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بن�س ي�سل القاهرة ويعقد مباحثات مع ال�سي�سي
•• القاهرة-وكاالت:

و�صل نائب الرئي�س الأمريكي، مايك بن�س، اإىل مطار القاهرة، ام�س 
ال�صبت، يف م�صتهل زيارة يلتقي خاللها الرئي�س امل�صري عبدالفتاح 
ال�صي�صي. ويجري ال�صي�صي وبن�س، مباحثات ب�صاأن �صبل تعزيز وتنمية 
يناق�صان  كما  املتحدة،  الوليات  ال�صرتاتيجية بني م�صر  العالقات 
القائمة بعدد من دول  اإىل حلول �صيا�صية لالأزمات  التو�صل  اأهمية 
املنطقة. وت�صم اأجندة اللقاء م�صتجدات الق�صية الفل�صطينية وقرار 

ترامب بنقل ال�صفارة الأمريكية يف اإ�صرائيل اإىل القد�س.
وكان بن�س قد اأجل جولته يف ال�صرق الأو�صط، ال�صهر املا�صي، جراء 

الغ�صب العارم من قرار نقل ال�صفارة.

بدء تلقي طلبات الرت�شح 
اجلامعة العربية تعلن م�ساركتها يف متابعة االنتخابات امل�سرية

•• القاهرة -وام:

طلبات  تلقي   ، ام�س   ، م�صر  يف  لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  ب��داأت 
الرت�صح لالنتخابات الرئا�صية املزمع اإجراوؤها اأواخر مار�س املقبل.. 

حيث ي�صتمر تلقي الطلبات حتى الثنني 29 يناير اجلاري.
وبح�صب اجلدول الزمني الذي اأعلنته الهيئة يف موؤمترها ال�صحفي 
يف 8 يناير اجلاري.. فاإن غلق باب تلقي طلبات الرت�صح لالنتخابات 
يليه فرز طلبات الرت�صح واإعالن القائمة املبدئية قبل تلقي الطعون 

عليها والبت فيها وهو ما يليه اإعالن القائمة النهائية.
فيما  16 مار�س..  اخل��ارج  امل�صريني يف  بت�صويت  النتخابات  وتبداأ 
مايو   2 يف  الرئا�صية  النتخابات  الفائز يف  ا�صم  يعلن  اأن  املقرر  من 
املقبل.من جهة اخرى اأعلنت اجلامعة العربية عن م�صاركتها ببعثة 
يف متابعة النتخابات الرئا�صية امل�صرية املقرر اإجراوؤها خالل الفرتة 

�س11( )التفا�صيل  من 26 – 28 مار�س 2018.            

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله وزير اخلارجية اليطايل   )وام(

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية االإيطايل 
عالقات التعاون واالأو�ساع االإقليمية والدولية

االإمارات االأوىل عامليًا يف اعتماد 
املن�ساآت ال�سحية بعدد 213 من�ساأة

•• دبي-وام:

حققت دولة الإمارات املرتبة الأوىل عاملياً يف عدد املرافق واملن�صاآت الطبية 
213 من�صاأة �صحية تابعة  احلا�صلة على العتماد الدويل والتي جتاوزت 
امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  اأعلنته  ما  وفق  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  ل��وزارة 

.JCI لعتماد املن�صاآت ال�صحية
وي��اأت��ي ه��ذا الإجن���از يف اإط���ار ج��ه��ود ال����وزارة لتحقيق الإجن����ازات الفريدة 
الدولة  مكانة  وتر�صيخ   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  �صمن  القيا�صية  والأرق���ام 
الريادية على خارطة التناف�صية العاملية وتبوئها مراكز ال�صدارة يف العديد 

من التقارير واملوؤ�صرات العاملية.
وجنحت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف احل�صول على العتماد الدويل ل� 
16 مركزا �صحيا يف راأ�س اخليمة دفعة واحدة بعد التحقق عرب جلان خا�صة 
من تطبيق معايري �صهادة اللجنة الدولية امل�صرتكة لعتماد املن�صاآت ال�صحية 
ال�صحية  امل��راك��ز  ه��ذه  التزمت  املبتكرة حيث  ال��ري��ادة واحل��ل��ول  JCI« يف   «
ال�صريرية  اخل��دم��ة  ج���ودة  ناحية  م��ن  العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  بتطبيق 
و�صالمة املر�صى واأطقم العمل وفق اأف�صل املعايري والربوتوكولت املعتمدة 

عامليا ونتائج الرعاية الإكلينيكية.                            )التفا�صيل �س3(

 »Native Fury التمرين الع�سكري »2018 
بني االإمارات والواليات املتحدة ينطلق اليوم

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق اليوم الأحد على اأر�س الدولة فعاليات التمرين الع�صكري امل�صرتك 
لدولة  البحرية  ال��ق��وات  م��ن  وح���دات  مب�صاركة   Native Fury  2018
الإمارات العربية املتحدة ووحدات بحرية من الوليات املتحدة الأمريكية 
وذلك �صمن خطة التمارين امل�صرتكة التي يجريها البلدين بهدف التدريب 

على التخطيط وتنفيذ العمليات امل�صرتكة.             )التفا�صيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
وزير  األفانو  اأجنلينو  معايل  ام�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
البالد حاليا حل�صور  الذي يزور  الإيطايل  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
التي  واإيطاليا  الإم��ارات  بني  ال�صرتاتيجي  احل��وار  الثالثة من  اجلولة 

تعقد يف اأبوظبي.
ورحب �صموه بالوزير الإيطايل وبحث معه عالقات التعاون وال�صداقة 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن و���ص��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا مب��ا ي��خ��دم امل�����ص��ال��ح امل�����ص��رتك��ة للبلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ال���ذي ح�صره �صمو  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ��الل 
احلوار  حماور  اأهم  ا�صتعرا�س  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان 
لتعزيز  وحر�صهما  البلدين  رغبة  تدعم  التي  والأف��ك��ار  ال�صرتاتيجي 

وتوثيق التعاون ال�صيا�صي والقت�صادي وال�صتثماري بينهما.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ع����دداً م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ذات اله��ت��م��ام امل�����ص��رتك اإ�صافة 
الإقليمية  ال�صاحتني  على  الأو���ص��اع  وت��ط��ورات  الراهنة  امل�صتجدات  اإىل 

والدولية وجهود البلدين يف �صبل حتقيق الأمن وال�صتقرار يف املنطقة.
ح�صر اللقاء �صعادة �صقر نا�صر الري�صي �صفري الدولة لدى اجلمهورية 
لدى  اإيطاليا  جمهورية  �صفري  �صتيلليلنو  ليبوربو  و�صعادة  الإيطالية 

الدولة.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:47            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:41   
املغرب.....   06:03  
الع�صاء......   07:20

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

مقتل ع�شرات احلوثيني يف ال�شاحل الغربي لليمن

الدفاع اجلوي ال�سعودي يعرت�س �ساروخا بال�ستيا حوثيا
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�صبت،  ام�����س  اليمن،  يف  ال�صرعية  دع��م  حت��ال��ف  اأع��ل��ن 
�صاروخا  اعرت�صت  ال�صعودي  اجل��وي  ال��دف��اع  ق��وات  اأن 
لإي���ران  ال��ت��اب��ع��ة  احل��وث��ي  ميلي�صيات  اأط��ل��ق��ت��ه  بال�صتيا 
)وا�س(،  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  اململكة.ونقلت  باجتاه 
الركن  العقيد  التحالف  لقوات  الر�صمي  املتحدث  عن 
للتحالف  اجل��وي  ال��دف��اع  ق��وات  اإن  قوله  املالكي،  تركي 
ر�صدت، ظهر ال�صبت، عملية اإطالق �صاروخ بال�صتي من 
قبل امللي�صيات احلوثية التابعة لإيران من داخل الأرا�صي 
اليمنية )حمافظة �صعدة( باجتاه اأرا�صي اململكة. وذكر 
ب��اجت��اه مدينة جن���ران، ومت  “كان  ال�����ص��اروخ  اأن  املالكي 
املدنية  املناطق  ل�صتهداف  متعمدة  بطريقة  اإط��الق��ه 
بال�صكان، وقد مت اعرتا�صه وتدمريه من قبل  والآهلة 

قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�صعودي«.
ال��ع��دائ��ي م��ن قبل  ال��ع��م��ل  “هذا  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ����ص���اف 
ا�صتمرار  يثبت  اإي���ران  من  املدعومة  احلوثية  اجلماعة 
احلوثية  اجلماعة  بدعم  الإي���راين  النظام  دع��م  ت��ورط 
للقرار  و�صريح  وا�صح  نوعية، يف حتد  بقدرات  امل�صلحة 
اأمن  تهديد  ب��ه��دف   2231 وال��ق��رار   2216 الأمم���ي 
الإقليمي  الأم����ن  وت��ه��دي��د  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

والدويل، واأن اإطالق ال�صواريخ البال�صتية باجتاه املدن 
الدويل  للقانون  خمالفا  يعد  بال�صكان  الآهلة  والقرى 
الدويل  للمجتمع  دع��وت��ه  املالكي  ج��دد  الإن�����ص��اين«.ك��م��ا 
النتهاكات  لوقف  وفعالية  اأكرث جدية  ب�اتخاذ خطوات 
ال�صواريخ  ونقل  تهريب  با�صتمرار  ال�صافرة،  الإيرانية 
واخلارجة  الإره��اب��ي��ة  للجماعات  والأ�صلحة  البال�صتية 
ب��ه م��ن دعم  ال��ق��ان��ون، وحما�صبتها ع��ل��ى م��ا ت��ق��وم  ع��ن 
الأمن  وتهديد  الدولية  والقيم  لالأعراف  �صارخ  وحتد 

الإقليمي والدويل.
ميلي�صيات  م��ن  م�صلحا   20 م��ن  اأك����رث  ق��ت��ل  م��ي��دان��ي��ا 
احل��وث��ي الإي��ران��ي��ة، يف ق�صف ج��وي ل��ط��ائ��رات حتالف 
دعم ال�صرعية، ومواجهات مع قوات ال�صرعية يف جبهة 

ال�صاحل الغربي اليمني، خالل ال� 24 �صاعة املا�صية.
وح�صب م�صادر )�صكاي نيوز عربية(، تركزت املواجهات 

يف اأطراف مديريتي حي�س والتحيتا.
ومن بني القتلى جنل رئي�س ما ي�صمى اللجان الثورية 
التابعة مليلي�صيات احلوثي باحلديدة، ويدعى نبيل عبد 

الرحمن اجلماعي.
التحالف،  �صمن  العاملة  القوة  طائرات  ا�صتهدفت  كما 
م��رك��ب��ة ع�����ص��ك��ري��ة ت��اب��ع��ة مل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي حمملة 

بالأ�صلحة والذخائر جنوبي حي�س مبحافظة احلديدة.

العبادي و نيجريفان برزاين خالل اجتماعهما 
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اأردوغان يتحدث عن عملية اأخرى يف منبج

القوات الرتكية تبداأ ق�سف عفرين جوًا وتتوغل برًا

االنق�شامات توؤجل »جل�شة االنتخابات« بالربملان العراقي

العبادي يلتقي برزاين و10 �سروط حلل االأزمة مع اأربيل

الدميقراطيون يقدمون  ترامب: 
اجلي�س على  املهاجرين  م�سلحة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
الدميقراطيني  اإن  ام�����س  ت��رام��ب 
بالالجئني  اأك���رب  اهتماماً  ي��ب��دون 
ح�صاب  ع���ل���ى  ال�������ص���رع���ي���ني،  غ����ري 
البالد  ح������دود  اأم������ن  اأو  اجل���ي�������س 
امل�صرعون  ف�����ص��ل  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك 
ال�صلل  ال��ت��و���ص��ل لت��ف��اق مي��ن��ع  يف 
يف  وك��ت��ب  ال��ف��درال��ي��ة.  الإدارات  يف 
يولون  الدميقراطيني  اأن  تغريدة 
ال�صرعيني  ب��امل��ه��اج��ري��ن  اه��ت��م��ام��اً 
اأكرث منه بجي�صنا العظيم اأو الأمن 
املحفوفة  اجلنوبية  ح��دودن��ا  على 
باخلطر ... كان باإمكانهم التو�صل 
لتفاق ب�صهولة لكنهم ف�صلوا على 

ذلك �صيا�صة ال�صلل«.

•• بغداد-وكاالت:

العراقية  احل����ك����وم����ة  و����ص���ع���ت 
اإقليم  حكومة  على  ���ص��روط   10
اأزمة  لت�صفية  ال��ع��راق  كرد�صتان 
ح�صب  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  �صيا�صية 
معلومات ر�صحت عن لقاء رئي�س 
العبادي  حيدر  العراقي  ال���وزراء 
ورئ����ي���������س ح����ك����وم����ة ك���رد����ص���ت���ان 
وح�صلت  ب�������رزاين،  ن��ي��ج��ريف��ان 

عليها  »�صكاي نيوز عربية«.
العا�صمة  يف  امل�����ص��وؤولن  وال��ت��ق��ى 
بغداد، ال�صبت، للمرة الأوىل منذ 
ا�صتقالل  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ف��ت��اء  اأج����ري 
اإقليم كرد�صتان يف �صهر �صبتمرب 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، ال���ذي جاءت 
انف�صال  على  باملوافقة  نتيجته 
توترات  اإىل  اأدى  مم��ا  الإق��ل��ي��م، 
ع��م��ي��ق��ة م���ع ب���غ���داد ت���ط���ورت اإىل 

مواجهات ع�صكرية.
بغداد  و�صعتها  التي  وال�����ص��روط 
ت��ل��زم ح��ك��وم��ة ك��رد���ص��ت��ان بوحدة 
و�صيادة العراق على كامل اأرا�صيه، 
تفعيل  وتعيد  الإقليم،  فيها  مبا 

ت�شفية تكفريي وتدمري اأوكارًا الإرهابيني و�شط �شيناء
تاأييد اإعدام 3 متهمني بق�سية كردا�سة

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلنت القوات امل�صلحة امل�صرية ام�س الق�صاء على �صخ�س تكفريي �صديد 
اآلية وكمية من الذخائر ونظارة  اخلطورة و�صط �صيناء وبحوزته بندقية 
روؤية واأجهزة ات�صال.. ف�صال عن اكت�صافها وتدمريها عربتي دفع رباعي 
ودراجة نارية خا�صة بالعنا�صر التكفريية و5 اأوكار بهم كمية كبرية من 
العبوات  ت�صنيع  يف  ت�صتخدم  التي  وامل���واد  وال��وق��ود  الإداري���ة  الحتياجات 
مت  اإنه  امل�صري  الع�صكري  املتحدث  الرفاعي  تامر  العقيد  وقال  النا�صفة. 
اأي�صا �صبط عربة ن�صف نقل بها كميات كبرية من قطع غيار الدراجات 
النارية واملواد التي ت�صتخدم يف ت�صنيع العبوات النا�صفة على اأحد املعابر 

املوؤدية اإىل و�صط �صيناء.
3 متهمني،  اىل ذلك، ق�صت حمكمة النق�س بتاأييد عقوبة الإع��دام على 
وتاأييد ال�صجن امل�صدد 10 �صنوات ل�5 اآخرين، لإدانتهم بقتل اللواء نبيل 
بق�صية كردا�صة. كما ق�صت  اأمن اجليزة، فيما عرف  فراج م�صاعد مدير 

املحكمة بتخفيف العقوبة ل� 4 اآخرين، من الإعدام اإىل ال�صجن املوؤبد.
واأ�صندت النيابة اإىل املتهمني قتل فراج عمدا مع �صبق الإ�صرار والرت�صد.

ت���ك���ون احل�������دود ال���دول���ي���ة حتت 
باعتبارها  الحت��ادي��ة،  ال�صيطرة 
لها،  احل�صرية  ال�صالحيات  من 
م��ع الل���ت���زام ب��ح��دود الإق��ل��ي��م يف 
عليها  ن�����س  ال��ت��ي   2003 ع����ام 

الد�صتور وعدم جتاوزها.
ي�صلم  اأن  اأي�صا  بغداد  وا�صرتطت 
امل�����ص��ت��خ��رج م��ن احلقول  ال��ن��ف��ط 
ب���ال���ك���ام���ل اإىل  داخ������ل الإق����ل����ي����م 
وي�صدر  الحت����ادي����ة،  ال�����ص��ل��ط��ات 
احلكومة  ق���ب���ل  م�����ن  ح�������ص���ري���ا 
�صركة  خ�����الل  م����ن  الحت�����ادي�����ة 

���ص��ل��ط��ات احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة 
على الإقليم ومن �صمنها املنافذ 

احلدودية واملطارات.
كما ا�صرتطت احلكومة العراقية 
املخت�صة  اللجان  عمل  ا�صتمرار 
ال�صلطة  حت���ت  امل����ط����ارات  ب��ف��ت��ح 
جميع  وا���ص��ت��ك��م��ال  الحت�����ادي�����ة، 
كامل  بعودة  الإج���راءات اخلا�صة 
الحتادية  وال����ق����وات  ال�����ص��ل��ط��ات 

لها.
فقد  املتوفرة،  املعلومات  وح�صب 
األ����زم����ت ب����غ����داد ك���رد����ص���ت���ان ب����اأن 

النفط الوطنية �صومو.
لبغداد  الأخ���ريان  ال�صرطان  اأم��ا 
اللجان  ع��م��ل  ا���ص��ت��ك��م��ال  ف��ه��م��ا 
الإقليم  موظفي  برواتب  املعنية 
للموظفني  و���ص��ول��ه��ا  ل�����ص��م��ان 
ح�صابات  وخ�������ص���وع  ال��ف��ع��ل��ي��ني، 
لديوان  الإقليم  موظفي  روات��ب 
ال���رق���اب���ة امل���ال���ي���ة الحت��������ادي يف 

بغداد.
الربملان  رئي�س  اأع��ل��ن  ذل���ك،  اىل 
تاأجيل  اجلبوري،  �صليم  العراقي 
النتخابات  م��وع��د  ح�صم  جل�صة 
الت�صريعية اإىل الثنني، بعد ف�صل 
التو�صل  يف  ال�صيا�صية  الأط���راف 
اإىل اتفاق يف جل�صة ام�س ال�صبت، 

التي �صهدت انق�صامات حادة.
ال�صنية  القوى  حتالف  وان�صحب 
حل�صم  املخ�ص�صة  اجل��ل�����ص��ة  م��ن 
الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د 
)ب�����ان�����ت�����ظ�����ار ق�����������رار امل���ح���ك���م���ة 
الحت������ادي������ة(، ف��ي��م��ا ه�����دد ن����واب 
بالن�صحاب  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
على  ���ص��را  ال��ت�����ص��وي��ت  ج���رى  اإذا 

املوعد.

القوات  وح�����ص��دت  مب��ه��اج��م��ت��ه��م 
والدبابات على احلدود.

عمليتها  يف  اأن����ق����رة  وت�����ص��ت��ع��ني 
الع�صكرية مبقاتلني من املعار�صة 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان ام�س ال�صبت، اإن العملية 
قد  عفرين  منطقة  يف  الع�صكرية 
و�صتتبعها  الأر�������س،  ع��ل��ى  ب�����داأت 
منطقة  ت�صتهدف  اأخ���رى  عملية 

منبج املحاذية لها. 
ومل يو�صح اأردوغان فيما اإذا كانت 
القوات الرتكية قد عربت احلدود 

اإىل الأرا�صي ال�صورية بعد.
وك����ان اجل��ي�����س ال���رتك���ي ق���د �صن 
غارات جديدة على عدد من املواقع 
يف منطقة عفرين ال�صورية، التي 

ي�صيطر عليها مقاتلون اأكراد.
لالجئني  خميمات  ا�صتهدف  كما 
حماية  وح���������دات  ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا 
ل����ل����رد على  ال����ك����ردي����ة  ال�������ص���ع���ب 
ع��ل��ى منطقة  ال���رتك���ي  ال��ق�����ص��ف 
دفاع  ب��اأن��ه  الأم���ر  وا�صفا  عفرين 

م�صروع عن النف�س.
و�صنت مقاتالت تركية غارات على 
مواقع لوحدات احلماية الكردية 
يف عفرين،ام�س ال�صبت، بالتزامن 
املعار�صة  مع دخ��ول مقاتلني من 

احلدودية  املنطقة  اإىل  ال�صورية 
التي ي�صيطر عليها الأكراد.

الأنا�صول،  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
الرتكية  احل��رب��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  اأن 
لوحدات  م��راق��ب��ة  نقطة  ق�صفت 
ح���م���اي���ة ال�������ص���ع���ب ال����ك����ردي����ة يف 

عفرين.
اجلي�س  ب������داأ  الأث�����ن�����اء،  ه�����ذه  يف 
للعملية  دع���م���ه  احل����ر  ال�������ص���وري 
تركيا  تخو�صها  التي  الع�صكرية 
�صد القوات الكردية، والتي بداأت 
ب�صربات على مع�صكرات وخمابئ 
ل���ل���م���ق���ات���ل���ني الأك�������������راد، ال���ذي���ن 

تعتربهم اأنقرة »اإرهابيني«.
عمليتها  يف  اأن����ق����رة  وت�����ص��ت��ع��ني 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة، ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت عليها 
من  مبقاتلني  الزيتون(،  )غ�صن 
امل��ع��ار���ص��ة ال�����ص��وري��ة ����ص���ارك���وا يف 

عملية »درع الفرات«.
ومن �صاأن العمل الع�صكري املبا�صر 
الأكراد  يف منطقة ي�صيطر عليها 
ف��ت��ح ج��ب��ه��ة ج���دي���دة يف احل���رب 
التوتر  وزي��ادة  �صوريا،  الدائرة يف 
املتحدة،  وال����ولي����ات  ت��رك��ي��ا  ب���ني 
العالقات  ف��ي��ه  و���ص��ل��ت  وق����ت  يف 

نقطة  اإىل  واأن��ق��رة  وا�صنطن  ب��ني 
حرجة.

ال��رتك��ي يف وقت  واأط��ل��ق اجلي�س 
على  ق���ذي���ف���ة   70 ن���ح���و  ����ص���اب���ق 
قرى كردية يف عفرين، يف ق�صف 
ب��داأ عند  م��ن الأرا���ص��ي الرتكية، 
تقريبا  اخل��م��ي�����س  ل��ي��ل  منت�صف 
اجلمعة،  ���ص��ب��اح  ح��ت��ى  وا���ص��ت��م��ر 
حماية  وح�����دات  اأع��ل��ن��ت  ح�صبما 

ال�صعب الكردية.
وك���ان وزي���ر ال��دف��اع ال��رتك��ي نور 
اجلمعة،  اأع��ل��ن،  جانيكلي  ال��دي��ن 
عفرين  يف  ع�صكرية  عملية  ب��دء 
تنفيذ  ت��ط��ل��ب  »الأم�����ر  اإن  ق��ائ��ال 

العملية دون تاأخري«.
لي�س  تركيا  اأن  جانيكلي  واأ�صاف 
على  الق�صاء  ���ص��وى  خ��ي��ار  لديها 
�صمايل  الإره��اب��ي��ة  العنا�صر  ك��ل 
اأنقرة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ����ص���وري���ا، 
مو�صكو  م��ع  امل��ح��ادث��ات  �صتوا�صل 

ب�صاأن العملية.
الكردية  ال���ق���وات  اأن���ق���رة  وت��ع��ت��رب 
امتدادا  �صوريا،  �صمايل  املنت�صرة 
ملتمردي حزب العمال الكرد�صتاين 
وتعهدت  تركيا،  يقاتلون  ال��ذي��ن 

»درع  عملية  يف  �صاركوا  ال�صورية 
وقد و�صلت 20 حافلة  الفرات”، 
ولية  اإىل  م��ن��ه��م  م��ق��ات��ل��ني  ت��ق��ل 

هاتاي جنوبي تركيا.

الدخان يت�صاعد من موقع ق�صفته املقاتالت الرتكية يف عفرين )ا ف ب(
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امليلي�سيات املوالية لدم�سق تعلن 
ال�سهور« »اأبو  على  ال�سيطرة 

•• بريوت-وكاالت:

اإع���الم مقربة من  ق��ال��ت و���ص��ائ��ل 
النظام ال�صوري اإن القوات التابعة 
الداعمة  وامل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ل��الأخ��ري 
قاعدة  على  بالكامل  �صيطرت  له 
اأبو ال�صهور اجلوية يف حمافظة 

اإدلب يوم ام�س ال�صبت.
واأ�صافت اأنهم توغلوا يف القاعدة 
�صاعات،  قبل  الع�صكرية  اجل��وي��ة 
لب�صط  ال����ه����ج����وم  وي����وا�����ص����ل����ون 
ال�صيطرة داخل اأكرب معقل متبق 

لقوات املعار�صة يف �صوريا.
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اأخبـار الإمـارات

مكتب البعثات الدرا�سية ي�سارك يف فعاليات موؤمتر �سحة الدويل لطب االأطفال

التمرين الع�سكري »Native Fury 2018« بني 
االمارات والواليات املتحدة ينطلق اليوم

•• اأبوظبي-وام:

�صوؤون  ل���وزارة  التابع  الدرا�صية  البعثات  مكتب  �صارك 
لطب  ال���دويل  “�صحة”  م��وؤمت��ر  فعاليات  يف  الرئا�صة 
الأط���ف���ال يف دورت����ه ال��ث��ان��ي��ة ع�����ص��ر ال����ذي ع��ق��د بفندق 

اأبوظبي. مدينة  يف  املارية  “روزوود” بجزيرة 
وتاأتي م�صاركة مكتب البعثات الدرا�صية يف هذا املوؤمتر 
الأطباء  ل�صتقطاب  ال��ه��ادف��ة  امل��ك��ت��ب  ن�����ص��اط��ات  �صمن 
املواطنني املتميزين ومنحهم الفر�صة للتدريب يف عدد 
من التخ�ص�صات الطبية �صمن برامج الأطباء املقيمني 
�صمو  بتوجيهات  اأطلق  ال��ذي  الطبية  الزمالة  وب��رام��ج 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة ومبتابعة من معايل اأحمد 
وبدعم من  الرئا�صة  �صوؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعه 

موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية.
املتميزين  الدولة لالأطباء  رئي�س  بعثة  مبادرة  وتهدف 
عاليا  تاأهيال  موؤهلة  اإماراتية  طبية  ك��وادر  توفري  اإىل 
الإماراتيني  الأط��ب��اء  اأم���ام  الفر�صة  اإت��اح��ة  م��ن خ��الل 
امل�صت�صفيات  اأف�صل  يف  وال��ت��دري��ب  للدرا�صة  املتميزين 
يف  لي�صاهموا  العامل  ح��ول  والبحثية  العلمية  وامل��راك��ز 

ي�صهد  وال��ذي  الدولة  يف  ال�صحي  القطاع  حاجة  تلبية 
منوا مت�صارعا ويواجه حتديات خا�صة ويف حاجة كبرية 

للكفاءات املواطنة.
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2015 اأك��ت��وب��ر  يف  البعثة  اإط����الق  ومت 
اأعقاب  يف  كلينك”  و”مايو  اأندر�صون”  دي  اأم  مركز” 
ترتيبات متت مع املركزين العامليني يف الوليات املتحدة 
وقت انعقاد املنتدى الطبي الأول يف اأبوظبي يف نوفمرب 
2014. يذكر اأن مكتب البعثات الدرا�صية الذي اأ�ص�س 
والبعثات  اخلارجية  البعثات  اإدارة  يتوىل   1999 عام 
الداخلية وبعثة �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة لالأطباء 
املتميزين كما ي�صرف املكتب على بعثات بع�س اجلهات 
الراعية وال�صركاء ال�صرتاتيجيني مثل �صندوق تطوير 

قطاع الت�صالت ووكالة الإمارات للف�صاء.
ي�صار اىل اأن موؤمتر �صحة الدويل لطب الأطفال ي�صع 
على قائمة اأولوياته مناق�صة كافة امل�صتجدات والبحوث 
التخ�ص�س  ك��اف��ة جم���الت ه��ذا  ال��ت��ي تغطي  احل��دي��ث��ة 
ال��ط��ب��ي ال��ه��ام ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ا���ص��ت��ع��را���س الإج�����راءات 
لتح�صني  وذل��ك  عامليا  امل�صتحدثة  والعالجية  الوقائية 
الرعاية ال�صحية املقدمة لالأطفال وفق اأحدث املعايري 

العاملية.

••اأبوظبي-وام: 

تنطلق اليوم الأحد على اأر�س الدولة فعاليات التمرين 
 «  Native Fury  2018« امل�����ص��رتك  ال��ع�����ص��ك��ري 
مب�صاركة وحدات من القوات البحرية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة ووح��دات بحرية من الوليات املتحدة 
التي  امل�صرتكة  التمارين  الأمريكية وذلك �صمن خطة 
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى التخطيط  ب��ه��دف  ال��ب��ل��دي��ن  ي��ج��ري��ه��ا 
الذي   - التمرين  ويهدف  امل�صرتكة.  العمليات  وتنفيذ 

ي�صتمر ملدة اأ�صبوعني - اإىل تبادل اخلربات ورفع الكفاءة 
القتالية وزيادة التن�صيق يف خمتلف املجالت الع�صكرية 
التجان�س  حتقيق  اإىل  التمرين  يهدف  كما  البحرية.  
والتوافق بني القوات امل�صاركة �صعيا لتحقيق التوظيف 
اأي  مل��واج��ه��ة  املختلفة  ل��ل��ق��درات  الأم��ث��ل  وال���ص��ت��خ��دام 
تهديد وتطوير املفهوم العام للخطة املتعددة الأطراف 
والإمداد  وال�صيطرة  القيادة  منظومة  وتطبيق  وفهم 
وتكامل  وتنقل  ا�صتقبال  اإج����راءات  وتطبيق  امل�صرتك 

القوات والدعم اللوج�صتي.

حمدان بن زايد يزور علي الر�سا�س املن�سوري مبنزله يف اأبوظبي

هزاع بن زايد يزور علي بن متيم يف منزل العائلة بال�سعديات

•• اأبوظبي-وام:

زار �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
علي حممد الر�صا�س املن�صوري مبنزله يف اأبوظبي.

ورحب املن�صوري ب�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان معربا عن �صكره 
وتقديره لهذه الزيارة الكرمية.

جتمع  التي  الروابط  عمق  تعك�س  التي  الودية  الأح��ادي��ث  اجلميع  وتبادل 
بهم يف  واللتقاء  التوا�صل  على  الوطن وحر�صها  باأبناء  احلكيمة  القيادة 

نهج اأ�صيل ومتوا�صل منذ تاأ�صي�س الدولة.
واأ�صادوا باحلر�س الكبري الذي يوليه �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
وتقدمه  الوطن  خري  فيه  ما  اهلل” لكل  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
املرر  مر�صد  عوي�صة  املهند�س  معايل  الزيارة  خالل  �صموه  راف��ق  ورفعته. 
ممثل  مكتب  مدير  الظاهري  مطر  اأح��م��د  و�صعادة  الطاقة  دائ���رة  رئي�س 

احلاكم يف منطقة الظفرة.

•• اأبوظبي-وام:

زار �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأبوظبي �صعادة الدكتور علي بن متيم مدير عام اأبوظبي لالإعالم م�صت�صار 
يف  التنفيذي مبنزله  املجل�س  رئي�س  نائب  �صمو  والإع��الم مبكتب  الثقافة 

ال�صعديات باأبوظبي.
حمد  فاطمة  والدكتورة  متيم  بن  علي  الدكتور  �صموه  ا�صتقبال  يف  وك��ان 
التي جت�صد  الودية  الأحاديث  �صموه معهم  تبادل  والعائلة حيث  املزروعي 
واأبناء  احلكيمة  القيادة  بني  والبناء  الدائم  والتوا�صل  الوثيقة  الروابط 

الوطن.
�صموه  بزيارة  و�صعادته  امتنانه  عميق  عن  متيم  بن  علي  الدكتور  واأع��رب 
املحبة  ب��ه م��ن خ�صال  الإم����ارات مب��ا يتمتعون  ق���ادة  اأن  ال��ك��رمي��ة م��ع��ت��رباً 
ال�صادقة الأ�صيلة هم النموذج امللهم الذي يدفعنا اإىل املزيد من الإخال�س 
دولتنا  بنيان  عليها  يقوم  التي  ال�صامية  وللقيم  للوطن  خدمة  العمل  يف 

املتني.

•• اأبوظبي-وام:

اخلدمات  اأف�����ص��ل  “ لتقدمي  املتنقلة  زاي���د  “عيادة  الإم�����ارات  اأط��ب��اء  د���ص��ن 
الت�صخي�صية والعالجية والوقائية يف خمتلف اإمارات الدولة لذوي الدخل 
امل���ح���دود م��ن خمتلف اجل��ن�����ص��ي��ات وذل���ك يف م���ب���ادرة ل���رد اجل��م��ي��ل للوطن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  مع  وان�صجاما 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” باأن يكون عام 2018 “عام زايد”.
وتعمل العيادة مببادرة م�صرتكة من زايد العطاء وجمعية دار الرب وموؤ�ص�صة 
وبرنامج  الأملانية  ال�صعودية  امل�صت�صفيات  وجمموعة  اخلريي  ال�صارقة  بيت 

المارات للجاهزية املجتمعية “جاهزية”.
التنفيذي  الرئي�س  ال�صامري  ع��ادل  الدكتور  الإم��ارات��ي  القلب  ج��راح  وق��ال 
العطاء حر�صت  اإن مبادرة زايد  الإم��ارات  اأطباء  العطاء رئي�س  ملبادرة زايد 

على تبني مبادرات مبتكرة لإيجاد حلول واقعية مل�صاكل �صحية اأو اجتماعية 
التطوعية  ال�صحية  للرعاية  �صاملة  برامج  تبنيها  خالل  من  اقت�صادية  اأو 
وامل�صت�صفيات  املتحركة  ال��ع��ي��ادات  با�صتخدام  وتدريبية  ووق��ائ��ي��ة  عالجية 

امليدانية وبناء القدرات للكوادر الطبية ومتكينها من خدمة املجتمع.
من جهتها اأو�صحت الدكتورة �صم�صة العور املدير التنفيذي لأطباء الإن�صانية 
وعملت  التخ�ص�صية  التطوعية  الكوادر  ا�صتقطبت  العطاء  زايد  مبادرة  اأن 
فريق  يف  الإن�صاين  والعطاء  التطوعي  العمل  من  ومتكينها  تاأهيلها  على 
للمغفور  الإن�صانية  ال��روح  مع  ان�صجاما  وذل��ك  التطوعي  الطبي  الإم���ارات 
“رحمه اهلل” وامتداد جل�صور اخلري  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له 

والعطاء لأبناء زايد اخلري.
املجل�س  برنامج يف  النعيمي مديرة  الدكتورة خديجة  اأ�صافت  ناحيتها  من 
بعد  ج��اء  حمليا  املتنقلة  العيادات  تد�صني  اأن  القلبي  لالإنعا�س  الإم��ارات��ي 
قوافل  العطاء حمليا من خالل  زاي��د  ال��ذي حققته مبادرة  الكبري  النجاح 
اإم��ارات الدولة وا�صتفاد منها ما يزيد عن  زايد اخلري التي طافت خمتلف 

مليون مواطن ومقيم اإ�صافة اإىل براجمها العاملية.
من جانبها قالت �صعاة العنود العجمي املدير التنفيذي ملركز الإمارات للتطوع 
وال�صت�صاريني  الأطباء  من  نخبة  عليها  املتنقلة” ي�صرف  زاي��د  “عيادة  اإن 
الطبية  والأج���ه���زة  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  وجم��ه��زة  متحركة  وح���دات  وتت�صمن 

الفحو�صات  لإج��راء  الطبية  امل�صتلزمات  وجميع  والعالجية  الت�صخي�صية 
والتحاليل الالزمة للك�صف املبكر عن الأمرا�س القلبية واملزمنة.

خمتلف  يف  ميدانية  ج��ولت  ت�صمن  العيادة  عمل  برنامج  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
اخلدمات  وتقدمي  واملراجعني  املر�صية  احل��الت  ل�صتقبال  الدولة  اإم��ارات 
والكوادر  الأطباء  من  نخبة  قبل  من  والتثقيفية  والعالجية  الت�صخي�صية 
م�صت�صفيات  وب��ا���ص��ت��خ��دام  العالية  وال��ك��ف��اءة  ال��وا���ص��ع��ة  اخل���ربة  ذات  الفنية 
ال�صحية احلكومية  بالتن�صيق مع اجلهات  متحركة وعيادات متنقلة وذلك 

واخلا�صة.
واأو�صحت اأن امل�صروع يهدف اإىل تقدمي العالج الطبي والوقائي والتوعوي 
ك��وادر طبية مواطنة واأطباء من  اإط��ار تطوعي ويعمل فيه  للمر�صى حتت 
اأ�صهر املراكز الطبية العاملية باإ�صراف برنامج الإمارات للتطوع الجتماعي 

والتخ�ص�صي.

اأطباء االإمارات يد�سنون “عيادة زايد املتنقلة”

حممد بن  زايد 

خالل ا�شتقباله 

وزير اخلارجية 

االيطايل 

)وام(

عبداهلل بن زايد ونظريه االإيطايل يرتاأ�سان احلوار اال�سرتاتيجي الثالث بني االإمارات واإيطاليا

معايل  ب����زي����ارة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
وزي���������ر اخل�����ارج�����ي�����ة وال�����ت�����ع�����اون 
م����وؤك����دا   .. الإي������ط������ايل  ال��������دويل 
اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن 
امل�صرتك  التعاون  عالقات  تعزيز 

وال�����ص����ت����ث����م����اري والق����ت���������ص����ادي 
والثقايف  والتعليمي  والقن�صلي 
من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  وال���ط���اق���ة 

املجالت الأخرى.
وت����ن����اول ت����ط����ورات الأو������ص�����اع يف 

الثنائية  ال���ع���الق���ات  يف  ال���ت���ط���ور 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا   .. ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
التعاون بني دول��ة الإمارات  اأوج��ه 
وجمهورية اإيطاليا ت�صهد منوا يف 

�صتى املجالت.

وال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل ل���ل�������ص���وؤون 
القت�صادية والتجارية.

ال�صرتاتيجي  احل�������وار  وب���ح���ث 
امل�صرتك  التعاون  عالقات  الثالث 
التجاري  امل��ج��ال  يف  البلدين  ب��ني 

العديد  اإيطاليا يف  وال�صداقة مع 
من املجالت مبا يعود باخلري على 

�صعبي البلدين.
اأعرب معايل اأجنيلينو  من جانبه 
من  مزيد  اإىل  تطلعه  عن  األفانو 

و�صوريا  ليبيا  وخ��ا���ص��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
اأهمية  تاأكيد  اإىل  اإ�صافة  واليمن 
والتطرف  الإره����������اب  م���ك���اف���ح���ة 

ب�صوره واأ�صكاله كافة.
ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن  ورح���ب �صمو 

•• اأبوظبي -وام:

واإيطاليا  الإم�����ارات  دول���ة  ع��ق��دت 
ام�س احلوار ال�صرتاتيجي الثالث 

بني البلدين.
بن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صمو  وت��راأ���س 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال������ت������ع������اون ال������������دويل اجل����ان����ب 
الإماراتي يف احلوار ال�صرتاتيجي 
الإيطايل  اجل���ان���ب  ت���راأ����س  ف��ي��م��ا 
م���ع���ايل اأجن��ي��ل��ي��ن��و األ���ف���ان���و وزي���ر 
اخلارجية والتعاون الدويل وذلك 
اإبراهيم  بنت  بح�صور معايل رمي 
ل�صوؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ص��م��ي 
الدكتور  ومعايل  ال��دويل  التعاون 
���ص��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزير 
دولة و�صعادة �صقر نا�صر الري�صي 
اجلمهورية  ل���دى  ال��دول��ة  �صفري 
�صرف  حممد  و���ص��ع��ادة  الإيطالية 
وزير اخلارجية  الها�صمي م�صاعد 

اخلارجية  وزي�����ر  م���ع���ايل  واأ�����ص����اد 
وال�����ت�����ع�����اون ال���������دويل الإي�����ط�����ايل 
والنه�صة  ال���ت���ط���وي���ر  مب�������ص���رية 
احل�����ص��اري��ة ال��ت��ي ت�����ص��ه��ده��ا دولة 
الإمارات يف ظل قيادتها الر�صيدة 
وامل���ك���ان���ة ال�����رائ�����دة ال���ت���ي حتظى 
الإقليمي  ال�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ب��ه��ا 

والدويل.
و���ص��ه��د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اأجنيلينو  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د 
على  التوقيع  ال��ل��ق��اء  بعد  األ��ف��ان��و 
معر�س  يف  اإيطاليا  م�صاركة  عقد 
دبي  يف   2020 ال�����دويل  اإك�����ص��ب��و 
الإماراتي  اجلانب  من  وق��ع  حيث 
�����ص����ع����ادة جن����ي����ب ال����ع����ل����ي امل����دي����ر 
 2020 اإك�صبو  ملكتب  التنفيذي 
�صعادة  الإي����ط����ايل  اجل���ان���ب  وم����ن 
املفو�س  جلي�صنتي  باولو  الدكتور 
اإك�صبو  يف  اإي��ط��ال��ي��ا  جل��ن��اح  ال��ع��ام 

.2020
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�شارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�شارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جنيف  يف  االن�سان  حقوق  موؤمتر  يف  والطفولة” ي�سارك  لالأمومة  “االأعلى 
•• ابوظبي -وام:

ي�����ص��ارك املجل�س الع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة �صمن وف��د ال��دول��ة اىل 
املوؤمتر الدوري التا�صع والع�صرين ال�صامل حلقوق الن�صان الذي يعقد 
�صيقدم  حيث  اجل��اري  يناير   25 حتى  وي�صتمر  جنيف  يف  الأح��د  اليوم 
وفد الدولة ال�صتعرا�س الدوري الثالث لتقرير دولة المارات العربية 

املتحدة حول حقوق الن�صان.
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  توجيهات  اإط���ار  يف  املجل�س  م�صاركة  وت��اأت��ي 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  مبارك 
والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية ل�صرح موقف الدولة 
املجل�س  ينفذها  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  ورعايتهم  الط��ف��ال  حماية  جم��ال  يف 

ل�صالح الطفال والمهات.

لل�صعادة وجودة  الرومي وزيرة دولة  وتتحدث معايل عهود بنت خلفان 
امل��ج��ل�����س خ���الل فرتة  ال��ت��ي �صينظمها  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة  ف���ى احل��ل��ق��ة  احل���ي���اة 
الإطار  على  ال�صوء  ت�صلط  الطفل”  حقوق  “دعم  بعنوان  ال�صتعرا�س 
القانوين وال�صيا�صي التدريجي لدولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال 
يف  الم����ارات  دول��ة  ا�صدرتها  التي  ال��ق��وان��ني  اه��م  وعلى  الطفل،  حقوق 
جمال الطفولة وكذلك التزامها باملعاهدات الدولية املتعلقة بالأطفال 
والكوارث  احل���روب  اث��ن��اء  خا�صة  حاجاتهم  و�صد  وحمايتهم  والم��ه��ات 
التي تقدمها دولة المارات لالأطفال  الطبيعية، وامل�صاعدات الن�صانية 
ال�صعيدين  ع��ل��ى  واجل����وع  الطبيعية  وال���ك���وارث  ب���احل���روب  امل��ت��اأث��ري��ن 
القليمي والدويل ودور الدولة يف حت�صني احلياة واحلد من الفقر ودعم 

احلكومات واملجتمعات الخرى لتنفيذ خططها المنائية.
م�صت�صار  العو�صي  ل��ول��وة  معايل  تديرها  التي  احللقة  يف  يتحدث  كما 

القانوين  امل�صت�صار  البحرين،  مملكة  ملك  قرينة  امللكي  ال�صمو  �صاحبة 
للمجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرائد دانا حميد املرزوقي مدير 
الداخلية  وزارة  مركز  مدير  امل�صرتكة  واخلدمات  امل�صاريع  اإدارة  مكتب 
املراأة  اإدارة  �صيد مكاوي مديرة  اإينا�س  ال�صفرية  الطفل و�صعادة  حلماية 
والأ�صرة والطفولة يف جامعة الدول العربية وال�صيدة كيت جيلمور نائب 

املفو�س ال�صامي حلقوق الن�صان.
و�صي�صارك املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة اي�صا بتنظيم جناح خا�س 
يف املعر�س امل�صاحب للموؤمتر والذي ت�صارك فيه دولة المارات بكتيبات 
وبرو�صورات تو�صح القوانني الماراتية اخلا�صة برعاية الطفولة وتوفري 
�صبل التعليم وال�صحة لها وحماية المهات والأطفال اليافعني وكذلك 
�صرح الربامج التي ينفذها املجل�س العلى لالأمومة والطفولة ل�صالح 
الطفال. واأكدت �صعادة الرمي عبداهلل الفال�صي الأمني العام للمجل�س 

العلى لالأمومة والطفولة التي تراأ�س وفد املجل�س �صمن وفد الدولة 
اىل هذا املوؤمتر اهتمام دولة المارات العربية املتحدة بحماية الطفال 
على خمتلف امل�صتويات و�صمان حقوقهم وجهودها الرامية اىل تطوير 
الأطفال  م�صلحة  تخدم  التي  الربامج  وتنفيذ  وال�صيا�صات  الت�صريعات 
ومعاجلة الق�صايا املتعلقة بحمايتهم وحقوقهم على امل�صتويني الإقليمي 
او من  الإن�صانية  امل�صاعدة  او  التمويل  وال��دويل �صواء من خالل توفري 

خالل دعم املبادرات العاملية واللتزام بها.
قيادة  التزام  اإط��ار  يف  اأي�صا  تاأتي  املوؤمتر  يف  املجل�س  م�صاركة  ان  وقالت 
ل�صمان  ال��دويل  املجتمع  يدعمه  ال��ذي  احلماية  بنهج  الر�صيدة  الدولة 
والتزام  ب�صكل خا�س،  والطفل  امل��راأة  عام وحقوق  ب�صكل  الن�صان  حقوق 
المارات باأحكام و�صروط املعاهدات الدولية العديدة التي �صادقت عليها 

يف هذا املجال.

االإمارات االأوىل عامليًا يف اعتماد املن�ساآت ال�سحية بعدد 213 من�ساأة

الرتبية تعلن عن اإطالق برنامج الثورة ال�سناعية X االأول من نوعه يف املنطقة

وزارة  وكيل  العلماء  �صليم  حممد 
ال�����ص��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع على 
ه����ذا الإجن������از امل��ت��م��ي��ز م���وؤك���دا اأن 
امل�صتقبل  م���ال  راأ�����س  ه��و  الب��ت��ك��ار 
امل�صتدام لدولة الإمارات واأن وزارة 
ما�صية  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 
التناف�صية  ال����ق����درات  ت��ع��زي��ز  يف 
لقطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة 
اخلدمات  يف  ال���ص��ت��دام��ة  وحتقيق 
ال�صحي  الأم��ن  وحتقيق  ال�صحية 
ال�صيا�صات  و�����ص����ع  خ�������الل  م�����ن 
والإج��������������راءات وال�����ربوت�����وك�����ولت 
الطبية واأف�صل املمار�صات وتطبيق 
الدويل لالرتقاء  معايري العتماد 
املوؤ�ص�صات  يف  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 
املر�صى  �صالمة  وتعزيز  ال�صحية 
يف دول��ة الإم���ارات من خ��الل تبني 
ال��ق��ائ��م��ة على  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
الأدلة ل�صمان �صفافية عمل املرافق 

والربتوكولت الطبية.
املتميز  الإجن��������از  ه�����ذا  اأن  واأك�������د 
اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى تقدمي  ���ص��ي��ن��ع��ك�����س 
العالجية  اخل������دم������ات  اأف���������ص����ل 
كفاءة  وحت�����ص��ني  وال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة 
امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ح��ي��ة ل����ل����وزارة بعد 
املو�صوعة  ل��ل��م��ع��اي��ري  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
الطبية  النواحي  ت�صمل كافة  التي 
والفنية والإداري��ة وت�صهيل و�صول 
واخلدمات  امل��واع��ي��د  اإىل  امل��ر���ص��ى 
بالعملية  وم�����ص��ارك��ت��ه��م  ال�����ص��ح��ي��ة 
بالإ�صافة  فاعل  ب�صكل  العالجية 
املناف�صة  وت���ع���زي���ز  ت��ر���ص��ي��خ  اإىل 
ال�صحية  املوؤ�ص�صات  بني  الإيجابية 
لتجويد اخلدمات الطبية وتوطني 

ثقافة التميز يف من�صاآت الوزارة.
وقال �صعادة الدكتور يو�صف حممد 
لقطاع  امل�صاعد  الوكيل  ال�صركال 
اللجنة  م��ع��اي��ري  اإن  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

الإم��ارات على العتماد ال��دويل يف 
العام 2021.

ح�صني  الدكتور  اأو�صح  جانبه  من 
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�صاعد 
ال�صحية  والعيادات  املراكز  لقطاع 
اإن اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة يف 
واملناف�صة  اجل��ودة  الدولة مبعايري 
على املراكز املتقدمة عامليا وتوفري 
الإمكانات واإطالق ال�صرتاتيجيات 
واملبادرات الريادية اأ�صهم يف تعزيز 
ثقافة اجلودة يف الرعاية ال�صحية 
التحديات  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  وك��ي��ف��ي��ة 
وت���و����ص���ي���ح الأ�����ص���������س وال���و����ص���ائ���ل 
المتثال  من  ق��در  اأق�صى  ل�صمان 
ال�صحية  ال���رع���اي���ة  م��ق��دم��ي  م���ن 
�صمان  ب��ه��دف  ال��دول��ي��ة  للمعايري 
و�صالمة  اجل���ودة  تعزيز  ا�صتدامة 
على  والرتكيز  ال��دول��ة  يف  املر�صى 
ال�صيا�صات  واتباع  الوقائي  اجلانب 

العتماد  عملية  اأث���ن���اء  ال�����ص��ح��ي��ة 
وتطبيق املعايري الدولية.

ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  ن�صبة  اأن  وق���ال 
احلا�صلة على العتماد الدويل هي 
وت�صري  الوطنية  امل��وؤ���ص��رات  اإح��دى 
اإيجابي  ت��ط��ور  اإىل وج���ود  الأرق����ام 
املوؤ�صر  ه�����ذا  ب��خ�����ص��و���س  ����ص���ري���ع 
ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  ع���دد  اأن  ح��ي��ث 
احل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد الدويل 
11 من�صاأة  2008 كانت  العام  يف 
لتبلغ  م��ت�����ص��ارع  ب�����ص��ك��ل  وارت���ف���ع���ت 
213 من�صاأة �صحية معتمدة دوليا 
ما يوؤكد اأهمية هذا املوؤ�صر وجدية 
يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة 
التعامل معه ملا له من اأثر اإيجابي 
ال�صحية  اخل��دم��ات  حت�صني  ع��ل��ى 
ال��دول��ة حيث يهدف  وج��ودت��ه��ا يف 
ح�صول  اإىل  احل���ك���وم���ي  ال���ت���وج���ه 
دولة  يف  ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  جميع 

•• دبي-وام:

املرتبة  الإم����������ارات  دول������ة  ح��ق��ق��ت 
امل����راف����ق  ع�����دد  يف  ع���امل���ي���ا  الأوىل 
على  احل��ا���ص��ل��ة  الطبية  وامل��ن�����ص��اآت 
الع��ت��م��اد ال����دويل وال��ت��ي جتاوزت 
لوزارة  تابعة  �صحية  من�صاأة   213
ما  وف��ق  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 
امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  اأعلنته 
.»JCI « لعتماد املن�صاآت ال�صحية

وياأتي هذا الجن��از يف اإط��ار جهود 
ال������������وزارة ل���ت���ح���ق���ي���ق الإجن�����������ازات 
القيا�صية �صمن  والأرق��ام  الفريدة 
وتر�صيخ   2021 الإم�����ارات  روؤي���ة 
مكانة الدولة الريادية على خارطة 
مراكز  وتبوئها  العاملية  التناف�صية 
التقارير  من  العديد  يف  ال�صدارة 

واملوؤ�صرات العاملية.
ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  وجن��ح��ت 
املجتمع يف احل�صول على العتماد 
ال�����دويل ل���� 16 م���رك���زا ���ص��ح��ي��ا يف 
راأ������س اخل��ي��م��ة دف��ع��ة واح�����دة بعد 
ال��ت��ح��ق��ق ع���رب جل����ان خ��ا���ص��ة من 
اللجنة  ����ص���ه���ادة  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق 
املن�صاآت  امل�صرتكة لعتماد  الدولية 
ال����ري����ادة  يف   »JCI  « ال�����ص��ح��ي��ة 
التزمت  امل��ب��ت��ك��رة ح��ي��ث  واحل���ل���ول 
بتطبيق  ال�����ص��ح��ي��ة  امل����راك����ز  ه����ذه 
اأف�صل املمار�صات العاملية من ناحية 
و�صالمة  ال�صريرية  جودة اخلدمة 
اأف�صل  وفق  العمل  واأطقم  املر�صى 
املعتمدة  وال��ربوت��وك��ولت  املعايري 

عامليا ونتائج الرعاية الإكلينيكية.

واأك�������د م���ع���ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
ال�صحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ا�صرتاتيجية  اأن  املجتمع  ووق��اي��ة 
الإم���ارات ترتكز على حتدي  دول��ة 
موؤ�ص�صاتنا  وج����ع����ل  امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
للم�صتقبل  جاذبة  بيئة  احلكومية 
ب��ن��اء من���اذج م�صتقبلية  م��ن خ��الل 
احلكومية  ال�صرتاتيجيات  �صمن 
ن��ح��و مئوية  ال��ف��ري��دة  يف وج��ه��ت��ن��ا 
الإمارات 2071 توؤ�ص�س لقت�صاد 
الإجن���ازات  ير�صخ  تناف�صي  معريف 
ق�����درات وطنية  امل�����ص��ت��دام��ة وب���ن���اء 
لت�صع  الإجن��������ازات  ق���اط���رة  ت���ق���ود 
الدولة على اخلارطة العاملية على 
م�صتوى الرعاية ال�صحية مبعايري 

اعتماد دولية.
القيادة  اأك����د م��ع��ال��ي��ه ح��ر���س  ك��م��ا 
اأف�صل  ت�����ص��خ��ري  ع��ل��ى  ال���ر����ص���ي���دة 
لتحقيق  وامل������������وارد  الإم�����ك�����ان�����ات 
امل�صتدامة  التنمية  ا�صرتاتيجية 
�صحي  ن���ظ���ام  وت��ط��وي��ر   2030
العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  اإىل  ي�صتند 
نحو حتقيق روؤية الإمارات 2021 
للو�صول اإىل م�صاف الدول الأكرث 
للروؤية  تطبيقا  ال��ع��امل  يف  اب��ت��ك��ارا 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الر�صيدة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال����دول����ة »ح���ف���ظ���ه اهلل«و����ص���اح���ب 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي »رعاه  جمل�س 

اهلل«.
���ص��ع��ادة الدكتور  اأث��ن��ى  م��ن ج��ان��ب��ه 

لالعتماد  امل�������ص���رتك���ة  ال����دول����ي����ة 
ال�������دويل ت�����ص��م��ل ك���اف���ة اجل���وان���ب 
املر�صى  ����ص���الم���ة  ت���خ�������س  ال����ت����ي 
الرعاية  تلقيهم  اأث��ن��اء  وجتربتهم 
املراكز  ه���ذه  يف  الأول���ي���ة  ال�صحية 
م�صممة  املعايري  هذه  اأن  مو�صحا 
ب��ط��ري��ق��ة م��ت��ن��ا���ص��ق��ة م���ع جمالت 
تقدمي الرعاية ال�صحية للمر�صى 
ال�صحية  ال����رع����اي����ة  م�����راك�����ز  يف 
�صالمة  ت�����ص��م��ل  وال����ت����ي  الأول�����ي�����ة 
امل���ر����ص���ى واإ�������ص������راك امل���ج���ت���م���ع يف 
املر�صى  وتقييم  ال�صحية  الرعاية 
الإدارة  وتعليمهم  وت�صخي�صهم 
ومكافحة  وم�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا  ال��ع��ل��ي��ا 
والتح�صني  واجل���������ودة  ال�����ع�����دوى 
وتقييم  الب�صرية  وامل���وارد  امل�صتمر 
امل����وظ����ف����ني و�����ص����الم����ة امل���ن�������ص���اآت 
واإدارة  الطبية  والأجهزة  ال�صحية 

امللف الطبي واملعلومات ال�صحية.
التي  ال�����ص��ح��ي��ة  امل����راك����ز  وت�����ص��م��ل 
ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى الع���ت���م���اد ال����دويل 
يف اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة ك���ال من 
ال�صحي  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م���راك���ز   «
واحلمرانية  ال�����ص��ح��ي  واجل���زي���رة 
ال�صحي  علي  ب��ن  و�صيف  ال�صحي 
والرم�س ال�صحي واجلري ال�صحي 
ال�صحي  والظيت  ال�صحي  وجلفار 
والدقداقة ال�صحي و�صمل ال�صحي 
ال�صحي  وك��درا  ال�صحي  واملعمورة 
و�صوكة  ال�����ص��ح��ي  اإ���ص��ف��ن��ي  ووادي 
ال�صحي«..  وامل���ن���ي���ع���ي  ال�����ص��ح��ي 
�صحة  تعزيز  مركز  اإىل  بالإ�صافة 

الأ�صرة.

•• دبي-وام: 

اعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن 
ال�صناعية  الثورة  برنامج  اطالق 
يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول   x 2018
الوطني  املهرجان  خالل  املنطقة 
والبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم 
�صينظم يف دبي يوم  الذي   2018
رعاية  حت��ت  املقبل  ف��رباي��ر   15
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�����ص��ل��ح��ة وب���ال���ت���زام���ن م���ع �صهر 

البتكار يف الدولة.
وذكرت الوزارة ان الربنامج الذي 
كرمز   »X« ا���ص��م��ه  اىل  ا���ص��اف��ت 
للدللة على ا�صتدامته ومواكبته 
بالثورات  امل��رت��ب��ط��ة  ل��ل��ت��ط��ورات 
�صمم   .. ال���ق���ادم���ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
ا من اأجل متكني مواطني  خ�صي�صً
املعرفة  م�����ن  الإم�������������ارات  دول��������ة 
العملية  واخل��������ربات  وامل�����ه�����ارات 
الالزمة ملواكبة التطورات العاملية 
العلمية والتكنولوجية احلديثة . 
اإبراهيم  ب��ن  ح�صني  معايل  وق��ال 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة 
هي الدولة الأوىل يف العامل التي 
حتت  ا  متخ�ص�صً جمل�ًصا  �صكلت 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  »جمل�س  ا���ص��م 
الفر�س  من  لال�صتفادة  الرابعة« 
للتحديات  وال���ت�������ص���دي  امل���ت���اح���ة 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  تطرحها  التي 
برنامج  ان  اىل  م�����ص��ريا  ال��راب��ع��ة 

لدعائم  واإر������ص�����اًء  احل���ي���اة  م����دى 
م��ن��ظ��وم��ة اب��ت��ك��ار م��ت��م��ي��زة حتّفز 
واإيجاد  التحليلي  التفكري  ع��ل��ى 

احللول اخلالقة.
وقال »يف الوقت الذي مت�صي فيه 
دولتنا بخطى واثقة نحو حتقيق 
ت��ك��ون يف  اأن  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  روؤي��ت��ه��ا 
م�صاف دول العامل الأكرث ابتكاراً 
الثورة  برنامج  املبادرات مثل  فاإن 
رفد  يف  ت�����ص��اه��م   X ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
بالعقول  ال��ر���ص��ي��دة  ال�����روؤى  ه���ذه 
القادرة  الإم���ارات���ّي���ة  وال�����ص��واع��د 
عملّياً.«  وترجمتها  تنفيذها  على 
ال�صناعية  الثورة  ويتوىل برنامج 
الثالثة  الأ�صا�صية  مب�صاراته   X
الأعمال  ري�����ادة  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال���ت���ي 
اأ�صا�صًيا  دوًرا  والتوظيف  والبحث 
تناف�صي  م��ع��ريف  اق��ت�����ص��اد  ب��ن��اء  يف 
عاملة  ق�����وى  واإع����������داد  ل���ل���دول���ة 
�صوق  متطلبات  تلبية  على  ق��ادرة 
يعمل  ح��ي��ث  امل�صتقبل  يف  ال��ع��م��ل 
املواطنني  ت�صجيع  على  الربنامج 
الإم���ارات���ي���ني ع��ل��ى الن���ط���الق يف 
توفر  ا�صتثنائية  تعليمية  رح��ل��ة 
م�����ص��ارات م��ت��ع��ددة مل�����ص��اع��دة دولة 
الإمارات يف تعزيز موقعها العاملي 
الذي  التناف�صية  ع��امل  يف  املتميز 
والوترية  امل�صتمر  بالتغري  يت�صم 
الربنامج  يهدف  كما  املت�صارعة. 
�صركات  اإط�����الق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
نا�صئة متخ�ص�صة اإىل �صد الفجوة 
وقطاع  الأكادميية  الأو���ص��اط  بني 
ال�����ص��ن��اع��ة م���ن خ����الل الرت���ق���اء 
مب�������ص���ت���وى امل�������ص���ارك���ني وت���وف���ري 

املجالت  يف  ال�صتثمار  خالل  من 
وميثل  امل�صتقبلية.  التكنولوجية 
ذلك نقطة البداية ملرحلة مئوية 
وال��ت��ي تتطلب   2071 الإم����ارات 
املتخ�ص�صني  م���ن  م��ل��ح  وب�����ص��ك��ل 
الذكاء  جم����ال  يف  الإم����ارات����ي����ني 
قطاعات  ت��ط��وي��ر  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
جديدة وتطوير بنية تقنية رقمية 
بالقت�صاد  ل��ل��ن��ه��و���س  م��ت��ط��ورة 

املعريف التناف�صي للدولة.
الثورة  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  وي���ج���رى 
ال�صناعية X بالتعاون مع �صركاء 
اأودا�صيتي  ���ص��رك��ة  منهم  رائ��دي��ن 
حيث يركز الربنامج على املجالت 
املرتبطة  والتقنيات  التكنولوجية 
والتي  الرابعة  ال�صناعية  بالثورة 
ال�صطناعي  ال�����ذك�����اء  ت�������ص���م���ل 
وال��ت��ع��ل��م امل��ت��ع��م��ق وال��ت��ع��ل��م الآيل 
وال�صيارات  الأ����ص���ي���اء  واإن����رتن����ت 
وتقنية  والروبوتات  القيادة  ذاتية 

البلوك ت�صني.
اإعداد  اأودا�صيتي  �صركة  و�صتتوىل 
برنامج تعليمي وتدريبي ي�صتثمر 
يف تطوير قدرات ومهارات النخبة 
من الطلبة الإماراتيني املتميزين 
يف املجالت العلمية التي يتطلبها 
متخ�ص�صني  لإع������داد  ال���ت���دري���ب 
يف  عاملي  م�صتوى  ذوي  اإماراتيني 
امل�صار الذي يختارونه وت�صجيعهم 
على تطبيق ما تعلموه يف تطوير 
مناذج اأولية مل�صاريعهم ومتكينهم 
علمية  بحثية  اأوراق  اإع�����داد  م��ن 
ت�����ص��اه��م يف و���ص��ع ح��ل��ول ملعاجلة 

ق�صايا حياتية واقعية. 

يتميز   X ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال�����ث�����ورة 
م��ن نوعها  ف��ري��دة  م��ب��ادرة  بكونه 
م�����ص��ارات متعددة  م��ن  يحتويه  مل��ا 
تلبي كافة الحتياجات واملتطلبات 
وا�صاف  العمل.  ل�صوق  امل�صتقبلية 
كونه  وب���ف�������ص���ل  ال����ربن����ام����ج  ان 
برناجًما �صمولياً م�صمًما لإعداد 
امل�صتوى  عاملية  متخ�ص�صة  ك��وادر 
جم����ه����زة ب����امل����ع����رف����ة واخل��������ربات 
الثورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����الت  يف 
يف  �صي�صهم  ال��راب��ع��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
تبوء دولة الإمارات مكانتها كاأول 
العامل لختبار  خمترب مفتوح يف 
ال�صناعية  ال���ث���ورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الرابعة وتطبيقها.
اك���د م��ع��ايل الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
بالهول  اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ل�صوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال��ف��ال���ص��ي 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة 
م�صتوى  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  احل���ر����س 
الطلبة  وتزويد  الفردية  القدرات 
التي  ب����امل����ه����ارات  الإم�����ارات�����ي�����ني 
متطلبات  م��واك��ب��ة  م���ن  مت��ّك��ن��ه��م 
الثورة ال�صناعية الرابعة مبا يعزز 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تناف�صية 
لديها  البتكار  وموؤ�صرات  املتحدة 
حتقيق  على  وينعك�س  ع��ام  ب�صكل 
وفق  امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف 
الأج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى امل���دى 
يتحّقق  ال�������ذي  الأم��������ر  ال���ب���ع���ي���د 
طريق  ع�����ن  الأوىل  ب����ال����درج����ة 
مهاراتهم  ب��دع��م  طلبتنا  مت��ك��ني 
م�صريتهم  امتداد  على  وقدراتهم 
التعليم  ملبداأ  تر�صيخاً  الأكادميية 

فر�س واإجنازات.
لإث�������راء  ���ص��ع��ي��ه��م  اىل  وا������ص�����ارت 
الأعمال والبتكار  ريادة  منظومة 
م��������ن خ����������الل ال������رتك������ي������ز ع���ل���ى 
اىل  لف��ت��ة  امل�صتقبل  تكنولوجيا 
ان���ه وم���ن خ���الل ال���ص��ت��ف��ادة من 
اأودا�صيتي  ل�صركة  املعمقة  اخلربة 
ال���ت���ي ي��ق��ع م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ص��ي يف 
ب���ال���ولي���ات  ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ون  وادي 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وه���ي اإحدى 
ال�������ص���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة ال����رائ����دة يف 
جم���ال ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب عرب 
الإنرتنت .. �صيتم نقل قدر كبري 
من املعرفة لطالبنا الذين نتوقع 
وخرباء  اأعمال  رواد  ي�صبحوا  اأن 
الثورة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����الت  يف 

ال�صناعية الرابعة.
و �صرح موؤ�ص�س ورئي�س اأودا�صيتي 
ال�صيد �صيبا�صتيان ثرون اأن منظمة 
بال�صراكة  ت��ت�����ص��رف  اأودا����ص���ي���ت���ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف  ال��رتب��ي��ة  م���ع وزارة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
جللب  الربنامج  ه��ذا  تنفيذ  على 
التكنولوجية  ال�������دورات  اأف�����ص��ل 
عمالقة  م������ن  ال���ت���خ�������ص�������ص���ي���ة 
ال�صيليكون  وادي  يف  التكنولوجيا 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات 
العربية  الإم�����������ارات  دول������ة  اإىل 
مع  الربنامج  ويتما�صى  املتحدة. 
ال�صطناعي  الذكاء  ا�صرتاتيجية 
وا�صرتاتيجيتها  الإم���ارات  لدولة 
التي  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية  ل��ل��ث��ورة 
تهدف اإىل تعزيز الأداء احلكومي 
وخلق بيئة مبتكرة ذات اأداء متميز 

وتعزيز  لهم  مالئمة  عمٍل  فر�س 
ق�����درات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر بني 
عدد  وزي��ادة  الأكادميية  الأو�صاط 
الأوراق البحثية العلمية املن�صورة 

من ِقبل مواطني دولة الإمارات.
وب���ني م��ع��ال��ي��ه ان ك���ل م�����ص��ار من 
�صي�صاعد  ال���ربن���ام���ج  م�������ص���ارات 
ل��ه��م دور  ي��ك��ون  اأن  امل�����ص��ارك��ني يف 
ال�صناعية  ال��ث��ورة  ه��ذه  ف��اع��ل يف 
ف���ف���ي »م�������ص���ار ري�������ادة الأع����م����ال« 
�صنجد اأنه �صيدعم جهود مواطني 
�صركاتهم  ت��اأ���ص��ي�����س  يف  ال����دول����ة 
النا�صئة كما اأن »م�صار التوظيف« 
العثور  يف  ب��ه  امللتحقني  �صيدعم 
املالئمة  ال���ع���م���ل  ف����ر�����س  ع���ل���ى 
اأن  خلرباتهم ومهاراتهم يف حني 
امللتحقني  �صيمنح  البحث«  »م�صار 
اأوراق بحثية  به الفر�صة لتقدمي 
الثورة  مبجالت  مرتبطة  علمية 
الذي  الأم����ر  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية 
�صيوفر لهم فر�صة احل�صول على 
درا�صاتهم  درا�صيٍة ل�صتكمال  منٍح 
دول����ي����ة  م����وؤ�����ص���������ص����ات  ال���ع���ل���ي���ا يف 

مرموقة.
اآمنة  الدكتورة  �صعادة  واأو�صحت 
الوكيل  ال�����ص��ام�����ص��ي  ال�������ص���ح���اك 
امل�صاعد لقطاع الرعاية والأن�صطة 
والريادة  الب��ت��ك��ار  اإدارة  وم��دي��ر 
اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
الأدوات التكنولوجية التي تعلمها 
ت�صاعد  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�����ص��ارك��ون 
على تطوير منتجات مبتكرة من 
والإنتاجية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع  ���ص��اأن��ه��ا 
وحتويل التحديات امل�صتقبلية اإىل 

م��ن��ظ��وم��ة دع����م قوية  ول���ت���وف���ري 
للم�صاركني تقوم الوزارة بتاأ�صي�س 
ال�صركاء  م�����ن  وا�����ص����ع����ة  ����ص���ب���ك���ة 
تت�صمن موؤ�ص�صات حملية ودولية 
امل��ع��رف��ة وحا�صنات  اأ���ص��ح��اب  م��ن 

الأعمال و�صناديق التمويل.
الربنامج  م�صارات  كافة  و�صتكون 
الإماراتيني  للم�صاركني  متاحة 
التعليمي  ال���ت���ح�������ص���ي���ل  ذوي 
امل��ت��م��ي��ز م��ن ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات يف 
����ص���ن���وات درا����ص���ت���ه���م الأخ�������رية اأو 
م���ن مراحل  اجل����دد  اخل��ري��ج��ني 
املاج�صتري  اأو  ال���ب���ك���ال���وري���و����س 
باإمكانهم  ال��ذي��ن  ال���دك���ت���وراة  اأو 
الت�صجيل عرب املوقع الإلكرتوين 
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اخل��رباء من  و�صتتوىل جلنة من 
وزارة الرتبية والتعليم و�صركائها 
عملية  اإج������راء  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
التقييم الأولية للطلبات املقدمة 
املعايري  ت�����ص��ت��ويف  ال���ت���ي  وت���اأه���ي���ل 
وال�صروط املحددة منها لالنتقال 
اإىل املرحلة التالية من الربنامج. 
كما �صيخو�س امل�صاركون املوؤهلون 
 X ال�صناعية  ال��ث��ورة  برنامج  يف 
مدتها  م��ك��ث��ف��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  رح���ل���ة 
ت�صليحهم  اإىل  تهدف  �صهًرا   12
مب���خ���ت���ل���ف امل������ع������ارف وامل������ه������ارات 
التي  التفكري  واخل��ربات وطرائق 
مت��ك��ن��ه��م م���ن حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح يف 
وت�صاهم  امل�صتقبلية  م�صاعيهم 
مكانة  الإم��������ارات  دول�����ة  ت���ب���وء  يف 
متقدمة بني الدول التكنولوجية 

الأكرث تقدًما يف العامل.

