثر  قتل �سحايف �سومايل يف مقدي�سو 
ال��ث��الث��اء. وحممد  ام�س  ذك��رت عائلته  م��ا  وف��ق  �سيارته،  يف 
اإب��راه��ي��م غ��اب��و ال���ذي ك���ان يعمل يف ت��ل��ف��زي��ون ك��ال�����س��ان، هو 
ال�سحايف اخلام�س الذي اغتيل هذا العام يف ال�سومال الذي 
عائلته  وق��ال��ت  ال�سباب.  حركة  ت�سنه  مت��ردا  ي�سهد  ي��زال  ال 
اأوالده يف  الوقت مع  اإج��ازة لق�ساء بع�س  اأخ��ذ  ال�سحايف  اإن 
يف  وت��ويف  منزله.  ي��غ��ادر  وه��و  القنبلة  وان��ف��ج��رت  مقدي�سو. 
عبد  اأق��ارب��ه حممد  اأح��د  وق��ال  بجروحه.  متاأثرا  امل�ست�سفى 
بامل�سلحة  ملتزما  ودائما  حمرتفا،  �سحافيا  كان  الرحمن، 

العامة، ال نعرف ملاذا قتل بهذه الطريقة اأمام اأطفاله.
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اإلغاء اعالن �سابق
الرخ�سة  االقت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1112112 باال�سم التجاري:خمبز امليدان 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء 

عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لوتاه للعطور �س.ذ.م.م - 
فرع اأبوظبي 3  رخ�سة رقم:CN 2335167 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ لوتاه للعطور �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2
LOOTAH PERFUMES LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

اىل/ لوتاه بوتيك �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 3 - فرع اأبوظبي 1
LOOTAH BOUTIQUE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 3 - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اليف ديزاين لتعهدات خدمات االفراح 

واملنا�سبات الرتفيهيه ذ.م.م ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1164750 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ اليف ديزاين لتعهدات خدمات االفراح واملنا�سبات الرتفيهيه 
ذ.م.م ذ.م.م

LIFE DESIGNPLEDGES WEDDINGS AND EVENTS LLC LLC

اىل/اليف ديزاين ملتابعة املعامالت ذ.م.م
LIFE DESIGN TO FOLLOW TRANSACTIONS LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات متابعة املعامالت )8299003(
تعديل ن�ساط/حذف تعهدات احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية )9000102(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
زهرة  ال�س�����ادة/كافيترييا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اجلنوب  رخ�سة رقم:CN 1121953 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نعيم حمد عزيز خمي�س احلو�سني %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �سامل �سعيد جمعه النعيمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نايف عبد حممد العليمات

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعالن قبل �سدور الرتخي�س
للمحاماة  ال�س�����ادة/�سكوير  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
واال�ست�سارات القانونية  الرخ�سة رقم:CN 1283093 قد ابدوا 
يف  الوطن  جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق  االعالن  الغاء  يف  رغبتهم 
كان  كما  الو�سع  واعادة  بتاريخ:2016/10/31  رقم:11856  العدد 

عليه.ثم تقدموا بطلب اجراءات التعديالت التالية:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رقية علي حممد باغي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رنا حمفوظ عبده عابد %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
احلمادي  ال�س�����ادة/ح�سن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1013252:لتاجري ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الكندي احمد �سلمان احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن احمد عبداهلل �سلطان احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حور العني للمقاوالت 

CN 1101655:وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة من�سور هالل علي عبداهلل البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد جا�سم حممد ح�سن ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خمتربات 

الرمال لفح�س الرتبة - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1138101-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري 
املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مكتب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الورداين للكتابة والت�سوير - فرع 2
رخ�سة رقم:CN 1025961-2 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري 
املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/طلة احلى 

CN 2109972:عرو�س لتعهدات االفراح رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري 
املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بالك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1912041:بريل للدعاية واالعالن رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري 
املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االلف ميل للمقاوالت العامة 

 رخ�سة رقم:CN 2422234 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ االلف ميل للمقاوالت العامة

AL ALF MEEL GENERAL CONTRACTING

اىل/ االلف ميل للمقاوالت العامة ذ.م.م

AL ALF MEEL GENERAL CONTRACTING LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مركز بل�س انرتنا�سيونال الطبي ذ.م.م

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : م�ست�سفى االطفال للرعاية طويلة االمد والتاأهيل �سلمى
Children's Long - term Care and Rehabilitaion Hospital Salma

املودعة بالرقم  : 274262     بتاريخ : 2017/5/31
باإ�سم :مركز بل�س انرتنا�سيونال الطبي ذ.م.م

وعنوانه :ابوظبي - هاتف:0555453532 - �سندوق الربيد:128655
 امييل:Osman.alhaj@pmedical.com اأبوظبي

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44 امل�ست�سفى للرعاية طويلة االمد واعادة التاأهيل.
و�سف العالمة :ا�سم �سلمى يت�سمن �سعار يف حرف الياء باللغة العربية واللغة االجنليزية باللون االبي�س 

واال�سود.
االإ�سرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة )�سلمى salma( مبعزل عن العالمة باالو�ساع 

االخرى العتبارها كلمة �سائعة اال�ستخدام يف الفئة 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : �سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م
THE PERFECT MIX SA SWISS ARABIAN 1970 : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 250837     بتاريخ : 2016/3/24
باإ�سم :�سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة مكتب 101 - برج ال�سقيق �سارع التعاون - ال�سارقة - هاتف:065774451 
  info@sapguae.com:فاك�س:065774793 - �سندوق الربيد:1615 -  امييل

�سورة العالمة

م�ستح�سرات  عطور  الزينة  م�ساحيق   3  : بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
التجميل.

 THE PERFECT MIX SA SWISS ARABIAN 1970 :و�سف العالمة
مكتوبة باللغة االجنليزية اللون اال�سود كما يف املربع

االإ�سرتاطات: 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 

االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : �سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م
THE PERFECT MIX SA SWISS ARABIAN 1970 : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 250958     بتاريخ : 2016/3/27
باإ�سم :�سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة مكتب 101 - برج ال�سقيق �سارع التعاون - ال�سارقة - هاتف:065774451 
  info@sapguae.com:فاك�س:065774793 - �سندوق الربيد:1615 -  امييل

�سورة العالمة

تنظيم   ، العينات  توزيع   ، ال�سلع  35 عر�س   : بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
عرو�س االزياء لغايات ترويجية ، الت�سويق ، عر�س ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بالتجزئة 

، الدعاية واالعالن.
 THE PERFECT MIX SA SWISS ARABIAN 1970 :و�سف العالمة

مكتوبة باللغة االجنليزية اللون اال�سود كما يف املربع
االإ�سرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101301      بتاريخ: 18 / 10 / 2007                   
با�س��م:  �س. ثري �ستار لتجارة قطع غيار ال�سيارات.

وعنوانه: �س.ب 22076، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم : ) 91761 (  بتاريخ :  09 /  11 /  2008

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 18 / 10 / 2017 وحتى تاريخ :   18 /  10 /  2027        

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12197 بتاريخ 2017/12/13

الوايف للمقاوالت وال�شيانة العامة- ذ م م
بناء على حكم حمكمة اأبوظبي االبتدائية-املحكمة التجارية 
بتاريخ 2017/10/29 بدائرة الق�ساء يف اإمارة ابوظبي تقررحل 

وت�سفية �سركة
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عربي ودويل
رو�شيا تخ�شى عودة متطرفني من �شوريا اإىل اأرا�شيها 

قتيال يف اأ�شبوع مبعارك القبائل جنوب ال�شودان   170

رو�شيا تبقي 
قاعدتني يف �شوريا 

•• مو�صكو-رويرتز:

رو�سيا  اإن  ام�����س  ال��ك��رم��ل��ني  ق����ال 
بحرية  اإح��داه��ا  قاعدتني  �ستبقي 
واالأخرى جوية يف �سوريا قادرتني 
االإرهاب  �سد  �سربات  تنفيذ  على 
اإذا كانت هناك حاجة بعد اأن اأعلن 
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
�سحب جزء من القوات الع�سكرية.
واأمر بوتني ب�سحب جزء كبري من 
واأعلن  �سوريا  من  الرو�سية  القوة 

انتهاء عملها اإىل حد بعيد.
وجاء اإعالن بوتني، الذي اأظهرت 
�سيحقق  اأن���ه  ال����راأي  ا�ستطالعات 
فوزا �سهال يف االنتخابات الرئا�سية 
مل  زي�����ارة  خ����الل  اآذار،  م���ار����س  يف 
حميميم  ل���ق���اع���دة  ع���ن���ه���ا  ي���ع���ل���ن 
مع  التقى  حيث  الرو�سية  اجلوية 
كلمة  واألقى  االأ�سد  ب�سار  الرئي�س 

اأمام القوات الرو�سية.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

حذرت اأجهزة اال�ستخبارات الرو�سية ام�س من عودة متطرفني من 
واالنتخابات  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة  مباريات  قبل  �سوريا 
الرئا�سية املرتقبة يف 2018 وذلك بعد اأيام على اإعالن مو�سكو اأن 

�سوريا “حتررت بالكامل” من تنظيم داع�س االإرهابي.
�سحب  بوتني  الرو�سي فالدميري  الرئي�س  اعالن  غداة  ذلك  وياأتي 
ق�سم كبري من القوات الرو�سية من �سوريا خالل زيارة مفاجئة قام 

بها اىل قاعدة حميميم الرو�سية يف �سوريا.
 2015 ع��ام  ال�����س��وري  ال��ن��زاع  يف  الع�سكري  تدخلها  رو�سيا  وب���داأت 
ال�سوري ب�سار اال�سد ما  و�سنت �سربات جوية دعما لنظام الرئي�س 
�سكل منعطفا يف م�سار احلرب ال�سورية التي اوقعت حتى االن اكر 

330 الف قتيل وت�سببت بتهجري املاليني منذ اكر من �ست  من 
بورتنيكوف  الك�سندر  الرو�سية  اال�ستخبارات  مدير  و�سرح  �سنوات. 
خالل اجتماع للجنة مكافحة االإرهاب يف رو�سيا ان “عودة مقاتلني 
�سابقني �سمن جماعات م�سلحة خمالفة للقانون يف ال�سرق االو�سط 
ي�سكل خطرا حقيقيا اذ ميكن ان يلتحقوا بع�سابات اجرامية وخاليا 

او حتى امل�ساركة يف جتنيد مقاتلني اآخرين«.
داع�س  لتنظيم  االخ��رية  املعاقل  “مع حترير  انه  بورتنيكوف  وتابع 
من قبل القوات احلكومية ال�سورية بدعم من اجلي�س الرو�سي فان 
ملوا�سلة  �سبل  عن  البحث  اىل  �سي�سعون  ومقاتليه  التنظيم  قياديي 
رو�سيا”،  فيها  مب��ا  اخ��رى  دول  ارا���س��ي  على  االره��اب��ي��ة  ن�ساطاتهم 

بح�سب ما نقلت عنه وكالة انرتفاك�س.
ي�سمل  العامل مبا  انحاء  ال��ف مقاتل من خمتلف   40 نحو  وغ��ادر 

بعد اعالن  �سوريا  داع�س يف  تنظيم  رو�سيا، لالن�سمام اىل �سفوف 
“اخلالفة” يف �سوريا والعراق عام 2014.

رو�سي  م��ت��ط��رف   2900 ن��ح��و  ه��ن��اك  ان  اال���س��ت��خ��ب��ارات  وت��اب��ع��ت 
�سوريا  ويف  ال��ع��راق  يف  ح��ارب��وا  ال��ق��وق��از  جمهوريات  م��ن  غالبيتهم 
وي�ساف اليهم االف املقاتلني من دول اآ�سيا الو�سطى التي يقيم عدد 

كبري من مواطنيها يف رو�سيا.
�ست�ست�سيف  رو�سيا  الأن  خا�ساً  قلقاً  املحتملة  املتطرفني  تثري عودة 
حزيران   14 ب��ني  ارا�سيها  على  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة 
رئا�سية يف  انتخابات  �ست�سهد  2018 و15 متوز يوليو كما  يونيو 
اآذار مار�س ال�سنة املقبلة. واأكد مدير اال�ستخبارات ان اأجهزة االمن 
املباريات  �ست�ست�سيف  مدينة   13 يف  هجمات  وق��وع  منع  �ست�سمن 
�ستتجمع فيها  ال��ت��ي  امل��واق��ع  ام��ن  اول��وي��ت��ن��ا ه��ي �سمان  ان  ق��ائ��ال: 

احل�سود وكذلك البنى التحتية ومواقع ريا�سية ت�ست�سيف مباريات 
لهجمات  اهدافا  تتحول  اال  على  حر�سا   2018 ع��ام  العامل  كاأ�س 

اإرهابية.
وتعر�ست رو�سيا لعدة هجمات اإرهابية خالل العام احلايل احدها يف 

ني�سان ابريل يف مرتو �سانت بطر�سبورغ واوقع 14 قتيال.
 18 اأحبطت  الرو�سية  االم��ن  اأجهزة  ان  يقول  بورتنيكوف  وم�سى 
بينما مت  ب��ه  ال��ف م�ستبه  م��ن  اك��ر  واأوق��ف��ت   2017 خمططا يف 

الق�ساء على 78 اآخرين.
اي�سا، توقيف ثالثة عنا�سر مفرت�سني من  اال�ستخبارات  واأعلنت 
انتحارية  لهجمات  يعدون  كانوا  الو�سطى  ا�سيا  من  داع�س  تنظيم 
ال�سنة ويف االري��اف خ��الل حملة  راأ���س  يف مو�سكو خ��الل احتفاالت 

االنتخابات الرئا�سية املقررة يف اآذار مار�س املقبل.

 جوبا-اأ ف ب:
170 �سخ�سا خالل معارك بني قبائل  اأك��ر من  قتل 
متناف�سة تقوم برتبية املا�سية يف و�سط جنوب ال�سودان 
يف االأ�سبوع املا�سي، وفق ما اأكد نائب يف والية البحريات 
الكربى. وقال النائب داروي مابور تيني ان نحو 200 
اأ���س��ي��ب��وا ب��ج��روح يف ه���ذه امل���ع���ارك يف  �سخ�س اآخ���ري���ن 
غرب  �سمال  كيلومرتا   250 نحو  تبعد  التي  املنطقة 
اجلمعة  ا�سارت  �سابقة  ح�سيلة  وكانت  جوبا.  العا�سمة 
60 قتيال يف هذه املعارك التي اندلعت يف  اىل �سقوط 
6 كانون االأول دي�سمرب بني قبائل متناف�سة من اتنيات 

الدينكا وروب وباكام.
ي�سمل  ما  املنطقة  يف  الطوارئ  حالة  احلكومة  واأعلنت 
ال�سلطات  فيها  تريد  التي  التي  املناطق  يف  جنود  ن�سر 
امل��ح��ل��ي��ة دع��م��ا مل��واج��ه��ة ه���ذه امل���ع���ارك. وق����ال الناطق 

 وفاة جندي اأمريكي فّر اإىل كوريا ال�شمالية 
•• �صيول-رويرتز:

تويف جندي اأمريكي فّر اإىل كوريا ال�سمالية منذ اأكر من ن�سف قرن و�ُسمح 
له يف النهاية مبغادرة الدولة املعزولة، يف اليابان عن عمر 77 عاما.

بداأت اإحدى اأغرب الق�س�س يف فرتة احلرب الباردة يف عام 1965 عندما 
اختفى ت�سارلز روبرت جنكينز، وكان اآنذاك �سارجنت يف اجلي�س االأمريكي 
عمره 24 عاما، يف اإحدى ليايل يناير كانون الثاين عندما كان يف دورية يف 

املنطقة منزوعة ال�سالح بني الكوريتني.
نورث  ال�����س��غ��رية يف والي���ة  �سكوير  ري��ت�����س  ب��ل��دة  م��ن  وه���و  وق���ال جنكينز، 
كاروالينا ومل يتلق قط اأي تعليم عال، يف حماكمة عرفية مثرية يف اليابان 
يف عام 2004 اإنه فر لتجنب مهمة خطرة يف كوريا اجلنوبية وللفرار من 

القتال يف فيتنام.
واأثناء وجوده يف كوريا ال�سمالية، حيث كان يقوم بتدري�س اللغة االإجنليزية 
للجنود، وجرى ت�سويره باأنه جا�سو�س اأمريكي �سرير يف فيلم دعائي، التقى 
جنكينز مع هيتومي �سوجا وتزوجها. و�سوجا يابانية ت�سغره بع�سرين عاما 

خطفتها كوريا ال�سمالية للم�ساعدة يف تدريب اجلوا�سي�س.
2002 وتبعها جنكينز وابنتاه  اليابان يف عام  اإىل  و�ُسمح ل�سوجا بالعودة 

املولودتان يف كوريا ال�سمالية يف عام 2004.
راأ�س  �سادو م�سقط  بلدة  اأ�سرته يف  للعي�س مع   2004 عام  اأواخ��ر  وانتقل 

زوجته بعدما اأم�سى عقوبة مدتها 30 يوما للهروب من اخلدمة.
واأكد م�سوؤول يف بلدة �سادو وفاته لكنه مل يدل مبزيد من التفا�سيل.

الرئا�سي اتني ويك اتني ان “حالة الطوارئ تهدف اىل 
وقف العنف” موؤكدا ان املدنيني “حو�سروا يف منازلهم 

ب�سبب املعارك العنيفة«.
ف��ان��ه مت  ب��ول م��ا���س��وك  وبح�سب وزي���ر االع���الم املحلي 

احراق منازل وارغام �سكان على الفرار من قراهم.
ب��ني رع��اة م��ن قبائل  ا�ستباكات دام��ي��ة  وك��ث��ريا م��ا تقع 
املا�سية  �سرقة  فيها  يتم  ال�����س��ودان،  جنوب  يف  متناف�سة 
ونهب ممتلكات، وكثريا ما يتم اغت�ساب ن�ساء وخطف 

اطفال، ما يوؤجج دوافع الهجمات االنتقامية.
انعدام االم��ن يف هذا  التوترات من اج��واء  وتزيد ه��ذه 
البلد الذي ي�سهد حربا اهلية منذ كانون االأول دي�سمرب 
ومنا�سري  ك��ري  �سلفا  الرئي�س  م��وؤي��دي  ب��ني   2013
االف  النزاع ع�سرات  واوق��ع  ري��اك م�سار.  ال�سابق  نائبه 

القتلى وت�سبب بنزوح املاليني.