د.حممد �شليم العلماء د.يو�شف حممد ال�شركال معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س د.ح�شني عبدالرحمن الرند

تفاهم بني دائرة النقل باأبوظبي وم�سدر لتطوير تقنيات النقل امل�ستدام
•• اأبوظبي-وام:

وقعت دائرة النقل يف اأبوظبي و�صركة اأبوظبي لطاقة 
امل�صتقبل “م�صدر” مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون يف 
جمال درا�صة واختبار وتقييم تقنيات النقل امل�صتدام 

وتكنولوجيا املركبات الكهربائية وذاتية التحكم.
�صعادة خليفة   .. ال��دائ��رة  ع��ن  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
حممد املزروعي وكيل دائرة النقل باأبوظبي .. فيما 
الرئي�س  الرحمي  جميل  حممد  م�صدر  عن  وقعها 
التنفيذي ل�صركة م�صدر وذلك على هام�س فعاليات 

اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2018.
الدائرة  ب���ني  ال��ت��ع��اون  اإن  امل���زروع���ي  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
اإر�صاء البنية  “م�صدر” ياتي يف اإطار جهود  و�صركة 
التحتية الالزمة من ت�صريعات وتكنولوجيا متطورة 
و�صائل  وت��ع��زي��ز  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  امل��رك��ب��ات  ل�صتخدام 

النقل الذكي وامل�صتدام يف اإمارة اأبوظبي.
والتوجه  امل�صتدام  النقل  بدعم  الدائرة  التزام  واأك��د 
النبعاث  ذات  املركبات  ا�صتخدام  تعزيز  نحو  القائم 
الالزمة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  امل��ع��اي��ري  وت��ر���ص��ي��خ  املنخف�س 

املركبات من  ع��وادم  الناجمة عن  النبعاثات  لتقليل 
اخلا�صة  واملعايري  املوا�صفات  اأف�صل  اعتماد  خ��الل 
التقنيات  اأح���دث  وتطبيق  املختلفة  النقل  بو�صائل 
التوجه  املجتمع على  اأف��راد  القطاع وحتفيز  يف هذا 
ل�صتخدام املركبات ال�صديقة للبيئة يف اإطار احلر�س 

على تعزيز معايري جودة احلياة يف الإمارة.
من جانبه قال الرحمي اإن م�صدر ملتزمة بتطوير 
وم�صاريع  امل�صتدام  للنقل  التحتية  البنية  وتنفيذ 
نتائج  اأن  م�����ص��ي��ف��ا  اأب���وظ���ب���ي..  يف  ال���ذك���ي  ال��ت��ن��ق��ل 
ال�صراكة مع دائرة النقل �صت�صهم يف حتديد تقنيات 
جديدة ومبتكرة للنقل امل�صتدام ميكن تو�صيع نطاق 
ا�صتخدامها بحيث تدعم ا�صرتاتيجية نقل م�صتدامة 
تنويع  م��ن  م�صدر  ومتكن  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  اأ�صمل 
حمفظة اأع��م��ال��ه��ا م��ن خ��الل اإي��ج��اد م�����ص��ارات عمل 

جديدة.
وت��ه��دف ال�����ص��راك��ة - م��ت��ع��ددة الأوج�����ه ب��ني م�صدر 
ودائرة النقل - اإىل دعم جهود ال�صتدامة يف جمال 
ال��ن��ق��ل وت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��اري��ع جت��ري��ب��ي��ة ج���دي���دة تعزز 
والكهربائية  الذكية  املركبات  مثل  النقل  ا�صتدامة 

م�صاريع  اإقامة  اإىل  اإ�صافة  احلديثة  النقل  واأنظمة 
م�صرتكة تهدف اإىل تطوير راأ�س املال الب�صري وبناء 

اخلربات.
البنية  بتطوير  املذكرة  مبوجب  الطرفان  و�صيقوم 
املركبات  تقنيات  وتقييم  باختبار  اخلا�صة  التحتية 
عن  ف�صال  التحكم  وال��ذات��ي��ة  الكهربائية  ال��ذك��ي��ة 
ملنظومة  املطورة  وال�صركات  اخلا�س  القطاع  متكني 
ال���ت���ج���ارب اخلا�صة  اإج������راء  امل���رك���ب���ات ال��ذك��ي��ة م���ن 

باأنظمتها.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة املتجددة “ اآيرينا” - 
التي يقع مقرها الرئي�صي يف مدينة م�صدر باأبوظبي 
عن  ن��اج��م  الطاقة  على  العاملي  الطلب  ثلث  ف���اإن   -
قطاع النقل .. بينما ت�صكل م�صادر الطاقة املتجددة 
%3 فقط من مزيج الطاقة.. م�صرية اإىل اأن هناك 
كبري  ب�صكل  املتجددة  الطاقة  ح�صة  لزيادة  اإمكانية 
ال�صراكة  اأهمية هذه  يوؤكد  2030 مما  بحلول عام 
توقيتها  على  وي���دل  النقل  ودائ����رة  “م�صدر”  ب��ني 
املثايل. ومن املتوقع اأن يوؤدي النمو ال�صكاين ال�صريع 
ت�صكيل  اإىل  الطاقة  على  الطلب  وزي���ادة  ال��ع��امل  يف 

واإمدادات  النقل  و�صبكات  امل��دن  على  كبرية  �صغوط 
الطاقة يف جميع اأنحاء العامل.

النقل  ودائ����رة  م�صدر  ب��ني  التفاهم  مل��ذك��رة  ومي��ك��ن 
والبتكار  ال��ب��ح��وث  وت��ك��ث��ي��ف  ت�����ص��ري��ع  امل�����ص��اه��م��ة يف 
امل�صتدام  النقل  قطاع  يف  الب�صرية  ال��ق��درات  وتنمية 
واإيجاد حلول مبتكرة ت�صهم يف احلد من النبعاثات 

ال�صارة وتعزز التنمية امل�صتدامة حول العامل.

وتوا�صل مدينة م�صدر تطوير واختبار ودمج طرق 
التو�صع  عملية  لت�صهيل  للنقل  وم�صتدامة  جديدة 
امل�صتدام حيث  النقل  رائد يف جمال  بدور  وت�صطلع 
ال�صريع يف  ال�صخ�صي  للنقل  دائ��م  نظام  اأول  اأطلقت 
ال��ع��امل ع��ام 2010 وال���ذي نقل اأك��رث م��ن مليوين 
راكب بحلول نهاية عام 2016 ويجري حاليا تقييم 

اإجراء تو�صعة اإ�صافية لهذا النظام.
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اأخبـار الإمـارات
تقنية جديدة الإعادة ال�سمع يف دبي

•• دبي-وام:

ك�صفت هيئة ال�صحة بدبي عن تقنية جديدة لإعادة ال�صمع للمر�صى 
�صعف  مع  تتنا�صب  مبوا�صفات  عظمية  �صماعات  زراع��ة  خ��الل  من 

�صمك جمجمة الراأ�س.
الأن����ف والأذن  اأم���را����س  ا���ص��ت�����ص��اري  ال��دك��ت��ور ج��م��ال ق�صومة  وق���ال 
املوؤمتر  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ص��ارك��ة  خ���الل   - دب���ي  مب�صت�صفى  واحل��ن��ج��رة 
بدبي  اأعماله  اختتم  ال��ذي  بدبي  واحلنجرة  والأذن  لالأنف  الثامن 
اأم�س الأول- اإن هذه التقنية �صت�صاهم يف اإتاحة الفر�صة للعديد من 

احلالت املر�صية ل�صتعادة ال�صمع وممار�صة حياتهم الطبيعية.
ولفت اإىل اأن م�صت�صفى دبي اأجرى اأول عملية بهذه التقنية ملري�صة 

الأذن  ال�صمع يف  ف��ق��دان  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت  �صنة   17 تبلغ  م��واط��ن��ة 
اليمنى منذ ال�صغر ولديها �صعف يف �صمك عظام اجلمجمة ما �صكل 
�صعوبة اأمام الأطباء لزراعة ال�صماعات العظمية العادية التي حتتاج 

اإىل �صمك يف عظام اجلمجمة ي�صل اإىل 8 مليمرتات على الأقل.
التقنية  ا�صتخدم  العملية  اأج��رى  ال��ذي  الطبي  الفريق  اأن  واأو���ص��ح 
خاللها  مت  �صاعة  م��ن  اأق��ل  ا�صتغرقت  جراحية  عملية  يف  احلديثة 
عظام  يف  التيتانيوم  م���ادة  م��ن  م�صنوعة  دائ��ري��ة  �صفيحة  تثبيت 
اإىل هذه  ونقلها  الأ�صوات  بالتقاط  ليقوم جهاز خارجي  اجلمجمة 
لنقل  اجللد  عرب  مغناطي�س  بوا�صطة  بها  يلت�صق  التي  ال�صفيحة 
من  مكنها  م��ا  املقابل  ال��ط��رف  يف  الداخلية  الأذن  اإىل  اله���ت���زازات 

ال�صماع يف اجلهة اليمنى.

»دفاع مدين دبي« يطلق خدمات القارب ذاتي القيادة فى معر�س »اإنرت�سيك«
•• دبي -وام:

اع��ل��ن ال��دف��اع امل���دين ب��دب��ي ع��ن اط���الق خ��دم��ات ال��ق��ارب ذات���ي القيادة 
 2020 »اإك�صبو«  امل��دين  ال��دف��اع  ونقطة  لل����حوادث  ال�����ذكية  وال��ق��ي��ادة 
الذكية  الأنظمة  خلدمات  الإل��ك��رتوين  الدفع  ونظام  ال��ذك��ي«  »ال��ق��اذف 
وال�صالمة  الأم���ن  ملعر�س  الع�صرين  ال���دورة  يف  م�صاركته  خ��الل  وذل��ك 
اإن��رت���ص��ي��ك ال���ذي ينطلق ال��ي��وم وح��ت��ى ال��ث��الث��اء يف م��رك��ز دب��ي الدويل 

للموؤمترات واملعار�س.
كما �صينظم على هام�س املعر�س ندوتني يف اليوم الأول بعنوان »ال�صالمة 

من احلريق« ويف اليوم اخلتامي بعنوان »الذكاء ال�صطناعي«.

واأكد �صعادة اللواء خبري را�صد ثاين املطرو�صي املدير العام للدفاع املدين 
باأن امل�صاركة تهدف اإىل اإبراز دور الدفاع املدين يف الهتمام مبا يطراأ من 
مبادرات حكومة دبي نحو ا�صت�صراف امل�صتقبل والرتكيز عليها وتوظيف 

املوارد مبا يتنا�صب مع التقليل من كلفة الإنفاق.
التواجد يف  العامة للدفاع املدين يف دبي درجت على  الإدارة  اأن  واأ�صاف 
اإطار  يف  واملقيمني  املواطنني  نحو  ور�صالتها  ب��دوره��ا  اإمي��ان��ا  اإنرت�صيك 
وال�صالمة يف ظل  الأم��ن  ن�صبة  يرفع من  لكل جديد  ومواكبتها  �صعيها 

توجه القيادة الر�صيدة .
والتي  غ��دا  عنها  �صيعلن  التي  اخلدمات  من  العديد  لديهم  اأن  م�صيفا 

ارتفعت فيها ن�صبة ا�صتخدامه لالأنظمة الذكية يف طبيعة العمل.

مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي 2018 ينطلق يف �سويحان
•• ابوظبي-الفجر:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
زايد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وح�صور  ودع��م  وب��رع��اي��ة   “ اهلل  “حفظه 
الإمارات،  نادي تراث  الدولة رئي�س  ال�صمو رئي�س  اآل نهيان ممثل �صاحب 
تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة الثانية ع�صرة ملهرجان �صلطان بن زايد 
ينظمه  الذي  �صويحان،  الهجن مبدينة  �صباقات  2018 مبيدان  الرتاثي 
نادي تراث الإمارات ومركز �صلطان بن زايد بالتعاون والتن�صيق مع العديد 
اأو  والرتاثي  الثقايف  بالعمل  ال�صلة  ذات  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  من 
ال��رتاث، وعدد  اإىل دعم وم��وؤازرة اجلهود الر�صمية للحفاظ على  ال�صاعية 

من الرعاة الإعالميني.
الأ�صايل  البل  مزاينة  تت�صدرها  املناف�صات  من  عددا  املهرجان  ويت�صمن   
املحالب  العربي وم�صابقة  ال�صلوقي  و�صباق  الرتاثي ومزاينة  الإبل  و�صباق 
وبرنامج  الت�صوير  وم�صابقة  ال�صعرية  امل�صابقة  اإىل  ا�صافة  “احلالب”، 
تراثي وفني واأدبي م�صاحب ذي �صلة بالإبل وامل��وروث الإماراتي العريق ، 
مب�صاركة  املقبل  فرباير  �صهر  من  الثالث  م�صاء  حتى  الفعاليات  ت�صتمر  اإذ 
عدد كبري من حمبي ريا�صة الهجن من كافة اإمارات الدولة وعدد من دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
راعي  �صمو  فيها  يعطي  كرنفالية  باحتفالية  الف��ت��ت��اح  برنامج  وي�صتهل 
�صتني  من  اأك��رث  ي�صم  ال��ذي  للمهرجان  الر�صمي  الفتتاح  �صارة  املهرجان 
فعالية تراثية وثقافية وفنية وجمتمعية وريا�صية، كما تت�صمن يف البداية 
ثم  املهريي  �صنان  �صعادة  العاليا  اللجنة  رئي�س  كلمة  ثم  الوطني  ال�صالم 

عر�س العازي ورحالة الظعن مع �صوت الربابة ثم �صارة البدء .
الأ�صايل  الإب���ل  مزاينة  مناف�صات  ان��ط��الق  امل��ه��رج��ان  افتتاح  ي��وم  وي�صهد 
واملخ�ص�صة لفئة مداين �صمن جمموعة من الأ�صواط، اإذ تهدف املزاينة اإىل 
اإبراز القيم اجلمالية لالإبل املحليات الأ�صايل وحفز املالك على اقتنائها، 
التهجني،  من  وحمايتها  الأ�صايل  الإب��ل  �صاللت  على  املحافظة  وكذلك 
وحتظى املزاينة باإقبال كبري من طرف مالك الإبل يف دولة الإمارات ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

املهرجان يرتجم نهج زايد وروؤى خليفة 
ويف تقدميه للكتاب ال�صنوي للمهرجان، قال �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
تراثياً  انطالقته موروثاً  منذ  به  نعتز  ال��ذي  املهرجان  نهيان:” يعترب  اآل 
وح�صارياً نوعياً، وما ي�صعدنا فيه هو ذلك الهتمام من املواطنني والزائرين 
وال�صّياح والوفود من اأنحاء العامل، الذين يتوافدون لالطالع على اأن�صطته 

وفعالياته التي تتطور ب�صرعة كبرية يف كل دورة جديدة منه،
دول  يف  املجتمع  طبقات  من  العديد  املهرجان  “ ي�صتقطب  �صموه  وا�صاف 
جمل�س التعاون واأعداداً كبرية من م�صاهري العامل والنخبة من الريا�صيني 
والإعالميني وامل�صورين والفنانني الذين يع�صقون حياة وثقافة ال�صحراء. 
ولعل ذلك ومع هذا النجاح الكبري الذي يلقاه احلدث، وعام زايد ، يدعونا 
ال�صيخ  ال�صمو  تعاىل �صاحب  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  الوالد  اهتمام  ل�صتذكار 

واإح��ي��ائ��ه وتر�صيخ  ب��ال��رتاث   » ث��راه  نهيان »طيب اهلل  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
من  عنها  انبثق  وما  الدولة،  يف  العريقة  الهجن  ريا�صة  وتقاليد  مفاهيم 
ثقافية  كمتوالية  ومكانته  املهرجان  ه��ذا  ومنها  ومهرجانات،  احتفاليات 
ال��رتاث والأ�صالة يف احل��راك املعريف والثقايف  متكاملة ُ تعمق من ح�صور 

الإماراتي واخلليجي. 
واكد �صمو راعي املهرجان  “ ان ن�صاط نادي تراث الإمارات قد برز بتفوق 
املح�صو�صة  ال��رتاث��ي��ة  التطبيقات  جم��ال  يف  جلية  وا�صحة  اآث���اره  وظ��ه��رت 
منذ  انقطاع  دون  حية  ن�صهدها  التي  املتوازن  العقالين  الثقايف  واخلطاب 

اإن�صائه، وهو اأمر نفتخر به ون�صعى لكي ي�صتمر ويتعاظم كّما ونوعا. 
وا�صاف �صموه “ ال�صعار والهدف وال�صرتاتيجية يف كل ن�صاطاتنا، ومنها « 
مهرجان �صلطان بن زايد الرتاثي، يف ن�صخته اجلديدة، يف مدينة �صويحان، 
التي ترتجم بامتياز روؤى واهتمامات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل « نحو تفعيل وريادة لرتاثنا وموروثنا 
اأبنائنا  اأ�صيال ومتوا�صال يف الذاكرة اجلمعية، وبخا�صة ذاكرة  حتى يبقى 
بّر  اإىل  تهديهم  بو�صلة،  امل��وروث مبثابة  ه��ذا  ليكون   ، اجليل اجلديد  من 

الأمان يف مواجهة ال�صعاب والتحديات واخرتاقات.

ع اإن�شاين فريد املهرجان جتمُّ
“ ان هذا  واكد �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد يف كلمته الفتتاحية بالكتاب 
اع��ت��زاز، مل يكن  اأمي��ا  به  نعتز  تقليديا  �صنويا  اأ�صبح حدثا  ال��ذي  املهرجان 
على  وامل�صاحات  الف�صاءات  ه��ذه  ك��ل  ل��ه  حتققت  ب��ل  �صدفة،  وليد  جناحه 
اأبناء  اإخ��ال���س  نتيجة   ، وال����دويل  وال��ع��رب��ي  الإق��ل��ي��م��ي  اله��ت��م��ام  م�صتوى 
المارات من حمبي ريا�صات البل لرتاثهم ووطنهم وجمتمعهم، والعمل 
انطالقة احل��دث يف مدينة  تبنيناه منذ  ال��ذي  الوطني  معنا يف م�صروعنا 
دعم ثمني لإجناحه، لالرتقاء مبنظومة  اأهلها من  يقدمه  وما  �صويحان، 
الأ�صايل،  الأب���ل  م��زاي��ن��ة  تت�صدرها  ال��ت��ي  وب��راجم��ه  وفاعلياته  ن�صاطاته 
املالك  وت�صجيع   ، الأب��ل  اأجمل  املتفرد يف عر�س  احل��ي  النموذج  لتظل هي 
من  ذل��ك  يتبع  وم��ا  الأ�صيلة،  العربية  �صاللتها  على  املحافظة  وامل��رب��ني 
م�����ص��اب��ق��ات وم��ن��اف�����ص��ات يف ���ص��ب��اق الإب����ل ال���رتاث���ي ، وم�����ص��اب��ق��ات خم�ص�صة 
جند  مما  هادفة،  اأن�صطة  من  وغريها  املهرجان،  مبناخات  املتعلق  لل�صعر 
الفرح  ف�صاءات  على  الريا�صات  هذه  اأبطال  منها  يطل  م�صرعة  نوافذ  اأنه 
واجلوائز والحتفاليات واملجال�س الرتاثية وال�صعرية، التي حتدث بتنوعها 
دول  يف  وا�صقائهم  الم���ارات  اب��ن��اء  ب��ني  ف��ري��دا  اإن�صانيا  جتمعا  و�صموليتها 
جمل�س التعاون اخلليجي، يف اإطار هذه الحتفالية الثقافية الرتاثية التي 
ال�صحراء،  فر�صان  ت�صتقبل  وه��ي  �صويحان  ملدينة  الأه��م  ال�صعار  اأ�صبحت 
و���ص��ي��وف امل��ه��رج��ان م��ن ك��اف��ة اجلن�صيات وال��ث��ق��اف��ات، وج��م��ه��ور م��ن كافة 
اإمارات الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي، يفدون اإىل اأر�س املهرجان 
حمفوفني بكرم ال�صيافة، والرتحيب الماراتي املعهود، لنت�صارك جميعا يف 
بث ن�صمات الفرح يف جنبات املكان، ونعمل �صويا بكل طاقاتنا اليجابية لكي 
، وبذلك نكون قد  باأبهى حّلة و�صورة م�صرقة  العامل  اإىل  املهرجان  يخرج 
و�صعنا ايدينا على اأروع املوؤ�صرات اليجابية التي قدمها املا�صي الأ�صيل من 

اأجل حتديد معامل الطريق الوا�صع نحو امل�صتقبل.

ذاكرة حا�شرة مباآثر زايد
“عام  مع  ترتافق  كونها  خا�صة  اأهمية  العام  هذا  مهرجان  دورة  وتكت�صب 
ثراه”،  اهلل  “طيب  زاي��د  ال�صيخ  مباآثر  حا�صرة  الذاكرة  �صتكون  اإذ  زايد”، 
نائب  املن�صوري  عمهي  �صعيد  من�صور  �صعادة  اأو�صح  اإذ  الكرمية،  وخ�صاله 
ملهرجان  الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  املنظمة  اللجنة  ع�صو  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
�صويحان انه  يف مهرجان �صلطان بن زايد الرتاثي ، ومن خالل ما �صيقدمه 
�صيكون  ومتعددة،  متنوعة  تلفزيونية  برامج  من  زاي��د  بن  �صلطان  مركز 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه – حا�صراً بذكراه من 
ًة  خالل برنامج )يف ذكرى زايد طيب اهلل ثراه(، والذي �صيتناول لقاءات ٍعدَّ
مع �صيوف كرام، رافقوا املغفور له باإذن اهلل، من مرافقني وع�صكريني اإىل 
وزراء و�صفراء و�صخ�صيات اأخرى من املجل�س الوطني الحتادي، م�صريا اىل 
انه يف هذا الربنامج �صتكون الذاكرة حا�صرة مباآثر ال�صيخ زايد، طيب اهلل 
ثراه، و�صتلهج الأل�صن بخ�صاله الكرمية، التي طاملا كانت م�صرَب املثل يف 

اأفعال اخلريين الكرام. 
�صي�صم  حيث  حا�صرا  �صيكون  والبحوث  للدرا�صات  زاي��د  مركز  ان  واأ�صاف 
جناح مركز زايد  عر�صاً ملقتنيات املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد طيب اهلل 
ثراه، والتي كان ي�صتخدمها يف حياته. وكذلك �صيتم عر�س �صور نادرة له 

د تاأريخاً حيًّا مل�صريته العطرة. جت�صِّ

م�شرحيات هادفة
ويف جمال تعزيز القيم النبيلة لدى الن�سء، بني من�صور �صعيد املن�صوري 
اإىل ن�صر  اأنه �صُتعر�س يف املهرجان م�صرحية )حديقة اخلري( التي تهدف 
ُده م�صرحيُة  ا النطاق الذي يتحدث عن الرتاث، َف�َصُتَج�صِّ املحبة وال�صالم. اأمَّ

بوغنوم التي تدور اأحداُثها حول ت�صمري الإبل.

بث حي وبرامج تلفزيونية منوعة
واأ�صار املن�صوري اإىل اأن املهرجان �صيث على قناة ابوظبي الريا�صية الثانية ، 
كما ان الربامج التلفزيونية التخ�ص�صية، �صتكون عبارة عن برامج متعددة. 
و”ال�صتيديو  �صويحان”،  “�صباح  برنامج  �صُيذاع  التحليلي،  اجلانب  فعلى 
مزاينة  لأ���ص��واط  تبعاً  وم�صائية،  �صباحية  فرتتني  من  املكون  التحليلي” 
بتغطية  ف�صيقوم  ال�صحافة”  ع��ي��ون  يف  “�صويحان  ب��رن��ام��ج  واأم���ا  الإب����ل. 
�صويحان من خالل ما مت طرحه يف ال�صحافة املكتوبة اأو من خالل مواقع 

التوا�صل الجتماعي.
اأن ال�صعر �صيكون، كعادته، حا�صرا يف �صويحان من خالل امل�صابقة  واأو�صح 
�صيتم  وك��ذل��ك  النظم.  يف  كمو�صوع  زاي��د  ال�صيخ  �صتتناول  التي  ال�صعرية 
ل�صعراء  منوعة  ل��ق��اءات  ويت�صمن  ال�صعر”  “بيت  �صعري  ب��رن��ام��ج  ط��رح 
وال�صيافة،  الكرم  عناوين  م�صاهدة  وتتم  ال�صعرية.  ال�صاحة  يف  مميزين 
“علوم  برنامج  �صيتناول  فيما  �صلطان”.  �صيافة  “يف  برنامج  خ��الل  من 
وفعاليات،  ن�صاطات  من  املتنوعة  �صويحان  مو�صوعات  اليومي  �صويحان” 

لقنوات  بتغطية متنوعة  �صتحظى  له  امل�صاحبة  والأن�صطَة  املهرجان  مبينا 
التوا�صل الجتماعي التابعة ملركز �صلطان بن زايد ونادي تراث الإمارات.

املنطقة  يف  ال�صاملة  الرتاثية  املهرجانات  واأه��م  اأع��رق  من  املهرجان  ويعد 
والعامل ويحظى برعاية واهتمام كبريين من �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
دورة متتالية تطورا كبريا،  اإح��دى ع�صرة  نهيان، وقد حقق على مدى  اآل 
وعربية  وخليجية  حملية  مب�صاركة  الأوىل  دورت���ه  ان��ط��الق  منذ  وح��ظ��ي 
وا�صعة، وعمل على اإنعا�س احلركة القت�صادية وال�صياحية يف املنطقة، كما 

حظي بتغطية اإعالمية وا�صعة حمليا وعربيا وعامليا.

منوذج يف عامل املهرجانات الرتاثية
بن  �صلطان  ال�صيخ  ل�صمو  امل�صتمرة  واملتابعة  احلكيمة  التوجيهات  وبف�صل 
زايد ال نهيان فقد �صهد املهرجان تطورا نظريا وعمليا يف عامل املهرجانات 
الرتاثية حيث ميزج بني عراقة املا�صي واأ�صالة احلا�صر وحقق جمموعة 
وتعريف  الأج��ي��ال  نفو�س  يف  وتر�صيخه  ال��رتاث  توثيق  اأهمها  من  اأه���داف 
تعترب  التي  الأ�صيلة  وتقاليدها  الإم���ارات  لدولة  الغني  بالرتاث  ال�صعوب 
اإىل  املهرجان  وحت��ول  الثقافيني..  والتكوين  الوطنية  الهوية  م��ن  ج��زءا 
للتوا�صل  ج�صرا  واأ�صبح  والفن  والأدب  وال�صعر  والثقافة  للرتاث  كرنفال 
الأبناء ومواكبتهم  والأج��داد وحا�صر  الآب��اء  ت��راث  والثقايف بني  الإن�صاين 
خلدمة  احلديثة  والتكنولوجيا  والعلم  التقنية  م�صخرا  الع�صر  لأدوات 
املهرجان  يتيح  ال��رتاث��ي��ة  وال��ق��ري��ة  ال�صعبي  ال�صوق  خ��الل  وم��ن  امل����وروث. 
ي�صم  الذي  املهرجان  فعاليات  ملتابعة  العربية  باجلل�صات  التمتع  للجمهور 
الرتاثية  وال�����ص��ن��اع��ات  ل��ل��م��ع��دات  �صعبيا  و���ص��وق��ا  ل��ل��رتاث  متكاملة  ق��ري��ة 
اإ�صافة  وال���رتاث.  الإب��ل  بعامل  ال�صلة  ذات  واحلديثة  القدمية  واملقتنيات 
والبهارات  ال�صعبية  الأواين  وت��راث��ي��ات  ال�صعبي  ال��ط��ب��خ  م��ن  من���اذج  اإىل 
املهرجان  ي�صكل  حيث  اليدوية..  واحل��رف  الرتاثية  وامل�صغولت  والأزي���اء 
فر�صة �صنوية كبرية للمواطنني لعر�س منتجاتهم. كما تقام العديد من 
العليا  اللجنة  و�صعت  اإذ  ال�صعبي،  ال�صوق  خيمة  يف  وامل�صابقات  الفعاليات 
املهرجان  اأيام  للزوار واجلمهور طيلة  برناجما حافال  للمهرجان  املنظمة 
�صتكون هنام م�صرحيات للطفل والكبري وحفالت غنائية يحيها كل  حيث 

من اريام وعريب وم�صاعل وال�صحي.
عال  م�صتوى  على  جتهيزه  مت  اإع��الم��ي��ا  م��رك��زا  امل��ه��رج��ان  م��ي��دان  وي�صم 
ووفرت اللجنة املنظمة �صبكة ات�صالت حديثة ومتطورة واأجهزة حا�صب اآيل 
و�صائل  توفري  على  تعمل  كما  الإعالميني،  مهمة  لت�صهيل  تقنية  ومعدات 
املوا�صالت لتاأمني نقل الإعالميني يوميا وطيلة اأيام املهرجان من مدينة 
فعاليات  نقل  يف  بدورهم  ليقوموا  وبالعك�س  �صويحان  ميدان  اإىل  اأبوظبي 

املهرجان ب�صهولة ودون اأي عوائق.
الفنية  ال��ل��ج��ان  واك��م��ل��ت  امل��ه��رج��ان  ل�صتقبال  �صويحان  تزينت  وق��د  ه��ذا 
والإدارية ا�صتعداداتها ، وقد مت ام�س ال�صبت النتهاء من ت�صجيل الراغبني 
الفئة  امل�صاركة وت�صنيفها ح�صب  الإبل  وا�صتالم وترقيم  املحالب  مب�صابقة 
امل�صاركة على  الإب��ل  لتوزيع  املحالب متهيدا  لها من قبل جلنة  املخ�ص�صة 

الأ�صواط املحددة لها.

الكرمي  القراآن  م�سابقات  ينهون  الهمم  اأ�سحاب  من  مت�سابقا   110
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الهمم  اأ���ص��ح��اب  م�صابقة  والإن����اث يف  ال��ذك��ور  م��ن  مت�صابق   110 اأن��ه��ى 
الثامنة  دورت��ه��ا  يف  ال��ك��رمي  للقراآن  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  يف  مناف�صاتهم 
راأ����س اخليمة  وم��رك��ز  للمعاقني،  الثقة  ن���ادي  اأق��ي��م��ت يف  وال��ت��ي  ع�����ص��رة، 
لأ�صحاب الهمم، ومركز املرفاأ للرعاية والتاأهيل، حيث �صهدت املناف�صات 
و�صط تنظيم متميز اأجواء مليئة بالتحدي، ومتيزا بامل�صتويات واكت�صافا 

ملواهب اإبداعية لدى هذه الفئة الغالية.
للقراآن  اخليمة  راأ����س  موؤ�ص�صة  ع��ام  م��دي��ر  ال�صحي  حممد  اأح��م��د  واأك���د 

الكرمي وعلومه اأن م�صابقة اأ�صحاب الهمم تاأتي انطالقا من امل�صوؤولية 
اللجنة  وح��ر���س  املجتمع،  اأط��ي��اف  خمتلف  جت��اه  للموؤ�ص�صة  املجتمعية 
املجتمع  مع  قلوبنا  على  الغالية  الفئة  ه��ذه  دم��ج  على  للجائزة  املنظمة 
اأن مما ي�صعد  والتي تلقى اهتماما كبريا من القيادة احلكيمة، مو�صحا 
القلوب اأن ترى اأ�صخا�صا يتغلبون على ال�صعوبات بالتحديات ويحفظون 

كتاب اهلل ويتمتعون مبواهب مده�صة تلفت النتباه.
للقراآن  اخليمة  راأ���س  جائزة  ع��ام  اأم��ني  �صبيعان  اإبراهيم  اأحمد  واأ���ص��اف 
الكرمي ورئي�س اللجنة العليا املنظمة للجائزة اأن الختبارات توزعت على 
ثالثة اأيام واأقيمت يف نادي الثقة للمعاقني بال�صارقة ومركز راأ�س اخليمة 

لأ�صحاب الهمم، ومركز املرفاأ للرعاية والتاأهيل باملنطقة الغربية وذلك 
اأن  مبينا  اأماكنهم،  يف  اإليهم  والو�صول  الفئة  ه��ذه  على  للت�صهيل  ياأتي 
اجلائزة قد �صارك فيها 110 مت�صابقا من كال اجلن�صني، من جن�صيات 
فيما �صمت  واحلركية،  الذهنية  اإعاقاتهم بني  تفاوتت  واأعمار خمتلفة، 

امل�صاركات 10 مراكز واأندية لأ�صحاب الهمم على م�صتوى الدولة.
وا�صتملت امل�صابقة على فئة واحدة وهي الإعاقة الذهنية، فيما ت�صمنت 
ثالثة فروع، الأول حفظ جزء عم، والثاين حفظ ن�صف جزء عم، والثالث 

حفظ اآخر 15 �صورة من القراآن الكرمي.
ت�صفيات  دون  واح����دة  مل���رة  ت��ق��ام  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  الخ��ت��ب��ارات  اأن   مو�صحا 

نهائية، مبينا اأن اجلائزة خ�ص�صت لهم جوائز مالية جمزية، لتحفيزهم 
وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م حل��ف��ظ��ه��م ك���ت���اب اهلل ت���ع���اىل، و���ص��ي��ق��ام ل��ه��م ح��ف��ل خا�س 

لتكرميهم.
م�صابقات   8 مظل����تها  حت��ت  درج�����ت  ال������جائزة  اأن  �صب�����يعان  واأو�ص����ح 
ودورها  اجلائزة  اهتمام  تعك�س  والتي  الهمم  اأ�صحاب  م�صابقة  بينها  من 
املج�������تمعي يف دعم ه��������ذه الفئة وت�ص�������جيعها ب�������صكل م��������صتمر لكت�������صاف 
والإبداعات  الإجن����ازات  وحت�����قيق  املج�������تمع  يف  ودم������جهم  م������واهب����هم 

لهم.
حيث ت�صعى اجلائزة يف كل عام اإىل اإدخال ال�صعادة على قلوبهم.
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اأخبـار الإمـارات
خريية حممد بن را�سد حتقق اأمنيات حوايل137 طفال خالل عام اخلري

•• اأبوظبي-وام:

اخلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  “موؤ�ص�صة  ح��ق��ق��ت 
حوايل  اأمنيات  اأمنية”  “حتقيق  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون   “ والإن�صانية 
“عام  خالل  الدولة  داخل  خمتلفة  جن�صيات  من  مري�صا  طفال   137

اخلري” 2017.
وقدمت املوؤ�ص�صة خالل “عام اخلري” 500 األف درهم اإىل “ حتقيق اأمنية 
املر�صى واملحتاجني  اإىل دعم  الهادفة  اإطار خطتها ال�صرتاتيجية  “ يف 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  من  انطالقا  وذل��ك 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 

الدولة.  داخل  املزمنة  الأمرا�س  ذوي  الأطفال من  دعم  اهلل” ب�صرورة 
واأ�صادت حرم �صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن خليفة اآل نهيان م�صت�صار 
اآل  حممد  بن  �صيف  بنت  �صيخة  ال�صيخة  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
نهيان رئي�صة جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة “حتقيق اأمنية” بالدعم الكبري الذي 
باأمرا�س خطرية ومزمنة تهدد  امل�صابني  الأطفال  اإىل  املوؤ�ص�صة  تقدمه 
حياتهم .. موؤكدة اأن هذا الدعم ي�صهم وب�صكل اإيجابي يف رفع معنويات 
هذه الفئة من الأطفال وي�صجعهم على موا�صلة حياتهم ب�صكل طبيعي 

ويزرع الأمل يف نفو�س عائالتهم خالل رحلة العالج الطويلة واملريرة.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  بال�صكر  �صيف  بنت  �صيخة  ال�صيخة  وتوجهت 
حممد بن را�صد اآل مكتوم الذي وجه بتقدمي هذا الدعم لل�صنة اخلام�صة 

يعملون  وال��ذي��ن  املوؤ�ص�صة  على  القائمني  �صكرت  كما  ال���ت���وايل..  على 
باإخال�س من اأجل اإ�صعاد جميع املحتاجني داخل الدولة وخارجها اإ�صافة 
اإىل حتقيق اأمنيات الأطفال الذين ي�صارعون اأمرا�صهم امل�صتع�صية من 

اأجل البقاء على قيد احلياة.
اخلريية  ل��الأع��م��ال  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  “ موؤ�ص�صة  اإن  وق��ال��ت 
اأمنيات  اأمنية”  “حتقيق  موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون  حققت   “ والإن�صانية 
الدولة خالل  137 طفال مري�صا من جن�صيات خمتلفة داخل  حوايل 
واأحدث  الألعاب  احلا�صوب  اأجهزة  بني  ما  تنوعت  اخلري” والتي  “عام 
اأنواع اأجهزة التكنولوجيا لي�صل عدد الأمنيات التي مت حتقيقها خالل 
اأمنية   367 ح��وايل  اإىل  اخلم�س  ال�صنوات  عرب  املوؤ�ص�صة  مع  �صراكتهم 

تقريبا - ح�صب اإح�صائيات املوؤ�ص�صة.
واأعربت ال�صيخة �صيخة بنت �صيف عن فخرها بال�صراكة ال�صرتاتيجية 
توؤمن  التي  اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  مع 
تتوان  والتي مل  وال�صامية  اأمنية” الإن�صانية  “حتقيق  ور�صالة  باأهداف 
يدها  وم��د  الإن�صانية  ر�صالتها  واأداء  اخل��ري  لفعل  امل�صارعة  ع��ن  ي��وم��ا 
تنفيذا  وخارجها  الدولة  داخ��ل  ا�صتثناء  دون  من  اجلميع  اإىل  البي�صاء 
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم واإميانا منها 
باأهمية تقدمي كل امل�صاعدات املمكنة لالأطفال املر�صى وذويهم لتخفيف 
لالأطفال  وال��ف��رح  ال�صعادة  وحتقيق  اأ���ص��ره��م  كاهل  ع��ن  املالية  الأع��ب��اء 

املر�صى خالل رحلة عالجهم امل�صنية.

عبد العزيز النعيمي يطلق ا�سرتاتيجية »اأرا�سي عجمان« 2018 -2021 
•• عجمان-وام:

اأطلق ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة الأرا�صي والتنظيم 
العقاري يف عجمان اخلطة ال�صرتاتيجية للدائرة 2018 - 2021 وذلك 
اأقامته الدائرة يف فندق رادي�صون بلو عجمان بح�صور  خالل احلفل الذي 
العقاريني  واملطورين  ال�صرتاتيجيني  ال��دائ��رة  و�صركاء  ال�صخ�صيات  كبار 

واملكاتب العقارية واملوظفني.
واأكد ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي اأن الدائرة ت�صعى اإىل حتقيق روؤية 

طموحة م�صتلهمة من فكر قيادتنا احلكيمة وروؤيتها امل�صتقبلية الثاقبة وفق 
اأهداف »روؤية اإمارة عجمان 2021 »ومبا يتما�صى مع التوجيهات ال�صديدة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 

عجمان و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان.
والتميز يف  العاملية  العقارية  الريادة  اإىل حتقيق  ت�صعى  الدائرة  اأن  واأو�صح 
اإ�صعاد املتعاملني من خالل تقدمي خدمات تناف�صية وتهيئة بيئة ا�صتثمارية 
م�صتدامة ت�صمن حقوق جميع الأطراف املعنية .. موؤكدا اأن الدائرة �صتعمل 
بيئة  حت�صني  ح��ول  املتمحورة  ال�صرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  على  جاهدة 

التناف�صية  وتعزيز  الق��ت�����ص��ادي  النمو  يف  للم�صاهمة  ال��ع��ق��اري  ال�صتثمار 
القطاع  ك��ف��اءات  ومتكني  تنمية  اإىل  اإ�صافة  العقارية  الأم���الك  ت�صجيل  يف 

العقاري.
م��ن جانبه ق��ال ���ص��ع��ادة ي��اف��ع ال��ف��رج م��دي��ر ع��ام دائ���رة الأرا���ص��ي والتنظيم 
العقاري اإن عام 2017 كان مليئا بالتحديات و�صكل حمطة مهمة يف م�صرية 
واملتوا�صلة  احلثيثة  ومتابعته  الدائرة  رئي�س  دعم  بف�صل  مت  حيث  الدائرة 
الرتقاء بالأداء املوؤ�ص�صي للدائرة وحتقيق التميز يف تقدمي اأف�صل اخلدمات 

للمتعاملني حيث بلغت ن�صبة �صعادة متعامليها 93 يف املائة.

واأكد الفرج اأن ما حققته الدائرة يرجع لتفاين واإخال�س جميع املوظفني 
على  مبا�صر  ب�صكل  انعك�س  ال��ذي  باأدائهم  الرتقاء  على  ال�صديد  وحر�صهم 
اأداء الدائرة.. مثمنا الدور الإيجابي ل�صركاء الدائرة واملطورين العقاريني 
الرامية لتح�صني  اأهدافها  الدائرة من حتقيق  العقارية يف متكني  واملكاتب 

بيئة ال�صتثمار العقاري وامل�صاهمة يف النمو القت�صادي لإمارة عجمان.
وت�صمن حفل اإطالق ال�صرتاتيجية عددا من الفقرات التي تناولت اإجنازات 
فرتة  خ��الل  حققته  ال��ذي  والتطور  ال�صابقة  ال�صنوات  م��دى  على  ال��دائ��رة 

وجيزة من اإن�صائها.

التقنية فائقة التطور متنح موؤخرًا املر�شى من ذوي احلاالت احلرجة فر�شًا اأف�شل للحياة

دث حتواًل نوعيًا يف الرعاية ال�سحية ثورة يف الت�سخي�س الع�سبي مب�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة حتحُ

خالل ا�شت�شافة العميد يعقوب اأبوليلة 

» العني ال�ساهرة« ي�ستعر�س اجنازات املوؤ�س�سة العقابية براأ�س اخليمة

•• ال�صارقة-الفجر:

التقنية  ال����ط����ف����رات  ت���ل���ك  ل������ول 
اجلودة  ف��ائ��ق��ة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
وظائف  خم��ت��رب  ب��ه��ا  يتميز  ال��ت��ي 
الأع�صاء الع�صبية بق�صم الأمرا�س 
اجلامعة  م�صت�صفى  يف  الع�صبية 
منحى  الق�صة  لأخ��ذت  بال�صارقة، 
ال�صيدة  واأ�صرتها،  اأمينة  مع  اآخ��ر 
 72 العمر  البالغة من  الإماراتية 

عاماً. 
الأ����ص���رة  اأف�������راد  ق�����ص��ى  اأن  ف��ب��ع��د 
قريبتهم  رع���اي���ة  يف  اأ����ص���ه���ر  ع����دة 
ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ى، ن���ف���دت م��ن��ه��م كل 
هناك  ي��ك��ن  اإذ مل  ال���ع���الج؛  ط���رق 
موؤخًرا  عليها  ط��راأ  مل��ا  تف�صرٍي  اأيُّ 
وبف�صل  ال�����وع�����ي.  يف  ت���غ���ري  م����ن 
التخطيط  ب���ج���ه���از  ال����ص���ت���ع���ان���ة 
ل الأطباء  الكهربائي للدماغ، تو�صّ
يف ق�صم الأمرا�س الع�صبية اإىل اأن 
الغيبوبة نتجت عن عمليات تفريغ 
كهربائي مفرطة يف الق�صرة املُخية 
ُتعرف  حالة  وه��ي  اأمينة،  لل�صيدة 
ب��ال�����ص��رع غ���ري ال��ت�����ص��ن��ج��ي؛ ولكن 

ها�صيموتو  با�صم  املعروفة  الدماغ 
هي حالة نادرة، ومع اأنه مل يت�صن 
يل روؤية املري�صة �صوى مرة واحدة 
اأو مرتني قبل ذلك، اإل اأن ال�صورة 
التخطيط  ون��ت��ائ��ج  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ل����ل����دم����اغ وال����رن����ني 
يف  املر�صي  وتاريخها  املغناطي�صي 
الإ�صابة بق�صور الغدة الدرقية قد 

زاد من �صكوكي. 
واأظ������ه������رت الخ�����ت�����ب�����ارات وج�����ود 
م�صتويات مرتفعة للغاية من بع�س 
الأج�صام امل�صادة، التي حتمل ا�صم 
الثريوك�صيديز  اإن����زمي  م�����ص��ادات 
ال���ت���و����ص���ل اإىل  ال������درق������ي. وف�������ور 
وقت  �صوى  مي�س  مل  الت�صخي�س، 
ق�صري قبل اأن يتمكن الأطباء من 
بالعقاقري”.  حالتها  يف  التحكم 
ال�صيدة  ح��ال��ة  حت�����ص��ن��ت  وال����ي����وم، 

راديا كثرًيا.
راج�صيكهر:  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����اف 
الت�صوير  يحدث  اأن  ح  املُرجَّ “من 
فوق  ب��امل��وج��ات  الع�صلي  الع�صبي 
املجال،  ه����ذا  يف  ث�����ورة  ال�����ص��وت��ي��ة 
ف��ه��ي ت��ق��ن��ي��ة ف��ائ��ق��ة، ت�����ص��اه��ي يف 

ي��ت��ي��ح رعاية  حم���م���ول���ة، وه����و م���ا 
اأجنحة  يف  امل��ت��واج��دي��ن  امل��ر���ص��ى 
حالتهم  حت��ول  ال��ذي��ن  امل�صت�صفى 
املر�صية دون انتقالهم اإىل املخترب، 
التقنية  ه����ذه  ت�����ص��اع��دن��ا  ول���ذل���ك 
امل���ت���ط���ورة يف ت�����ص��خ��ي�����س احل����الت 
مزيٍد  واإن��ق��اذ  اخل��ط��رية  الع�صبية 
اخلربة  وب��ف�����ص��ل  الأرواح”.   م��ن 
املجال  هذا  يف  الرثية  الإكلينيكية 
والتي  راج�صيكهر  ال��دك��ت��ور  ل��دى 
الزمان،  م���ن  ع��ق��دي��ن  اإىل  ت�����ص��ل 

ال�صيدة  اإع���ادة  الأط��ب��اء جنحوا يف 
بال�صتعانة  الطبيعية  حالتها  اإىل 
الطبي  والعالج  املتطورة  بالتقنية 
ال�����ص��ي��دة ما  اأن  امل��ن��ا���ص��ب. ورغ�����م 
تغادر  ومل  للغاية  مري�صة  زال���ت 
�صعرت  الأ���ص��رة  اأن  اإل  امل�صت�صفى، 
بارتياٍح بالٍغ عقب ت�صخي�س احلالة، 
وت��ل��ّق��ي��ه��ا ال��ع��الج امل��ن��ا���ص��ب. وقال 
غاريكاباتي،  راج�صيكهر  الدكتور 
الع�صبية،  اأول الأمرا�س  اأخ�صائي 
واحلا�صل على تدريٍب متخ�ص�ٍس 
الأع�صاء  وظ��ائ��ف  ع��ل��م  جم���ال  يف 
قائمة  “اإن  امل���ت���ط���ور:  ال��ع�����ص��ب��ي��ة 
الق�صة  ل��ه��ذه  امل�صابهة  الق�ص�س 
احلايل،  الوقت  ويف  لها.  نهاية  ل 
كان  ما  العلمية  التطورات  حتقق 
ُيعد  ول  امل���ا����ص���ي،  يف  م�����ص��ت��ح��ي��اًل 
الع�صبية  الأع�صاء  وظائف  معمل 
بال�صارقة  اجل��ام��ع��ة  م�صت�صفى  يف 
كٌل  اأ�صبح  ذل��ك؛ حيث  مبناأى عن 
للدماغ  الكهربائي  التخطيط  من 
والتخطيط الكهربائي للع�صالت، 
اأم�����راً ي�����ص��ت��غ��رق اإمت���ام���ه اأق����ل من 
اأجهزة  ت��وف��ر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ���ص��اع��ة، 

فائٍق  بحد�ٍس  يتمتع  زال  م��ا  ف��اإن��ه 
الع�صبي  الت�صخي�س  حت��دي��د  يف 
ورع��اي��ة املر�صى. وم��ن ذل��ك حالة 
ام���راأة هندية  رادي���ا، وه��ي  ال�صيدة 
دخلت  ع��اًم��ا،   65 العمر  من  تبلغ 
اإىل امل�صت�صفى اإثر اإ�صابتها بتطور 
النف�صية.  الأع���را����س  يف  م��ف��اج��ئ 
احلالت،  تلك  يف  املعتاد  ه��و  وكما 
�صفائها؛  يف  الأم��ل  اأ�صرتها  فقدت 
ترجتف  رادي��ا  ال�صيدة  كانت  حيث 
الروؤى،  بع�س  وت��راوده��ا  وتتلعثم 
بدافٍع  النوم  اأياًما تتجنب  وق�صت 
من اخلوف. وانتابت الأطباء حرية 
اإذ كانت  الأ����ص���رة،  مم��اث��ل��ة حل���رية 
حتى  ي���رام  م��ا  على  رادي���ا  ال�صيدة 
الق�صور  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء  ق��ري��ب،  وق���ت 

املن�صبط يف الغدة الدرقية.
م التخطيط الكهربائي  وجمدًدا، قدَّ
وجود  اأظهر  حيث  احل��ّل؛  للدماغ 
الطبيب  ا�صتطاع  عابر  ا�صطراب 
املغناطي�صي  الرنني  بنتائج  ربطه 
ت�صخي�ٍس  اإىل  ��ل  وت��و���صّ ل��ل��دم��اغ، 
نادٍر. وقد عّلق الدكتور راج�صيكهر 
اعتالل  “حالة  بقوله:  ذل��ك  على 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�صتعر�س برنامج » العني ال�صاهرة 
» الإذاع�����ي ال����ذي ي��ب��ث ع��رب اأثري 
اإدارة  وت��ع��ده  راأ����س اخليمة  اإذاع���ة 
الإعالم والعالقات العامة بالقيادة 
يف  اخليمة،  راأ���س  ل�صرطة  العامة 
حلقته الع�صرين للمو�صم الثالث، 
املوؤ�ص�صة  اإجن������ازات   ، ���ص��ي��ف��ه  م���ع 
بالقيادة  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية 
العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة التي 
املن�صرم   2017 ع��ام  يف  حتققت 
وال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى ك��ف��اءة الكدار 
والتكليفات  املهام  اأداء  الب�صري يف 
ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
وبراجمها  املوؤ�ص�صة  خدمات  اإبراز 
النزلء  ا�صتهدفت  التي  املتنوعة 
واأبنائهم  وذوي��ه��م  اجلن�صني  م��ن 
كل  ت���ق���دمي  اإىل  ه���دف���ت  وال����ت����ي 
اأمنهم  وح����ف����ظ  ل���ه���م  ال����رع����اي����ة 
واإع��������ادة ت��اأه��ي��ل��ه��م وذل�����ك خالل 
املعاير  وف�����ق  م���درو����ص���ة  ب����رام����ج 
بيئة  خلق  تتيح  التي  الإ�صالحية 
ار�صادية مميزة توجه من خاللها 
ليكونوا  ال��ن��زلء  ط��اق��ات  الدارة 
فاعلني متفاعلني مبا يرجع لهم 

ولوطنهم بالنفع .
الأ�صتوديو  الربنامج يف  ا�صت�صاف 

النزيل عرب برامج متنوعة هدفت 
م�����ص��ل��ح��ت��ه وذوي�������ه وت����ق����دمي كل 

الرعاية والهتمام لهم .
الإدارة  الربنامج مبادرات  وتناول 
2018 للنزلء  زاي��د  خ��الل ع��ام 
ومدى  منها  وال��ه��دف   ، وذوي��ه��م 
تفاعلهم مع ما يطرح من برامج 
الأ�صرة  ���ص��ورة  تعك�س  وف��ع��ال��ي��ات 
ال���واح���دة ، و���ص��ل��ط ال�����ص��وء على 
عام  خ��الل  الإدارة  م�صاريع  اأب���رز 
مبادرة  مثل   ، ونتائجها   2017
الأم���������ن م�������ص���وؤول���ي���ة اجل���م���ي���ع ، 
النقاط اخل�صراء، مبادرة  مبادرة 
ال�صتدامة البيئية، مبادرة القراءة 
برنامج   ، اخل����ري  ���ص��ل��ة  م���ب���ادرة   ،
م�صروع   ، الذهبية  الأنامل  ور�صة 
ح�صانة   ، ال���رتف���ي���ه���ي  ال�����ن�����ادي 
اإ�صعاد  م��رك��ز  م�����ص��روع   ، ال��رباع��م 
اإن�صاء كانتني  املتعاملني ، م�صروع 
الكثري  وغ���ريه���ا  ال��ع��ن��اب��ر  داخ�����ل 
احلديثة  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  من 
الدولة  م�صتوى  ع��ل��ى  وال��ن��وع��ي��ة 
والرعاية  اخلدمات  اأه��م  .وتناول 
التي وفرتها الإدارة للنزلء تاأكيداً 
على توفري حياة مالئمة يف كافة 
املجالت والتخ�ص�صات لال�صتفادة 
ال����ق���������ص����وى م�����ن ال�����وق�����ت ال�����ذي 

يق�صونه فيه داخل ال�صجن.

، م����ب����ادرة  ال����ن����ق����اط اخل���������ص����راء 
ال����ص���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ، م���ب���ادرة 
ال���ق���راءة ، م���ب���ادرة ���ص��ل��ة اخل���ري ، 
 ، الذهبية  الأنامل  ور�صة  برنامج 
م�صروع النادي الرتفيهي ، ح�صانة 
اإ�صعاد  م��رك��ز  م�����ص��روع   ، ال��رباع��م 
اإن�صاء كانتني  املتعاملني ، م�صروع 
الكثري  وغ���ريه���ا  ال��ع��ن��اب��ر  داخ�����ل 
احلديثة  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  من 
الدولة  م�صتوى  ع��ل��ى  وال��ن��وع��ي��ة 
والرعاية  اخلدمات  اأه��م  .وتناول 
للنزلء  الإدارة  وف���رت���ه���ا  ال���ت���ي 
مالئمة  حياة  توفري  على  تاأكيداً 

اأبوليلة  ي��و���ص��ف  ي��ع��ق��وب  ال��ع��م��ي��د 
م�����دي�����ر امل����وؤ�����ص���������ص����ة ال���ع���ق���اب���ي���ة 
وال�����ص����الح����ي����ة ب�������ص���رط���ة راأ�������س 
ال�صيف  حت��دث  متحدثا  اخليمة 
اأب����رز واأه����م م���ب���ادرات الإدارة  ع��ن 
2018 للنزلء  زاي��د  خ��الل ع��ام 
ومدى  منها  وال��ه��دف   ، وذوي��ه��م 
تفاعلهم مع ما يطرح من برامج 
الأ�صرة  ���ص��ورة  تعك�س  وف��ع��ال��ي��ات 
ال���واح���دة ، و���ص��ل��ط ال�����ص��وء على 
عام  خ��الل  الإدارة  م�صاريع  اأب���رز 
مبادرة  مثل   ، ونتائجها   2017
الأمن م�صوؤولية اجلميع ، مبادرة 

والتخ�ص�صات  امل��ج��الت  ك��اف��ة  يف 
الوقت  م��ن  الق�صوى  لال�صتفادة 
الذي يق�صونه فيه داخل ال�صجن . 
واأو�صحت احللقة من خالل فقرة 
الداخلية  وزارة  ���ص��ع��ي  ال��ت��ق��ري��ر 
العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��اأه��ي��ل  اإىل 
والإ�صالحية على م�صتوى الدولة 
والتوجيهات  بالإمكانيات  ودعمها 
ال������الزم������ة ل���ت���ط���وي���ر وحت����دي����ث 
، كما  خ��دم��ات��ه��ا وط�����رق ع��م��ل��ه��ا 
واهتمام  ح��ر���س  التقرير  اأو���ص��ح 
والعقارية  الإ�صالحية  املوؤ�ص�صة 
احتواء  اإىل  راأ���س اخليمة  ب�صرطة 

مرئية بف�صل توجيه املوجات فوق 
املر�صى  متابعة  وميكن  ال�صوتية. 
عقب اجلراحة اأو عقب خ�صوعهم 
لأن��واع اأخ��رى من العالج، دون اأي 

اإرهاق يف غرفة اجلراحة”.
راج�صيكهر  ال����دك����ت����ور  واخ���ت���ت���م 
بداأنا  “لقد  ق��ائ��اًل:  غ��اري��ك��اب��ات��ي 
كهربائي  تخطيط  اإج����راء  ��ا  اأي�����صً
للع�صالت لنوٍع واحٍد من الألياف. 
احل�صا�صية  ف���ائ���ق  اخ��ت��ب��ار  وه�����ذا 
لت�صخي�س الوهن الع�صلي الوبيل، 
اكت�صاف  يف  ي�����ص��اع��دن��ا  م����ا  وه�����و 
ك��ث��اف��ة الأل���ي���اف، وه���و م��ا مينحنا 

دون  املغناطي�صي،  ال��رن��ني  دق��ت��ه��ا 
والتكلفة  الإره�������اق  اإىل  احل���اج���ة 
املغناطي�صي،  للرنني  امل�صاحبني 
ك��م��ا اأن���ه���ا م��ري��ح��ة واآم����ن����ة وغري 
�صارت  وقد  للتكرار.  وقابلة  موؤملة 
ع��م��ل��ي��ات احل��ق��ن ال��درق��ي��ة لعالج 
وحقن  الر�صغية،  القناة  متالزمة 
لعالج  الو�صيقية  البكترييا  ���ُص��م 
اأمًنا  واأك������رث  اأي�����ص��ر  ال��ت�����ص��ن��ج��ات، 
الت�صوير  تقنية  بف�صل  وفعالية، 
فوق  ب��امل��وج��ات  الع�صلي  الع�صبي 
ال�����ص��وت��ي��ة؛ ك��م��ا اأن���ه���ا ب��ات��ت اأكرث 
اأماًنا، لأنها مل تعد اإج��راءات غري 

حالت  لت�صخي�س  ح�صا�ًصا  اختباًرا 
العتالل الع�صبي ومتابعتها اأثناء 
ا���ص��ت��م��رار ال���ع���الج. وع��ن��د اجلمع 
الت�صوير  وب��ني  التقنية  ه��ذه  ب��ني 
فوق  ب��امل��وج��ات  الع�صلي  الع�صبي 
ال�صوتية، فاإننا ن�صل اإىل م�صتوى 
ال��دق��ة ال���ذي ت��وف��ره ل��ن��ا اخلزعة 
اأنه  تخيل  الع�صلية.  اأو  الع�صبية 
داخل  ي��ح��دث  م��ا  م��ع��رف��ة  ميكنك 
دون  امل���ري�������س  ع�����ص��ل��ة  اأو  ع�����ص��ب 
احلاجة اإىل اإجراء خزعة! هذا هو 
جمال  يف  بالثورة  متاًما  اأعنيه  ما 

الت�صخي�س الع�صبي”.

»االت�سال املوؤ�س�سي« مبحاكم راأ�س اخليمة 
يحقق اإجنازات متميزة خالل عام 2017 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأك����د ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ���ص��ي��ف علي 
مدير  ال�������ص���وي���دي  ب���وخ���ط���ام���ني 
ع���ام دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخليمة 
املوؤ�ص�صي  الت�����ص��ال  مكتب  اأهمية 
الو�صل  حلقة  باعتباره  ب��ال��دائ��رة 

مع ال�صركاء واملجتمع.
العديد  نظمت  ال��دائ��رة  اإن  وق���ال 
من الفعاليات واأطلقت الكثري من 
املبادرات املتنوعة وتفاعلت مع عام 
اخلري ومع املبادرات التي اأطلقتها 
ال����ق����ي����ادة احل���ك���ي���م���ة وذل�������ك عرب 
الت�صال  مكتب  وتن�صيق  اإ���ص��راف 

املوؤ�ص�صي.
واأ�صاف اأن املكتب يعمل على تعزيز 
واملجتمع  ال�صركاء  م��ع  التوا�صل 
وت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى اإجن����ازات 
امل����ج����الت  ال������دائ������رة يف خم���ت���ل���ف 
لالحتفالت  تنظيمه  ع��ن  ف�صال 
التوعوية  والأن�����ص��ط��ة  ال��ر���ص��م��ي��ة 
وال���رتف���ي���ه���ي���ة كما  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
التوا�صل  خطة  تعزيز  اإىل  ي�صعى 
واخلارجي  الداخلي  اجلمهور  مع 
اأن�صطة  على  امل�����ص��رف  ه��و  واأي�����ص��ا 
التطوعي  املحاكم  �صواعد  ف��ري��ق 

وامل��ن�����ص��ق ل��ل��م��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات 
واملكلف  ال��دائ��رة  بها  ت�صارك  التي 
ب��ا���ص��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
امل��ق��ر ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��دائ��رة وجميع 

فروعها.
اأو�صحت موزة �صيبان  من جانبها 
الت�صال  مكتب  م��دي��رة  احلب�صي 
املوؤ�ص�صي اأن عام 2017 كان عاما 
ح��اف��ال ب����الإجن����ازات والإب���داع���ات 
وم��ل��ي��ئ��ا ب��امل��ن��ا���ص��ط امل��ت��ن��وع��ة من 
خالل ما قدمته الدائرة للمجتمع 
املكتب  اإح�صائيات  اأن  اىل  م�صرية 
ارت��ف��ع��ت م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2016 يف 
التغطيات  ومنها  اجلوانب  جميع 
وت�صوير  اأخ���ب���ار  م��ن  الإع��الم��ي��ة 
ف�����وت�����وغ�����رايف وم�����رئ�����ي جت������اوزت 
الوفود  تغطية ل�صتقبال  ال�500 
�صواعد  فريق  واأن�صطة  الر�صمية 
امل����ح����اك����م ال���ت���ط���وع���ي ب����ال����دائ����رة 
وت����وق����ي����ع ات����ف����اق����ي����ات ال����ت����ع����اون 
تتوا�صل  ف��ي��م��ا  والح����ت����ف����الت.. 
ال�����دائ�����رة م����ع اجل���م���ه���ور ع����رب 9 
قنوات للتوا�صل الجتماعي حيث 
بلغ عدد املتابعني 30 األفا و775 

متابعا من خمتلف دول العامل.
مركز  اأن  احل���ب�������ص���ي  واأ�����ص����اف����ت 

 21 ا�صتقبل  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ص��ال 
األ����ف م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة ح��ي��ث يقدم 
�صاعة   14 م����دار  ع��ل��ى  خ��دم��ات��ه 
مكاملات  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ي���ت���م  ب���ال���ي���وم 
ال�صاعة  م�����ن  ف���ي���ه���ا  اجل����م����ه����ور 
���ص��ب��اح��ا وح���ت���ى 9  وال��ن�����ص��ف   7
وحتى  الأح��د  م�صاء من  والن�صف 
للمت�صلني  يوفر  والذي  اخلمي�س 
من  مرتجمة  لغة   11 الأج��ان��ب 
خالل املرتجمني بالدائرة.. فيما 
 10 املربمة  التفاقيات  ع��دد  بلغ 
حكومية  جهات  �صملت  اتفاقيات 
النفع  احتادية وحملية وجمعيات 
العام. واأ�صارت اإىل اأن املكتب يعمل 
متكاملة  خ��ط��ة  و���ص��ع  ع��ل��ى  الآن 
و���ص��ام��ل��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع ع���ام زايد 

وترجمة روؤية القيادة احلكيمة.
املوؤ�ص�صي  الت�����ص��ال  مكتب  وك���ان 
اخليمة  راأ��������س  حم���اك���م  ب����دائ����رة 
للعام  ال�����ص��ن��وي  ت���ق���ري���ره  ا����ص���در 
اأهم  تناول  ال��ذي   2017 املا�صي 
اأطلقها  التي  ومبادراته  اإجن��ازات��ه 
الكبرية  اجل����ه����ود  وا����ص���ت���ع���ر����س 
الفرتة  خ��الل  املكتب  بذلها  التي 
التنفيذية  اإطار خطته  املا�صية يف 

الإعالمية املعتمدة.
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اأخبـار الإمـارات
تاأثريات االأجهزة التكنولوجية على �سحة االأطفال .. �سمن حملة توعوية بال�سارقة

•• ال�صارقة -وام: 
اختتمت اإدارة التثقيف ال�صحي التابعة للمجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة 
بال�صارقة اأم�س حملتها التوعوية “حلظة.. نحو حياة �صحية” الهادفة 
التكنولوجية  ل��الأج��ه��زة  امل��ف��رط  ال���ص��ت��خ��دام  مب��خ��اط��ر  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل 
“يوم  فعالية  يف  بامل�صاركة  العامة  �صحتهم  على  ال�صلبية  وتاأثرياتها 
�صغارة  اأب��و  حديقة  يف  ال�صارقة  بلدية  نظمتها  اخلليجي” التي  الطفل 

بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
�صهر  م��دار  على  ا�صتمرت  التي  للحملة  اخلتامية  الفعالية  وت�صمنت 
املتنوعة  وامل�����ص��اب��ق��ات  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ف��ق��رات  ال��ع��دي��د م��ن  ك��ام��ل تنظيم 
لت�صجيع الأطفال على البتعاد عن الأجهزة التكنولوجية مثل الهواتف 

اأوقات  واإ���ص��غ��ال  الإل��ك��رتون��ي��ة  والأل��ع��اب  الكفية  واحلوا�صيب  املحمولة 
فراغهم يف ممار�صة الريا�صة والألعاب املفيدة للمحافظة على �صحتهم 

و�صالمتهم.
التثقيف ال�صحي واجلمعيات الأرب��ع الداعمة لل�صحة يف  اإدارة  وب��ادرت 
اأ�صدقاء ال�صكري وجمعية  املجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة وهي جمعية 
اأ�صدقاء مر�صى التهاب املفا�صل  اأ�صدقاء الر�صاعة الطبيعية وجمعية 
ال�صحية  ال���ص��ت�����ص��ارات  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ك��ل��ى  م��ر���ص��ى  اأ���ص��دق��اء  وجمعية 
والفحو�صات املجانية ل�صكر الدم و�صغط الدم وكثافة العظام للم�صاركني 
اإي�صال  يف  احلملة  اأمورهم. وجنحت  واأولياء  الأطفال  الفعالية من  يف 
ر�صائلها التوعوية اإىل اأكرث من 300 طفل من خالل الفعاليات املبا�صرة 
التي قدمتها لهم كما و�صلت اإىل ع�صرات الآلف من الفئات امل�صتهدفة 

من خالل و�صائل الإعالم املختلفة ومواقع التوا�صل الجتماعي.
وقالت �صعادة اإميان را�صد �صيف مدير اإدارة التثقيف ال�صحي “ بف�صل 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
جواهر  ال�صيخة  �صمو  وقرينته  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
بنت حممد القا�صمي رئي�صة املجل�س الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة بال�صارقة .. 
اأ�صبحت اإمارة ال�صارقة من اأكرث مدن املنطقة والعامل اهتماماً باحلياة 
اإطالق  على  م�صتمر  ب�صكل  موؤ�ص�صاتها  تعمل  حيث  لالأطفال  ال�صحية 
تعد  فيما  ال��ع��ام��ة.  وال�صالمة  لل�صحة  ال��داع��م��ة  واحل��م��الت  امل��ب��ادرات 

احلملة واحدة من هذه احلمالت الناجحة “.
واأكدت مدير اإدارة التثقيف ال�صحي اأن احلملة التي ركزت على توعية 
الأطفال يف خمتلف مواقع تواجدهم اإ�صافة اإىل اأولياء اأمورهم واأفراد 

ال�صتخدام  مبخاطر  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  خ��الل  من  املجتمع 
املفرط لالأجهزة التكنولوجية وتاأثرياتها ال�صلبية على �صحتهم العامة 
حول  الوعي  من  حالة  اإي��ج��اد  يف  وجنحت  اأهدافها  حتقيق  من  متكنت 
هذه الظاهرة بني الأ�صر والأطفال والنا�صئة ليتعاون اجلميع معاً على 

املمار�صات ال�صحية ال�صليمة وجتنب كل ما يهدد ال�صحة وال�صالمة.
وخالل الفعالية التي اأقيمت يف حديقة اأبو �صغارة قامت اإدارة التثقيف 
ال�صحي بتوزيع الن�صرات التعريفية والتوعوية على الأهايل اإ�صافة اإىل 
توزيع الهدايا على الأطفال بعد تعريفهم باحلملة ور�صائلها واأهدافها 
اأوقات فراغهم بعيداً عن  وتقدمي الن�صائح لل�صغار حول كيفية ق�صاء 
اأنواعها اإىل جانب ت�صجيعهم على  الأجهزة التكنولوجية على اختالف 

ممار�صة الريا�صة يف البيت واملدر�صة وال�صارع.

كلية اخلوارزمي الدولية حتتفل بتخريج دفعة 2017/2016

الأول مرة يف االإمارات  املعلومات  تقنية  دبلوم  على  يح�سلون  الهمم  اأ�سحاب  من  طالبا   15

. ودعاهم اإىل موا�صلة تلقي العلم 
اآفاقهم  وت��و���ص��ي��ع  امل��ع��رف��ة  وزي����ادة 
املختلفة  العمل  حقول  يف  العلمية 
، كما طالبهم بالجتهاد فى العمل 
تفاوؤل  بكل  امل�صتقبل  اإىل  والتطلع 

واإيجابية .
����ص���ع���ادة را�صد  اأك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
م���ب���ارك ال��ظ��اه��ري ن��ائ��ب الأم���ني 
بهيئة  امل��ح��ل��ي��ة  ل���ل�������ص���وؤون  ال����ع����ام 
اعتزاز  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل 
زايد  بالتعاون مع موؤ�ص�صة  الهيئة 
وذوي  الإن�����ص��ان��ي��ة  للرعاية  العليا 
اخلوارزمي  وك��ل��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
الكوكبة  هذه  تخريج  فى  الدولية 
الهمم  اأ�����ص����ح����اب  م����ن  امل���ت���م���ي���زة 

املالية  وامل�صاندة  الدعم  اأوج��ه  كل 
لهوؤلء  والأك����ادمي����ي����ة  وامل��ع��ن��وي��ة 
ح�صلوا  حتى  والطالبات  الطلبة 
 “ امل��ع��ل��وم��ات  “ تقنية  دب��ل��وم  على 
م��رة على  لأول  وذل���ك  الكلية  م��ن 

م�صتوى الدولة .
ويف كلمته التي وجهها للخريجني 
الكلية  رئي�س  اأك���د  املنا�صبة  ب��ه��ذه 
اع���ت���زازه ب��ه��م وب���اإجن���ازه���م الذي 
ال�صاق  ع���م���ل���ه���م  ن���ت���ي���ج���ة  حت���ق���ق 
بادية  م��ن��ذ  اجل�����دي  وال���ت���زام���ه���م 
ال�صهادات  واأن  بالكلية  درا���ص��ت��ه��م 
ال���ت���ي ح�����ص��ل��وا ع��ي��ه��ا ه����ي ثمرة 
ج���ه���ده���م وع���م���ل���ه���م ال����������دوؤوب .. 
م�صريا اإىل اأن هذا الإجناز يعك�س 

اأن ه���ذا الإجن�����از من  اخل��ري��ج��ني 
اأبناء الإم��ارات من اأ�صحاب الهمم 
ه��و ام��ت��داد مل��ب��ادرات ال��دول��ة جتاه 
املجتمع  يف  الهامة  ال�صريحة  هذه 
من  تعترب  ال��دول��ة  اأن  مو�صحا   ..
اهتمت  ال��ت��ي  املنطقة  دول  اأوائ����ل 
باأ�صحاب الهمم واأن�صاأت لهم املدن 
وامل�صاريع  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  وامل���راك���ز 
يف  قدراتهم  ل�صتيعاب  الإنتاجية 

العمل والإنتاج.
واأكد الهتمام  الكبري الذي توليه 
القيادة الر�صيدة للدولة باأ�صحاب 
انت�صار  اأن  اإىل  م�����ص��ريا   .. ال��ه��م��م 
بهم على م�صتوى  املراكز اخلا�صة 
الذي  الهتمام  ه��ذا  يوؤكد  الدولة 

الإم���ارات  اأب��ن��اء  م��ن  الدفعة  بهذه 
والذين كانوا مثال فريدا للجهد 
واملثابرة واحلر�س على التح�صيل 
ومنتظم  دائ�����م  ب�����ص��ك��ل  ال���درا����ص���ي 
الدرجة  حتى ح�صولهم على هذه 

العلمية املتخ�ص�صة.
هيئة  ج�����ه�����ود  �����ص����ع����ادت����ه  وث�����م�����ن 
الإماراتي برئا�صة  الأحمر  الهالل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ال��ظ��ف��رة وم������وؤازرة م��وؤ���ص�����ص��ة زايد 
وذوي  الإن�����ص��ان��ي��ة  للرعاية  العليا 
ك�صركاء  اخل��ا���ص��ة  الح���ت���ي���اج���ات 
ا�صرتاتيجيني للكلية يف دعم هذه 
اأبناء الوطن وتقدمي  الكوكبة من 

تقنية  دب����ل����وم  ع���ل���ى  وح�����ص��ول��ه��م 
اخلوارزمي  ك��ل��ي��ة  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
العريقة واإحدى املوؤ�ص�صات املتميزة 
اجلامعي  ال���ت���ع���ل���ي���م  م�������ص���رية  يف 

بالدولة .
اأن ه�����وؤلء اخل��ري��ج��ني من  وق����ال 
اأ���ص��ح��اب الهمم ق��د اأث��ب��ت��وا اأن���ه ل 
 .. والعزمية  الإرادة  مع  م�صتحيل 
منوها ب��اأن ه��ذا الإجن���از هو ثمرة 
الهيئة  بني  وبناء  م�صتمر  لتعاون 
للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
الحتياجات  وذوي  الإن�������ص���ان���ي���ة 
اخل����ا�����ص����ة وك����ل����ي����ة اخل������وارزم������ي 

الدولية .
واأ�صاف �صعادته يف كلمته يف حفل 

�صورة وا�صحة ملا حققوه من جناح 
وما ينتظرهم من جناحات اأخرى 

م�صتقبلية .
واأ�صاف اأن هذه ال�صهادات العلمية 
ال���ت���ي ح�����ص��ل��وا ع��ل��ي��ه��ا ه���ي بوابة 
عبورهم مل�صتقبل اأف�صل واأن هناك 
بانتظارهم مل تكن  فر�صا جديدة 
اأن  اأي�صا  .. موؤكدا  �صابقا  موجودة 
م�صتقبلهم  فى  م�صئوليات  عليهم 
واحد  ك���ل  �صيمثل  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل��ي 
العلمي  وتخ�ص�صه  مهنته  منهم 
اخلوارزمي  كلية  كذلك  و�صيمثل 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��رج��وا منها مع 
زم���الئ���ه���م ال���ذي���ن ���ص��ب��ق��وه��م اإىل 
الكلية  املهنية من خريجي  احلياة 

•• ابوظبي-الفجر:

15 ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة من  ح�����ص��ل 
اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م م���ن اأب���ن���اء دولة 
تقنية  دب�����ل�����وم  ع���ل���ى  الإم��������������ارات 
اخلوارزمي  ك��ل��ي��ة  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
يح�صل  م��رة  لأول  وذل��ك  الدولية 
اأ�صحاب  ال���دول���ة م��ن  اأب���ن���اء  ف��ي��ه��ا 
الهمم على هذا الدبلوم اجلامعي.

وقد قام �صعادة الدكتور نعيم را�صي 
ع�صو جمل�س اأمناء الكلية و�صعادة 
الدكتور وال�س بوند رئي�س الكلية 
و���ص��ع��ادة ع��ب��داهلل احل��م��ي��دان اأمني 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  ع��ام 
الحتياجات  وذوي  الإن�������ص���ان���ي���ة 
اخل��ا���ص��ة ب��الإن��اب��ة و���ص��ع��ادة را�صد 
م��ب��ارك امل��ن�����ص��وري ن��ائ��ب الأم���ني 
العام لل�صوؤون املحلية بهيئة الهالل 
الأح��م��ر الإم��ارات��ي و���ص��ع��ادة �صامل 
مبارك الظاهري املدير التنفيذي 
جامعة  ف��ى  املجتمعية  ل��ل��ع��الق��ات 
اأبوظبي بتكرمي هوؤلء اخلريجني 
الدرا�صية  �صهاداتهم  وت�صليمهم 
بجهدهم  احتفاء  تذكارية  ودروع 
هذه  على  حل�صولهم  ومثابرتهم 

الدرجة العلمية اجلامعية.
ج����������اء ذل����������ك خ����������الل اح�����ت�����ف�����ال 
لعام  دف���ع���ت���ه���ا  ب���ت���خ���ري���ج  ال���ك���ل���ي���ة 
جميع  م�����ن   2017/2016
الدبلوم  درج��ت��ي  يف  التخ�ص�صات 
وال��ب��ك��ال��وري��و���س وال�����ذي اأق���ي���م يف 

امل�صرح الوطني يف اأبوظبي .
وق��د اأك���د ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور وال�س 
الكلية  ف��خ��ر  الكلية  رئ��ي�����س  ب��ون��د 

لرعايتهم  ل��ه��م  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه 
الأ�صاليب  ب����اأح����دث  وت���اأه���ي���ل���ه���م 
الرتبوية والتعليمية والتدريبية .

وقال اأنه على الرغم من ا�صتقرار 
اأ���ص��ال��ي��ب ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل فى 
اأن اجل��دي��د ف��ى جتربة  اإل  ال��ع��امل 
العلمية  ال����ن����ظ����رة  ه����و  ال�����دول�����ة 
ال�صاملة  وال���ع���ن���اي���ة  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
اأولياء  وم�صاعدة  الهمم  لأ�صحاب 
اأبنائهم  ظ���روف  لتقبل  اأم���وره���م 

والتفاعل معها. 
�صفراء  م���ن  ع����دد  احل���ف���ل  ح�����ص��ر 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة لدى 
لل�صوؤون  الرئي�س  ون��ائ��ب  ال��دول��ة 
منذر  حممد  الدكتور  الكادميية 
الإدارية  الهيئتني  واأع�صاء  العاين 
اأمور  واأولياء  بالكلية  والتدري�صية 
واخلريجات  اخل��ري��ج��ني  الطلبة 
وعدد كبري من الطلبة والطالبات 
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املعلومات،  وتكنولوجيا   ، العمال 
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تقنية املعلومات.   

قطاع ادارة الدعاوى يف حماكم دبي يعلن عن جمموعة من املبادرات التطويرية لعام 2018
•• دبي-الفجر:

اأطلق قطاع اعداد الدعاوى يف حماكم 
دبي عدد من املبادرات تتميز بالتنوع 
والتكامل، مبا تت�صمنه من مبادرات 
م�����ص��اع��ي��ن��ا احل��ث��ي��ث��ة لتقدمي  ت��دع��م 
ك��ل م��ا ي��خ��دم ال��وط��ن، وي�صمن حق 
و���ص��ع��ادة ور���ص��ا ك��ل م��واط��ن ومقيم 
مدفوعني  الإم����������ارات،  اأر�������س  ع��ل��ى 
منظومة  ب���ن���اء  يف  وا���ص��ح��ة  ب���روؤي���ة 
ق�����ص��ائ��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة، م�����ص��ت��ن��دة اإىل 
وال�صتقاللية  والعدالة  اخل��ري  قيم 
وال�صفافية. و�صرح حممد العبيديل 
ادارة  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
دب��ي، مت اعتماد  الدعاوى يف حماكم 
لهذا  للمبادرات  متكاماًل  ب��رن��اجم��اً 
القيادة  روؤي�����ة  ت��ع��ك�����س  ال��ت��ي  ال���ع���ام، 
ال�����ص��ع��ادة وحتقيق  ب��ن��اء جم��ت��م��ع  يف 
واأكد  واملقيمني.  املواطنني  تطلعات 
الدعاوى  ادارة  »قطاع  اأن  العبيديل 
اإطالق  على  يعمل  دب���ي«   يف حماكم 
اخ��ت�����ص��ار رحلة  امل�����ب�����ادرات ه��دف��ه��ا 
املراجعني،  عدد  وتقلل من  املتعامل، 
من خالل حتويل خدماتها اإىل ذكية 
ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  جت�صيداً 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، وان 
على  واجلهد  الوقت  توفر  امل��ب��ادرات 
املراجعني  �صغط  وتخفف  املتعامل 

على مراكز اإ�صعاد املتعاملني.
وم��ن ج��ان��ب��ه  اأ���ص��ار ع��ب��داهلل الري�س 
يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ا����ص���ع���اد  ادارة  م���دي���ر 
حماكم دبي، ،  اإىل اأن الإدارة و�صعت 
تطبيق  ���ص��ب��ي��ل  يف  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا  ك���ل 
اإطالق  و  ال�صامية  التوجيهات  ه��ذه 
امل����ب����ادرات، مبادرة  امل���زي���د م���ن ه���ذه 
الذكي  ال�صخ�صية  الأح��وال  ا�صهادات 
الإ�صهاد،  اأط����راف  م��ن  للمتعاملني 
ميكن  الق�صاة،  وال�����ص��ادة  امل��وظ��ف��ني، 
للمتعامل من خالله اأن يح�صل على 
خدمات توثيقات الأحوال ال�صخ�صية 
» ا�صهادات، زواج، ح�صر ورثة، طالق« 
ال�صخ�صي  دون احل�صور  من موقعه 
اخلدمة،   ت��ق��دمي  م��ك��ان  اأو  للمبنى 
وي��ت��م ع���رب ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��وا���ص��ل مع 
م�صدق«  القا�صي-   « املخول  املعتمد 
الوثيقة  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  واحل�����ص��ول 
املطلوبة  بطرق �صهلة ومي�صرة ويتم 

ار�صالها بالربيد اللكرتوين.
وم����ب����ادرة اأمت���ت���ه ط��ل��ب ����ص���ه���ادة ملن 
ي��ه��م��ه الأم������ر لأف�������راد امل��ج��ت��م��ع من 

ال���������ص����رك����اء امل����ح����ام����ي����ني، وج����ه����ات 
داخليني  وم���ت���ع���ام���ل���ني  خ����ارج����ي����ة، 
ل��ل��ت��ح��ول م��ن النظام  ال��ق�����ص��اة،  م��ن 
اللكرتونية  الأنظمة  اإىل  التقليدي 
اإن�صاء  م���ن خ����الل،  وذل����ك  وال��ذك��ي��ة 
ن��ظ��ام يف ب��رن��ام��ج امل��ح��اك��م ي��ت��م من 
كما  ال����ط����ل����ب����ات،  ت�����ق�����دمي  خ�����الل�����ه 
وهو  »�صعادة«  مبادرة  الإدارة  اأطلقت 
الإدارة  مل��وظ��ف��ي  حت��ف��ي��زي  ب��رن��ام��ج 
و�صعيدة  الت�صجيعية  البيئة  لتوفري 
و  للموظفني  والإي��ج��اب��ي��ة  وم��ري��ح��ة 
للمتعاملني. و اأ�صار عدنان احلمادي 
مدير ادارة اعداد  الدعاوى، اعتمدت 
امل�����ب�����ادرات  م����ن  جم���م���وع���ة  الإدارة 
طلبات  ت�����ص��ج��ي��ل   « م����ب����ادرة  م���ن���ه���ا، 
لل�صركاء  الكرتونياً«،  املحاكم  روؤ�صاء 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني م����ن امل���ح���ام���ني، 
روؤ�صاء  طلبات  ا�صتالم  اآلية  لتنظيم 
العمالء  م���ن  ال���ك���رتون���ي���اً  امل���ح���اك���م 
ل�صهولة  واخل���ارج���ي���ني  ال��داخ��ل��ي��ني 
 « ومبادرة  الطلبات،  وح�صر  املتابعة 
حت�صري الدعوى عن بعد – املرحلة 
الدعاوى،  واأط����راف  م���دراء  الأوىل، 
لإدارة  التح�صريية  اجلل�صات  لعقد 
حل�صور  احل����اج����ة  دون  ال�����دع�����وى 
بالعتماد  وذل���ك  ال��دع��وى،  اأط����راف 
ال��ك��ام��ل ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين، 
ا�صافة اإىل مبادرة » اعداد ور�س عمل 
الدعوى  ادارة  مكتب  اج����راءات  ع��ن 
ل��ل�����ص��رك��اء«، وذل����ك م���ن خ���الل عقد 
ور�������س ع���م���ل ع����ن اج���������راءات مكتب 
من  �صركائنا  اأه��م  مع  الدعوى  ادارة 
العقابية  واملوؤ�ص�صات  املحاماة  مكاتب 
ادارة  لأه���م���ي���ة  لإب���������راز  وال����ب����ن����وك 
التح�صريية  واج��راءات��ه��ا  ال��دع��وى 
واأو�صح  منها.  ال�صتفادة  امكانية  و 
م��و���ص��ى غ���امن م��دي��ر ادارة الأح����وال 
عام  يف  الإدارة  م��ب��ادرات  ال�صخ�صية 
زايد منها، العائلة ال�صعيدة لأطراف 

املواريث   – الأزواج  م��ن  ال��ن��زاع��ات 
متما�صكة  اأ���ص��رت��ن��ا  حل��م��ل��ة  ام���ت���داداً 
ت��وج��ي��ه��ات �صعادة  ب���ن���اًء ع��ل��ى  وذل����ك 
ط���ار����س ع��ي��د امل��ن�����ص��وري م��دي��ر عام 
حم��اك��م دب����ي، وع���ب���ارة ع���ن حمالت 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة تهدف  ت���وع���وي���ة وور��������س 
دور  وتعزيز  اخلالفات  ن�صب  لتقليل 

الأ�صرة واأهميتها يف املجتمع.
لل�صركاء  ال���ذك���ي  ال������وارد  وم����ب����ادرة 
الداخلي،  وامل��ت��ع��ام��ل  اجل���ه���ات،  م���ن 
ا�صم  ب���ت���وف���ري  وذل������ك  وامل����وظ����ف����ني، 
م�����ص��ت��خ��دم وك��ل��م��ة ���ص��ر ل��ل�����ص��رك��اء يف 
توفري  مع  الذكية،  الطلبات  تطبيق 
���ص��الح��ي��ات حم����ددة ل��ه��م ل��ل��رد على 
خماطبات املحاكم من خالله، والغاء 
ومبادرة  ال�����ص��اب��ق،  ال���ورق���ي  ال��ن��ظ��ام 
للتنفيذ  ال��ه��ات��ف��ي  الت�����ص��ال  »م��رك��ز 
ال�صرعي  التنفيذ  لأطراف  ال�صرعي« 
وال���رتك���ات، وه���و ع��ب��ارة ع��ن تطبيق 
املتعاملني،  ان��ت��ظ��ار  ب��ن��ظ��ام  م��رب��وط 
وي�����ق�����وم امل���ت���ع���ام���ل ب���ط���ل���ب ت���ذك���رة 
الهاتف  م���ن خ����الل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
ال�صخ�صي  حل�����ص��وره  احل��اج��ة  دون 
ليتم  هاتفه  رق��م  ويظهر  للمراجعة 
ال���ت���وا����ص���ل م���ع���ه، وم�����ب�����ادرة »رب����ط 
الن�صاري  م��ك��ت��ب  م���ع  ال���ت���وري���دات 
التنفيذ  ملفات  لأط���راف  لل�صرافة« 
ال�صرعي، لربط التوريدات مع مكتب 
الزوج  ليقوم  لل�صرافة،  الن�����ص��اري 
وا�صتالم  ال��ن��ق��دي��ة  امل��ب��ال��غ  ب��ت��ح��وي��ل 
الزوجة للنفقات ال�صهرية عن طريق 
الأن�صاري لل�صرافة وادخالها �صمن 
دون  ال���دائ���رة،  ملفات  امل��دف��وع��ات يف 
احلاجة حل�صور الطرف املعني ملبنى 
الدائرة. واأ�صار دروي�س حممد مدير 
ادارة الق�صايا املدنية يف حماكم دبي 
التي  التطويرية  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد 
تهدف اإىل الرتقاء مبختلف جوانب 
الذكي«  امل��خ��ت�����ص��ر  م���ب���ادرة  ال��ع��م��ل، 
حيث  واملحامني،  الدعاوى  لأط��راف 
يقوم اأمناء ال�صر  بح�صور  اجلل�صات 
خلدمة املتعاملني وتو�صيل املعلومات 
النتظار  دون  لهم  وق��رارات اجلل�صة 
عرب  اجلل�صة  قاعة  اأو  الق�صم   ل��دى 
املتعارف  ال���ت���وا����ص���ل  و����ص���ائ���ل  ط����رق 
ق�صائية«  دق��ائ��ق   « وم���ب���ادرة  عليها، 
الإدارة  م��وظ��ف��ي  وت��ث��ق��ي��ف  ل��ت��وع��ي��ة 
القانونية  مب��ع��رف��ت��ه��م  ل���الرت���ق���اء 
بالتعاون مع  ور���س عمل  م��ن خ��الل 
الو�صائل  وا����ص���ت���خ���دام  ال��ق��ان��ون��ي��ني 
املتاحة للتحفيز يف �صبيل زيادة جودة 

ودقة املعرفة القانونية.

2017 اخليمة  راأ�س  حماكم  اجنازات  هاتفية  مكاملة  األف  و21  مبادرة   160
•• راأ�س اخليمة -  الفجر

املوؤ�ص�صي  الت�����ص��ال  مكتب  اأع��ل��ن 
عن  اخليمة  راأ���س  حماكم  بدائرة 
املن�صرم  للعام  ال�صنوي  ت��ق��ري��ره 
اإجن������ازات������ه  واأه�����������م  2017م، 
وم���ب���ادرات���ه ال���ت���ي اأط���ل���ق���ه���ا، كما 
ي�����ص��ت��ع��ر���س ال���ت���ق���ري���ر اجل���ه���ود 
املكتب خالل  بذلها  التي  الكبرية 
ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة، يف اإط���ار خطته 

التنفيذية الإعالمية املعتمدة.
علي  �صيف  ال��دك��ت��ور  �صعادة  واأك���د 
عام  مدير  ال�صويدي  بوخطامني 
دائ�����رة حم��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 
مكتب الت�صال املوؤ�ص�صي بالدائرة 
حلقة  باعتباره  ك��ب��رية  اأهمية  ل��ه 
و�صركائها،  ال��دائ��رة  ب��ني  الو�صل 
ال����دائ����رة  اإن  ح���ي���ث  وامل���ج���ت���م���ع، 
الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  ن��ظ��م��ت 
واأط���ل���ق���ت ال��ك��ث��ري م���ن امل���ب���ادرات 

للدائرة وجميع فروعها.
احلب�صي  �صيبان  م��وزة  واأو�صحت 
املوؤ�ص�صي  الت�����ص��ال  مكتب  م��دي��ر 
ك��ان عاما حافال   2017 ع��ام  اأن 
ب��الإجن��ازات والإب���داع���ات، ومليئا 
ومفعما  امل���ت���ن���وع���ة  ب���امل���ن���ا����ص���ط 
باحليوية والإجناز، من خالل ما 
وبينت  للمجتمع،  الدائرة  قدمته 

املتنوعة، وتفاعلت مع عام اخلري 
اأطلقتها  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات  وم�����ع 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة، وذل�����ك عرب 
الت�صال  مكتب  وتن�صيق  اإ���ص��راف 

املوؤ�ص�صي.
على  ي��ع��م��ل  امل��ك��ت��ب  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
ال�صركاء  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  ت��ع��زي��ز 
على  ال�����ص��وء  وت�صليط  واملجتمع 
خمتلف  يف  ال�����دائ�����رة  اإجن����������ازات 
تنظيمه  ع���ن  ف�����ص��ال  امل����ج����الت، 
لالحتفالت الر�صمية، والأن�صطة 
التوعوية والتثقيفية والرتفيهية، 
خطة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ي�����ص��ع��ى  ك���م���ا 
الداخلي  اجلمهور  م��ع  التوا�صل 
امل�صرف  واأي�����ص��ا ه��و  واخل���ارج���ي، 
على اأن�صطة فريق �صواعد املحاكم 
للمعار�س  وامل��ن�����ص��ق  ال��ت��ط��وع��ي، 
وامل������وؤمت������رات ال���ت���ي ت�������ص���ارك بها 
الدائرة، واملكلف با�صتقبال جميع 
الرئي�صي  امل���ق���ر  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 

ارتفعت  قد  املكتب  اإح�صائيات  اأن 
جميع  يف   2016 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
اجلوانب، ومن اأبرزها و�صل عدد 
200 خرب  ال�����ص��ح��ف��ي��ة  الأخ���ب���ار 
واجتماعات  لفعاليات  اأخ��ب��ار  من 
ول����الإدارات والأق�����ص��ام، كما و�صل 
ع���دد ال��ت��غ��ط��ي��ات الإع��الم��ي��ة من 
اإىل  وم��رئ��ي  ف��وت��وغ��رايف  ت�صوير 
على  ا���ص��ت��م��ل��ت  ت��غ��ط��ي��ة   230
الر�صمية  الوفود  ا�صتقبال  تغطية 
���ص��واع��د املحاكم  واأن�����ص��ط��ة ف��ري��ق 
وتوقيع  ب����ال����دائ����رة  ال���ت���ط���وع���ي 
والحتفالت،  التعاون،  اتفاقيات 
ف���ي���م���ا ت���ت���وا����ص���ل ال������دائ������رة مع 
ق������ن������وات   9 ع��������رب  اجل�������م�������ه�������ور 
)املوقع  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��وا���ص��ل 
بوك- الإلكرتوين-تويرت-في�س 
�صات-جوجل  ان�����ص��ت��غ��رام-���ص��ن��اب 
ت�س  بل�س-تليجرام-يوتيوب-وا
اأب(، حيث بلغ عدد املتابعني فيها 

من  متابعا  و775  األ��ف   30 اإىل 
خمتلف دول العامل

الت�صال  م���رك���ز  اأن  واأ�����ص����اف����ت 
األف   21 ا���ص��ت��ق��ب��ل  ق���د  ال��ه��ات��ف��ي 
مكاملة هاتفية حيث يقدم خدماته 
يتم  باليوم  �صاعة   14 م��دار  على 
فيها  اجلمهور  مكاملات  ا�صتقبال 
�صباحا  والن�صف   7 ال�صاعة  م��ن 
وح���ت���ى 9 وال��ن�����ص��ف م�����ص��اء، من 
الأح����د وح��ت��ى اخل��م��ي�����س، وال���ذي 
ي�����وف�����ر ل���ل���م���ت�������ص���ل���ني الأج�����ان�����ب 
خالل  م���ن  م��رتج��م��ة  ل��غ��ة   11
امل��رتج��م��ني ب���ال���دائ���رة، ف��ي��م��ا بلغ 
ع�����دد الت���ف���اق���ي���ات امل����ربم����ة 10 
حكومية  جهات  �صملت  اتفاقيات 
احتادية وحملية وجمعيات النفع 
العام. واأ�صارت اإىل اأن املكتب يعمل 
متكاملة  خ��ط��ة  و���ص��ع  ع��ل��ى  الآن 
و���ص��ام��ل��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل م��ع ع���ام زايد 

وترجمة روؤية القيادة احلكيمة.

ال�سيدلة يف جامعة العني من العلم اإىل التطبيق
•• العني-الفجر:

اأكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفو�س جلامعة العني 
حر�س اجلامعة على مواكبة امل�صتجدات يف املجال ال�صيدلين 
املعرفة  وي��ع��زز  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�صاء  م��ه��ارات  ينمي  مب��ا 
باملوازنة بني اجلانبني  لدى الطلبة، موؤكداً �صرورة الهتمام 
لكت�صاب  املختلفة  اخل����ربات  وت��ب��ادل  والتطبيقي،  ال��ن��ظ��ري 

املعرفة وحتقيق اأعلى خمرجات التعلم املرجوة.
لل�صيدلة” الذي  العلمي  “اليوم  يف  كلمته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  ال�صيدلة  كلية  نظمته 
اإىل  ال��ع��ل��م  م���ن  “ال�صيدلة  ���ص��ع��ار  حت���ت  ال��ع��ني  يف  مب��ق��ره��ا 

البحوث  املحاور يف جمال  ناق�س عدداً من  التطبيق”، والذي 
ومتيز  ال�صيدلنية  واملمار�صة  ال���دواء  وت�صميم  ال�صيدلنية 
بح�صور نخبة من ال�صيادلة والباحثني من خمتلف جامعات 
ريت�صارد  ال��دك��ت��ور  اأب��رزه��م  م��ن  وك���ان  ال��دول��ة،  وم�صت�صفيات 
من  اأع�صاء  ح�صور  اإىل  اإ�صافة  مان�ص�صرت،  جامعة  من  بري�س 
الهيئة الأكادميية من كلية ال�صيدلة يف جامعة العني والذي 
اجلل�صات  خمتلف  ت��راأ���س  يف  ب����ارزاً  دوراً  منهم  ملجموعة  ك��ان 

احلوارية.
من جهته اأ�صاد الأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س اجلامعة، 
ملواكبة  العني  جامعة  يف  ال�صيدلة  كلية  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  ب��ال��دور 
وذلك  العلمية  بالبحوث  واهتمامها  ال�صيدلنية،  امل�صتجدات 

�صمن ا�صرتاتيجية جامعة العني يف تطوير البحث العلمي. 
اأن  اإىل  ال�صيدلة  كلية  الدكتور خريي م�صطفى عميد  ولفت 
الهتمام  ناجح هي  بناء �صيديل  ت�صهم يف  التي  العوامل  اأه��م 
بدمج املجالت النظرية بالتطبيقية، والطالع على كل ما هو 
جديد يف جمال ال�صيدلة، والتعامل مبهنية واحرتافية داخل 

بيئة العمل. 
الأكادمييني  اإب��ق��اء  اإىل  لل�صيدلة”  العلمي  “اليوم  ي��ه��دف 
كامل  اط��الع  على  ال�صيدلة  جم��ال  يف  والعاملني  والباحثني 
وتام بكل ما هو جديد يف عامل البحوث واملمار�صات ال�صيدلنية 
املتقدمة، وتعزيز التوا�صل وتبادل اخلربات بني جامعة العني 

وخمتلف املوؤ�ص�صات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  افتتح 
املبني  باأبوظبي  م�صفح  منطقة  يف  الت�صامح  وزي��ر 
�صاحب  بح�صور  اإليا�س  النبي  لكاتدرائية  اجلديد 
و�صائر  اأنطاكية  بطريرك  العا�صر  يوحنا  الغبطة 
املرافق  الكن�صي  والوفد  الأرثوذك�س  للروم  امل�صرق 
املعتمدين  والأجانب  العرب  ال�صفراء  له وعدد من 
لدى الدولة وعدد من ال�صخ�صيات البارزة ورجال 
الرومانية  الأرث��وذك�����ص��ي��ة  واأف����راد اجل��ال��ي��ة  ال��دي��ن 

املقيمة بالدولة.
وقدم معاليه - يف كلمة له با�صمه وبا�صم احل�صور 
- جزيل ال�صكر اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب 

نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
ل��ل��ق��وات امل�صلحة  ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
الديني  ال�����ص��رح  ه���ذا  لإق��ام��ة  ال��دع��م  ك��ل  ملنحهما 

املقد�س يف اأبوظبي.
اإيلي �صامل رئي�س  ورحب بالوفد الكن�صي والدكتور 
الإمارات  اأر�س دولة  البلمند يف لبنان على  جامعة 
.. م�صيفا “ اإن وجودنا معا الليلة يف هذا الحتفال 
الروحي اإمنا هو تاأكيد قوي على العالقة اخلا�صة 
واملتينة بينكم وبيننا والتي ت�صتند دائما اإىل القيم 
بها معا” وقال  نعتز  التي  امل�صرتكة  واملبادئ  املثلي 
اأن نحتفل معكم  الإم��ارات ي�صرنا كثريا  يف  “نحن 
بافتتاح هذا املبنى الرائع الذي ميثل ب�صكل وا�صح 
ب��اإذن اهلل  واأكيد �صرحا دينيا مهما لكم �صيكون له 

دور حيوي مهم يف اإثراء احلياة لكل منكم«.

“ اإن��ه ملا  ب��ن م��ب��ارك  ال�صيخ نهيان  واأ���ص��اف معايل 
يدعو لالعتزاز حقا اأن هذه الكاتدرائية تقوم على 
�صاحب  م��ن  ك��رمي��ة  كمنحة  ���ص��درت  اأر����س  قطعة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و 
الأرثوذك�س  ال��روم  اهلل” ملطرانية  “حفظه  الدولة 
ويف ذل���ك ت���ذك���رة ب��ال��غ��ة ب����اأن دول����ة الإم�������ارات هي 
الأ�صيل  الإ���ص��الم��ي  ب�صلوكها  وق��وي��ة  ع��زي��زة  دول���ة 
اأ�صحاب  املتبادل جلميع  اإىل الح��رتام  الذي يدعو 
دولة  احل��م��د  فنحن وهلل  وامل��ع��ت��ق��دات..  ال��دي��ان��ات 
توؤكد دائما على قيم التاآخي والتوا�صل بني جميع 

بني الب�صر«.
واأكد اأن افتتاح هذا ال�صرح الديني يوؤكد اإمياننا يف 
 .. الإم��ارات بقيم اخلري واملحبة والتاآلف وال�صالم 
داعيا اأن تكون هذه الكاتدرائية دائما جمال ناجحا 

خل��دم��ة اأع�صائها وت��ع��ب��ريا ع��ن اأم��ل��ه��م امل��ت��ج��دد يف 
امل�صتقبل وتاأكيدا على حر�صهم الكبري على حتقيق 

كل ما هو حق وخري وجمال.
وقال معاليه يف ختام كلمته “ اأحييكم اأيها الإخوة 
والأخوات بتحية املودة وال�صالم وهي حتية الإن�صانية 
والت�صامح حتية العتزاز بالعالقات الأخوية املتينة 
بني لبنان والإمارات وحتية العتزاز كذلك بدوركم 
بالتاأكيد  اأي�صا  وبدوركم  العزيزة  دولتنا  يف م�صرية 
الدائم وامل�صتمر على القيم الإن�صانية الرفيعة تلك 
اأقدم كذلك   .. الإن�صان  باأخيه  الإن�صان  التي تربط 
ع��ل��ى دوره���ا  الأرث���وذك�������س  ال����روم  ال��ت��ح��ي��ة لكني�صة 
عرب  جمتمعاتها  حياة  ويف  اأع�صائها  حياة  يف  املهم 

الع�صور«.
من جانبه توجه �صاحب الغبطة البطريرك بوحنا 

 - املنا�صبة  ب��ه��ذه  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  يف   - العا�صر 
ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإىل �صاحب  �صكر  بر�صالة 
ال�صالم  لر�صالة  الكبري  دعمه  على  نهيان  اآل  زاي��د 
ل�صعب  �صكره  ع��ن  معربا  اأج��م��ع..  للعامل  وامل��ح��ب��ة 

دولة الإمارات.
واأكد اأن افتتاح هذه الكاتدرائية لهو مثال اآخر على 
ت�صدر دولة الإمارات املرتبة الأوىل بني دول العامل 
واح���رتام  وال��ت�����ص��ام��ح  ال�صلمي  التعاي�س  جم���ال  يف 
القيم  م��ن  ه��ي  وال��ت��ي  والأدي����ان  املعتقدات  خمتلف 
واإرث  الإم��ارات��ي  ال�صعب  وت��اري��خ  عمق  يف  املتاأ�صلة 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه “ وهو النهج الذي يرعاه ويتبعه �صاحب 
واإخوانه  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

حكام و�صيوخ الإمارات .

غريغوريو�س  الأ���ص��ق��ف  ���ص��ي��ادة  ت��وج��ه  ناحيته  م��ن 
خوري اأ�صقف الإمارات - با�صمه وبا�صم رعية الروم 
اآيات  ب��اأ���ص��م��ى  الأرث���وذك�������س امل��ق��ي��م��ني يف ال���دول���ة - 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  والم��ت��ن��ان  ال�صكر 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” على 
عليها  بنيت  التي  الأر����س  لقطعة  الكبرية  منحته 
اأج��دي ثمار النفتاح يف هذه  التي هي  الكاتدرائية 
الدولة التي اأثبتت للعامل اأنها منوذج فريد ومتميز 

للتعاي�س ال�صلمي بني الب�صر.
ال��ت��د���ص��ني ق���دم ���ص��اح��ب الغبطة  ن��ه��اي��ة ح��ف��ل  ويف 
ال��ب��ط��ري��رك ي��وح��ن��ا ال��ع��ا���ص��ر ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة اإىل 
معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك كما دعا لي�صارك يف 
التكرمي جنبا اإىل جنب املهند�س البري متي املتربع 

الأكرب لبناء الكاثدرائية .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

لوزارة  ال�صرتاتيجية  �صمن اخلطة 
الأمن  توفري  اإىل  الرامية  الداخلية 
اإط�����ار  ويف   ، ل��ل��ج��م��ي��ع  وال�������ص���الم���ة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة 
ال�صرعة  “ل تدع  موؤخراً حتت �صعار 
اإدارة  نظمت   ، قاتاًل”  م��ن��ك  جت��ع��ل 
العامة  ب�����الإدارة  امل����رور وال���دوري���ات 
للعمليات املركزية يف القيادة العامة 
معر�صاً   ، اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ل�����ص��رط��ة 
“ال�صالمة  ح���ول  ت��وع��وي��اً  م���روري���اً 
املرورية” وذلك مبركز “راك مول” 
اأيام  ث��الث��ة  مل��دة  وي�صتمر  ال��ت��ج��اري، 
ال�صباحية  ال��ف��رتت��ني  خ��الل  وي��ق��ام 
، مب�صاركة مدر�صتي حراء  وامل�صائية 
ون�صيبة   ، – بنات  الأ�صا�صي  للتعليم 
بالتعاون  بنات   – الأ�صا�صي  للتعليم 
ب�����ن ماجد  وم���ن���ت���ج���ع  ف����ن����دق  م�����ع 
وج��م��ع��ي��ة ���ص��م��ل ل��ل��ف��ن��ون وال�����رتاث 
ن�صر  اإىل  الهادف   ، وامل�صرح  ال�صعبي 
�صرائح  خمتلف  بني  امل���روري  الوعي 
الطريق  م�صتخدمي  وكافة  املجتمع 
ايجابية  ن���ت���ائ���ج  م����ن  ذل�����ك  يف  مل����ا   ،
تتمثل يف احلد من الزدحام املروري 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن احل�����وادث امل���روري���ة ، 

وعدد الوفيات ، وتطوير التعاون مع 
اجلهات الأخرى لتوعية كافة �صرائح 

املجتمع .
واأو�����ص����ح ال��ع��م��ي��د ال���دك���ت���ور حممد 
�صعيد احلميدي مدير عام العمليات 
املركزية ب�صرطة راأ�س اخليمة والذي 

�صهد افتتاح املعر�س بح�صور عدد من 
والأفراد  ال�صباط  و�صف  ال�صباط 
تعريف  اإىل  يهدف  املعر�س  اأن  اإىل   ،
مرتادي املركز مبخاطر ال�صرعة من 
خ���الل ع��ر���س جم��م��وع��ة م���ن �صور 
الأخطاء  ، وبع�س  املرورية  احلوادث 

التي يرتكبها �صائقو املركبات وتوؤدي 
اإىل وقوع احلوادث وخا�صة اجل�صيمة 
كافة  توعية  ب��ه��دف  وك��ذل��ك   ، منها 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع مب��خ��اط��ر احل����وادث 
املرورية والويالت التي تنجم عنها ، 
موؤكداً اأن املعر�س ياأتي �صمن العديد 

من احلمالت التي نظمتها ونفذتها 
خطة  ح�صب   ، اخليمة  راأ����س  �صرطة 
وزارة الداخلية التي ت�صعى اإىل خلق 
لأهمية  وم����درك  وم��ث��ق��ف  واع  ج��ي��ل 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
للو�صول اإىل املنظومة املتكاملة نحو 

جم��ت��م��ع اآم����ن وم�����ص��ت��ق��ر وخ�����اٍل من 
احلوادث املرورية ، لتح�صني �صالمة 

الطرق.
 ، احل�صور  برفقة  احلميدي  وتفقد 
العديد  على  ا�صتمل  ال���ذي  املعر�س 
واأخرى  املرورية  من �صور احل��وادث 

ن�صائح  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ت���وع���وي���ة 
، وجت�����ول  م������روري������ة  وت����وج����ي����ه����ات 
امل�صاحبة  الأخ����������رى  ب����الأج����ن����ح����ة 
ا���ص��ت��م��ل��ت على  ل��ل��م��ع��ر���س وال����ت����ي 
وتراثية  ي����دوي����ة  وح�������رف  اأع�����م�����ال 
اإعجابه  م��ب��دي��اً   ، ���ص��ع��ب��ي��ة  واأك������الت 

اجلميع  وم�صاركة  املعر�س  مب�صتوى 
ي��وؤك��دون م��ن خاللها على  فيه مم��ا 
ح��ب ال��وط��ن ، واحل��ف��اظ على م��ا مت 
حتقيقه من نه�صة ح�صارية ، وذلك 
ال�صري،  بقانون  الل��ت��زام  خ��الل  م��ن 

وعدم الت�صبب يف اأذى الآخرين.

•• ال�صارقة-الفجر:

ينطلق منتدى ال�صارقة الدويل ل�صون التنوع احليوي 
املقبل وي�صتمر  التا�صع ع�صر يف اخلام�س من فرباير 
وخمت�صاً  وباحثاً  خبرياً   200 اأي��ام، مب�صاركة  اأربعة 
ال��ع��امل، حيث ينقلون  ب��ل��دان  م��ن خمتلف  واأك��ادمي��ي��اً 
جتاربهم واأفكارهم وخرباتهم اإىل ال�صارقة، لتتفاعل 
م��ع م��ا متتلكه الإم���ارة م��ن م��ب��ادرات يف ع��امل البيئة 
الذي  املنتدى  يف  امل�صاركون  يناق�س  حيث  و�صونها، 
موا�صيع  الطبيعية،  واملحميات  البيئة  هيئة  تنظمه 
وحماور عدة، من بينها املو�صوع الت�صنيفي واملو�صوع 

البيطري ومو�صوع املحميات، بالإ�صافة اإىل املو�صوع 
التقني.

وقالت �صعادة هنا �صيف ال�صويدي، رئي�س هيئة البيئة 
منتدى  “يركز  ال�����ص��ارق��ة:  يف  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 
ن�صخته  يف  احل��ي��وي  التنوع  ل�صون  ال���دويل  ال�صارقة 
التا�صعة ع�صرة، على ثالثة مو�صوعات اأ�صا�صية ب�صكل 
القائمة  الذي يتناول  الت�صنيفي  املو�صوع  متواٍز، هي 
احل���م���راء الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ن��ب��ات��ات امل�����ص��ت��وط��ن��ة يف �صبه 
اجلزيرة العربية، والذي �صيكون م�صابهاً لذلك الذي 
اأجري للزواحف يف منتدى عام 2012، والطيور يف 
والأ�صجار   ،2016 عام  يف  والثدييات   ،2013 عام 

يف عام 2017، وذلك بهدف تقدمي حتديث للتوزيع 
الرئي�صية،  ال��ت��ه��دي��دات  وك��ذل��ك  احل����ايل،  وال��و���ص��ع 

وتو�صيات �صبل املحافظة عليها«. 
جل�صات  يت�صمن  املنتدى  اأن  اإىل  ال�صويدي  واأ���ص��ارت 
املوا�صيع  ه��ذه  ح��ول  ونقا�صات  ون���دوات  وحم��ا���ص��رات 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، مب�����ص��ارك��ة خ���رباء وخم��ت�����ص��ني وباحثني 
ت�صكل  ال��ع��امل، حيث  بلدان  واأك��ادمي��ي��ني من خمتلف 
تلك امل�صاركات قيمة م�صافة للمنتدى الذي حتر�س 
لروؤية  وف���ق���اً  ���ص��ن��وي��اً  وع���ق���ده  تنظيمه  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
�صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د  ب��ن 

ال�����ص��ارق��ة، ودع���م ���ص��م��وه ال���الحم���دود م��ن اأج���ل بيئة 
الأن��واع، يف ظل �صعي  التي تهدد  خالية من الأخطار 
البيئة  املحافظة على  اأهمية  التاأكيد على  اإىل  الهيئة 

و�صون التنوع احليوي.
العاملي  للمعيار  املحمية  املناطق  مو�صوع  و�صيعر�س 
مناطق  لتحديد  الطبيعة  ل�صون  ال���دويل  ل��الحت��اد 
هذه  �صت�صمح  حيث  الرئي�صية،  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
املواقع  على  التعرف  يف  بالبدء  التمهيدية  ال��ور���ص��ة 
يف  كبري  ب�صكل  ت�صهم  التي  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف 
التنوع البيولوجي العاملي، وحتديد الثغرات يف �صبكات 

املناطق املحمية يف �صبه اجلزيرة العربية. 

الت�صخي�س  ق�����ص��ي��ة  ال��ب��ي��ط��ري  امل���و����ص���وع  وي��ن��اق�����س 
البيطري يف املنازل، وهو ا�صتمرار ملو�صوعني �صابقني، 
الأول كان يف العام 2015، حيث تناول اأداء الت�صريح 
حيث   ،2017 العام  يف  كان  والثاين  العينات،  وجمع 
العام  ه��ذا  ويف  الطفيلية.  بالديدان  التعريف  تناول 
ال�صوائل  جمموعات  على  اأك��رب  ب�صكل  الرتكيز  �صيتم 
خمتلفة  درا���ص��ات  و�صت�صتخدم  وتقييمها،  اجل�صدية 
املجموعات  يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 

البيطرية. 
املتزايد  ال���ص��ت��خ��دام  ف�صيبحث  التقني  امل��و���ص��وع  اأم���ا 
التنوع  ل��ل��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار يف احل��ف��اظ ع��ل��ى 

ر���ص��م اخل���رائ���ط، وم�صوحات  ذل���ك  احل���ي���وي، مب��ا يف 
يف  والطب  القانون،  واإنفاذ  والر�صد،  الربية،  احلياة 

جمال احلفاظ على التنوع احليوي.  
اأهمية املنتدى يف كونه حمطة لقاء وتفاعل  وتتجلى 
اخلرباء واملخت�صني من خمتلف بلدان العامل، وتبادل 
اخلربات والتجارب واملعلومات، مبا ي�صاعد يف معرفة 
الإمارات  دول��ة  يف  الطبيعية  احلياة  وطبيعة  اأو���ص��اع 
ب�صكل  العربية  اجلزيرة  �صبه  ومنطقة  خا�س،  ب�صكل 
عام، كونها تتمتع بتنوع حيوي كبري، كما ي�صاعد على 
تنظيم خطط خمتلفة تتعلق بحماية الرثوة والتنوع 

احليوي يف �صبه اجلزيرة العربية. 

نهيــان بــن مبــارك يفتتــح كاتـدرائيــة الــروم االأرثوذكــ�س يف اأبوظبـــــي

مــرور راأ�س اخليمــة ي�ستعــر�س خماطـــر ال�سـرعـة يف مـعر�س فنــــي 

يتناول ق�شايا مهمة وحيوية يف عامل البيئة واحلياة الطبيعية على مدار اأربعة اأيام

وباحثًا ي�ساركون يف منتدى ال�سارقة الدويل ل�سون التنوع احليوي الـ19  خبريًا   200

•• ال�صارقة-وام:

ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را�صد  املهند�س  الدكتور  �صعادة  وقع 
م��ب��ادرات اخلطة  اأح��د  ال�صن” -  الل��ت��زام مب��راع��اة  “وثيقة  ال�صارقة 
ال�صرتاتيجية لربنامج ال�صارقة مدينة مراعية لل�صن التابعة للجنة 
العليا ملتابعة ان�صمام ال�صارقة يف ال�صبكة العاملية للمدن املراعية لل�صن 

- وذلك يف املبنى الرئي�صي للهيئة مبنطقة اخلان.
واأكد �صعادة الدكتور را�صد الليم اأن توقيع الوثيقة ياأتي يف اإطار التزام 
الهيئة مب�صئوليتها املجتمعية وحر�صها على اأن تكون اإمارة ال�صارقة 
بيئة مثالية للقاطنني فيها ومراعية لل�صن وتتميز باأف�صل اخلدمات 
لفئات  وال��رف��اه��ي��ة  ال�صعادة  حتقق  ال��ت��ي  التحتية  والبنى  وال��ربام��ج 

و�صرائح املجتمع املختلفة.
خمتلف  يف  اإجن����ازات  م��ن  ال�صارقة  مدينة  حققته  م��ا  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
�صاحب  وتوجيهات  روؤى  بف�صل  واحل�صارية  القت�صادية  امل��ج��الت 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
�صمن  وو�صعتها  رائ��دة  عاملية  مكانة  اأك�صبتها  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
م�صاف املدن احل�صارية املتطورة .. موؤكدا حر�س الهيئة يف اأن تكون 
من املبادرين �صمن جهات وموؤ�ص�صات احلكومة لتوقيع هذه الوثيقة.

التي تنفذها يف مراكز  املبادرات  الهيئة طرحت عددا من  اأن  واأو�صح 
لهم  اخلدمات  وتقدمي  ال�صن  كبار  ملراعاة  املتعاملني  وخدمة  اإ�صعاد 
الهيئة  اإىل حر�س  واأ�صار  العاملية.  واملمار�صات  املوا�صفات  اأف�صل  وفق 
على التعاون والتكامل بينها وبني موؤ�ص�صات الإمارة بدعم وتوجيهات 

وتقدمي  التحتية  البنى  تطوير  يف  ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب 
م�صتدامة يف  نه�صة  التي حتقق  اجل��ودة  عالية  واخل��دم��ات  ال��ربام��ج 

الإمارة.
التي  كافة  الإج����راءات  ات��خ��اذ  على  �صتعمل  الهيئة  اأن  الليم  واأ���ص��اف 
�صتدعم ع�صوية ال�صارقة يف ال�صبكة العاملية للمدن املراعية لل�صن من 
خالل تنمية الوعي بني موظفيها واملتعاملني معها مبفاهيم مراعاة 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات جميع  اجل��ه��ات  ب��ذل  اأه��م��ي��ة  .. مو�صحا  امل���دن  ال�صن يف 
الو�صائل املتاحة لتقدمي اخلدمات املتميزة وتنفيذ الربامج املطلوبة 

وفق اأعلى معايري اجلودة تلبية ملتطلبات الن�صمام يف هذه ال�صبكة.
من جانبها اأ�صادت اأ�صماء اخل�صري مديرة املكتب التنفيذي لربنامج 
ال�صارقة مدينة مراعية لل�صن بجهود اللجنة التن�صيقية لهيئة كهرباء 

اأف�صل اجلهات يف التعاون وال�صتجابة ملطالب  ومياه ال�صارقة �صمن 
الربنامج.

الرحمن  عبد  بن  �صامل  ال�صيخ  برئا�صة  العليا  اللجنة  اأن  اإىل  م�صرية 
القا�صمي رئي�س مكتب �صمو احلاكم ت�صعى لدعم وتفعيل التعاون مع 

اجلهات كافة.
واأو�صحت اأن ال�صارقة ت�صري بخطوات ثابتة ومتميزة يف تنفيذ معايري 
ومتطلبات املدن املراعية لل�صن التي ت�صل اإىل 189 معيارا بالتعاون 
مع جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة .. موؤكدة اأن الإمارة ا�صتحقت 
بجدارة اأن تكون اأول مدينة عربية تن�صم ل�صبكة املدن املراعية لل�صن 
كبار  لرعاية  تطلقها  التي  امل��ب��ادرات  بف�صل  عاملية  مدينة   500 مع 

ال�صن وتلبية متطلباتهم واإ�صعادهم.

»كهــربـــاء ال�ســارقـــة« تــوقـــع »وثيقـــة االلتـــزام مبــراعـــاة ال�ســــن«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ك�صف �صعادة �صيف �صعيد القبي�صي مدير 
عام مكتب التنظيم والرقابة يف اأبوظبي 
ت��ن��ظ��ي��م وتطوير  م�����ص��اري��ع  ع���ن خ��ط��ة 
قطاع الكهرباء واملياه وخدمات ال�صرف 
ت�صمل  وال���ت���ي   2018 ل��ع��ام  ال�����ص��ح��ي 
ك����ل جوانب  ت��غ��ط��ي  م�������ص���اري���ع  ���ص��ب��ع��ة 
ال�صرتاتيجية  واأول��وي��ات��ه  املكتب  عمل 
ال����رام����ي����ة ل�������ص���م���ان الإم����������داد الآم�����ن 
اأبوظبي  اإمارة  خلدمات هذا القطاع يف 
وتطوير  القت�صادية  الكفاءة  وحتقيق 
ل�صتمرار  ال��الزم��ة  القانونية  اللوائح 
ع��م��ل ���ص��رك��ات ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء واملياه 
وحت�صني  ال�صحي  ال�����ص��رف  وخ��دم��ات 
اأداء ال�صبكات وكفاءة ال�صتهالك اإ�صافة 
امل�صتهلكني  اإىل حماية حقوق وم�صالح 
وتعزيز ال�صفافية واملواءمة بني التنمية 

البيئة وال�صحة وال�صالمة.
التنظيم  م���ك���ت���ب  ع������ام  م����دي����ر  وق�������ال 
لوكالة  ت�صريح  يف  باأبوظبي  والرقابة 
اإط����الق  “ اإن  “ وام  الإم��������ارات  اأن���ب���اء 
لعام  امل���ك���ت���ب  وم�������ب�������ادرات  م�������ص���اري���ع 
اأبوظبي  اأ�صبوع   “ من�صة  من   2018
لال�صتدامة “ ياأتي يف اإطار املحاور التي 
ت�صتهدف  وال��ت��ي  الأ���ص��ب��وع  عليها  يركز 
واملياه  الطاقة  قطاع  ا�صتدامة  حتقيق 
اإ�صعاد  ت�صمن  عالية  بجودة  وتوفريها 

املتعاملني.
بتحقيق  املكتب  ال��ت��زام  اأن  اإىل  م�صريا 
وتطوير  للقطاع  القت�صادية  الكفاءة 

اأداء  ل��ت��ح�����ص��ني  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ل���وائ���ح 
واإدارة  ال���ص��ت��ه��الك  وك���ف���اءة  ال�����ص��ب��ك��ات 
ال��ط��ل��ب مت��ث��ل ج��وان��ب م��ه��م��ة ل�صمان 
الكهرباء  خل���دم���ات  الآم������ن  الإم��������داد 
ال�صحي جلميع �صكان  واملياه وال�صرف 

الإمارة.
املطروحة  امل�صاريع  جميع  اأن  واأ���ص��اف 
ل��ل��ع��ام اجل�����اري ت��ت��ط��ل��ب ت���ع���اون جميع 
الكهرباء  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ة يف  الأط�����راف 
 .. ال�صحي  ال�����ص��رف  وامل��ي��اه وخ��دم��ات 
مع  الت�صاور  على  املكتب  حر�س  موؤكدا 
جميع ال�صركاء العاملني يف جمال اإنتاج 
واملياه  الكهرباء  خدمات  وتوزيع  ونقل 
عند  وذل��ك  ال�صحي  ال�صرف  وخدمات 
والتوجيهات  والتعليمات  النظم  اإع��داد 
اخلدمات  و����ص���ول  ل�����ص��ه��ول��ة  ال���الزم���ة 

وحتقيق الكفاءة القت�صادية للقطاع.
التي  امل�����ص��اري��ع  اأن  ال��ق��ب��ي�����ص��ي  واأو����ص���ح 
خدمة  اإىل  ت���ه���دف  امل���ك���ت���ب  ي��ط��ل��ق��ه��ا 
وم�صالح  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
واملواءمة  ال�صفافية  وتعزيز  امل�صتهلكني 
بني التنمية البيئة وال�صحة وال�صالمة.. 
مياه  توفري  على  املكتب  حر�س  موؤكدا 
ذات جودة عالية للم�صتهلكني وخدمات 
ك���ه���رب���اء م�����ص��ت��دام��ة حت��ق��ي��ق��ا ل���روؤي���ة 
جودة  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��رام��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
واملقيمني  املوطنني  واإ���ص��ع��اد  اخل��دم��ات 

على حد �صواء.
ي�صتحوذ  الكهرباء  قطاع  اأن  اإىل  واأ�صار 
اأرب���ع���ة م�����ص��اري��ع ح��ي��وي��ة ت�صمن  ع��ل��ى 
الطلب  واإدارة  ال�صبكات  اأداء  حت�صني 

ر�صا  ل�������ص���م���ان  ال�������ص���ف���اف���ي���ة  وت����ع����زي����ز 
ثالثة  تنفيذ  يتم  بينما   .. امل�صتهلكني 
قطاع  وتطوير  لتنظيم  اأخرى  م�صاريع 
امل���ي���اه و���ص��م��ان ع��م��ل��ه ب��ك��ف��اءة وج����ودة 
ت��ت��م��ا���ص��ي م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ج����ودة احلياة 
يف  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ت�صتهدفها  ال��ت��ي 

خمتلف املجالت.
قطاع  م�����ص��اري��ع  ب��ع�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
مل�صرية  ا����ص���ت���ك���م���ال  مت���ث���ل  ال���ك���ه���رب���اء 
ال��ت��ي يعمل على  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ت��ط��وي��ر 
حتقيقها مكتب التنظيم والرقابة حيث 
يخت�س امل�صروع الأول باإطالق الإ�صدار 
ال���ث���اين ل��ت��ع��ل��ي��م��ات وت��وج��ي��ه��ات اإم����داد 
مراجعة  اإىل  ي�صتند  وال���ذي  الكهرباء 
اخلا�صة  وال���ت���وج���ي���ه���ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
 2007 عام  ال�صادرة  الكهرباء  باإمداد 
وحتديثها ملواكبة التطور والنمو الذي 
ال��ع��ق��د املا�صي  ال��ق��ط��اع خ���الل  ���ص��ه��ده 

وحت�صني اأداء ال�صبكات.

يت�صمن  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  اإن������ه  وق������ال 
نظام  ب�صاأن  توجيهات  الثاين  الإ���ص��دار 
اجلهد  �صبكات  جميع  يف  الآم���ن  العمل 
الكهربائي العايل “اجلهات املرخ�صة اأو 
عمالء �صبكة اجلهد الكهربائي العايل” 
التعريفات  بع�س  ت��ع��دي��ل  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
على  الو�صوح  من  املزيد  اإ�صفاء  بهدف 
ال�صرتاطات  مع  والت�صاق  التعليمات 
الأخرى  التعليمات  يف  ال����واردة  الفنية 
ال�صادرة عن املكتب حيث متت كل هذه 
املكتب  �صركاء  مع  بالت�صاور  الإ�صافات 
للتوزيع  والعني  اأبوظبي  �صركتي  مثل 
والتحكم  ل��ل��ن��ق��ل  اأب����وظ����ب����ي  و����ص���رك���ة 
“تران�صكو” وعدد من اجلهات الأخرى 

ذات ال�صلة.
�صيقوم  امل��ك��ت��ب  اأن  القبي�صي  واأ����ص���اف 
اخلا�س  ال����ث����اين  الإ�������ص������دار  ب�����اإع�����داد 
املتعاملني  ا�صتهالك  قيا�س  بتعليمات 
ال�������ذي ي���ت���م ا����ص���ت���خ���دام���ه ب����دي����ال عن 
حيث   2005 ع��ام  ال�صادرة  التعليمات 
ي�صري العمل به اعتبارا من �صهر يناير 
ومبادئ  و���ص��ع معايري  ب��ه��دف  اجل���اري 
تدعم عملية التحقق من اأجهزة قيا�س 
املعاد  وامل��ي��اه  والكهرباء  امل��اء  ا�صتهالك 
التوزيع  و�صركات  للمتعاملني  تدويرها 
اأن هذه  اأب��وظ��ب��ي.. لف��ت��ا اإىل  اإم���ارة  يف 
عملية  ل��ت�����ص��ج��ي��ع  ت���ه���دف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
قيا�س  اأجهزة  و�صيانة  وت�صغيل  تركيب 

اآمنة يف املباين.
منهجية  مبثابة  التعليمات  ه��ذه  وتعد 
العدل  حتقيق  ل�صمان  ع��ام��ة  وم��ب��ادئ 

�صركات  م���ع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  والإن�������ص���اف 
عدادات  ا�صتخدام  طريق  ع��ن  ال��ت��وزي��ع 
تعزيز  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ك��ه��رب��اء  اأو  امل��ي��اه 
و�صيانة  وت�����ص��غ��ي��ل  ت��رك��ي��ب  وت�����ص��ج��ي��ع 

معدات القيا�س الآمنة يف املباين.
حكومة  مل�صاعي  دع��م��ا  اأن���ه  اإىل  واأ����ص���ار 
اأب��وظ��ب��ي م��ن اأج���ل حتقيق ال��ك��ف��اءة يف 
ا�صتخدام الطاقة اأ�صدر مكتب التنظيم 
للقيا�س  اأبوظبي  بروتوكول  والرقابة 
2017 والذي �صيتم تنفيذه  والتحقق 
ال���ع���ام اجل������اري م���ن خ����الل تقدمي  يف 
القيا�س  ح�����ول  والإر�������ص������اد  ال���ت���وج���ي���ه 
على  التعاقد  م�صاريع  ب�صاأن  والتحقق 
�صركات  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  ال���ط���اق���ة  اأداء 
خدمات الطاقة ويقدم الربتوكول لكل 
م��ن امل���الك و���ص��رك��ات خ��دم��ات الطاقة 
القيا�س  دق���ة  ل�صمان  الأم��ث��ل  الإط����ار 
الطاقة  توفري  م�صاريع  م��ن  والتحقق 
اإدارة  ك����ف����اءة  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  وذل������ك 

الطلب.
كما �صيعمل املكتب على اإطالق الإ�صدار 
الأول لتوجيهات وتعليمات اإدارة جانب 
ال���ذي ي��دع��م ���ص��رك��ات التوزيع  ال��ط��ل��ب 
باإطار عمل تنظيمي لتخطيط وت�صميم 
حيث  الطلب  اإدارة  م�صروعات  وتقييم 
من املتوقع تطبيق هذا الإ�صدار خالل 

الربع الثاين من عام 2018.
وقال مدير عام مكتب التنظيم والرقابة 
م�صاريع  يخ�س  فيما  اإن���ه  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ومبادرات قطاع املياه ياأتي يف مقدمتها 
م�صروع التدقيق الفني ملحطات معاجلة 

ال�صرف ال�صحي حمدودة النطاق حيث 
م��راج��ع��ة وتقييم  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب  ي��ع��م��ل 
ال�صحي  ال�صرف  لأنظمة  �صامل  فني 
اأدائها  م��ن  للتحقق  ال��ن��ط��اق  حم����دودة 
والتزامها بالتعليمات والأدلة الإر�صادية 

التي اأ�صدرها املكتب.
حت�صني  اإىل  يهدف  امل�صروع  اأن  واأو�صح 
مياه  معاجلة  يف  العاملة  اجل��ه��ات  اأداء 
ال�صرف ال�صحي والتخل�س الآمن من 
بجانب  املعاجلة  عن  الناجتة  املخلفات 
التقييم  اأ���ص��ال��ي��ب  توحيد  يف  امل�صاهمة 
النطاق  حم������دودة  الأن���ظ���م���ة  مل�����ص��غ��ل��ي 
ت�صمن  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  وم���ق���ارن���ة 
تنظيم القطاع ب�صورة حمايدة و�صفافة 

مبا يت�صق مع روؤية واأهداف املكتب.
تبداأ  ال��ت��دق��ي��ق  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال�صهر املقبل وت�صتمر حتى نهاية الربع 
الثالث من العام اجلاري يف 60 موقعا 
الظفرة  وم��ن��ط��ق��ة  وال���ع���ني  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ناحية  من  املقرتحة  الأنظمة  وتختلف 
واأ�صاليب  ي��وم��ي��ا  امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه  كمية 

ال��ت��خ��ل�����س م��ن امل��خ��ل��ف��ات ال��ن��اجت��ة عن 
املياه  ا���ص��ت��غ��الل  واأ����ص���ال���ي���ب  امل���ع���اجل���ة 

املعاجلة بطرق مبتكرة.
واأ�صار القبي�صي اإىل اأن امل�صروع الثاين يف 
التعليمات  اإ�صدار  يت�صمن  املياه  قطاع 
اخلا�صة بالنقل الآمن للمياه ال�صاحلة 
وغري ال�صاحلة لل�صرب ومياه ال�صرف 
ال�����ص��ح��ي ع����رب ال�������ص���ه���اري���ج وذل������ك يف 
مراقبة  يف  امل��ك��ت��ب  دور  م���ن  ان��ط��الق��ا 
الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ل�����ص��رك��ات نقل 
وذلك  ال�صبكة  خ��ارج  للمتعاملني  املياه 
والبيئة  العامة  ال�صحة  حماية  بهدف 
وم�����ص��ال��ح امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني.. اإ����ص���اف���ة اإىل 
م�صروع اأمتتة اأنظمة جودة املياه والذي 
يحقق اأهداف مكتب التنظيم والرقابة 
ج����ودة عالية  ذات  م��ي��اه  ت��وف��ري  ب�����ص��اأن 
اأنظمة  م��ن  ت��ع��زز  ح��ي��ث  للم�صتهلكني 
امللزمة ل�صركات  املياه  وتوجيهات جودة 

الإنتاج والنقل والتوزيع.
املياه  ج���ودة  تعليمات  ملتطلبات  وطبقا 
ونقل  ب��اإن��ت��اج  املرخ�صة  اجل��ه��ات  تلتزم 

وتوزيع املياه باطالع املكتب على نتائج 
فح�س ج���ودة م��ي��اه ال�����ص��رب م��ن خالل 
ي�صمى  الإن���رتن���ت  �صبكة  ع��ل��ى  تطبيق 
ب�قاعدة مراقبة بيانات جودة املياه وقد 
مت اإج���راء اأك��رث من 200 األ��ف اختبار 
جلودة املياه املخ�ص�صة لل�صرب من قبل 
 78 �صركات القطاع من خالل حتديد 
املعتمدة يف  اجل��ودة  معيارا من معايري 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
والأدلة الإر�صادية اخلا�صة بجودة املياه 

ملنظمة ال�صحة العاملية.
كما متت مراجعة وتقييم هذه النتائج 
مكتب  يف  املياه  خدمات  فريق  قبل  من 
قاعدة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��رق��اب��ة  التنظيم 
حيث  املياه  ج��ودة  مراقبة  ح��ول  بيانات 
بتطوير  امل���ي���اه  خ���دم���ات  ف���ري���ق  ي���ق���وم 
البيانات  م��ع  للتعامل  م�صابهة  ق��اع��دة 
املخ�ص�صة  غ���ري  ل��ل��م��ي��اه  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
���ص��ه��ول��ة وكفاءة  ي�����ص��م��ن  ل��ل�����ص��رب مب���ا 
املخ�ص�صة  غ���ري  امل���ي���اه  ج����ودة  م��راق��ب��ة 

لل�صرب.

•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �صعادة  ثمن 
دبي،  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري، 
الإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  ج��ه��ود 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي مبا 
حققته من نتائج متميزة يف التحول 
الذكي للخدمات املقدمة اإىل اأفراد 
جوائز  على  واحل�����ص��ول  اجل��م��ه��ور، 
ع��امل��ي��ة وخ��ل��ي��ج��ي��ة وحم��ل��ي��ة خالل 
العام املا�صي 2017، حيث تخطى 
دبي  �صرطة  لتطبيق  املُحملني  عدد 
على هواتفهم الذكية حاجز املليوين 
و681  2مليوناً  ب���واق���ع  حت��م��ي��ل 
متكن  فيما  حت��م��ي��ل،  و855  األ���ف���اً 
م��ت��ع��ام��ل��و ���ص��رط��ة دب���ي م���ن اإج����راء  
و634 معاملة بطريقة  472األفاً 
�صرطة  تطبيق  ع��رب  و�صهلة  ذك��ي��ة 
الإلكرتوين،  وامل���وق���ع  ال��ذك��ي  دب���ي 
32 جائزة يف  ب�  الإدارة  ف��ازت  فيما 
املري  ال��ل��واء  واأث��ن��ى  كما   .2017
للذكاء  العامة  الإدارة  ج��ه��ود  على 
ال���ص��ط��ن��اع��ي ال���ت���ي ع��م��ل��ت خالل 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ع��ل��ى اإع�����داد اخلطة 
ال�صطناعي  للذكاء  ال�صرتاتيجية 
 ،2021-2018 دب���ي  ���ص��رط��ة  يف 
ت��ن��ف��ي��ذاً ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات 

م�صروع  اأول  ال�صطناعي،  للذكاء 
���ص��خ��م ���ص��م��ن م���ئ���وي���ة الإم��������ارات 
�صاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي   ،2071
ب���ن را�صد  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  ال�����ص��م��و 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ومت��ا���ص��ي��اً م���ع خ��ط��ة دب���ي 2021 
حيث تهدف اخلطة ال�صرتاتيجية 
التغيري  اإىل  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
كافة  يف  ال�����ص��ري��ع��ة  وال���ت���وج���ه���ات 
امل����ج����الت ال�������ص���رط���ي���ة والأم����ن����ي����ة، 
التقنيات  اأف�����ص��ل  واإع����داد  وت��ط��وي��ر 
التي  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  لأدوات 
تخدم اجلمهور الداخلي واخلارجي، 
اأكادميياً  املوظفني  وتاأهيل  واإع��داد 
و���ص��ق��ل م���ه���ارات���ه���م ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

اأنظمة الذكاء ال�صطناعي.
جائزة  32

العامة  الإدارة  اإجن��������ازات  وح�����ول 
املا�صي،  العام  ال�صطناعي  للذكاء 
اأكد العميد خالد نا�صرعبد الرزاق 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال����رزوق����ي، 
الإدارة  اأن  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
ا�صتطاعت اأن حتقق اإجنازات عاملية 
وحت�����ص��د ج���وائ���ز ع����دة خ����الل عام 
جوائزها  ع��دد  بلغ  حيث   ،2017
جائزة   20 ب����واق����ع  ج����ائ����زة   32

عاملية، وجائزة واحدة على امل�صتوى 
اخلليجي، و10 جوائز حملية.