زعيم  م�����س��ري  ال���غ���م���و����س  وي���ل���ف 
البغدادي،  بكر  اأب��و  داع�س  تنظيم  
الذي مت بث اآخر ت�سجيل له يف 29 
عنا�سر  فيه  دع��ا  �سبتمرب،  اأي��ل��ول 

التنظيم اإىل القتال.
ال�سعب  “من  ال��ت��م��ي��م��ي  وي���ق���ول 
ال��ب��غ��دادي يف هذه  اأي����ن  ن��ق��ول  اأن 
امل��رح��ل��ة، ول��ك��ن ك��ان ه��ن��اك قلق يف 
بع�س دوائر التنظيم لناحية غيابه 
اأعتقد  لكنني  قيادي  دور  لعب  عن 
رغم  للتنظيم  م��ه��م��اً  زال  م��ا  اأن����ه 

خ�سائره الع�سكرية«.

ما  املتتالية،  خ�سائره  رغ��م  وع��ل��ى 
زال باإمكان التنظيم وفق التميمي 
ت��ه��ري��ب ال��ر���س��ائ��ل وال���وث���ائ���ق بني 
يكون  اأن  مرجحاً  املناطق  خمتلف 
يتبع نظاماً م�سفراً على االنرتنت 

للتوا�سل.
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  وان��ع��ك�����س��ت ه���زائ���م 
اآلته  ت��راج��ع��اً يف ا����س���دارات  اأي�����س��اً 
االأخبار  غالبية  وب��ات��ت  الدعائية، 
باملعارك  م��ت��ع��ل��ق��ة  ي��ن�����س��ره��ا  ال��ت��ي 
يف  املتقطعة  والهجمات  امل�ستمرة 

حمافظة دير الزور .

كل  معاقباً  معينة،  اأزي���اء  وفر�سه 
اأوام��ره باجللد وقطع  من يخالف 

االأيدي و�سواًل اىل القتل.
ويقول التميمي �سحيح اأن مقاتلي 
اأنحاء  يف  م��وزع��ون  داع�����س  تنظيم 
ال��ب��الد، ل��ك��ن ه���ذا ال يعني اأن���ه ما 
حني  مو�سحاً  بينهم،  توا�سل  من 
اأرا�س  على  ي�سيطر  التنظيم  ك��ان 
اإىل  ال��ع��راق  م��ن  ببع�سها  مت�سلة 
لبعث  ر�سمياً  �سوريا، اعتمد نظاماً 
االإدارات  ب��ني  وال��ر���س��ائ��ل  ال��وث��ائ��ق 

واملناطق.

•• بريوت-اأ ف ب:

حت����ول ت��ن��ظ��ي��م داع�������س االإره����اب����ي 
م����ن م�������س���روع م����ا ي�����س��م��ى خالفة 
متفرقة  ع�����س��اب��ات  جم��م��وع��ة  اإىل 
وخائرة القوى يف �سوريا، التي من 
املتوق��ع اأن ت�سري قريباً على خطى 
العراق مع قرب انتهاء احلرب �سد 

املتطرفني على اأرا�سيها.
على  احل��رب  نهاية  ب��غ��داد  واأعلنت 
تنظيم داع�س بعد عام �سهد معارك 
التنظيم  ب��خ�����س��ارة  ان��ت��ه��ت  عنيفة 
االأ�سا�سي  معقله  امل��و���س��ل،  مدينة 
يف العراق، وكامل احلدود ال�سورية 
�سلة  �سابقاً  �سكلت  التي  العراقية 
ال��و���س��ل ب��ني اأرا����س���ي اخل��الف��ة يف 

البلدين.
ومل يعد التنظيم ي�سيطر على اأي 
ل��ك��ن��ه يحتفظ  ���س��وري��ا،  م��دي��ن��ة يف 
بقرى وبلدات وجيوب ينت�سر فيها 
ب�سعة اآالف من املقاتلني، من دون 
�سرعية  م��ق��ار  اأي  ل��ه��م  ي��ك��ون  اأن 
اأن ي��دي��روا ما  اأو دواوي����ن اع��ت��ادوا 

ي�سمى “اخلالفة” منها.
ورغم ذلك، �سارعت رو�سيا االأ�سبوع 

�سوريا  ب���اأن  االإع�����الن  اإىل  امل��ا���س��ي 
التنظيم  م����ن  ب���ال���ك���ام���ل  حت������ررت 

املتطرف.
ال�سوري  امل��ر���س��د  م��دي��ر  وي��و���س��ح 
حلقوق االإن�سان رامي عبد الرحمن 
التنظيم  بات  بر�س  لوكالة فران�س 
داخ��ل  متفرقة  جمموعات  جم��رد 

االأرا�سي ال�سورية.
العمليات  ت���ت�������س���ارع  اأن  وي���ت���وق���ع 
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة يف 
حم���اول���ة م���ن ك���ل ط���رف لتحقيق 
ن�سر قريب بالق�ساء على التنظيم، 
التنظيم عمله  يوا�سل  اأن  مرجحاً 

عرب خاليا نائمة.
ورغم اأن هوؤالء لن يكونوا قادرين 
معينة،  مناطق  اجتياح  اع��ادة  على 
اأ�سرار  اح��داث  با�ستطاعتهم  لكن 
م������ن خ��������الل ه����ج����م����ات م���������س����ادة 
وت���ف���ج���ريات م��ت��ف��رق��ة ع��ل��ى منط 

حروب امليلي�سيات.
ن�سطاً  املتطرف  التنظيم  ي��زال  وال 
ال�سفة  ع��ل��ى  ���س��غ��رية  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سرقية لنهر الفرات يف حمافظة 
مئات  يتح�سن  ح��ي��ث  ال����زور،  دي���ر 
املقاتلني  هجمات  �سد  املتطرفني 

ب���دع���م جوي  ال���������س����وري  اجل���ي�������س 
رو�سي.

منف�سلني  ه��ج��وم��ني  وق���ع  وع��ل��ى 
يعد  ����س���وري���ا، مل  ����س���رق  ����س���ده يف 
التنظيم ي�سيطر اال على نحو 18 
قرية وبلدة على ال�سفاف ال�سرقية 
يت�سدى  ح���ي���ث  ال�����ف�����رات،  ل���ن���ه���ر 
�سوريا  ت�سنه قوات  لهجوم م�ستمر 

الدميوقراطية.
�سغرية  منطقة  على  ي�سيطر  كما 
يف ري����ف احل�����س��ك��ة اجل���ن���وب���ي تقع 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  دائ�������رة  يف 

للمقاتلني االأكراد.
بن  “خالد  ف�������س���ي���ل  وي����ت����واج����د 
املتطرف  للتنظيم  املوؤيد  الوليد” 
يف حمافظة درعا جنوباً، ويخو�س 
الف�سائل  �سد  م��ع��ارك  با�ستمرار 
حد  على  النظام  وق���وات  املعار�سة 

�سواء.
الهجمات،  ت���ل���ك  ك����ل  وق�����ع  ع���ل���ى 
يرجح حمللون فرار الكثريين من 
مناطق  يف  واختباءهم  املتطرفني 
اختالطهم  اأو  ن��ائ��ي��ة  ���س��ح��راوي��ة 
احلياة  اىل  وع��ودت��ه��م  ب��ال��ن��ازح��ني 

املدنية.

تنظيم  و���س��ّن  وحلفائهم.  االأك����راد 
داع�س االثنني �سل�سلة هجمات على 
مواقع لقوات النظام املتواجدة على 
ال�سفة الغربية للنهر، اأ�سفرت عن 
االأق��ل من  23 عن�سراً على  مقتل 
اجلي�س ال�سوري وحلفائه، وفق ما 

وثق املر�سد.
�سواء  ع������دة،  ه���ج���م���ات  وق�����ع  ع���ل���ى 
ال�سوري  اجلي�س  قادها  التي  تلك 
�سوريا  ق������وات  اأو  رو�����س����ي  ب���دع���م 
)ف�����س��ائ��ل كردية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
اأم����ريك����ي، خ�سر  وع���رب���ي���ة( ب��دع��م 
يف  �سيطرته  مناطق  داع�س  تنظيم 

�سمال و�سرق وو�سط �سوريا.
و����س���ك���ل ط�����رد امل���ق���ات���ل���ني االأك�������راد 
التي  ال��رق��ة،  مدينة  م��ن  للتنظيم 
اأبرز  ���س��وري��ا،  يف  معقله  تعد  ك��ان��ت 

خ�سائره.
على  ي�سيطر  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ي����زال  وال 
اأج��زاء من خميم الريموك وحيي 
ال��ت�����س��ام��ن واحل���ج���ر االأ�����س����ود يف 
ج���ن���وب دم�������س���ق، وع���ل���ى ع�����دد من 
ال�سرقي  حم�س  ري��ف��ي  يف  ال��ق��رى 
وحماة ال�سرقي، الواقعني يف دائرة 
يقودها  التي  الع�سكرية  العمليات 

ال���������س����وؤون  ال����ب����اح����ث يف  وي�����ق�����ول 
لفران�س  التميمي  اأمي��ن  اجلهادية 
ب���ر����س حت����ول ت��ن��ظ��ي��م داع�������س اإىل 
ح��رك��ة مت���رد م��ن��ذ م����دة، رغ���م اأنه 
م�سروع  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  اأن  ح����اول 
ال��ت��ي ي�سيطر  امل��ن��اط��ق  ال��دول��ة يف 
دم�سق  ج��ن��وب  يف  خ�سو�ساً  عليها 

وجنوب البالد.
وي�����س��ي��ف اأن����ا م��ت��اأك��د اأن����ه ال يزال 
هناك تراتبية قيادية لكن الهيكلية 
العامة باتت اأقل متا�سكاً من قبل، 
باملعنى  مقار  هناك  لي�س  مو�سحاً 
�سلطة  ه��ن��اك  لي�س  للكلمة،  ال��ع��ام 
مركزية على غرار ما كانت الرقة 

ت�سكله لتنظيم داع�س يف �سوريا«.
و2017،   2016 العامني  وب��ني 
ف��ر���س ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ���س��ك��اًل من 
املحاكم  ع�����رب  ال�����دول�����ة  اأ�����س����ك����ال 
املعروفة  وال�������س���رط���ة  ال�����س��رع��ي��ة 
ب�����احل�����س��ب��ة وال�����دواوي�����ن االإداري������ة 

وال�سجون.
الرعب  امل��ت��ط��رف  التنظيم  واأث�����ار 
ع���رب ق��ي��ود م�����س��ددة ف��ر���س��ه��ا على 
ك��االم��ت��ن��اع ع��ن التدخني  ال�����س��ك��ان 
الالقطة  ال�������س���ح���ون  اق���ت���ن���اء  اأو 

•• طرابل�س-اأ ف ب:

الدولية  ال��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ات��ه��م��ت 
ام���������س احل����ك����وم����ات االأوروب������ي������ة 
بالتواطوؤ يف احتجاز مهاجرين يف 
ظروف مروعة يف ليبيا، وانتقدت 
م�ساعدتها خلفر ال�سواحل الليبي 
ب��ال��ت��ورط يف جتارة  اتهمته  ال��ذي 

الرق.
واأع���ل���ن���ت امل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة يف 
االأوروبية  “احلكومات  ان  تقرير 
متورطة عن �سابق علم يف التعذيب 
واالنتهاكات املرتكبة بحق ع�سرات 
وامل���ه���اج���ري���ن  ال����الج����ئ����ني  االف 
الهجرة  �سلطات  لدى  املحتجزين 

الليبية يف ظروف مروعة«.
واتهمت املنظمة االأوروبيني بدعم 
وا�ستغالل  النتهاك  معقد  “نظام 
يتبعه  واملهاجرين”  ال��الج��ئ��ني 
مراكز  وم�سوؤولو  ال�سواحل  خفر 
واحد  بهدف  واملهربون  االحتجاز 
ه����و م���ن���ع امل���ه���اج���ري���ن م����ن عبور 

البحر املتو�سط.
دال���وي�������س���ن مدير  و�����س����رح ج�����ون 
“ع�سرات  ان  اأوروب������ا  يف  امل��ن��ظ��م��ة 
ال  م����ا  اىل  حم���ت���ج���زون  االآالف 
تتعر�س  مكتظة  م��راك��ز  يف  نهاية 
ب�سورة  لالنتهاك  حقوقهم  فيها 

منظمة«.
االأوروبية  احلكومات  اإن  واأ���س��اف 
ت���ام بهذه  ع��ل��م  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�ست 
متورطة  ه���ي  واإمن�����ا  ال���ت���ج���اوزات 

فيها.

“احلكومات  دال���وي�������س���ن  ودع�������ا 
االوروب����ي����ة اىل اع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
ت���ع���اون���ه���ا م�����ع ل���ي���ب���ي���ا يف جم���ال 
بال�سفر  للنا�س  وال�سماح  الهجرة 
القانونية  ال�سبل  عرب  اأوروب���ا  اىل 
وال �سيما عرب اإعادة اإيواء ع�سرات 

اآالف الالجئني«.
اأن ي�سروا على  اأن عليهم  واأ�ساف 
اأن تنهي ال�سلطات الليبية عمليات 
واحتجاز  االع��ت��ب��اط��ي��ة  ال��ت��وق��ي��ف 
اإىل  داعياً  واملهاجرين،  الالجئني 
االجانب  الفوري عن كل  االإف��راج 
االحتجاز  م��راك��ز  يف  املحتجزين 

ومدهم  الليبيني  ال�سواحل  خفر 
بالتجهيزات العرتا�س املهاجرين 

يف البحر.
“املهاجرين  ان  املنظمة  وت��اب��ع��ت 
يعرت�سهم  ال���ذي���ن  وال���الج���ئ���ني 
ينقلون  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��واح��ل  خ��ف��ر 
يلقون  حيث  اح��ت��ج��از  م��راك��ز  اىل 
ان  م�سيفة  عة”،  ُمرِوّ م��ع��ام��ل��ة 
ي���زال���ون  ال  ���س��خ�����س  ال�����ف   20“
حمتجزين يف هذه املراكز املكتظة 
معايري  اأدن������ى  ت���راع���ي  ال  وال���ت���ي 

النظافة ال�سحية«.
التي  ال���دول���ي���ة  ال��ف�����س��ي��ح��ة  ب��ع��د 

اإن����ه م��ن��ذ نهاية  ل��ي��ب��ي��ا. وق����ال  يف 
االحت����اد  دول  ات���خ���ذت   ،2016
 - ايطاليا  �سيما  وال   - االأوروب�����ي 
اإغالق  ع��دة اج���راءات تهدف غلى 
طريق الهجرة عرب ليبيا ومنطقة 
و���س��ط ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط م��ن دون 
على  بعواقبها  اه��ت��م��ام  اأي  اإي����الء 

املحتجزين يف ليبيا.
احلكومات  ان  امل��ن��ظ��م��ة  وت���ق���ول 
م�ساعدات  ق����دم����ت  االأوروب�������ي�������ة 
غري  ال��ه��ج��رة  مكافحة  هيئة  اىل 
ال�������س���رع���ي���ة ال����ت����ي ت����دي����ر م���راك���ز 
االحتجاز يف ليبيا وقامت بتدريب 

جتارة  عن  �سور  ن�سر  اث��ر  ظهرت 
اأع��ل��ن االحتاد  ل��ي��ب��ي��ا،  ال��رق��ي��ق يف 
عزمه  املا�سي  اال�سبوع  االأفريقي 
اعادة هوؤالء الع�سرين األف �سخ�س 
�ستة  خالل  االأ�سلية  بلدانهم  اإىل 

اأ�سابيع.
وتخ�سع مراكز االحتجاز حلكومة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة التي  ال���وط���ن���ي  ال����وف����اق 
الدولية.  االأ����س���رة  ب��دع��م  حت��ظ��ى 
املهاجرين  م���ن  االالف  وه���ن���اك 
اعتقال  م����راك����ز  يف  امل��ح��ت��ج��زي��ن 
ف�سائل  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����س��ي��ط��ر  اخ�����رى 

م�سلحة ال تخ�سع الأي �سلطة.