حتميل التطبيق 
عدد  اأن  ال����رزوق����ي  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
بتحميل  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س 
الهواتف  على  دب��ي  �صرطة  تطبيق 
 2 بلغ   2017 نهاية  اإىل  الذكية 
األفاً و855 حتميل  مليوناً و681 
وذل�����ك ع��ل��ى اأن���ظ���م���ة ه���وات���ف اأب���ل 
�صتور »IOS« و«اأندرويد«، منها 1 
مليون و707 اآلف و118 حتميل 
على اأبل �صتور، و974 األفاً و737 
ال��ت��ي تعمل  ال��ه��وات��ف  ع��رب  حتميل 

بنظام اأندرويد.
عدد املعامالت

واأو�صح الرزوقي اأن عدد املعامالت 
الهواتف  ع��ل��ى  اإجن����ازه����ا  مت  ال���ت���ي 

الذكية حتى نهاية عام 2017 عرب 
واملوقع  الذكي  دب��ي  �صرطة  تطبيق 
و836  622األفاً  بلغ  الإل��ك��رتوين 
  572 األ���ف���اً   333 ب��ي��ن��ه��ا  م��ع��ام��ل��ة 
م��ع��ام��ل��ة ع����رب ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���ي، 
عرب  معاملة  و264  األ��ف��اً  و289 
بلغ عدد  الإل��ك��رتوين، فيما  امل��وق��ع 
املرورية  املخالفات  دف��ع  معامالت 
ع����رب ج��م��ي��ع ق����ن����وات ����ص���رط���ة دبي 

الذكية 557 األفاً 309 خمالفة.
تقرير حادث  األف   113

اأن  اإىل  ال����رزوق����ي  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ص����ار 
���ص��رط��ة دب���ي اأ����ص���درت خ���الل العام 
تقارير  و372  األ��ف��اً   113 املا�صي 
ب�صيط ع��رب خدمة  م���روري  ح���ادث 
املرورية  احل�����وادث  ع��ن  “الإبالغ 
تطبيق  ع��رب  الب�صيطة” وامل��ت��وف��رة 
���ص��رط��ة دب���ي ال���ذك���ي، وال��ت��ي متكن 
ال�صائقني من الإبالغ عن احلوادث 
من تلقاء اأنف�صهم دون احلاجة اإىل 
ي�صاهم  ما  ال�صرطة،  �صيارة  انتظار 
يف منع وق��وع الإزدح��ام��ات املرورية 

والنتظار يف الطريق.
دبي  �صرطة  املتعاملني مع  اأن  وبني 
بالغاً  و119  األ����ف����اً   93 ق���دم���وا 
وح�����وادث  م����روري����ة  “حوداث  ع���ن 
جمهولة” من خالل تطبيق �صرطة 

دبي الذكي العام املا�صي، فيما قدم 
بالغاً  و253  األفاً   20 متعاملون 
ع����ن ح��������وداث م�����روري�����ة وح�������وادث 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  جم��ه��ول��ة 

ل�صرطة دبي.
كلنا �شرطة

عدد  اأن  ال����رزوق����ي  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
ا�صتالمها  مت  ال����ت����ي  ال����ب����الغ����ات 
“الأيفون”  وه��وات��ف  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
و”اأندرويد”، خلدمة »كلنا �صرطة« 
األفاً   20 بلغت  املا�صي  العام  خالل 
و367 بالغاً م�صرياً اإىل اأن خدمة 
نحو  خ��ط��وة  ت��ع��د  �صرطة”  “كلنا 
واملخالفات  ال��ت��ج��اوزات  م��ن  احل���د 
بع�س  ي��رت��ك��ب��ه��ا  ال����ت����ي  امل�����روري�����ة 
يف  وامل��رور  ال�صري  بقواعد  العابثني 
الإم��ارة وجت��اوزات بع�س ال�صائقني 
دبي،  مدينة  �صوارع  على  املتهورين 
والتي ت�صكل خطراً على م�صتخدمي 

الطريق.
عني ال�شرطة

ال�صرطة”  “عني  خ��دم��ة  اأن  وب��ني 
اأف�������راد  م�������ص���اه���م���ة  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
املجتمع يف حفظ الأمن واحلد من 
التجاوزات  والإب��الغ عن  اجلرمية، 
خالل  ا�صتقبلت  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  غ��ري 
العام املا�صي 14 األفاً و904 بالغاً 

عرب  بالغاً  و904  األفاً   13 بينها 
و403  الذكي  دبي  �صرطة  تطبيق 

بالغاً عرب املوقع الإلكرتوين. 
تق�شيط املخالفات

�صرطة  اأن  ال��رزوق��ي  العميد  واأك���د 
املا�صي  ال���ع���ام  خ����الل  ت��ل��ق��ت  دب����ي 
املخالفات  لتق�صيط  طلباً   4990
طلباً   2529 ب��ي��ن��ه��ا  امل������روري������ة 
الذكي،  دب���ي  ���ص��رط��ة  تطبيق  ع��رب 
امل�����وق�����ع  ع�������رب  ط�����ل�����ب  و2461 
الإل��ك��رتوين، فيما بلغ عدد طلبات 
“بحث احلالة اجلنائية”، 25 األفاً 
�صرطة  تطبيق  ع��رب  طلباً  و604 
و310 عرب  األفاً  الذكي و51  دبي 
امل���وق���ع الإل�����ك�����رتوين.  ك��م��ا وختم 
اجلهود  اإن  قائاًل  الرزوقي  العميد 
ل���ف���ري���ق عمل  م���ت���وا����ص���ل���ة  دائ�����م�����اً 
للذكاء ال�صطناعي  العامة  الإدارة 
القيادة  م���ن  م��ب��ا���ص��رة  ومب��ت��اب��ع��ة 
وبالتعاون  دب���ي،  �صرطة  يف  العليا 
يف  الرئي�صّية  ال��ع��اّم��ة  الإدارات  م��ع 
�صرطة دبي يف التطوير امل�صتمر يف 
والتحول  والب��ت��ك��ار  ال��ذك��ي  العمل 
منوهاً  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  نحو 
يف الوقت ذاته اإىل اأن ن�صبة التحول 
الذكي يف خدمات �صرطة دبي بلغت 

.100%

اأحمد احلمريي يكرم املدير ال�سابق لـ »فندق ق�سر االإمارات«
•• اأبوظبي-وام:

ك���رم م��ع��ايل اأح��م��د حم��م��د احل��م��ريي الأم����ني العام 
�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة  ���ص��وؤون  ل���وزارة 
ق�صر الإم��ارات هوجلر �صروث املدير ال�صابق ل�فندق 

ق�صر الإمارات وذلك مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله.
وقد اأثنى معايل الأمني العام - خالل اللقاء - على 
عام  كمدير  عمله  �صروث خالل فرتة  جهود هوجلر 
الرتقاء  يف  اإ�صهاماته  وعلى  الإم���ارات  ق�صر  لفندق 
اأبرز  ك��اأح��د  التميز  اإىل  ال��ف��ن��دق وو���ص��ول��ه  ب��خ��دم��ات 
التوفيق  ل��ه  متمنيا   .. ال��ع��امل  يف  ال���رائ���دة  ال��ف��ن��ادق 

والنجاح يف حياته العملية واملهنية.

���ص��روث ع��ن �صكره وت��ق��دي��ره على  اأع���رب  م��ن جانبه 
 .. ال�صركة  اإدارة  جمل�س  م��ن  ال��ك��رمي��ة  اللفتة  ه��ذه 
كانت  الق�صر  يف  اأم�����ص��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  اأن  م��وؤك��دا 
�صعادة  اللقاء  له. ح�صر  فائدة  التجارب  اأكرث  اإحدى 
�صلطان احلمريي وكيل وزارة  �صوؤون الرئا�صة لقطاع 
ق�صر  “ �صركة  ل�  املنتدب  الع�صو  امل�صاندة  اخلدمات 
املدير  الو�صوا�صي  “ و�صعادة �صالح حممد  الإم��ارات 
التنفيذي لقطاع ال�صيا�صات والأنظمة املالية يف دائرة 
ق�صر  �صركة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  اأب��وظ��ب��ي   - امل��ال��ي��ة 
الإم�����ارات و���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل م��غ��رب��ي مدير 
الرئا�صة  �صوؤون  وزارة  يف  والبحوث  الدرا�صات  قطاع 

ع�صو جلنة التدقيق يف ق�صر الإمارات.

�سيف القبي�سي لـ »وام«: اإطالق 7 م�ساريع لتطوير وتنظيم قطاع 
الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي باأبوظبي

االإدارة العامة للذكاء اال�شطناعي حت�شد 32 جائزة

املا�سي العام  ذكية  معاملة  األف  وت�سجيل472  دبي  �سرطة  لتطبيق  حتميل  ماليني   2.6

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:  

املودعة حتت رقم : 275449       بتاريخ : 2017/06/21
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: ميرتك�س �س م ح  
وعنوانه: دبي م�صتودع رقم اف �صي 06 الدوارالثامن �س.ب: 17802 – دبي الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : الب�صائع.
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�صال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�صل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�صجيل،  اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية،  ن�صخ ال�صوت 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد، 
اآلت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق، وجميع 

الب�صائع الواردة يف الفئة رقم )09(.
 الواق�عة بالفئة: 9.

و�صف العالمة:العالمة التجارية )METRIX( كتبت باأحرف لتينية بخط مميز باللون الأحمر، مع 
وجود �صعار حلروف متداخلة ب�صكل فني باللونني الأ�صود والأحمر. 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  21  يناير 2018 العدد 12229
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:  
املودعة حتت رقم : 277700      بتاريخ :2017/08/06

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ص��م: �صركة ماتاي التجارية )ذ.م.م(

وعنوانه: مكتب 105، �صعيد تاور 2 – �صيخ زايد رود، �صندوق بريد  32572، دبي، الإمارات العربية املتحدة.     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : الب�صائع.

مكربات ال�صوت؛ كابالت ال�صوت؛ مكربات ال�صوت؛ حقائب وحافظات؛ كابالت الكمبيوتر؛ اأجهزة تخزين 
والكامريات  الذكية،  وال��ه��وات��ف  املحمولة،  وال��ه��وات��ف  ف��ارغ��ة؛  فال�س  اأق��را���س  حم��رك��ات  وه��ي  الكمبيوتر، 
الأجهزة  مع  الطاقة وحم��ولت لال�صتخدام  اإم��دادات  النقالة؛ مو�صالت  للهواتف  احلرة  الرقميةالأجهزة 
الو�صائط  املحمولة وم�صغالت  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة  للهواتف  اأغطية حامل  املحمولة.  الإلكرتونية 
الرقمية  وامل�صاعدين  املحمولة  الهواتف  وهي  املحمولة،  الرقمية  الإلكرتونية  لالأجهزة  حامل  املحمولة؛ 

ال�صخ�صية. كابالت اأو�صب؛ ملحقات الكمبيوتر الال�صلكية؛ �صماعات ل�صلكية داخلية وخارجية
 الواق�عة بالفئة: 9.

و�صف العالمة:زيادة حجم الدوائر بطريقة دائرية مع "يف وواك" كلمة ر�صمت بوا�صطة اأدوات الكمبيوتر. 
غري ثابتة على لون معني.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  21  يناير 2018 العدد 12229
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:  
املودعة حتت رقم : 251402      بتاريخ : 2016/04/03

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ص��م: اإيتان جولز م د م �س

وعنوانه: �صندوق بريد: 938898 ، دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : الب�صائع.

املعادن النفي�صة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�صة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.

 الواق�عة بالفئة: 14.
بحروف  مكتوبة   )ALESSA( كلمة  هي  الأويل  كلمتني  هي  اأع��اله  التجارية  العالمة:العالمة  و�صف 
اأي معني باللغه العربية والثانية هي كلمة  من الأبجدية الالتينية وهو ا�صم علم موؤنث فنيقي ولي�س له 
)JEWELRY( و مكتوبة بحروف من الأبجدية الالتينية وتعني جموهرات باللغة العربية مكتوبتان 

بداخل �صكل هند�صي مع ر�صم حلرف A من الأبجدية التينية فوقها 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  21  يناير 2018 العدد 12229
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك 

ا�س اك�س دي للهواتف املتحركة )�س.ذ.م.م(.
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 255332          بتاريخ : 19/ 2016/06
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     /   200م

با�ص��م: ا�س اك�س دي للهواتف املتحركة )�س.ذ.م.م(.
وعنوانه: �س.ب: 10237 دبي - الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
�صماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�صوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�صوب،  اأجهزة 

الراأ�س.
الواق�عة بالفئة: 09.

كتبت   BOSuper الالتينية  بالكلمة  متبوع   X الالتيني  عبارة عن احلرف  العالمة   : العالمة  و�صف 
ب�صكل مميز باللون الأ�صود كما هو مبني بال�صكل املرفق.

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد- اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  21  يناير 2018 العدد 12229

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�سر مذكرة 

يف الق�سية رقم 2017/7137 الدائرة اجلزئية الرابعة        
اىل املدعى عليه :�صركة حممد لقمان التجارية ذ.م.م ن�صري احمد غالم حبيب- باك�صتاين

حيث اأن املدعي/ �صركة البحار ال�صبع للتجارة ذ.م.م يف الدعوى رقم 2017/7137 جزئي قد اقام 
عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله ويطالبك فيها: الزام املدعى عليه الوىل بان يوؤدي اىل املدعي 
الدعوى  قيد  تاريخ  من  �صنوياً   %15 بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم   167.080.00 وقدره  مبلغ 
وحتى متام ال�صداد. الزام املدعى عليه الثاين باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 167.0800 درهم والفائدة 
التاأخريية بواقع 12% �صنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد. مع الزامه املدعى عليهم 
بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. لذا يقت�صي 
ح�صورك اأمام حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية قاعة 140 وذلك بتاريخ 2018/1/30 وذلك 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بينات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
 يف الدعوى رقم 2017/1827 جتاري كلي 

ال�صادة: 1- ملكيوي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- قدرت اله جميد مع�صوري 3- الذهبية لعمال حفر 
ابار املياه و�صيانتها �س.ذ.م.م 4- �صيد حممد �صيد نعمت اله احمديان 5- �صيلفر لين للخر�صانات 
م م ح 6- ذبيح اله �صيف اله �صهرابي 7- حممد ح�صني حممد ر�صا رو�صنك 8- ال�صندوق الذهبي 
للتجارة العامة ���س.ذ.م.م. العنوان: اإمارة دبي- ديره- �صارع بني يا�س- بناية امل�صرف- مكتب رقم 

1505- بجوار بلدية دبي- فاك�س رقم: 042288016- هاتف: 042288012. 
يرجى احل�صور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�صاعة 
احلادية ع�صر من �صباح يوم  اخلمي�س  املوافق 2018/1/25 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة 

عليكم من قبل بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي(  
بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات - بناية ال�صم�س امل�صيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
الطاير  مقابل   -  0506516092  : رق��م  متحرك  هاتف   -  042833622  : رق��م  فاك�س   -  042830100

لل�صيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  

اإعالن اجتماع خربة بالن�سر
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•• دبي-وام:

تفتتح هيئة الطرق واملوا�صالت مطلع 
م�صارات   “ م�������ص���روع  امل��ق��ب��ل  ف���رباي���ر 
ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة واجل������ري “ يف 
واخلوانيج  وم�����ردف  م�����ص��رف  م��ن��اط��ق 
كيلومرتا   32 ط����ول����ه  ي���ب���ل���غ  ال�������ذي 
لال�صتخدام  ج�صرين  اإن�صاء  ويت�صمن 
وامل�صاة  الهوائية  ل��ل��دراج��ات  امل�صرتك 
ع���ل���ى �����ص����ارع����ي اخل����وان����ي����ج وامل���دي���ن���ة 

الأكادميية بتكلفة 67 مليون درهم.
العام  املدير  الطاير  مطر  �صعادة  وقال 
الهيئة  امل��دي��ري��ن يف  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
اخلا�صة  امل�����ص��ارات  م�����ص��روع  تنفيذ  اإن 
اإمارة  يف  واجل��ري  الهوائية  للدراجات 
�صاحب  لتوجيهات  ترجمة  ي��اأت��ي  دب��ي 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
ال����دول����ة رئي�س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
وتنفيذا لتعليمات �صمو ال�صيخ حمدان 
ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�صي 
ال�صكان  ت�صجع  منا�صبة  بدائل  بتوفري 
ركوب  وه��واي��ة  الريا�صة  ممار�صة  على 
البنية  تكون  واأن  الهوائية  ال��دراج��ات 
م�صجعة  ال�صكنية  املناطق  يف  التحتية 
لفوائدها  ال���ري���ا����ص���ة  ه����ذه  مل��م��ار���ص��ة 

ال�صحية.
اإط����ار  ي���اأت���ي يف  امل�������ص���روع  اأن  واأ�����ص����اف 
خ��ط��ة ���ص��ام��ل��ة و���ص��ع��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة الطرق 
خا�صة  م�����ص��ارات  لتوفري  وامل��وا���ص��الت 

ل��ل��ج��ري وال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة تغطي 
ل�صتخدامها  الإم�����ارة  م��ن��اط��ق  جميع 
ملحبي  للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  ن��ق��ل  ك��و���ص��ي��ل��ة 
ال���دراج���ات .. موؤكدا  مم��ار���ص��ة ري��ا���ص��ة 
ت��رك��ز ع��ل��ى رفع  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول  اأن 
ن�صب رحالت امل�صي وريا�صة الدراجات 

الهوائية.
واأو����ص���ح اأن اخ��ت��ي��ار ه���ذه امل��ن��اط��ق مت 
الكثافة  اأهمها  معايري  ع��دة  على  بناء 
مل�صتخدمي  املناطق  وجاذبية  ال�صكانية 
مالئمة  اإىل  اإ�صافة  وامل�صاة  ال��دراج��ات 
املرورية  ال�����ص��الم��ة  وم�����ص��ت��وى  امل���واق���ع 
روع���ي  اأن�����ه  اإىل  لف���ت���ا   .. امل��ن��ط��ق��ة  يف 
يف ت�����ص��م��ي��م امل�������ص���ارات ت���وف���ري الأم����ن 

وال�صالمة مل�صتخدمي الدراجات.
اإن هيئة  ال��ط��اي��ر  ���ص��ع��ادة م��ط��ر  وق����ال 
ال����ط����رق وامل����وا�����ص����الت ن���ف���ذت خالل 
للدراجات  م�����ص��ارات  املا�صية  ال�صنوات 
الهوائية بطول 218 كيلومرتا �صملت 

العديد من املناطق مثل �صيح ال�صلمباب 
وال�����ص��م�����س و����ص���ارع ال���ق���درة وق��ن��اة دبي 
املائية و�صارع جمريا و�صارع امللك �صلمان 
بن عبد العزيز اآل �صعود و�صارع املنخول 
تنفذه حاليا  الذي  امل�صروع  اإىل  اإ�صافة 
واخلوانيج  وم��ردف  م�صرف  مناطق  يف 

بطول 32 كيلومرتا.
واأ�صاف اأن الهيئة تعتزم تنفيذ م�صارات 
ل����ل����دراج����ات ال���ه���وائ���ي���ة ب���ط���ول 234 
 2018 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  كيلومرتا 
املناطق  العديد من  لتغطي   2021  -
مثل الورقاء و�صاطئ جمريا وند ال�صبا 
املدينة  وو�صط   2020 اإك�صبو  وموقع 
وج��ب��ل ع��ل��ي وال���ق���وز وال���ك���رام���ة وعود 
ميثاء وهور العنز والق�صي�س والرب�صاء 
.. مو�صحا اأن الطول الإجمايل مل�صارات 
�صي�صل  دب���ي  ال��ه��وائ��ي��ة يف  ال����دراج����ات 
ب��ح��ل��ول عام  ك��ي��ل��وم��رت   500 حل���وايل 

.2021

•• اأبوظبي-الفجر:
ع �صعادة �صيف بدر القبي�صي املدير  وقَّ
العام لبلدية مدينة اأبوظبي اتفاقية 
�صركات  م����ع  ال���ع���ق���ود  م����ن  وع��������دداً 
العقاري  وال����ص���ت���ث���م���ار  ال���ت���ط���وي���ر 
وبناء  لإن�������ص���اء  ات��ف��اق��ي��ة  ت�����ص��م��ن��ت 
للعمال،  ترفيهية  مالعب  وت�صغيل 
وع��ق��دا لإن�����ص��اء جم��م��ع ري��ا���ص��ي يف 
م�����ص��ف��ح، واأرب�������ع حم���ط���ات خلدمة 
الوثبة  من  كل  يف  ال�صكنية  الأحياء 
وال���رح���ب���ة وال�����ص��ه��ام��ة ، وال���ف���الح، 
ف��ي��م��ا وق�����ع ك����ل م����ن ال�����ص��ي��د حمد 
احليل  �صركة  عن  الدروي�س  جا�صم 
حممود  وال�صيد   ، ذ.م.م  القاب�صة 
جميل ا�صماعيل الرحمي عن �صركة 
كونر �صتون لإدارة العقارات ذ.م.م ، 
عن  احل��راث��ي  ح�صن  ناجي  وال�صيد 

�صركة تراي�صتار العقارية.
و���ص��م��ن ه���ذا الإط�����ار ف��ق��د تقدمت 
مببادرة  ال��ق��اب�����ص��ة  احل���ي���ل  ���ص��رك��ة 
خ���ريي���ة اج��ت��م��اع��ي��ة رائ������دة متثلت 
واإدارة  اإن�������ص���اء  ت��ك��ال��ي��ف  ب��ت��ح��م��ل��ه��ا 
و���ص��ي��ان��ة وت�����ص��غ��ي��ل ث��الث��ة مالعب 
فيما   ، امل�صفح  منطقة  يف  للعمال 
ملبداأ  وف��ق��ا  ال��ع��ق��ود  بقية  توقيع  مت 
امل�����ص��اط��ح��ة وامل��ن��ف��ع��ة امل��ت��ب��ادل��ة بني 
وبني  ال��ع��ام  لقطاع  ممثال  البلدية 

�صركات القطاع اخلا�س.
اأكد املدير العام لبلدية   من جانبه 
توقيع  ع���ق���ب  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 
التفاقيات والعقود اأن هذه امل�صاريع 
جت�������ص���د روؤي��������ة ح���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي 
الهادفة اإىل توطيد اأوا�صر التكامل 
وال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ل 
�صيما على �صعيد دفع عجلة التنمية 
العامة  امل��راف��ق  ال�����ص��ام��ل��ة وت��ط��وي��ر 
التي  اجلديدة  امل�صاريع  وا�صتحداث 

تقدمي  اأج���ل  م��ن  املجتمع  يتطلبها 
وباأ�صلوب  متكاملة  ع�صرية  خدمات 

ح�صاري وفقاً ملعايري عاملية.
البيئة  التوجه يحفز  اأن هذا  واأ�صار 
وامل�صجعة  اجل���اذب���ة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
با�صتمرار  ال��ن��م��و  م��ع��دل  رف���ع  ع��ل��ى 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة  يحقق  مب��ا 

وخطتها التطويرية ال�صاملة.
دائ�������رة  اأن  ال���ق���ب���ي�������ص���ي  واأ��������ص�������اف 
 – والبلديات  العمراين  التخطيط 
بلدية مدينة اأبوظبي حري�صة على 
تعزيز عالقات التعاون والتكامل مع 
اأن تكامل  ، وتوؤمن  القطاع اخلا�س 
متكني  �صاأنه  من  اجلانبني  اأه���داف 
ال�صتثمارات  وج�����ذب  الق���ت�������ص���اد 
والرت�����ق�����اء امل�����ص��ت��م��ر ب���اخل���دم���ات ، 
منظومة  ت���وف���ري  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
م��ن امل��راف��ق اخل��دم��ي��ة وف��ق��ا لأعلى 
�صعيد  على  ���ص��واء  العاملية  املعايري 

اأو  ال��رتاث��ي��ة  اأو  ال�صياحية  امل��راف��ق 
ال�صتثمارية واخلدماتية.

واأِ�صار اأن البلدية مقبلة على ا�صتكمال 
ال�صتثمارية  امل�صاريع  م��ن  العديد 
بالتعاون  واخلدماتية  والرتفيهية 
�صت�صكل  والتي  اخلا�س  القطاع  مع 
يف جم��م��وع��ه��ا ق���اع���دة ���ص��ل��ب��ة من 
ال�صعادة  ق��ي��م  ت��وف��ر  ال��ت��ي  امل���راف���ق 
،ومنها  ال�صكان  جلميع  والرفاهية 
على �صبيل املثال ل احل�صر م�صروع 
وم�صاريع  املقطع  منطقة  يف  القناة 
وغريها  اخل���ارج���ي���ة  ال����ص���رتاح���ات 

الكثري من امل�صاريع الواعدة.
على ال�صعيد ذاته ووفقا لالتفاقيات 
“احليل  ����ص���رك���ة  ���ص��ت��ق��وم  امل����ربم����ة 
مبادرتها  ج���ان���ب  اإىل  القاب�صة” 
ث���الث���ة مالعب  اإن�������ص���اء  امل��ت�����ص��م��ن��ة 
ترفيهية للعمال يف م�صفح ، �صتقوم 
ريا�صي  جم���م���ع  وت�����ص��غ��ي��ل  ب���ب���ن���اء 

P16يف حو�س  الأر����س رق��م   على 
تنفذ  فيما   ، م�صفح  يف    M24
العقارية” ثالث  “تراي�صتار  �صركة 
حمطات خدمة يف الأحياء ال�صكنية 
يف كل من منطقة الوثبة ، ومنطقة 
اأما   ، ال�صهامة  ومنطقة   ، ال��رح��ب��ة 
ف�صتقوم  �صتون”  “كورنر  ���ص��رك��ة 
لالأحياء  خ���دم���ة  حم��ط��ة  ب���اإن�������ص���اء 

ال�صكينة يف منطقة الفالح.

مالعب ترفيهية للعمال
العقارية  �صركة احليل  تاأتي مبادرة 
ترفيهية خم�ص�صة  لإن�صاء مالعب 
الأهداف  تكامل  للعمال تعبريا عن 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 
وتاأكيدا  امل��ج��ت��م��ع،  خ���دم���ة  ب�������ص���اأن 
بامل�صوؤولية  ال��ط��رف��ني  ال��ت��زام  ع��ل��ى 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��ع��زي��ز ج����ودة احلياة 
ل�صريحة العمال املهمة ، حيث توؤكد 

هذه املبادرة ح�س امل�صوؤولة املجتمعية 
ورغبة القطاع اخلا�س يف دفع عجلة 
التنمية ال�صاملة يف اأبوظبي واإ�صعاد 
املجتمع جنبا اإىل جنب مع املوؤ�ص�صات 

والهيئات احلكومية.
لهذه  الت�صغيلية  ال��ف��رتة  وت�صتمر 
املن�صاآت ملدة خم�س �صنوات ، وت�صمل 
املبادرة اإقامة وادارة وت�صغيل و�صيانة 
يف  للعمال  ترفيهية  مالعب  ثالثة 
م�صفح  منطقة  يف  متفرقة  مناطق 
املرافق  ا���ص��ت��خ��دام  ���ص��ي��ك��ون  ح��ي��ث   ،
وال�صتمتاع  للعمال،  جمانيا  متاحاً 
مبرافقها ، وهي عبارة عن مالعب 
مفتوحة لعدد من الريا�صات مثل: 
ال�صلة،  ال��ط��ائ��رة،  وك���رة  الكريكيت، 

القدم.
توفري  ع��ل��ى  امل�����ص��روع  ي�صتمل  ك��م��ا 
لال�صرتاحة  وم����ق����اع����د  م����ظ����الت 

بجانب اأ�صواق البلدية يف م�صفح.

امل�صروع  م��ن  الن��ت��ه��اء  املتوقع  وم��ن 
العام  م����ن  ال���ث���ال���ث  ال����رب����ع  خ�����الل 
التكلفة  تبلغ  ، كما   2018 احل��ايل 
ال���ت���ق���دي���ري���ة ل���ل���م�������ص���روع ح�����وايل 

درهم. ماليني   6،834،776

جممع ريا�صي 
امل�صاطحة  ع���ق���د  ���ص��ي��غ��ة  و����ص���م���ن 
القاب�صة  احل���ي���ل  ���ص��رك��ة  ���ص��ت��ن��ف��ذ 
بناء  م�������ص���روع  ل���الت���ف���اق���ي���ة  وف����ق����ا 
منطقة  يف  ريا�صي  جممع  وت�صغيل 
العمالية  الفئة  اإىل  موجهاً  م�صفح 
الفئة من  املتو�صطة حيث تعد هذه 
مل�صاهمتها  املجتمع وذلك  اأهم فئات 
القت�صادية  ب��ال��ن��ه�����ص��ة  ال��ف��ع��ال��ة 
حتر�س  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  العامة، 
توفري  على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
�صاأنها  من  التي  وامل��راف��ق  اخلدمات 
وحت�صني  الفئة  ه��ذه  فعالية  تعزيز 

جودة معي�صتها.
الريا�صية  واملرافق  املجمعات  وتعد 
العنا�صر  اأب����رز  اأح���د  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  و 
معي�صة  ج�������ودة  يف  ت�������ص���اه���م  ال����ت����ي 
�صرائحه  املجتمع و�صحته مبختلف 
اإن  حيث  العمالية  الفئة  �صيما  ول 
يومية  حمطات  تعترب  املرافق  هذه 
والذهنية  البدنية  اللياقة  ل�صحذ 
اىل  بالإ�صافة  اليجابية  والطاقة 
�صغوطات  لتفريغ  حم��ط��ات  كونها 

العمل.
ت��ع��ت��زم بلدية  امل��ن��ط��ل��ق  وم����ن ه����ذا 
اأبوظبي بناء وت�صغيل واإدارة  مدينة 
جممع ريا�صي متكامل لفئة العمالة 
وذلك  م�صفح  منطقة  يف  املتو�صطة 
الذي  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون 
يف  الرئي�صيني  ال�صركاء  اأح��د  يعترب 

تنمية املجتمع.
الريا�صي  امل��ج��م��ع  اإن�������ص���اء  و���ص��ي��ت��م 

م�صفح  منطقة  يف   24 ح��و���س  يف 
بداية  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
وتبلغ   ،  2020 بداية  يف  الت�صغيل 
تكلفته التقديرية 11،442،700 

مليون درهم.

حمطات اخلدمة
اأب��وظ��ب��ي على  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  تعمل 
ت��ط��وي��ر ع���دد  م��ن حم��ط��ات خدمة 
مناطق  لتغطي  ال�صكنية  الأح���ي���اء 
تطويرها  يتم  حيث  الرئي�صي  ال��رب 
وت�صغلها عن طريق القطاع اخلا�س 
ومن �صمن هذا التوجه ياأتي توقيع 
اأرب�����ع حمطات  ب��اإن�����ص��اء  ات��ف��اق��ي��ات 
ك��ل من  ال�صكينة يف  خ��دم��ة لأح��ي��اء 
�صتون  ك��ورن��ر  “امل�صتثمر:  ال��ف��الح 
لإدارة العقارات”، الرحبة، ال�صهامة 
تراي�صتار  “امل�صتثمر:  ال���وث���ب���ة   ،

العقارية«.
و�صتقدم حمطات اخلدمة جمموعة 
ت�صمل  التي  اخل��دم��ات  من  متنوعة 
)النجارة، خدمات اإ�صالح ال�صاأدوات 
املنزلية ، خدمات ال�صباكة والكهرباء 
والتكييف ، جت��ارة الإط���ارات وقطع 
اإ�صالح  ، خ��دم��ات  ال�����ص��ي��ارات  غ��ي��ار 
ال���������ص����ي����ارات وغ�����ص��ي��ل��ه��ا ، ال��������خ.. ( 
امل�صروع  تنفيذ  ال�صركتان  و�صتبا�صر 
ت�صغيلها  بداية  املتوقع  وم��ن  قريبا 

خالل اأقل من ثالث �صنوات.
وت����ب����ل����غ ت���ك���ل���ف���ة حم����ط����ة ال���وث���ب���ة 
 16،581،600 ل�����ل�����خ�����دم�����ة 
الرحبة  وحم���ط���ة   ، دره�����م  م��ل��ي��ون 
 ، دره����م  16،581،600مليون 
وحمطة ال�صهامة 16،581،600 
واأخ���������ريا حمطة   ، دره������م  م���ل���ي���ون 
اإىل  ت�صل  تقديرية  بتكلفة  ال��ف��الح 

درهم. مليون   18،831.000

•• دبي-الفجر:

املجتمع  لإ�صعاد  العامة  الإدارة  اختتمت 
التوعية  ب����اإدارة  ممثلة  دب���ي،  �صرطة  يف 
الرتبية  وزارة  م��ع  وبالتعاون  الأم��ن��ي��ة، 
والإيجابية،  ال�صعادة  وجمل�س  والتعليم 
برنامج  م��ن  الثالث  الأ���ص��ب��وع  فعاليات 
الدكتورة  بح�صور  “اأمنكم...�صعادتنا”، 
اآمنة ال�صحاك ال�صام�صي، وكيل الوزارة 
والأن�صطة،  ال��رع��اي��ة  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د 
���ص��ه��ي��ل، م��دي��ر الإدارة  وال��ع��م��ي��د خ��ال��د 
بطي  وال�صيد  املجتمع،  لإ�صعاد  العامة 
اأحمد بن دروي�س الفال�صي، مدير اإدارة 
ال�صباط  م��ن  وع���دد  الأم��ن��ي��ة،  التوعية 
والأفراد من اجلهات املعنية، اإ�صافة اإىل 

طلبة املدار�س.
واأك�������دت ����ص���ع���ادة اآم���ن���ة ال�����ص��ام�����ص��ي اأن 
ترفيهية  رحلة  مثل  ال�صتوي  الربنامج 
ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة امل�����دار������س يف 
اإط���ار ت��وع��وي خ���ارج ع��ن امل���األ���وف، وهو 
ال�����ص��ت��وي��ة املقدمة  ال���ربام���ج  اأه����م  اأح����د 
باأ�صلوب  متيز  وق��د  والن�سء،  لالأطفال 
ال�صرطة  اأف��راد  طرحه املختلف وتعامل 
العامة  القيادة  اأروق��ة  مع الطلبة داخل 
ل�صرطة دبي، الأمر الذي عزز عالقتهم 
اأمنية  ث��ق��اف��ة  ومنحهم  الأم����ن  ب���اأف���راد 

مهمة.
والبناء  الإيجابي  التعاون  اأن  واأ�صافت   

ب���ني ال������وزارة و���ص��رط��ة دب���ي اإمن����ا حقق 
لتعزيز  امل�صرتكة  الأه����داف  م��ن  جملة 
الربنامج  واأن  ل�صيما  وال�صعادة،  الأمن 
يرفع من وعي وثقافة الطلبة بر�صائل 
�صينعك�س  وذل�����ك  الأه���م���ي���ة،  غ���اي���ة  يف 
املجتمع  يف  �صلوكهم  ع��ل��ى  ب��ال�����ص��رورة 
تكوين  يف  م���ب���ا����ص���ر  ب�����ص��ك��ل  وي�������ص���اه���م 
لفتة  اإيجابيا،  فاعلة  �صوية  �صخ�صية 
اإىل اأن الربنامج حظي باإقبال كبري من 
الطلبة خ�صو�صا احللقة الوىل ف�صال 
قبل  من  كبريين  وتفاعل  عن   جتاوب 

اأولياء الأمور وذوي الطلبة.

بدوره، اأكد �صعادة العميد خالد �صهيل اأن 
الربنامج مثل فر�صة عظيمة ل�صتثمار 
بالفائدة  عليهم  يعود  مبا  الطلبة  وقت 
والنفع، مو�صحا اأن �صرطة دبي حري�صة 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  دوره����ا  تفعيل  ع��ل��ى 
الن�سء  يف  ت�صتثمر  اأم��ن��ي��ة  جمتمعية 
وال�صباب، موؤكدا اأن �صرطة دبي رائدة يف 
اإطالق ودعم الأن�صطة الطالبية خالل 
اأي�صا،  وال�صتوية  ال�صيفية  الإج�����ازات 
وتوعوية  وتثقيفية  تعليمية  برامج  من 
امل�صاركة  على  يحفزهم  ترفيهي  بقالب 

والنخراط والتعلم.

الفال�صي  بطي  ال�صيد  ق��ال  جانبه،  من 
اإن الربنامج ياأتي انطالقا من حر�صهم 
بالولء  ال��ط��ل��ب��ة  ���ص��ع��ور  ت��ع��م��ي��ق  ع��ل��ى 
واعية  تن�صئة  وت��ن�����ص��ئ��ت��ه��م  والن���ت���م���اء، 
املجتمعية  بال�صلوكيات  فيها  يتحلون 
التعامل  بكيفية  وتوعيتهم  الإيجابية، 
القانون،  ي��ق��ت�����ص��ي��ه  مب���ا  امل����واق����ف  م���ع 
والنظام  واكت�صابهم ل�صفات الن�صباط 
والثقة  امل�صوؤولية  الوقت وحتمل  واإدارة 
وطنيا  جيال  بذلك  لنوؤ�ص�س  بالنف�س، 

قادرا على خدمة وطنه و�صعبه.
»اأمنكم...�صعادتنا«  ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 

وحما�صرات  ت��وع��وي��ة  ب���رام���ج  ت�����ص��م��ن 
يف  امل��روري��ة  ب��اجل��وان��ب  تتعلق  تثقيفية 
اإط����ار يت�صم ب��امل��رح وامل��ت��ع��ة، وذل���ك من 
خ���الل ق��ري��ة م���روري���ة ���ص��م��ل��ت دوري����ات 
���ص��رط��ة واإ�����ص����ارات م����رور ل��ل�����ص��غ��ار، اإىل 
عرو�س  منها  ترفيهية  ع��رو���س  جانب 
اخليالة،  وف����رق  ال��ب��ول��ي�����ص��ي��ة،  ل��ل��ك��الب 
�صعرية  وق����راءات  املو�صيقية،  وال��ف��رق��ة 
وق�ص�صية وم�صابقات ثقافية، علما باأن 
الربنامج ا�صتمل على فعاليات اأ�صبوعية 
ل��ط��ل��ب��ة امل����دار�����س ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة 

الرتبية والتعليم يف دبي.

•• ال�صارقة-وام:

املجل�س  “ يف  التو�صيات  اإع��داد م�صروع  “ جلنة  اأع��دت 
ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة - خالل اجتماعها يف مقر 
خالل  للمجل�س  �صرتفعها  التي  التو�صيات   - املجل�س 
جل�صته املقبلة حول التو�صيات اخلا�صة مبناق�صة �صيا�صة 

الإمارة. واجلمارك” يف  البحرية  املوانئ  “ دائرة 
اللجنة  رئي�س  ال��ب��اروت  عثمان  اأمي��ن  الجتماع  ت��راأ���س 
ب��ح�����ص��ور اأع�����ص��ائ��ه��ا اأح���م���د ح�����ص��ني ب���وك���اله وعبداهلل 
حممد  وحيدة  و  الطنيجي  خليف  بن  ن��وره  و  �صبيعان 

العامة  الأمانة  ومن  النعيمي  وعبدالعزيز  عبدالعزيز 
للمجل�س اإ�صالم ال�صيوي الإعالمي باملجل�س .

اأع�صاء  طرحها  التي  امل��ح��اور  خمتلف  اللجنة  وبحثت 
يف  ال��دائ��رة  �صيا�صة  مناق�صة  خ��الل  املجل�س  وع�����ص��وات 
اجلل�صة العامة الثامنة من دور النعقاد العادي الثالث 
من الف�صل الت�صريعي .. فيما �صاغت 11 تو�صية على 
�صوء مناق�صة اأع�صاء وع�صوات املجل�س واطالعهم على 
ما رفعه املجل�س من تو�صيات يف ختام مناق�صة املجل�س 
عبد  ب��ن  خالد  ال�صيخ  بح�صور  عقدها  وال��ت��ي  للدائرة 
البحرية  املوانئ  دائرة  القا�صمي رئي�س  �صلطان  اهلل بن 

الدائرة  مدير  عبدالرحمن  م��ري  وحممد  واجل��م��ارك 
املوانئ البحرية واجلمارك .

اإع��داده��ا للتو�صيات - على ما  واأك��دت اللجنة - خ��الل 
متكني  من  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صت�صاري  املجل�س  يوليه 
امل��وان��ئ البحرية واجل��م��ارك يف الإم����ارة ودعم  ل��دائ��رة 
الوطني  الق��ت�����ص��اد  دع���م  يف  مبهامها  ل��ت��ق��وم  اأع��م��ال��ه��ا 
املتزايدة  ال�صفن  حركة  ل�صتيعاب  اإمكاناتها  وت��اأه��ي��ل 
التفتي�س  يف  احلديثة  التقنية  وا�صتخدام  موانئها  على 
والبحرية  ال��ربي��ة  الإم�����ارة  م��ن��اف��ذ  بجميع  اجل��م��رك��ي 

واجلوية.

»ا�ست�ساري ال�سارقة« يعد 11 تو�سية حول اأعمال »املوانئ البحرية واجلمارك«

ت�شمنت مبادرة تطوعية الإقامة واإدارة وت�شغيل و�شيانة ثالثة مالعب ترفيهية للعمال يف م�شفح   

بلدية مدينة اأبوظبي توقع عقودا ا�ستثمارية الإن�ساء جممع ريا�سي واأربع حمطات خدمة لالأحياء ال�سكنية بتكلفة حوايل 87 مليون درهم

�شيف بدر القبي�شي: امل�شاريع جت�شد روؤية حكومة اأبوظبي لتوطيد التكامل والتعاون مع القطاع اخلا�س خلدمة املجتمع والتنمية

مّثل رحلة علمية ثقافية ترفيهية لطلبة املدار�س

�سرطة دبي تختتم برنامج “اأمنكم...�سعادتنا” بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
»طرق دبي« تفتتح م�سارات للدراجات الهوائية يف 3 مناطق فرباير املقبل
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•• دبي-الفجر:

تراأ�س الفريق �صيف عبد اهلل ال�صعفار، وكيل وزارة 
لالأمن  الدائمة  العليا  اللجنة  رئي�س  الداخلية 
ال��داخ��ل��ي ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، الج��ت��م��اع ال���دوري 
بح�صور  دب���ي،  ���ص��رط��ة  ���ص��ب��اط  ن���ادي  يف  للجنة 
القادة واملدراء العامني اأع�صاء اللجنة، وعدد من 

كبار ال�صباط بوزارة الداخلية.
وزارة  ا�صرتاتيجية  �صمن  الجتماع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
ملواجهة  اجلاهزية  �صمان  اإىل  الهادفة  الداخلية 
الأحداث، ومت خالله مناق�صة عدد من املو�صوعات 

العقيد  وا�صتعر�س  الأع��م��ال،  ج��دول  يف  املدرجة 
اللجنة  اأم��ان��ة  رئي�س  احلب�صي،  ���ص��امل  ال��دك��ت��ور 
 ،2017 اأعمال اللجنة العليا لعام  العليا، نتائج 
مت  ما  ومتابعة  ال�صابقة  والتو�صيات  وال��ق��رارات 

تنفيذه منها.
العليا  اللجنة  احتفلت  الج��ت��م��اع  هام�س  وعلى 
بتخريج عدد من ال�صباط من القيادات والإدارات 
دورة  متطلبات  ان��ه��وا  ال��ذي��ن  لل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
ال��ت��ي نظمتها   ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  مقيمي مت��اري��ن 
الإدارة العامة للعمليات املركزية بوزارة الداخلية  
ل�صمان  الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  على  بناء 

اجل��اه��زي��ة وال���ص��ت��ع��داد يف م��واج��ه��ة الأح�����داث 
وباإ�صراف من اللجنة العليا الدائمة، حيث قامت 
مع  بالتن�صيق  املركزية  للعمليات  العامة  الإدارة 
اإدارة التدريب يف الإدارة العامة للموارد الب�صرية 
بعقد عدد من ال��دورات لتاأهيل وتدريب مقيمي 
دورة  اأول  تعترب  والتي  الداخلي  الأم��ن  متارين 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ن هذا  ت��ع��ق��د ع��ل��ى م�����ص��ت��وى وزارة 
لالأمن  الدائمة  العليا  اللجنة  اأن  يذكر  ال��ن��وع. 
تعقد اجتماعاتها تنفيذا للقرار الوزاري ال�صادر 
عن الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، ب�صاأن 

الداخلية،  ب��وزارة  الدائمة  العليا  اللجنة  ت�صكيل 
الدولة  ال�صرطة يف  ومديري  قادة  وت�صم جميع 

تعزيز  �صبل  اإىل بحث  وت��ه��دف  امل���دين،  وال��دف��اع 
واملعلومات  اخل��ربات  وتبادل  والتن�صيق  التعاون 

املتعلقة  ال��دول��ة  يف  ال�صرطة  اإدارات  جميع  ب��ني 
بالأمن الداخلي. 

•• دبي-وام:

املنتدب  ال��ع�����ص��و  ال��ط��اي��ر  �صعيد حم��م��د  ���ص��ع��ادة  ب��ح��ث 
التعاون  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
وتبادل اخلربات مع وفد من وزارة الطاقة الأمريكية 
الطاقة  وزي�����ر  ن���ائ���ب  ب���رول���ي���ت  دان  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���ص��ة 

الأمريكي.
العام  القن�صل  مالك  رم��زي  ب��ول  �صعادة  ال��وف��د  و�صم 
المريكي يف دبي وجلني �صويتنام مدير مكتب ال�صوؤون 
اأو�صطية بوزارة الطاقة الأمريكية  الأفريقية وال�صرق 
وعدد من امل�صت�صارين يف مكتب نائب الوزير وموظفني 

من القن�صلية العامة للوليات املتحدة يف دبي.
ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء م���ن ج��ان��ب ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
املهند�س وليد �صلمان النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع 
اإبراهيم  يو�صف  وال��دك��ت��ور  والتميز  الأع��م��ال  تطوير 
الأكرف النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع دعم الأعمال 
النائب  حيدر  بن  م��روان  واملهند�س  الب�صرية  وامل���وارد 

التنفيذي للرئي�س-قطاع الإبتكار وامل�صتقبل.
ورحب �صعادة �صعيد حممد الطاير ومياه دبي بالوفد 
تاأتي �صمن  اللقاءات  اإن هذه  موؤكدا  الزائر  الأمريكي 
واخلربات  التجارب  اأف�صل  تبادل  على  الهيئة  حر�س 
والهيئات  ال��������وزارات  م���ع  ال���ت���ع���اون  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي��ة 
احل��ك��وم��ي��ة الأم���ريك���ي���ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف جمال 

الطاقة. وا�صتعر�س �صعادته برامج وخطط وم�صاريع 
الهيئة يف جمالت الطاقة واملياه والتي ترتجم روؤية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
 2071 الم���ارات  اأه���داف مئوية  م��ع  اهلل” وتن�صجم 
اأف�صل لالأجيال املقبلة  لتاأمني م�صتقبل �صعيد وحياة 
ورف���ع م��ك��ان��ة ال��دول��ة ل��ت��ك��ون اأف�����ص��ل دول���ة يف العامل 
خ���ارط���ة طريق  و���ص��ع��ت  ال��ت��ي   2021 دب����ي  وخ��ط��ة 
لتوفري اأرقى اخلدمات احلكومية املتميزة حيث تهدف 
مبادرات وم�صاريع الهيئة اإىل تعزيز موقعها التناف�صي 
العاملي خا�صة يف جمالت الطاقة املتجددة والنظيفة 

وال�صتدامة والقت�صاد الأخ�صر.
�صاملة  ا�صرتاتيجية  لديها  الهيئة  اأن  �صعادته  وق��ال 
عملية  ا�صرتاتيجيات  اإىل  وترجمتها  الطاقة  لقطاع 
م��ن خالل  الطاقة  اإم����دادات  ت��اأم��ني  على  تعمل  حيث 
تنويع مزيج الطاقة لي�صمل 75 يف املائة من اإجمايل 
النظيفة بحلول  ال��ط��اق��ة  م��ن  دب���ي  ال��ط��اق��ة يف  اإن��ت��اج 
العديد  الهيئة  اأطلقت  ذلك  ولتحقيق   ..2050 عام 
من الربامج وامل��ب��ادرات اخل�صراء مبا يف ذلك جممع 
الذي  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
واحد  موقع  يف  ال�صم�صية  للطاقة  م�صروع  اأك��رب  يعد 
 5000 اإىل  ت�صل  اإجمالية  اإنتاجية  بقدرة  العامل  يف 

ميجاواط بحلول عام 2030.

املرحلة  ا�صتكمال  بنجاح  مت  اأن���ه  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
 2013 13 ميجاواط عام  الأوىل من املجمع بقدرة 
 200 بقدرة  املجمع  من  الثانية  املرحلة  ت�صغيل  ومت 
ميجاواط يف �صهر مار�س من عام 2017 حيث مت�صي 
 800 لإن��ت��اج  الثالثة  املرحلة  اإجن���از  يف  قدما  الهيئة 
ميجاواط من الكهرباء التي �صيتم ا�صتكمالها بحلول 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ان  2020..وقال  ع��ام 
اأك��رب م�صروع للطاقة  ع��ن  اأع��ل��ن  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
يف  امل�صتقل  املنتج  بنظام  ال��ع��امل  يف  امل��رك��زة  ال�صم�صية 
م��ي��ج��اواط وبتكلفة ت�صل   700 ب��ق��درة  م��وق��ع واح���د 
ال��راب��ع��ة يف  امل��رح��ل��ة  دره���م �صمن  م��ل��ي��ار   14.2 اإىل 
املجمع لفتا اىل ان امل�صروع ميتاز باأطول برج �صم�صي 
و�صيتم  260 مرتا  نحو  اإىل  ي�صل  بارتفاع  العامل  يف 
الأخري  الربع  من  ب��دءا  مراحل  على  امل�صروع  تد�صني 

من عام 2020.
ح�صيان  جممع  م�صروع  ع��ن  الطاير  �صعادة  وحت��دث 
ل��ل��ط��اق��ة ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ح��م ال��ن��ظ��ي��ف ب���ق���درة 2400 
املائية  بالطاقة  الكهرباء  توليد  وحمطة  ميجاواط 
بقدرة  حتا  ل�صد  املجاورة  اجلبلية  املنطقة  يف  املخزنة 
انتاجية ت�صل اىل 250 ميجاواط وال�صبكات الذكية 
حيث تعتمد الهيئة ا�صرتاتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة 
ولدى الهيئة ا�صرتاتيجية وا�صحة لإدارة الطلب على 
الطاقة واملياه ت�صعى اإىل خف�س الطلب على الكهرباء 

واملياه بن�صبة %30 بحلول عام 2030.
واأ�صاف الطاير ان الهيئة حققت على �صعيد املقارنات 
املعيارية نتائج مناف�صة للغاية تفوقت حتى على القطاع 
الأوروبية  ال�صركات  نخبة  ذل��ك  يف  متجاوزة  اخلا�س 
والعتمادية حيث متكنت من  الكفاءة  والأمريكية يف 
اأحدث  با�صتخدام  الطاقة  اإن��ت��اج  ك��ف��اءة  م�صتوى  رف��ع 
التقنيات وتبني البتكارات التكنولوجية.. كما تفوقت 
ال�����ص��رك��ات الأوروب���ي���ة والأم��ري��ك��ي��ة وذلك  ع��ل��ى نخبة 
بخف�س ن�صبة الفاقد يف �صبكات نقل وتوزيع الكهرباء 
7- يف املائة يف   6 %3.3 مقارنة مع ن�صبة  اإىل نحو 
امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة.. وانخف�صت  اأوروب����ا وال���ولي���ات 
املائة  يف   8.0 نحو  اإىل  املياه  �صبكات  يف  الفاقد  ن�صبة 
لتحقق  ال�صمالية  اأمريكا  املائة يف  15 يف  مقارنة مع 
بذلك معدلت عاملية رائدة على �صعيد خف�س الفاقد 
انقطاع  اأقل معدل  اأي�صا من حتقيق  املائي.. ومتكنت 
العامل  م�صتوى  على  �صنويا  م�صرتك  لكل  الكهرباء 
مبتو�صط 2.6 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة م�صجلة 
لدى نخبة �صركات الكهرباء يف دول الحتاد الأوروبي 
مما �صاهم بو�صول دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء 
على  احل�����ص��ول  يف  عامليا  الأوىل  للمرتبة  دب��ي  وم��ي��اه 
اأن�صطة  مم��ار���ص��ة  “�صهولة  تقرير  بح�صب  ال��ك��ه��رب��اء 

الدويل. البنك  عن  الأعمال 2018” ال�صادر 
للهيئة  اجلديد  الرئي�صي  املبنى  �صعادته  وا�صتعر�س 

الذي يحمل ا�صم “مبنى ال�صراع” حيث يعد اأطول واأكرب 
واأذكى مبنى حكومي يف العامل يحقق �صفر يف انبعاثات 
�صعادته لأح��دث جتارب  الكربونية كما تطرق  الغازات 
الذكي  ال��ت��ح��ول  الهيئة يف جم��ال  واأف�����ص��ل مم��ار���ص��ات 
يف  املوجودة  والروبوتات  ال�صطناعي  الذكاء  وتقنيات 
الذي ي�صم من�صات  املتعاملني  امل�صتقبل لإ�صعاد  مركز 
“رما�س”  الإفرتا�صي  الهيئة  وموظف  الذكية  الدفع 
الذي يعتمد على تقنية الذكاء ال�صطناعي للرد على 

اأ�صئلة املتعاملني وا�صتف�صاراتهم.

وحت����دث ال��ط��اي��ر ع���ن م��وؤ���ص��ر ال�����ص��ع��ادة ال����ذي يقي�س 
عن  املتعاملني  �صعادة  ن�صبة  ويومية  منتظمة  ب�صورة 
خدمات الهيئة وم�صاريع الهيئة التي تتم متابعتها من 
الهاتف  عرب   »Dashboard« حتكم  لوحة  خ��الل 

املحمول.
من جهته اأبدى الوفد الأمريكي اهتمامه بامل�صاركة يف 
م�صروعات الهيئة ول �صيما املتعلقة بالطاقة النظيفة 
يف  وامل�صاهمة  والتقنيات  واملعلومات  اخل��ربات  وتبادل 

حتقيق النمو امل�صتدام لإمارة دبي.

اختتام املوؤمتر العربي لعلوم الوراثة الب�سرية بدبي 
•• دبي-وام:

اختتمت ام�س فعاليات املوؤمتر العربي ال�صابع لعلوم الوراثة الب�صرية 
عمل  بور�صتي  الطبية  للعلوم  را�صد  بن  حمدان  جائزة  نظمته  ال��ذي 
الأويل حول ال�صت�صارات اجلينية يف الوطن العربي مب�صاركة كل من 
 40 من  واأك��رث  القاري  علياء  والدكتور  �صا�صانديني  �صونيكا  الدكتور 
طبيبا وطالبا حيث مت عر�س حالت وراثية ومناق�صتها ب�صكل عملي 

خالل الور�صة.
وتنظيم اجلينات مب�صاركة كل من  الوراثي  التباين  الور�صة  وتناولت 
باحثا خمتربيا  ايرين ها�صكل و25  والدكتور  الدكتور امييلي بريي 

بالإ�صافة اإيل عدد من الطالب املخت�صني بالتكنولوجيا احليوية.
املركز  رئي�س  للجائزة  العام  الأم��ني  اخلاجة  جنيب  الدكتور  واأع���رب 

�صهده  وم��ا  امل��وؤمت��ر  بنجاح  �صعادته  ع��ن  اجلينية  ل��ل��درا���ص��ات  ال��ع��رب��ي 
برناجمه العلمي على مدى ثالثة اأيام من اإقبال وتفاعل كبريين من 
ا�صتقبل عددا  اأن املركز  اإىل  قبل علماء الوراثة والأطباء العرب لفتا 
الهامة يف  العاملية  العديد من اجلهات  للتعاون مع  املبادرات  كبريمن 

جمال الوراثة الب�صرية.
تاأ�صي�صه يف عام  اإجن��ازات املركز خالل ع�صرة �صنوات منذ  اإىل  وتطرق 
التحديات  يواكب  مبا  امل�صتقبلية  وا�صرتاتيجيته  الآن  وحتى   2003
اأجل  التي تواجه الدول العربية يف جمال علوم الوراثة الب�صرية من 

حتقيق الأهداف املرجوة يف ظل الإمكانات الب�صرية واملادية املتاحة.
واأ�صاد �صعادة عبداهلل بن �صوقات املدير التنفيذي جلائزة ال�صيخ حمدان 
بن را�صد للعلوم الطبية خالل احلفل اخلتامي للموؤمتر بالنجاح غري 
اإيجابية من كبار علماء  اأفعال  ب��ردود  امل�صبوق للموؤمتر وال��ذي حظي 

مع  للتعاون  ا�صتعدادهم  على  اأك���دوا  وال��ذي��ن  فيه  امل�صاركني  ال��وراث��ة 
املركز يف اأن�صطته البحثية امل�صتقبلية.

للدرا�صات  العربي  باملركز  للعمل  امل��ط��ورة  بال�صرتاتيجية  اأ���ص��اد  كما 
خالل  وتفعليها  امل��رك��ز  اأن�����ص��ط��ة  تو�صيع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اجلينية 
البحثي  العلمي  الناجت  يف  امللحوظة  ال��زي��ادة  ملواكبة  املقبلة  ال�صنوات 

لعلوم الوراثة الب�صرية على م�صتوى الدول العربية.
العربي  املركز  مدير  علي  اآل  طالب  حممود  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
اأتاح  امل��وؤمت��ر  اأن  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  اجلينية  للدرا�صات 
للم�صاركني ا�صتعرا�س وتبادل الأبحاث يف الوطن العربي مع املجتمع 
ال����دويل م�����ص��ريا اإىل ان���ه ك���ان ف��ر���ص��ة ل��ت��ب��ادل اأح����دث ن��ت��ائ��ج البحاث 
بني  املثمر  ال��ت��ع��اون  اأن  م��وؤك��دا  البحثية  املل�صقات  اأف�����ص��ل  ومناق�صة 

امل�صاركني يف املوؤمتر �صي�صاعد يف تطوير علم الوراثة الب�صرية.

ال�شعفار يرتاأ�س االجتماع الدوري للجنة

 ا�ستعرا�س نتائج اأعمال اللجنة العليا لالأمن الداخلي لعام 2017

الطاير يبحث التعاون وتبادل اخلربات مع وفد من وزارة الطاقة االأمريكية

تـاأ�سيـ�س خمتبــر لالأبحــاث والتطـويــر متعــدد االأغـرا�س
•• دبي-وام:

وقعت كليات التقنية العليا ومركز حممد 
بن را�صد للف�صاء اتفاقية تعاون لتاأ�صي�س 
متعدد  وال���ت���ط���وي���ر  ل����الأب����ح����اث  خم���ت���رب 
الأغ���را����س ب��ح��ي��ث ي��دع��م امل��خ��ت��رب تنفيذ 
بجانب  للمركز  والتطوير  البحث  برامج 

توفري فر�س تدريب وتوظيف للطلبة.
وميثل هذا التعاون جزءا من ا�صرتاتيجية 
الكليات املتعلقة مببادرة تاأ�صي�س “ف�صاءات 
متعدد   - امل���خ���ت���رب  ب���اع���ت���ب���ار  البتكار” 
الأغرا�س - جزءا من هذه الف�صاءات التي 
يتم تاأ�صي�صها يف الكليات مبختلف فروعها 
التعليم  ت��دع��م  عملية  م�����ص��اح��ات  ل��ت��وق��ري 
الذكي وربط املخرجات بالقطاع ال�صناعي 

يف كل اإمارة.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ���ص��ع��ادة الدكتور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال�����ص��ام�����ص��ي م���دي���ر جممع 
كليات التقنية العليا و�صعادة يو�صف حمد 
مل��رك��ز حم��م��د بن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�صيباين 
را���ص��د ل��ل��ف�����ص��اء ب��ح�����ص��ور م�����ص��وؤول��ني من 

فاإن  ال��ت��ع��اون  ال��ط��رف��ني. ووف��ق��ا لتفاقية 
�صيتم  ال��ذي   - والتطوير  البحث  خمترب 
بدبي  للطالب  التقنية  كليات  يف  تاأ�صي�صه 
- �صيدعم التعاون بني اجلانبني يف اإجراء 
بالتكنولوجيا  واملتعلقة  املختلفة  الأبحاث 
ال��ف�����ص��اء لإي���ج���اد ح��ل��ول مبتكرة  وع���ل���وم 

للتحديات احلالية وامل�صتقبلية .
م�صاقات  لإع������داد  ال���ط���رف���ان  و���ص��ي��ت��ع��اون 
درا�صية اختيارية مبا يتوافق مع املختربات 
املتعددة الأغرا�س مع احلر�س على توفري 
للطلبة  وتوظيف  ورع��اي��ة  ت��دري��ب  فر�س 
يف  للم�صاركة  للطلبة  ال��ف��ر���ص��ة  واإت���اح���ة 
خرباتهم   وت���ط���وي���ر  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأب����ح����اث 

ومهاراتهم البحثية.
اأهمية  ال�صام�صي  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
التعاون مع مركز حممد بن را�صد للف�صاء 
ال���دول���ة ودخولها  ج��ه��ود  خ��ا���ص��ة يف ظ���ل 
ال��ع��امل��ي يف جم���ال الف�صاء  ال�����ص��ب��اق  ب��ق��وة 
العاملية  ال�صناعة  ه��ذه  يف  ريادتها  لإثبات 
العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  اأن  اإىل  م�����ص��ريا   ..
توجهات  مع  يتما�صى  مبا  خططها  ت�صع 

لإعداد  الرامية  الوطنية  وال��روؤى  القيادة 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ك���ف���اءات 
يف  التنمية  يف  وامل�صاهمة  التغيري  وق��ي��ادة 
الكليات  اأن  واأ���ص��اف  القطاعات.  خمتلف 
تعتمد  وا�صحة  عمل  ا�صرتاتيجية  لديها 
على تقدمي تعليم تطبيقي احرتايف ميكن 
اإ�صافة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���ص��ة  م��ن  الطلبة 
الوظيفية  واملهارات  العملي  التدريب  اإىل 
كبرية  اأهمية  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  وت��ويل 
لل�صراكة مع قطاعات العمل وال�صناعة مبا 
يدعم جاهزية الطلبة الوظيفية وقدرتهم 
امل��ت��غ��ريات ومتطلبات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
العمل امل�صتقبلية. واأ�صار اإىل اأن التفاقية 
تدعم حتقيق مبادرة “ف�صاءات البتكار” 
للتعليم  متنوعة  م�صاحات  تت�صمن  التي 
باملناهج  واملرتبطة  والإب��داع��ي  التطبيقي 
م����ن خاللها  وي���ت���م  ال���ع���م���ل  وب���ق���ط���اع���ات 
معا  للعمل  ال�صناعة  قطاعات  ا�صتقطاب 
امل�صغرة”  العلمية  “املتنزهات  خالل  من 
ال��ط��ال��ب ج����زءا حقيقيا من  ال��ت��ي جت��ع��ل 
واقع �صوق العمل وال�صناعة باإتاحة فر�صة 

له للعمل والتدريب وامل�صاركة يف البحوث 
املتعلقة بالقطاع ال�صناعي.

ولفت الدكتور ال�صام�صي اإىل اجلانب الهام 
البحوث  ب���اإج���راء  وامل��ت��ع��ل��ق  الت��ف��اق��ي��ة  يف 
لتاأكيد  الكليات  �صعي  ظل  يف  التطويرية 
جمال  يف  ع��ايل  تعليم  كموؤ�ص�صة  متيزها 
من  والعمل  التطبيقية  العلمية  الأبحاث 

خالل خمترب البحث والتطوير.
اإن توقيع  من جهته قال �صعادة ال�صيباين 
الأ�صا�صية  املهمة  اإط��ار  يف  ياأتي  التفاقية 
لتنفيذ  للف�صاء  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  مل��رك��ز 
املتعلقة  والدرا�صات  وامل�صروعات  الأبحاث 
عالقات  تاأ�صي�س  اإط��ار  ويف  الف�صاء  بعلوم 
ت��ع��اون م�����ص��رتك م��ع امل��وؤ���ص�����ص��ات الوطنية 
والأكادميية العريقة يف الدولة لال�صتفادة 
التقنية  الأب��ح��اث  من خرباتهم يف جم��ال 
البحثية  ال��ب��ي��ئ��ات  وت���وف���ري  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
اأهداف  ال��ق��ادرة على حتقيق  الح��رتاف��ي��ة 

املركز.
لتوفري  ت��ه��دف  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
وتوفري  وال���ت���دري���ب���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ن���اه���ج 

فاعل  ب�صكل  للم�صاركة  للطلبة  الفر�س 
والرتقاء  والتطوير  الأبحاث  عمليات  يف 

بخرباتهم يف هذا املجال.
مهيدات  جهاد  الدكتور  اأو�صح  جانبه  من 
العام  امل���دي���ر  ن���ائ���ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ع��م��ي��د 
الكليات  يف  التعليم  لتكنولوجيا  بالإنابة 
“ف�صاءات البتكار” تقوم على  اأن فل�صفة 
ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  م��ع  ال�����ص��راك��ة  اع��ت��ب��ار 
ج���زء دائ���م م��ن ال��ف�����ص��اء الب��ت��ك��اري وهذا 
التفاقية مع مركز حممد بن  ما تعك�صه 
املخترب  ه��ذا  �صيمثل  حيث  للف�صاء  را�صد 
متعدد الأغرا�س جزء من ف�صاء البتكار 
�صيتم من  وال����ذي  ل��ل��ط��الب  دب���ي  كلية  يف 
بعامل  اأك���رب  ب�صكل  الطلبة  رب��ط  خاللها 
اجلارية  وال��ب��ح��وث  وال��ت��ط��ورات  الف�صاء 
اإع��دادا وكفاءة يف  اأكرث  يف جماله ليكونوا 

خدمة هذا القطاع م�صتقبال.
واأ�صار اإىل اأن اأي ف�صاء ابتكاري يف الكليات 
�صتة مناطق كل منها متخ�ص�س  يت�صمن 
واإنتاج  ال��ذك��ي  التعليم  وي��دع��م  ج��ان��ب  يف 

الأفكار اخلالقة.