التنظيم االإرهابي ال يزال يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب 

�شوريا على خطى العراق مع قرب انتهاء احلرب على داع�س

منظمة العفو تتهم اأوروبا بالتواطوؤ حيال املهاجرين 

اأالباما تنتخب ممثلها يف جمل�س ال�شيوخ 
•• ميدالند �صيتي-اأ ف ب:

بعد اأ�سابيع من الف�سائح، بداأ ناخبو االباما االإدالء باأ�سواتهم و�سط تناف�س 
ال�سيوخ بني جمهوري متهم بالتحر�س بقا�سرات قبل  على مقعد جمل�س 
التي  ال��والي��ة  يف  متوقع  غري  ف��وز  حتقيق  اإىل  ي�سعى  ودميوقراطي  عقود 
لطاملا كانت معقال للمحافظني. وفتحت مراكز االقرتاع يف انحاء الوالية 

يف ال�سابعة �سباحا ومن املقرر ان تغلق يف ال�سابعة م�ساء )01،00 ت غ(.
التي يتابعها  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يف هذه االنتخابات  ويرى 
املراقبون عن كثب اختبارا الأ�سلوبه ال�سعبوي حيث دعا اأن�ساره اإىل اختيار 
اجلمهوري روي مور، وهو قا�س �سابق من غالة املحافظني تركزت اأ�سواء 
ن�ساطه  باإدخال  يرغب  الذي  مور،  ويواجه  البداية.  من  عليه  االنتخابات 
بفتاتني  ب��اأن��ه حت��ر���س  �سهر  منذ  ات��ه��ام��ات  ال�����س��ي��وخ،  اإىل جمل�س  ال��دي��ن��ي 
الثالثينات  يف  عاما  مدعيا  ك��ان  عندما  ال�سبعينات  اأواخ���ر  يف  قا�سرتني 
م���ن ع���م���ره. وو���س��ع��ت ال��ف�����س��ي��ح��ة م��ق��ع��د جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ ع���ن اأالباما 
الدميوقراطيني الأول مرة منذ ربع قرن. وهزت كذلك �سفوف  مبتناول 
التنحي  اإىل  الكونغر�س مور  واأع�ساء  قادة احلزب  دعا  اجلمهوريني حيث 
لدى ورود االتهامات لكن دون فائدة. واالآن، بغ�س النظر عن النتيجة، بات 
اجلمهوريون يف و�سع ال يح�سدون عليه. ففي حال فوز مور، هناك خطر 
ان تلطخ �سمعة احلزب اجلمهوري عرب ربطه بالقا�سي خا�سة يف وقت تهز 
االتهامات بالتحر�س اجلن�سي ال�ساحة ال�سيا�سية يف وا�سنطن بعد الك�سف 

عن �سوء �سلوك جن�سي يف هوليوود والو�سط االإعالمي.
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الفجر الريا�ضي

االأوروبية  اجلمعية  موؤمتر  يف  الكرة  باحتاد  اخلا�شة  العلمية  اجلل�شة  يف  تو�شيات   7

الطنيجي ي�سيد بربامج االأكادميية ويدعو الدار�سني لنقل املعرفة الفنية اإىل مالعبهم 

ختام ناجح لدورة م�شريف حرا�س املرمى يف دبي مب�شاركة 17 متدربا 

اأ�سطورة الرجبي العاملي مايك فيليب�س يتعاون مع ج�ست بالي الإطالق اأول اأكادميية رجبي حتمل ا�سمه يف االإمارات

االأكادميية اجلديدة تفتح اأبوابها لالعبني ال�شغار الذي ترتاوح اأعمارهم بني 3 و11 عاًما
الويلزي  ال��رج��ب��ي  اأ���س��ط��ورة  فيليب�س،  م��اي��ك  اف��ت��ت��ح 
اأ�سمه يف  اأكادميية الرجبي االأوىل التي حتمل  العاملي، 

االإمارات بالتعاون مع اأكادميية ج�ست بالي.
امل�ساركات  اأكرب عدد من  فيليب�س �ساحب  ويعد مايك 
لعب  دولية  مباراة   99 يف  �سارك  اإذ  ويلز،  يف  الدولية 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل  فيعا اإىل ج��ان��ب ف��ري��ق وي��ل��ز ال��وط��ن��ي 
ويقود  واإي���رل���ن���دة،  امل��ت��ح��دة  للملكة  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ري��ق 
فيليب�س العبي الرجبي ال�سغار الذي ترتاوح اأعمارهم 
بني 3 و11 عاًما يف ح�س�س تدريبية تت�سمن العديد 
من االأن�سطة الريا�سية �سمن اأكادميية مايك فيليب�س 
تدريبيًة  ا  ح�س�سً االأكادميية  وتنظم  دبي.  يف  للرجبي 
ال��واق��ع��ة يف  الكلية االإجنليزية دب��ي  دوري���ًة يف ك��ل م��ن 
منطقة جمريا 3 ومدر�سة نورد اأنغليا دبي الواقعة يف 
عناية  بكل  التدريبية  �سارع ح�سة. و�سممت اجلل�سات 
لرتتقي مبهارات الالعبني ال�سغار وتعمل على تطوير 
م�ستويات اللياقة البدنية ب�سكل عام، ويف الوقت نف�سه 

بوقتهم  اال�ستمتاع  لهم  تتيح 
خالل ممار�ستهم الريا�سة.

لنجوم  االأك���ادمي���ي���ة  وت���وف���ر 
فر�سة  الرجبي  يف  امل�ستقبل 
رائعة للتدرب اإىل جانب واحد 
الرجبي  الع���ب���ي  اأك�����ر  م���ن 
خربة والتعرف ب�سكل مبا�سر 
�ساعدته  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  على 
النجومية  يف االنطالق نحو 
وال�سعود اإىل قمة الريا�سة. 
الرجبي  ري���ا����س���ة  وت���ت���م���ت���ع 
االإمارات،  يف  وا�سعة  ب�سعبية 
الفرق  م��ن  العديد  وت�سارك 

من خمتلف االأعمار من الفتيات واالأوالد ف مبارياتها 
�سمن مدار�سهم ومع اأ�سدقائهم، باالإ�سافة اإىل العديد 
من البطوالت التي تعقد دورًيا وت�سارك فيها فرق من 

خمتلف مدار�س الدولة. 
مايك  علق  املنا�سبة،  وبهذه 
“اأنا �سعيد للغاية  فيليب�س: 
االأكادميية  ه����ذه  ب��اف��ت��ت��اح 
االإم�������������ارات  يف  اجل�������دي�������دة 
بالي،  م��ع ج�ست  ب��ال��ت��ع��اون 
الرجبي  ري����ا�����س����ة  ت��ت��م��ت��ع 
وا�سع  وانت�سار  كبري  ب��دع��م 
اب�����ت�����داء من  االإم�����������ارات  يف 
وو�سواًل  ال��ه��واة  ال��الع��ب��ني 
اإىل املحرتفني على ال�سعيد 
الدويل. واأنا اأتطلع لتدريب 
وتزويد  ال�سغار  ال��الع��ب��ني 
اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني ب��امل��ه��ارات واخل����ربات 
ريا�سة  تتميز  املا�سية.  ال�سنوات  اكت�سبتها خالل  التي 
اأو  الفتيات  م��ن  ���س��واء  اجلميع  تنا�سب  باأنها  الرجبي 

الفئات  خمتلف  م��ن  االأوالد 
العمرية«.

ال�سنوات  “�سهدت  واأ���س��اف: 
يف  ازدي�����اًدا  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 
�سعبية ريا�سة الرجبي لدى 
الفتيات �سواء يف االإمارات اأو 
يف خمتلف اأنحاء العامل، كما 
لدى  املحرتفني  فئة  ت�سهد 
متزايًدا  ازده�����اًرا  ال��الع��ب��ات 
تطوير  ب����رام����ج  يف  ومن��������ًوا 
ال��الع��ب��ات. وه��ذا م��ا ي�ساهم 
يف تقدمي املزيد من التطور 
للريا�سة م�ستقباًل، كما اأننا 

ن�سجع على ذلك يف اأكادميية مايك فيليب�س للرجبي. 
تتيح يل  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الفر�سة  ل��ه��ذه  واأن���ا متحم�س 
االأع���م���ار واجلن�سيات  م���ن خم��ت��ل��ف  ال�����س��غ��ار  ت���دري���ب 

وم�ستويات املهارة يف دبي«.
وك������ان م���اي���ك ف��ي��ل��ي��ب�����س قد 
من  ال�����ع�����دي�����د  يف  �������س������ارك 
الدولية  ال��رج��ب��ي  م��ب��اري��ات 
ويلز  م��ن��ت��خ��ب  ج���ان���ب  اإىل 
بريطانيا  ومنتخب  الوطني 
واإيرلندة قدم فيها اأداًء رائًعا 
اأك�سبه �سهرًة عامليًة، كما لعب 
الريا�سية  م�����س��ريت��ه  خ���الل 
من  جم���م���ع���ة  �����س����ف����وف  يف 
اأه�����م اأن���دي���ة ال��رج��ب��ي ومن 
�سمنها بايون وكارديف بلوز 
واأو�سربيز وراي�سينغ ميرتو، 

كان اآخرها يف �سفوف �سكارليت�س.
وك���ان فيليب�س ق��د ع��اد ع��ن ق���رار اع��ت��زال��ه حت��ت طلب 
اإىل جانب  اإ���س��اف��ي��ت��ني  م��ب��ارات��ني  ل��ي��ل��ع��ب  امل�����س��ج��ع��ني 

التي   14 املحرتفني  بطولة  �سمن  �سكارليت�س  فريق 
ا�ست�سافتها جنوب اإفريقيا يف �سهر دي�سمرب.

ويرافق فيليب�س يف االإ�سراف على اجلل�سات التدريبية 
اإميلني جونز،  الرجبي  الفائدة مدرب  باملتعة  احلافلة 
وي�سارك جونز يف تدريب ال�سغار ىل ريا�سة الرجبي يف 

دبي منذ ثالث �سنوات.
تدريب  يف  ع��اًم��ا   25 على  تزيد  خ��ربة  جونز  وميتلك 
اأك��ادمي��ي��ة بونتيبول  ل��ع��ب يف ���س��ف��وف  ك��م��ا  ال��رج��ب��ي، 
ال��ع��دي��د نت  امل��ت��ح��دة، ودرب  امل��م��ل��ك��ة  واأب��ريغ��اف��ن��ي يف 
الفرق واملدار�س يف جنوب غرب اإجنلرتا، ويعرف جونز 
املدربني  من  جعله  ال��ذي  التدريب  يف  املمتع  باأ�سلوبه 

املف�سلني يف دبي.
املدربني  من  الريا�سية  امل��ه��ارات  تعلم  اإىل  وباالإ�سافة 
اخلبريين، يحظى طالب االأكادميية بفر�سة ا�ستخدام 
املرافق الريا�سية املميزة التي تتمتع بها كل من الكلية 

االإجنليزية دبي ومدر�سة نورد اأنغليا.
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علمية  جل�سة  ال��ق��دم  ك���رة  ب��احت��اد  الطبية  اللجنة  ع��ق��دت 
الأطباء  االأوروب��ي��ة  اجلمعية  موؤمتر  جل�سات  �سمن  خا�سة 
االأن���دي���ة، وال���ذي اأق��ي��م خ��الل ي��وم��ي 9 و 10 م��ن ال�سهر 
اجل��اري، وتراأ�ست اجلل�سة الدكتورة  رمية احلو�سني نائب 
لوبو جراح  باولو  والدكتور   الريا�سي،  الطب  رئي�س جلنة 
اأندية  اأطباء  العديد من  الربازيلية،  ومب�ساركة  املنتخبات 

الدولة.
وحتدث الدكتورة رمية احلو�سني، خاللها عن ريا�سة املراأة 

املتحدة، وعر�ست جمموعة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  داخ��ل 
ن�ساط  ال�����س��ي��دات يف  االإح�����س��ائ��ي��ات اخل��ا���س��ة مب�ساركة  م��ن 
كرة القدم، وباقي االأن�سطة الريا�سية االأخرى، اإ�سافة اىل 
العاملة  الن�سائية  الطبية  باالأطقم  اخلا�سة  االإح�سائيات 
داخل الدولة، كما مت ا�ستعرا�س التحديات اخلا�سة بريا�سة 
امل�ستقبل  ال���الزم���ة حل��ل��ه��ا يف  االق����رتاح����ات  امل�����راأة وو����س���ع 

القريب. 
و�سع  اأهمها  تو�سيات،  �سبعة  بتقدمي  اجلل�سة  واختتمت 
برنامج خا�س بتوقيت االإحماء واأثره على االأداء والوقاية 
من االإ�سابات، متكني وا�ستقطاب الكوادر الطبية الن�سائية 

اخلدمات  وت��ق��دمي  الريا�سي،  الطب  جم��ال  يف  للم�ساركة 
ال��الزم��ة ل��الع��ب��ني، ���س��رورة واأه��م��ي��ة و���س��ع ق��اع��دة بيانات 
خا�سة باالإ�سابات الريا�سية، ال�ستخدامها الأغرا�س البحث 

العلمي، وو�سع ال�سيا�سات التنظيمية املتبعة.
الفئات  يف  الالعبني  ب�سحة  باالإهتمام  اجلل�سة  اأو�ست  كما 
ال�سنية، واملواظبة على التعليم امل�ستمر والتدريب  للكوادر 
الطبية ل�سمان تقدمي اخلدمة العالجية االأف�سل، و�سرورة 
واحلكام  والالعبني  امل��درب��ني  ل��دى  الطبية  املعرفة  تنمية 
االأولية،  االإ�سعافات  اإج���راء  كيفية  يتعلق  فيما  وخ�سو�ساً 

واأهمية دعم البحوث العلمية يف جمال الطب الريا�سي.
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 �سهد �سعادة �سعيد عبيد الطنيجي 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س احت����اد ال���ك���رة رئي�س 
جل���ن���ة امل�������س���اب���ق���ات، خ���ت���ام ال������دورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة مل�����س��ريف ح��را���س املرمى 
اأكادميية احتاد كرة  والتي نظمتها 
10 وحتى  م��ن  ال��ف��رتة  ال��ق��دم يف 
نادي  مبقر  اجل���اري،  دي�سمرب   12
العوير،  ف���رع  دب���ي  االأه���ل���ي  ���س��ب��اب 
العو�سي،  اأح���م���د  زك���ري���ا  وق��دم��ه��ا 
حرا�س  مل��درب��ي  االآ���س��ي��وي  املحا�سر 
من  متدربا   17 مب�ساركة  امل��رم��ى 
دول خمتلفة ) االإمارات وال�سعودية 
وم�����س��ر و����س���وري���ا واالأوروج���������واي( 
على  التدريبية  ال����دورة  وا�ستملت 
تناولت  حما�سرات نظرية وعملية 
ملدربي  ال��ت��دري��ب  م�ستجدات  اآخ���ر 

حرا�س املرمى. 
حتيات  االحت���اد  رئي�س  نائب  ونقل 
غليطة  بن  م��روان  املهند�س  �سعادة 
للدار�سني  ال����ك����رة  احت������اد  رئ���ي�������س 
االأه����داف  بتحقيق  ل��ه��م  ومت��ن��ي��ات��ه 

التدريبية  ال�����������دورات  ه������ذه  م����ن 
باالإ�ستفادة  تتمثل  والتي  املتقدمة 
وتطبيقها  املعلومات  من  الق�سوى 
ومدربني  كم�سرفني  عملهم  خالل 
املعرفة  ون���ق���ل  امل����رم����ى،  حل����را�����س 
وح����را�����س  امل�����درب�����ني  اإىل  ال���ف���ن���ي���ة 

املرمى، ملا ت�سمنته هذه الدورة من 
معلومات مهمة ومكثفة متثل حالة 
م��ن رف���ع امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي واملعريف 

للم�ستفيدين من هذه الدورات. 
الربامج  ع��ل��ى  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  واأث���ن���ى 
احتاد  اأك��ادمي��ي��ة  قبل  م��ن  املعتمدة 

اإيجابيا  تنوعا  متثل  وال��ت��ي  ال��ك��رة 
م��ن ح��ي��ث اأ���س��ك��ال وم�����س��م��ون هذه 
اإ�ستقطابها  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ربام��ج 
للخربات الوطنية والعاملية لتقدمي 
هذه الربامج، وكونها معتمدة من 
قبل احتاد الكرة واالحتاد االآ�سيوي 

االأكادميية  اإىل  اإ�سافة  القدم  لكرة 
الريا�سية  ل��������الإدارة  االأم���ري���ك���ي���ة 
ال�������س���ري���ك ال���ر����س���م���ي الأك���ادمي���ي���ة 
احت��اد الكرة.  وق��ال الكابنت زكريا 
اأحمد، اأن هذه الدورة والتي امتدت 
لثالثة اأيام �سملت معلومات مكثفة 

الفني،  العمل  متابعة  حم��ور  منها 
وكيفية  ف��ن��ي��اً،  امل���درب���ني  وت��ط��وي��ر 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع امل����درب����ني م����ن قبل 
تعليمية  مب���خ���رج���ات  امل�������س���رف���ني، 
التوجيه ال�سحيح  تتمثل يف كيفية 
املرمى،  حرا�س  ملدربي  واالإح��رتايف 

روزنامة  م��ع  ال�سحيح  وال��ت��ع��ام��ل 
الفنية  الريا�سي، والربامج  املو�سم 
ال�سنية،  ال��ف��ئ��ة  ح�����س��ب  ل��ل��م��درب��ني 
التدريبية،  االأع������م������ال  وج��������دول 
)املرحلي  امل��درب��ني  تقييم  ومن���اذج 
املحا�سر  واأ�����س����ار  ال���ن���ه���ائ���ي(.    –

االآ�سيوي اأن هذه الدورة التدريبية 
مت ع��ق��ده��ا  ���س��اب��ق��اً خ���الل الفرتة 
بداية  اأغ�سط�س   24 اإىل   22 م��ن 
-2017 احلايل  الريا�سي  املو�سم 
الكبري  ل��الإق��ب��ال  ون��ظ��راً   2018
اإعادتها  مت  ال����دورة  �سهدته  ال���ذي 
مل  ال��ذي  امل��درب��ني  بقية  ال�ستقبال 
حتالفهم الظروف نظراً لتواجدهم 

مع فرقهم خارج الدولة. 
مما يذكر اأن زكريا اأحمد العو�سي 
حم���ا����س���ر م���ع���ت���م���دا م����ن االحت������اد 
االآ����س���ي���وي، وه����و م�����س��رف وم����درب 
ت����درج يف تدريب  امل���رم���ى  حل���را����س 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة و����س���واًل اإىل 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  ت��دري��ب ح��را���س 
على  اإ���س��راف��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأول، 
ع������دد من  احل������را�������س يف  م�����درب�����ي 
االأن����دي����ة يف ال����دول����ة، وح��ا���س��ر يف 
املتقدمة  ال��������دورات  م���ن  ال���ع���دي���د 
املا�سية  الفرتة  يف  احلرا�س  ملدربي 
واحل���ال���ي���ة ���س��م��ل��ت م��ع��ظ��م اإم�����ارات 
جمموعة  م�ساركة  و�سهدت  الدولة 

كبرية من املدربني.