�سرطة اأبوظبي واأكادميية ربدان 
تناق�سان اأف�سل املمار�سات

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي مع اأكادميية ربدان باأبوظبي - خالل اجتماع  اإدارة املتابعة ال�صرطية يف �صرطة  ناق�صت 
م�صرتك - و�صع اآلية بحث ودرا�صة اأف�صل املمار�صات املطبقة يف جمالت املتابعة ال�صرطية وخدمة 
املجتمع وبرامج النقاط املرورية وتاأهيل ورعاية النزلء واملفرج عنهم. ح�صر الجتماع .. املقدم 
�صيف الواحدي رئي�س ق�صم املتابعة ال�صرطية واملقدم اأحمد النيادي رئي�س ق�صم العقوبات البديلة 
والنقيب حممد املحمودي رئي�س ق�صم النقاط املرورية والرائد �صامل الكعبي املن�صق بني �صرطة 

اأبوظبي والأكادميية. ومن الكادميية.. الدكتور بيرت جين�س والدكتور اندرو مي�صن�س.
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 اعالن حكم غيابي بالن�سر

اإعالن حكم غيابي

 يف الدعوى رقم 2017/10145 جتاري ايجارات
اإمارة  العنوان:  عبدالرحمن  احمد  كلثم   / الإع��الن  طالب  له  املحكوم 
���ص��ارع رق��م -B10 فيال رق��م 20- �س.ب:  ال��رب���ص��اء 3-  ب��ردب��ي-  دب���ي- 
اإعالنه/  املطلوب  عليه  املحكوم   0505533531 متحرك:  دب���ي-   7944
وميثلها  ����س.ذ.م.م  التموين  خلدمات  �صوليو�صنز  هو�صبيتاليتي  توتال 
حمل  جمهول   : العنوان  اجلن�صية  هندي  فالبيل  كافيل  عبداللطيف 
اللجنة  حكمت   2018/1/15 بجل�صة  ال�صادر  احلكم  .منطوق  الق��ام��ة 
للمدعية قيمة  ت����وؤدي  ب���اأن  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  مب��ث��اب��ة احل�����ص��وري: 
 1845000 املبلغ  اجمايل  عليها  املتفق  الفائدة  اىل  بال�صافة  ال�صيكات 
درهم عن الفرتة من تاريخ للفرتة 2016/6/19 وحتى 2017/3/18. 2- 

الزام املدعى عليها بر�صوم وم�صروفات الدعوى.
وحيث اأن القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه 
عدم  ح��ال��ة  نهائي  لي�صبح  متهيداً  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك  الطعن  م��ن 

الطعن عليه يف املواعيد القانونية.  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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   يف  الدعوى 2017/1860  جتاري كلي   
�صد املدعي عليهم: �صركة البيكاين التجارية �س.ذ.م.م مليحة انور بيكاين- م�صطفى 
مزروعي  اك��رب  علي  حم��م��ود  ������س.ذ.م.م-  للكيماويات  ال��ع��امل  جنمة  ���ص��رو���س-  علي 
دع��وى مقامة �صدكم  ان هناك  اي���ران  مب��ا  ���ص��ادرات  بنك   : م��ن  املقامة  قم�صري. 
مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم : 2017/1860 جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا 
خبريا  م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�صنة 
1992 م بخ�صو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�صور اجتماع خربة  او 
من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم 
اخلمي�س املوافق 2018/1/25 يف متام ال�صاعة 11:30 �صباحا ، ويرجى منكم اح�صار 
كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع دبي - مركز حمر 

عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف/ حممد �سعيد ال�سريف 

 اجتماع خربة
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  يف الدعوى  رقم : 2017/1482 جتاري كلي 

املدعى عليه الثالث: علي �صعيد عبدالرحيم �صعيد املري 
املذكورة  بالدعوى  ح�صابيا  خبريا  انتدابنا  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
او  مكلفني  فاأنتم  وعليه  انيب  خالد  املدعي:  من  �صدكم  واملفرفوعة  اعاله 
من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 
املنتدب   اخلبري  مبكتب  وذلك  �صباحاً   11:00 ال�صاعة  متام  يف   2018/02/01
الكائن دبي - الهناء �صنرت - بجوار داور ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب 
فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم : 229/228 نطلب احل�صور باملوعد واملكان املحدد 
واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 
احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 

       عمر ن�سري / اخلبري احل�سابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك : ربوع بلودان التجارية ذ.م.م

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:winner popcom ويرن 
املودعة بالرقم  : 284506     بتاريخ : 2017/12/14

باإ�صم :ربوع بلودان التجارية ذ.م.م
وعنوانه :ال�صارقة املنطقة ال�صناعية 4 �صارع الوحدة جانب الفطيم لل�صيارات هاتف: 065332200

bader5656601@hotmail.com :فاك�س: 065378119 �صندوق الربيد: 27819 امييل 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
فئة 30 القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة ال�صطناعية الرز والتابيوكا وال�صاغو الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنعه من اخلبز 
واخلل  اخل��ردل  امللح  اخلبز  وم�صاحيق  اخلمرية  ال���ص��ود  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر 

وال�صل�صات التوابل البهارات الثلج.
و�صف العالمة:ار�صية باللون الزرق الغامق من العلى وال�صفل ويتو�صطها لون �صماوي وخط مائل بالحمر من ال�صفل 
بالعربي مكتوب  باللبا�س الحمر وقبعة حمراء ويرن  �صكل �صبي  �صكل كرتوين على  بو�صار وجانبة  �صكل حبه  ويتو�صطها 
باللون الحمر والبي�س winner مكتوب باللون ال�صفر والحمر والبي�س popcom باللون الربتقايل والبي�س.

الإ�صرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن الكلمات winner popcom كل على 
حده يف الو�صع العادي.

اإر�صالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  21  يناير 2018 العدد 12229 العدد 12229 بتاريخ 2018/1/21   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10579/2017 �سكني 
اىل املدعى عليه :ادم حممد ابراهيم �صيف 

 مبا اأن املدعي : �صركة دانية لالدارة وال�صت�صارات العقارية ذ.م.م
املركز بطلب  ام��ام  اي��ج��ارات  �صكني  ال��دع��وى 02/10579/2017  اأق��ام �صدكم    قد 
كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ى  بذمة  تر�صد  ان��ه  ماليه:  مطالبه   : بالتايل  الزامكم 
يف  اخ���ط���اره  ورغ����م   2016/12/20 وح��ت��ى   2016/07/21 م���ن  ل��ل��ف��رتة  اي��ج��اري��ة 

2016/08/15 ميتنع عن ال�صداد.
ومئتان  ال��ف  ع�صر  )�صتة  مببلغ  �صيك  ل��ه  ح��رر  عليه  امل��دع��ى  ان  مالية:  مطالبة 
�صداد  له وميتنع عن  ايجارية وتبني عدم وج��ود ر�صيد  دره��م( كقيمة  وخم�صون 

مقابلة برغم اخطاره بتاريخ 2017/08/15.
مطالبة مالية: الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

الثالثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
الثالثة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�صاعة   2018/01/23 امل��واف��ق 
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف   . الن�صر  تاريخ  اي��ام من  امل�صافة اىل ثالثة  بتق�صري مدة  اأم��ر  ، وقد 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات .

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

اأعلنت بكني ام�س اأنها ار�صلت �صفينة حربية لبعاد مدمرة �صواريخ 
جمموعة  من  مقربة  على  باإبحارها  �صيادتها  “انتهكت”  امريكية 
جزر يف بحر ال�صني اجلنوبي املتنازع عليه. وقالت وزارة اخلارجية 
 12 بعد  على  اأب��ح��رت  هوبر”  ا���س  ا���س  “يو  ال�صفينة  ان  ال�صينية 
للجزيرة(  ال�صينية  )الت�صمية  هوانغيان  جزيرة  من  بحريا  ميال 
الذي  اإبالغ بكني. و�صل�صلةاجلزر  يناير دون  الثاين  17 كانون  ليل 
يطلق عليها �صكاربورو، تبعد نحو 230 كلم عن الفيليبني يف بحر 
ال�صني اجلنوبي، الذي تطالب بكني بال�صيادة عليه و�صط معار�صة 
دول اخرى. وقال املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية لو كانغ ان ال�صفينة 
المريكية انتهكت �صيادة ال�صني وم�صاحلها المنية وعر�صت امن 
ال�صفن ال�صينية املجاورة لتهديد كبري. وقالت وزارة الدفاع ال�صينية 
يف بيان منف�صل ان فرقاطة �صينية اتخذت تدابري فورية للتاأكد من 
ال�صفينة المريكية واأبعدتها بعد ان حذرتها. ان�صمت “يو ا�س ا�س 
وتقوم  الم��ريك��ي،  ال�صابع  ال���ص��ط��ول  عمليات  اىل  م��وؤخ��را  هوبر” 
�صابق هذا  ن�صر يف وقت  بيان  بح�صب  انت�صار م�صتقلة  بعملية  حاليا 
اآ�صيا  يف  مهامها  وتت�صمن  المريكية.  البحرية  موقع  على  ال�صهر 
“التعاون المني وبناء �صراكة والقيام بعمليات روتينية يف املنطقة«. 
وياأتي احلادث بعد العالن عن ا�صرتاتيجية دفاع امريكية تقول ان 

امريكا تواجه “تهديدات متزايدة” من ال�صني ورو�صيا.

اأفاد م�صوؤولون باأن حمكمة اأمريكية ق�صت ب�صجن مربمج �صيني مدة 
5 �صنوات بعد اإدانته بالتج�ص�س و�صرقة رمز برنامج كمبيوتر متلكه 
�صركة تكنولوجيا اأمريكية. واأكد بيان لوزارة العدل الأمريكية احلكم 
الذي �صدر اخلمي�س بحق مطّور الربامج �صو جياكيانغ )32 عاماً(، 
من دون اأن يتم ذكر ا�صم ال�صركة. وقال املحامي الأمريكي جيفري 
جياكيانغ،  �صو  “�صرق  املحاكمة  ج��رت  حيث  ن��ي��وي��ورك  يف  ب��ريم��ان 
متعلقة  تكنولوجية  اأ�صراراً  فدرالية،  �صابقاً يف حمكمة  اعرتف  كما 

بالتجارة من موظف اأمريكي بهدف اإفادة احلكومة ال�صينية«.
اإن  2016 بالتهم املتعلقة بال�صرقة، وقال م�صوؤولون  واأقر �صو عام 
خطته كان تهدف لإفادة جلنة التخطيط ل�صوؤون ال�صحة والعائلة 

ال�صينية.
 وبح�صب وثائق املحكمة اعرتف �صو اأنه بنى ن�صخة مماثلة للربنامج 
امل��م��ل��وك لل�صركة واأخ���ذه���ا م��ع��ه ع��ن��د م��غ��ادرت��ه ل��ه��ذه ال�����ص��رك��ة عام 
براجمها  ن���واة  على  حت��اف��ظ  ال�صركات  اأن  امل��ع��روف  وم��ن   ،2014
يف  متخفيني  بعميلني  �صو  والتقى  ال�صرية.  من  بكثري  احلا�صوبية 
فندق يف وايت بالينز يف نيويورك عام 2015، وقّدم لهما الربنامج 
اأ�صوله. وقال �صو للعميلني يف ذلك  املعدل يف حماولة منه لإخفاء 
ح�صبما  زبائن”،  “عدة  اإىل  نف�صه  الربنامج  رمز  اأعطى  اإن��ه  الوقت 

جاء يف بيان وزارة العدل.

�صراح قائدي  اإطالق  اأنه مت  ال�صبت،  ام�س  الفلبينية  ال�صرطة  قالت 
قارب �صيد اإندوني�صيني، مت احتجازهما لأكرث من �صهرين من قبل 

من ي�صتبه اأنهم من املت�صددين جنوب الفلبني.
اإىل  ت�صليمهما  مت  ال�صحيتني،  ف��اإن  ال�صرطة،  م��ن  لتقرير  وطبقاً 

احلاكم ال�صابق لإقليم �صولو .
وكان من ي�صتبه اأنهم من جماعة اأبو �صياف قد اختطفوا الرهينتني 
جنوب  اأق�صى  ت��اوي،  ت��اوي  اإقليم  من  بالقرب   ،2016 نوفمرب  يف 

الفلبني.
جنوب  كيلومرت  األ��ف  بعد  على  ج��ول��و،  ج��زي��رة  يف  احتجازهما  ومت 
مانيال، اإىل جانب رهائن اأجانب وحمليني اآخرين، يزعم اأنه مقابل 

فدية.
وقالت ال�صرطة اإنها مل تعرف بعد ما اإذا كانت الفدية قد دفعت اأم ل، 

ومل تت�صح بعد مالب�صات اإطالق �صراحهما.
12 رهينة يف جولو واإقليم  اأكرث من  ومازال املت�صددون يحتجزون 

با�صيالن القريب.

عوا�صم

بكني

مانيال

وا�شنطن

�سيول تطلب تو�سيحات بعد 
تعليق زيادة وفد ال�سمال 

•• �صيول-اأ ف ب:

طلبت كوريا اجلنوبية من كوريا ال�صمالية تو�صيحات ب�صاأن ا�صباب تعليقها 
على  �صتجرى  التي  الثقافية  للن�صاطات  لالإعداد  وفد  ار�صال  خطة  فجاأة 
التوحيد  وزي��ر  اأعلنه  ما  بح�صب  ال�صتوية،  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  هام�س 
ا�صخا�س  �صبعة  م��ن  وف��د  ار���ص��ال  ق��ررت  يانغ  بيونغ  وك��ان��ت  ال�صبت.  ام�س 
بقيادة هيون �صونغ-يول جنمة فرقة ن�صائية لأغاين البوب يف نهاية هذا 
ان  يفرت�س  التي  الثقافية  للن�صاطات  املخ�ص�س  امل��ك��ان  لتفقد  ال���ص��ب��وع، 
جترى يف �صيول وغوانغنوغ يف اجلنوب خالل الوملبياد. وهيون �صونغ-يول 
التي تقول تقارير اإنها �صديقة �صابقة للزعيم الكوري ال�صمايل كيم جونغ-

اون، كانت �صت�صبح اول �صخ�صية من ال�صمال تتوجه اىل اجلنوب منذ اربع 
�صنوات لو جرت الزيارة كما كان مقررا.

لكن بيونغ يانغ ابلغت �صيول بانها علقت الزيارة بدون ذكر اي �صبب. ومل 
الكوري  التوحيد  ارجئت. وقال وزير  او  الغيت  الزيارة  اذا كانت  يعرف ما 
اىل  بالفاك�س  ر�صالة  “ار�صلنا  لل�صحافيني  ميونغ-غيون  �صو  اجلنوبي 
ال�صمال ... حواىل ال�صاعة 11،20 )09،20 ت غ( نطلب فيها تو�صيحات«. 
وا�صاف “ابلغنا ال�صمال مبوقفنا باأن كل ال�صتعدادات للزيارة اجنزت وباأنه 

ميكن لل�صمال واجلنوب ان يتفقا على موعد جديد” لهذه الزيارة.
اإنها  ذك��رت  اجلنوبية  كوريا  يف  تقارير  مو�صوع   2013 عام  كانت  وهيون 
اإباحية.  اآخرين لأنها ظهرت يف افالم  اأُعدمت مع نحو ع�صرة مو�صيقيني 
ون��ف��ت بيونغ ي��ان��غ بغ�صب ال��ت��ق��اري��ر، وظ��ه��رت ه��ي��ون يف وق��ت لح��ق على 

التلفزيون الر�صمي.

بالغ للجنائية الدولية ب�شاأن ق�شية عهد التميمي

اإ�سراب �سامل وت�سعيد �سد االحتالل يف فل�سطني بعد غد

خماوف من االزمة بني رو�سيا وجمل�س اوروبا  

اجلامعة العربية تعلن م�ساركتها يف متابعة االنتخابات الرئا�سية امل�سرية

وا�سنطن : املناف�سة من ال�سني ورو�سيا »اأخطر« من االإرهابالبابا يحث يف بريو على مكافحة »بالء« الف�ساد 
ول�صيما  الزعماء  اأح��د  وب��ج��واره  اإليه  ي�صري  اأن  ال��ن��ادر 
والبابا   . كوت�صين�صكي  م��ث��ل  ف�صائح  ت��الح��ق��ه  زع��ي��م��ا 
فرن�صي�س اأرجنتيني وهو اأول بابا للفاتيكان من اأمريكا 
الالتينية. وقال البابا يف كلمة خارج ق�صر الرئا�صة يف 
اأي �صيء يتم القيام به ملكافحة  و�صط العا�صمة ليما” 
هذا البالء الجتماعي ي�صتحق اأق�صى اهتمام وم�صاعدة 

منا.. هذه معركة ت�صملنا جميعا«.
الربازيل  ابتداء من  الالتينية  اأمريكا  وت�صارع دول يف 
اإهدار  ت�صمل  ف�صاد  ف�صائح  واملك�صيك  الأرجنتني  حتى 
مليارات الدولرات و�صا�صة وم�صوؤولني تنفيذيني كبارا 
الربازيلية  اأودي��ربي�����ص��ت  ب�صركة  �صلة  على  معظمهم 

مل�صروعات البناء.

•• ليما-رويرتز:

وجه البابا فرن�صي�س نداء قويا ملكافحة الف�صاد يف بريو 
�صهر  بعد  وذل���ك  اجتماعي  “فريو�س”  ب��اأن��ه  وو���ص��ف��ه 
�صابق  ب��ريو عفوا ع��ن رئي�س  اإ���ص��دار رئي�س  واح��د م��ن 
حقوق  وانتهاك  امل�صروع  غ��ري  بالك�صب  لإدان��ت��ه  �ُصجن 
الإن�صان. وقال البابا يف الوقت الذي كان يجل�س بجواره 
رئي�س بريو بيدرو بابلو كوت�صين�صكي اإن معاجلة الف�صاد 
اأكرب من ثقافة ال�صفافية بني الكيانات  “قدرا  يتطلب 
ال��ع��ام��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وامل��ج��ت��م��ع امل���دين ..واأن�����ا ل 
اإدانة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الكن�صية«.  الأو���ص��اط  اأ�صتبعد 
فمن  ال�صابقة  جولته  خ��الل  الف�صاد  فرن�صي�س  البابا 

•• عوا�صم-وكاالت:

دع����ت ح���رك���ة ف��ت��ح اإىل الإ����ص���راب 
ال�����������ص�����ام�����ل ال������ث������الث������اء امل����ق����ب����ل، 
الحتالل  مع  املواجهات  وت�صعيد 
التما�س،  الإ�صرائيلي على خطوط 
الرئي�س  باإعالن  التنديد  ملوا�صلة 
القد�س  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي 

عا�صمة لإ�صرائيل.
ودع����ت ح��رك��ة ف��ت��ح يف ب��ي��ان ام�س 
ب���ق���رارات  الل����ت����زام  اإىل  ال�����ص��ب��ت، 
تت�صمن  ال���ت���ي  امل���رك���زي  امل��ج��ل�����س 
موا�صلة املقاومة ال�صعبية ال�صلمية 
داعية  الفل�صطينية،  الأر����س  على 
الدول العربية ملقاطعة زيارة نائب 
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي م��اي��ك بين�س 
فتح  ح��رك��ة  وح���ذرت  املنطقة.  اإىل 
املتنفذين يف وكالة “الأونروا” من 
حلملة  الوظيفي  الف�صل  ممار�صة 
ال����ذي م��ن �صاأنه  ال��دب��ل��وم  ���ص��ه��ادة 
بالبطالة  فل�صطني  �صعب  اإغ����راق 
وال���ف���ق���ر.  م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، دعا 
وزير اخلارجية الفل�صطيني ريا�س 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  املالكي 
القانونية،  ولي��ت��ه��ا  مم��ار���ص��ة  اإىل 
ودون اإبطاء، ملنع ا�صتمرار اجلرائم 
الفل�صطيني،  ال�صعب  �صد  املرتكبة 
وع���ل���ى وج����ه اخل�������ص���و����س، ح���الت 
خا�صًة  الأط��ف��ال،  حقوق  انتهاكات 
ح�����ال�����ة الع�����ت�����ق�����ال والح�����ت�����ج�����از 
التميمي  عهد  للطفلة  التع�صفي 
م�����ن ال����ن����ب����ي �����ص����ال����ح، م����ن����ذ 19 
دي�صمرب، يف انتهاك وا�صح للقانون 

الدويل حلقوق الن�صان.
“وفا”  وك��ال��ة  ذك��رت��ه  م��ا  وبح�صب 
دعا  ال�����ص��ب��ت،  ام�����س  الفل�صطينية، 
للمحكمة  العامة  “املدعية  املالكي 
بن�صوده،  ف��ات��و  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
القانونية،  ولي��ت��ه��ا  مم��ار���ص��ة  اإىل 
ودون اإبطاء، ملنع ا�صتمرار اجلرائم 

وال��ع��م��ل وال��ب��ن��اء ع��ل��ى الإجن�����ازات 
الدولة  جت�صيد  حتى  الفل�صطينية 

وعا�صمتها القد�س. 
اخلارجية  وزي������ر  ق�����ال  ����ص���ي���ا����ص���ا، 
ال���رو����ص���ي ���ص��ريغ��ي لف�������روف، اإن 
املقرتح الرو�صي حول لقاء الرئي�س 
الوزراء  رئي�س  مع  عبا�س  حممود 
ما  نتانياهو  بنيامني  الإ�صرائيلي 
�صروط  ودون  الطاولة،  على  ي��زال 

م�صبقة.
واأ����ص���اف لف�����روف خ���الل موؤمتر 
�صحايف يف نيويورك بح�صب وكالة 
الوزراء  رئي�س  على  اقرتحنا  معاً: 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي حممود  وال��رئ��ي�����س 
دون  مو�صكو  يف  ل��ق��اء  عقد  عبا�س 
���ص��روط م�����ص��ب��ق��ة، وه����ذا الق����رتاح 
فاإن  اأفهم  قائماً، وح�صبما  ي��زال  ل 
ملثل  ا�صتعداد  على  عبا�س  الرئي�س 

هذا اللقاء.
قريباً  ل��دي��ن��ا  “�صتكون  وت����اب����ع: 
ات���������������ص�������الت م��������ع ال�����ق�����ي�����ادت�����ني 
ونحن  والإ�صرائيلية،  الفل�صطينية 
نود �صماع الفر�س املتوفرة للخروج 

من هذا الو�صع ال�صعب«.
كما انتقد لفروف القرار الأمريكي 
ت���ق���ل���ي�������س مت����وي����ل وك�����ال�����ة غ����وث 
الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 
اأون�������روا، ق���ائ���اًل: يف ال��ب��داي��ة كان 
حتول  ثم  التمويل،  حجب  ال��ق��رار 
هذا  طبعاً،  املبلغ،  ن�صف  دف��ع  اإىل 
على  ف��ع��ل��ي  ب�صكل  ���ص��ي��وؤث��ر  الأم����ر 
لالجئني  ال�صرورية  الحتياجات 
ال�صالم  وع��م��ل��ي��ة  الفل�صطينيني، 
القرار  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  املنطقة.  يف 
“يقو�س اجلهود لتلبية  الأمريكي 
احتياجات الالجئني الفل�صطينيني 
مع  �صنت�صاور  ون��ح��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ما  و���ص��رنى  املعنية،  ال��ب��ل��دان  كافة 

ميكن عمله«.

م�صاءلة  ل�صمان  املمكنة  اخلطوات 
جمرمي احلرب الإ�صرائيليني على 
الوقت  ويف  واحتاللهم،  جرائمهم 
لالأطفال  احل��م��اي��ة  ت��اأم��ني  نف�صه 

وللمدنيني الفل�صطينيني«.
وجدد املالكي التاأكيد على �صرورة 
التحقيق اجلنائي  فتح  ال�صراع يف 
جمرمي  ردع  يف  ي�������ص���اه���م  مب�����ا 
اأر�س  العدالة يف  احل��رب، وحتقيق 
خالل  م��ن  املحتلة  فل�صطني  دول��ة 
عدم ال�صماح بالإفالت من العقاب، 
امل�صوؤولني  ع���ن  احل�����ص��ان��ة  ورف�����ع 

واملجرمني ال�صرائيليني.
“عوفر”  حم�����ك�����م�����ة  وك��������ان��������ت 
الع�صكرية، مددت الأربعاء املا�صي، 
فرتة اعتقال الطفلة الأ�صرية عهد 
التميمي، ووالدتها نارميان، للمرة 
ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ال����ت����وايل، وح����ددت 

املرتكبة �صد ال�صعب الفل�صطيني”، 
انتهاكات  “حالت  ع��ل��ى  م�������ص���دداً 
حالة  وخ�ص�س  الأط���ف���ال،  ح��ق��وق 
التع�صفي  والح���ت���ج���از  الع���ت���ق���ال 
 19 م��ن��ذ  التميمي  ع��ه��د  للطفلة 

دي�صمرب املا�صي«.
اجلرائم  “هذه  اأن  امل��ال��ك��ي  واأك����د 
تقع  التي  اجل��رائ��م  مل�صتوى  ترقى 
�صمن اخت�صا�س املحكمة اجلنائية 
عليها  املن�صو�س  وت��ل��ك  ال��دول��ي��ة، 
متابعاً  الأ�صا�صي”،  روم��ا  نظام  يف 
جمرد  هي  التميمي  عهد  “ق�صية 
دليل اآخر على ال�صيا�صات واجلرائم 
احلرمان  يف  املتمثلة  الإ�صرائيلية 
ال�����ص��دي��د وال��ت��م��ي��ي��ز ���ص��د احلقوق 
الفل�صطيني  لل�صعب  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

واأطفال فل�صطني«.
و�صدد املالكي “على اأهمية اإجراء كل 

31 من  ل��ه��ا يف  ا���ص��ت��م��اع  ج��ل�����ص��ة 
ا�صتماع  وجل�صة  اجل����اري،  ال�صهر 
الثاين  ال��ي��وم  يف  لوالدتها  مماثلة 

من �صهر �صباط املقبل
يف غ�صون ذلك، نظم حزب القائمة 
وقفة  “احلمر واخل�صر”  املوحدة 
مدينة  يف  فل�صطني،  مع  ت�صامنية 
مب�صاركة  ال���دمن���ارك���ي���ة،  ي���وري���ن���غ 
يف  الفل�صطينية  اجل��ال��ي��ة  ملتقى 
الفل�صطينية  والرابطة  الدمنارك 
املتحدثون  واأك��د  اآل��ربغ.  يف مدينة 
“�صفا”،  يف الوقفة، بح�صب وكالة 
اإقامة  يف  الفل�صطينيني  ح��ق  على 
القد�س،  وعا�صمتها  م�صتقلة  دولة 
الحتالل  على  ال�صغط  وممار�صة 
وال�صرائع  ب��ال��ق��وان��ني  ل���الل���ت���زام 

الدولية.
و������ص�����ددوا ع���ل���ى رف�����ص��ه��م اإع�����الن 

•• القاهرة-وام: 

النتخابات  متابعة  يف  ببعثة  م�صاركتها  ع��ن  العربية  اجل��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت 
62 – 82 مار�س  اإجراوؤها خالل الفرتة من  املقرر  الرئا�صية امل�صرية 
تاأتي يف  امل�صاركة  هذه  باأن  ام�س  اجلامعة  اأ�صدرته  بيان  واأفاد   .8102
اإطار احلر�س الكبري الذي توليه ملواكبة هذا ال�صتحقاق النتخابي الهام 
الذي ياأتي كخطوة هامة يف تعزيز م�صرية الدميقراطية واحلكم الر�صيد 
يف جمهورية م�صر العربية.. منوها اإىل اأن اجلامعة �صبق واأن �صاركت يف 
متابعة كافة ال�صتحقاقات النتخابية خلارطة الطريق التي جرت على 

مدار عامي 4102 و5102.
العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  اإن  البيان  وق��ال 
رئي�س  امل�صاعد  العام  الأم��ني  غزالة  اأب��و  هيفاء  الدكتورة  ال�صفرية  كلف 
التي يجري ت�صكيلها حاليا من  البعثة  قطاع الإعالم والت�صال برئا�صة 
العربية  اجلن�صيات  خمتلف  من  العامة  الأم��ان��ة  موظفي  من  جمموعة 
اأيام  خ��الل  امل�صرية  املحافظات  م��ن  ع��دد  على  توزيعهم  �صيتم  وال��ذي��ن 

القرتاع وفقا خلطة انت�صار �صتعد خالل الفرتة املقبلة.
واأو�صح اأنه �صيتم اختيار اأع�صاء البعثة العامة بناء على عدد من املعايري 

منها اخلربة ال�صابقة والتوازن يف التمثيل بني الن�صاء والرجال واأن يكون 
اأع�صاء البعثة من ذوي اجلن�صية غري امل�صرية نظرا لأن القواعد تقت�صي 
�صمانا  النتخابات  فيها  تتم  التي  ال��دول��ة  من  اأع�صاء  فيها  ي�صارك  األ 

للحيادية التامة لكافة اأع�صاء البعثة اأثناء تاأدية مهامهم.
ومن املقرر توقع ال�صفرية اأبو غزالة رئي�صة البعثة خالل الفرتة املقبلة 
الوطنية لالنتخابات  والهيئة  العربية  الدول  تفاهم بني جامعة  مذكرة 

حول حقوق وواجبات متابعي بعثة اجلامعة.
الأزمات  اإدارة  مبقر  عمليات  غرفة  اإن�صاء  �صيتم  اأن��ه  اإىل  البيان  واأ���ص��ار 
والر�صد التابعة لقطاع الإعالم والت�صال مبقر الأمانة العامة جلامعة 
والأجهزة  املعدات  من  مبجموعة  جمهزة  �صتكون  والتي  العربية  ال��دول 
يف  و�صت�صم  املختلفة  الت�����ص��ال  وو���ص��ائ��ل  احلديثة  والب�صرية  ال�صمعية 
وم�صائية  �صباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  م��ن  جم��م��وع��ة  ع�صويتها 
وت�����ص��ط��ل��ع مب��ه��ام ال��ر���ص��د الإع���الم���ي ل��ت��ط��ورات الأح������داث ع��ل��ى مدار 
دوري  ب�صكل  مالحظاتهم  وتلقي  البعثة  متابعي  مع  والتوا�صل  ال�صاعة 
التي  والإر�صادات  بالتعليمات  املتابعني  واإب��الغ  النتخابية  العملية  خالل 
اأيام الق��رتاع ي�صار اإىل  ت�صدر عن رئا�صة البعثة واإع��داد التقارير طوال 
انتخابات  راقبت  بعثة   71 على  يزيد  ما  الآن  حتى  اأر�صلت  اجلامعة  اأن 

رئا�صية وبرملانية وا�صتفتاءات جرت يف العديد من الدول العربية ويف عدد 
من الدول الأجنبية و�صارك فيها اأكرث من 1800 مراقبا من موظفي 

الأمانة العامة على مدار ال�صنوات ال�صابقة.
اجتماعات  ع��دة  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  �صتعقد  البعثة  اإن  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
بالعملية النتخابية وعلى  املعنية  امل�صرية  ولقاءات مع خمتلف اجلهات 
راأ�صها الهيئة الوطنية لالنتخابات ووزارة الداخلية.. معربا عن الرتحيب 
باللتقاء والتن�صيق مع اجلهات واملنظمات الأخرى التي �صتتابع العملية 

النتخابية.
حمايد  م��و���ص��وع��ي  تقييم  ت��ق��دمي  اإىل  مهمتها  خ���الل  ال��ب��ع��ث��ة  وت��ه��دف 
و�صامل حول خمتلف مراحل العملية النتخابية بدءا من عملية ت�صجيل 
والعد  الق���رتاع  وعمليتي  النتخابية  واحل��م��الت  واملر�صحني  الناخبني 
والفرز و�صول اإىل اإعالن النتائج النهائية واأن ياأتي هذا التقييم لقيا�س 
املنظم للعملية النتخابية  القانوين  مدى توافق الإج��راءات مع الإط��ار 

واملعايري الدولية املتعارف عليها.
ويف هذا الإطار.. �صت�صدر البعثة تقريرا �صامال يت�صمن كافة مالحظاتها 
النتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ح�����ص��ني  وت��و���ص��ي��ات��ه��ا  ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة 

امل�صتقبلية.

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
الحتالل  لدولة  عا�صمة  القد�س 
ال�صمت  منتقدين  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 
وممار�صات  ج���رائ���م  ع��ل��ى  ال�����دويل 
ال�صعب  �صد  العن�صرية  الحتالل 

الفل�صطيني.
وبدوره، اأ�صاد اأمني �صر حركة فتح 
حم��م��د م��ل��ح��م، مب��ن��ا���ص��رة حزب 
القائمة املوحدة )احلمر واخل�صر( 
ل��ل��ق�����ص��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، داع���ي���اً 
بالفعاليات  ال���ص��ت��م��رار  ل�����ص��رورة 
الفل�صطينية  للق�صية  امل��ن��ا���ص��رة 

للتعريف بها.
احلكيم،  ال���ق���ي���ادة  م���وق���ف  وث���م���ن 
للتحرك  امل�����ج�����ال  ف���ت���ح  وال���������ذي 
ال���غ���رب���ي بلغة  ال��ع��ق��ل  وخم���اط���ب���ة 
عدالة  واأك������د  ي��ف��ه��م��ه��ا،  وا����ص���ح���ة 
واملحافظة  الفل�صطينية،  الق�صية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

التي   2018 لعام  الأمريكية  الوطني  الدفاع  ا�صرتاتيجية  ك�صفت 
اأن  تعتقد  -البنتاغون  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأن  عنها  الك�صف  مت 
املناف�صة من ال�صني ورو�صيا ت�صكل خطراً اأكرب على الوليات املتحدة 

من الإرهاب.
وقال التقرير اإن “املناف�صة ال�صرتاتيجية بني الدول ولي�س الإرهاب 

هي الآن م�صدر القلق الرئي�صي لالأمن الوطني الأمريكي«.
واأ�صاف اأنه من الوا�صح ب�صكل متزايد اأن ال�صني ورو�صيا ترغبان يف 
ت�صكيل عامل يتفق مع منوذجيهما ال�صتبدادي احل�صول على �صلطة 
للدول  والأمنية  والدبلوما�صية  القت�صادية  ال��ق��رارات  على  الفيتو 

الأخرى.

اأن ال�صني ت�صتخدم اقت�صاديات مفرت�صة لتخويف  واعترب التقرير 
بحر  ف��ى  الأج����واء  على  الع�صكرية  ال�صفة  ت�صفي  بينما  ج��ريان��ه��ا، 

ال�صني اجلنوبي.
التاأثري  ال��دول املجاورة لها وحت��اول  اإن رو�صيا انتهكت ح��دود  وق��ال 

على قراراتها القت�صادية والدبلوما�صية والأمنية.
كما جاءت التهديدات من كوريا ال�صمالية واإي��ران، اللتني و�صفهما 

التقرير باأنهما دولتني “مارقتني«.
للدرا�صات  نيتز  ب��ول  ماتي�س يف مدر�صة  الدفاع جيم�س  وزي��ر  وق��ال 
الإرهابيني  �صد  احلملة  �صنوا�صل  وا�صنطن:  يف  املتقدمة  الدولية 
ال�صلطة  ع��ل��ى  ال��ك��ربى  املناف�صة  ول��ك��ن  ال��ي��وم،  فيها  ن�����ص��ارك  ال��ت��ي 
الوطني  لالأمن  الرئي�صي  الرتكيز  حمور  الآن  هي  الإره��اب  ولي�س 

الأمريكي.

يف  م�صاهمتها  م���ن  الأول  اجل����زء 
ميزانية عام 2018، لكن �صائعات 
متناق�صة ت�صري حول ت�صديد هذا 

املبلغ، وفقا لأحد الدبلوما�صيني.
مو�صكو  ف������ك  اىل  ب����ال�����ص����اف����ة 
ارت��ب��اط��ه��ا امل����ايل ب��امل��ج��ل�����س، كانت 
الثاين  ت�����ص��ري��ن  اع��ل��ن��ت يف  ت��رك��ي��ا 
البقاء  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  ع���دم  ن��وف��م��رب 
امل�صاهمني الرئي�صيني وقررت  من 
اىل   33 من  م�صاهمتها  تخفي�س 

13 مليون يورو للعام 2018.
واعرب احد ممثلي الدول الأع�صاء 
تدفع  مل  اذا   : ق��ائ��ال  ال��ق��ل��ق  ع���ن 
رو���ص��ي��ا م�����ص��اه��م��ت��ه��ا ال��ب��ال��غ��ة 33 
مليون يورو، فاإن ميزانية جمل�س 
 50 بقيمة  عجزا  �صتواجه  اأوروب���ا 

مليون يورو. هذا كثري.
اتخاذ  اىل  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  وا����ص���ار 
بع�س  وجتميد  وق��ائ��ي��ة  اإج�����راءات 
ال�����ق�����رو������س جت���ن���ب���ا ل�����ل�����م�����اأزق يف 

امليزانية.
 318 الربملانية  اجلمعية  وت�صم 
الوطنية  ال���ربمل���ان���ات  م���ن  ن��ائ��ب��ا 
للدول ال 47 الع�صاء يف جمل�س 

اأوروبا.

 •• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

بعد اأربع �صنوات تقريبا من حرمان 
الت�صويت  يف  ح��ق��ه��ا  م���ن  رو���ص��ي��ا 
ملجل�س  الربملانية  اجلمعية  داخ��ل 
موؤ�ص�صة  اأق������دم  حت�����اول  اأوروب���������ا، 
اوروبية التو�صل اىل خمرج جتنبا 
لنف�صال ب�صكل دائم او حتى نهائي 

عن مو�صكو.
وبا�صتثناء حدث مفاجئ، من غري 
الربملانيون  ي�����ص��ارك  ان  امل��ت��وق��ع 
تقرر  ال����ذي����ن  ال�����رو������س   18 ال 
ابريل  ني�صان  منذ  مهامهم  تعليق 
2014، ردا على �صم مو�صكو �صبه 
ج��زي��رة ال��ق��رم، يف ال����دورة الأوىل 
هذه ال�صنة للجمعية الربملانية يف 

جمل�س اوروبا الثنني.
املجل�س،  يف  دولة ع�صواً  وبو�صفها 
وفد  ي�������ص���ارك  ان  ل��رو���ص��ي��ا  ي��ح��ق 
دورة  ك��ل  ب��داي��ة  يف  برملانييها  م��ن 
���ص��ن��وي��ة. ال�����ص��رط ال��وح��ي��د ه��و ان 
يقبل 46 وفدا اآخر هذه امل�صاركة.
���ص��ئ��ي��ل بحدوث  الح���ت���م���ال  ل��ك��ن 
ل��وري مالك�صو خبري  ذل��ك. وق��ال 
رو�صيا  ب����ني  ال����ع����الق����ات  ������ص�����وؤون 

جزءا  ان  “مبا  اأوروب�������ا  وجم��ل�����س 
م�����ن ح����و�����س دون����ب����ا�����س ل ي�����زال 
و�صم  كييف،  �صيطرة  نطاق  خ��ارج 
�صاريا،  زال  ما  القرم  جزيرة  �صبه 
ف�صيكون رفع هذه العقوبة موؤ�صرا 
�صتكون  ك��م��ا  ال���غ���راب���ة.  غ���اي���ة  يف 
اجلمعية  يف  اجل���دي���دة  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
تغري  م��ا  ل�صرح  ملزمة  الربملانية 

على الأر�س«.
الربملانيني  ع�����ودة  م�����ص��األ��ة  ل��ك��ن 
تلقى  والتي  اجلمعية  اىل  الرو�س 
معار�صة اأوكرانية �صديدة، �صتكون 

حا�صمة بالن�صبة مل�صتقبل املجل�س.
قررت  ا�صتيائها،  على  موؤ�صر  ويف 
نهاية  يف  ال���رو����ص���ي���ة  ال�������ص���ل���ط���ات 
جتميد   2017 ي��ون��ي��و  ح���زي���ران 
 33 البالغة  ال�صنوية  م�صاهمتها 
م��ل��ي��ون ي���ورو يف م��ي��زان��ي��ة جمل�س 
اأوروب���ا. وي�صكل ه��ذا الم��ر �صربة 
�صرتا�صبورغ،  ومقرها  للموؤ�ص�صة 
امل�صاهمني  اأك��رب  م��ن  مو�صكو  لأن 
ايطاليا  م���ع  ال�����ص��ت��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ني 
املتحدة  واململكة  وامل��ان��ي��ا  وفرن�صا 
فرباير،  �صباط  اواخ��ر  يف  وتركيا. 
نظريا  رو����ص���ي���ا  ت���دف���ع  ان  ي��ن��ب��غ��ي 

اأوروبا  ان�صمت رو�صيا اىل جمل�س 
الحتاد  ان��ه��ي��ار  ب��ع��د   1996 ع���ام 

ال�صوفياتي.
الن�صان  ح��ق��وق  منظمات  وتنظر 
مع  ال�����ت�����وت�����ر  اىل  ال�����رو������ص�����ي�����ة 
���ص��رتا���ص��ب��ورغ ب�����ص��ك��ل ج���دي نظرا 
من  اك���رث  ي��ج��د  اأن  م��ن  خل�صيتها 
رو����ص���ي  م����واط����ن  م���ل���ي���ون   140
املحكمة  من  حماية  دون  انف�صهم 

الأوروبية حلقوق الإن�صان، الذراع 
ي�صهر  ال���ذي  للمجل�س  ال��ق��ان��وين 
الأوروبية  التفاقية  اح��رتام  على 

حلقوق الن�صان.
وق�������ال ال�������ص���ف���ري ال����رو�����ص����ي ل���دى 
�صلطانوف�صكي  اي���ف���ان  امل��ج��ل�����س 
لوكالة فران�س بر�س ان رو�صيا مل 
جمل�س  مغادرة  مطلقا  تنوي  تكن 

اأوروبا.

وتابع ان واقع عدم م�صاركة رو�صيا 
حاليا يف اعمال اجلمعية الربملانية 
ل يعني ان بالدي ت�صعى اىل احلد 
املجل�س  ه��ي��ئ��ات  يف  ت��ع��اون��ه��ا  م���ن 

الأخرى.
غربيا  دبلوما�صيا  م�صدرا  ان  اإل 
اع��ت��رب ان���ه يف ح���ال ا���ص��ت��م��رار هذا 
ال���ت���وت���ر، ف������اإن ه���ن���اك خ���ط���ر فك 
ارتباط تدريجي من قبل مو�صكو.
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احلزب احلاكم يف جنوب اأفريقيا يقيل زوما 
•• جوهان�صربج-رويرتز:

يف  احلاكم  الأفريقي  الوطني  املوؤمتر  ح��زب  رف�س 
تقرير  على  التعليق  ال�صبت  ام�س  اأفريقيا  جنوب 
ذكر اأن جلنته التنفيذية تعتزم اإجبار رئي�س البالد 
ج��اك��وب زوم���ا ع��ل��ى ال���ص��ت��ق��ال��ة فيما اج��ت��م��ع قادة 

احلزب لتحديد برناجمه خالل العام.
اليوم  الإخبارية  )اإي.اإن.���ص��ي.اإي��ه(  وذك��رت حمطة 
ال�صبت اإن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب قررت 
واإذا  بال�صتقالة  زوما  الأول اجلمعة مطالبة  اأم�س 
رف�س ف�صتجربه قيادات احلزب ال�صت القوية على 

التنحي. ومل تذكر املحطة م�صادر لتلك الأنباء.
الإنرتنت  على  الإخ��ب��اري  )نيوز24(  موقع  ونقل 
اإن القرار مت  التنفيذية قوله  اللجنة  عن ع�صو يف 
الرئا�صية  الولية  بالإجماع. وت�صتمر فرتة  اتخاذه 
اللجنة  ت��اأت  ومل  املقبل.  العام  حتى  لزوما  الثانية 
التنفيذية املنتخبة حديثا على ذكر احتمال رحيله 
املبكر يف بيان �صدر عقب اجتماعاتها الأوىل يومي 
اخلمي�س واجلمعة حتت قيادة زعيم احلزب اجلديد 

�صرييل رامافو�صا.
�صوؤال  ع��ل��ى  ردا  احل�����زب  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�صحفيني عن طلب ال�صتقالة من زوما “ل ميكننا 

اأ���ص��ي��اء ل ن��ع��رف��ه��ا. اللجنة  اأن ن��وؤك��د ���ص��ائ��ع��ات ع��ن 
املناق�صات  جم��م��ل  ع��ن  ب��ي��ان��ا  اأ����ص���درت  التنفيذية 
م��ن مزاعم  �صل�صلة  زوم���ا  رئ��ا���ص��ة  و���ص��اب��ت  اأم�������س«. 

الف�صاد التي نفاها كلها.
اأفرع  اأح���د  م��ن  بالدعم  يحظى  الرئي�س  ي���زال  ول 
القيادة يف احل��زب لكن كثريين يف احل��زب يقولون 
اأفريقيا.  التحرر يف  اأق��دم حركات  اإن��ه لطخ �صورة 

وتباطاأ القت�صاد اإىل ما يقارب اجلمود يف عهده.
وخ��ل��ف رام��اف��و���ص��ا زوم���ا يف زع��ام��ة احل���زب احلاكم 
رئا�صة  املحتمل يف  املا�صي مبا يجعله خلفه  ال�صهر 

البالد.

مقتل 18 م�سلحًا بق�سف جوي �سمايل اأفغان�ستان
•• كابول-وكاالت:

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، ام�س ال�صبت، اأن 18 م�صلحاً على الأقل قتلوا، خالل عمليات 
وكالة  ذكرته  ملا  ما  طبقاً  اأفغان�صتان،  �صمايل  قندوز  باإقليم  اأفغانية  م�صلحة  ق��وات  نفذتها 
“خاما بر�س” الأفغانية لالأنباء. ووفقاً لبيان �صادر عن الوزارة، جرت العمليات، بدعم جوي 
م�صلحني  خم�صة  اأن  البيان  واأ�صاف  دارا.  �صاهار  منطقة  يف  الأفغاين  اجلو  �صالح  من  وثيق 
العمليات. ودمرت قوات الأمن الأفغانية  اآخرين، خالل نف�س  اأي�صاً، واعتقل ثالثة  اأ�صيبوا 
اأي�صاً مركبة و�صبع عبوات نا�صفة بدائية ال�صنع، خالل العمليات، بينما متت م�صادرة بع�س 
الأ�صلحة والذخائر، ح�صب الوزارة. ومل تعلق اجلماعات املت�صددة امل�صلحة املناه�صة للحكومة، 

من بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.
وت�صن القوات الأفغانية هجمات ت�صتهدف اجلماعات امل�صلحة يف البالد التي اأبرزها طالبان 

وداع�س.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ي��م��ن��ي عبدربه  ال��رئ��ي�����س  ���ص��دد 
م��ن�����ص��ور ه�������ادي، ع���ل���ى ����ص���رورة 
امل�صي قدماً وطي �صفحة املا�صي 

لبناء اليمن الحتادي اجلديد.
تغريدات  �صل�صلة  يف  ه��ادي  وق��ال 
موقع  على  الر�صمي  ح�صابه  عرب 
نحن  “ها  ال�صبت:  ام�س  تويرت، 
اليوم، نبداأ ف�صاًل جديداً وق�صة 
الثورة  ���ص��ف��ر  يف  اأخ�����رى  وط��ن��ي��ة 
وحمطاتها ومنعطفاتها، توا�صاًل 
مل�����ص��ارات ال��ك��ف��اح ال��ت��ي تلفظ ول 
ال�صتبداد  ق����وى  م��ط��ل��ق��اً  ت��ق��ب��ل 
التي  وال����ك����ه����ن����وت  وال����ع����ب����ودي����ة 
حتاول جمدداً الإطالل باأ�صكالها 
حا�صرنا  على  املختلفة  واأوجهها 
لواأد م�صتقبل اأجيالنا، وهو ما لن 

يقبله �صعبنا اليمني«.
اليمني:  ال���رئ���ي�������س  واأ�������ص������اف 
)ال�صعب  ي��ق��دم  ذل���ك  اأج���ل  “من 
يف  ج�صيمة  ت�����ص��ح��ي��ات  ال��ي��م��ن��ي( 
والدفاع  والكرامة  العزة  حمراب 
ع�����ن ح���ي���ا����س ال�����وط�����ن يف وج���ه 
من  الغا�صمة  النقالبية  ال��ق��وى 
التي  احلوثية  اإي���ران  ميلي�صيات 
لن ي�صت�صيغها اأو يقبلها اليمنيون 

مطلقاً«.
بتعاون  حتماً  “�صننت�صر  وت��اب��ع: 
اأ�صقائنا لطي �صفحة هذا الف�صل 
وثبات  ب��ق��وة  ننطلق  ك��ي  الأل���ي���م، 
نحو بناء اليمن الحتادي اجلديد 

اأن معظم  اإىل  وال�صفراء، م�صرياً 
اأعمارهم  ت��ت��ج��اوز  مل  الأط���ف���ال 
العا�صرة، واأنه مت اختطافهم اأمام 

اأعني اأ�صرهم عنوة. 
اإىل  ت�صريحات  يف  امل�صدر  وق���ال 
اإن  ال�صعودية،  ال��وط��ن  ل�صحيفة 
احل�صني”  “ع�صائب  ع��ن��ا���ص��ر 
املنازل  م��ه��اج��م��ة  ع��ل��ى  اع����ت����ادوا 
ال�����ص��الح، ويخرجون  ب��ق��وة  ل��ي��اًل 
الأط��������ف��������ال، وي���ن���ق���ل���ون���ه���م عرب 
مع�صكرات  اإىل  مك�ص�������وفة  عربات 
�صحيان  م��دي��ري��ات  يف  للتجنيد 

وحيدان. 
واأ�صاف اأن “فرق املوت احلوثية، 
عرف  احل�����ص��ني،  ع�صائب  وم��ن��ه��ا 
والإج���رام  ب���ارد،  ب��دم  القتل  عنها 
ب���ح���ق الأه��������ايل وال���ت���ن���ك���ي���ل بهم 
منازلهم،  وت��ف��ج��ري  وت��ع��ذي��ب��ه��م 
غري  اأن��ه��م  يعتقدون  م��ن  خا�صة 

موالني للحوثيني«. 
امليلي�صيات  جل��وء  امل�صدر  واأرج���ع 
الإرهابية اإىل اأ�صاليب الختطاف 
لالأطفال،  ال��ق�����ص��ري  والإخ����ف����اء 
ب�����ص��ب��ب ان����ع����دام ال��ث��ق��ة م���ن قبل 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا  يف  الأه�������ايل 

ومزاعمها الكاذبة. 
اأن  احل����ق����ائ����ق  اأظ������ه������رت  ف���ي���م���ا 
اليمن  ون�������ص���اء  واأط����ف����ال  ���ص��ب��اب 
ه���م ال�����ص��ح��ي��ة، وه����م م���ن حتول 
العبثية  ل����ل����ح����رب  وق��������ود  اإىل 
وعمالوؤها  اإي����ران  اأ�صعلتها  ال��ت��ي 

احلوثيون يف اليمن. 

امل�صاند والفاعل لأ�صقائه، ولنتجه 
والتنمية  والبناء  الإع��م��ار  �صوب 
وطناً واإن�صاناً مبفهومها ومعناها 

ال�صامل«.
اىل ذلك، يبداأ نائب رئي�س الوزراء 
اليمني وزير اخلارجية عبدامللك 
امل��خ��اليف غ��داً الإث��ن��ني زي���ارة اإىل 
العا�صمة الرو�صية مو�صكو يبحث 
الثنائي  التعاون  خاللها عالقات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وال���ت���ط���ورات على 

ال�صاحة اليمنية. 
وق�����ال م�����ص��در م�������ص���وؤول ب�����وزارة 
اخل����ارج����ي����ة، ب��ح�����ص��ب ال���وك���ال���ة 
اإن نائب رئي�س  الر�صمية “�صباأ”، 
الوزراء وزير اخلارجية عبدامللك 
ر�صمية  ب��زي��ارة  �صيقوم  امل��خ��اليف 
اإىل العا�صمة الرو�صية مو�صكو يف 
الثاين(  يناير )كانون  ال�22 من 
نظريه  م�����ن  ب�����دع�����وة  اجل����������اري، 
الرو�صي �صريجي لفروف لبحث 
العالقات الثنائية بني اجلمهورية 

العالقات  مبتانة  امل�صدر  واأ���ص��اد 
اليمنية الرو�صية التاريخية ودور 
رو���ص��ي��ا الحت���ادي���ة ال��ه��ام يف دعم 
ال�صعب  ال�صرعية ودعم  احلكومة 
ال�صالم  ج���ه���ود  ودع������م  ال��ي��م��ن��ي 

والأمن وال�صتقرار يف اليمن.
اخلارجية  وزي���ر  ن��ائ��ب  اأن  ي��ذك��ر 
الرئي�س  وم����ب����ع����وث  ال����رو�����ص����ي 
ال�����رو������ص�����ي ف������الدمي������ري ب���وت���ني 
ميخائيل  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  اإىل 
الرئي�س  التقى  ك��ان  ب��وغ��دان��وف 
ال��ي��م��ن��ي ع��ب��درب��ه م��ن�����ص��ور هادي 
ال�صهر  ووزير اخلارجية املخاليف 
اإغالق  رو�صيا  ق��ررت  كما  املا�صي، 
�صفارتها يف �صنعاء ونقل طاقمها 

للعمل من الريا�س.
م��ي��دان��ي��ا اأك����د م�����ص��در حم��ل��ي يف 
قيام  اليمنية،  ���ص��ع��دة  حم��اف��ظ��ة 
النقالبية  احل��وث��ي  ميلي�صيات 
يف  ط������ف������اًل   33 ب�����اخ�����ت�����ط�����اف 
مديريات �صاقني ومنبه و�صحيان 

�صريجي  ال���رو����ص���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
الدوما  ورئ��ي�����س جل��ن��ة  لف�����روف 
ورئي�س  اخل���ارج���ي���ة  ل���ل���ع���الق���ات 
مبجل�س  الدولية  ال�صوؤون  جلنة 
امل�صوؤلني  كبار  وع��دد من  ال��دوم��ا 

يف رو�صيا«.
املخاليف  اأن  امل�������ص���در  واأو������ص�����ح 

ال���ي���م���ن���ي���ة ورو�����ص����ي����ا الحت����ادي����ة 
ومناق�صة التطورات على ال�صاحة 
اليمنية وق�صية ال�صالم يف اليمن 
والق�صايا الإقليمية ذات الهتمام 

امل�صرتك«.
املخاليف  “اأن  امل�����ص��در  واأ�����ص����اف 
���ص��ي��ج��ري م���ب���اح���ث���ات م����ع وزي����ر 

عبدربه  وال����رئ����ي���������س  ال���ي���م���ن���ي���ة 
من�صور هادي، يف مواجهة التمرد 
ا�صتعادة  جهود  ودع��م  الن��ق��الب��ي 
والأمن  ال�صالم  وحتقيق  الدولة 
للمرجعيات  وف���ق���اً  وال���ص��ت��ق��رار 
الأمم  اإط����ار  وع���رب  عليها  امل��ت��ف��ق 

املتحدة.

�ص��يعقد مومتراً �صحافياً م�صرتكاً 
الرو�صي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع 
اأن هذه  ُمبيناً  �صريجي لف��روف، 
اإط��������ار  يف  ت��اأت��ي  الهامة  ال��زي��ارة 
وزارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل��ه�����������������ود 
مزيد  وح�صد  لتعزيز  اخل��ارج��ي��ة 
للحكومة  ال������دويل  ال���دع���م  م���ن 

الف  ع���������ص����رات  اىل  امل����ت����م����ردون 
بورما  داخ��ل  الروهينغا  النازحني 
�صيتوي  يف  خم��ي��م��ات  يف  ي��ق��ب��ع��ون 
عا�صمة الولية منذ تفجر العنف 

التني يف 2012.
توزيع  هي  بورما  نوايا  ان  وق��ال��وا 
م�صاريع  على  الروهينغا  ارا���ص��ي 

�صناعية وزراعية.
الهدف  ان  املتمردين  ب��ي��ان  وت��اب��ع 
هو �صمان غالبية بوذية يف راخني 

امل���ئ���ات م���ن ق����رى ال��روه��ي��ن��غ��ا مع 
خماوف متزايدة من ح�صر اعداد 
لفرتات  خميمات  يف  منهم  كبرية 
طويلة. ويف بيان ن�صر على تويرت 
يف  الروهينغا  خال�س  جي�س  ق��ال 
املخادع  العر�س  ان  )ار�صا(  اراك��ان 
الروهينغا  ���ص��ي��ط��وق  والح��ت��ي��ايل 
موؤقتة   عليها  يطلق  خميمات  يف 
ال�صماح لهم بالعودة اىل  بدل من 
ارا����ص���ي وق����رى ا���ص��الف��ه��م. ولفت 

ما يعني ان الروهينغا لن يتمكنوا 
ابدا من ال�صتقرار يف ديارهم.

وغالبية الروهينغا حمرومون من 
اجلن�صية يف بورما وممنوعون من 

التنقل بحرية.
البنغاليون،  ر�صميا  عليهم  ويطلق 
بنغالد�س  م���ن  م�����ص��ل��م��ون  دخ����الء 
ب��وذي��ة، رغم  ارا���س غالبيتها  على 
ي��ق��ي��م��ون ه��ن��اك منذ  ال��ع��دي��د  ان 

عقود.

املخاليف يبحث يف مو�شكو دعم رو�شيا لل�شرعية

هادي: �سننطلق بقوة نحو بناء اليمن االحتادي اجلديد

الروهينغا: خطة اإعادة الالجئني خمادعة
•• رانغون-اأ ف ب:

ان��ت��ق��د م��ت��م��ردو ال��روه��ي��ن��غ��ا ام�س 
خ����ط����ة لإع�����������ادة ال����الج����ئ����ني من 
بنغالد�س اىل بورما املقرر ان تبداأ 
تهدف  انها  وقالوا  املقبل  ال�صبوع 
القلية  ه���ذه  ب���اأف���راد  الإي���ق���اع  اىل 
ل���ف���رتات  امل�������ص���ل���م���ة يف خم���ي���م���ات 
اأرا�صي  م�صادرة  تتم  فيما  طويلة 

ا�صالفهم.
وات��ف��ق��ت ب��ن��غ��الد���س وب���ورم���ا على 
اعادة نحو 750 الف لجئ و�صلوا 
منذ ت�صرين الأول اكتوبر 2016، 
خ��الل ف��رتة �صنتني يف عملية من 

املقرر ان تبداأ الثالثاء.
ل����ك����ن ال����ع����دي����د م�����ن ال���الج���ئ���ني 
التفاقية  ي��رف�����ص��ون  ال��روه��ي��ن��غ��ا 
وقالوا انهم ل يريدون العودة اىل 
ف����روا م��ن فظائع  ب��ع��د ان  راخ����ني 
واغت�صاب  ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات  ب��ي��ن��ه��ا 

واحراق متعمد ملنازلهم.
الن�صان  حقوق  جمموعات  وتقول 
اع������ادة  اي  ان  امل���ت���ح���دة  والأمم 
طوعية  ت��ك��ون  ان  يجب  لالجئني 
مع �صمان امن العائدين يف ولية 
الكراهية  م�����ص��اع��ر  ف��ي��ه��ا  ت��ن��ت�����ص��ر 

التنية.
اإزاء  اي�������ص���ا  ال���ق���ل���ق  وي���ت�������ص���اع���د 
الظروف يف بورما، حيث مت تدمري 

باك�ستان تغلق مكتب حمطة 
اإذاعية متولها اأمريكا

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:
املتحدة  ال��ولي��ات  متولها  اإذاع��ي��ة  حمطة  الباك�صتانية  ال�صلطات  اأم���رت 
اأنها معقل  البالد على  تقاريرها تظهر  اأن  زاعمة  البث،  بوقف  الأمريكية 

لالإرهاب ودولة فا�صلة.
اأباد  اإ�صالم  ومقره  “راديو م�صال”  باإغالق  اأمراً  واأ�صدرت وزارة الداخلية 
من  املمولة  احل��رة  اأوروب����ا  ب��اإذاع��ة  �صلة  وعلى  البا�صتو  بلغة  يبث  وال���ذي 
ذات  الباك�صتانية  ال�صتخبارات  وكالة  تو�صيات من  على  بناء  اأمريكا،  قبل 

النفوذ.
واأ�صافت الوزارة اأن الربامج التي يبثها الراديو “تتما�صى واأجندة وكالت 
لالإرهاب  معقل  اأنها  على  باك�صتان  جت�صد  وكانت  العدائية،  ال�صتخبارات 

ومرتع اآمن للجماعات امل�صلحة املختلفة«.
قلق  اإن���ه  على موقعها  كينت،  ت��وم��ا���س  احل���رة  اأوروب����ا  اإذاع����ة  رئي�س  وق���ال 
للغاية جراء الغلق وي�صعى للح�صول على معلومات ب�صاأن نوايا ال�صلطات 

الباك�صتانية.
واأ�صاف كينت اأن املحطة الإذاعية ومقرها براغ هي “منظمة اإخبارية خا�صة 
مدعومة من الكونغر�س الأمريكي، ولي�س لها �صلة بوكالت ا�صتخبارات اأي 

دولة«.
املتزايدة  الأع����داد  مل��واج��ه��ة   ،2010 يف  م�صال”  “راديو  اإط���الق  وج���رى 
للمحطات الإذاعية الإ�صالمية املتطرفة يف الأقاليم الواقعة ب�صمال غرب 
احل��دود مع  ط��ول  على  ذات��ي  ال�صبه  احلكم  ذات  القبلية  واملناطق  ال��ب��الد، 
اأفغان�صتان. وتدهورت العالقات بني الوليات املتحدة الأمريكية وباك�صتان 
باك�صتان  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اتهم  بعدما  اجل��اري،  ال�صهر 

“بالكذب واخلداع«. 

املقدونيون مرتددون يف تغيري ا�سم بلدهم  

»اف بي اآي« يحقق ب�ساأن متورط باعتداء ال�س فيغا�س

اجلي�س الرتكي: حتييد 20 م�سلحًا من »العمال الكرد�ستاين« 

ب���ادوك، وهو  اأن  امل�صوؤول  واأو���ص��ح  ب���ادوك.  اإىل �صديقة 
حما�صب متقاعد مهوو�س بلعب البوكر يعاين من توتر 
�صديد يعاجله بالفاليوم “خ�صر مبلغا كبريا من ثروته 
قد  ما  اكتوبر”،  الأول  ت�صرين   1 من  قريبة  ف��رتة  يف 

يكون عامال خلف العتداء.
على  تعليقه  معر�س  يف  ل��وم��ب��اردو  ت�صريحات  وت��اأت��ي 
التحقيق  ب�صاأن  ن�صر  �صفحة   80 م��ن  مبدئي  تقرير 
وت�����ص��م��ن حت��ل��ي��ال لأك�����رث م���ن 20 األ�����ف ���ص��اع��ة من 

الت�صجيالت امل�صورة.
ويتتبع التقرير �صل�صلة من الأحداث التي بداأت بتاريخ 
اإىل  دخ��ول��ه  ب���ادوك  �صجل  عندما  �صبتمرب  اأي��ل��ول   17
فندق اآخر يف ل�س فيغا�س وبلغت ذروتها بعملية اإطالق 

النار من اجلناح الواقع يف الطابق ال�23 من الفندق.
على  يجيب  “لن  التقرير  اأن  اإىل  اأ�صار  لومباردو  لكن 
جميع ال�صئلة اأو حتى على ال�صوؤال الأبرز وهو ملاذا فعل 
واأ�صاف “مل يرتك ر�صالة انتحار اأو بيانا. ومل  ذلك”. 

يتم الك�صف عن اأي ايديولوجيا اأو تطرف«.

وممرات عبور داخل البالد يف وليات بتلي�س وديار بكر 
جنوب �صرق البالد، وماردين جنوب البالد، ويف �صمايل 

العراق.
الع�صكرية  العمليات  خ��الل  مت  اأن���ه  اإىل  البيان  واأ���ص��ار 
واملتفجرات،  الأ���ص��ل��ح��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  �صبط  امل�����ص��ت��م��رة 
الوكالة  ح�صب  للدبابات،  امل�صاد  ميالن  �صاروخ  بينها 

الرتكية.
وت�صن قوات الأمن الرتكية والطريان الرتكي هجمات 
�صد حزب العمال الكرد�صتاين يف جنوب وجنوب �صرقي 
تركيا و�صمايل العراق منذ ان ا�صتاأنف احلزب عملياته 

الع�صكرية �صد تركيا يف منت�صف عام 2015.
اأفراد  1200 م��ن  اأك���رث م��ن  وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، قتل 
الن�صاء  الأت���راك، مبن فيهم عدد من  الأم��ن واملدنيني 

والأطفال.
الأوروبي  والحت��اد  املتحدة  والوليات  تركيا  اأن  ويذكر 

اأدرجت احلزب كمنظمة اإرهابية.

الربيع، احلوار. وقد عربت المم املتحدة هذا ال�صبوع 
زوران  ال����وزراء  رئي�س  اك��د  بينما  كبري”  “تفاوؤل  ع��ن 
زايف انه يتوقع حال “بحلول نهاية الن�صف الول من 

.»2018
بني  ت�صكل  التي  مقدونيا  يف  اللبانية  القلية  وترحب 
املقدونيني  لكن  باتفاق.  ال�صكان،  من  باملئة  و25   20

ال�صالف يبدون اكرث انق�صاما.
وقال دوين �صتويانو�صكي التاجر البالغ من العمر 67 
وا�صاف  عاما “انا مقدوين كيف ميكن تغيري ذلك؟”. 

ملاذا ل نغري ا�صم المريكيني؟.
من جهته، عرب فالتكو اندريف�صكي )32 عاما( الذي 
ازاء  ع��ن غ�صبه  ب��ري��ل��ي��ب )و����ص���ط(  م���زارع���ا يف  ي��ع��م��ل 
مقدونيا  اىل  العليا  مقدونيا  م��ن  امل��ق��رتح��ة  ال���ص��م��اء 

ال�صمالية ومقدونيا-�صكوبيي ومقدونيا اجلديدة.
مقدوين  ب��ت�����ص��م��ي��ت��ي  ا���ص��م��ح  ان  مي��ك��ن  “كيف  وق�����ال 

�صمايل؟«.
لكن يف بلد يواجه هجرة كثيفة لأبنائه وتبلغ فيه ن�صبة 
الرواتب  فيه  تتجاوز  ول  باملئة   20 اكرث من  البطالة 
الربغماتية  تغريهم  الكثريين  ان  يبدو  ي���ورو،   350
وال���وع���ود ب����الزده����ار ال����ذي مي��ك��ن ان ي��ج��ل��ب��ه الحت���اد 

الوروبي.
وقال غني رحماين الذي يعمل نادل ان القبول بتغيري 
اىل  لالن�صمام  ال��الئ��ح��ة  راأ����س  على  �صيجعلنا  ال���ص��م 
انه  معتربا  معا،  الوروب���ي  والحت���اد  الأطل�صي  احللف 

على ال�صيا�صيني ان يحلوا هذه امل�صكلة.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

اأفاد م�صوؤول يف ال�صرطة اأن مكتب التحقيقات الفدرايل 
)اف بي اآي( يحقق ب�صاأن �صخ�س جديد يف اإطار عملية 
خالل  �صخ�صا   58 مقتل  اإىل  اأدت  التي  ال��ن��ار  اإط���الق 

حفل مو�صيقي يف ل�س فيغا�س العام املا�صي.
ارتكابه  بادوك )64 عاما( بعد  �صتيفن  امل�صلح  وانتحر 
املجزرة من جناح يف اأحد فنادق ل�س فيغا�س التي تعترب 
الوليات  تاريخ  يف  دموية  الأك��رث  النار  اإط��الق  عملية 

املتحدة احلديث.
لومباردو  ج��و  فيغا�س  ل���س  �صرطة  يف  امل�����ص��وؤول  وق���ال 
لل�صحافيني اإن “اف بي اآي يحقق ب�صاأن �صخ�س يحمل 

دون مزيد من التفا�صيل. اأهمية فدرالية”، 
لكنه اأ�صاف “اأعرف واأعتقد اأن م�صتبها به واحدا فقط 
الأدلة  كافة  ب��ج��روح.  امل��ئ��ات  واأ���ص��اب  �صخ�صا   58 قتل 
ال��ق�����ص��ي��ة تدعم  ب��ه��ذه  ارت���ب���اط  ع��ل��ى  ال��ت��ي مت جمعها 
اتهامات  ت��وج��ي��ه  ي��ت��م  اأن  وا���ص��ت��ب��ع��د  ال��ف��ر���ص��ي��ة«.  ه���ذه 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأع���ل���ن اجل��ي�����س ال���رتك���ي ام�������س ال�����ص��ب��ت، حت��ي��ي��د 20 
اأ�صبوع  خ��الل  الكرد�صتاين،  العمال  ح��زب  من  م�صلحاً 
و�صمايل  تركيا  �صرقي  جنوب  امل�صتمرة  العمليات  م��ن 

العراق.
وجاء ذلك يف بيان لرئا�صة الأركان العامة، حول عمليات 
مكافحة الإرهاب التي اأجرتها القوات امل�صلحة الرتكية 
اجل��اري، طبقاً  يناير  و18   12 املمتدة من  الفرتة  يف 
ملا ذكرته وكالة “الأنا�صول” الر�صمية الرتكية لالأنباء 

ام�س.
وي�صتخدم اجلي�س الرتكي كلمة “حتييد” لالإ�صارة اإىل 

قتل اأو اإ�صابة اأو اأ�صر عنا�صر احلزب.
اأن عمليات متو�صطة و�صغرية احلجم،  البيان  واأ�صاف 
العمال  ح���زب  ع��ن��ا���ص��ر  ي�صتخدمها  م��ن��اط��ق  يف  ج���رت 
ماأوى  للحزب  ال�صري  امل��دين  والتنظيم  الكرد�صتاين 

•• �صكوبيي-اأ ف ب:

ي��ب��دو ان ام��ك��ان��ي��ة الن�����ص��م��ام اىل الحت�����اد الأوروب�����ي 
تقنعا  مل  احلكومة  عنها  تعرب  التي  احل�صنة  والإرادة 
ت�صوية  اجل  من  بلدهم  ا�صم  تغيري  بفوائد  املقدونيني 

نزاعهم مع اليونان.
و�صينظم القوميون اليونانيون املعار�صون لأي ت�صوية، 
تظاهرة يف �صالونيكي اليوم الحد. لكن الراأي العام يف 

مقدونيا يبدي مقاومة بالدرجة نف�صها من القوة.
ومع ذلك، اكد المني العام حللف �صمال الطل�صي ين�س 
هناك  لي�صت  ان��ه  اجل���اري  الأ���ص��ب��وع  خ��الل  �صتولتنربغ 

خطة بديلة.
ا�صتقالل هذه اجلمهورية  ن�صاأ مع  وك��ان هذا اخل��الف 
مليوين  �صكانها  ع��دد  البالغ  ال�صابقة  اليوغو�صالفية 
ن�صمة عام 1991. ويفرت�س ان يتم حل هذا اخلالف 
قبل ان تن�صم اىل احللف الطل�صي وكذلك اىل الحتاد 

الأوروبي.
ان�صمامها.  على  الكتلتني  اىل  املنتمية  اثينا  وتعرت�س 
ويرى اليونانيون ان مقدونيا هو ا�صم اقليمها ال�صمايل، 
وبال�صتحواذ عليه تخفي مقدونيا طموحات تو�صعية يف 

ارا�صيهم.
ونقطة اخلالف الخرى هي الرث التاريخي لالإ�صكندر 

الكبري الذي يتناف�س عليه البلدان.
وو�صول  ال�صلطة  م��ن  ال��ق��وم��ي  ال��ي��م��ني  خ���روج  واح��ي��ا 
ائ���ت���الف ي���ق���وده ال����ص���رتاك���ي���ون ال���دمي���وق���راط���ي���ون يف 

موؤمتر �سوت�سي حول 
�سوريا 30 اجلاري 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

الوطني  احل��������وار  م����وؤمت����ر  ���ص��ي��ع��ق��د 
���ص��وت�����ص��ي ج���ن���وب غرب  ال�������ص���وري يف 
ام�س  اأع��ل��ن  كما  يناير   30 يف  رو�صيا 
ال��رو���ص��ي يف  امل��م��ث��ل اخل��ا���س للرئي�س 
الأزمة ال�صورية الك�صندر لفرنتييف. 
وي��ه��دف امل��وؤمت��ر ال���ذي ت��رع��اه رو�صيا 
املعار�صة  ج��م��ع  اىل  واي�����ران  وت��رك��ي��ا 
املنتجع  ه����ذا  يف  ال�������ص���وري  وال���ن���ظ���ام 
ال�صود،  البحر  �صفاف  على  الرو�صي 
وكان مقررا اأ�صال انعقاده مدة يومني 
29 و30 من اجل��اري. ونقلت وكالة 
انباء انرتفاك�س عن لفرنتييف قوله 
يف ختام لقاء متهيدي يف �صوت�صي بني 
م�صوؤولني رو�س وايرانيني واتراك “يف 
29 ي�صل امل�صاركون يف املوؤمتر... على 
من   ”30 ان تعقد الجتماعات يف ال� 
اجل����اري. وخ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء جنحنا 
امل�صاركني  لئ���ح���ة  ع��ل��ى  الت����ف����اق  يف 
مو�صحا اننا نحتاج اىل يوم او يومني 
واأ�صاف  الأخ��رية.  التفا�صيل  لتن�صيق 
ذل��ك �صرن�صل  بعد  ال��رو���ص��ي  امل�����ص��وؤول 
املوؤمتر.  يف  امل�����ص��ارك��ني  اىل  ال���دع���وات 
رو�صيا  اق����رتح����ت  دي�����ص��م��رب  ون���ه���اي���ة 
وايران حليفتا دم�صق وتركيا الداعمة 
للمعار�صة ال�صورية يف ختام مفاو�صات 
ال�صالم يف اآ�صتانة عا�صمة كازاخ�صتان، 
ج��م��ع ال��ن��ظ��ام ال�����ص��وري وامل��ع��ار���ص��ة يف 
يف  �صوت�صي  يف  احل���ايل  ال�صهر  ن��ه��اي��ة 
حماولة للتو�صل اىل ت�صوية �صيا�صية.
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فرن�سا: اتفاق حمتمل مع بريطانيا بعد بريك�ست

•• لندن-اأ ف ب:

اأعلن اميانويل ماكرون يف حديث لبي بي �صي ن�صرت مقتطفات منه ام�س 
اأن اتفاقا خا�صا بني بريطانيا والحتاد الأوروبي ممكن بعد بريك�صت كما 

ترغب احلكومة الربيطانية.
وردا على �صوؤال حول ما اذا كان هناك حل يتنا�صب مع مطالب بريطانيا 
اخلا�س  احل��ل  ه��ذا  “لكن  وا���ص��اف  “بالطبع”.  الفرن�صي  الرئي�س  اج��اب 

يجب ان يتما�صى مع احلفاظ على ال�صوق الواحدة وم�صاحلنا امل�صرتكة«.
وتابع “لكن عليكم ان تدركوا انه ل ميكنكم الو�صول اىل ال�صوق الواحدة 
ب�صكل تام اذا مل توافقوا على مبداأ” النتماء اىل الحتاد الوروبي مو�صحا 

ان احلل “قد يكون بني الو�صول اىل ال�صوق ب�صكل تام واتفاق جتاري«.