�سم احل�سن �سالح وخالد جالل وعبدالرحمن علي 

االأبي�س يواجه نظريه العراقي وّديًا االأحد ا�شتعدادًا خلليجي 23
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يواجه منتخبنا الوطني االأول لكرة القدم يوم 
االأحد املقبل نظريه املنتخب العراقي وديا على 
ا�ستاد زعبيل بنادي الو�سل يف اإطار ا�ستعداداته 
العربي  اخلليج  ك��اأ���س  دورة  مناف�سات  خل��و���س 
خالل  الكويت  دول��ة  يف  امل��ق��ررة   »23 »خليجي 
الفرتة من الثاين والع�سرين من �سهر دي�سمرب 

اجلاري حتى اخلام�س من �سهر يناير 2018 
مب�ساركة كافة املنتخبات اخلليجية.

اأم�س مع�سكره الداخلي بدبي ،  ود�سن االأبي�س 
اأوىل ح�س�سه التدريبية على امللعب  اأدى  حيث 
الفرعي بنادي الو�سل بح�سور �سعادة املهند�س 
م��روان بن غليطة رئي�س احت��اد االإم��ارات لكرة 
االحتاد  رئي�س  نائب  الطنيجي  و�سعيد  ال��ق��دم 
ال����زرع����وين ع�سوا  ال���زع���اب���ي وه�����س��ام  ورا����س���د 

جمل�س االإدارة اإىل جانب اإبراهيم النمر االأمني 
مبارك  وعبيد  الفنية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام 
وال�سوؤون  امل��ن��ت��خ��ب��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي 
الفنية باالحتاد. وت�سم قائمة منتخبنا الوطني 
 ، العنزي  �سامل  مهند   ، عي�سى  خالد   : من  كل 
اأحمد  حممد   ، جمعة  �سعيد   ، اأحمد  اإ�سماعيل 
، حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن ، اأح��م��د ب��رم��ان ، عمر 
عبدالرحمن ، ريان ي�سلم العني علي خ�سيف ، 

اأحمد العطا�س ، علي مبخوت ،   ، فار�س جمعة 
خلفان مبارك اجلزيرة حممد ح�سن ال�سام�سي 
، حممد برغ�س املنهايل الوحدة خليفة مبارك 
، جا�سم  �سامل �سالح   ، ، حممود خمي�س  غ��امن 
العزيزي  ���س��امل   ، �ساملني  علي  الن�سر   يعقوب 
دبي  االأه��ل��ي  �سباب  اإ�سماعيل  خمي�س  ال��و���س��ل 

اأحمد مال اهلل فريوز االإمارات.
احل�سن  من  كل  اأم�س  الفني  اجلهاز  وا�ستدعى 

���س��ال��ح الع����ب ال�����س��ارق��ة وخ���ال���د ج����الل العب 
املنذري  و�سلطان  علي  وعبدالرحمن  الن�سر 
الع��ب��ا ال��و���س��ل واح��م��د خ��ل��ي��ل الع���ب اجلزيرة 
ال���ذي ���س��ارك يف ت��دري��ب��ات االأم�����س ، فيما تاأكد 
االأهلي  �سباب  العب  �سنقور  عبدالعزيز  غياب 
دبي وعبدالرحمن يو�سف العب الظفرة اللذان 
الوطنية وماجد ح�سن  ل�سرف اخلدمة  ان�سما 

العب �سباب االهلي لعدم اجلاهزية الكاملة.

اليومية  تدريباته  �سل�سلة  االب��ي�����س  وي��وا���س��ل 
اإىل الكويت  ال�سفر  مبلعب الو�سل حتى موعد 
19 دي�سمرب اجل���اري ع��رب مطار  ي��وم  وامل��ق��رر 
فريق  اأن العبي  بالذكر  ال��دويل. اجلدير  دب��ي 
انتهاء  ف����ور  ب��امل��ع�����س��ك��ر  ���س��ي��ل��ت��ح��ق��ون  اجل���زي���رة 
م�ساركة »فخر اأبوظبي« يف بطولة كاأ�س العامل 
املقامة   FIFA  2017 االإم�����ارات  ل��الأن��دي��ة 

حالياً يف مدينتي اأبوظبي والعني.

جنم الرجبي ي�سيد 
بانت�سار الريا�سة يف 
االإمارات ويعلن نيته 

على ت�سجيع املزيد من 
الفتيات على ممار�ستها

متكن االأكادميية ال�سغار 
من تعلم مهارات اللياقة 

البدنية الرئي�سية والرجبي 
من مايك فيليب�س وفريق

 من املدربني اخلرباء
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العربية  ل��الأن��دي��ة  االأل���ع���اب  “دورة  ل���  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق��ع��ت 
اإعالمية  رع��اي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ام�����س   2018 ال�����س��ارق��ة  لل�سيدات” 
حقوق  املوؤ�س�سة  منح  على  ت  ن�سّ لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مع 
نوعه  االأ�سخم من  الريا�سي  للحدث  التلفزيوين  والنقل  البث 
االإعالمي  ال�سريك  مبوجبها  ول��ت��ك��ون  املنطقة  م�ستوى  على 
خالل  ال��راب��ع��ة  بن�سختها  تنطلق  ال��ت��ي  ل��ل��دورة  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
االتفاقية  ومب���وج���ب  امل��ق��ب��ل.  ف���رباي���ر  اإىل12   2 م���ن  ال���ف���رتة 
من  اإعالمياً  البطولة  رعاية  لالإعالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  تتوىل 
من  التلفزيوين  للنقل  ريا�سي  حتليلي  ا�ستوديو  جتهيز  خالل 
التنازيل  والعد  ال��دورة  �سعار  وو�سع  الرئي�سية  املالعب  اأر�سية 
النطالقها على قناة ال�سارقة الريا�سية اإ�سافة اإىل التعاون مع 
الهواء  على  املباريات  بع�س  لنقل  اخلليجية  الريا�سية  القنوات 
ومواعيدها  وامل��ب��اري��ات  ل��ل��دورة  بالرتويج  �ستقوم  كما  مبا�سرة 
التابعة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  �سفحاتها  وعناوين 
املوؤ�س�سة  �ستقوم  كما  احل���دث.  اإق��ام��ة  اأي���ام  طيلة  وقنواتها  لها 

بت�سوير اإعالن مرئي عن الدورة يربز املعامل ال�سياحية الإمارة 
ال�سارقة وذلك مب�ساركة العبات موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة 
اإ�سافة اإىل مواكبة وتغطية �ساملة من خالل البث املبا�سر وغري 
الريا�سية  ال�سارقة  قناة  على  املباريات  من  ع��دد  الأك��رب  املبا�سر 
اأه���م امل��ن��اف�����س��ات ع��ل��ى ق��ن��اة ال�����س��ارق��ة الف�سائية  اإىل ج��ان��ب ب��ث 
الذي  التوقيع  حفل  �سهد  واأر�سفتها.  املباريات  جميع  وت�سجيل 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ل��الإع��الم  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  م��ق��ر  يف  اأق��ي��م 
اأحمد القا�سمي رئي�س موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم وال�سيخ خالد 
بن اأحمد القا�سمي رئي�س اللجنة املنظمة العليا لدورة االألعاب 
النقبي  ع�سكر  ندى  �سعادة  وح�سور  لل�سيدات  العربية  لالأندية 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ل��ل��دورة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
لريا�سة املراأة و حممد ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة 

لالإعالم ورا�سد عبد اهلل العوبد مدير قناة ال�سارقة الريا�سية. 
واأكد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي اأن دورة االألعاب لالأندية 
باتت  اأنها  اإذ  الفتاً  ومنواً  كبرياً  ت�سهد تطوراً  لل�سيدات  العربية 
ة واعدة ت�ستقطب جموع الالعبات والبطالت من خمتلف  من�سّ
اأ�سبحت  اأنها  اأر�س ال�سارقة كما  الدول العربية ليتناف�سن على 
وت�سدير  الالعبات  مبهارات  االعتناء  �سعيد  على  مهماً  حدثاً 
من���اذج ري��ا���س��ي��ة م�����س��ّرف��ة ع��ل��ى �سعيد ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة ككل. 
اأن ي�سهم يف تطوير  �ساأنه  املوؤ�س�سة كل ما من  “ تتبنى  واأ�ساف 
اأب��ن��اء ال���دول العربية حيث  ع��الق��ات ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ق��ارب ب��ني 
روؤي��ة �ساحب  االإعالمية ترتجم  الرعاية  اأنها ومن خالل هذه 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو جمل�س 
االأعلى حاكم ال�سارقة وقرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 

القا�سمي رئي�سة املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة رئي�سة موؤ�س�سة 
ال�سارقة لريا�سة املراأة يف التواجد بكل املنا�سبات التي من �ساأنها 
اأن تنه�س بواقع الريا�سة الن�سائية يف االإمارة والدولة«. وقال “ 
نحن اأمام حدث من اأهم االأحداث واأ�سخمها على �سعيد ريا�سة 
الكوادر االإعالمية  ال��ذي يتطلب من جميع  االأم��ر  امل��راأة عربياً 
م��واك��ب��ة احلدث  امل��وؤ���س�����س��ة ج��ه��وداً م�ساعفة يف  ل���دى  ال��ع��ام��ل��ة 
قنوات  خمتلف  وع��رب  املتبعة  التقنيات  اأح���دث  ع��رب  وتغطيتها 
البث للخروج باأبهى حّلة ا�سهاماً يف ت�سدير �سورة م�سّرفة عن 
اإمارة  يف  احل�ساري  الواقع  ونقل  الدولة  يف  الن�سوية  الريا�سة 
بالدعم  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  واأ���س��اد  ال�����س��ارق��ة«. 
القا�سمي  ال�سيخة جواهر بنت حممد  الكبري الذي توليه �سمو 
م�ساهمة  ي�سهم  مبا  لل�سيدات  العربية  لالأندية  االألعاب  ل��دورة 

فاعلة يف �سياغة مالمح اأكر و�سوحا لريا�سة املراأة حملياً ومبا 
الفعاليات  ال�سارقة واحت�سانها لعديد من  اإم��ارة  ازده��ار  يعك�س 
وقدراتهن  الن�ساء  مواهب  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الريا�سية 
ا�سا�سّي  ريا�سّي  ح��دٌث  كونها  اإىل  ي�سري  مب��ا  االأل��ق��اب  ح�سد  يف 
لل�سيدات يف العامل العربي. من جانبه قال ال�سيخ خالد بن اأحمد 
القا�سمي “ يعك�س توقيع االتفاقية مع موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 
اال�ستثنائي على  الريا�سي  لهذا احلدث  الكبرية  االأهمية  مدى 
م�ستوى املنا�سبات الريا�سية التي تقام �سنوياً ومما ال �سك فيه اأن 
املوؤ�س�سة رائدة على �سعيد مواكبة وتغطية جميع االأحداث التي 
تقام على اأر�س ال�سارقة فحدث كهذه البطولة بات وجهة جلميع 
ة ا�ستطاعت ومنذ  الراغبات مبوا�سلة �سغفهن وطموحهن ومن�سّ
الرافد احلقيقي لقدرات الالعبات  اأن تكون مبثابة  انطالقتها 
ومن  الالعبات  جميع  بني  ال�سريفة  للمناف�سة  مالئم  وموطٌن 
التواجد  على  يحر�سن  اللواتي  العربي  الوطن  اأنحاء  خمتلف 

الدائم يف هذا احلدث مبا ي�سري اإىل مكانته وعراقته«.

»عربية ال�شيدات 2018« تتجهز النطالقة ن�شختها الرابعة بتغطية اإعالمية �شاملة حمليًا وعربيًا

اختتام فعاليات بطولة االإمارات الوطنية االأوىل لل�سكي والتزلج يف �سكي دبي

اأول م�شابقة وطنية للريا�شات الثلجية حققت جناحًا باهرًا ومتيزت مب�شاركة 
اأكرث من 100 ريا�شي وح�شور مئات امل�شجعني 

الوطنية  االإم����ارات  بطولة  �سهدت 
�سكي  يف  وال��ت��زل��ج  لل�سكي  االأوىل 
دبي اأداًء متميًزا مب�ساركة اأكر من 
ريا�سات  يف  حم��رتف  الع��ب   130
ال��ث��ل��ج م���ن ال���دول���ة. وك����ان احلدث 
اختتمت  وال����ذي  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
�سركة  تنظيم  من  موؤخًرا  فعالياته 
جمال  يف  ال��رائ��دة  الفطيم،  م��اج��د 
الت�سوق  م����راك����ز  واإدارة  ت���ط���وي���ر 
التجزئة  ومن�ساآت  املتكاملة  وامل��دن 
م�����س��ت��وى منطقة  ع��ل��ى  وال���رتف���ي���ه 
واآ�سيا،  واأف��ري��ق��ي��ا  االأو���س��ط  ال�سرق 
واأق����ي����م حت���ت رع���اي���ة ���س��رط��ة دبي 
ومبادرة ال�سيخ »حمدان بن حممد 
اأطلقها  التي  املجتمعية«  للريا�سة 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
اآل م��ك��ت��وم، ويل عهد دب��ي -  را���س��د 
حلكومة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
دبي ورئي�س جمل�س دبي الريا�سي. 
يومي  البطولة على مدى  واأقيمت 
2017، بدعم من  8 و9 دي�سمرب 
واحتاد  الوطنية،  االأوملبية  اللجنة 

االإمارات للريا�سات اجلليدية.
مت  امل�سجعني،  من  املئات  وبح�سور 
افتتاح البطولة االأكرب على م�ستوى 
ال���ري���ا����س���ات ال��ث��ل��ج��ي��ة يف ال���دول���ة 
بعر�س مذهل للفرقة املو�سيقية يف 
�سكي  بني  �سارت  التي  دب��ي،  �سرطة 
دبي والغالرييا املركزية ذهاًبا واإياًبا 
الرائع  باأدائها  ال��زوار  قلوب  لتاأ�سر 

طوال هذه امل�سافة.
انق�سمت  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  ووف����رت 
الكثري  األ���ع���اب خم��ت��ل��ف��ة،  اأرب����ع  اإىل 
لع�ساق  وال���ت�������س���وي���ق  امل���ت���ع���ة  م�����ن 
وحم��ب��ي ال��ري��ا���س��ات ال��ث��ل��ج��ي��ة من 
دول���ة االإم������ارات وخ��ارج��ه��ا، وكانت 
خطوة مهمة ل�سمان ح�سول دولة 
التحاد  ع�����س��وي��ة  ع��ل��ى  االإم���������ارات 

الدويل للتزلج على اجلليد.
ومت اف��ت��ت��اح م�����س��اب��ق��ة ال��ت��زل��ج على 
الريا�سيني  ق���ب���ل  م����ن  امل����ن����ح����در 
ال��ب��ارزي��ن: غ��ورج��ي��و روك����ا، الفائز 
بكاأ�س العامل للتزلج على املنحدرات 
والبطولة  م������رة،   11 ال��ث��ل��ج��ي��ة 
نوك�س،  و�سبارو  م��رات؛   4 االأوملبية 
ال�ساعد؛  ال����ربي����ط����اين  امل���ت���زل���ج 
الفائز  ه���ي���ل���غ���ا����س���ون،  وه������ارول������د 
القفز  الفائز يف  الذهبية  بامليدالية 
اإك�������س جيمز  ب��ط��ول��ة  ال��ت��زجل��ي يف 
الثاين،  ال���ي���وم  يف  اأم�����ا   .2010

مل�سابقة  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  ف�����س��ّم��ت 
دوليني  حكام  خم�سة  احل��ّر  التزلج 
مارتن  العامل  كاأ�س  حكم  يرتاأ�سهم 
كار. وانطالًقا من حر�سهم على اأن 
اأعلى املعايري  تتما�سى البطولة مع 
العاملية، بذل اأع�ساء جلنة التحكيم 
رفيعو امل�ستوى كافة اجلهود املمكنة 
ال�سباب  امل�ساركني  وت�سجيع  لدعم 

على مدار البطولة.
فائًزا   30 م��ع  البطولة  واختتمت 
18 منهم  األ��ع��اب خمتلفة،  اأرب��ع  يف 
ك��ان��وا م��ن مواطني دول��ة االإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، مم��ا ي��وؤك��د على 
للريا�سات  امل��ت��ن��ام��ي��ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
وعلى  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  الثلجية 

�سكي  يبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود 
الريا�سيني  وت��وج��ي��ه  ل��دع��م  دب����ي 
اجلدد يف عامل التزلج على اجلليد.