و�صدد ماكرون على ان احل�صول على خدمات مالية يف ال�صوق املوحدة “ل 
وقال “ل يجوز ان نتمكن من اختيار ما نريده يف ال�صوق  ميكن حتقيقه”. 

املوحدة لأن ذلك يعني تفكيك هذه ال�صوق«.
بريطانيا  وواف��ق��ت  الح���د.  ال��ي��وم  �صباح   كامال  املقابلة  ن�س  ب��ث  و�صيتم 
والحتاد الأوروب��ي على فتح ف�صل جديد يف مفاو�صاتهما يف كانون الأول 

دي�صمرب مبا يف ذلك حول العالقة التجارية املقبلة بينهما.
و�صددت رئي�صة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي على انها ترغب يف اقامة 
“�صراكة جديدة وخا�صة” مع الحتاد الأوروبي مع حد ادنى من العقبات 
للمبادلت التجارية بدل من احل�صول على ن�صخة عن التفاق القائم كذلك 
املوقع موؤخرا بني الحتاد الوروبي وكندا او العالقة التي تقيمها الرنوج 

الع�صو يف ال�صوق املوحدة من دون ان تكون جزءا من الحتاد الأوروبي.
 

اىل منع دخول  يهدف  ان��ه  ترامب 
املتطرفني. وا�صتند منتقدو ترامب 
املتكررة  تعليقاته  اىل  �صكواهم  يف 
ب�����دءا م���ن حملته  امل�����ص��ل��م��ني  ���ص��د 
ملنعهم من دخول الوليات املتحدة. 
املحكمة  يف  الأول  املر�صوم  وتعطل 
العراق  �صطب  بعد  تعديله  مت  ث��م 
مواطنوها  مينع  التي  ال���دول  م��ن 

من دخول الوليات املتحدة.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دونالد  ات��ه��م 
ت�����رام�����ب اأع�����������ص�����اء ال���ك���وجن���ر����س 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة عن 
الحتادية  احلكومة  اأن�صطة  وق��ف 

الذي بداأ ام�س ال�صبت.
على  ت���غ���ري���دة  ت����رام����ب يف  وق������ال 
موقع تويرت ن�صرها يف وقت مبكر 
الدميقراطيني  “اهتمام  ال���ي���وم 
اأكرب  ال�صرعيني  غ��ري  باملهاجرين 
العظيم  بجي�صنا  اه��ت��م��ام��ه��م  م��ن 
اجلنوبية  ح���دودن���ا  ع��ل��ى  والأم������ن 

اخلطرية«.
اتفاق  اإبرام  “كان ميكنهم  واأ�صاف 
اللجوء  ق������رروا  ل��ك��ن��ه��م  ب�����ص��ه��ول��ة 

ل�صيا�صة الإغالق بدل من ذلك«.
جمل�س  ي�صتاأنف  اأن  املتوقع  وم��ن 
ال�����ص��ي��وخ امل��ح��ادث��ات ب�����ص��اأن متويل 

احلكومة يف الظهرية.
احلكومة  اأن�صطة  توقف  و�صيوؤدي 
الأمريكية لتجميد العقود اجلديدة 
يف وزارة الدفاع وهو ما يزيد تكلفة 
الأ�صلحة ويخلق املزيد من الأزمات 
امل�صرعون  امليزانية حيث يواجه  يف 

اأزم�������ة مت���وي���ل ح���ك���وم���ي. وع����ربت 
�صركات اأ�صلحة وم�صوؤولون يف وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاجون( عن 
اأ�صفهم ب�صاأن اأزمة متويل احلكومة 
�صت�صر  اإن���ه���ا  وق����ال����وا  الحت����ادي����ة 
�صغار املوردين الذين ي�صاهمون يف 
ال�صركات  و�صت�صر  الأ�صلحة  اإنتاج 
الأكرب عندما يجري تعليق عملية 

التعاقد.
وظ����ل ال���ك���وجن���ر����س ي���ح���اول على 
مدى �صهور التفاق على م�صتويات 
قد  الأم���د  طويلة  حكومي  مت��وي��ل 
الرتحيل  من  حماية  اأي�صا  ت�صمل 
املهاجرين  م��ن  األ���ف   700 لنحو 
يحملون  ال���ذي���ن ل  ال�����ص��ن  ���ص��غ��ار 

وثائق.
ثالث  الحت��ادي��ة  احلكومة  وتطبق 
ال�صنة  م��وؤق��ت منذ  اإج����راء مت��وي��ل 
امل���ال���ي���ة اجل����دي����دة ال���ت���ي ب������داأت يف 

اأكتوبر ت�صرين الأول.
وبينما يوؤثر وقف اأن�صطة حكومية 
اأن  اإل  ب��ال��ك��ام��ل  احل���ك���وم���ة  ع��ل��ى 
الأكرب  الن�صيب  لها  الدفاع  وزارة 
وتخ�صع  الحت���ادي���ة  امل��ي��زان��ي��ة  يف 
مل��راق��ب��ة وث��ي��ق��ة ن��ظ��را ل���دوره���ا يف 

ال����ذي ي��ح��ظ��ر م��واط��ن��ي ���ص��ت دول 
م�صلمة وكوريا ال�صمالية وفنزويال 

من دخول البالد.
ويف ق������رار ق����د ي���ك���ون ح��ا���ص��م��ا يف 
�صهدتها  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��ع��رك��ة 
ترامب،  ادارة  م��ن  الوىل  ال�����ص��ن��ة 
�صرتى املحكمة ما اذا كان الرئي�س 
كان  او  ����ص���الح���ي���ات���ه  جت������اوز  ق����د 
دينيا يف هذه ال�صيغة من  متحيزاً 

مر�صومه.
كاليفورنيا  يف  حم����اك����م  وراأت 
مرا�صيم  ان  وغ����ريه����ا  وه���������اواي 
ما  يف  م�صلمني  ا�صتهدفت  ت��رام��ب 

يعد انتهاكاً للد�صتور المريكي.
وق���ال وزي���ر ال��ع��دل يف ه����اواي دوغ 
با�صتمرار  اع���رت����س  ال����ذي  ت�����ص��ني 
ع��ل��ى ق�����رارات م��ن��ع ال���دخ���ول “كنا 
نعرف ان املحكمة العليا يف الوليات 
هي التي �صتبت يف هذه الق�صية يف 

نهاية املطاف«.
مهما  ي���وم���ا  “�صيكون  وا�����ص����اف 
ال��ق��ان��ون وننتظر  ل��ل��ع��دال��ة وح��ك��م 
يف  املحكمة  تنظر  ان  ال�صرب  بفارغ 

الق�صية«.
التي يهيمن عليها  املحكمة  وكانت 

�صركة  وق���ال���ت  ال���ق���وم���ي.  الأم������ن 
اأ�صلحة  م��ورد  اأك��رب  لوكهيد مارتن 
اإن  ب��ي��ان  يف  ل���روي���رتز  للبنتاجون 
اأمريكية  حكومية  اأن�صطة  “وقف 
مكلف  ت����اأج����ي����ل  اإىل  ي���������وؤدي  ق�����د 
توقف  وف��رتات  امل��ح��ددة  للمواعيد 
يف الإن��ت��اج وه��و ما �صيزيد تكاليف 
ت�صليم  ويعرقل  الكلية  ال��ربن��ام��ج 

معدات حيوية لعمالئنا«.
بالبيت  امل��وازن��ة  اإدارة  ملكتب  ووفقا 
توقف  ف������رتة  ����ص���ه���دت  الأب����ي���������س 
لأن�����ص��ط��ة ح��ك��وم��ي��ة ا���ص��ت��م��رت 16 
ن�صبة  2013 تراجع  يوما يف عام 
الدفاع  وزارة  م��ع  امل��وق��ع��ة  ال��ع��ق��ود 
بنحو الثلث بينما انخف�س الإنفاق 
ف��ران��ك كيندال  ب��امل��ئ��ة. وق���ال   40
كبري امل�صوؤولني عن �صراء الأ�صلحة 
قد  “القطاع  اإن  ال��ب��ن��ت��اج��ون  يف 
التكاليف  ه�����ذه  ب��ع�����س  ي��ت��ح��م��ل 
اأك��رب ق��در ممكن من  لكنه �صيمرر 

التكاليف اإىل دافعي ال�صرائب«.
املحكمة  اعلنت  اخ���رى،  جهة  م��ن   
امل��ت��ح��دة انها  ال���ولي���ات  ال��ع��ل��ي��ا يف 
الثالثة ملر�صوم  ال�صيغة  �صتنظر يف 
ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س 

قرار  ان  على  للربهنة  وف��ن��زوي��ال 
امل�صلمني  ي�����ص��ت��ه��دف  ل  احل��ك��وم��ة 
ق��رار ترامب الذي  اأح��دث  ح�صراً. 
�صدر بعد ا�صبوع على توليه مهامه 
املطارات  يف  ال��ف��و���ص��ى  م���ن  ح��ال��ة 
م�صافرين  توقيف  م��ع  المريكية 
احتجاجات  وتبعته  و�صولهم،  عند 
يف جميع انحاء البالد �صد الجراء 
قال  بينما  م��ت��ح��ي��زاً  اع��ت��رب  ال����ذي 

اخ��رى. وك��ان ترامب وقع  حماكم 
يف 24 اأيلول �صبتمرب هذه ال�صيغة 
ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي علقها ب��ع��د ذل���ك يف 
قا�س  اك��ت��وب��ر  الأول  ت�صرين   17

من هاواي.
واع���ي���دت ���ص��ي��اغ��ة ال��ن�����س مرتني 
بالأمن  تتعلق  ت��ربي��رات  لإ���ص��اف��ة 
�صبتمرب،  ايلول  يف  للبالد  القومي 
ال�صمالية  كوريا  مواطني  وا�صافة 

املا�صي  ال�صهر  رف�صت  املحافظون 
احلظر  جت���م���ي���د  اىل  ال������دع������وات 
ال����ذي ي��ط��ال م��واط��ن��ي ���ص��ب��ع دول 
وايران  وليبيا  و�صوريا  اليمن  هي 
ال�صمالية  وك����وري����ا  وال�������ص���وم���ال 
م�صوؤولني  دخ����ول  ومي��ن��ع  وت�����ص��اد، 
حكوميني فنزويليني اىل الأرا�صي 
لرتامب  �صمحت  وق��د  الأمريكية. 
معار�صة  من  الرغم  على  بتنفيذه 

اخلدمات للمواطنني«. وتابعت ان 
املدينة �صتوا�صل جمع النفايات يف 
احلكومية  امل���ن���ت���زه���ات  خم��ت��ل��ف 
ب���ي���ن���م���ا ����ص���ي���ك���ون م���وظ���ف���و ه���ذه 
املنتزهات يف اجازة موؤقتة. اأعلنت 
التي  للطريان  الفدرالية  الهيئة 
ال���رح���الت اجلوية  ع��ل��ى  ت�����ص��رف 
انها �صتوا�صل العمل وان املطارات 
امل�صافرين.  ام��ام  مفتوحة  �صتظل 
�صتظل  واملتاحف  العامة  احلدائق 
املوظفني  ب��ع�����س  ل��ك��ن  م��ف��ت��وح��ة 
�صيكون  املنتزهات  يف  احلكوميني 
املتعاقدون  بينما  اإجازة موؤقتة  يف 
م�����ن ال����ق����ط����اع اخل�����ا������س ال���ذي���ن 
ي����وؤم����ن����ون ال���ط���ع���ام وغ�������ريه من 

اخلدمات �صيوا�صلون العمل.

الأع�������وام ال��ث��الث��ة امل��ا���ص��ي��ة على 
اج��ت��ث��اث الإره�������اب م���ن ج����ذوره، 
من  و�صجاعة  ق��وة  بكل  ومتكنت 
اأح��د لها  ذل��ك، دون م�صاعدة من 
اأرباع  واأمنت ثالثة  الأر���س،  على 
نحو  على  املمتد  الليبي  ال�صاحل 
�صواطئنا  م��ن  كيلومرت   1500
املتو�صط،  الأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى 
ومل ت�����ص��ج��ل ح��ت��ى ح��ال��ة واح���دة 
ال�صفة  اإىل  م��ه��اج��ري��ن  ل��ع��ب��ور 
بف�صل  امل��ت��و���ص��ط  م���ن  الأخ�������رى 

تاأمينها اجليد ل�صواطئنا«.

الذي  التحقيق  ي��ت��وق��ف  ل��ن  ك��م��ا 
ي���ت���وله امل��ح��ق��ق امل�����ص��ت��ق��ل روب���رت 
م��ول��ر ح���ول ت��واط��وؤ حمتمل بني 
للرئي�س  الن���ت���خ���اب���ي  ال���ف���ري���ق 

دونالد ترامب ومو�صكو.
تعمل  الم����ريك����ي����ة  ال���ع���ا����ص���م���ة 
ب���ت���م���وي���ل ف�������درايل م����ا ي��ع��ن��ي ان 
ب��ع�����س اخل����دم����ات ���ص��ت��ت��اأث��ر لكن 
رئ��ي�����ص��ة ال��ب��ل��دي��ة م��وري��ي��ل ب���اوزر 
موظفي  ك���ل  ان  اجل��م��ع��ة  ق���ال���ت 
العمل  اىل  ���ص��ي��ح�����ص��رون  امل��دي��ن��ة 
يكون هناك خلل يف  ولن  الثنني 

اخلدمات.
وا�صحة  “�صاكون  ب����اوزر  وق��ال��ت 
�صتظل  وا����ص���ن���ط���ن  ال���ع���ا����ص���م���ة 
م���ف���ت���وح���ة و����ص���ت���وا����ص���ل ت���اأم���ني 

ا���ص��ت��ع��م��ار م��ق��ي��ت��ة ع��ان��ى خاللها 
اآباءنا واأجدادنا الأمرين«.

قوات  اأي�����ة  من��ك��ن  “لن  واأو�����ص����ح 
اأجنبية اأي كانت من الدخول اإىل 
كانت  قواعد  اأي  واإن�صاء  اأرا�صينا 
�صنعترب  واإن��ن��ا  م�صمى،  اأي  حت��ت 
ه����ذه ال����ق����وات يف م��ث��اب��ة اإع����الن 
بالدنا  من  ج��زء  لحتالل  هجوم 
الغالية حتى واإن كان ذلك قد مت 

بت�صريح العمالء«.
القوات  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان،  واأ����ص���ار 
م���دى  ع���ل���ى  “عملت  امل�������ص���ل���ح���ة 

املدنيني ال640 الفا العاملني يف 
البنتاغون �صيلزمون منازلهم.

من �صاأن ذلك ان يوؤدي اىل تباطوؤ 
العمل وميكن ان يوؤثر على قطاع 
ال���دف���اع اخل���ا����س ال�����ص��خ��م الذي 
امل��ربم��ة مع  ال��ع��ق��ود  ع��ل��ى  يعتمد 
�صيوا�صل  املقابل،  يف  البنتاغون. 
م���وظ���ف���و اجل������م������ارك ودوري���������ات 
وهيئة  ال��ه��ج��رة  ووزارة  احل����دود 
عملهم  وال�����ه�����ج�����رة  اجل���ن�������ص���ي���ة 
والبحرية  ال��ربي��ة  احل����دود  ع��ل��ى 

واجلوية للبالد.
ب�صكل طبيعي يف  �صي�صتمر  العمل 
الفدرالية  وامل��ح��اك��م  الكونغر�س 
املقاتلني واي�صا يف  وهيئة قدامي 

هيئة الربيد.

ق������وات ع�����ص��ك��ري��ة اإ����ص���اف���ي���ة اإىل 
ل��ي��ب��ي��ا، م���ن اأج����ل امل�����ص��اع��دة على 
ال�صرعية  غ��ري  الهجرة  مكافحة 
اأن  وال��ت��ه��دي��دات الإره��اب��ي��ة، بيد 
ر�صمياً  هذه اخلطوة لقت رف�صاً 

و�صعبياً داخل ليبيا.
الدويل  املجتمع  البيان  وخاطب 
لو  ف��ي��م��ا  “الليبيني  اأن  ب��ال��ق��ول 
لإع�����ادة  اأح�����د  م���ن  ع���ون���اً  اأرادوا 
فلن  ال��ب��الد،  غ��رب  يف  ال�صتقرار 
اعتذرت  التي  اإيطاليا  عرب  يكون 
�صابق عن حقبة  لليبيني يف وقت 

ترامب يتهم الدميقراطيني بامل�شوؤولية 

وقف اأن�سطة اأمريكية يزيد تكلفة االأ�سلحة للبنتاجون

انتخابات رئا�سية بفنزويال يف الن�سف الثاين 2018  
•• كراكا�س-اأ ف ب:

ا�صتوؤنفت  ال��ت��ي  امل��ف��او���ص��ات  يف  ات��ف��اق  م�صودة  ك�صفت 
يف  الرئا�صية  النتخابات  ان  واملعار�صة  احلكومة  بني 
اقت�صادية عنيفة،  ازمة �صيا�صية  التي تهزها  فنزويال 

���ص��ت��ج��رى يف ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين من 
.2018

وكتب يف ال�صفحة الوىل من الن�س 
الذي عر�صه م�صاء اجلمعة خورخي 
احلكومة  مفاو�صي  كبري  رودريغيز 
لل�صحافيني يف �صانتو دومينغو حيث 
جتري املفاو�صات بني املع�صكرين ان 
يف  �صتجرى  الرئا�صية  “النتخابات 

الن�صف الثاين” من 2018.
وقال رودريغيز وهو يعر�س الوثيقة 
الأول  كانون  من  الثاين  يف  امل��وؤرخ��ة 
التفاق  م�������ص���ودة  “هذه  دي�����ص��م��رب 
مكثف”.  ب�صكل  عليها  نعمل  ونحن 

ومل يذكر تفا�صيل عن م�صمون الن�س.
ومن املقرر اجراء النتخابات الرئا�صية التي �صيرت�صح 
الرئي�س نيكول�س مادورو لولية ثانية فيها، ر�صميا يف 

كانون الأول دي�صمرب.
وان�صحب وفد حتالف “طاولة الوحدة الدميوقراطية” 
الذي ي�صم الحزاب الرئي�صية املعار�صة الثالثة، من 

املفاو�صات يف �صانتو دومينغو حاليا.

وياأخذ خ�صوم الرئي�س مادورو على احلكومة اليحاء 
بان مفاو�صي “طاولة الوحدة الدميوقراطية” �صلموا 
ال�صلطات ال�صرطي املتمرد ال�صابق او�صكار برييز الذي 

قتل الثنني يف عملية امنية لعتقاله يف كراكا�س.
ونتيجة لذلك، مل ي�صارك مفاو�صو التحالف املعار�س 
وزيري  تغيب  م��ن  اي�صا  امل�����ص��ت��اوؤون 
اللذين  واملك�صيك  ت�صيلي  خارجية 
لت�صهيل  امل��ع��ار���ص��ة  ق��ب��ل  م���ن  دع��ي��ا 

احلوار، يف املحادثات الخرية.
احلكومة  ممثلو  ت��وج��ه  امل��ق��اب��ل،  يف 
دومينغو  ���ص��ان��ت  اىل  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
واجروا حمادثات مع وزير خارجية 
الدومينيكان ميغيل فارغا�س ورئي�س 
احلكومة ال�صبانية الأ�صبق خو�صيه 
ووزيري  ثاباتريو  رودريغيز  لوي�س 
خارجية نيكاراغوا وبوليفيا اللذين 

دعتهما كراكا�س لت�صهيل احلوار.
“ا�صتمرارية  ان  ف���ارغ���ا����س  واك�����د 
موعد  لتحديد  البحث  وي��ج��ري  م�صمونة  احلوار” 

اجتماع جديد.
حت���دث ال��رئ��ي�����س م�����ادورو ام�����س الأول اجل��م��ع��ة عن 
يف  الآن  بعد  امل�صاركة  عدم  املعار�صة  تقرر  ان  اإمكانية 
املتحدة على حد قوله.  الوليات  باأمر من  املحادثات 
وحذر من ان هذا المر لن مينع ال�صلطة من امل�صي 

قدما يف م�صاريعها.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

املوظفني  اآلف  م����ئ����ات  ت����وق����ف 
احل���ك���وم���ي���ني الم����ريك����ي����ني عن 
ال�صبت  ام�س  موؤقت  ب�صكل  العمل 
التو�صل  يف  الكونغر�س  ف�صل  بعد 
امل����وازن����ة قبل  ت�����ص��وي��ة ح����ول  اىل 

منت�صف ليل ام�س ال�صبت.
وهي املرة الوىل التي يطبق فيها 
الأول  ت�صرين  منذ  الإج���راء  ه��ذا 
الرئي�س  عهد  يف   2013 اكتوبر 
ال�صابق باراك اوباما. وقد ا�صتمر 
ببطالة  و���ص��ي��رتج��م  ي���وم���ا.   16
تقنية بال اجور لأكرث من 850 
يعتربون  ف�����درايل  م��وظ��ف  ال����ف 

“غري ا�صا�صيني” لعمل الدارة.
لن  ال���ص��ا���ص��ي��ة  اخل���دم���ات  ان  ال 
المن  اج��ه��زة  و�صت�صمل  تنقطع 
وال����ه����ج����رة وامل���������ص����رف امل����رك����زي 
املقاتلني  ق���دام���ى  وم�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

والقوات امل�صلحة.
للدوائر  ا���ص��ت��ع��را���س  ي��ل��ي  م���ا  يف 
ام ل بهذا  �صتتاأثر  التي  والهيئات 

الغالق:
�صيوا�صل الع�صكريون المريكيون 
البالغ عددهم 1،5 مليون �صخ�س 
الدفاع  لوزارة  تابعون  وغالبيتهم 
المن  وزارة  ال��ف��ا يف   40 واي�����ص��ا 

الداخلي عملهم.
ال��دف��اع اخلمي�س  وزارة  وا���ص��درت 
ال����ع����ام����ل����ني  “كل  ب���������ان  ام�����������را 
عملهم  �صيوا�صلون  الع�صكريني 

ب�صكل طبيعي«.
لكن ع��دد ك��ب��ريا م��ن امل��دن��ي��ني يف 
الوزارتني بينهم نحو ثالثة ارباع 

•• طرابل�س-وكاالت:

ا����ص���ت���ن���ك���رت احل����ك����وم����ة امل���وؤق���ت���ة 
ليبيا،  يف  الثني  ع��ب��داهلل  برئا�صة 
ع������زم اإي����ط����ال����ي����ا اإر�������ص������ال ق�����وات 
الليبية،  الأرا���ص��ي  اإىل  ع�صكرية 
الإيطايل  ال��ربمل��ان  م��واف��ق��ة  بعد 
ع��ل��ى ذل���ك، حم���ذرة م��ن الإق����دام 
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه اخل���ط���وات التي 
بخطوات  ج��ان��ب��ن��ا  م��ن  �صنتبعها 
هيبتنا  ل��ن��ا  حت��ف��ظ  ت�����ص��ع��ي��دي��ة 

و�صيادتنا وكرامة مواطنينا.
بوابة  ب��ح�����ص��ب  ب���ي���ان  يف  واأك�������دت 
ذو  ح��ر  ب��ل��د  “ليبيا  اأن  ال��و���ص��ط، 
املتحدة  الأمم  ون�����ص��ع  ����ص���ي���ادة، 
وجم��ل�����س الأم����ن ال����دويل، وبعثة 
ليبيا،  يف  ل��ل��دع��م  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وك������اف������ة امل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة 
يف  م�صوؤولياتهم  اأمام  والإقليمية 
الأمن  ب��ق��رارات جمل�س  الل��ت��زام 
لالأمم  العامة  واجلمعية  الدويل 

املتحدة بخ�صو�س ليبيا«.
“اأي  وط���ال���ب���ت احل���ك���وم���ة مب��ن��ع 
حت���رك ف���ردي م��ن ���ص��اأن��ه تاأجيج 
تعاين  ال���ت���ي  ل��ي��ب��ي��ا  ال�������ص���راع يف 
جماعات  ووق���������وف  الن����ق���������ص����ام 
تدعمها اإيطاليا يف وجه ال�صلطات 
ال�صرعية التي جاءت عرب �صناديق 

القرتاع«.
وك����ان ال���ربمل���ان الإي���ط���ايل �صوت 
م�صاء الأربعاء، على قرار باإر�صال 

ماذا يعني اإغالق االإدارات الفدرالية االأمريكية؟ 

حكومة الثني تهدد بـ »خطوات ت�سعيدية« ردًا على اإيطاليا

وزير: بريطانيا قد تن�سم اإىل »منوذج جديد« من االحتاد االأوروبي 
•• لندن-وكاالت:

للتعاون  جديد  من��وذج  يف  ت�صارك  اأن  ميكن  بريطانيا  اإن  ب��ارز  وزي��ر  ق��ال 
الأوروبي بعد بريك�صت، لكن من غري املرجح اأن تن�صم جمدداً اإىل الحتاد 

الأوروبي ب�صكله احلايل.
ليدينغتون،  ديفيد  احلكومة  رئا�صة  مكتب  وزي��ر  وق��ال 
الذي يراأ�س العديد من اللجان الوزارية حول بريك�صت، 
احتمال  اإىل  الأوروب���ي  الحت��اد  ق��ادة  بع�س  تلميحات  اإن 
اأن ت��غ��ري ب��ري��ط��ان��ي��ا راأي���ه���ا ب�����ص��اأن اخل����روج م��ن الحت���اد 

“م�صللة«.
اتخاذ  بعد  تلغراف:  ديلي  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  وق��ال 

قرار يف ا�صتفتاء، ل اأرى تغرياً يف ذلك.
غري اأنه اأ�صاف: “رمبا ننظر بعد جيل اإىل احتاد اأوروبي 

يف �صكل خمتلف عما هو عليه الآن«.
اململكة  ب��ني  ل��ل��ع��الق��ة  احل��ق��ي��ق��ي��ة  “الطبيعة  اأن  وت��اب��ع 
املتحدة والنظام امل�صتقبلي، مهما يكن، للتعاون الأوروبي، 

تاأخذها يف  اأن  امل�صتقبل  واأجيال  برملانات  على  م�صاألة  هي 
عني العتبار«.

وكان قد مت تعيني ليدينغتون يف وقت �صابق هذا ال�صهر يف املن�صب الذي 

تت�صمن مهامه متثيل رئي�صة الوزراء ترييزا ماي يف الربملان ويف اجتماعات 
اإن  قال  لكنه   ،2016 ا�صتفتاء  بريك�صت يف  ليدينغتون  حكومية. وعار�س 
الأوروب���ي  الحت���اد  م��ن  ج���زءاً  يكونوا  اأن  ي��ري��دون  ل  الربيطانيني  معظم 
ب�صكله احلايل، كما اأنهم لن يغريوا راأيهم على الأرجح يف حني يتجه التكتل 

الأوروبي نحو اندماج اقت�صادي و�صيا�صي اأو�صع.
التعاون  م��ن  لنظام  ح��اج��ة  ه��ن��اك  �صتكون  اأ���ص��اف:  لكنه 
�صمن القارة الأوروبية مبا ي�صمل اململكة املتحدة، يغطي 

التعاون القت�صادي وال�صيا�صي.
واأملح اإىل اأن بريطانيا �صتبقى �صمن حلف �صمال الأطل�صي 
ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا وجمل�س اأوروبا ملراقبة 

حقوق الإن�صان.
وقال: ل ميكنني التنبوؤ باأو�صاع تلك ال�صبكة من املنظمات 
والتحالفات ومنها الحتاد الأوروب��ي، كيف �صيتغري ذلك 

اأو كيف �صتبدو يف 10 اأو 20 �صنة.
ق��ال هذا  تو�صك  دون��ال��د  الأوروب����ي  املجل�س  رئي�س  وك��ان 
ت���زال مفتوحة  الأوروب���ي���ة قلوبنا ل  ال��ق��ارة  الأ���ص��ب��وع يف 
املفو�صية  رئي�س  اأكد  راأيها. كما  اإذا غريت  اأم��ام بريطانيا 
لإعادة  بريطانية  لأي حماولة  الدعم  تقدمي  يونكر  الأوروبية جان-كلود 

الن�صمام اإىل التكتل، حتى بعد مغادرتها.

املانيا ترى يف ماكرون فر�سة »تاريخية« الأوروبا
•• برلني-وكاالت:

�صرح وزير اخلارجية الأملاين �صيغمار غابريال، مبنا�صبة الذكرى اخلام�صة واخلم�صني لتفاقية الإليزيه، 
اأن الرئي�س اإميانويل ماكرون ميثل فر�صة تاريخية لدفع امل�صروع الأوروبي قدماً. وقال وزير اخلارجية 
ال�صرتاكي الدميقراطي يف ت�صريح خطي مبنا�صبة توقيع هذه املعاهدة الأملانية الفرن�صية يف 1963: 
علينا اأن ننتهز الفر�صة التاريخية ال�صانحة الآن بوجود هذا الأوروبي املوؤمن بالتكامل اإميانويل ماكرون. 
ويرى غابريال اأن هذا يعني ب�صكل رئي�صي التقدم يف اإ�صالح الحتاد القت�صادي والنقدي امل�صاألة التي 
تقدم الرئي�س الفرن�صي مبقرتحات عملية عدة ب�صاأنها مثل و�صع ميزانية خا�صة مبنطقة اليورو وتعيني 
وزير للمالية واإن�صاء برملان لها. وتبدو هذه الر�صالة اإىل ماكرون اأقرب اإىل انتقاد موجه اإىل امل�صت�صارة 
على  ردوده��ا  فتور  اإىل  با�صتمرار  الدميقراطي  ال�صرتاكي  احلزب  ي�صري  التي  مريكل،  اأجنيال  الأملانية 
مقرتحات ماكرون حول الإ�صالحات الأوروبية. وكان غابريال اأ�صار يف ال�صحف الأملانية موؤخراً اإىل تقدم 

فرن�صا على اأملانيا يف جمال املبادرات ال�صيا�صية لأوروبا، موؤكداً �صرورة قلب هذا التوجه.

مريكل ت�سل اإىل بلغاريا 
لبحث الق�سايا امل�سرتكة

•• �صوفيا-وكاالت:

اأجنيال  الأملانية  امل�صت�صارة  و�صلت 
مريكل ام�س ال�صبت، اإىل العا�صمة 
البلغارية �صوفيا يف زيارة ق�صرية.
واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ب��ل��غ��اري��ة اأن 
اإج������راء حمادثات  ت��ع��ت��زم  م��ريك��ل 
مع رئي�س الوزراء البلغاري بويكو 
الرئا�صة  اأولويات  حول  بوري�صوف 
البلغارية ملجل�س الحتاد الأوروبي 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل 

اجلاري.
املحادثات  ت��دور  اأن  املقرر  كما من 
اخلارجية  احل����دود  ح��م��اي��ة  ح���ول 
لالحتاد الأوروبي واإ�صالح �صيا�صة 

اللجوء والهجرة.
بلغاريا،  اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  جت����در 
اأي�صاً  ت��ع��ت��زم  ل��رتك��ي��ا،  امل��ت��اخ��م��ة 
الرئا�صة  ت��ول��ي��ه��ا  خ����الل  ال��ع��م��ل 
ال��دوري��ة ل��الحت��اد الأوروب�����ي على 
بروك�صل  ب��ني  ال��ع��الق��ات  حت�����ص��ني 
واأنقرة ودمج دول غرب البلقان يف 

الحتاد.
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بنك دبي االإ�سالمي يح�سد لقب “البنك االأ�سرع منًوا يف االإمارات” من جملة اإنرتنا�سونال فاينان�س

اآ���ص��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د وال�صني 
ف���ر����س من����و جديدة  خ���ل���ق  ع���ل���ى 
اللوج�صتيات  ق���ط���اع  ل�������ص���رك���ات  

العاملة يف املنطقة احلرة.
اخلدمات  اأداء  م��وؤ���ص��ر  وب��ح�����ص��ب 
ال�����ص��ادر ع��ن البنك  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
الدويل فقت قفزت الإمارات قفزات 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  ن��وع��ي��ة 
عاملياً   13 امل��رت��ب��ة  اإىل  وو���ص��ل��ت 
يف   27 املرتبة  مقابل   2016 يف 
�صت  يقي�س  املوؤ�صر  وه��ذا   .2014
اجلمارك،  وه��ي  رئي�صية  عنا�صر 
ال�صحن  واأ�صعار  التحتية،  والبنية 
حلظياً،  ال�صحنات  متابعة  والنقل، 
واأخرياً الوقت اأو اجلدول الزمني 

لل�صحنات.

من�صة  ب�صفتها  احل���رة  واملنطقة 
م�صتودعات  ت�������ص���م  ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
قطاع  خدمة  على  ق���ادرة  ع�صرية 
اأكرث  ب�صكل  واللوج�صتيات  النقل 
جمموعة  ع�����ن  ف���������ص����اًل  ك�����ف�����اءة 
م������ن احل�������واف�������ز وامل��������زاي��������ا ال���ت���ي 
ق��ط��اع اخلدمات  ل�����ص��رك��ات  ت��ق��دم 
مكانة  ر�����ص����خ  م�����ا  ال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة 
التجارة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  الإم������ارات 
ا�صتقطاب  ع��ل��ى  و���ص��اع��د  ال��ع��امل��ي��ة 
املزيد من ال�صركات التي ترغب يف 
امل�صتهدفة  اأ�صواقها  اإىل  الو�صول 

اإقليمياً يف وقت قيا�صي«.
�صركة لوج�صتية  328

اللوج�صتية  اخلدمات  قطاع  ويعد 
اأح���د اأه���م ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 
املنطقة  حت��ت�����ص��ن  ح��ي��ث  ج���اف���زا، 
احلرة 328 �صركة لوج�صتية من 
29 دولة حول العامل.  وقد �صاعد 
جافزا  ب��ني  التجاري  التدفق  من��و 
دول  يف  ال���ت���ج���اري���ني  و����ص���رك���ائ���ه���ا 
وغرب  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

•• دبي-الفجر: 

اف��ت��ت��ح��ت امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة جلبل 
ملجموعة  التابعة  “جافزا”  علي 
موانئ دبي العاملية، وبالتعاون مع 
ج�صر  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة 
منطقتي  بني  يربط  ال��ذي  جافزا 
�صمال وجنوب جافزا والذي ي�صكل 
امل��رح��ل��ة الأخ������رية م���ن مم���ر دبي 
على  نوعه  من  الأول  اللوج�صتي، 
م�صتوى املنطقة والذي يربط بني 
م��ي��ن��اء ج��ب��ل ع��ل��ي وج��اف��زا مبطار 
ال����دويل حت��ت منطقة  م��ك��ت��وم  اآل 

جمركية موحدة.
ي�صهم اجل�صر اجلديد يف ان�صيابية 
ب����ني خمتلف  امل�����روري�����ة  احل����رك����ة 
م��ن��اط��ق ج���اف���زا ك��م��ا ي��خ��ف��ف من 
ازدحام احلركة املرورية على �صارع 
التقاطع  وع��ل��ى  مكتوم،  اآل  م��ط��ار 
ال��ع��ا���ص��ر ع��ل��ى ���ص��ارع ال�����ص��ي��خ زايد 

وعلى البوابات.
اأحمد  ���ص��ل��ط��ان  اأك����د  وب��امل��ن��ا���ص��ب��ة، 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صليم،  ب��ن 
والرئي�س التنفيذي ملجوعة موانئ 
دبي العاملية رئي�س موؤ�ص�صة املوانئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة حر�س 
موا�صلة   على  العاملية  دب��ي  موانئ 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
�صاحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ص��ي��اً 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
– رع�����اه اهلل- وخ���ط���ة  دبي  دب����ي 
2021 وا�صرتاتيجية  “الإمارات 
تنويع  ب����ه����دف  النفط”  ب����ع����د 
اقت�صاد  وب���ن���اء  ال���دخ���ل  م�������ص���ادر 
املعرفة  على  قائم  م�صتدام  وطني 
والب���ت���ك���ار   م���ن خ���الل موا�صلة 
ال�صتثمارات  م���ن  امل���زي���د  ج����ذب 
الأجنبية واملحافظة على تناف�صية 
عاملياً،  احل�����رة  وامل��ن��ط��ق��ة  امل���ي���ن���اء 
البتكار  على  الرتكيز  اإىل  اإ�صافة 
التوريد  ���ص��ال���ص��ل  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
كمركز  ال����دول����ة  م���وق���ع  ل��ت��ع��زي��ز 

وت�����ص��ه��ي��ل حركة  ع���امل���ي  اق��ل��ي��م��ي 
اأ�صواقاً جديدة اأمام  التجارة وفتح 

ال�صركات العاملة يف جافزا.
زيادة التناف�صية وخف�س التكاليف

افتتاح  م��ع  اأن���ه  �صليم  ب��ن  واأ����ص���ار  
اجل�������ص���ر ي��ك��ت��م��ل ع���ق���د مم����ر دبي 
رافعة  ي�صكل  وال����ذي  اللوج�صتي 
انتقال  ح���رك���ة  ت�����ص��ه��ي��ل  يف  ه���ام���ة 
مكتوم  اآل  م��ط��ار  ب���ني  ال��ب�����ص��ائ��ع 
الدويل وميناء جبل علي وتقلي�س 
ال�صحن  حل��رك��ة  امل�صتغرق  ال��وق��ت 
الربية  اللوج�صتية  الو�صائط  بني 
وال���ب���ح���ري���ة واجل����وي����ة لأق������ل من 

�صاعة فقط.
وق����ال ب���ن ���ص��ل��ي��م: » ي�����ص��اه��م ممر 
حركة  تطوير  يف  اللوج�صتي  دب��ي 
التجارة وربط دبي مع خمتلف دول 
العمالء  و���ص��ول  وت�صهيل  ال��ع��امل 
ب�صهولة  امل�صتهدفة  الأ���ص��واق  اإىل 
تناف�صية  زي����ادة  ع��ل��ى  ينعك�س  مب��ا 
قطاعي  م�����ص��اه��م��ة  وي����زي����د  دب�����ي 
اللوج�صتية يف  التجارة واخلدمات 

الكربون«.       
امل���وق���ع  اإىل  ����ص���ل���ي���م  ب�����ن  واأ�������ص������ار 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي مل��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 

الناجت املحلي الإجمايل لالإمارة.
على  اللوج�صتي  املمر  يعمل  كما   «
اللوج�صتية  خف�س كلفة العمليات 

احلد  ع��ن  ف�صاًل  النقل  وتكاليف 
من الزدحام على  الطرق ما يوؤدي 
اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  تقليل  اإىل 

ممر دبي اللوج�شتي يغري قواعد اللعبة يف قطاع النقل واللوج�شتيات

�سلطان بن �سليم: املمر رافعة هامة لت�سهيل حركة ال�سحن البحري واجلوي والربي

عدنان  الدكتور  قال  اجلائزة،  على  تعليقه  معر�س  ويف 
�صلوان، الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�صالمي: 
“نحن يف بنك دبي الإ�صالمي جميعنا فخورون جداً مبا 
حققناه معاً على املدى القريب. وهي لي�صت حكاية النمو 
الهائل الذي �صهده البنك ما يغر�س لدينا هذا ال�صعور 
ال�صمود  على  بالقدرة  التحلي  اإنه  بل  بالفخر فح�صب، 
يف مواجهة الأو�صاع ال�صعبة للغاية. اإن ا�صتمرار النجاح 
مرتني  النمو  على  احلفاظ  على  والقدرة  للبنك  امل��ايل 
اإىل ثالث مرات من ال�صوق على مدى ال�صنوات القليلة 
املا�صية هو برهان على حقيقة اأن اجلهود املبذولة قرابة 
عقد م�صى يف تر�صيخ المتياز مل تذهب عبثاً. واليوم، 

•• دبي-الفجر:

ح�صد بنك دبي الإ�صالمي، اأكرب بنك اإ�صالمي يف دولة 
منًوا  الأ���ص��رع  “البنك  لقب  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
“اإنرتنا�صيونال  جم��ل��ة  ج��وائ��ز  �صمن  الإمارات”  يف 
جمريا  فندق  يف  اأقيمت  والتي  ال��ع��ام،  لهذا  فاينان�س” 

اأبراج الإمارات بتاريخ 18 يناير 2018.
التي  فاينان�س”،  “اإنرتنا�صيونال  جملة  جوائز  وتكّرم 
واملوؤ�ص�صات  الأف���راد  ال��ت��وايل،  على  اخلام�س  للعام  تقام 
ال��ت��ي حت��دث ف��رًق��ا وحت��ق��ق قيمة ك��ب��رية للقطاع املايل 

العاملي.

 .%9
ونتيجة لإجنازاته الكثرية يف ف�صاء التمويل الإ�صالمي، 
�صملت  التي  اجلوائز  من  كبري  عدد  على  البنك  ح�صل 
اإ�صالمي، واأف�صل بنك للخدمات امل�صرفية  اأف�صل بنك 
امل�صرفية  للخدمات  بنك  واأف�صل  لالأفراد،  الإ�صالمية 
على  لل�صكوك  منظم  واأف�����ص��ل  لل�صركات،  الإ���ص��الم��ي��ة 
والدولية.  الإقليمية  املن�صات  خمتلف  من  املثال  �صبيل 
اأ�صواق  �صبعة  يف  ق��وي  بح�صور  ال��ي��وم  البنك  ويحظى 
التو�صع  مل��وا���ص��ل��ة  ي��وؤه��ل��ه  ج��ي��د  ب��و���ص��ع  ويتمتع  ع��امل��ي��ة، 
العاملي واملحافظة على مكانته الريادية ملوا�صلة مهمته 

يف تغيري قطاع التمويل الإ�صالمي. 

اأ�صبحنا موؤ�ص�صة ل توجهها القيود اأو احلواجز البيئية، 
متعاملينا  ورغبات  احتياجات  تلبية  يف  منهمكون  نحن 
بالإ�صافة اإىل تطلعاتنا اخلا�صة. وقد اأدى هذا الرتكيز 
ال�صادق على هاتني الركيزتني احلا�صمتني اإىل حتقيق 
يف  م�صتمراً  ي��زال  ل  ال�صوق حيث  للبنك يف  �صاحق  اأداء 
حت�����ص��ي��ل اجل���وائ���ز والأو����ص���م���ة م���ن خم��ت��ل��ف املنظمات 

املحلية والدولية ».
ال�صوق يف  اأ�صعاف  اأرب��ع��ة  بلغ ح��وايل  ال��ذي  النمو  وم��ع 
اأبرز  من  يعترب  البنك  اأن  الوا�صح  من  عديدة،  �صنوات 
ال�صركات الرائدة الأداء يف القطاع املايل لدولة الإمارات 
الآن  املحفظة  من  ح�صته  بلغت  حيث  املتحدة  العربية 

خالل اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 2018

اأول مركز لت�سريع منو ال�سركات النا�سئة يف جمال اال�ستدامة باملنطقة ي�ستقبل طلبات امل�ساركة 
اأ�شخم م�شروع لتخزين املياه املحالة ذات اجلودة العالية 

القمة العاملية للمياه ت�سيد بجهود فريق »املخزون 
اال�سرتاتيجي للمياه« يف مواجهة التحديات الفنية والبيئية 

 ••  اأبوظبي -الفجر :

النقا�صية  اجلل�صة  خالل  من   2018 للمياه  العاملية  القمة  يف  امل�صاركون  اأ�صاد   
للنقل  اأبوظبي  و�صركة  البيئة  وهيئة  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  نظمتها  التي 
والتحكم » تران�صكو » �صمن فعاليات ا�صبوع ابوظبي لال�صتدامة يف مركز اأبوظبي 
للمعار�س بجهود فريق العمل وتغلبه على الكثري من التحديات الفنية والبيئية 
الفني  وناق�صت اجلل�صة  اجلانب  امل�صروع  التقنية يف اجناز  وابتكاراته  وابداعاته 
للم�صروع مب�صاركة كل من الدكتور �صامل  جريب احلارثي مدير دائرة امل�صاريع يف 
تران�صكو والدكتور �صهاب العامري مدير اإدارة م�صاريع املياه يف تران�صكو، و ال�صيد 
عمر البلو�صي نائب مدير العقود وامل�صرتيات يف �صركة ابوظبي للماء والكهرباء 
» اأدويك »، و الدكتور حممد داوود ا�صت�صاري م�صادر املياه وجودة البيئة يف هيئة 
البيئة ابوظبي ، وال�صيد كمال الها�صمي مدير ق�صم مراقبة املياه اجلوفية وجودة 
البيئة يف هيئة البيئة، وال�صيد م�صطفى لطفي مدير م�صروع مياه جوفيه يف هيئة 
البيئة.  اأدار النقا�س املهند�س مهند النوخذا من �صركة تران�صكو وتخلل اجلل�صة 
عدد من املوا�صيع الفنية التي تتعلق بالأعمال و التحديات التي واجهت امل�صروع 
يف مراحل التخطيط والتنفيذ. ت�صمنت اجلل�صة تفا�صيل فنية عن الدرا�صة التي 
نفذتها هيئة البيئة وكيفية اختيار واحة ليوا يف منطقة الظفرة كاأن�صب منطقة 
لتخزين املياه و حتدث اأع�صاء اجلل�صة عن احلالت التي �صوف يتغلبها امل�صروع 

ال�صرتاتيجي ل�صمان �صالمة الأمن املائي يف اإمارة اأبوظبي. 
اآلية عمل امل�صروع الفريدة من نوعها وكيفية نقل الكميات  كما تناولت اجلل�صة 
من باطن الأر�س اإىل امل�صتهلكني و تطرق الأع�صاء لآليات �صمان جودة املياه يف 
املياه  اأ�صخم م�صروع لتخزين  املياه.  ويعترب  مراحل ال�صخ والتخزين وا�صتعادة 
ام�س  اأبوظبي   اطلقته  ال��ذي  العامل  يف  وامل�صمونة  العالية  اجل��ودة  ذات  املحالة 
مب�صخات  م���زّودًة  ليوا  �صحراء  رم��ال  حتت  متتد  بئراً   315 من  �صبكة  وي�صم 
العربية  الإم��ارات  الأنابيب يف دولة  اأطول خطوط  اأحد  املياه، يغّذيه  ل�صرتجاع 
)حوايل  جالون  مليون   7 مبعدل  املياه  لتحلية  ال�صويهات  حمطة  من  املتحدة 
يومياً لأكرث من 27 �صهراً. ويقوم هذا امل�صروع ال�صخم  32،000 مرت مكعب( 
مع   2002 العام  فكرته يف  ب��داأت  ال��ذي  ال�صرتاتيجي،  املياه  تخزين  جم��ال  يف 
عذبة  م��ي��اه  حقن  م��ب��داأ  على  – اأب��وظ��ب��ي،  البيئة  هيئة  نفذتها  مكثفة  درا���ص��ات 
يف اأحوا�س �صحن فوق اخلزانات اجلوفية الطبيعية. وامل�صروع هو ثمرة للتعاون 
بني هيئة البيئة – اأبوظبي، التي ا�صطلعت مب�صوؤوليات اإجراء الدرا�صات العلمية 
ودرا�صات اجلدوى والتخطيط ال�صرتاتيجي وو�صع �صيناريوهات املخاطر وكيفية 
اإدارتها، وهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي و�صركة اأبوظبي للنقل والتحكم “تران�صكو” 
التابعة لها التي اأ�صرفت وقامت على عمليات تنفيذ امل�صروع مبا فيها اأعمال البنية 

الأ�صا�صية ال�صطحية كخطوط الأنابيب وحمطات الرفع واخلزانات.

حت��ف��ي��ز ال��ف��ك��ر الإب���داع���ي مبجال 
البتكار  ي�صكل  حيث  ال�صتدامة، 
الطاقة  ل��ق��ط��اع  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  رك���ي���زة 
النتعا�س  ت��ع��زي��ز  م���ن  ل��ل��ت��م��ك��ن 
التكاليف  وخ��ف�����س  الق��ت�����ص��ادي 
و�صمان بيئة م�صتدامة على املدى 
الطويل. ومن �صاأن ذلك اأن ي�صهم 
يف دعم توفري فر�س عمل نوعية 
القت�صادية  امل��وارد  تنويع  وتعزيز 
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ن�����ص��ج��م م���ع ال���روؤي���ة 
لإم�������ارة   2030 الق���ت�������ص���ادي���ة 

اأبوظبي. 
وبدوره، قال �صينار كورا، الرئي�س 
البتكار  دع���م  ل��وح��دة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
روؤيتنا  ت��ت��م��ث��ل  التكنولوجي”: 
ب��ن��اء منظومة  ع��ل��ى  امل�����ص��اع��دة  يف 

را�صخة من ال�صركات التكنولوجية 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة ال��ت��ي ت��رّك��ز ع��ل��ى جمال 
ال����ص���ت���دام���ة، ومب����ا ي��ن�����ص��ج��م مع 
ن��ه��ج الب��ت��ك��ار ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه دولة 
الإم������ارات. وم���ا مي��ي��ز وح���دة دعم 
تتيح  اأن��ه��ا  التكنولوجي  الب��ت��ك��ار 
ل��ت��ل��ك ال�����ص��رك��ات ال���ص��ت��ف��ادة من 
م�صدر ك�صركة رائدة عاملياً مبجال 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وم����ن خربة 
اإحدى  تعترب  ال��ت��ي  ب��ي  ب��ي  �صركة 
ال��ط��اق��ة يف العامل،  ���ص��رك��ات  اأب����رز 
اإمكانية ال�صتفادة من  ف�صاًل عن 
معهد  بها  يرتبط  التي  ال�صراكات 
النظيفة،  التقنية  مبجال  م�صدر 
املنطقة  ت���وف���ره  ال�����ذي  وال����دع����م 

احلرة يف مدينة م�صدر. 

�صركة،   530 م���ن  اأك�����رث  ال���ي���وم 
اأن يرتفع هذا العدد  ومن املتوقع 
بحلول  ���ص��رك��ة   800 ل��ي��ت��ج��اوز 

العام 2020.  
من جانبه، قال �صامل بن عا�صور، 
امل��دي��ر ال��ع��ام ومم��ث��ل ���ص��رك��ة “بي 
بي” يف اأبوظبي: نرحب بالتعاون 
مبادرتنا  اإط�����الق  يف  م�����ص��در  م���ع 
البتكار  دع����م  ’وحدة  امل�����ص��رتك��ة 
تهدف  ال�����ت�����ي  التكنولوجي‘ 
لل�صركات  ال����دع����م  ت����وف����ري  اإىل 
مبجال  ال�����ص��ب��اب  الأع���م���ال  ورّواد 
الإم����ارات.  دول���ة  يف  التكنولوجيا 
ومتا�صياً مع روؤية القيادة الر�صيدة 
ل��دول��ة الإم�����ارات وب��ال��ت��زام��ن مع 
على  ال���وح���دة  �صتعمل  زاي����د،  ع���ام 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مت الإعالن خالل اأ�صبوع اأبوظبي 
اإع����ادة  ع���ن   2018 ل��ال���ص��ت��دام��ة 
اإط���������الق وح��������دة دع������م الب���ت���ك���ار 
امل�صرتكة  امل���ب���ادرة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
لطاقة  اأب����وظ����ب����ي  ����ص���رك���ة  ب�����ني 
النفط  و���ص��رك��ة  م�صدر  امل�صتقبل 
لدعم  بي”،  “بي  العاملية  وال��غ��از 
حيث  امل�صتدامة،  التقنيات  ابتكار 
ال�صرتاك  ط��ل��ب��ات  ح��ال��ي��اً  تتلقى 
داخ��ل دولة  الأعمال من  رّواد  من 

الإمارات وخارجها.  
وت�����ع�����د وح����������دة دع��������م الب����ت����ك����ار 
مدينة  وم���ق���ره���ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
منو  ل���دع���م  م���رك���ز  اأول  م�������ص���در، 
ال���ن���ا����ص���ئ���ة يف جم���ال  ال�������ص���رك���ات 
وت�صاعد  ب��امل��ن��ط��ق��ة.  ال���ص��ت��دام��ة 
ال����وح����دة ال�������ص���رك���ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
عرب  ال��ت��ج��اري  الت�صويق  م��رح��ل��ة 
ت��وف��ري مت��وي��ل م���ايل، ف�����ص��اًل عن 
وتوفري  والإ�������ص������راف  ال���ت���دري���ب 
املبادرة  تتعاون  كما  العمل.  مكان 
جلامعة  التابع  م�صدر،  معهد  مع 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
مدينة  يف  اجل����ام����ع����ي  وح�����رم�����ه 

م�صدر. 
الناجحة  ال��ط��ل��ب��ات  اخ��ت��ي��ار  وي��ت��م 
ب���ن���اء ع��ل��ى م��ع��اي��ري حم�����ددة، من 
تطوير  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ���ص��م��ن��ه��ا 
وموؤهلة  مبتكرة  وحلول  منتجات 
للح�صول على براءات اخرتاع، مع 
اإعطاء الأولوية لل�صركات النا�صئة 

التي تعمل داخل دولة الإمارات. 
و���ص��وف ي��ق��ام ���ص��ن��وي��اً دورت����ني من 
البتكار  دع����م  “وحدة  ب���رن���ام���ج 

يف دول���ة الإم������ارات ب��ه��دف توفري 
امل�صاريع  لأ���ص��ح��اب  تتيح  من�صة 
النا�صئة ورواد الأعمال واملبتكرين 
فاعلة مع  �صراكات  لبناء  الفر�صة 

كبار امل�صتثمرين العامليني.
الذين  ال��ف��ائ��زون  يح�صل  و���ص��وف 
ي���ت���م اخ���ت���ي���اره���م ���ص��م��ن م���ب���ادرة 
التكنولوجي  البتكار  دع��م  وح��دة 
اإطار  على دعم متوا�صل وذلك يف 
التي  الأمد  ال�صرتاتيجية طويلة 
امل�صاعدة  بهدف  ال��وح��دة  تتبناها 
للقطاعات   ح��ا���ص��ن��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
وال�صراكات  ب���الإم���ارات  امل��ع��رف��ي��ة 

القائمة على امللكية الفكرية. 
اإدارة  وقال حممد الفردان، مدير 
املنطقة احل��رة يف مدينة م�صدر: 
البتكار  دع����م  وح�����دة  “تتكامل 
التكنولوجي مع حمفظة خدماتنا 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��ل��ة 
ال�صركات من كافة الأحجام، بدءاً 
من املوؤ�ص�صات الكبرية وو�صوًل اإىل 
الأعمال.  ورّواد  النا�صئة  ال�صركات 
نا�صئة  ومع ظهور �صركات حملية 
مبجال التقنيات النظيفة، ويف ظل 
للعديد  م�صدر  مدينة  احت�صان 
من املبادرات املحفزة مثل كليك�س 
لال�صتدامة  اأب���وظ���ب���ي  واأ����ص���ب���وع 
الوقت مثايل  ف��اإن  لب��ز،  وكريبتو 
للغاية لإع���ادة اإط��الق وح��دة دعم 
البتكار التكنولوجي لتحفيز رواد 
النا�صئة  يف  وال�����ص��رك��ات  الأع��م��ال 
جمال ال�صتدامة لتاأ�صي�س وتنمية 
اأع���م���ال���ه���م يف ال�������ص���رق الأو�����ص����ط 

والأ�صواق العاملية«. 
املنطقة  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 
احل��رة يف مدينة م�صدر حتت�صن 

الك�صف  مت  ال��ذي  التكنولوجي”، 
اأ�صبوع  ال��ي��وم خ���الل  ع��ن��ه ر���ص��م��ي��اً 
اأب���وظ���ب���ي ل��ال���ص��ت��دام��ة، ع��ل��ى اأن 
مرحلتني.  م��ن  دورة  ك��ل  ت��ت��األ��ف 
التي  الأوىل،  املرحلة  وُتخ�ص�س 
ل�صتقبال  اأ���ص��ه��ر،  ل��ث��الث��ة  مت��ت��د 
ودرا����ص���ة ط��ل��ب��ات امل�����ص��ارك��ة لقبول 
ما ي�صل اإىل 50 �صركة مر�صحة. 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�����ص��ت��م��ل  ب��ي��ن��م��ا 
اإىل  ت�صل  قد  لفرتة  ت�صتمر  التي 
اأ�صهر على اختيار ال�صركات  اأربعة 
القائمة  م���ن  ال���ف���ائ���زة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
النهائية لأف�صل 10 �صركات لكي 
ب��ال��ت��م��وي��ل وبرامج  ت��زودي��ه��ا  ي��ت��م 

التدريب العملي والدعم الالزم. 
بني  امل�صرتكة  امل��ب��ادرة  وت�صتهدف 
اختيار  بي”،  وب�����ي  “م�صدر” 
كل  ���ص��رك��ات يف  �صت  اإىل  ي�صل  م��ا 
منح  ي��ت��م  و����ص���وف  ���ص��ن��وي��اً.  دورة 
تراخي�س  الفائزين  الأعمال  رواد 
ل��ت��اأ���ص��ي�����س ���ص��رك��ات��ه��م ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة احل���رة مب��دي��ن��ة م�صدر، 
جائزة  على  م��وؤخ��راً  ح�صلت  التي 
لدعم  ح������رة  م��ن��ط��ق��ة  “اأف�صل 
و”اأف�صل  النا�صئة”  ال�����ص��رك��ات 
املتجددة”  للطاقة  ح��رة  منطقة 
من  اآي  دي  اإف  ج����وائ����ز  ���ص��م��ن 

موؤ�ص�صة فاينان�صال تاميز. 
على  امل�صتمر  حر�صها  اإط����ار  ويف 
باأهمية  الوعي  امل�صاهمة يف تعزيز 
ال���ص��ت��دام��ة، ت�����ص��ارك وح���دة دعم 
الب����ت����ك����ار ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي خ���الل 
اأ���ص��ب��وع اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ص��ت��دام��ة يف 
البتكارات مبجال  تبادل  “ملتقى 
املناخ” كليك�س، الذي يقام برعاية 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 

»نداء« تعر�س اأحدث تطبيقات وحلول املدن الذكية واالآمنة يف »اإنرت�سك 2018«
•• دبي-الفجر:

ت����ع����ر�����س م����وؤ�����ص���������ص����ة الت�����������ص�����الت 
املزود احل�صري  املتخ�ص�صة “نداء”، 
واملعتمد  الآمنة  الت�صالت  ل�صبكات 
جمموعتها  دب��������ي،  ح���ك���وم���ة  ل������دى 
والتطبيقات  احل���ل���ول  م���ن  احل��ال��ي��ة 
امل�����ص��م��م��ة ل���ل���م���دن ال���ذك���ي���ة، وذل����ك 
احلالية  ال���دورة  يف  م�صاركتها  خ��الل 
املعر�س  “اإنرت�صك”،  م��ع��ر���س  م��ن 
ال����رائ����د حللول  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري 
ومكافحة  وال�صالمة  الأم��ن  وتقنيات 
احل��ري��ق وال���ذي يعقد يف ال��ف��رتة من 
الثاين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر   23 اإىل   21
املوؤ�ص�صة  اجلاري يف دبي. وت�صت�صيف 
امل���ع���ر����س، من  ه�����ذا  يف ج��ن��اح��ه��ا يف 
خالل من�صتها رقم D-18 يف قاعة 
ال�صيخ �صعيد 3 يف مركز دبي الدويل 
ل���ل���م���وؤمت���رات وامل���ع���ار����س، ع�����دداً من 
�صركائها ال�صرتاتيجيني املتخ�ص�صني 
الت���������ص����الت  وت����ق����ن����ي����ات  يف ح����ل����ول 

خالل  من  وال�صيطرة  التحكم  ملراكز 
�صبكة نداء للجيل الرابع. 

وقال �صعادة من�صور بوع�صيبه، املدير 
“يوا�صل  التنفيذي ملوؤ�ص�صة “نداء”: 
م�صريته  “اإنرت�صك”  م���ع���ر����س 
الناجحة كمن�صة ا�صرتاتيجية لعر�س 
والتطورات يف جمال  البتكارات  اآخر 
الأمن وال�صالمة. ومتا�صياً مع ذلك، 

الرابع  اجليل  �صبكة  عرب  الال�صلكية 
مثل “اإيربا�س” و”نوكيا” و”اإ�صارة 
الأمنية”  واحل����ل����ول  ل���الت�������ص���الت 
كما  القوارب”،  ل�صناعة  و”املراكب 
ت�صلط  تو�صيحية  ع��رو���ص��اً  ���ص��ت��ق��دم 
فيها ال�صوء على ا�صتخدام تكنولوجيا 
الت�صالت ودورها يف بناء مدن ذكية 

واآمنة واأكرث ا�صتدامة. 
اىل  املعر�س  ه��ذا  يف  “نداء”  وت�صعى 
ا�صتقطاب عمالء حمتملني للموؤ�ص�صة 
م��ن خ���الل ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ص��ر معهم 
وعر�س احللول والتقنيات التي ميكن 
ا�صتخدام  خ��الل  من  منها  ال�صتفادة 
تقنيات اجليل الرابع LTE واجليل 
اخلا�صة  ل�����ص��ب��ك��ت��ه��ا   5G اخل��ام�����س 
والتي تتيح للموؤ�ص�صات املختلفة ن�صر 
تطبيقات ذكية واآمنة وتوفري جتربة 
�صتقوم  كما  امل���دن.  يف  اأف�صل  ات�صال 
القيادة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  “نداء”، 
العامة ل�صرطة دبي، بعر�س وبث حي 
الو�صوح  لفيديو عالية  لنقل مقاطع 

�صنقوم بعر�س حمفظتنا املتنوعة من 
املنتجات واحللول التي مت ت�صميمها 
ومتطلبات  اح����ت����ي����اج����ات  ل���ت���ل���ب���ي���ة 
املوؤ�ص�صات احلكومية وقطاعات الأمن 
ا�صت�صافتنا  خ��الل  وم��ن  وال�صالمة. 
اخلا�س،  جناحنا  يف  �صركائنا  لبع�س 
ال�صوء  لت�صليط  الفر�صة  لنا  �صتتاح 
على حلولنا ال�صبكية امل�صممة للمدن 
ال��ذك��ي��ة والآم���ن���ة وامل�����ص��ت��دام��ة، حيث 
وتوحيد  تكامل  احللول  هذه  ت�صمن 
اأنظمة و�صبكات الت�صالت امل�صتدامة 

والفعالة وفقاً للمعايري الدولية.«
املعر�س  خ��الل  “نداء”  �صتقوم  كما 
ا�صتخدام  لآل����ي����ة  ع���ر����س  ب���ت���ق���دمي 
املرتبطة  ط���ي���ار  ب������دون  ال����ط����ائ����رات 
الرابع،  اجليل  م��ن  الت�صال  بتقنية 
عمليات  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره�������ا 
الإنقاذ.  ف��رق  بها  تقوم  التي  الإن��ق��اذ 
كيف  التو�صيحي  ال��ع��ر���س  و�صيبني 
ميكن للطائرات بدون طيار امل�صاعدة 
املرور  الطرقات وحركة  على مراقبة 

بالإ�صافة  املبا�صر،  النقل  طريق  عن 
اإىل حالت ال�صتخدام الأخرى لهذه 
من  تنفيذها  ميكن  والتي  الطائرات 
الرابع.  للجيل  “نداء”  �صبكة  خالل 
اأن  م��ن  ثقتها  ع��ن  املوؤ�ص�صة  واأع��رب��ت 
زي���ادة  يف  �صي�صهم  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ر���س 
وعي عمالئها واجلهات املهتمة بهذه 
باأحد  يتعلق  فيما  �صيما  ل  التقنيات، 
احل��ل��ول ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ت��ي ت��ع��م��ل وفق 
الفوري  والت�صغيل  التو�صيل  ن��ظ��ام 
وال�����ذي ي��ت��م  ت��ط��وي��ره ح�����ص��ري��اً من 
امل����دجم����ة«  ن���وك���ي���ا  “�صبكة  خ������الل 
 Nokia Ultra Compact(
Network( ما يوفر لفرق الإنقاذ 
ميزة الت�صال يف املناطق النائية التي 
مي��ك��ن اأن ت��ك��ون خ����ارج ال��ت��غ��ط��ي��ة يف 
حالت الكوارث الطبيعية. ويتيح هذا 
ال��ق��درة على  الإن��ق��اذ  ل�صلطات  احل��ل 
للحالت  ال���ص��ت��ج��اب��ة   زم���ن  تقلي�س 
ال��ط��ارئ��ة وات���خ���اذ ال���ق���رارات يف وقت 

قيا�صي.