وب���ع���د ا���س��ت��ع��را���س مم��ي��ز مل���ه���ارات 
ال���ث���ل���ج���ي���ة، م����ن قبل  ال���ري���ا����س���ات 
العبني متمر�سني يف جمال التزلج 
امل��ت��ع��رج ال�سخم  امل��ت��ع��رج، وال��ت��زل��ج 
املنحدرات  ع��ل��ى  ع��ال��ي��ة  ب�����س��رع��ات 
اأ�سماء  ع��ن  االإع�����الن  ال��ث��ل��ج��ي��ة، مت 
االأول،  ال��ي��وم  مب�سابقات  الفائزين 
�سباقات  يف  االأوىل  اجل��ائ��زة  وك��ان��ت 
ن�سيب روبني  م��ن  امل��ت��ع��رج  ال��ت��زل��ج 
ال�سيدات،  فئة  يف  بريطانيا  ليزيل 
اأو����س���ك���ار مورغان  ح�����س��ده��ا  ب��ي��ن��م��ا 
اأ�سرتاليا يف فئة الرجال.  اأما املركز 

ال�سخم  امل��ت��ع��رج  ال��ت��زل��ج  يف  االأول 
بريطانيا  ليزيل  روب��ني  فتقا�سمته 
و���س��م��ر ���س��ب��ي��ن��دل��وف ب��ري��ط��ان��ي��ا يف 
اأو�سكار  وا����س���ت���اأث���ر  ال���ن�������س���اء،  ف��ئ��ة 
االأوىل  باجلائزة  اأ�سرتاليا  مورغان 
فعاليات  وك��ان��ت  ال���رج���ال.  ف��ئ��ة  يف 
من  القدر  نف�س  على  الثاين  اليوم 
االإمارات  بطولة  اإقامة  مع  االإمتاع 
جمالني  يف  احل���ّر  وال��ت��زل��ج  لل�سكي 
ال��ت��زل��ج احل����ّر ع��ل��ى املنحدر  ه��م��ا: 
 ،”Slopestyle« ال���ث���ل���ج���ي 
البهلوانية  احل��رك��ات  واأداء  والقفز 
 Big“ ال���ث���ل���ج���ي  امل����ن����ح����در  ف������وق 
ا  و�سهد هذا اليوم عرو�سً   .”Air
ل��ع�����س��ر الع����ب����ني حم����رتف����ني. ويف 

الثلجي  املنحدر  على  ال�سكي  �سباق 
عائ�سة  ف��ازت   ،”Slopestyle“
بامليدالية  االإم�����������ارات  ال��ت��م��ي��م��ي 
وح�سد  ال�سيدات،  فئة  يف  الذهبية 
اجلائزة  االإم�����ارات  ع��ب��داهلل  في�سل 
فاز  بينما  ال��رج��ال.  فئة  يف  االأوىل 
باملركز  االإم���ارات  املطرو�سي  �سعيد 
االأول يف �سباق التزّلج على املنحدر 
 ”Slopestyle“ ال���ث���ل���ج���ي 
القفز  ل�سباق  وبالن�سبة  ل��ل��رج��ال. 
فوق  ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة  احل���رك���ات  واأداء 
 ،”Big Air“ ال��ث��ل��ج��ي  امل��ن��ح��در 
�سعوبة  اأك���ر  ن�سخة  يعترب  ال���ذي 
م���ن ���س��ب��اق��ات ال���ت���زل���ج احل�����ّر على 
املنحدر الثلجي، حيث مُتنح اجلوائز 

ل��ل��م��ت�����س��اب��ق��ني ع��ل��ى اأ����س���ا����س درج���ة 
اجلو،  يف  ح��رك��ات��ه��م  يف  ال�����س��ع��وب��ة 
ف��ك��ان ال��ف��ائ��زون ه��م م���ريا �ساحوه 
االإم��������ارات ع���ن ف��ئ��ة ال�����س��ك��ي احل���ّر 
االإمارات  عبداهلل  وفي�سل  للن�ساء، 
للرجال،  احل�����ّر  ال�����س��ك��ي  ف��ئ��ة  ع���ن 
و�سعيد املطرو�سي االإمارات عن فئة 

التزلج للرجال.
البطولة،  على  تعليقه  معر�س  ويف 
قال اأحمد جالل اإ�سماعيل، الرئي�س 
الفطيم  م��اج��د  ل�سركة  التنفيذي 
ل��ل��م�����س��اري��ع: »اإن����ه ل��ف��خ��ر ك��ب��ري لنا 
بالفر�سة  نحظى  اأن  دب��ي  �سكي  يف 
تنظيم  يف  دب��ي  �سرطة  مع  للتعاون 
اأول بطولة وطنية لل�سكي والتزلج. 

باهًرا،  البطولة جناًحا  لقد حققت 
الريا�سات  ب�����اأن  ال���ق���ول  ومي��ك��ن��ن��ا 
ق���د دخلت  االإم��������ارات  ال��ث��ل��ج��ي��ة يف 
حقبة جديدة من النمو واالنت�سار. 
بهذا  ب���ط���ول���ة  ا����س���ت�������س���اف���ة  وب����ع����د 
اأنا على ثقة باأن �سكي دبي  احلجم، 
الوجهات  اأه���ّم  م��ن  قريًبا  �ست�سبح 
و�سوف  الثلجية  للريا�سات  العاملية 
الفعاليات  م���ن  ال��ك��ث��ري  حت��ت�����س��ن 
واأ�ساف  امل�����س��ت��ق��ب��ل«.  يف  امل�����س��اب��ه��ة 
اإ����س���م���اع���ي���ل: نحن  اأح����م����د ج�����الل 
ممتنون للغاية للدعم الكبري الذي 
قدمه كّل من �سرطة دبي، وجمل�س 
االأوملبية  واللجنة  ال��ري��ا���س��ي،  دب��ي 
العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  الوطنية 

امل��ت��ح��دة، واأي�������س���اً احت����اد االإم�����ارات 
للريا�سات اجلليدية، الذين بف�سل 
هذه  تنظيم  م��ن  متكنا  لنا  دعمهم 
ه��ن��ا. ويتوجه  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
���س��ك��ي دب���ي ب��ال�����س��ك��ر اأي�����س��اً جلميع 
ال�سركاء الرعاة مبن فيهم: اإينوك، 
وموؤ�س�سة اأقدر، و�سرياتون، واإمباور، 
االإمارات  االإم���ارات، وبنك  وط��ريان 
وكابريول.  ودت��ك��و،  ال��وط��ن��ي،  دب���ي 
�سكي  يتوجه  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�سافة 
مثل  وداعميه  لرعاته  بال�سكر  دب��ي 
وروزيجنول  ل��ل��ت��ج��ارة،  اآي  اإ����س  زد 
و�سبيدر، ف�ساًل عن بريتون، �سركاء 
ورعاة فريق �سكي دبي للتزلج احلّر 

والتزلج على املنحدرات.

قريــة بــوذيــب تنظـــم �شبـــاق ركـــوب القــــدرة والتحمــــل اليــــوم
حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل 
ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي ت����راث االإم������ارات، 
بوذيب  قرية  االأرب��ع��اء يف  ال��ي��وم  تنطلق 

فعاليات  اخلتم  مبدينة  للقدرة  العاملية 
���س��ب��اق ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
خليفة اآل نهيان وال�سيخ زايد بن حممد 
القدرة  ل���رك���وب  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 

التابعة  القرية  تنظمها  التي  والتحمل 
لنادي تراث االإمارات بالتعاون مع احتاد 
االإمارات للفرو�سية وت�ستمر حتى م�ساء 

اجلمعة.

 480 اأك��ر من  ي�سارك  اأن  املقرر  وم��ن 
اأع����م����ار خمتلفة  ف���ار����س���ا وف���ار����س���ة م���ن 
وطلبة  وال��ه��واة  والنا�سئة  ال�سباب  م��ن 
تقام  التي  ال�سباق  فعاليات  يف  امل��دار���س 

الذي  بوذيب  لربوتوكول  وفقا  جميعها 
يركز على التناف�س ال�سريف وعلى �سحة 
بال�سباقات  وال��ع��ودة  و�سالمتها،  اخليل 

اإىل �سابق عهدها.

اليوم  االأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��ت��ه��ل 
ال��ف��ح�����س الطبي  ب����اإج����راءات  االأرب����ع����اء 
امل�ساركة  للخيول  املخ�س�سة  البيطري 
 80.3 مل�����س��اف��ة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال�����س��ب��اق  يف 

ويليها  واحدة”،  “جنمة  ك��ي��ل��وم��رتا 
للخيول  البيطري  الفح�س  اإج�����راءات 
مل�سافة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال�����س��ب��اق  امل�����س��ارك��ة يف 

كيلومرتا.  80.47
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الفجر الريا�ضي

قفز الهندي �سوبهانكار �سارما اإىل املركز الثاين يف ترتيب 
االأوروبية للجولف املقدمة  دبي” للجولة  اإىل  “ال�سباق 
ب��ط��ول��ة جوهان�سبريج  ب��ل��ق��ب  ف����وزه  ب��ع��د  م��ن رول��ي��ك�����س 
للتاأهل  فر�سته  من  ليعزز  اأفريقيا  جنوب  يف  املفتوحة 
اإىل بطولة جولة موانئ دبي العاملية للجولف التي تقام 
جمريا  عقارات  يف  “االأر�س”  ملعب  على  املو�سم  نهاية 

للجولف.
وجن����ح ���س��ارم��ا يف ع��ا���س��ر ب��ط��ول��ة ل���ه ف��ق��ط يف اجلولة 
ا�ستفاد  بعدما  باللقب  التتويج  من  للجولف  االأوروب��ي��ة 
ليح�سد  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  يف  ���س��رب��ة   61 حتقيقه  م��ن 
اللقب الحقا يف اجلولة اخلام�سة بعدما امتدت البطولة 

يوما اإ�سافيا ب�سبب �سوء الطق�س يف اجلولة الرابعة لكن 
برباطة  احتفظ  ع��ام��ا   21 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب 
اجلولة  يف  �سربة   69 و�سجل  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  جاأ�سه 
االخرية ليفوز باأول لقب له يف اجلولة االأوروبية وجمع 
 226،773 اإىل  ر�سيده  لي�سل  نقطة   182،275
ترتيب  يف  الثاين  باملركز  و�سعته  احل��ايل  املو�سم  نقطة 

دبي” خلف اال�سرتايل ويد اأورم�سبي. اإىل  “ال�سباق 
وقدم اثنان من خريجي جولة التحدي بداية رائعة يف 
اجلنوب  دبي” وهما  اإىل  “ال�سباق  يف  م�سوارهما  بداية 
اأفريقي اإريك فان روين الذي ح�سد املركز الثاين خلف 
�سارما لينال 126،500 نقطة ويحتل املركز العا�سر يف 

تابيو  الفنلندي  بطل  اأنهى  دبي” يف حني  اإىل  “ال�سباق 
 70،898 ليك�سب  الثالث  املركز  يف  البطولة  بولكانن 

نقطة وتقدم اإىل املركز ال 13 يف الرتتيب.
وانتقل االإجنليزي ماركو�س ارميتاج من املركز 46 اىل 
املركز 15 يف “ال�سباق اإىل دبي” بعد ان اأنهى البطولة يف 
املركز اخلام�س وقفز مواطنه جيم�س موري�سون ثمانية 
مراكز دفعة واحدة لينتقل من املركز 20 اىل املركز 12 
و�سارك  البطولة.  يف  ال�ساد�س  املركز  على  ح�سوله  بعد 
الدمناركي يواكيم هان�سن املركز ال�ساد�س مع موري�سون 
وانتقل اإىل املركز 18 يف ترتيب “ال�سباق اإىل دبي” بعد 

اأن بداأ االأ�سبوع يف املركز 46.

الهندي “�شارما” يتقدم اإىل املركز الثاين يف ترتيب “ال�شباق اإىل دبي” للجولف
انت�سافه  ال��ق��دم قبل  ل��ك��رة  امل�سري  ال���دوري  ق��ط��ار  اأط���اح 
ب��ث��م��ان��ي��ة م��درب��ني ب��ع��د ان��ق�����س��اء 12 م��رح��ل��ة ك���ان خالد 

القما�س اولهم، واحمد ح�سام ميدو ا�سهرهم.
وا�سبحت القائمة مفتوحة ال�ستيعاب مزيد من ال�سحايا 
نيبو�سا  املونتينيغري  وياأتي  االإخفاقات،  ا�ستمرار  حال  يف 
املو�سوعة على الئحة  راأ�س قائمة اال�سماء  يوفوفيت�س يف 
واع���ادة  من�سور  مبرت�سى  ال��ث��ق��ة  جت��دي��د  ب��ع��د  االن��ت��ظ��ار 

انتخابه رئي�سا لنادي الزمالك.
وب��ع��د ان��ت��خ��اب م��ن�����س��ور، ح�سلت ا���س��ت��ق��االت ب��اجل��م��ل��ة يف 
اجلهاز الفني للفريق حيث اعلن طارق يحيى املدرب العام 

ومدحت عبد الهادي املدرب امل�ساعد، وح�سني ال�سيد مدير 
الكرة، ا�ستقالتهم من منا�سبهم.

وج����اءت اال���س��ت��ق��االت ب��ع��د م��وا���س��ل��ة ن��زي��ف ال��ن��ق��اط التي 
و�سلت اىل 14 نقطة اثر تعادل الزمالك مع الرجاء 1-1 
الثانية ع�سرة، ما دفع من�سور اىل �سن هجوم  املرحلة  يف 

حاد على اجلهاز الفني.
وعزا من�سور هذا االمر اىل حالة الت�سيب االداري والفني 
على  ال�سيطرة  على  ال��ق��درة  بعدم  اجل��ه��از  اع�ساء  متهما 
الالعبني، موؤكدا اأن من يرغب بالرحيل من اجلهاز الفني 

فالباب مفتوح اأمام اجلميع.

االإطاحة بثمانية مدربني يف 12 مرحلة بدوري م�شر

اأم����ل امل�����درب االإ����س���ب���اين ل��ب��اري�����س �سان 
الفرن�سي  ال�����دوري  م��ت�����س��در  ج���رم���ان، 
لكرة القدم، اوناي اميري بعودة النجم 
الربازيلي نيمار اىل الفريق يف غ�سون 
اأن عاد  اأي��ام، وذل��ك بعد  اأربعة  اأو  ثالثة 
اىل  ال�سابق  االإ���س��ب��اين  بر�سلونة  الع��ب 
واأكد  �سخ�سية.  الأ���س��ب��اب  االأح���د  ب���الده 
اأجل  م���ن  االإذن  م��ن��ح��ن��اه  ل��ق��د  امي����ري 
ال�سفر. اأمل باأن يعود يف غ�سون ثالثة 
اأو اأربعة اأيام، كا�سفا اأن النجم الربازيلي 
اأع��ل��م��ه مب��ا ي��ري��د ال��ق��ي��ام ب��ه ح��ني كان 
ليل  مل��ب��اراة  يتح�سر  الباري�سي  ال��ن��ادي 
قال  وتابع  ال�سبت.   1-3 بها  ف��از  التي 
كان  واإذا  عائلية  م�سكلة  ل��دي��ه  اأن  يل 
باإمكان النادي واأنا ال�سماح له بالذهاب 
اىل الربازيل من اأجل معاجلة م�سكلته، 
كانت م�ساألة مهمة بالن�سبة له. االإن�سان 
قبل كل �سيء، والالعب ياأتي يف املرتبة 
�سركة  داخ��ل  وك��ان م�سدر من  الثانية. 
تدير  ال��ت��ي  كون�سولتوريا”  اإن  “اإن 
اعمال الالعب الربازيلي ك�سف االإثنني 
ياأتي  “نيمار  ان  بر�س  فران�س  لوكالة 

اىل الربازيل ال�سباب �سخ�سية” دون 
الالعب  ك���ان  اذا  م��ا  ي��و���س��ح  ان 

و�سل اىل البالد او اال�سباب 
فيما  ل�����س��ف��ره،  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ك�سفت اذاعة مونتي كارلو 
مهاجم  اأن  ال���ري���ا����س���ي���ة 

ال�سابق  ب���ر����س���ل���ون���ة 
م�ساء  ����س���اف���ر 

ال�سبت اىل 
الربازيل 

ما  بعد
تلقى 

ناديه  واأن  بعائلته  يتعلق  �سيئا  خ���ربا 
واعتاد  اأي����ام.  ث��الث��ة  مل���دة  االإذن  منحه 
حمبيه  م�ساركة  على  الربازيلي  النجم 
التوا�سل  �سبكات  على  اليومية  اخباره 
االجتماعي، لكنه مل ين�سر اي خرب منذ 
يوم اجلمعة وحتى االإثنني حني اأجرى 
اىل  ب�سفره  لهما  عالقة  ال  تغريديتني 
الربازيل. وغاب نيمار عن مباراة فريقه 
امام ليل ب�سبب االيقاف، و�سيغيب على 
االرج����ح ع��ن م���ب���اراة االأرب���ع���اء يف كاأ�س 
احلق  ال��ذي  �سرتا�سبورغ  ام��ام  الرابطة 
يف  ال��وح��ي��دة  هزميته  العا�سمة  ب��ن��ادي 
ورف�س  االآن.  ح��ت��ى  امل��ح��ل��ي  ال�������دوري 
ن��ي��م��ار يف الوقت  ت��اأك��ي��د ع����ودة  امي����ري 
الفريق  مع  امل�ساركة  اأج��ل  من  املنا�سب 
الدوري  ري��ن يف  ال�سبت �سد  م��ب��اراة  يف 
املحلي، مكتفيا بالقول “�سننتظر لرنى 
اإذا كان جاهزا للعودة. عليه اأوال اأن يعالج 
م�سكلته )يف الربازيل(«. ويخو�س �سان 
ج��رم��ان م��ب��ارات��ه االأخ�����رية يف 2017 
�سد كاين يف 20 احلايل قبل اأن يدخل 

الدوري يف العطلة ال�ستوية.
ويعاود فريق اميري ن�ساطه يف 
ال�ساد�س من كانون الثاين/
ي��ح��ل �سيفا  ي��ن��اي��ر ح���ني 
م�سابقة  يف  ري�����ن  ع���ل���ى 
اأن  على  املحلية،  ال��ك��اأ���س 
االأوىل  م���ب���ارات���ه  ت���ك���ون 
ال���دوري  2018 يف  ل��ع��ام 
 13 يف  نانت  م�سيفه  �سد 
و�سيكون  املقبل.  ال�سهر 
�سان جرمان اأمام مهمة 
دوري  يف  للغاية  �سعبة 
اوقعته  اإذ  اوروب����ا  اب��ط��ال 
ق��رع��ة ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي التي 
االإثنني، يف مواجهة  �سحبت 
االإ�سباين  م���دري���د  ري����ال 
ب������ط������ل ال���ن�������س���خ���ت���ني 

االأخريتني.

برييرا يخلف فيا�س-�شان جرمان ياأمل عودة نيمار خالل اأيام
بوا�س يف تدريب �شنغهاي 
اأعلن �سنغهاي �سيبغ ال�سيني تعيني الربتغايل فيتور برييرا مدربا لفريقه خلفا 
ال�سابق  وامل��درب  عاما   49 البالغ  الربتغايل  وتعهد  فيا�س-بوا�س.  اندريه  ملواطنه 
الذهاب مع  باأن يحاول  لو�سائل االعالم  لبورتو وفرنبغ�سة الرتكي لدى تقدميه 
�سنغهاي  عن  انف�سل  ال��ذي  فيا�س-بوا�س  �سلفه  حققه  مما  اأبعد  ال�سيني  الفريق 
�سيبغ اواخر ال�سهر املا�سي بعد ف�سله يف قيادته اىل اأي لقب يف مو�سمه االأول معه.