برنامج حافل باملعار�س والفعاليات لـ » اإك�سبو خورفكان « يف 2018
••ال�صارقة -وام:

اأكد �صعادة �صيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�صبو 
تنظيم  على  مقبلة  ل��الإم��ارة  ال�صرقية  املنطقة  اأن  ال�صارقة 
وا�صت�صافة العديد من املعار�س املميزة بدءا من العام اجلاري 
للم�صاهمة يف توفري احتياجات الأهايل من ال�صكان والتجار 
تخدم  التي  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  وتعزيز  وامل�صتثمرين 
عقده  ال��ذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء  احليوية.  القطاعات 
بح�صور  خورفكان  اإك�صبو  مركز  وموظفي  اإدارة  مع  موؤخرا 
خورفكان  اإك�صبو  مدير  الفروع  اإدارة  مدير  املن�صوري  خليل 
خطط  ومراجعة  املا�صي  ال��ع��ام  اإجن���ازات  اأه��م  على  للوقوف 
�صتتم  التي  والفعاليات  املعار�س  اأبرز  العام اجلاري وحتديد 
اأجل خدمة �صكان املنطقة �صمن روؤية  اإقامتها يف املركز من 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املنطقة  اإن  وق���ال  ال�����ص��ارق��ة.  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�صو 
ال�صرقية لالإمارة اأ�صبحت وجهة رئي�صية ل�صت�صافة املعار�س 
واملوؤمترات والفعاليات املميزة يف خمتلف املجالت التجارية 
رفد  عن�صر  ت�صكل  والتي  والثقافية  والزراعية  وال�صناعية 
عام  ب�صكل  الإم���ارة  واقت�صاد  خا�س  ب�صكل  املنطقة  لقت�صاد 
اأمام  امل��ج��ال  وتفتح  الأه���ايل  احتياجات  تلبية  يف  ت�صهم  كما 
به  تتميز  م��ا  اأن  واأك���د  اجل��دي��دة.  الفر�س  لكت�صاف  التجار 

�صياحية  وم��ع��امل  ا�صرتاتيجي  موقع  م��ن  ال�صرقية  املنطقة 
اإك�صبو خورفكان ميزة  وتراثية ومواقع طبيعية مينح مركز 
ت�صتهدف  التي  خا�صة  النوعية  املعار�س  تنظيم  يف  تناف�صية 
اإىل  الأع��م��ال  ورواد  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب 
تكثيفها  �صيتم  التي  والعامة  املتخ�ص�صة  الفعاليات  جانب 
على  واح��د  تنظيم معر�س  يتم  بحيث  املقبلة  الفرتة  خ��الل 
من جانبه .. قال خليل املن�صوري  الأقل �صهريا يف 2018. 
اإن العام املا�صي �صهد منوا بن�صبة 10 يف املائة يف عدد املعار�س 
تطورا  حققنا  حيث  خورفكان  اك�صبو  مركز  ا�صت�صافها  التي 
لفتا يف م�صتوى ونوعية الفعاليات التي جنحنا يف جذبها اإىل 
تقدمي  على  دائما  ونعمل  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صرقية  املنطقة 
املعار�س  قطاع  م�صاهمة  من  تعزز  التي  والت�صهيالت  املزايا 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  تن�صيط  يف  وامل����وؤمت����رات 
باملنطقة.  وال�صياحية  وال��زراع��ي��ة  وال�صناعية  وال��ت��ج��اري��ة 
اإك�����ص��ب��و خ��ورف��ك��ان ح��ري�����س ع��ل��ى دعم  واأ����ص���ار اإىل اأن م��رك��ز 
وتدريب وتاأهيل الكوادر الوطنية يف جمال �صناعة املعار�س 
ال�صرقية لتعزيز مكانة  املنطقة  اأبناء  واملوؤمترات خا�صة من 
م�صتمرا  من��وا  يحقق  ال���ذي  القطاع  ه��ذا  يف  ال�صارقة  اإم���ارة 
فر�س  ت��وف��ر  ال��ت��ي  احليوية  امل��ج��الت  م��ن  بالكثري  ويرتبط 
العمل والتطور املهني وتلعب دورا بارزا يف التنمية امل�صتدامة 

للمحافظة على الرخاء والزدهار يف دولة الإمارات.
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املال والأعمال
جلنة التنمية االقت�سادية بعجمان ت�ستعر�س اآليات تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة

املوا�صيع  كافة  ومناق�صة  الم���ارة  اقت�صاد  دع��م  يف  احليوي  اللجنة  دور  واأك��د 
املتعلقة با�صتدامة ومنو كافة القطاعات القت�صادية على امل�صتويني احلكومي 
التو�صيات  ورف��ع   2021 اإم���ارة عجمان  روؤي���ة  واخل��ا���س مب��ا ي�صمن حتقيق 
الالزمة لذلك. واأ�صاد بحر�س واهتمام القيادة الر�صيدة على توفري متطلبات 
تناف�صية  تعزز  مقومات  لتوفري  اإ�صافة  واجلاذبة  الآمنة  ال�صتثمارية  البيئة 
الإمارة على امل�صتوى القت�صادي وتوجيه خمتلف اجلهات والدوائر بالتعاون 
امل�صرتك وايجاد حزمة من اخلدمات التي ت�صهل بيئة الأعمال. وبداأت اأعمال 
خبري   � عتمة  ابو  �صارة  قدمته  امل�صافة  القيمة  �صريبة  حول  بعر�س  اجلل�صة 
العر�س عدد من  - وح�صر  لل�صرائب  الهيئة الحتادية  �صيا�صة �صريبية من 
ممثلي اجلهات والدوائر احلكومية ورجال العمال يف الإمارة. وتناول العر�س 
اآليات تطبيق �صريبة القيمة امل�صافة على قطاعات التعليم والرعاية ال�صحية 
الأخرى.  واخلدمات  وال�صلع  والغاز  والنفط  وامل�صروبات  والأغذية  والتاأمني 

•• عجمان-وام:

التنفيذي  للمجل�س  التابعة  القت�صادية  للتنمية  الدائمة  اللجنة  ا�صتعر�صت 
اآليات تطبيق �صريبة القيمة   2018 لإم��ارة عجمان يف جل�صتها الأوىل لعام 
امل�صافة على قطاعات التعليم والرعاية ال�صحية والتاأمني والأغذية وامل�صروبات 
والنفط والغاز وال�صلع واخلدمات الأخرى والفرق بني املعامالت خارج نطاق 
�صقر  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  ح�صر  ال�صريبة.  عليها  تطبق  ل  وال��ت��ي  ال�صريبة 
النعيمي اجلل�صة التي تراأ�صها �صعادة عبداهلل املويجعي رئي�س اللجنة الدائمة 
للتنمية القت�صادية بح�صور الأع�صاء �صامل ال�صويدي وفي�صل اأحمد النعيمي 
ويافع عيد الفرج ومروان عبيد املهريي وخولة اليا�صي مقرر اللجنة. وثمن 
املويجعي جهود اأع�صاء اللجنة على مدار العام 2017 حيث مت ا�صتعرا�س اأهم 
التو�صيات واملوا�صيع التي تناولتها اللجنة خالل العام املن�صرم وتقييم الآداء. 

تاأتي  النتقائية  وال�صريبة  امل�صافة  القيمة  �صريبة  اأن  ابوعتيمة  واأو�صحت 
�صمن ال�صرائب غري املبا�صرة. واأو�صحت عنا�صر الفاتورة املعتمدة لل�صريبة 
ال�صامل  وال�صعر  “عبارة فاتورة �صريبية ورقم ت�صجيل �صريبي  والتي ت�صمل 
ال�صريبة واظهار قيمة ال�صريبة املفرو�صة.. كذلك تناولت تطبيق ال�صريبة 
على القطاع العقاري بالن�صبة للمباين ال�صكنية والتجارية ب�صكل عام واملعادن 
الثمينة.. و�صهد العر�س العديد من ال�صئلة حول مفاهيم تطبيق ال�صريبة 
واآليات التعامل معها. من جانبه وجه �صعادة عبداهلل املويجعي ال�صكر للهيئة 
الحتادية لل�صرائب واثنى على جهودها يف تف�صري وتو�صيح قانون ال�صرائب 
لكافة �صرائح املجتمع من خالل قنواتها املبا�صرة اأو بالتعاون مع اجلهات املعنية 
واق��رتح خالل اجلل�صة �صرورة وجود  الدولة.  اإم��ارات  القت�صادي يف  بال�صاأن 
خمت�صني وخرباء من الهيئة ب�صفة دائمة يف اأحد اجلهات احلكومية بالإمارة 
وال�صتف�صارات من جانب  الت�صاوؤلت  كافة  على  لالإجابة  الهيئة  ملدة حتددها 

جمتمع العمال يف الإمارة..موؤكدا اأن كافة اجلهات وعلى راأ�صها غرفة عجمان 
حري�صة على تعاونها وتوفري الدعم الالزم لتنفيذ املقرتح لتعميم ال�صتفادة. 
وتناولت اجلل�صة كذلك عر�صا حول �صناديق ال�صتثمار العقارية قدمه ال�صيد 
فيه  او���ص��ح   «  investbridge cabital  « �صركة  م��ن  ه��ام��ب��اج  م���ارك 
مفهوم عمل ال�صركة التي تهتم بال�صناديق ال�صتثمارية العقارية التي تهدف 
اإىل ت�صهيل ال�صتثمار يف قطاع العقارات املطورة واجلاهزة لال�صتخدام والتي 
اأن �صناديق  وق��ال  ريت�س.  اأو  “ريت  دوري��ا وتعرف عامليا مب�صطلح  ت��در دخ��ال 
مقارنة  فيها  ال�صتثمار  تكلفة  بانخفا�س  تتميز  املتداولة  العقارية  ال�صتثمار 
�صايف  من   90% بتوزيع  والتزامها  الأخ���رى  العقارية  ال�صتثمار  ب�صناديق 
اأرباحها “ �صنويا “ كحد اأدنى وتعمل وفق ل�صيا�صات وا�صحة وحمددة من قبل 
اجلهات املخت�صة التي تلزمها مب�صتويات عالية من ال�صفافية والإف�صاح تفوق 

تلك املفرو�صة على خيارات ال�صتثمار املتاحة يف �صوق العقار التقليدي.

خالل حفل توزيع جوائز الدورة اخلام�شة لـ »انرتنا�شيونال فاينان�س« الربيطانية

ال�سارقة الإدارة االأ�سول تفوز بجائزة ال�سركة االأكرث ابتكارًا يف االإمارات

خريجًا يف الدفعة االأوىل من الربنامج  16

اقت�سادية دبي و معهد دبي للتنمية الب�سرية تخرجان الدفعة االأوىل من »الدبلوم املهني للرقابة التجارية 2017« 
حممد لوتاه: ن�شعى اإىل متكني املوظفني لالرتقاء باأداء العمل احلكومي وحتقيق اأعلى درجات التميز

»كريبتو البز« تختتم بنجاح م�ساركتها يف اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

كريبتو لبز ب�صفتها من�صة عاملية لدعم البتكار.«  و�صهدت 
القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل يف دورة عام 2018 اإطالق 
ال���ذي مت  امل��ن��اخ كليك�س  ت��ب��ادل الب��ت��ك��ارات مب��ج��ال  ملتقى 
الأعمال  حا�صنة  لب���ز،  كريبتو  م��ع  ب��ال���ص��رتاك  تنظيمه 
املتكاملة التي تعّد بيئة عمل عاملية امل�صتوى لتمويل الأعمال 
العا�صمة  يف  م�صدر  مدينة  من  وتتخذ  وال��رائ��دة،  النا�صئة 
الإم���ارات���ي���ة م��ق��ًرا ل��ه��ا، ح��ي��ث ق��دم��ت ك��ري��ب��ت��و لب���ز الدعم 
ال�صرتاتيجي للفعالية.  وت�صكل ال�صراكة بني كريبتو لبز 
الأعمال  ريادة  تعزيز جمايْل  روؤية  لتنفيذ  وكليك�س فر�صة 
والبتكار يف دولة الإمارات العربية املتحدة، التي ت�صم 42 
عددها  والبالغ  املنطقة  يف  النا�صئة  ال�صركات  من  املائة  يف 

نحو 3 اآلف �صركة. 

•• اأبوظبي -الفجر:

لبز”،  “كريبتو  ان���������ص����م����ت 
مللتقى  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال�����ص��ري��ك 
املناخ  ت���ب���ادل الب���ت���ك���ارات مب��ج��ال 
الذي متت ا�صت�صافته  “كليك�س” 
ال��ع��امل��ي��ة لطاقة  ال��ق��م��ة  اإط�����ار  يف 
جلنة  اإىل   ،2018 امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
لالأفكار  العاملية  امل�صابقة  حتكيم 
امل��ب��ت��ك��رة وامل�����ص��اري��ع ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
جم���ال ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ظ��ي��ف��ة. وقد 
�صمن  كليك�س  يف  امل�صابقة  ُنظمت 
اأبوظبي لال�صتدامة، حيث  اأ�صبوع 
املبتكرين من  27 من  اختيار  مت 
املُتقدمني  م���ن   364 ن��ح��و  ب���ني 

جلنة  اأم��ام  النهائي  قبل  للدور  املتاأهلون  وق��دم  للم�صابقة. 
النقل  قطاعات  يف  لأفكارهم  تو�صيحية  عرو�صاً  التحكيم 
اإىل دع��م توفري  امل��ب��ادرة  ال��ه��واء. وتهدف  وال��زراع��ة وتلوث 
املناخ  تغري  ظ��اه��رة  م��ع  التعامل  �صاأنها  م��ن  مبتكرة  حلول 
من خالل املعرفة والبتكار والتمويل.  ويف هذ الإطار، اأفاد 
اأن�س زين الدين ، مدير يف كريبتو لبز بالقول: “ك�صريك 
كليك�س  املناخ  مبجال  البتكارات  تبادل  مللتقى  ا�صرتاتيجي 
لال�صتدامة،  اأبوظبي  اأ�صبوع  خالل  ا�صت�صافته  متت  ال��ذي 
متكنت كريبتو لبز من لعب دور اأ�صا�صي يف اختيار احللول 
املبتكرة ذات الأهمية ال�صرتاتيجية لدولة الإمارات العربية 
ال���ذي حتظى به  امل��وق��ع  امل��ت��ح��دة، واملُ�����ص��ي ق��دًم��ا يف تعزيز 

وال�صخ�صيات  وامل�����ص��رف��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
م�صاهمات  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال����ب����ارزة 
قطاعات  ك����ف����اءة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة 
امل�����ال�����ي�����ة، وال�����و������ص�����اط�����ة امل����ال����ي����ة، 
والت�صالت،  والقيادة،  والعقارات، 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، وال�����ت�����اأم�����ني، 
العامل،  اأنحاء  كافة  واخلدمات، يف 
مبا يف ذلك دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

“انرتنا�صيونال  اخ��ت��ي��ار  وي���اأت���ي 
واملوؤ�ص�صات  ل���الأف���راد  فاينان�س” 
التمويل  ق��ط��اع  يف  متيزهم  نظري 
التحكيم  جلنة  واعتمدت  ال��دويل، 
كمعيار  وال���ك���ف���اءة  اجل������دارة  ع��ل��ى 
حيث  باجلائزة.  امل�صاركني  لتقييم 
ت��ق��وم امل��ج��ل��ة امل��رم��وق��ة، ال��ت��ي يقع 
الربيطانية  العا�صمة  يف  مقرها 
املوؤ�ص�صات  بتكرمي  �صنوياً،  ل��ن��دن، 

•• ال�صارقة-الفجر:

لإدارة  ال�������ص���ارق���ة  ����ص���رك���ة  ف�������ازت 
ال�صتثماري  ال�������ذراع  الأ������ص�����ول، 
حل����ك����وم����ة ال�����������ص�����ارق�����ة، ب���ج���ائ���زة 
اإدارة  يف  اب��ت��ك��اراً  الأك���رث  “ال�صركة 
وذلك    -  2017 ل��ع��ام  الأ����ص���ول 
خ���������الل ح�����ف�����ل ت�������وزي�������ع ج�����وائ�����ز 
لنرتنا�صيونال  اخلام�صة  ال���دورة 
ف��اي��ن��ان�����س، وذل�����ك ن��ظ��ري ادارت���ه���ا 
لأ���ص��ول وم�����ص��اري��ع ب��ك��ف��اءة عالية 
وال���ت���ي جت�����اوزت م��ع��اي��ري اجل����ودة 
م�صافة  قيمة  لت�صمل  وامل�صتهلك، 

للمجتمع ب�صكل عام. 
ال�صايغ،  ول���ي���د  ����ص���ع���ادة  وت�������ص���ّل���م 
لإدارة  لل�صارقة  التنفيذي  الرئي�س 
الأ����ص���ول، اجل���ائ���زة خ���الل احلفل 
امل�صوؤولني  كبار  من  ع��دد  بح�صور 
هذا  يف  تعمل  ال��ت��ي  وال�صخ�صيات 
“نحن �صعداء  املجال وال��ذي ق��ال: 
املرموقة  اجل���ائ���زة  ب��ه��ذه  ل��ف��وزن��ا 
بالبتكار  التزامنا  على  توؤكد  التي 

�صركات  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات 
ا�صتثمار  ووك���الت  الأ���ص��ول  لإدارة 
اقت�صاد  ت��ع��زي��ز من���و  ع��ل��ى  رائ�����دة، 
تطوير  ت����ت����وىل  ك���م���ا  ال���������ص����ارق����ة. 
متنوعة  ع��ق��اري��ة  م�����ص��اري��ع  واإدارة 
يف دولة الإم��ارات، وهي تركّز على 
التمويل،  ت�����ص��م��ل  ق��ط��اع��ات  ع�����ّدة 
اللوج�صتية،  واخلدمات  والتجارة، 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، والت���������ص����الت، 
والنقل  وال�����ص��ن��اع��ة،  وال���ع���ق���ارات، 

والنفط والغاز.
ال�����ص��رك��ة تعمل  اأن  ال�����ص��اي��غ  واأك����د 
اآليات  تطوير  على  م�صتمر  ب�صكل 
خدماتها  ن��ط��اق  وت��و���ص��ي��ع  عملها، 
توفري  ي�صمن  مب��ا  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، 
من  تعزز  م�صتدامة،  مالية  عوائد 
الإم�������ارة ومتنحه  اق��ت�����ص��اد  ت���ن���وع 
م��زي��داً م��ن نقاط ال��ق��وة يف جمال 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة، وه�����و م����ا ي��ت��ي��ح لها 
ف��اع��ل يف م�صرية  ب����دور  امل�����ص��اه��م��ة 
ال���ت���ن���م���ي���ة الق����ت���������ص����ادي����ة ب���دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة. 

يف خمتلف م�صاريعنا املن�صجمة مع 
روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
ال�صارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ومتنوع،  ق���وي  اق��ت�����ص��اد  اإي���ج���اد  يف 
اقت�صاد  وحيوية  تناف�صية  وتعزيز 
ال�����ص��ارق��ة«.  وم���ن م�صاريع  اإم����ارة 
الأ�صول  لإدارة  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��رك��ة 
التي ح�صلت على معدل ت تقييم 
���ص��وق اجلبيل،  م�����ص��روع  م��رت��ف��ع��ة، 
للمنتجات  الأ�����ص����واق  اأك�����رب  اأح�����د 
الطازجة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، و�صوق احلراج ، اأكرب �صوق 
�صيارات متكامل يف منطقة ال�صرق 
اأف��ري��ق��ي��ا وقارة  الأو����ص���ط و���ص��م��ال 
ال�صجعة  واح����ة  وم�����ص��روع  اآ���ص��ي��ا، 
�صناعي  م�����ص��روع  اأول  ال�صناعية، 

متعدد ال�صتخدامات يف ال�صارقة.
لإدارة  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��رك��ة  ومت��ت��ل��ك 
ا�صتثمارية  حم��ف��ظ��ة  الأ������ص�����ول 
العقارية.  الأ���ص��ول  لإدارة  عاملية 
وت��ع��م��ل ال�����ص��رك��ة م���ن خ���الل بناء 

مثل  متعددة  تدريبية  و�صائل  املهني 
التدريب ال�صفي والرحالت امليدانية 
�صكل  وال����ذي  التطبيقية  وامل�����ص��اري��ع 
ملفهوم  ك��ب��رية  واأه��م��ي��ة  ن��وع��ي��ة  قيمة 
ال���ت���دري���ب امل���ه���ن���ي، وق����د اأ����ص���ف���ر عن 
املمار�صات  لأح���دث  اخلريجني  تبني 
والقت�صادية  التجارية  والتطبيقات 
املتبعة عاملياً، مما يوؤكد التزام اجلميع 
املوؤ�ص�صي  التمّيز  مب�صتوى  لالرتقاء 
ما  حتقيق  يف  ي�صهم  مما  والوظيفي، 

تتطلع اإليه قيادتنا احلكيمة«.
الفخر  ع�����ن  ب���وح���م���ي���د  واأع�������رب�������ت 
الذين  واخل����ري����ج����ات  ب���اخل���ري���ج���ني 
التجارية  ال���رق���اب���ة  دب���ل���وم  اج����ت����ازوا 
دوؤوب  جهٍد  بعد  امل�صتهلك،  وحماية 
لكافة  م��ت��م��ن��ي��ة  م���ّت�������ص���ل،  وع�����ط�����اٍء 
اخل����ري����ج����ني ال����ت����ق����دم وال����ن����ج����اح يف 
تقدمت  ك���م���ا  امل���ه���ن���ي���ة،  م�����ص��ريت��ه��م 
بال�صكر اإىل جميع الزمالء من فريق 
اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه من 

جهد لإجناح هذا الدبلوم.

•• دبي-الفجر: 

�صهدت اقت�صادية دبي، بالتعاون معهد 
اليوم  الب�صرية،  امل����وارد  لتنمية  دب��ي 
برنامج  م��ن   الأوىل  الدفعة  تخريج 
التجارية،  ل��ل��رق��اب��ة  امل��ه��ن��ي  ال��دب��ل��وم 
الدبلوم الأول من نوعه على م�صتوى 
املنطقة، والذي يعنى باإعداد جيل من 
املوظفني املوؤهلني باملعارف والقدرات 
جميع  لتنفيذ  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وامل���ه���ارات 
الرقابة  لوظيفة  الوظيفية  املهمات 
والتفتي�س وحماية امل�صتهلك يف اإمارة 
دب���ي وف���ق اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات املتبعة 

عاملياً. 
وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف اإط���ار جهود 
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���رق���اب���ة  ق��ط��اع 
كافة  ت�صخري  اإىل  الرامية  امل�صتهلك 
على  والعمل  للموظفني،  الإمكانيات 
ال���ص��ت��ث��م��ار ب��امل��وظ��ف وت��اأه��ي��ل��ه لأداء 

مهام عمله بجودة وكفاءة عالية.
وق���ام ���ص��ع��ادة ���ص��ام��ي ال��ق��م��زي، مدير 

التجارية على تاأهيل ال�صف الأمامي 
تر�صيخ  اإىل  وي��ه��دف  امل��وظ��ف��ني،  م��ن 
امل��ف��اه��ي��م والأخ����الق����ي����ات وامل����ه����ارات 
الأ�صا�صية يف التفتي�س امليداين، وتعزيز 
احل�س الأمني لدى املوظفني والإملام 
ب��ق��وان��ني مم��ار���ص��ة الأع��م��ال وحماية 
الفكرية،  امللكية  وحماية  امل�صتهلكني 
الأمر الذي ي�صهم يف حماية م�صالح 
اأ�صحاب العالمات التجارية، وتوفري 
ملزاولة  املالئمة  القت�صادية  البيئة 
دبي.  اإم����ارة  يف  الق��ت�����ص��ادي  الن�صاط 
 2018 ال��ع��ام  اأن ي�صهد  امل��ق��رر  وم��ن 
الدبلوم على خمتلف اجلهات  تعميم 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ال��رق��اب��ي��ة م��ن 
واخلا�س. قالت منى بوحميد -مدير 
معهد  يف  وال�صراكات  التطوير  اإدارة 
امللحق  الب�صرية،  امل���وارد  لتنمية  دب��ي 
بدائرة املوارد الب�صرية حلكومة دبي: 
دبلوم  يف  امل�����ص��ارك��ني  ت��خ��ري��ج  “جاء 
امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
تتويجاً للجهود احلثيثة التي وا�صبت 

دبي  حلكومة  الب�صرية  امل���وارد  دائ���رة 
م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ف��ك��رة، ثم 
دبلومات  وهي  تطبيقها،  على  العمل 
تهدف  متخ�ص�صة  مهنية  حكومية 
اإىل الرتقاء مبعايري الأداء احلكومي 
ع���رب ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب امل��م��ار���ص��ني يف 
ب�صكل  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ق���ط���اع���ات 

مهني احرتايف«. 
واأك������دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����ص��راك��ة بني 
الب�صرية،  امل���وارد  لتنمية  دب��ي  معهد 
واق��ت�����ص��ادي��ة دب����ي، ال��ت��ي اأث���م���رت عن 
“الرقابة  ح���ول  م��ه��ن��ي  دب���ل���وم  ط���رح 
والذي  امل�صتهلك”  التجارية وحماية 
املجالت  يف  وامل���ه���ارات  امل��ع��ارف  �صمل 
وم���ه���ارات  ال�����ص��ل��ة،  ذات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وبناء  امل���ي���داين،  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة 
اخلا�صة  وامل���ع���ارف  الأم���ن���ي،  احل�����س 
بحماية امل�صتهلك مدعوماً مبجموعة 
ببناء  اخلا�صة  وامل��ه��ارات  املعارف  من 
كفاءات التميز يف خدمات املتعاملني. 
الدبلوم  “ت�صمن  بوحميد:  واأ�صافت 

عبداهلل  و�صعادة  دب��ي،  اقت�صادية  عام 
ال��ف��ال���ص��ي، م��دي��ر ع���ام دائ����رة امل����وارد 
بتخريج  دب�����ي  حل���ك���وم���ة  ال��ب�����ص��ري��ة 
امل�����ص��ارك��ني وت�����ص��ل��ي��م ال�����ص��ه��ادات اإىل 
اقت�صادية  موظفي  من  متدرباً   16
دب��������ي، وج��������رى ذل�������ك خ�������الل حفل 
اأب��راج الإمارات،  اأقيم يف فندق  خا�س 
بح�صور م�صوؤولني من اقت�صادية دبي 
الب�صرية  امل��وارد  ودائ��رة  وموؤ�ص�صاتها، 
دب����ي لتنمية  دب����ي وم��ع��ه��د  حل��ك��وم��ة 

املوارد الب�صرية.
وكرم �صعادة �صامي القمزي ، و�صعادة 
وكان  اخلريجني،  الفال�صي  ع��ب��داهلل 
الدفعة:   ع���ل���ى   الأوىل  امل���رت���ب���ة  يف 
واملرتبة  اجل����زي����ري،  خ���ال���د  ف��ي�����ص��ل 
واملرتبة  امل���ال،  اأح��م��د  ن��اي��ف  الثانية: 
الثالثة: حليمة ح�صن يو�صف، وجرى 
ت��خ��ري��ج ك���ل م���ن: ا���ص��م��اع��ي��ل حممد 
اأحمد  ع��ب��د اجل���ب���ار، واأح���م���د غ���ل���وم 
البلو�صي، وح�صن علي ال�صحي، وخالد 
���ص��ارة حممد  امل��ر،  امل��ا���س  عبدالكرمي 

ا�صتمر على  الذين  التجارية  للرقابة 
املوظفني  �صهرين، على متكني  م��دار 
م���ن خ����الل ت���دري���ب ع��ل��ى اأي����د نخبة 
من خرباء واملخت�صني يف معهد دبي 
واقت�صادية  الب�صرية  امل���وارد  لتنمية 
دب����ي، وذل����ك ل��الرت��ق��اء ب�����اأداء العمل 
احل���ك���وم���ي وحت���ق���ي���ق اأع����ل����ى درج�����ات 
مبنح  ي�صهم  التمكني  اإن  اإذ  التميز 
امل��وظ��ف احل��ك��وم��ي ���ص��الح��ي��ات اأكرب 
عالية،  ومهنية  معرفية  واإم��ك��ان��ي��ات 
بفاعلية  امل�صاهمة  على  ق��ادرا  جتعله 
احلكومية  موؤ�ص�صته  اأداء  تطوير  يف 
العملية  اجل��وان��ب  ب��ك��اف��ة  والرت���ق���اء 
املراتب  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����س  يجعلها  ،مم���ا 

الأوىل يف جمالها.
الدبلوم  برنامج  اأن  على  لوتاه  واأك��د 
اختتامه،  قبيل  كفاءته  اأث��ب��ت  املهني 
ال�صتف�صارات  خ�����الل  م����ن  وذل�������ك 
الواردة، ورغبة جمموعة من اجلهات 
وكذلك  احلكومية،  و�صبه  احلكومية 
كوادرها  اإحل���اق  يف  اخلا�صة  اجل��ه��ات 

البلو�صي،  ع��ل��ي  وع������ادل  ���ص��ل��ي��ط��ني، 
وعائ�صة  البلو�صي،  �صهريار  وعائ�صة 
ب���ن كيديه  ع��ل��ي اجل����زي����ري، وع���ل���ي 
العديدي،  خ��ال��د  وحم��م��د  البلو�صي، 
ونبيل حممد عبداهلل احمد، وهنادي 
يو�صف اهلي، ووعد حممد اجل�صمي.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، حم��م��د ع��ل��ي را�صد 
لوتاه، املدير التنفيذي لقطاع الرقابة 
ال���ت���ج���اري���ة وح���م���اي���ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك يف 
اقت�صادية دبي: توؤمن اقت�صادية دبي، 
الب�صرية  ب��امل��وارد  ال�صتثمار  باأهمية 
للوطن،  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال������رثوة  ك��ون��ه��ا 
وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الر�صيدة، 
�صعينا ب�صكل حثيث اإىل توفري كل ما 
وتطوير  املوظفني  متكني  �صاأنه  م��ن 
ليكونوا  وت��اأه��ي��ل��ه��م  اإم���ك���ان���ي���ات���ه���م، 
واأداء  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  ق��ادري��ن على 
م��ه��ام ال��ع��م��ل ب��ج��ودة وك��ف��اءة عالية، 
ف�صاًل عن اكت�صاب املهارات الأ�صا�صية 
واأ�صاف  املتعاملني.  م��ع  التعامل  يف 
املنهي  الدبلوم  برنامج  يعمل  لوتاه: 

الوظيفية لالنت�صاب يف الدبلوم، ومن 
دبي  اقت�صادية  �صتقوم  املنطلق  ه��ذا 
التدريبية،  ال��ربام��ج  ع��دد  مب�صاعفة 
ما  ت��خ��ري��ج   2018 ال���ع���ام  ل��ي�����ص��ه��د 
ل ي��ق��ل ع��ن دف��ع��ت��ني م��ق��ارن��ة بدفعة 
واختتم    .2017 ال��ع��ام  يف  واح����دة 
الدفعة  يف  “�صهدنا  ق���ائ���اًل  ل���وت���اه، 
بقدرات  م��وظ��ف��ني  ت��خ��ري��ج  الأوىل 
امل��ه��ارة وال��ت��ط��وي��ر، وذلك  عالية م��ن 
التعليمية  واملقا�صات  الربامج  بف�صل 
ال���ت���ي ح��ظ��ي ب��ه��ا امل��ن��ت�����ص��ب��ون، التي 
رك����زت ع��ل��ى ج���وان���ب ع����دة، اأب���رزه���ا: 
التخ�ص�صية  وال���ن���ظ���م  ال����ق����وان����ني 
امل�صتهلك،  التجارية وحماية  للرقابة 
امليداين،  والتفتي�س  الرقابة  وتقنيات 
املفت�صني،  عند  الأم��ن��ي  احل�س  وب��ن��اء 
الفعال،  والتفاو�س  الت�صال  ومهارة 
والربوتوكول  ال��ع��م��ل  واأخ���الق���ي���ات 
ال�����وظ�����ي�����ف�����ي، وك������ذل������ك الأن����ظ����م����ة 
لقت�صادية  ال��ت��اب��ع��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
للرقابة  املهني  الدبلوم  يعمل  دب��ي«. 

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي تتوج م�ساركتها يف معر�س اال�ستدامة بابتكار »العني للتوزيع« ال�سهادة االحرتافية يف اإدارة االأ�سول
•• اأبوظبي -الفجر : 

من�صتها  يف  �صركاتها  وجم��م��وع��ة  اأب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  ت��وج��ت 
ال��ع��ني للتوزيع  ���ص��رك��ة  ل��ال���ص��ت��دام��ة بتوقيع  اب��وظ��ب��ي  اأ���ص��ب��وع  يف م��ع��ر���س 
اأبوظبي مذكرة تفاهم مع كلية الدار  احدى �صركات هيئة مياه و كهرباء 
 ، الأ���ص��ول  اإدارة  يف  اح��رتاف��ي��ة  ���ص��ه��ادة  اب��ت��ك��ار  تت�صمن  دب��ي  يف  اجلامعية 
)مدير اأ�صول  طاقة وخدمات حمرتف ( وذلك يف اإطار فعاليات م�صاركة 
ال�صركة  �صمن اأ�صبوع ابوظبي لال�صتدامة 8102 بح�صور �صعادة عبداهلل 

علي ال�صرياين مدير عام ال�صركة بالإنابة.
وتن�س التفاقية  التي تاأتي يف اإطار دعم م�صرية التميز والبتكار ب�صركة 
العني للتوزيع بح�صب �صعادة املهند�س  بدر نا�صر الذهلي مدير العمليات 
التنفيذية بال�صركة م�صريا اىل ا�صتحداث �صهادة احرتافية يف اإدارة الأ�صول 

متخ�ص�صة يف قطاع خدمات البنية التحتية وذلك بعد القيام بدرا�صة املادة 
العلمية والتقنية يف عدة دورات متخ�ص�صة  يف نف�س املجال.

ا�صا�صيات  على  بناًء  للدورة  مبتكر  منهاج  تطوير  مت  بانه  الذهلي  واأو�صح 
اإدارة  وتقنيات  ممار�صات  يف  ينح�صر  جديد  عملي  مبنظور  الأ�صول  اإدارة 
ومياه  ك��ه��رب��اء  م��ن  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  و���ص��ب��ك��ات  امل����دن  الأ�صول  خلدمات 

وات�صالت و�صرف �صحي.
وناق�س الدكتور املهند�س حممود احلادر من دائرة اإدارة  الأ�صول بال�صركة 
، مبتكر ال�صهادة الحرتافية املنهج  املبتكر مع كلية الدار اجلامعية لتعزيز 
ال�صفة الأكادميية عالية امل�صتوى للدورة الحرتافية لتح�صني املنهج من 

وجهة نظر اأكادميية متخ�ص�صة.
منظومة  قبل  م��ن  املنهج  اع��ت��م��اد  اجلامعية  ال���دار  كلية  �صتقدم  واأ���ص��اف 
دولية لزيادة امل�صتوى الفني والتقني للدورة ، كما �صتقوم الدار اجلامعية 

البوابة اخلا�صة بالمتحانات الدولية  ب��اإدراج نظام امتحان الدورة �صمن 
لإ�صافة م�صتوى من امل�صداقية والحرتافية للدورة تناف�س الدور العاملية 
الفعالة  امل�صاركة  على  تن�س  التفاقية  ان  اىل  احل���ادر  الخ���رى.  واأ�صار 
التحتية  البنية  �صبكات  اأ�صول  اإدارة  املتخ�ص�صة يف  ال��دورة  يف تقدمي هذه 
واخلدمات بحيث ي�صارك اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف اجلامعة يف تقدمي 

اجلانب النظري و تقوم �صركة العني للتوزيع بتقدمي اجلانب العملي. 
املبتكرة  لإعطائها  لل�صهادة  اطالقها  خ��الل  من  للتوزيع  العني  وتتطلع 
�صفة العاملية التي تعترب الوىل يف القطاع احلكومي على م�صتوى الإقليم 
املعايري  اعلى  على  مبني  اح��رتايف  تدريبي  برنامج  تطوير  تت�صمن  حيث 
ا�صافة  التحتية واخلدمات  البنية  املتخ�ص�صة يف قطاع  العاملية  واملقايي�س 
اىل تقدمي منتج علمي وعملي يخدم اإدارة الأ�صول على امل�صتويني الإقليمي 

والدويل ما يدعم العمل يف ظل املتغريات التقنية املت�صارعة.
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لقاء ت�سامني يجمع “بطل االأوملبياد اخلا�س” والعب اجلولف العاملي بابلو الرازابال
التقى لعب اجلولف الإ�صباين بابلو لرازابال املتوج بلقب بطولة اأبوظبي “اإت�س 
اإ�س بي �صي “ للجولف لعام 2014 - يف لقاء ت�صامني - بطل الأوملبياد اخلا�س 
منيارادزي مو�صاريري من زميبابوي �صمن فعاليات بطولة املحرتفني والهواة 

التي ت�صبق اجلولة الأوروبية للجولف.
خمتلف  يف  للجنة  امل�صتمرة  اجل��ولت  ج��دول  هام�س  على  امل�صاركة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
احلدث  باأهمية  للتعريف  الإم���ارات  دول��ة  يف  والرتفيهية  الريا�صية  الفعاليات 
 2019 عام  اأبوظبي  العا�صمة  ت�صت�صيفه  وال��ذي  الأك��رب  والإن�صاين  الريا�صي 
الأوملبية  اللجنة  واإ�صراف  باعرتاف  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الألعاب  وحتظى 
التدرب  فر�صة  ذهنية  اإع��اق��ات  م��ن  يعانون  ال��ذي  للريا�صيني  وتتيح  ال��دول��ي��ة 

وامل�صاركة يف العديد من الريا�صات املتنوعة.
واأ�صاف مو�صاريري م�صاركته يف بطولة املحرتفني والهواة اإىل قائمة الإجنازات 
الفريدة التي حققها ومن �صمنها اإحرازه امليدالية الذهبية خالل دورة الألعاب 

دورة  يف  الذهبية  وامل��ي��دال��ي��ة   2015 يف  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  ال�صيفية  العاملية 
2015 و2014  ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س يف زمي��ب��اب��وي لأع���وام  الوطنية  الأل��ع��اب 
و2013 و2012 بالإ�صافة اإىل لقب اأف�صل ريا�صي يف العام من ذوي الإعاقات 
اأف�صل لعب يف  2016 ولقب  �صمن اجلوائز الريا�صية الوطنية ال�صنوية عام 

بطولة جولف اآ�صيا با�صيفيك لالأ�صاتذة يف ماكاو عام 2016.
وقال “ �صاعدتني الريا�صة ب�صكل كبري يف حياتي.. وجئت من زميبابوي للم�صاركة 
كثريا  ا�صتمتعت  لأب��وظ��ب��ي..  الأوىل  زي��ارت��ي  وه��ذه  خ�صي�صا  البطولة  ه��ذه  يف 
اأن اأمتكن من اللعب  باللعب اإىل جانب لعب جولف حمرتف مثل بابلو واآم��ل 
كان  اللقاء  ان  بابلو  الإ�صباين  قال  جانبه  من  امل�صتقبل«.  يف  جم��ددا  جانبه  اإىل 
رائعا ولعبة اجلولف ممتعة وفريدة من نوعها وتتطلب ممار�صتها قدرة كبرية 
ولكنها يف الوقت ذاته تنا�صب اجلميع وقد تكون الريا�صة الوحيدة التي ل ميكن 
الهدف  اإىل احلفرة  اللعب والو�صول  املمكن متابعة  ملمار�صها اخل�صارة لأنه من 

ولهذا من الرائع لل�صغار والأ�صخا�س من ذوي الإعاقات الذهنية ممار�صتها«.
ويتواجد اأع�صاء برنامج العمل التطوعي من اللجنة املحلية املنظمة لالأوملبياد 
اخلا�س يف بطولة “اإت�س اإ�س بي �صي” للجولف يف نادي اأبوظبي للجولف من 18 
اإىل 21 يناير وذلك يف اإطار اجلولت امل�صتمرة لأع�صاء الربنامج على خمتلف 
اجلمهور  اأف���راد  وت�صجيل  وت�صجيع  بربناجمهم  للتعريف  وامل��واق��ع  الفعاليات 
الربنامج  ويتيح  الأو���ص��ط..  ال�صرق  يف  اإن�صاين  ريا�صي  تطوع  برنامج  اأك��رب  يف 
للمتطوعني �صواء من اأ�صحاب الهمم وغريهم فر�صة مثالية للم�صاركة يف اأكرب 
حدث ريا�صي واإن�صاين يف العامل لكت�صاب خربات غنية ومتنوعة �صمن العديد 
املتطوعني  اإدارة  مديرة  املهريي  اأم��رية  وقالت  قطاعات.  عدة  يف  الوظائف  من 
يف اللجنة املنظمة املحلية ل�صت�صافة الأوملبياد اخلا�س “ نحن �صعداء مب�صاركة 
لرازابال  بابلو  الإ�صباين  يواجه  وه��و  اخلا�س  الأوملبياد  األعاب  من  منيارادزي 
خالل  من  املجتمعي  الت�صامن  باأهمية  ر�صالتنا  بتعزيز  ي�صاهم  ال��ذي  احل��دث 

الريا�صة مبختلف اأ�صكالها ولهذا تلتزم األعاب الأوملبياد اخلا�س بدعم ال�صمولية 
عن طريق تنظيم فعاليات م�صرتكة �صواء من مباريات اأو تدريبات ريا�صية.. كما 
للم�صاركة  لنا  الفر�صة  لإتاحته  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  اإىل  بال�صكر  نتوجه 
واملتعة  والت�صامح  بالت�صامن  املتمثلة  قيمنا  ولدعمه  املرموقة  البطولة  يف هذه 
الإمارات«.  املجتمع يف  اأف��راد  الريا�صة جلميع  ملمار�صة  مت�صاوية  وتوفري فر�س 
ودعت املهريي جميع الراغبني لالن�صمام اإىل الربنامج التطوعي لأكرب حدث 
اإ�س بي  “ اإت�س  اأبوظبي  اإن�صاين يف العامل بزيارة قرية م�صجعي بطولة  ريا�صي 
�صي للجولف«. ومن املتوقع اأن ت�صتقبل العا�صمة اأبوظبي خالل الفرتة الواقعة 
بني 17 و 22 مار�س 2018 اأكرث من 1200 ريا�صي للم�صاركة يف مناف�صات 
دورة الألعاب الإقليمية احلدث الريا�صي التح�صريي الأكرب قبل انطالق دورة 
 16 يف  الريا�صيون  و�صيتناف�س   ..2019 اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب 

ريا�صة خمتلفة يف 7 مواقع يف اإمارة اأبوظبي.

جناح رائع لثالثة جوالت بطولة االإمارات

التبــر 1 بطــل �سبــاق دبـي للقـوارب اخل�سبيـة ال�سريعـة
رهيب 17 يحل و�شيفا ويتقدم ل�شدارة الرتتيب العام

الثنائي  بقيادة   1 الترب  القارب  توج 
ج��م��ع��ة امل��ه��ريي واح��م��د ع��ل��ي جابر 
للقوارب  دبي  ل�صباق  بطال  الهاملي 
الثالثة  -اجلولة  ال�صريعة  اخل�صبية 
م�����ن ب���ط���ول���ة الإم��������������ارات- وال������ذي 
ال��دويل للريا�صات  ن��ادي دب��ي  نظمه 
ال��ب��ح��ري��ة ي���وم اأم�����س ال�����ص��ب��ت وذلك 
�صمن روزنامة ال�صباقات البحرية يف 

املو�صم الريا�صي 2018-2017.
يعترب  ال���ذي  الكبري  ال�صباق  وح��ق��ق 
يحت�صنها  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ث����اين 
ال��ن��ادي يف ع��ام زاي��د 2018 جناحا 
ف��ن��ي��ا وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا ك���ب���ريا م���ن خالل 
ملحمة  ق��دم��ت  ق��ارب��ا   17 م�صاركة 
ال�����ص��ب��اق يف بحر  م�����ص��ار  ب��ح��ري��ة يف 
ال�����ص��ف��وح ال����واق����ع ب���ني ف���ن���دق برج 
العرب وهالل نخلة جمريا ال�صرقي 
والذي امتدت م�صافته اإىل 31 ميال 

بحريا.
و�صهد ال�صباق الكبري  اإثارة متناهية 
مت��ث��ل��ت يف ت��غ��ي��ري امل����راك����ز ودخ����ول 
من�صة  اإىل  ج��دد  ومناف�صني  اأب��ط��ال 
الأب���ط���ال ب��ع��د ����ص���راع ح��اف��ل طوال 
6 لفات  ال�صباق التي �صملت  مراحل 
 5 اإىل  اإ�صافة  البداية  لفة  فيها  مبا 
لفات حول كور�س ال�صباق ي�صل طول 

الواحدة اإىل 5 اأميال بحرية.
وع���اد ط��اق��م ال��ق��ارب ال��ت��رب 1 حامل 
جديد  م����ن  ال���واج���ه���ة  اإىل  ال���ل���ق���ب 
بعدما ع��ان��ده احل��ظ وواج���ه ظروفا 
الأوىل  اجل��ول��ت��ني  يف  خمتلفة  فنية 
اأب���وظ���ب���ي وال��ث��ان��ي��ة يف دب����ي ومل  يف 
يكمل فيهما ال�صباقني لكنه عاد بقوة 
اأم�س  ي��وم  الثالثة  اجل��ول��ة  �صباق  يف 
وحقق الفوز باملركز الأول لي�صع اأول 

ر�صيده. يف  نقطة   400
من   1 الترب  القارب  طاقم  وا�صتفاد 
ظ���روف ال�����ص��ب��اق خ��ا���ص��ة ب��ع��د خروج 
وبطل  ال����ع����ام  ال���رتت���ي���ب  م���ت�������ص���در 

اجل��ول��ة امل��ا���ص��ي��ة ال���ق���ارب ن��ا���س 10 
الثنائي �صعيد املهريي وفالح  بقيادة 
مراحل  م��ن��ت�����ص��ف  م���ن  امل���ن�������ص���وري 
املحرك  اأ�صاب  عطل  ب�صبب  ال�صباق 
كان  ال��ذي   1 الترب  ال��ق��ارب  لينطلق 

مطاردا للمت�صدر نحو ال�صدارة.
وقدم القارب الترب 1 م�صتوي متميز 
اأه��ل��ه اإىل ال�����ص��دارة وك����ان لف��ت��ا يف 
م��راح��ل ال�����ص��ب��اق ح��ي��ث ن��اف�����س بقوة 
املركز  م��ن  امل��ت��اأخ��رة  انطالقته  رغ��م 
الثالثة  ال�صاد�س ع�صر ليكون �صمن 
الكبار يف اللفات الأوىل قبل الو�صول 
اإىل املركز الأول وح�صم ال�صدارة مع 
رفع العلم ال�صطرجني واإعالن نهاية 

ال�صباق.

 17 ره��ي��ب  الكويتي  ال��ق��ارب  وجن��ح 
بقيادة الثنائي عبداللطيف العماين 
ال��رج��ي��ب م���ن انتزاع  ن����ادر  وج��ا���ص��م 
املركز الثاين يف ال�صباق ليكون اكرب 
امل�صتفيدين من خالل تعرث مت�صدر 
الرتتيب العام القارب نا�س 10 وعدم 
اإكماله ال�صباق لي�صيف 300 نقطة 
الرتتيب  جديدة و�صعته يف �صدارة  
متفوقا  نقطة   825 بر�صيد  ال��ع��ام 
�صعيد  بقيادة   10 نا�س  القارب  على 
امل���ه���ريي وف���ال���ح امل��ن�����ص��وري وال����ذي 
اأكمل 4 لفات يف ال�صباق وح�صل على 
 813 اإىل  13 نقطة رفعت ر�صيده 

نقطة يف املركز الثاين.
و���ص��ه��دت م��ن��اف�����ص��ات ال�����ص��ب��اق �صعود 

حيث  لل�صباقات  النوبي  فريق  جن��م 
جنح طاقم القارب النوبي لل�صباقات 
6 بقيادة حممد النوبي يو�صف ومانع 
حبيب املرزوقي من اإنهاء ال�صباق يف 
اأدائ��ا لفتا  الثالث بعدما قدم  املركز 
ال�صباق حيث  م��راح��ل  وق��وي��ا ط���وال 
انطلق من املركز الثاين ع�صر ليحتل 

املركز الثالث يف نهاية ال�صباق.
بقيادة   3 �صاتل  �صي  ال��ق��ارب  وان��ه��ي 
ال�����ص��ق��ي��ق��ني خ��ل��ي��ف��ة وذي������اب حميد 
الرابع  امل��رك��ز  يف  ال�صباق  ذي��ب��ان  ب��ن 
ليوا�صل ال�صقيقان معا رحلة التاألق 
املناف�صة  يف  بحظوظهما  حمتفظني 
ع��ل��ى ����ص���دارة ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام بعد 
ث��الث ج��ولت حيث جن��ح ال��ق��ارب يف 

و�صعته  نقطة جديدة   169 اإ�صافة 
العام  ل��ل��رتت��ي��ب  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  يف 
وا�صتطاع  ن��ق��ط��ة.   694 ب��ر���ص��ي��د 
�صهيل  را�صد  بقيادة   2 الترب  القارب 
بوعفرا  اح���م���د  و���ص��ل��ط��ان  امل���ه���ريي 
من�صة  اإىل  والو�صول  ال�صباق  اإكمال 
التتويج م�صجال عودة موفقة ورائعة 
باإحرازه املركز اخلام�س يف الرتتيب 
بعد معاناة كذلك من  لل�صباق  العام 
الأعطال الفنية يف اجلولتني الأوىل 

والثانية من بطولة الإمارات.
رهيب  القارب  ج��اء  املراكز  باقي  ويف 
4 يف املركز ال�صاد�س ثم القارب نادي 
يف   55 الريا�صي  الثقايف  احلمرية 
املركز ال�صابع ثم القارب امللك 14 يف 

لل�صباقات  احل��ري  ثم  الثامن  املركز 
القارب  ث��م  ال��ت��ا���ص��ع  امل��رك��ز  يف   20
الكراج الكويتي 99 يف املركز العا�صر 
فالقارب هياف 19 يف املركز احلادي 
ع�صر ثم القارب النوبي لل�صباقات 8 
يف املركز الثاين ع�صر ثم القارب نا�س 

ع�صر. الثالث  املركز  يف   10
وج�����رت ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال�����ص��ب��اق وعلى 
دبي  ن���ادي  م��ق��ر  الأب���ط���ال يف  من�صة 
مرا�صم  البحرية  للريا�صات  الدويل 
كال  بح�صور  ال�صباق  اأب��ط��ال  تتويج 
باحلبالة  ن��ا���ص��ر  ع��ل��ي  ����ص���ع���ادة  م���ن 
الإدارة وحممد  رئي�س جمل�س  نائب 
عبد اهلل  حارب ع�صو جمل�س الإدارة 
عبد  علي  وامل��ق��دم  التنفيذي  امل��دي��ر 

ق�صم  رئ��ي�����س  ال��ن��ق��ب��ي  الق�صيب  اهلل 
���ص��رط��ة دبي  ال���ب���ح���ري يف  الإن����ق����اذ 
)الإنقاذ  الدليل  �صعيد  اأول  وامل��الزم 
البحري( واملالزم ثاين �صعيد خمي�س 
ال�صويدي )الأمن البحري( وحممد 

عبد اهلل ال�صام�صي.
زورق �صرطة دبي يخطف الأ�صواء

ل�صرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ����ص���ارك���ت 
املوانئ   �صرطة  مركز  يف  ممثلة  دب��ي 
البحري  يف  والأم���ن  الإن��ق��اذ  ق�صمي 
للقوارب  دب��ي  �صباق  واإجن���اح  تنظيم 
الثالثة  -اجلولة  ال�صريعة  اخل�صبية 
م���ن ب��ط��ول��ة الإم��������ارات- م���ن خالل 

القوارب والزوارق والأفراد.
وك��������ان لف����ت����ا م���������ص����ارك����ة ال����ق����ي����ادة 

ال�صريع  دب��ي  �صرطة  ب���زورق  العامة 
يف  اأ�صهم  حيث  ك��ات  فيكتوري-اك�س 
ال�صريعة وتتبع  الإع��داد لالنطالقة 
القوارب امل�صاركة ف�صال عن اختياره 
العلم  ورف���ع  النهاية  خل��ط  كمن�صة 
عرب  ال����زورق  على  م��ن  ال�صطرجني 
املقدم علي عبد اهلل الق�صيب النقبي 

رئي�س ق�صم الإنقاذ البحري.
ال���ف���وز لراعي  ط��اق��م ال��ت��رب ي��ه��دي 

الفريق
1 بقيادة  اأهدى طاقم القارب الترب 
الثنائي جمعة �صيف �صلطان املهريي 
واح��م��د ع��ل��ي ج��اب��ر ال��ه��ام��ل��ي اجناز 
دبي  ���ص��ب��اق  الأول يف  ب��امل��رك��ز  ال��ف��وز 
للقوارب اخل�صبية ال�صريعة -اجلولة 
اإىل  الإم�����ارات-  بطولة  م��ن  الثالثة 
راعي الفريق را�صد حممد را�صد بن 
غدير لدعمه امل�صتمر مل�صرية الفريق 
الثالثة  امل���وا����ص���م  يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 

املا�صية.
املهريي  �صلطان  �صيف  جمعة  وق���ال 
ال�صباق  يف  الفوز  ا�صتحق  القارب  اأن 
ال��ك��ب��ري ح��ي��ث ان��ط��ل��ق ال����ق����ارب من 
املركز 16 وتقدم من املراحل الأوىل 
مناف�صا على املركز الأول وكان له ما 
ال�صباق لي�صتمر هو  اأراد يف منت�صف 
وزميله البطل يف التم�صك بال�صدارة 

حتى اإعالن النهاية.
اإ�شادة

اأ���ص��اد حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب ع�صو 
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
ال�صباق  م�صرف  البحرية  للريا�صات 
�صباق  حققه  ال���ذي  الكبري  بالنجاح 
ال�صريعة  اخل�����ص��ب��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
بطولة  م�����ن  ال����ث����ال����ث����ة  -اجل������ول������ة 
امل�صاركة  يف  وامل��ت��م��ث��ل  الإم����������ارات- 
ال����ك����ب����رية والل�������ت�������زام ال���ك���ب���ري من 
اللجنة  م���ع  ال��ت��ع��اون  يف  امل�����ص��ارك��ني 

املنظمة لإجناح احلدث.

جنح ال�صيخ خالد بن في�صل القا�صمي، 
قائد فريق اأبوظبي لل�صباقات و�صائق 
يف  الر�صمي،  الأو���ص��ط  ال�صرق  بيجو 
اإكمال املرحلة ال� 13 من رايل داكار 
يف  كهربائي  عطل  ط��راأ  اإذ  ب�صعوبة. 
دي.كيه.اآر   3008 البيجو  �صيارته 
العام  �صيناريو  يعيد  اأن  ك��اد  ماك�صي 
القا�صمي  ا���ص��ط��ر  ع��ن��دم��ا  امل���ا����ص���ي 

لالن�صحاب يف املرحلة قبل الأخرية.
ل��ك��ن ال�����ص��ي��خ خ��ال��د جن���ح ه����ذه املرة 
اإك���م���ال مرحلة  يف  ك��ب��ري  وب���اإ����ص���رار 
 ،24 املركز  يف  قرطبة   - خ��وان  �صان 
البطل  ت���ق���دم  ال�������ص���ار، ه���و  واخل�����رب 
امل��رك��ز ال�صاد�س  الإم��ارات��ي لح��ت��الل 
���ص��م��ن ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام م���ع مالحه 
تبقي  بان�صريي مع  زافييه  الفرن�صي 
ال�صتارة  لإ�صدال  فقط  واحد  مرحلة 

على مغامرة رايل داكار لهذا العام.
قبل  للمرحلة  الإجمايل  الطول  بلغ 
369 كلم  929 كلم منها  الأخ��رية 
متوقعاً،  كان  وكما  بال�صرعة،  خا�صة 
لبع�س  م�������ص���ي���دة  امل���رح���ل���ة  ���ص��ك��ل��ت 
اللعب.  اأوراق  وخ��ل��ط��ت  ال�����ص��ي��ارات 
العديد  اأن  داك����ار  ت��اري��خ  اأث��ب��ت  وق���د 

الرايل  ���ص��دارة  على  املتناف�صني  م��ن 
قد اأفلت منهم اللقب قبل يوم واحد 
فهذه  النهاية.  خط  عبور  من  فقط 
�صتيفان  داك����ار  م�����ص��رت  ت��راج��ع  امل����رة 
واأ�صاع  ال��راب��ع  للمركز  بيرتان�صيل 
الفوز بو�صافة  من بني يديه فر�صة 

بيجو  ف��ري��ق  يف  زميله  خلف  ال���رايل 
�صاحب  اأما  �صاينز.  كارلو�س  �صبورت 
العام  ال���رتت���ي���ب  يف  ال����راب����ع  امل���رك���ز 
ا�صطر  فقد  برينكيه(  ت��ن  )ب��رين��ارد 
ل��الن�����ص��ح��اب م���ودع���اً داك����ار مم��ا غري 
امل����راك����ز يف ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام ورف����ع 

القا�صمي للمركز ال�صاد�س.
ال�صيخ  ع��ّل��ق  امل��رح��ل��ة  تفا�صيل  وع���ن 
�صعيد  ”اأنا  ق��ائ��اًل:  القا�صمي  خ��ال��د 
هذه  عقبة  جت���اوز  يف  جنحنا  ك��ون��ن��ا 
ان�صحبنا  التي  نف�صها  وه��ي  املرحلة، 
فيها خالل م�صاركتنا املا�صية. مل يكن 

الأمر �صهاًل وكادت م�صكلة كهربائية 
املا�صي.  ال���ع���ام  ���ص��ي��ن��اري��و  ت��ع��ي��د  اأن 
عدة  ب�صبب  املرحلة  يف  كثرياً  تاأخرنا 
الإطار وتوقفنا  انثقاب  م�صاكل منها 
التي  ال���ك���ب���رية  الأغ���������ص����ان  لإزال���������ة 
�صيارتنا عند مرورنا يف  اأ�صفل  علقت 

وال�صيقة  الوعرة  الع�صبية  املناطقة 
مما كلفنا حوايل ن�صف �صاعة. ولكن 
الذي خ�صرناه  الثمني  الوقت  معظم 
يف املرحلة كان عندما توقفت ال�صيارة 

عن العمل بالكامل!.
وخ�صرنا  امل�صكلة  ح��ل  م���راراً  حاولنا 

جنحنا  دق��ي��ق��ة.   25 ح�����وايل  م��ع��ه��ا 
املرحلة  واإك��م��ال  ال�صيارة  ت�صغيل  يف 
وع���ن���ده���ا ان���ث���ق���ب اح�����د الإط���������ارات. 
املرحلة.  واأك��م��ل��ن��ا  الإط����ار  ا�صتبدلنا 
تبني لنا بعدها باأن مياه النهر الذي 
ال�صيارة  اإىل  ت�صللت  اأم�����س  ع��ربن��اه 

ون��ال��ت م��ن ال��ب��ط��اري��ة وب����داأت تفقد 
ال�صيارة  ت��وق��ف��ت  ب�����ص��رع��ة،  فعاليتها 
وامل��������راوح ع���ن ال��ع��م��ل الأم������ر ال���ذي 
ارت���ف���اع  اإىل  احل������ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة  اأدى 
درج��ة ح��رارة امل��ح��رك. قررنا عندها 
جداً.  بطيئة  ب��وت��رية  املرحلة  اك��م��ال 
اج��ت��ي��از خط  واحل���م���دهلل، جنحنا يف 
الآن للمرحلة  النهاية ونتطلع قدماً 

الأخرية يف قرطبة.
املرحلة الأخرية وتنف�س ال�صعداء يف 

قرطبة
اإن����ه وق���ت الح��ت��ف��اء ب��ال��ف��ائ��زي��ن من 
بجميع  واأي���������ص����ا  ال���ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
اإكمال  ال��ذي��ن جن��ح��وا يف  امل��غ��ام��ري��ن 
داك�����ار.  رايل  م���ن   40 ال�����  ال��ن�����ص��خ��ة 
مدينة  الأرجنتينية  قرطبة  �صتكون 
ت��ت��وي��ج الأب����ط����ال ول���ك���ن ل��ي�����س قبل 
جت����اوز امل��رح��ل��ة الأخ������رية ال��ت��ي من 
فيها  ���ص��ي��ت��وخ��ى  اجل��م��ي��ع  اأن  امل���وؤك���د 
املرحلة  واأن  �صيما  ال�����ص��دي��د  احل���ذر 
الأخ��رية تخفي الكثري من الأخاديد 
مفاجاأة  ت�صكل  ق��د  ال��ت��ي  وامل��ن��زل��ق��ات 
للبع�س  و�����ص����ارة  ل��ل��ب��ع�����س..  ���ص��ي��ئ��ة 

الآخر.

خالد بن في�شل: تاأخرنا كثريًا ب�شبب م�شكلة كهربائية، ولكن جنحنا يف اإكمال املرحلة

القا�سمي يتقدم للمركز ال�ساد�س مع تبقي مرحلة واحدة من عمر رايل داكار
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الفجر الريا�ضي

�سيف الهاملي: حممد خلفان الرميثي الرجل املنا�سب يف الوقت املنا�سب
الحتاد  رئي�س  الهاملي  جابر  اأح��م��د  ب��ن  �صيف  بعث 
الريا�صي للموؤ�ص�صات احلكومية بربقية تهنئة ملعايل 
ل�صرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء 
العامة  الهيئة  برئا�صة  تكليفه  مبنا�صبة،  ظبي  اأب��و 
للريا�صة، من قبل جمل�س الوزراء بتويل مهام رئا�صة 
جمل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�صة خلربته الإدارية 
الريا�صي،  املجال  يف  الطويلة  والقيادية  والريا�صية 
الذي  الكبري  القطاع  ه��ذا  عجلة  دف��ع  يف  ي�صهم  مما 
يتطلع لطموحات كبرية يف ظل قيادته، لياأتي القرار 
املنا�صب يف الوقت املنا�صب لرجل عرف بح�صن قيادته 

يف كافة املواقع التي اأ�صندت اإليه.
اآخر ت�صلم رئي�س احتاد املوؤ�ص�صات تقريرا  من جانب 
ال��ق��دم ملو�صم  ل��ك��رة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ط��ول��ة دوري  ح���ول 
12-2 املقبل  التي ت�صتاأنف يف   2018 –  2017
باإ�صتاد �صلطان بن زاي��د مبقر الحت��اد يف اأب��و ظبي ، 
حيث يقف يف �صداره الرتتيب العام فريق �صرطة اأبو 
ظبي بر�صيد 10 نقاط بدون هزمية من 4 مباريات 
بر�صيد  فتن�س  اآليت  فريق  جند  الثاين  املركز  ويف   ،
3 مباريات بعد  اأو تعادل من  9 نقاط بدون هزمية 
تاأجيل مباراته من اجلولة املا�صية اأمام فريق حديد 

اأن يواجه  ،اإل  لتاأخر و�صول طاقم احلكام  الم��ارات 
ف��ري��ق ���ص��رط��ة اأب���و ظ��ب��ي ي���وم 28-2 امل��ق��ب��ل حل�صم 
ال�صدارة ، ويف املركز الثالث جند فريق اكادميية املرفاأ 
بر�صيد 6 نقاط .. وكانت اجلولة الأخرية قد �صهدت 
تعادل فريق ال�صهامة مع هيئة املياه والكهرباء بهدف 
لكل فريق واأدار املباراة احلكم خالد ناجم مب�صاعدة 
فاز  امل�صابقة  ويف  الطنيجي..  واأح��م��د  نعمان  نبيل 
 ،0-4 األيت فتن�س على جولد وكالء  لعبني  فريق 
يونيفر�صال  على خمترب  املرفاأ  اأكادميية  فريق  وفاز 

.2  -  3

توج بلقب بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة للبولو يف ن�سخته الـ 17 فريق اأبو ظبي يحُ
ظبي بلقب  اأب����������و  ف�����ري�����ق  ت��������وج 
ال�صمو رئي�س  بطولة كاأ�س �صاحب 
 ،17 ال���  ن�صخته  يف  للبولو  الدولة 
ل�صباق  غنتوت  ن���ادي  نظمها  ال��ت��ي 
اخل��ي��ل وال��ب��ول��و حت��ت رع��اي��ة �صمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ف���الح  ال�����ص��ي��خ 
رئي�س النادي، بعد فوزه على فريق 
النهائية  امل���ب���اراة  يف  ب����اأمل  دي����زرت 
اأم�س  م�صاء  اأقيمت  التي  للبطولة 
الأول على فريق ديزرت بامل 6-7 
اجلماهريي  اخلتامي  املهرجان  يف 
ال�����رائ�����ع ال�������ذي ن���ظ���م���ه ال�����ن�����ادي، 
البولو  األ�����ق�����اب  اأغ����ل����ى  ل��ي�����ص��ي��ف 
الإمارات  لبطولة  للقب  الإماراتي 
ال���دول���ي���ة امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ب��ول��و التي 
املن�صرم  دي�صمرب  اآخ��ر  يف  اختتمت 
بعدما جنح يف خطف لقب البطولة 
يف اآخر دقيقتني بعدما كان متاأخرا 
متتالية  اأه�����داف   3 ل��ي��ح��رز   6-4
احلا�صم  اخل���ام�������س  ال�������ص���وط  يف 
لياأتي   ، ال��ي��ب��ه��وين  ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة 
فريق ديزرت باأمل يف املركز الثاين 
الثالث  امل���رك���ز  واأح������رز   ، ال��ف�����ص��ي 
اإي دي  ال���ربون���زي ف��ري��ق غ��ن��ت��وت 
بدر  اأم��ني  بقيادة  �صيكيوريتيز  اأ���س 
الإمارات  بفوزه على فريق  الدين  
الرابع بنتيجة 7-5 بعدما �صهدت 
�صمو  الفريق  ق��ائ��دة  ع���ودة  امل��ب��اراة 
ال�����ص��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د بن 
را�صد اآل مكتوم والتي �صجلت اأروع 

اأهداف الفريق.
امل���ب���اراة اخل��ت��ام��ي��ة بجانب  و���ص��ه��د 
����ص���م���و ق�����ائ�����دة ف����ري����ق الإم����������ارات 
النعيمي  م��اج��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 
الظاهري  اليبهوين  �صهيل  ومطر 
الريا�صي  ظبي  اأب��و  جمل�س  ع�صو 
املن�صوري  ح���وف���ان  ب���ن  ،و���ص��ع��ي��د 

نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
النعيمي  ع��ل��ي  واح���م���د   ، غ��ن��ت��وت 
ن����ادي غ��ن��ت��وت ل�صباق  ع����ام  م��دي��ر 
اخل��ي��ل وال��ب��ول��و وع����دد م��ن رجال 
من  والعديد  الدبلوما�صي  ال�صلك 
وجمهور  وال�صيوف  ال�صخ�صيات 
برنامج  ب��ف��ق��رات  ا���ص��ت��م��ت��ع  غ��ف��ري 
فر�صان  فيه  اأب���دع  ال��ذي  الحتفال 
اجلوية  لال�صتعرا�صات  الإم����ارات 
األوان  املنطقة  �صماء  غطت  بعدما 
علم الإمارات باخلطوط الدخانية 
بجانب فقرة القفز احلر باملظالت 
ل�صقور اجلو و�صدت فقرة عرو�س 
الكالب البولي�صية اجلمهور ، فيما 
ا�صتمتع احل�صور باحلفل املو�صيقي 
جيه  دي  ف����رق����ه  اأح����ي����ت����ه  ال��������ذي 
الرتفيهية  الفقرات  من  والعديد 
مع  ال�����ص��ور  وم��ع��ار���س  املجتمعية 
البطولة  حل�صور  اخلدمات  توفر 
 200 ج��وائ��زه��ا  قيمة  بلغت  ال��ت��ي 
بدعم  اأق��ي��م��ت  وال���ت���ي  دولر  األ����ف 
جمل�س اأبوظبي الريا�صي واإ�صراف 

جمعية الإمارات للبولو.
فوز �شعب

للبولو  اأب��و ظبي  ف��وز فريق  وك��ان 
�صعبا بعدما ظل فريق ديزرت بامل 
بقيادة را�صد البواردي متقدما على 
امتداد زمن املباراة  2-1 ثم 2-3 
ال�صوط  وك����ان   4-6 ث��م   ،  3-4  ،
 3 بت�صجيل  نقطة حتول  اخلام�س 
ي�صجل  مل  فيما  متتالية  اأه����داف 
ف��ري��ق دي����زرت ب���امل ب��ع��دم��ا اأح�صن 
فريق اأبو ظبي خط الظهر واإف�صال 
الهجمات املرتدة بعدما قاد الفريق 
فار�س  الإم��ارات��ي  الفار�س  الذهبي 
الفريق  قائمة  و�صمت  اليبهوين 
بجانبه �صنتياغو غوميز، �صانتياغو 

 9 بت�صنيف  وال��ف��ري��دو  ك��رن��دا���س، 
اأبرز امل�صنفني يف  هاند كاب كثاين 
اخلتامية  املباراة  واأدار  البطولة.. 
رافاييل  الذي �صم  العاملي  الطاقم 

�صيلفا، بيرت رايتو وتيم براون.
اجلماهريي  امل��ه��رج��ان  خ��ت��ام  ويف 
ال�����رائ�����ع ق�����ام ال�������ص���ي���خ اأح����م����د بن 
اليبهوين  وم��ط��ر  النعيمي  م��اج��د 
،و���ص��ع��ي��د ب��ن ح��وف��ان امل��ن�����ص��وري ، 
�صركة  وومم��ث��ل  النعيمي  واح��م��د 
مقدمة  �صيكيوريتيز  اأ����س  دي  اإي 
الأربعة  ال��ف��رق  ب��ت��ت��وي��ج  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�صحب  ، كما مت  البطولة  وجن��وم 
للرجال  زى  اأج��م��ل  م�صابقة  ع��ل��ى 
ر�صدت  التي  واجل��وائ��ز  وال�صيدات 
درهم  األ��ف   200 بقيمة  للجمهور 

لأغلى  غ��ن��ت��وت  اأي����ام  لأروع  م�صكا 
بطولته ال�صنوية.