لبورتو  االأخ��ري مدربا  كان  لفيا�س-بوا�س عندما  م�ساعدا  اأن عمل  لبرييرا  و�سبق 
والكاأ�س  ال���دوري  القاب  اح��راز  اىل  الفريق  وق��ادا   2011-2010 مو�سم  خ��الل 
فيا�س-بوا�س يف  ناب برييرا عن  ثم  ليغ”.  “يوروبا  االأوروب���ي  وال��دوري  املحليني 

تدريب الفريق بعدما انتقل االأخري لال�سراف على ت�سل�سي االإنكليزي.
وا�سرف برييرا على بورتو حتى 2013 واأحرز معه لقب الدوري يف عامه االأخري 
معه قبل االنتقال اىل ال�سعودية حيث درب االأهلي جدة، ثم عاد اىل اوروبا ال�ستالم 
دفة اوملبياكو�س اليوناين )2015( وفرنبغ�سه )2015-2016( واأخريا ميونيخ 
املا�سي بعد هبوط الفريق  ايار/مايو  االأمل��اين الذي اقاله من من�سبه يف   1860
اىل الدرجة الثالثة. واعترب برييرا الذي ت�سدر العناوين ب�سبب عالقته املتوترة 
اأن  قبل  فرنبغ�سه  تدريبه  ف��رتة  خ��الل  بري�سي  ف��ان  روب��ن  الهولندي  املهاجم  م��ع 
حتديا  ي�سكل  ال�سيني  “الدوري  اأن   ،2016 اب/اغ�سط�س  يف  من�سبه  من  يقال 
كبريا يف الوقت احلايل. الكثري من املدربني )االجانب( ياأتون اىل هنا. الكثري من 
“�ساأقدم كل  الالعبني املميزين ياأتون اىل هذا ال��دوري يف الوقت احل��ايل«. وتابع 
اأن��ا على دراي��ة مبا  اأج��ل حتقيق اهدافنا.  ما لدي مل�ساعدة النادي على القتال من 
الفوز  نريد  االثنان  اأري��د حتقيقه يف م�سريته، ونحن  ما  اأعلم  واأن��ا  النادي  يريده 

باالألقاب«.

يراهن على حما�س العبيه 

اجلزيرة يتحدى الريال بن�شف نهائي مونديال االأندية 

بهدف حت�سني م�ستوى التدريب وتطوير مهارات االأطفال الكروية

االأكادميية الدولية لكرة القدم يف دبي تنقل اخلربات العاملية اإىل الرباعم 
ن��ظ��م��ت االأك���ادمي���ي���ة ال��دول��ي��ة لكرة 
القدم يف دبي التي تعد االأك��رب على 
م�ستوى الدولة ور�سة عمل جمانية 
40 م��ع��ل��م��اً وم����درب����اً،  الأك������ر م����ن 
غوردون  القدم  ك��رة  خبري  باإ�سراف 
كريغ، مدير برنامج كورفر ال�سهري 
النهو�س  بهدف  وذل��ك  القدم،  لكرة 
وتطوير  ال����ت����دري����ب  مب�������س���ت���وي���ات 
ال���ق���دم ع��ل��ى م�ستوى  م���ه���ارات ك���رة 

الرباعم والنا�سئني.
واأع��ل��ن��ت االأك��ادمي��ي��ة م���وؤخ���راً اإب���رام 
كورفر  برنامج  مع  ح�سرية  �سراكة 
جمال  يف  عاملياً  الرائد  القدم،  لكرة 
اأف�سل  وف����ق  االح������رتايف  ال���ت���دري���ب 
بهدف  عاملياً،  املتبعة  التدريب  طرق 

تطوير التدريب على م�ستوى قاعدة 
واأتاحت  الدولة.  يف  ال�سعبية  اللعبة 
جلميع  فريدة  فر�سة  العمل  ور�سة 
لال�ستفادة  واالأك��ادمي��ي��ات  امل��دار���س 
ال�سراكة م��ن خ��الل دعوة  م��ن ه��ذه 
املعلمني واملدربني حل�سور الفعالية 

جماناً.
معلمون من  العمل  ور�سة  �سارك يف 
مدار�س: كلية دبي، وجيم�س الدولية 
واجلامعة  ك��ول��ي��دج،  وكينت  اخل��ي��ل، 
االأم���ري���ك���ي���ة يف دب������ي، واأك����ادمي����ي����ة 
جمريا  ومدر�سة  احلديثة،  جيم�س 
ل��ل��ب��ك��ال��وري��ا وغ���ريه���ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
ع����دد م���ن م���درب���ي احت����اد االإم������ارات 
لكرة القدم، مبن فيهم مدربا فريق 

�سنة   16 ل� حتت  الوطني  االإم���ارات 
امل�ساركون  واطلع  �سنة.   19 وحت��ت 
يف احلدث على كيفية اإعداد وتنفيذ 
والعمل  ف��اع��ل��ة،  ت��دري��ب��ي��ة  ح�س�س 
عالية  مت�����اري�����ن  ا�����س����ت����خ����دام  ع���ل���ى 
اجلودة ثبت جناعتها، وتنفيذ األعاب 
كورفر  اأ�سلوب  من  م�ستمدة  مفيدة 
كاأف�سل  ع��امل��ي��ا  امل��ع��ت��م��د  ال��ت��دري��ب��ي 
القدم،  كرة  ملهارات  تعليمي  برنامج 
وال����ذي ج���رى تبنيه واع��ت��م��اده من 
ق��ب��ل اأب����رز م����دراء ف���رق ك���رة القدم 

واالأندية يف العامل. 
وق���ال ك��ري��غ، م��دي��ر ب��رن��ام��ج كورفر 
وع�سو  وال�����ربت�����غ�����ال،  ا����س���ك���ت���ل���ن���دا 
اال�سكتلندية  ال��ق��دم  ك��رة  اأك��ادمي��ي��ة 

كانت  ال���ن���خ���ب���ة:  الخ���ت���ي���ار الع���ب���ي 
االأكادميية  مع  للعمل  رائعة  فر�سة 
احتاد  مقر  يف  ال��ق��دم  لكرة  الدولية 
االإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ال���ذي ي�سم 
اأف�سل املرافق، و�سعدت بلقاء مدربي 
احتاد االإمارات لكرة القدم ومعلمي 
واأ����س���ك���ر اجلميع  امل��ح��ل��ي��ة  امل����دار�����س 
ردود  وعلى  ال��ي��وم،  م�ساهمتهم  على 
تعمل   اأن  واآم��ل  االإيجابية،  اأفعالهم 
االأك���ادمي���ي���ة واالحت�����اد ع��ل��ى تنظيم 

ور�س مماثلة يف امل�ستقبل.
وينغرووف،  تومي  اأب��دى  ناحيته  من 
الدولية  ل��الأك��ادمي��ي��ة  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر 
ل��ك��رة ال���ق���دم، ���س��ع��ادت��ه ب��ن��ج��اح ور�سة 
االأوىل  امل���رة  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً  العمل 

التي تتعاون فيها اأكادميية كرة قدم يف 
االإمارات مع برنامج كورفر التدريبي 
وم�����دي�����ره غ���������وردون ك����ري����غ، واأ�����س����اد 
الفعالية،  ب��ه��ذه  اجل��م��ي��ع  ب��رتح��ي��ب 
�سواء مدربي فريق االإمارات الوطني 
ع���ن تدريب  امل�����س��وؤول��ني  اأوامل��ع��ل��م��ني 
اأطفال املدار�س يف مراحلهم املختلفة 

من اأجل تطوير مهاراتهم الكروية.
للمدربني  وي�����ن�����غ�����روف:  واأ�������س������اف 
واملعلمني دور اأ�سا�سي يف تطوير براعم 
ك���رة ال���ق���دم ون��ح��ن ���س��ع��داء بتقدمي 
اإىل  العاملية  التدريبية  كورفر  مبادئ 
اجلميع، وناأمل، مب�ساعدة من ح�سر، 
اأن يتم نقل هذه اخل��ربات اإىل العدد 
يتدربون  الذين  االأطفال  من  الكبري 

ال�����س��راك��ة بني  و�سكلت  ي��دي��ه��م،  ع��ل��ى 
انطالق  نقطة  وك��ورف��ر  االأك��ادمي��ي��ة 
امل�ستقبل،  يف  التعاون  من  مزيد  نحو 

القدم  ل��ك��رة  االإم����ارات  احت���اد  ون�سكر 
وك��ورف��ر وج��م��ي��ع م��ن ح�سر احلدث 
يف  للم�ساهمة  اإل��ي��ن��ا  ان�سموا  ال��ذي��ن 

القدم  ك��رة  ت��دري��ب  م�ستوى  حت�سني 
يف  والنا�سئني  الرباعم  م�ستوى  على 

االإمارات.  

ي�ستهل ريال مدريد بطل ا�سبانيا واوروبا حملة الدفاع عن لقبه امام اجلزيرة بطل 
االمارات االربعاء يف ابوظبي يف ن�سف نهائي كاأ�س العامل لالندية لكرة القدم، حيث 
ال�سيافة  و�ساحب  تاريخية  بخما�سية   2017 عام  انهاء  اىل  امللكي  النادي  ي�سعى 
الن�سخة احلالية  ان يجعل من م�ساركته يف  ريال مدريد  ويريد  الكمال مغامرته. 

على  م�سبوقة  غري  ارق��ام  ع��دة  لتحقيق  ثمينة  فر�سة  ميلك  اذ  تاريخية، 
ال�سعيد اجلماعي او الفردي.

ويتعني على النادي امللكي لتحقيق هدفه الفوز على اجلزيرة االربعاء 
يف ا�ستاد مدينة زايد الريا�سية، ثم يف املباراة النهائية على امللعب ذاته 

يف 16 كانون االأول دي�سمرب.
و�سبق لريال مدريد ان حقق رباعية عام 2014 بفوزه باألقاب دوري 
ابطال اوروبا والكاأ�س ال�سوبر االوروبية وكاأ�س ا�سبانيا وكاأ�س العامل 

غري  خما�سية  ونيل  ال�سابق  رقمه  جتاوز  وبامكانه  لالندية، 
م�سبوقة يف حال تتويجه بلقب البطولة احلالية.

وق����دم ري����ال م���دري���د ع��ام��ا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا يف 2017 
على  )ف���از  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  بلقب  بتتويجه 

املحلي،  وال��دوري   )1-4 االيطايل  يوفنتو�س 
على ح�ساب  االوروب��ي��ة  ال�سوبر  ال��ك��اأ���س  ث��م 

 ،)1-2( االنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت 
والكاأ�س ال�سوبر اال�سبانية بعدما هزم 

ب��ر���س��ل��ون��ة ذهابا  ال��ت��ق��ل��ي��دي  غ��رمي��ه 
3-1 وايابا 2-�سفر.

ولن تتوقف االرقام عند اخلما�سية، 
يعادل  ان  مدريد  ري��ال  بامكان  حيث 

ب��ك��اأ���س العامل  ب��ال��ف��وز  رق����م ب��ر���س��ل��ون��ة 
لالندية ب�سيغتها احلالية ثالث مرات، وبان 

انطالق  منذ  باللقب  يحتفظ  فريق  اول  ي�سبح 
ت��وق��ف��ت بني  ب��اأن��ه��ا  2000، علما  ع���ام  ال��ب��ط��ول��ة 
2001 و2004 ب�سبب انهيار ال�سريك الت�سويقي 
لفيفا، وا�ستبدلت الربعة موا�سم بالبطولة ال�سابقة 

كاأ�س انرتكونتيننتل التي جمعت بني بطلي اوروبا 
وامريكا اجلنوبية.

وعلى ال�سعيد ال�سخ�سي فان الربتغايل كري�ستيانو 
رون���ال���دو جن��م ري���ال م��دري��د واف�����س��ل الع���ب يف العامل 

ي�سبح  ان  ب��ام��ك��ان��ه   ،2017 يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ك��رة  و���س��اح��ب 
الهداف االول للبطولة، حيث يت�ساوى حاليا يف �سدارة الهدافني 

مع العبي بر�سلونة االرجنتيني ليونيل مي�سي واالوروغوياين لوي�س 
�سواريز ولكل منهم خم�سة اهداف.

االأملاين  امللكي  النادي  يف  وزميله  لرونالدو  منا�سبة  فر�سة  البطولة  �ستكون  كما 
وك�سر  البطولة  يف  تتويجا  اك��ر  لي�سبحا  ال��راب��ع،  اللقب  لنيل  ك��رو���س  ت��وين 

وجريار  انيي�ستا  وان��دري�����س  مي�سي  بر�سلونة  الع��ب��ي  م��ع  احل���ايل  تعادلهما 
بيكيه والربازيلي داين الفي�س العب بر�سلونة ال�سابق وباري�س �سان جرمان 

الفرن�سي حاليا الذين فازوا باللقب ثالث مرات.
وتوج رونالدو وكرو�س مرة مع مان�س�سرت يونايتد يف 2008 وبايرن ميونيخ 

يف 2013 على التوايل، ومع ريال مدريد عامي 2014 و2016.
واكد رونالدو انه ال ي�سعى اىل جمد �سخ�سي بل لقيادة فريقه للفوز باللقب، وقال 

“هديف فوز فريقي باللقب، لقد فزت به من قبل  يف مقابلة مع “بي ان �سبورت�س”: 

اذا كان من  ري��ال مدريد، هي بطولة حمببة اىل قلبي،  مع مان�س�سرت يونايتد ثم 
املمكن الت�سجيل وم�ساعدة الفريق �ساأفعل«.

ن�سعد بخو�س هذه  ان  البديهي  لريال مدريد، من  بالن�سبة  “انه لقب مهم  وتابع 
يف اإ�سارة اىل فوز ريال مدريد بلقبني يف  البطولة، و�سنحاول نيل اللقب ال�ساد�س”، 
 1960 اعوام  بكاأ�س انرتكونتيننتل  القاب  العامل لالندية، وثالثة  كاأ�س 

و1988 و2002.
حدث  كما  معقدة،  “بطولة  لالندية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ان  رون��ال��دو  وراأى 
العام املا�سي امام الفريق الياباين )كا�سيما انتلرز(، حيث كان النهائي 
�سعب جدا، الن جميع الفرق لديها حافزا اكرب عندما تلعب مع ريال 

مدريد«.
وكان ريال مدريد توج يف 2016 
على ح�ساب كا�سيما 
انتلرز الياباين 
التمديد  ب��ع��د 
)الوقت   2-4
 ،)2-2 اال�سلي 
و�سجل رونالدو 
ثالثة  ن���ف�������س���ه 

اهداف.
طموحه  اجل������زي������رة  ح���ق���ق 
بلقاء ريال مدريد يف ن�سف النهائي 
ب��ع��دم��ا ك���ان جم���رد ح��ل��م ق��ب��ل انطالق 
يف  حققها  التي  ال�سلبية  بالنتائج  قيا�سا  البطولة، 
الدوري املحلي الذي انهى دوره االول باملركز الرابع بفارق ت�سع نقاط 

عن الو�سل املت�سدر، مع بقاء مباراة موؤجلة له مع الوحدة.
لكن اجلزيرة تخطى اوكالند �سيتي النيوزيلندي يف االفتتاح واوراوا 
ريد داميوندز الياباين بطل ا�سيا بنتيجة واحدة 1-�سفر، ما عك�س 
هينك تني  الهولندي  م��درب��ه  اعتمده  ال��ذي  امل��ت��وازن  اال���س��ل��وب 

كات.
وارت��ك��ز ا���س��ل��وب اجل��زي��رة ع��ل��ى ال��دف��اع امل��ح��ك��م والهجمات 
املرتدة التي يجيدها املهاجمان علي مبخوت والربازيلي 
املغربي  ال����دويل  خلفهما  وم���ن  دا���س��ي��ل��ف��ا  روم��اري��ن��ي��و 
املرمى  حار�س  مع  ي�سكلون  الذين  بو�سوفة  مبارك 

علي خ�سيف نقطة الثقل يف ت�سكيلة تني كات.
ويراهن تني كات الذي �سبق ان واجه ريال مدريد 
ع��ن��دم��ا ك���ان م�����س��اع��دا مل��واط��ن��ه ف���ران���ك ري���ك���ارد يف 
تدريب بر�سلونة اال�سباين بني 2003 و2006، كذلك 
ربع  يف  ا�سيا  بطل  على  ال��ف��وز  بعد  العبيه  حما�س  على 

النهائي.
وقال تني كات بعد مباراة اوراوا “اأنا �سعيد وفخور جدا 
بهذا الفريق، مل يكن لدينا اجلهوزية الكاملة للبطولة، 
لكن اذا ما نظرنا للنتائج، جند ان كل �سخ�س يف االمارات 

يجب ان يكون فخورا بفريق اجلزيرة«.
ذل��ك يف  ي��ه��زم، قلت  ان  ال�سعب  م��ن  ف��ري��ق  “نحن  وت��اب��ع 
اننا منلك  ال�سابق وتاأكد ذلك �سد اوراوا، وهذا يثبت 

روحا قتالية عالية«.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   املودعة حتت رقم: 275581 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�س��م: زليخة للرعاية ال�سحية القاب�سة املحدودة 
وعنوانه: كريجمور ت�سامربز، �س.ب. 71، رود تاون، تورتوال، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  احليوانات؛  اأو  الب�سرية  الكائنات  وجمال  ب�سحة  العناية  خدمات  بيطرية؛  خدمات  طبية؛  خدمات 
خدمات  ال�سحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�ست�سفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�ستنة  ال��زراع��ة 
القابالت؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بالرعاية ال�سحية؛ خدمات العناية باجل�سم التجميلية؛ ا�ست�سارات 
يف جمال م�ستح�سرات التجميل؛ الرعاية ال�سحية والعناية باجلمال؛ خدمات طبية يف جمال علم االأورام؛ 
توفري خدمات الك�سف عن مر�س ال�سرطان؛ خدمات التحاليل الطبية لت�سخي�س مر�س ال�سرطان والتكهن 
باالجتاه املحتمل اأن يتخذه املر�س؛ توفري املعلومات يف جمال الوقاية والك�سف وت�سخي�س وعالج ال�سرطان؛ 
الدم؛  التمري�س؛ خدمات بنوك  االأ�سنان؛ خدمات  ال�سرطان؛ خدمات طب  ال�سحية لعالج  الرعاية  خدمات 
خدمات ال�سيدليات الإعداد الو�سفات الطبية؛ الن�سائح ال�سيدالنية؛ خدمات �سرف االأدوية من ال�سيدليات؛ 
وجراحة  الطبية  واجل��راح��ة  الطبية  التكنولوجيا  جم��ال  يف  املهنية  اال�ست�سارات  االأ���س��ن��ان؛  ع��ي��ادات  خدمات 
العظام؛ اجلراحة؛ العالج الطبيعي؛ خدمات اال�ست�سفاء؛ خدمات املعاجلة اليدوية والعالج الطبيعي والوخز 
باالإبر وتقومي العظام والطب الريا�سي والتدليك وامل�سعفني؛ خدمات االأطباء النف�سيني.الواق�عة بالفئة: 44

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "PINK IT NOW" باللغة االجنليزية حيث يظهر احلرف "W" على 
�سكل �سريط مطوي مميز.

اال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197
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وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو احليوانات؛ خدمات  خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية 
خدمات  ال�سحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�ست�سفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�ستنة  الزراعة 
القابالت؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بالرعاية ال�سحية؛ خدمات العناية باجل�سم التجميلية؛ ا�ست�سارات 
يف جمال م�ستح�سرات التجميل؛ الرعاية ال�سحية والعناية باجلمال؛ خدمات طبية يف جمال علم االأورام؛ 
توفري خدمات الك�سف عن مر�س ال�سرطان؛ خدمات التحاليل الطبية لت�سخي�س مر�س ال�سرطان والتكهن 
باالجتاه املحتمل اأن يتخذه املر�س؛ توفري املعلومات يف جمال الوقاية والك�سف وت�سخي�س وعالج ال�سرطان؛ 
خدمات الرعاية ال�سحية لعالج ال�سرطان؛ خدمات طب االأ�سنان؛ خدمات التمري�س؛ خدمات بنوك الدم؛ 
خدمات ال�سيدليات الإعداد الو�سفات الطبية؛ الن�سائح ال�سيدالنية؛ خدمات �سرف االأدوية من ال�سيدليات؛ 
وجراحة  الطبية  واجلراحة  الطبية  التكنولوجيا  جمال  يف  املهنية  اال�ست�سارات  االأ�سنان؛  عيادات  خدمات 
العظام؛ اجلراحة؛ العالج الطبيعي؛ خدمات اال�ست�سفاء؛ خدمات املعاجلة اليدوية والعالج الطبيعي والوخز 

 باالإبر وتقومي العظام والطب الريا�سي والتدليك وامل�سعفني؛ خدمات االأطباء النف�سيني.   
 الواق�عة بالفئة:  44 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة "لونيها بالوردي االآن" باللغة العربية مع �سكل ل�سريط مطوي مميز.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/19م   املودعة حتت رقم: 275284 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�س��م: �سانيل ا�س ايه ار ال 
 وعنوانه: بورج �سرتا�سه 26، �سي ات�س – 8750 جالرو�س، �سوي�سرا     

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ خوامت واأقراط  اأخرى؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية؛ 
وقالئد وداليات واأ�ساور ودبابي�س للزينة؛ زمامات )مرابط( الأكمام القم�سان؛ حلي �سغرية؛ حلي �سغرية  
واأدوات  الوقت  اأدوات قيا�س  للمفاتيح؛  النقالة؛ حلقات  للهواتف  زينية  النقالة؛ حلي  للهواتف  اإك�س�سوراية 
قيا�س الوقت الدقيقة و�ساعات اليد وال�ساعات الكبرية واأ�سرطة ال�ساعات و�سيور ال�ساعات و�ساعات على �سكل 

اأ�ساور؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  14 

مر�سعة  معدنية  �سرائط  من  م�سنوعة  لزهرة  االأبعاد  ثالثية  �سورة  من  العالمة  و�سف العالمة:  تتكون 
باأحجار كرمية.

اال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   املودعة حتت رقم: 275583 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�س��م: زليخة للرعاية ال�سحية القاب�سة املحدودة 
وعنوانه: كريجمور ت�سامربز، �س.ب. 71، رود تاون، تورتوال، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  احليوانات؛  اأو  الب�سرية  الكائنات  وجمال  ب�سحة  العناية  خدمات  بيطرية؛  خدمات  طبية؛  خدمات 
خدمات  ال�سحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�ست�سفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�ستنة  ال��زراع��ة 
القابالت؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بالرعاية ال�سحية؛ خدمات العناية باجل�سم التجميلية؛ ا�ست�سارات 
يف جمال م�ستح�سرات التجميل؛ الرعاية ال�سحية والعناية باجلمال؛ خدمات طبية يف جمال علم االأورام؛ 
توفري خدمات الك�سف عن مر�س ال�سرطان؛ خدمات التحاليل الطبية لت�سخي�س مر�س ال�سرطان والتكهن 
باالجتاه املحتمل اأن يتخذه املر�س؛ توفري املعلومات يف جمال الوقاية والك�سف وت�سخي�س وعالج ال�سرطان؛ 
الدم؛  التمري�س؛ خدمات بنوك  االأ�سنان؛ خدمات  ال�سرطان؛ خدمات طب  ال�سحية لعالج  الرعاية  خدمات 
خدمات ال�سيدليات الإعداد الو�سفات الطبية؛ الن�سائح ال�سيدالنية؛ خدمات �سرف االأدوية من ال�سيدليات؛ 
خدمات عيادات االأ�سنان؛ اال�ست�سارات املهنية يف جمال التكنولوجيا الطبية واجلراحة الطبية وجراحة العظام؛ 
باالإبر  اليدوية والعالج الطبيعي والوخز  املعاجلة  العالج الطبيعي؛ خدمات اال�ست�سفاء؛ خدمات  اجلراحة؛ 

وتقومي العظام والطب الريا�سي والتدليك وامل�سعفني؛ خدمات االأطباء النف�سيني. -الواق�عة بالفئة:  44
حيث  االجن���ل���ي���زي���ة  ب���ال���ل���غ���ة   "SMEAR DON'T FEAR" ع����ب����ارة  و�سف العالمة:  ك���ت���ب���ت 

 يظهر احلرف "E" من كلمة SMEAR  على �سكل �سريط مطوي مميز. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/06/22م   املودعة حتت رقم: 275587 
 تاريخ اإيداع االأولوية:     

 با�س��م: زليخة للرعاية ال�سحية القاب�سة املحدودة 
وعنوانه: كريجمور ت�سامربز، �س.ب. 71، رود تاون، تورتوال، يف جي1110، جزر العذراء الربيطانية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو احليوانات؛ خدمات  خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية 
خدمات  ال�سحية؛  والرعاية  الطبية  العيادات  خدمات  امل�ست�سفيات؛  خدمات  والغابات؛  والب�ستنة  الزراعة 
القابالت؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بالرعاية ال�سحية؛ خدمات العناية باجل�سم التجميلية؛ ا�ست�سارات 
يف جمال م�ستح�سرات التجميل؛ الرعاية ال�سحية والعناية باجلمال؛ خدمات طبية يف جمال علم االأورام؛ 
توفري خدمات الك�سف عن مر�س ال�سرطان؛ خدمات التحاليل الطبية لت�سخي�س مر�س ال�سرطان والتكهن 
باالجتاه املحتمل اأن يتخذه املر�س؛ توفري املعلومات يف جمال الوقاية والك�سف وت�سخي�س وعالج ال�سرطان؛ 
خدمات الرعاية ال�سحية لعالج ال�سرطان؛ خدمات طب االأ�سنان؛ خدمات التمري�س؛ خدمات بنوك الدم؛ 
خدمات ال�سيدليات الإعداد الو�سفات الطبية؛ الن�سائح ال�سيدالنية؛ خدمات �سرف االأدوية من ال�سيدليات؛ 
وجراحة  الطبية  واجلراحة  الطبية  التكنولوجيا  جمال  يف  املهنية  اال�ست�سارات  االأ�سنان؛  عيادات  خدمات 
العظام؛ اجلراحة؛ العالج الطبيعي؛ خدمات اال�ست�سفاء؛ خدمات املعاجلة اليدوية والعالج الطبيعي والوخز 

 باالإبر وتقومي العظام والطب الريا�سي والتدليك وامل�سعفني؛ خدمات االأطباء النف�سيني.   
 الواق�عة بالفئة:  44 

 و�سف العالمة:  كتبت عبارة "افح�سي ال تخايف" باللغة العربية ب�سكل مميز. 
 اال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  دي�سمرب 2017 العدد 12197



   

 
تعرف بحملها قبل �شاعات من الوالدة

واأع��را���س عديدة  اآالم  م��ن  الن�ساء  تعاين معظم  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
هذه  اأن  اإال  اأ�سهر،  لت�سعة  متتد  التي  احلمل  فرتة  اأثناء  مزعجة 
اإال  اأنها حامل،  ت��درك  ال�سيدة االأمريكية، جت��اوزت كل ذل��ك، ومل 

يوم الوالدة.
اأعقبت اإجن��اب طفلتها االأوىل، التي كانت ال  اأ�سهر   9 وعلى مدى 
تزال تر�سعها، مل تظهر اأعرا�س احلمل على اآمي ليتلفيلد )25 
عاماً(، لت�ستيقظ يوم 14 �سبتمرب )اأيلول( املا�سي، وهي تعاين من 

اآالم يف اأ�سفل البطن.
و�سارعت اآمي لالت�سال بوالدتها، بعد اأن اأدركت اأن هناك �سيئاً غري 
من  الفور، خوفاً  امل�ست�سفى على  اإىل  نقلها  طبيعي، وطلبت منها 
تعر�سها لتمزق يف املبي�س، خا�سة مع وجود تاريخ عائلي مل�ساكل 

ما بعد الوالدة، بح�سب موقع �سحيفة �سي بي اإ�س �سكرامنتو.

زراعة 5 اأع�شاء يف ج�شد مري�شة 
 5 جرت عجوز بريطانية عملية جراحية فريدة من نوعها لزرع 
اأع�ساء من متربع واحد الإنقاذ حياتها. وذك��رت �سحيفة ذا �سن 
 20 ا�ستمرت  لعملية جراحية  اآدم خ�سعت  اأن جوان  الربيطانية، 
�سغرية  واأم��ع��اء  وبنكريا�س،  وكبد،  ج��دي��دة،  معدة  ل��زراع��ة  �ساعة 
وكبرية. وتاأمل اآدم ، التي تبلغ من العمر 74 عاًما، اأن تتمكن ذات 

يوم من مقابلة و�سكر اأ�سرة املتربع املتويف الذي اأنقذ حياتها.
بعدما  ج��راح��ي��ة،  عملية  اإج����راء  ال�سرب  ب��ف��ارغ  تنتظر  اآدم  ك��ان��ت 
�سخ�س االأطباء اإ�سابتها بورم نادر جًدا غري �سرطاين.  منذ 12 
اآدم بعثورهم على متربع،  االأطباء  واأخرب  اأ�سبوًعا غرّيت حياتها. 
 300 بعد  اأدينربوك يف كامربيدج على  اإىل م�ست�سفى  ثم نقلوها 
اآدم  ع��ودة  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت  تعي�س.  حيث  ا�سكتلندا  من  ميل 
بعد جناح العملية اإىل بلدها ا�سكتلندا حيث تتطلع اإىل االحتفال 
نف�سي  اأ���س��دق  مل   : اآدم  وقالت  اأ�سرتها.  مع  الكري�سما�س  باأعياد 
عندما تلقيت مكاملة هاتفية اأخربوين فيها توفر جميع االأع�ساء 
�ساعات يف  امل�ست�سفى بعد �ست  اأحتاجها، ولكن عندما دخلت  التي 
الطريق، بداأت اأ�سدق ما قالوه . واأردف��ت: قال االأطباء نعم، اإنها 
العثور  �سريًعا، خا�سًة منذ حماولتهم  اأع�سائي، وحدث كل �سيء 

على متربع من ف�سيلة دمي .
يحدث  اأن  با�ستحالة  وقتها  �سعرت  اآن��ذاك:  �سعورها  اآدم  وو�سفت 

ذلك واأنهم ميزحون، كنت م�سدومة فعاًل .
اأربع  امل��ع��دة قبل  ب���اآالم يف  بال�سعور  امل��ر���س  م��ع  اآدم  م��ع��ان��اة  ب���داأت 
ك�سفت  اأن  اإىل  ال�سبب  معرفة  ع��ن  االأط��ب��اء  عجز  ولكن  ���س��ن��وات، 
االآ�سعة يف نهاية املطاف العام املا�سي اإ�سابتها بورم نادر جًدا ينمو 
على كبدها. وبعد فرتة وجيزة من ت�سخي�س املر�س )ورم ع�سبي(، 

تفاجاأ االأطباء بانت�سار الورم الأع�ساء اأخرى يف ج�سدها.

قطة تر�شع ثمانية جراء
اأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ن�����س��ر ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن م��واق��ع التوا�سل 
االجتماعي، قطة وهي ت�ستلقي على االأر�س وتر�سع ثمانية جراء 
بعدما عجزت اأمهم عن القيام بهذه املهمة لعدم قدرتها على انتاج 

كمية كافية من احلليب.
االأم جراءها دون طعام كاف، تولت القطة بينكي  اأن تركت  فبعد 
مهمة اإر�ساعهم، حيث اعتادت على اال�ستلقاء على االأر�س كل يوم 

متيحة الفر�سة للجراء لر�ساعة احلليب من اأثدائها.
التي  روب���ي  الكلبة  �سغار  ه��م  اجل���راء  ب���اأن  الق�سة،  يف  وال��غ��ري��ب 
كانت عالقتها بالقطة متوترة وعدائية على الدوام، وطاملا كانت 

تطاردها يف حديقة املنزل. 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شقوط مغامر من ناطحة �شحاب
لقي مغامر �سيني �ساب م�سرعه اإثر �سقوطه من ناطحة �سحاب مكونة من 62 طابًقا يف مقاطعة هونان، جنوبي 
ال�سني. ون�سرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اللقطات املروعة للحظة �سقوط ال�ساب، وويونغنينغ )26 عاًما(، 
اأثناء قيامه بتمارين ريا�سية على �سطح مركز هوايوان الدويل يف ت�سانغ�سا عا�سمة مقاطعة هوان عندما اأفلتت يده 

و�سقط م�سافة حوايل 14 مرًتا على �سرفة ليلقى م�سرعه.
وكان يونغنينغ يقوم بت�سوير فيديو على يوتيوب ، وعر عامل تنظيف نوافذ املبنى على جثته يف وقت الحق.

وقالت جني جني، �سديقة يونغنينغ، ل�سحيفة بكني نيوز ، اإن يونغنينغ كان يعتزم طلب يديها للزواج بعد اأيام من 
ت�سوير الفيديو.

واأ�سافت اأنه كان يعتزم جلب هدية الزفاف لعائلتها، التي بلغت كلفتها 80 األف يوان )9 اآالف جنيه اإ�سرتليني( وهو 
تقريًبا املبلغ نف�سه، الذي كان من املقرر اأن يك�سب من الفيديو.

ا يف الطابق العلوي من الفندق، قالت جني اإنها تعتقد اأن �سديقها ا�ستخدم  ورغم اأن عنا�سر االأمن موجودون اأي�سً
امل�سعد لي�سعد اأكر من 40، ثم ت�سلق ما حوايل  20 طابًقا بعد ذلك للو�سول اإىل املكان الذي �سور فيه.

وتويف وويف الثامن من نوفمرب/ت�سرين الثاين املا�سي، لكن وفاته مل يوؤكدها �سوى اأفراد االأ�سرة يف الثامن من 
دي�سمرب/كانون االأول اجلاري بعد اأن اأبدى جمهور متابعيه على و�سائل التوا�سل االجتماعي قلقهم من عدم ن�سره 
مقاطع فيديو جديدة على قناته على يوتيوب ملدة �سهر. وو�سفت ال�سلطات املحلية، التي حققت يف الق�سية، �سقوط 

يونغنينغ باأنه جمرد حادث عابر ، وا�ستبعدت حدوث خطاأ.
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اأوبر تتقا�شى 18 األف دوالر من راكب
تقا�ست �سركة اأوبر ل�سيارات االأجرة عن طريق اخلطاأ مبلغ 18000 دوالر 

من اأحد الركاب لقاء تو�سيلة مل تتجاوز م�سافتها 5 اأميال. 
ن�سر اأحد م�ستخدمي موقع ان�ستغرام �سورة الإي�ساٍل بلغت قيمته 18518 

دوالراً كندياً اأي ما يعادل 14412 دوالراً اأمريكياً. 
االأمر  ال��راك��ب  اإىل  امل��ال  اإع���ادة  رف�ست  اأوب���ر  �سركة  ف��اإن  امل�سادر  وبح�سب 
الذي دفع �سديقه لن�سر �سورة االإي�سال على العديد من مواقع التوا�سل 

االجتماعي جلذب االنتباه اإىل هذا اخلطاأ الفادح الذي ارتكبته ال�سركة. 
�سركة  اأقرت  التوا�سل االجتماعي،  االإي�سال على مواقع  ن�سر  اأن مت  وبعد 
التو�سيلة  اأج��رة  اقتطعت  اأن  بعد  الراكب  اإىل  املبلغ  واأع��ادت  اأوب��ر باخلطاأ 
باأن  اأوب���ر،  �سركة  با�سم  ناطق  وق��ال  دوالرات.    10 بلغت  التي  احلقيقية 
ال�سركة فتحت حتقيقاً ملعرفة مالب�سات الق�سية، واأنها �ستتالفى مثل هذه 

االأخطاء يف امل�ستقبل، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

حفل �شواء يدخل غيني�س
حطمت اأوروغواي الرقم القيا�سي املدرج يف مو�سوعة غيني�س الأكرب حفلة 
�سواء يف العامل، باإعدادها اأكر من ع�سرة اأطنان من اللحم، يف اإطار مناف�سة 

تتواجه فيها منذ عقد تقريبا مع االأرجنتني املجاورة.
ونظم احلدث يف مدينة مينا�س ال�سغرية جنوبي البالد التي تعد 40 األف 
اأك��ر من �ستني طاهيا  60 طنا من اخل�سب وم�ساركة  ن�سمة، وقد تطلب 

قاموا ب�سي اللحم على مدى �ساعات ليل ال�سبت االأحد.
منذ  احل��دث  لهذا  "نتح�سر  امل�سروع  على  امل�سرف  باياري�س  روب��ري  وق��ال 
الرو�سية  ال�سلطة  من  كيلوغرام  اآالف  اأرب��ع��ة  اأي�سا  اأع��ددن��ا  وق��د  اأكتوبر. 
لهذه  القيا�سي  الرقم  حتطيم  نحاول  اأن  رمبا  ينبغي  كان  اللحم.  ملرافقة 

ال�سلطة اأي�سا لكن الوقت داهمنا".
وحفالت �سواء اللحم تقليد منت�سر جدا يف اأوروغواي واالأرجنتني املجاورة، 
جنحت  عندما   2008 العام  منذ  البلدان  عليه  يتناف�س  قيا�سي  رقم  وهو 
االأوىل يف تنظيم اأول حدث �سخم من هذا النوع. ويف العام 2011 تغلبت 
االأرجنتني عليها ما زاد املناف�سة بني البلدين اجلاريني مع اقتناع كل منهما 

اأنه يح�سر اأف�سل اللحم.
وعلق راوؤول وهو اأحد الطهاة امل�ساركني يف هذا اجلهد الوطني بجدية تامة 
غيني�س بل لنلحق الهزمية  مو�سوعة  اأجل  من  ذلك  بكل  نقوم  ال  "نحن 
باالأرجنتينيني". واأورغواي هي من م�سدري اللحوم الرئي�سيني يف العامل 
البالغ عددهم  �سكانها  م��رات عن جمموع  فيها ثالثة  االأبقار  ويزيد عدد 
 200 نحو  �سارك  عندما  ال�سبت  م�ساء  العمل  وب��داأ  ن�سمة.   ماليني   3.5
�سخ�س يف نزع حلوم اأكر من مئة بقرة ووزنها وو�سعها على �سوايات. وبلغ 
16.5 طنا يف املجموع وقد مت �سيه مع اجللد يف تقنية  النيء  اللحم  وزن 

حملية من �ساأنها املحافظة على طعم اللحم.