�شعادة عارف حمد العواين
العواين  حمد  ع���ارف  �صعادة  اأ���ص��اد 
الأم������ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س اأب�����و ظبي 
الذي  الكبري  بالنجاح  ال��ري��ا���ص��ي، 
حققته بطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو 
رئي�س الدولة للبولو لعام 2018 
التي تزامنت مع اإطاللة عام زايد، 
فريق  الذهبي  لقبها  حقق  وال��ت��ي 
اجنازا  لي�صيف  ل��ل��ب��ول��و  اأب��وظ��ب��ي 
ج���دي���دا ع��ق��ب ف���وز الأخ�����ري بلقب 
بطولة الإم��ارات الدولية املفتوحة 
ي��ت��واف��ق م���ع رعاية  ل��ل��ب��ول��و ، مب���ا 
الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ودع���م 
واملنتخبات  والأل������ع������اب  ل���ل���ف���رق 

وال����ف����ع����ال����ي����ات ال�����ت�����ي ت���وا����ص���ل���ت 
نهيان  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
املجل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
املجل�س  اإ�صرتاتيجية  ي��دع��م  ،مب��ا 
الريا�صات  التي تهتم وتدعم كافة 

والألعاب.
واأ���ص��اف لب��د م��ن الإ���ص��ادة بجهود 
نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو 
برئا�صة �صمو ال�صيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان رئي�س النادي،وجهود اإدارة 
النادي مما انعك�س على النجاحات 
حتققها  ظ���ل���ت  ال����ت����ي  امل�������ص���ت���م���رة 
بطولة كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س 
ال����دول����ة ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���س ، 
وال���ت���ي ك����ان خ��ت��ام��ه��ا م�����ص��ك��ا على 
واجلماهريي  التنظيمي  امل�صتوى 

النهاية  البداية وحتى  والفني من 
مما انعك�س  احلفل اخلتامي الذي 

خرج مب�صتوى احلدث وقيمته.
اأبوظبي  جمل�س  يف  نحن  واخ��ت��ت��م 
رعاية  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  ال���ري���ا����ص���ي 
جميع الفعاليات الريا�صية والعمل 
الإمكانيات  ك���اف���ة  ت�����ص��خ��ري  ع��ل��ى 
واأ�صباب النجاح ، متقدما بالتهنئة 
والتربيكات للطاقم الفني والإداري 
مبنا�صبة  اأبوظبي  فريق  واأع�����ص��اء 
حت��ق��ي��ق��ه��م ه����ذا الإجن������از امل���ه���م يف 
م�صريتهم ، م�صيدا بالفوز والنتائج 
التي حققها الفريق خالل م�صواره 
يف البطولة، موؤكدا اإن كاأ�س رئي�س 
الدولة للبولو تعترب من الفعاليات 
الريا�صية املهمة يف اأجندة جمل�س 

والتي  ال�صنوية  الريا�صي  اأبوظبي 
نتطلع لدعمها با�صتمرار ملا حتققه 

من جناحات كبرية.
�شعاد مطر اليبهوين

اليبهوين  �صهيل  �صعادة مطر  اأ�صاد 
ظبي  اأب��و  جمل�س  ع�صو  الظاهري 
ال��ري��ا���ص��ي ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
حققته بطولة كاأ�س رئي�س الدولة 
للبولو التي تزامنت مع اإطاللة عام 
زايد اخلري ، م�صيدا بدعم القيادة 
الر�صيدة لقطاع ال�صباب والريا�صة 
، و�صكر �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد 
ظبي  اأب��و  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
ملختلف  امل�صتمر  ودعمه  الريا�صي 
انعك�س  مم��ا  الريا�صية  الأن�����ص��ط��ة 
على جناحات نادي غنتوت ، مهنئا 
مبنا�صبة  الذهبي  ظبي  اأب��و  فريق 
فوزه بلقب اأغلى بطولت غنتوت ، 
بعد مباريات قوية تاألق فيها كافه 
ال��ف��رق امل�����ص��ارك��ة.. واأ����ص���اد بجهود 
التي  ب���ال���ن���ادي  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ب�صورة  اخلتامي  احل��ف��ل  اأخ��رج��ت 

زاهية.
�شعيد املن�شوري

اأع�����رب ���ص��ع��ادة ���ص��ع��ي��د ب���ن حوفان 
عن  النادي  رئي�س  نائب  املن�صوري 
حققتها  التي  بالنجاحات  �صعادته 
التي  ن�صختها احلالية  البطولة يف 
 2018 ت���زام���ن���ت م����ع ع�����ام زاي������د 
ب����اأن خ��ت��ام ب��ط��ول��ة كاأ�س  ،م���وؤك���دا 
مميزا  ك��ان  للبولو  ال��دول��ة  رئي�س 
بف�صل توجيهات �صمو ال�صيخ فالح 
بن زايد اآل نهيان، كما اأن احل�صور 
التوقعات،  ك���ل  ف���اق  اجل��م��اه��ريي 
يف   �صاهم  م��ن  لكل  ال�صكر  جم��ددا 
التي جاءت كما  الحتفالية  اإجن��اح 

خطط لها.

احمد النعيمي:
النعيمي  علي  اأح��م��د  ال�صيد  �صكر 
ن������ادي غ���ن���ت���وت كافه  م���دي���ر ع�����ام 
اجل��ه��ات وال�����ص��رك��ات ال��ت��ي �صاهمت 
يف جن������اح اأغ����ل����ى ب����ط����ولت ن����ادي 
اجلهات  تلك  مقدمه  ويف  غنتوت 
جمل�س اأبو ظبي الريا�صي الداعم 
و�صركة  ال��ن��ادي  مل�����ص��رية  الرئي�صي 
ب�صفته  �صيكيوريتيز  اإ����س  دي  اإي 
مقدم البطولة، وال�صريك الر�صمي 
بيفريل هيلز بولو كلوب ، وال�صيارة 
برميري  من   م��ازي��رات��ي  الر�صمية 
جمموعة  املو�صم  وفندق   ، موتورز 
وتلفزيون  جنة،  ومنتجعات  فنادق 
يا�س الراعي الإعالمي ، والغالرييا 
مول على جزيرة املارية يف اأبو ظبي 
بر�صتيج   ، ال��رح��ب��ة  وم�صت�صفي   ،
غورمية للتموين ، برميري للخيم 
واملنا�صبات ، �صركة حممد هالل – 
اإ�صراقات  انفا�صك دخون ،ومعر�س 

�صعودية.
فار�س اليبهوين

اأكد فار�س اليبهوين قائد فريق اأبو 
بالفوز  حتقق  ق��د  حلمه  ب��اأن  ظبي 
ب��اأغ��ل��ى األ���ق���اب ال��ب��ول��و الإم���ارات���ي 
رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  وه��و 
ال��دول��ة وال���ذي حتقق يف ع��ام زايد 
اخل���ري وب��ا���ص��م غ���ايل ل��ه م��ك��ان��ه يف 
قلوب �صباب الإمارات مما ي�صاعف 
خالدة  �صتظل  التي  املنا�صبة  قيمة 
يف القلوب وهو اأحلى واأغلى واأقيم 

تتويج يف حياتي الريا�صية.
لقب  ن��ه��دى  اأن  ملنا�صبة  اأن���ا  وق���ال 
ال�صيخ  ل�����ص��م��و  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
جمل�س اأبو ظبي الريا�صي لدعمه 

امل�صتمر لهذا القطاع.
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العبو ريال مدريد يرغبون ب�سم نيمارمــواجهـــة قــويــة بــني انتـــر ورومـــا يف الكـــالت�سيـــو  

بنزميا يعود ورامو�س ي�ستمر بالغياب

ريال  لعبي  من  العديد  اأن  اإىل  اإخبارية  تقارير  اأ�صارت 
برييز،  فلورنتينو  النادي  رئي�س  على  ي�صغطون  مدريد 
انتزعه  ال��ذي  �صيلفا  دا  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  اأج��ل �صم  م��ن 
يف  املا�صي  ال�صيف  بر�صلونة  من  جريمان  �صان  باري�س 

�صفقة مدوية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
هناك  اأن  ديبورتيفو  م��ون��دو  �صحيفة  وذك���رت 

اأن  تعترب  “امللكي”  الفريق  يف  كبرية  اأ�صماء 
يجب  رون��ال��دو  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ب��دي��ل 

اأقرب  يف  ب��رن��اب��ي��و  �صانتياغو  لقلعة  ي�صل  اأن 
نيمار  البديل:  بالفعل هذا  واخ��ت��اروا  وق��ت، 

دا �صيلفا.
واأ��������������ص�������������ارت ال���������ص����ح����ي����ف����ة 

مدافع  اأن  اإىل  الكاتالونية 
�صرجيو  وق����ائ����ده،  ال����ري����ال 
اأملح  م��ن  اأول  ك���ان  رام��و���س 

ل��ه��ذا الأم���ر ح��ني ق��ال يف 
نوفمرب املا�صي: اإذا كان 
لتعاقدت  بيدي  ال��ق��رار 
دي�صمرب  يف  ن��ي��م��ار  م��ع 
ت�صريحات  يف  وذل�����ك 
�صري  ك����ادي����ن����ا  ل���ق���ن���اة 

الإذاعية.
ال�صحيفة  واأ�صافت 
اأن قلب دف��اع امللكي 
اأ�صهر  منذ  ي��ح��اول 
اإقناع برييز بال�صعي 

للتعاقد مع املهاجم 
مو�صحة  الربازيلي، 

كان  ال��ن��ادي  رئي�س  اأن 
راف�����ص��اً ل��ه��ذه ال��ف��ك��رة يف 
اأن  بعد  �صيما  ل  البداية، 
ال�صيلي�صاو  جن��م  ت��راج��ع 
عن  الأخ���رية  اللحظة  يف 
عام  امللكي  م��ع  التوقيع 
كان  اأن  ب���ع���د   2013
الفح�س  جت�������اوز  ق����د 
ال���ط���ب���ي، ل��ي��ن�����ص��م يف 

النهاية للرب�صا.
النتائج  م�����ع  ل���ك���ن 

ال�������ص���ل���ب���ي���ة ال���ت���ي 
ي�������ع�������اين م���ن���ه���ا 

هذا  امل��ل��ك��ي 
املو�صم ويف 

املكون  الهجومي  الريال  لثالثي  ال�صعيفة  الأرق��ام  ظل 
من الربتغايل اإىل جانب الويلزي غاريث بيل والفرن�صي 
كرمي بنزميا، مل تعد الفكرة مرفو�صة متاماً من جانب 
اإمكانية  ملناق�صة  ا�صتعداداً  اأكرث  الآن  اأ�صبح  الذي  برييز 

�صم الالعب الربازيلي.
وعلى الرغم من اأن رئي�س النادي امللكي 
للتنفيذ  قابلة  ال��ف��ك��رة  ه��ذه  اأن  ي��رى 
ال�صحيفة،  امل�صتقبل، بح�صب  لكن يف 
الفريق  ب��اأن  اإقناعه  رام��و���س  يحاول 
اأقرب  امل��ه��اج��م ال��ربازي��ل��ي يف  ي��ح��ت��اج 
وق����ت وي�����ص��غ��ط م���ن اأج�����ل اإمت����ام 
ال�صيف  ب��ح��ل��ول  ال�����ص��ف��ق��ة 
مونديال  ع���ق���ب  امل���ق���ب���ل 

رو�صيا 2018.
قائد  ج����ان����ب  واإىل 
ال����������ري����������ال، ه����ن����اك 
لع�����ب�����ون اآخ��������رون 
ب������������ني �������ص������ف������وف 
يعملون  امل����ل����ك����ي 
ا�صتقدام  اأج��ل  من 
ل�صانتياغو  نيمار 
مثل  ب�����رن�����اب�����ي�����و 
ومواطنه،  �صديقه 

مار�صيلو.
ال�صحيفة  واأ����ص���ارت 
ال����ظ����ه����ري  اأن  اإىل 
جتمعه  ال��ذي  الربازيلي 
مبهاجم  رائ����ع����ة  ع����الق����ة 
يفوت  ل  ال�صابق،  بر�صلونة 
مع  ي��ت��ح��دث  اأن  دون  ف��ر���ص��ة 
مزايا  ع����ن  ال�����ص��ي��ل��ي�����ص��او  يف  زم���ي���ل���ه 
اأن����ه املكان  الن��ت��ق��ال ل��ل��ري��ال وك��ي��ف 
جائزتي  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ص���ول  امل����ث����ايل 

الأف�صل والكرة الذهبية.
ب�����دوره، ي���ح���اول ���ص��ان��ع األ���ع���اب ريال 
جتمعه  ال��ذي  األرك���ون  اإي�صكو  مدريد، 
اإقناع  بنيمار،  وثيقة  عالقة  الآخ���ر  ه��و 

املهاجم الربازيلي بالنتقال للملكي.
اإن  ديبورتيفو  م��ون��دو  قالت  وب��ال��ت��وازي، 
خورخي مينديز، وكيل اأعمال كري�صتيانو 
الربتغايل،  للمهاجم  ناد  عن  يبحث حالياً 
اإح�����دى  ه����و  ����ص���ان ج����ريم����ان  ب���اري�������س  واأن 

الوجهات املحتملة له. 

عاد املهاجم الفرن�صي كرمي بنزميا لتدريبات فريقه 
وباإمكانه  ال�صبت،  ام�س  طبيعي  ب�صكل  مدريد  ري��ال 
العودة للقائمة بعد غيابه عن خم�صة لقاءات ر�صمية 
منذ اإ�صابته خالل مباراة “الكال�صيكو” الأخرية اأمام 
بر�صلونة يوم 23 دي�صمرب املا�صي، والتي خ�صر فيها 

امللكي بثالثية نظيفة على اأر�صه �صانتياغو برنابيو.
الفرن�صي  ال��الع��ب  ي�صتطع  مل  ال��وق��ت،  ذل���ك  وم��ن��ذ 
ملك  ك��اأ���س  نهائي  بثمن  نومان�صيا  م��ب��ارات��ي  خ��و���س 
اإ�صبانيا وليغاني�س يف ذهاب ربع نهائي نف�س البطولة 
وفياريال  فيغو  �صيلتا  مواجهتي  يف  ي�صارك  مل  كما 
بالليغا. وبعد مرور �صهر تقريباً على اآخر م�صاركة له 
مع الفريق، قد يعتمد مواطنه املدير الفني للملكي 
ديبورتيفو  لقاء  يف  خدماته  على  زي��دان  الدين  زي��ن 
لكورونيا اليوم الأحد، على ملعب �صانتياغو برنابيو 

باجلولة ال�20 من الليغا.
مع  ب�صكل طبيعي  ب��ن��زمي��ا  ت���درب  الأ���ص��ب��وع،  وط��ي��ل��ة 
زمالئه  م��ع  ام�س  ت��دري��ب  ح�صة  يف  و���ص��ارك  الفريق 
ومار�صيلو  مودريت�س  ولوكا  فاران  رافائيل  املعتادين، 
وكا�صيمريو  ك��وف��ا���ص��ي��ت�����س  وم��ات��ي��و  ن��اف��ا���س  وك��ي��ل��ور 
رونالدو  وكري�صتيانو  حكيمي  واأ���ص��رف  بيل  وغاريث 

وموحا رامو�س.
فيما غاب عن التدريب �صرجيو رامو�س الذي ل يزال 
من  تعافيه  لرحلة  ا�صتكماًل  منفرداً  م��ران��ه  يجري 

اإ�صابة يف الع�صلة النعلية بال�صاق الي�صرى.
خالل  تعر�س  ال��ذي  باييخو  خي�صو�س  اأي�����ص��اً  وغ��اب 
مواجهة ليغاني�س اخلمي�س، بالكاأ�س لإ�صابة ع�صلية 
مدى  ملعرفة  الطبية  الفحو�صات  نتيجة  انتظار  ويف 

اإ�صابته. 

مهرجان جمل�س اأبوظبي الريا�سي ملدار�س الكرة يختتم اعماله
اختتمت م�صاء اأم�س الأول املحطة الثالثة للن�صخة ال�صاد�صة من 
مهرجان جمل�س اأبوظبي الريا�صي ملدار�س الكرة والتي اأقيمت 
يف مالعب قطاع النا�صئني بنادي الظفرة و�صط جناحات كبرية 
مب�صاركة اأندية الظفرة واجلزيرة والوحدة وبني يا�س والوحدة 

والعني .
اإدارة  جمل�س  ع�صو  امل��زروع��ي  �صامل  املهرجان  مناف�صات  ح�صر 
التنفيذي  املدير  املزروعي  القدم، وخمي�س  �صركة الظفرة لكرة 
لنادي الظفرة، ويو�صف ارميلي ممثل جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
مدار�س  قطاع  وم�صوؤويل  اخلم�صة  الأن��دي��ة  اإداري���ي  جانب  اإىل 

الكرة .

200 لع��ب من فرق  اأك��رث من  املهرجان  و���ص��ارك يف مباريات 
اخلم�صة  اأبوظبي  اأن��دي��ة  م��ن  �صنوات   8 حت��ت  العمرية  الفئات 
وحظيت  الظفرة”   ، يا�س  بني   ، الوحدة   ، ، اجلزيرة  “العني   :
وم�صتويات  متوا�صلة  واإث����ارة  كبري  بتناف�س  امل��واج��ه��ات  جميع 

متقدمة ونتائج متقاربة.
مبجل�س  الفنية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  مدير  الها�صمي  ط��الل  واأ���ص��اد 
التنظيمية  والنجاحات  الكبرية  باملكت�صبات  الريا�صي  اأبوظبي 
املميزة التي خرجت بها املحطة الثالثة ملهرجان جمل�س ابوظبي 
باجلهود  م�صيداً   ، ال�صاد�س  مبو�صمه  الكرة  مل��دار���س  الريا�صي 
اإخراج  يف  ودوره��ا  الظفرة  مدر�صة  اإدارة  قدمتها  التي  الكبرية 

التي  والتطلعات  الأه����داف  يعزز  مب��ا  ���ص��وره،  باأبهى  امل��ه��رج��ان 
ين�صدها املجل�س من احلدث.

�صركة  اإدارة  املزروعي ع�صو جمل�س  اأحمد  �صامل  تقدم  وب��دوره 
على  الريا�صي،  اأبوظبي  ملجل�س  بال�صكر  ال��ق��دم  لكرة  الظفرة 
اأبوظبي،  ب��اأن��دي��ة  النا�صئني  ق��ط��اع  ب��دع��م  امل��ت��وا���ص��ل  اه��ت��م��ام��ه 
العمرية  الفئات  ل��ف��رق  ال��ك��روي  بالتفاعل  ���ص��روره  ع��ن  معرباً 
والكادمييات الكروية يف املهرجان الذي يتوا�صل للعام اخلام�س 
حري�صة  الظفرة  بنادي  الكرة  مدر�صة  اأن  مبينا  ال��ت��وايل،  على 
على دعم املهرجان وخمرجاته ال�صهرية الكبرية، م�صيدا بجهود 

املجل�س واهتمامهم بفرق الفئات ال�صنية يف اأندية اأبوظبي.

يعاود الدوري الإيطايل لكرة القدم ن�صاطه اليوم الأحد بعد 
املنتظرة  املباراة  اىل  الأنظار  تتجه  حيث  لأ�صبوعني،  توقف 

احلادية  املرحلة  وروم���ا يف  ان��رت ميالن  ب��ني 
والع�صرين.

وترتدي املباراة اأهمية بالغة بالن�صبة لآمال 
الفريقني مبناف�صة نابويل ويوفنتو�س على 

اوروبا  ابطال  دوري  يف  وامل�صاركة  اللقب 
املو�صم املقبل.

ال�����ذي يحتل  ان����رت  وي���اأم���ل 
بر�صيد  الثالث  امل��رك��ز 

 9 42 نقطة وبفارق 
نابويل  ع��ن  ن��ق��اط 

وثالث  املت�صدر 
ع����������ن روم����������ا 
اخل�����ام�����������س، 
ال�������������ع�������������ودة 

�����ص����ك����ة  اىل 
الن���ت�������ص���ارات 

عنها  ح�����اد  ال���ت���ي 
الأخرية،  اخلم�س  امل��راح��ل  يف 

وحت����دي����دا م��ن��ذ ف�����وزه على 
الثالث  يف  5-�صفر  كييفو 
دي�صمرب  الأول  ك��ان��ون  م��ن 

املا�صي.
كما ازداد و�صع انرت حرجا 
م�صابقة  م�����ن  ب����خ����روج����ه 

الكاأ�س املحلية على يد جاره 
اللدود ميالن باخل�صارة امامه 

�صفر-1 بعد التمديد يف الدور 
تركيزه  يجعل  م��ا  النهائي،  رب��ع 
من�صبا ب�صكل كامل على الدوري 
ح���ي���ث ����ص���ي���ح���اول اأق����ل����ه ال���ع���ودة 

للم�صاركة يف دوري الأبطال.
ول ي��خ��ت��ل��ف و���ص��ع روم����ا ك��ث��ريا عن 

ال�صابق  امل��درب  ال��ذي ي�صرف عليه  ان��رت 
اإذ  �صباليتي،  لوت�صيانو  العا�صمة  ل��ن��ادي 

مل يحقق اأي فوز يف املراحل الثالث الأخرية 
وودع م�صابقة الكاأ�س على يد تورينو باخل�صارة 
اأم��ام الأخ��ري على اأر���ص��ه 1-2 يف ال��دور ثمن 

النهائي.
لكن فريق العا�صمة ما زال يف م�صابقة دوري 
الثاين  دوره��ا  تاأهل اىل  التي  اأوروب���ا  اأبطال 

21 �صباط  حيث �صيواجه �صاختار دانييت�صك الوك��راين يف 
فرباير ذهابا خارج ملعبه و13 اذار مار�س اإيابا يف العا�صمة 

الإيطالية.
عن  احلديث  تزايد  و�صط  اللقاء  الفريقان  ويخو�س 
امكانية خ�صارتهما عن�صرين موؤثرين جدا، 
اإذ ارتبط ا�صم لعب انرت الأرجنتيني 
ب��ان��ت��ق��ال حمتمل  اي����ك����اردي  م������اورو 
الإ����ص���ب���اين مقابل  م���دري���د  ل���ري���ال 
110 ماليني يورو، فيما ي�صعى 
�صم  اىل  الإنكليزي  ت�صل�صي 

دزيكو  ادين  البو�صني 
م��ن روم��ا مقابل 
م����ل����ي����ون   50

يورو.
ايكاردي  ويعترب 
من اأف�صل الهدافني يف القارة 

الأوروبية حاليا، اإذ �صجل 18 هدفا 
يف ال������دوري ه���ذا امل��و���ص��م لكن 

الأرجنتيني  روم���ا  م��داف��ع 
رف�س  فازيو  فيديريكو 

يف  الرتكيز  يكون  اأن 
م��ب��اراة الأح���د على 

انرت  لأن  مواطنه 
العديد  مي���ل���ك 
م�������ن ال����الع����ب����ني 

املوهوبني.
ال�صدد  ب����ه����ذا  وق�������ال 
اي���ك���اردي  ل��ي�����س  “انرت 
وح�����ص��ب. وت��غ��رين��ا كثريا 

التي  الأوىل”  منذ مواجهتنا 
الأوملبي  امللعب  يف  انرت  ح�صمها 
اغ�صط�س  اب  يف   1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ليكاردي  ثنائية  بف�صل  املا�صي 

بالذات.
�صتكون  امل����ب����اراة  “هذه  وت���اب���ع 
خمتلفة - يجب اأن نعمل بجهد 
كبري لكي نكون اأف�صل ومن اأجل 
الوقوف بوجه انرت. كان من املهم 

العطلة  م��ن  متحفزين  ن��ع��ود  اأن  لنا 
ال��ت��ي ج���اءت يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ص��ب. نحن 

ب��اإم��ك��ان��ن��ا حت�����ص��ني و�صعنا  اأن����ه  واث���ق���ون 
احل���ايل. يجب اأن ن��ب��داأ ه��ذا الأم���ر يف 

املا�صي  حيث فاز روم��ا يف زيارته الأخ��رية املو�صم  ميالنو” 
.1-3

ومن جهته، ي�صعى نابويل اىل موا�صلة �صعيه لإحراز اللقب 
الذي غاب عن خزائنه منذ عام 1990، لكنه يواجه اليوم 

الأحد اختبارا �صعبا يف �صيافة اتالنتا.
و�صيكون يوفنتو�س مرتب�صا لأي تعرث من نابويل من اأجل 
ال�صتة  امل��وا���ص��م  بطل  يختتم  عندما  ال�����ص��دارة  ع��ن  ازاح��ت��ه 

الأخرية املرحلة غدا الإثنني على اأر�صه �صد جنوى.
الن�صف الأول من  ومل يخ�صر نابويل �صوى مرة واح��دة يف 
يوفنتو�س  �صد  اأر���ص��ه  على  وك��ان��ت  املو�صم 
 22 يف  الي�����اب  ل��ق��اء  ي�صت�صيف  ال����ذي 

ني�صان ابريل.
�صاري  املدرب ماوري�صيو  وعلى فريق 
اأ�صقط  ال���ذي  ات��الن��ت��ا  م��ن  يقلق  اأن 
كما  املا�صي،  املو�صم  مرتني  ن��اب��ويل 
احلايل  ال�صهر  من  الثاين  يف  اأخ��رج��ه 
مل�صابقة  ال��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  ال�����دور  م���ن 
يف   1-2 عليه  بالفوز  ال��ك��اأ���س 

معقله “�صان باولو«.
ميالن  ي��ب��داأ  جهته،  وم��ن 
امل��رك��ز احلادي  ال��ق��اب��ع يف 
ع���������ص����ر رغ���������م الأم�������������وال 
انفقتها  ال���ت���ي  ال���ط���ائ���ل���ة 
الن�صف  ال�����ص��ي��ن��ي��ة،  الإدارة 
املو�صم يف �صيافة  الثاين من 
يلعب  ف���ي���م���ا  ك�����ال�����ي�����اري، 
لت�صيو الرابع مع كييفو، 
و�صمبدوريا ال�صاد�س مع 

فيورنتينا.
املباريات الأخرى،  ويف 
يلعب ال�صبت بولونيا 
بينيفينتو،  م�����ع 
وف�����������ريون�����������ا م���ع 
ك����������������روت����������������وين، 
مع  و�����ص����ا�����ص����وول����و 
تورينو، واودينيزي مع 

�صبال.

الدور  لبلوغ  الأمرين  اوىل  امل�صنفة  �صيمونا هاليب  الرومانية  عانت 
الرابع من بطولة ا�صرتاليا املفتوحة، اوىل البطولت الأربع الكربى 
يف كرة امل�صرب، فيما حتامل ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س الرابع ع�صر 
على اأوجاعه وبلغ الدور ذاته ام�س يف ملبورن. عند ال�صيدات ويف اأجواء 
مناخية معتدلة خالفا لليومني ال�صابقني حيث و�صلت احلرارة اىل 
40 درجة مئوية، عانت هاليب لتخطي الأمريكية لورن ديفي�س 6-4 
و6-4 و15-13. واحتاجت هاليب، الباحثة عن لقبها الكبري الأول، 
اىل ثالث �صاعات و44 دقيقة، بينها �صاعتان و22 دقيقة يف املجموعة 
الدور  اىل  بطاقتها  وحجز  ديفي�س  عقبة  لتخطي  احلا�صمة،  الثالثة 
الأ�صرتالية  اأق�صت  التي  او�صاكا  ناومي  اليابانية  تلتقي  حيث  الرابع 
ا�صلي بارتي الثامنة ع�صرة بالفوز عليها 6-4 و6-2. وكانت هاليب 
التي ودعت بطولة ا�صرتاليا من الدور الأول عامي 2016 و2017 

وتبقى اأف�صل نتيجة لها يف ملبورن و�صولها اىل ربع النهائي 
اخلروج  م��ن  اأدن���ى  اأو  قو�صني  ق��اب  و2015،   2014 يف 

على يد ديفي�س لأن الأخ��رية ح�صلت على ثالث فر�س 
متتالية حل�صم اللقاء يف املجموعة الثالثة املاراتونية، 

اأن��ق��ذت ال��و���ص��ع وجن��ح��ت يف نهاية  لكن ال��روم��ان��ي��ة 
املطاف يف تخطي امل�صنفة 76 عامليا. وبدا الرهاق 

وا�صحا على و�صيفة بطلة رولن غارو�س لعامي 
املباراة  بعد  اع��رتف��ت  وه��ي  و2017،   2014

ال�صعور  با�صتطاعتي  يعد  مل  ميتة.  �صبه  “اأنا 
م��ا يح�صل، مل  اأع��ل��م  وك��اح��ل��ي، ل  بع�صالت 

اأع���د اأ���ص��ع��ر ب��ه��م«. وان��ت��ه��ت امل��واج��ه��ة بني 
الرو�صية  ب��خ��روج  �صابقتني  بطلتني 

 48 امل�صنفة  ���ص��اراب��وف��ا  م��اري��ا 
اأمام  القا�صية  بخ�صارتها 

اجنيليك  الأمل���ان���ي���ة 
ال�صاد�صة  ك���ريب���ر 
 6-1 ع���������������ص�������رة 

وتلتقي  و6-3. 
بلقب  الفائزة  كريبر، 

 2016 ع���ام  ا���ص��رتال��ي��ا 
باأ�صهر  بعدها  توجت  حني 

ب���ل���ق���ب ف���ال����ص���ي���ن���غ م����ي����دوز 
اي�����ص��ا، يف ال���دور ال��راب��ع مع 

انيي�صكا  ال���ب���ول���ن���دي���ة 
اخلام�صة  رادفان�صكا 

او  وال���������ث���������الث���������ني 

التايوانية ه�صيه-�صو واي الثامنة والثمانني. وكانت �صارابوفا تخو�س 
م�صاركتها الأوىل يف ا�صرتاليا املفتوحة منذ 2016 حني و�صلت اىل 
 2008 ع��ام  بلقبها  ت��وج��ت  ال��ت��ي  البطولة  م��ن  النهائي  رب��ع  ال���دور 
و2015،  و2012   2007 اأع���وام  النهائية  مباراتها  اىل  وو�صلت 
وذلك ب�صبب ايقافها ل�15 �صهرا نتيجة تناولها مواد حمظورة ما اأدى 
اىل غيابها عن �صت بطولت كربى على التوايل. وبخروج �صارابوفا، 
احراز  لها  �صبق  احلالية  الن�صخة  يف  الوحيدة  الالعبة  كريبر  تبقى 
وانتهى  ال��ك��ربى.  ال��ب��ط��ولت  م��ن  اأي  اأو  الأ���ص��رتال��ي��ة  البطولة  لقب 
الكوري  اأم���ام  بخ�صارته  ال��راب��ع  زف��ريي��ف  الك�صندر  الأمل����اين  م�����ص��وار 
اجلنوبي ت�صونغ هيون 7-5 و6-7 )3-7( و6-2 و3-6 و�صفر-6. 
واأ�صبح ت�صونغ هيون، البالغ 21 عاما وامل�صنف 58 عامليا، اأول لعب 
الرابع من البطولة الأ�صرتالية،  الدور  كوري جنوبي ي�صل اىل 
تخطى  ال��ذي  ديوكوفيت�س  املقبل  اختباره  يف  �صيواجه  وه��و 
 2-6 والع�صرين  ال��ث��اين  رام��و���س  ال��ربت  ال�صباين  عقبة 

التي  الأوىل  امل����رة  وه���ي  و3-6.  و3-6 
على  الفوز  من  ت�صونغ  فيها  يتمكن 

الأوائ���ل  اخلم�صة  امل�صنفني  اأح���د 
يف ال��ع��امل، وث��ال��ث ك���وري جنوبي 

فقط، اإن كان عند الرجال اأو 
ال�صيدات، ي�صل اىل الدور 

بطولت  يف  ال���راب���ع 
�صالم.  ال����غ����ران����د 
وك��������ان زف���ريي���ف 
النف�س  مي���ن���ي 

بعيدا  ب��ال��ذه��اب 
ال��������ب��������ط��������ول��������ة  يف 

ل�صيما  الأ���ص��رتال��ي��ة، 
املميز  الأداء  ظ����ل  يف 
 2017 ال��ذي قدمه يف 
القاب،  بخم�صة  ف��از  حيث 

على  اث������ن������ان  ب���ي���ن���ه���ا 
ديوكوفيت�س  ح�����ص��اب 

روجيه  وال�����ص��وي�����ص��ري 
ف��ي��درر يف دورت���ي روما 

ومونرتيال للما�صرتز.
واح�����ت�����اج ت�������ص���ون���غ اىل 
���ص��اع��ات و22  ث����الث 

يق�صي  ل��ك��ي  دق��ي��ق��ة 

زفرييف ويحرم الأخري من الثاأر ل�صقيقه الأكرب مي�صا الذي اأق�صي 
من الدور الأول على يد الالعب الكوري اجلنوبي الذي حتدث عن 
اأو  “واجهت نوفاك قبل عامني  احتمال مواجهة ديوكوفيت�س، قائال 
ثالثة، وبالتايل اإذا فاز الليلة على رامو�س، كل ما اأريده هو ال�صتمتاع 
على ار�صية امللعب«. والتقى ديوكوفيت�س وت�صونغ مرة واحدة وكانت 
ال�صربي  وخ��رج   2016 ع��ام  الأ�صرتالية  للبطولة  الأول  ال���دور  يف 
منت�صرا 6-3 و6-2 و6-4. و�صيكون ديوكوفيت�س، الباحث عن لقبه 
ال�صابع يف البطولة الأ�صرتالية، مر�صحا لتجديد تفوقه على الكوري 
اجلنوبي �صرط األ يواجه م�صكلة م�صابهة لتلك التي اختربها ال�صبت 
حيث طلب وقتا م�صتقطعا يف اوائل املجموعة الثانية من اأجل عالج 
اأوج��اع يف اأ�صفل ظهره قبل معاودة اللعب واخل��روج فائزا من مباراة 
ون�صف،  �صاعتني  حوايل  ا�صتغرقت  لكنها  جمموعات  بثالث  “انتهت 
امللعب”  اأر���ص��ي��ة  على  والأري��ح��ي��ة  ال�صهولة  ب��ه��ذه  تكن  مل  وب��ال��ت��ايل 
و2015  و2013  و2012  و2011   2008 اع��وام  بطل  بح�صب 
و2016. واحتاج ديوكوفيت�س، العائد اىل املالعب بعد غياب نحو 
�صتة اأ�صهر وحتديدا منذ ربع نهائي بطولة وميبلدون النكليزية 
يف متوز يوليو املا�صي ب�صبب اإ�صابة يف املرفق، اىل �صاعتني و21 
دقيقة حلجز بطاقته اىل الدور الرابع للمرة احلادية ع�صرة يف 
البطولة ال�صرتالية التي انتهى م�صوارها فيها املو�صم املا�صي 
دومينيك  النم�صوي  تاأهل  جهته،  وم��ن  ال��ث��اين.  ال��دور  عند 
الفرن�صي  على  ب��ف��وزه  ذات���ه  ال���دور  اىل  اخل��ام�����س  تييم 

ادريان مانارينو 6-4 و6-2 و5-7.
ويلتقي تييم الأمريكي تيني�س 
����ص���ان���دغ���رن ال����ذي 
مغامرته  وا�صل 
واأ��������������ص�������������اف 
الأمل���������������������������اين 
ن  ك�صيميليا ما
م����ارت����رير اىل 
�صحاياه  لئحة 
عليه  ب�����ال�����ف�����وز 
و3-6   7-5
و6-7  و5-7 
اأن  ب����ع����د   ،)5-7(
ال�صوي�صري  اأق�������ص���ى 
فافرينكا  �صتاني�صال�س 
وبطل  ت���ا����ص���ع���ا  امل�������ص���ن���ف 

2014 من الدور ال�صابق.

ديوكوفيت�س يتخطى االأوجاع

هاليب تتاأهل ب�سعوبة يف ا�سرتاليا املفتوحة 

تتـويـج �سرطـة اأبوظبــي 
ببطـولـة املوتـاي

توج فريق القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي ببطولة املوتاي على م�صتوى الدولة والتي 
اأقيمت يف مدينة اأبوظبي مب�صاركة 20 فريقا.. حيث اأحرز الفريق ميداليتني ذهبيتني 
ال�صام�صي  بطي  خليفة  العميد  واأو�صح  برونزية.   ميداليات  و4  ف�صية  ميداليات  و3 
نائب مدير قطاع املالية واخلدمات رئي�س اللجنة العليا الريا�صية ب�صرطة اأبوظبي اأن 
الريا�صي اجلديد  املو�صم  اإجن��ازا جديدا مع بداية  املوتاي يعد  الفريق ببطولة  تتويج 
للعام اجلاري 2018. وذكر اأن التتويج مل ياأت من فراغ بل من خالل الدعم والرعاية 

امل�صتمرة من قبل القيادة ال�صرطية للريا�صيني من منت�صبي �صرطة اأبوظبي.
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جمتمع االمارات

مربوك للدكتورة ع�ستار
اليا�صري  يو�صف  جا�صم  ع�صتار  الزميلة  اإىل  بالتهنئة  نتقدم  اأن  ي�صرنا 
حل�صولها على �صهادة الدكتوراة يف الإعالم بدرجة امتياز من جامعة بغداد.
الأرا�صي  لدائرة  الإعالمي  املركز  اأول  مدير  من�صب  حالًيا  ع�صتار  وت�صغل 
والأمالك يف دبي وقدمت اليا�صري اإ�صهامات بارزة يف ن�صر الوعي والثقافة 
بعد  املركز  ه��ذا  اإىل  و�صلت  حيث   ، العقاري  ب��الع��الم  لالرتقاء  العقارية   
ال��ع��دي��د من  ت��ق��ل��دت  اأن 
امل��ن��ا���ص��ب الإع��الم��ي��ة يف 
ال����دائ����رة، وال��ك��ث��ري من 
الوظائف يف نف�س املجال 
داخل الإمارات وخارجها، 
ح���ي���ث اأ����ص���ه���م���ت خ���الل 
م�����ص��ريت��ه��ا ال��ط��وي��ل��ة يف 
تطوير العمل الإعالمي 
ل��دى ع��دد م��ن ال�صحف 
واملوؤ�ص�صات  وامل����ج����الت 

التي عملت بها.

العامل،  راق�صة يف  نافورة  اأكرب  دبي، وهي  نافورة  متايلت 
اأغنية  اأنغام  على  م��ّرة  ولأول  املا�صي،  الثالثاء  ي��وم   ليلة 
فرقة  اأع�����ص��اء  بح�صور  وذل���ك   ،Power وه���ي  ك��وري��ة، 
خالل  كبرياً  جناحاً  حّققت  التي  ال�صهرية،  اإك�صو  البوب 
النافورة  مب�صاهدة  احل�صور  وا�صتمتع  املا�صية.  ال�صنوات 
والن�صف  اخلام�صة  ال�صاعة  عند  الأغ��ن��ي��ة  اإي��ق��اع��ات  على 

م�صاًء. 
اإك�����ص��و يف عام  وك����ان اأول ظ��ه��ور ل��ف��رق��ة ال��ب��وب ال��ك��وري��ة 
�صعبيًة  ال�صباب  اأكرث فرق  اإحدى  بعدها  لت�صبح   ،2012
و�صهرًة. وقد اأطلقت فرقة اإك�صو اأغنيتها اجلديدة بعنوان 
هذه  وت�����ص��ّدرت   ،2017 �صبتمرب  ���ص��ه��ر  يف    Power
الأغنية قائمة الأغاين يف خمتلف اأ�صواق مو�صيقى البوب 

الكورية. 
التنفيذي  امل���دي���ر  ك���اظ���م،  ق���ال ع�����ص��ام  الإط������ار،  ويف ه���ذا 
ملوؤ�ص�صة دبي للت�صويق ال�صياحي والتجاري: نحن ملتزمون 
ب��ال���ص��ت��م��رار يف الب��ت��ك��ار وال��رتف��ي��ه ع��ن زّوار دب��ي ب�صور 
 Power مميزة. كما اأننا متحّم�صون جداً لإ�صافة اأغنية

اإىل قائمة اأغاين نافورة دبي. ونحر�س على تقدمي جتارب 
ل تن�صى لزّوارنا لتبقى ذكرياتها خالدة يف اأذهانهم. 

 وكان اأع�صاء فرقة اإك�صو حا�صرين ليلة اأم�س عند نافورة 
 ،Power دب���ي مل�����ص��اه��دة ال��ع��ر���س الف��ت��ت��اح��ي لأغ��ن��ي��ة
باأغنيتنا  اجلمهور  تعريف  ي�صعدنا  بالقول:  عّلقوا  حيث 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة على  امل���ع���امل  اأه����م  م���ن  Power يف واح�����دة 
اختيارها  يتم  اأن  لنا  كبري  ���ص��رف  فهو  ال��ع��امل.  م�صتوى 
كاأول اأغنية كورية ترتاق�س على اأنغامها نافورة دبي. ول 
اأغنية ديناميكية ناب�صة باحلياة  Power جمرد  تعترب 
فقط، واإمّنا تتحّدث عن قدرة املو�صيقى على جمع النا�س 
ومنحهم القوة، وهذا يتما�صى مع جوهر نافورة دبي، هذا 
العامل  اأنحاء  كافة  ال���زّوار من  يجتمع حوله  ال��ذي  املكان 
النافورة  م�صاهدة  كانت  لقد  مم��ّي��ز.  بعر�س  لال�صتمتاع 
بالن�صبة  جتربة رائعة   ”Power“ اأنغام  ترتاق�س على 

لنا، ونن�صح اجلميع بزيارة هذا املعلم الرائع يف دبي. 
ترتاق�س نافورة دبي ب�صكل فّني ملفت على اأنغام املو�صيقى 
واأ�صعة الليزر والأ�صواء. وت�صمل قائمتها احلالية جمموعة 

خلف اأحمد احلبتور ي�ستقبل جّراح القلب امل�سري العاملي جمدي يعقوب
ا�صتقبل خلف اأحمد احلبتور، موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة جمموعة احلبتور، جّراح القلب امل�صري-الربيطاين الذائع ال�صيت 
عاملياً، الربوفي�صور �صري جمدي يعقوب، املوؤ�ص�س والرئي�س الفخري ملجل�س اأمناء موؤ�ص�صة جمدي يعقوب لأمرا�س واأبحاث 
القلب )مركز اأ�صوان للقلب( . الربوفي�صور يعقوب هو اأ�صتاذ جراحة القلب والأوعية الدموية يف املعهد الوطني للقلب والرئة 
يف اإمربيال كولدج، لندن )الكلية المربيالية للعلوم والتكنولوجيا والطب( نال عام 1991 و�صام الفار�س مل�صاهماته يف حقلَي 
الطب واجلراحة.  وقد اأطلق الربنامج الأكرب لزرع القلب والرئَتني يف العامل، والذي اأُجرَيت من خالله اأكرث من 2500 
عملية زرع. وطّور اأي�صاً عمليات جراحية مبتكرة لعدٍد من ت�صّوهات القلب اخللقية املعّقدة. وكان برفقته الربوفي�صور جمدي 
ا�صحاق، نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف موؤ�ص�صة جمدي يعقوب، وماري ا�صكندر، �صفري املوؤ�ص�صة، ودينا اجلزار، نائب الرئي�س 
ل�صوؤون التنمية وجمع التربعات، وزينة اأ. توكل، مدير تطوير الأعمال. اأُن�صئ مركز اأ�صوان للقلب عام 2009 بهدف احل�صول 

على مركز متفّوق لعالج اأمرا�س القلب يف م�صر. يقع يف و�صط مدينة اأ�صوان يف اجلنوب. 
املركز هو جزء من موؤ�ص�صة جمدي يعقوب التي ُتعترَب من اأ�صهر املنظمات اخلريية يف م�صر. ويوؤّمن اأي�صاً فر�صاً تدريبية 
جمال  يف  ال�صحية  الرعاية  حت�صني  يف  يعقوب  الربوفي�صور  م�صاهمات  على  احلبتور  خلف  واأ���ص��اد  م�صر.  يف  الطب  لطالب 
اأمرا�س القلب يف م�صر، قائاًل: اإنه لأمر رائع اأن نرى جّراحاً بهذا امل�صتوى يقّدم �صيئاً من اأجل بالده. اإن التعليم والبحث ل 
ن �صد اأمرا�س القلب. والعمل الذي يقوم به �صري يعقوب ترتّدد  يقالن اأهمية عن الرعاية الطبية. لي�س هناك من بلد حم�صَّ

اأ�صداوؤه على نطاق وا�صع.

بريد االإمارات تقدم جوالت تعليمية
 تفاعلية لطالب املدر�سة الفرن�سية الدولية

تنظم بريد الإمارات رحالت ميدانية لأكرث من 155 طالباً من املدر�صة 
كجزء  يناير  �صهر  خ��الل  البتدائية  بومبيدو  ج��ورج  الدولية  الفرن�صية 
الإمارات  بريد  ورحبت   ، املجتمعية  وم�صوؤوليتها   التوعوية  براجمها  من 
ال�صاد�صة  �صن  يف  تلميذاً   26 م��ن  امل��ك��ون��ة  ال��ط��الب  م��ن  الأوىل  بالدفعة 

التواقني للتعرف على رحلة الر�صالة عرب الربيد.

اأحمد هاين .. مربوك التخرج 
حلمي  �صيد  ه��اين   / ال�صيد  اإىل  بها  نتقدم  والتربيكات  التهاين  اآي���ات  واأ���ص��دق  اأج��م��ل 

مبنا�صبة تخرج جنله 
                               »اأحمد هاين �شيد حلمي« 

بتقدير  ال�صارقة  جامعة  من  احلا�صوب  هند�صة  يف  العلوم  بكالوريو�س  على  وح�صوله 
امتياز .

راجني اهلل له التوفيق والتميز الدائمني يف حياته العملية 
تهنئة خا�شة من الدكتور �شريف البا�شل واألف مربوك

ال�سني متنح الدكتور الب�ستكي 
للعام” التميز  “جائزة 

رئي�س  نائب  ياندونغ،  ليو  منحت 
جمل�س الدولة جلمهورية ال�صني 
ال�صعبية، الدكتور عي�صى الب�صتكي، 
رئي�س جامعة دبي، جائزة “التميز 
على  امل��ت��وا���ص��ل  حل��ر���ص��ه  للعام”، 
دعم العالقة والتعاون بني ال�صني 

والإمارات.
اأق��ي��م ح��ف��ل ت��وزي��ع اجلوائز  وق���د 
خ��الل امل��وؤمت��ر ال��ث��اين ع�صر ملعهد 
كونفو�صيو�س الذي عقد يف ال�صني 
دي�صمرب   13 وح����ت����ى   12 م����ن 

.2017
وا�����ص����ت���������ص����اف امل������وؤمت������ر روؤ������ص�����اء 
اجلامعات من حول العامل وكذلك 
من  كونفو�صيو�س  معاهد  ممثلي 
حواىل 140 دولة ومبعوثني من 
ال�����ص��ف��ارات الأج��ن��ب��ي��ة ف��ى ال�صني 

موظفو �سوق احلراج يحتفلون 
مبنا�سبة مرور �سنتني على تاأ�سي�سه

 نظمت اإدارة �صوق احلراج، اإحدى م�صاريع �صركة ال�صارقة لإدارة الأ�صول، 
احتفاًل  ال�صوق،  موظفي  بح�صور  ال�صارقة،  حلكومة  ال�صتثمارية  ال��ذراع 
مبنا�صبة مرور �صنتني على تاأ�صي�س ال�صوق، الذي راأى النور يف الرابع ع�صر 
من يناير عام 2016، حيث د�صنه �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�س الأعلى، حاكم ال�صارقة، وقد جاء ال�صوق 
وفقاً لروؤية �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، الهادفة اإىل توفري بيئة �صكنية 
�صغارة  اأبو  الزدح��ام يف منطقتي  يعانون  كانوا  الذين  للمقيمني،  مالئمة 
للتجار،  التجارية  امل�صالح  على  واحلفاظ  القدمي،  ال�صوق  حيث  وبودانق 

وتوفري بيئة اأعمال جاذبة لال�صتثمارات.

وايف يقدم جوائز قيمة خالل 
مهرجان دبي للت�سوق هذا العام

اف��ت��ت��ح ك��ارف��ور ���ص��وق��اً م��رك��زي��ة ج��دي��دة يف وايف، 
ح��ي��ث مي��ك��ن للعمالء الإن���ف���اق وال���ص��ت��ف��ادة من 
فر�صة  اأي�صاً  لهم  �صتتاح  كما  العرو�س،  اأف�صل 
اأن�صطة مهرجان  للفوز بجوائز قّيمة من خالل 
دبي للت�صوق مبول وايف! وميكنك الت�صوق يومياً 
للفوز بجوائز يف بيت البالونات اأو �صيارة ني�صان 

يقدمه  الذي  الكبري  ال�صحب  يف  تيتانيوم  باترول 
مهرجان دبي للت�صوق. يقدم وايف فعالية )انفق وفجر البالونات يف بيت البالونات( حيث ميكن 
للمتب�صعني والعائالت ال�صتمتاع بفعالية مليئة باملرح وربح جوائز قيمة. عند اإنفاق مبلغ ل 
اإي�صال، يحظى العميل بفر�صة جمع اأكرب عدد ممكن من  اإماراتي لكل  100 درهم  يقل عن 

البالونات يف دقيقة واحدة ليقوم فيما بعد بتفجريها والعثور على مفاجاآت بداخلها. 

نافورة دبي ترتاق�س على اأنغام اأغنية »Power« الكورية الأول مّرة 

تنفيذي يف االحتاد للطريان يحلم بتحقيق رقم قيا�سي عاملي جديد

نهيان بن مبارك يح�سر
 حفل وداع هوجلر بق�سر االإمارات

الذي  ال�صتقبال  حفل  الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  ح�صر 
اأقامه ق�صر المارات مبنا�صبة انتهاء فرتة عمل املدير العام للق�صر ال�صيد هوجلر �صروت 
والرتحيب باملدير العام اجلديد ال�صيد مارتن كرامر. كما ح�صر احلفل ال�صيد توين بلري 
رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�صبق، وعدد من �صفراء الدول العربية والأجنبية املعتمدين 
لدى المارات ، وال�صيد هينك ميكنيخت الرئي�س التنفيذي للعمليات يف ال�صرق الأو�صط 
واأفريقيا ب�صركة كمبن�صكي العاملية للفنادق ، وال�صيد جراهام كوك موؤ�ص�س ورئي�س جوائز 
ال�صفر العاملية. ومتنى اجلميع املزيد من النجاح لل�صيد هوجلر يف مهامه اجلديدة يف 
الفندقي  العمل  با�صهاماته يف تطوير  وا�صادوا  باأملانيا  للفنادق  العاملية  �صركة كمبن�صكي 

وخدمات ال�صيافة يف ق�صر المارات خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية. 

املركز،  يف  والإع���الم���ي���ة  اخل���ا����ص���ة 
اإبراهيم  القدير  الإماراتي  وامللحن 
حبيب،  د.بروين  الإعالمية  جمعة، 
وعدد كبري من ال�صخ�صيات البارزة 

اجتماعيا واملدّونني والإعالميني.
بهذه  �صعاته  ع��ن  اجل�صمي  واأع���رب 
ودعمها  الأط�����ف�����ال  م����ن  امل�����واه�����ب 

ت�صجيعهم  خ��الل  م��ن  وم�صاندتها 
بداياته  يف  واأن���ه  خا�صة  وح�����ص��وره، 
كان من بني املوهبني مثلهم، �صاكراً 
جميع ال��ذي��ن ت��اب��ع��وا واأ���ص��ه��م��وا يف 
لثقافة  اجلليلة  مركز  يف  تثقيفهم 

الطفل.
و����ص���ارك يف احل��ف��ل ال����ذي اأق���ي���م يف 

وامل�صار املنا�صب للتخطيط للرحلة.  واأ�صاف بالقول 
ن�صعى اإىل اإمتام الرحلة خالل اأقل فرتة ممكنة للمدة 
الفا�صلة بني املراحل املختلفة للرحلة حيث ت�صتغرق 
اأق�صر وقت ممكن. كما اأن فر�س حدوث ذلك �صئيلة 

لذا علينا اغتنامها.

مبنى مركز اجلليلة لثقافة الطفل 
الغناء  يف  م��ن��ه��م   11 ط��ف��ال،   13
ال���ت���ق���دمي،  وال������ع������زف، واث����ن����ني يف 
امل�صاركني  الأطفال  اأعمار  وت��رتاوح 
لعدة  ي��ن��ت��م��ون  ���ص��ن��ة،  و15   6 ب���ني 
ال�صعودية،  الإم��������ارات،  م��ن��ه��ا  دول 
�صوريا، الأردن، كوريا، الهند و م�صر 

الإن�صانية  واأعماله  ن�صاطاته  �صمن 
التي تخ�س دعم وم�صاندة الأطفال، 
د.ح�صني  الإم�����ارات�����ي  ال���ف���ن���ان  ق����ام 
العادة  ف����وق  “ال�صفري  اجل�����ص��م��ي 
للنوايا احل�صنة” بح�صور اأول حفل 
فني ل�مركز اجلليلة لثقافة الطفل 
املو�صيقى  يف  امل��وه��وب��ني  لأط��ف��ال��ه 
و�صارك  الأخ��رى،  واملواهب  والغناء 
املوهبني على  الأطفال  خالل عزف 
امل�صرح بعدما توجه اإليهم ليحييهم 
ع��ل��ى مواهبهم  وي��ث��ن��ي  ف����رداً  ف����رداً 
اإبراهيم  الإم���ارات���ي  امللحن  ب��وج��ود 

جمعة.
القن�صل  احل��ف��ل  وق���د ح�����ص��ر  ه���ذا 
الها�صمة يف  الأردنية  للمملكة  العام 
جانب  اإىل  ال���رداي���دة  �صائد  د.  دب��ي 
التنفيذي  امل���دي���ر  لح���ج  ب���ن  م��ط��ر 
القا�صم  �صالح  والدكتور  للمركز،  
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء مركز 
اأحمد  ال���ط���ف���ل،  ل��ث��ق��اف��ة  اجل��ل��ي��ل��ة 
ال�صركال ع�صو جمل�س اأمناء املركز، 
اإدارة امل�صاريع  اأول  عادل عمر مدير 

الرئي�س ل�صوؤون تخطيط  اأندرو في�صر، نائب  ينطلق 
الأح���د حماوًل  ال��ي��وم  تاريخية   الأ���ص��ط��ول، يف رحلة 
حتطيم الرقم القيا�صي العاملي لل�صفر حول العامل يف 
واأقل  رح��الت منتظمة  م��دة ممكنة على منت  اأق�صر 

عدد من قطاعات الرحلة. 
الذي  العاملي  القيا�صي  الرقم  بتحطيم  في�صر  ياأمل 
�صاعات  ث��الث  توفري  خ��الل  من  �صاعة،   55 يتجاوز 
وت�صجيل 52 �صاعة اإىل جانب اإمتام الرحلة بال�صفر 

عرب اأربعة قطاعات فقط.
الأحد  اليوم  الأوىل من  ال�صاعات  الرحلة يف  و�صتبداأ 
وبوين�س  اأوك��الن��د  اإىل  ومنها  �صنغهاي  مدينة  م��ن 
اآي���ر����س ف���اأم�������ص���رتدام ق��ب��ل ال���ع���ودة اإىل ���ص��ن��غ��ه��اي يف 
 23 املوافق  الثالثاء  ال�صاعات الأوىل من �صباح يوم 

يناير اجلاري.
وُعرف عن اأندرو باأنه مولع بالطريان ومتابعة �صبكة 

الوجهات وجداول الرحالت.  
ومن خالل اإقامته يف اأبوظبي اأ�صبح من ال�صهل عليه 
 20 م��ن  اأك��رث  اإل��ي��ه منذ  ال��ذي ي�صعى  حتقيق حلمه 

عاماً. 
واأكد في�صر قائال: حان الوقت لتحقيق هذا الإجناز 
التاريخية  ال��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  التخطيط  ا�صتغرق  فقد 
ت��واف��ر التوقيت  ن��ت��اأك��د م��ن  ال��وق��ت، ك��ي  الكثري م��ن 

جزيرة الرمي تقدم فعاليات ح�سني اجل�سمي يدعم وي�ساند مواهب اأطفال »اجلليلة لثقافة الطفل« يف دبي
واأن�سطة �سيقة للعا�سمة اأبوظبي

العقارية،  ال�����دار  ���ص��رك��ة  ق���دم���ت 
اأجمل  يف  مميزة  فعاليات  برنامج 
اأبوظبي  يف  ال�����ص��اح��ل��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
حيث  وال�����زوار..  املقيمني  جلميع 
اق����ام����ت ف���ع���ال���ي���ات ال������رمي خالل 
املا�صي،  الأ����ص���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
وذل���ك يف ج��زي��رة ال���رمي مبحاذاة 
الدخول  اتيح  حيث  املائية،  القناة 
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع وب�������دون اأي 

ر�صوم. 
جزيرة  فعاليات  ب��رن��ام��ج  ومت��ي��ز   
امل�صتوحاة من  بالألوان  “الرمي” 
الحتفالت  باأجواء  اإيبيزا  جزيرة 
اإذ  وال���ع���ط���الت ع���ل���ى ال�������ص���اط���ئ، 
عرو�صا  الفعاليات  اأن�صطة  �صمت 
للت�صوق،  واأم�����اك�����ن  ت���رف���ي���ه���ي���ة، 
ممتعة،  م���و����ص���ي���ق���ي���ة  وع����رو�����ص����ا 
بالإ�صافة اإىل الأن�صطة الريا�صية 
وامل����ط����اع����م ال����ت����ي ����ص���ت���ق���دم األ�����ذ 

املاأكولت.

�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة ي�صلم اخلريج اأحمد حلمي �صهادة التخرج



   

 

 

م�سابة بالزهامير تتذكر زوجها بف�سل اأغنية 
ل�صيدة  موؤثر  فيديو  مقطع  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  تناقلت 
�صبعينية تعاين من الزهامير، تعرفت على زوجها، بعد اأن ا�صتمعت 

اإىل اأغنيتهما املف�صلة منذ اأكرث من ن�صف قرن. 
�صخ�س  اأن  بعد   ،2004 يف  للرعاية  م��رك��ز  اإىل  هاغويت  ونقلت 
حالتها  وا�صتمرت  اخل���رف،  ون��وب��ات  الزهامير  اإ�صابتها  الأط��ب��اء 
ت�����ص��وء، ح��ت��ى ف��ق��دان ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ك��الم ت��ق��ري��ب��اً، وال��ع��ج��ز عن 
متييز ال��زوار، مبا فيهم زوجها ديفيد، ح�صب �صحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
ل��ك��ن الأغ��ن��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��ادت ه��اغ��وي��ت ال��ت��ي ن�����ص��اأت وت��رع��رع��ت يف 
تاأثري  لها  ك��ان  �صبابها،  منذ  زوج��ه��ا  م��ع  �صماعها  على  بلجيكا، 
اأن  مب��ج��رد  الأغ��ن��ي��ة  بكلمات  ت��دن��دن  ب���داأت  م��ا  ف�صرعان  �صحري، 
�صمعتها، قبل اأن تلتفت اإىل زوجها الذي حدق فيها بدوره، واأخذت 

راأ�صه بني يديها لتقبله، 

م�سلول يت�سلق مبنى الإنقاذ امراأة 
ال�صلل  اأب��ى رج��ل معاق يعاين من  ل��ه،  اإن�صاين ل مثيل  يف موقف 
اإل اأن ينقذ امراأة حامل كانت حما�صرة يف الطابق الثالث، الذي 

التهمته النريان.
يف  ال�صكني  املبنى  الثاين من  الطابق  �صب يف  احلريق  اأن  ويعتقد 

مقاطعة خنان ال�صينية، قبل اأن ينتقل اإىل الطابق العلوي.
واأظهر مقطع فيديو، نقلته �صحيفة "املريور" الربيطانية، املراأة 

التي كانت حمتجزة يف منزلها وت�صرخ طالبة للم�صاعدة.
الأمر الذي دفع رن ليوبني اإىل ال�صعود لإنقاذ املراأة بالرغم من 

عدم قدرته اجل�صدية.
ثم  املنزل  �صرفة  يف  ووق��ف  املبنى  ت�صلق  اليمنى،  ي��ده  وبا�صتخدام 
امل��راأة من بني القب�صان املوجودة يف النافذة، فحملها بيده  اأخرج 

الي�صرى لي�صلمها لرجال الإطفاء.
وقال رن ليوبني "امل�صاألة كانت عاجلة وكان على اأحد اأن يتدخل.. 
اأثق يف جتربتي التي خ�صتها لأعوام يف جمال تركيب الكابالت.. 

مما يعني اأن الت�صلق لن يكون اأمرا �صعبا".

ذيل دينا�سور بـ 96 مليون دوالر
يطرح ذيل دينا�صور عرث عليه يف املغرب للبيع يف مزاد باملك�صيك 
بهدف جمع اأموال لإعادة بناء اآلف املدار�س، التي اأحلق زلزالن 
�صربا الدولة الواقعة يف اأمريكا الالتينية يف �صبتمرب اأ�صراراً بها.
واأفادت دار مورتون للمزادات التي تنظم املزاد باأن ذيل الدينا�صور 
الذي يبلغ طوله اأربعة اأمتار ويزن 180 كيلوغراماً �صيطرح ب�صعر 
بيزو مك�صيكي )95805 ماليني  1.8 مليون  اأ�صا�صي ل يقل عن 
"بي. ملوؤ�ص�صة  �صيمنح  ال�صعر  ه��ذا  عن  �صيزيد  مبلغ  واأي  دولر(. 
اآلف  بي.يف.اإيه بانكامر" للم�صاعدة يف متويل اإعادة بناء نحو 5 

مدر�صة مت�صررة.
ويخ�س الذيل دينا�صور طوله 17 مرتاً ويزن 22 طناً كان يعي�س 
قبل  الو�صطى  اجلورا�صية  الفرتة  يف  املغرب  يف  اأطل�س  جبال  بني 
نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الدينا�صورات اآكلة الع�صب ذات 

الأربعة اأرجل وهي من بني اأ�صخم حيوانات على الأر�س.
واأودى الزلزالن اللذان �صربا املك�صيك بحياة ما يقدر بنحو 480 
�صخ�صاً وت�صبباً يف اأ�صرار تقدر مبليارات الدولرات. وقال اأدولفو 
"التعليم عن�صر على  األبو من موؤ�ص�صة )بي.بي.يف.اإيه بانكامر(: 
قدر هائل من الأهمية بالن�صبة للبلد، عن�صر للحراك الجتماعي 

ولهذا ال�صبب ندعم اإعادة بناء املدار�س".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رف�سا ا�سرتجاع طفليهما بعد ا�ستبدالهما
�صلمى باربني كانت تعرتف اأن زوجها لن ي�صدقها واأن امل�صت�صفى �صيحتاج اإىل مدة طويلة من اأجل العرتاف بابنها، 

لكن كانت تعرف اأي�صا اأن الطفل الذي جلبوه لها يوم ولدتها يف مار�س 2015، مل يكن ابنها احلقيقي.
ونقلت �صحيفة "الغارديان" الربيطانية عن زوجها �صحاب الدين اأحمد قوله اإن الق�صية اأ�صبحت ق�صية راأي عام 
يف الهند. والق�صة تعود اىل يوم ولدت باربني وامراأة اأخرى يف نف�س امل�صت�صفى )م�صت�صفى مانغالدوي املدين، يف 
ولية اأ�صام ال�صمالية(. املراة الثانية كانت تنتمي اإىل قبيلة بودو، وهي جماعة من ال�صكان الأ�صليني، يتميزون ب�صكل 
مميز لالأعني. وذكر �صحاب الدين اأحمد "قالت يل زوجتي اإن هذا الر�صيع لديه نف�س اأعني �صكان قبيلة بودو.. 

كانت واثقة جدا: هذا الطفل لي�س طفلنا، اإنه ينتمي اإىل العائلة الأخرى".
الأمرا�س  بع�س  تعانني من  اأن��ك  امل�صوؤول  "ك�صف يل  لها  وق��ال  زوجته،  اإىل  الفور  على  �صنة(   48( اأحمد  وتوجه 

العقلية ون�صحني باأخذك اإىل طبيب نف�صي".
م�صت�صفى  يف  اأجن��ب  �صخ�س  كل  تفا�صيل  طلب  حيث  معلومات"،  يف  "احلق  طلب  اأحمد  ق��دم  ال��ت��ايل،  ال�صهر  ويف 
الوقت  اأن الطفل الذي جلبوه لنا ولد يف نف�س  اأظهرت  "ال�صجالت  واأ�صاف  اليوم يف مار�س.  مانغالدوي يف ذلك 

الذي كانت تلد فيه زوجتي. ا�صم عائلته هو بورو وا�صم بديل ل�صعب بودو".
وتابع "مل تكن عندي ال�صجاعة لقول هذا الأمر لزوجتي.. لكنها كانت ت�صعر باأن البن لي�س من حلمها ودمها".
والتقت العائلتان فيما بعد، واكت�صفتا اخلطاأ الذي وقع يوم الولدة، لكنهما رف�صتا معا م�صاألة "تبادل الأطفال".

وقال "لي�صت لدينا نية ا�صرتجاع اأطفالنا الأ�صليني".
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عط�سة ت�سّبب ل�ساب جروحًا خطرية 
هل ينبغي للمرء اإغالق اأنفه اأو فمه عند العط�س؟ �صوؤال يثري جدًل كبرياً، 
خا�صة بعد اأن عا�س �صاب بريطاين جتربة �صعبة، ت�صّببت له يف اآلم حادة 

على م�صتوى احللق، ما اأثر على قدرته يف الكالم اأي�صاً.
عا�س �صاب بريطاين يبلغ من العمر 34 �صنة جتربة �صعبة بعد اأن حاول 
اأنفه. وهو ما ت�صبب له بجروح خطرية على  تفادي العط�س وقام باإغالق 
�صديد  ب��اأمل  ي�صعر  اأن��ه كان  ال�صاب  م�صتوى احللق. ويف وقت لح��ق، يقول 
العط�س  تفادي  فاإن  اإىل ذلك،  وبالإ�صافة  يتكلم.  بالكاد  البلع، وكان  اأثناء 

ت�صبب له يف ت�صخم على م�صتوى العنق وخا�صة يف اجلانب الأمين.
اجليوب  م�صتوى  ع��ل��ى  ق���وي  �صغط  اإىل  ت����وؤدي  العط�س  جت��ن��ب  حم��اول��ة 
اأثناء  اأبقى فمه مغلقاً  اأنه  الأنفية. وما زاد حالة ال�صاب الربيطاين �صوءاً 
ب�صكل  العميق  ال�صغط يرتكز على منطقة احللق  العط�س. وهو ما جعل 

كبري، ما اأدى اإىل اإ�صابة هذه املنطقة بجروح. 
الأ�صعة  ط��ري��ق  ع��ن  فح�صه  ال���ذي  الطبيب،  اإىل  ال�����ص��اب  ت��وج��ه  اأن  فبعد 
م�صتوى  على  الأن�صجة  يف  ج��روح  اكت�صاف  مت  املقطعية،  وال�صور  ال�صينية 
الرقبة، جراء توجه ال�صغط اإىل مناطق ل يجب اأن ي�صلها، ح�صب موقع 

اأونالين" الأملاين.  "�صبيغل 
ال�صدر،  العلوي من  الهواء يف اجلزء  الأطباء  اكت�صف  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
يف املنطقة التي متتد من احلجاب احلاجز �صعوداً بني الرئتني يف اجتاه 
جامعة  م�صت�صفى  اإىل  املري�س  نقل  مت  حالته،  ت��ده��ور  ولتفادي  الرقبة. 
من  للمزيد  تفادياً  الأنابيب  عرب  وال�صوائل  الطعام  تلقى  حيث  ليي�صرت، 
التهابات،  ح�صول  من  خوفاً  حيوية،  م�صادات  على  ح�صل  كما  اجل���روح.  
ال�صاب  اأي��ام خرج  �صبعة  وبعد  اأونالين" الأمل��اين.  "�صبيغل  نقل موقع  كما 
ولهذا  اأمل.  ب��اأي  ي�صعر  يعد  مل  �صهرين  وبعد  امل�صت�صفى  م��ن  الربيطاين 

ين�صح الأطباء بعدم حماولة وقف العط�س. 

اإطالق خط �ساعات م�ستعملة فاخرة
اإنها  الفاخرة  ال�صاعات  املتخ�ص�صة يف �صناعة  اودمي��ار بيجيه  قالت �صركة 
عالمة  اأول  لت�صبح  احل��ايل  العام  يف  امل�صتعملة  للمنتجات  خطا  �صتطلق 
امل�صتعملة  املرتفة  ال�صاعات  �صوق  دخ��ول  خطط  عن  تعلن  كبرية  جتارية 

�صريعة النمو.
جنيف  يف  متاجرها  اأح��د  يف  اختبارا  اأج��رت  اإنها  لرويرتز  ال�صركة  وقالت 
و�صتطلق اخلط اجلديد على نطاق اأو�صع يف متاجرها يف �صوي�صرا يف العام 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  عملياتها  �صتو�صع  اإن��ه��ا  ال�صركة  واأ���ص��اف��ت  احل���ايل. 

واليابان اإذا جنحت التجربة يف �صوي�صرا.
وقال فران�صوا هرني بيناميا�س الرئي�س التنفيذي لل�صركة يف مقابلة مع 
املقام يف جنيف خالل  لل�صاعات  )اإ���س.اآي.اإت�����س.اإت�����س(  روي��رتز يف معر�س 

الأ�صبوع احلايل "امل�صتعمل هو الجتاه الكبري املقبل يف القطاع".

بقرة تختار موقع 
ت�سييد معبد هندو�سي 
م��ن امل��ق��رر اأن ت��ق��رر ب��ق��رة م��ا اإذا 
لت�صييد معبد  املقرتح  املوقع  كان 
جديد لأفراد الطائفة الهندو�صية 
اأملانيا  ب�صمال  ب��رمي��ن  م��دي��ن��ة  يف 

مالئماً وميموناً اأم ل.
طائفة  ب���ا����ص���م  امل����ت����ح����دث  ق������ال 
الهندو�س باثماكاران باثاماناثان 
البقرة  تعطى  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اإن���ه 
يف  املعبد  بناء  تقرتح  اأو  بركاتها 
م��ك��ان اآخ���ر، وذل���ك ل��دى زيارتها 
ال�صاعة  ف�����ى  امل���ح���ت���م���ل  امل�����وق�����ع 
دقيقة  واأربعني  وخم�صة  العا�صرة 
املحلي )0945  بالتوقيت  �صباحاً 

بتوقيت جرينت�س(.
البقرة  ل��ن��ا  "بالن�صبة  واأ����ص���اف: 
واأو�صح  الإله".  ف��ه��ي  م��ق��د���ص��ة، 
ب��اث��ام��ان��اث��ان اأن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
دقيقة   30 ن��ح��و  ال��ب��ق��رة  مت�����ص��ى 
عنه".  را�صية  كانت  اإذا  املوقع  يف 
البقرة  تعطينا  اأن  ن��ري��د  وق����ال: 
باثاماناثان  واأ���ص��ار  موافقتها". 
اإىل اأن هناك 300 اأ�صرة هندو�صية 

تعي