اتهامات التحر�س 
تطيح باتايل 

 قال الطاهي ال�سهري ماريو باتايل 
اإنه ترك �سركة مطاعمه بينما قالت 
التلفزيونية  )اإيه.بي.�سي(  �سبكة 
من  ي�ستقيل  اأن  م��ن��ه  طلبت  اإن��ه��ا 
عمله كاأحد مقدمي برنامج طهي 
بعد اأن اتهم بالتحر�س اجلن�سي يف 
اإلكرتونية  دوري���ة  ن�سرته  تقرير 

عن جتارة االأغذية.
وذكرت دورية )اإيرت نيويورك( اأن 
هوياتهن،  تك�سف  مل  ن�����س��اء،  اأرب���ع 
اتهمن باتايل بلم�سهن ب�سكل غري 
الئق يف منط �سلوكي ا�ستمر لنحو 
عقدين على االأقل. ووفقا للدورية 
فقد كانت ثالث من الن�ساء يعملن 

لدى الطاهي ال�سهري.
اأر�سلته  ب���ي���ان  يف  ب����ات����ايل  وق������ال 
مديرة اأعماله ري�سا هيلر بالربيد 
الذين  للنا�س  اأع��ت��ذر  االإل��ك��رتوين 
اأ����س���اأت اإل��ي��ه��م واآذي��ت��ه��م ورغ����م اأن 
الذين  االأ�سخا�س  معظم  ه��وي��ات 
ذكروا يف هذه الق�س�س مل تك�سف 
يل فاإن معظم ال�سلوك الذي جرى 
بع�س  مع  بالفعل  يتطابق  و�سفه 

الطرق التي ت�سرفت بها.
ال�سلوك خ��اط��ئ وال  واأ���س��اف ه��ذا 
ت��وج��د ل���ه اأع�������ذار. اأحت���م���ل كامل 
امل�سوؤولية عنه واأنا اآ�سف ب�سدة الأي 

اأمل اأو اإذالل اأو �سيق �سببته.
ومل يت�سن لرويرتز التحقق ب�سكل 

م�ستقل من املزاعم.

ت�شطاد قر�شا مفرت�شا 
طوله 3 اأمتار

ا�سطياد  م���ن  ا���س��رتال��ي��ة  مت��ك��ن��ت 
طولها  ي�سل  �سخمة  قر�س  �سمكة 
الوقت  يف  اأم����ت����ار،   3 اإىل  ت��ق��ري��ب��اً 
اأ�سرتاليا مو�سماً غنياً  الذي ت�سهد 
ب��اأ���س��م��اك ال��ق��ر���س. وك�����س��ف��ت ريني 
اعتادت على مطاردة  التي  غاردنر، 
ال��ق��ر���س وو���س��ع عالمات  اأ���س��م��اك 
ع���ل���ي���ه���ا، ع����ن زي��������ادة اأع���������داد ه���ذه 
االأ�سماك يف مياه ال�ساطىء الذهبي 
خالل  وذل��ك  الن��د،  كوينز  مبدينة 
 2.8 اإم�ساكها ب�سمكة قر�س طولها 
كيلوغرام   454 نحو  ووزن��ه��ا  م��رت 
يف ب����ح����رية ل�����وغ�����ان ي������وم االأح������د 
اإىل  غادنر  ال�سيدة  وتلجاأ  املا�سي. 
من  بقطعة  القر�س  اأ�سماك  تعليم 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك، وذل����ك ���س��م��ن �سجل 
اإح�����س��ائ��ي ل��ه��ذه االأ����س���م���اك، تقوم 

بتنظيمه وزارة ال�سناعات االأولية.

يزوج ابنته لرجلني يف الوقت نف�شه  
العربية  باململكة  العامة يف حمافظة جدة  النيابة  تنظر 
عاًما(،   50( �سعودي  �سد  مقدمة  دع��اوى  يف  ال�سعودية 

اتهم بتزويج ابنته لرجلني يف الوقت نف�سه.
فتاة  على  نكاحه  االأول  ال��زوج  عقد  فقد  التفا�سيل،  ويف 
وعا�سرها مدة �سهرين، قبل اأن يغادر اإىل منطقته خارج 
اأن  اإال  ل��ل��زي��ارة،  اأ�سرتها  اإىل منزل  زوج��ت��ه  وت��ع��ود  ج��دة، 
تزال  – التي ما  اأن زوجته  يبلغه  بات�سال  ال��زوج فوجئ 

على ع�سمته – تزوجت من رجل اآخر.
وب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة ع���ك���اظ امل��ح��ل��ي��ة، ف�����اإن ال������زوج جنح 
التي  املعلومات  من  ليتاأكد  الثاين  ال��زوج  اإىل  بالو�سول 
م��ن زوج��ت��ه وهي  ت��زوج  اأن��ه  ال��ث��اين  اأبلغه  و�سلته، حيث 
االآن يف منزله، ليتقدم الزوجان ب�سكوى �سد والد الفتاة، 

متهمني اإياه بتزويج ابنته لهما يف التوقيت نف�سه.
وقال الزوج الثاين يف حتقيقات النيابة اإنه تقدم خلطبة 
زوجته من والدها على اأنها بكر؛ لكن وبعد زواجه منها 
وا�سطحابها معه، اعرتفت له زوجته اأنها �سبق وتزوجت 
ال�سرعي. مو�سًحا  الدخول  بها  ودخ��ل  اأقاربها  اأح��د  من 
اأن��ه مل يطلق  اأك��د له خ��الل ات�ساله به  ال��زوج االأول  اأن 
الزوجة، واأنها ما زالت على ذمته. وت�ساربت اأقوال االأب 
ا�ستخراج  ون�سي  ابنته،  طلق  االأول  ال��زوج  اإن  ق��ال  ال��ذي 
ث��م ك�سف ع��ن خ��الف��ات ماليه معه. كما  ال��ط��الق،  �سك 
اأن  ال�سرعيني،  املاأذونني  ا�ستدعاء  بعد  التحقيقات  بينت 
املدة بني عقدي النكاح مل تتجاوز ال�سهر. ووجهت النيابة 
االإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  العامة لالأب تهمة خمالفة 
والتحايل بتزويج ابنته لرجل وهي على ذمة رجل اآخر، 
مطالبة مبجازاة االأب بعقوبة تعزيرية رادعة له، وتغليظ 

العقوبة لب�ساعة ما اأقدم عليه.

مالحظة تعيد فتاة الأ�شرتها بعد 20 عامًا
متكنت فتاة �سينية من اللقاء بوالديها احلقيقيني للمرة 
االأوىل منذ 20 عاماً، وذلك بعد اأن تركاها وهي بعمر 3 
اأيام فقط يف اأحد االأ�سواق، قبل اأن تتبناها عائلة اأمريكية 
كاتي  وال���دا  وك��ان  امل��ت��ح��دة.  ال��والي��ات  للعي�س يف  وتنقتل 
فيها عن  يعتذران  الطفلة،  مع  ترك مالحظة  قد  بولر، 
احليلة،  وقلة  الفقر  ب�سبب  وذلك  الطريقة،  بهذه  تركها 
لكن هذه املالحظة حملت �سيئاً اآخر غري االعتذار، حيث 
"اإذا كنت متعاطفاً معنا كوالدين،  كتب والدا كاتي فيها 
اأن حت�سر ملالقاتنا مع الطفلة عند ج�سر بروكني  اأرجو 

�سباح يوم 7 يوليو )متوز( يف غ�سون 10 اأو 20 عام".
ومل تكت�سف كاتي هذه املالحظة اإال عن طريق ال�سدفة، 
اأث����ن����اء حم���ادث���ة ودي�����ة م���ع وال���دت���ه���ا ب��ال��ت��ب��ن��ي، وق����ررت 
ليدا  �سو  احلقيقيني  والديها  للقاء  ال�سني،  اإىل  ال�سفر 
�سي  ب��ي  ب��ي  �سبكة  موقع  ذك��ر  م��ا  بح�سب  وفينك�سيانغ"، 
االإخ��ب��اري��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة. واأخ���رب وال���د ك��ات��ي ب��ي ب��ي �سي 
اأمل لقاء  2004، على  اإىل اجل�سر كل عام منذ  اأنه ذهب 
عن  تخلينا  الأن��ن��ا  �سديد  باأ�سف  "�سعرت  واأ���س��اف  ابنته، 
كرمية  ح��ي��اة  ت��اأم��ني  على  ق��ادري��ن  نكن  مل  لكننا  ابنتنا، 
اأن  ُيذكر  بذلك".  �سيقوم  يتبناها  من  اأن  واعتقدنا  لها، 
االأول(  )ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ق���ررت  ال�سينية،  احل��ك��وم��ة 
الواحد،  لعقود من �سيا�سة الطفل  اأن ت�سع حداً   ،2015
اإجناب  كان  اأ�سرة، يف حني  لكل  باإجناب طفلني  و�سمحت 
اأكر من طفل يف املا�سي يعر�س االأ�سرة لغرامات مالية 
االإجها�س  على  الن�ساء  م��ن  الكثري  وجت��رب  ب��ل  �سخمة،  زوجان خالل جولتهما ال�سياحية يف دبي يلتقطان �سورة "�سيلفي" اأمام برج خليفة، اأطول برج يف العامل.    )رويرتز(

ق�شر بكنجهام ين�شر لوحة 
جديدة لالأمري فيليب

ن�سر ق�سر بكنجهام لوحة ر�سمها 
ال��ف��ن��ان اال����س���رتايل امل��ول��د رالف 
نف�س  يف  فيليب  لالأمري  هاميانز 
اأع��ل��ن فيه زوج امللكة  ال��ذي  ال��ع��ام 
ممار�سة  ع���ن  ت��وق��ف��ه  اإل��ي��زاب��ي��ث 

مهامه الر�سمية.
ال���ت���ي يظهر  ال���ل���وح���ة   وُر����س���م���ت 
وا�سع  واقفاً يف ممر  االأم��ري  فيها 
يف ق��ل��ع��ة وي��ن��د���س��ور ل��ت��ع��ر���س يف 
قلعة  يف  الوطني  التاريخ  متحف 

فريدريك�سبورج يف الدمنارك.
املتحف  اإن  بكنجهام  ق�سر  وق���ال 
اأع�����م�����ااًل   2018 يف  ����س���ي���ع���ر����س 
ويهدف  للما�سي،  تعود  لهاميانز 
جزء منها اإىل ا�ستك�ساف الروابط 
ال����ت����اري����خ����ي����ة وال����ث����ق����اف����ي����ة بني 
بريطانيا  يف  امللكيتني  العائلتني 

والدمنارك.
يف  اأم���������ريا  اإدن����������ربة  دوق  وول�������د 
ال����دمن����رك ومت���ت���د ج�������ذوره اإىل 
الربيطانية  امللكيتني  العائلتني 
فيليب  وت��ن��ح��ى  وال���دمن���ارك���ي���ة، 
يف  الر�سمية  مهامه  ممار�سة  عن 

اأغ�سط�س )اآب(.
واحتفلت امللكة اإليزابيث واالأمري 
ف���ي���ل���ي���ب ب����ال����ع����ي����د ال���ب���الت���ي���ن���ي 
لزواجهما ال�سهر املا�سي يف جتمع 
�سغري للعائلة بعيد كل البعد عن 
اأقيمت  التي  الكبرية  االحتفاالت 

مبنا�سبة زفافهما قبل 70 عاماً.

فتح النوافذ واالأبواب ُي�شاعد على النوم
نافذة مفتوح يف  اأو  باب  اإن ترك  درا�سة هولندية  قالت 
غرفة النوم قد ي�ساعد النا�س على النوم ب�سكل اأف�سل. 
و�ساعد فتح النوافذ واالأبواب على احلد من م�ستويات 
اأك�سيد الكربون وحت�سني التهوية وتدفق الهواء،  ثاين 
جرت  اأ�سحاء  ل�سبان  بالن�سبة  ال��ن��وم  نوعية  وحت�سني 

عليهم الدرا�سة.
اأيندهوفن  جامعة  م��ن  مي�سرا  ا�سيت  الطبيب  وق���ال 
حميط  يف  حياتنا  ث��ل��ث  ن��ح��و  "نق�سي  للتكنولوجيا: 
يف  ال��ه��واء  نوعية  نتجاهل  ما  غالباً  ولكن  النوم  غرفة 
البيئة املحيطة بنا خالل النوم". واأردف قائاًل: "تخيل 
ه��ذا.. اأن��ك يف مكان مغلق ولديك ق��درة حم��دودة على 
اأنك  ال��ن��وم رغ��م  ب���داأت يف  اأن  ال��و���س��ع منذ  تعديل ه��ذا 

حماط مبلوثات".
وخالل ليلة يف هذه الدرا�سة نام 17 متطوعاً يف غرفة 

نوم كان بها نافذة اأو باب مفتوحاً. 
وخ���الل ليلة اأخ���رى اأُغ��ل��ق��ت ن��واف��ذ وب���اب ال��غ��رف��ة. ويف 
اأك�سيد  ث��اين  م�ستويات  الباحثون  ت��اب��ع  نف�سه  ال��وق��ت 

ال��ك��رب��ون ودرج����ة ح����رارة اجل���و وال�����س��و���س��اء املحيطة 
الدرا�سة االمتناع  امل�ساركني يف  والرطوبة.  وُطلب من 
بها كافيني  اأو م�سروبات  تناول م�سروبات كحولية  عن 

التي قد يوؤثر على النوم.
ونام كل واحد منهم مبفرده.

ول��ق��ي��ا���س ن��وع��ي��ة ال���ه���واء، ارت����دى امل�����س��ارك��ون اأ�سرطة 
اأذرعهم تقي�س درج��ة ح��رارة اجللد ودرج��ة حرارة  على 

ال�سرير وم�ستويات رطوبة اجللد. 
الليل  خالل  حركاتهم  تتتبع  ا�ست�سعار  اأجهزة  وارت��دوا 

مبا يف ذلك موؤ�سرات التململ خالل النوم.
املحيطة  ال�سجة  تقليل  اإىل  النوم  غ��رف  اإغ��الق  واأدى 
ولكن م�ستويات ثاين اأك�سيد الكربون زادت فيها ب�سكل 

ملحوظ وهو ما ي�سري اإىل �سعف م�ستويات التهوية.
وك��ان��ت م�����س��ت��وي��ات ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون اأق���ل ب�سكل 

ملحوظ عندما تركت نوافذ اأو اأبواب مفتوحة.
الغرف  واالأ�سرة يف  الب�سرة  ح��رارة  �سجلت  عام،  وب�سكل 

املغلقة درجات اأعلى من الغرف املفتوحة.

نـيكــول كيــدمــان 
بـاإطــاللـة مـخيفـة

 ،2002 عام  العامل  يف  اإم��راأة  اأجمل  كيدمان  نيكول  العاملية  املمثلة  اعتربت 
ور�ساقتها  جمالها  على  حتافظ  ت��زال  ما  كانت  ال�50  عامها  بلوغها  ورغ��م 
كنجمة  مكانتها  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ  ح��ال��ي��اً  ال�����س��اب��ات  ال��ن��ج��م��ات  ب��ق��ّوة  لتناف�س 
هوليوودية مّت تر�سيحها جلائزة غولدن غلوب عن دورها يف العمل الدرامي 

.Big Little Lies
باإطاللة  فيهم  بدت  لها  �سور  باإنت�سار  جمهورها  كيدمان  �سدمت  وموؤخراً 
اأ�سقر  ب�سعر  فظهرت  عليها،  التعرف  ال��ك��ث��ريون  ي�ستطع  مل  حيث  خميفة 
جلدية  �سرتة  مرتدية  متعبتني،  �سغريتني  وعينني  نحيل  وب��وج��ه  ق�سري 

كبرية وحذاء اأ�سود جلدي.


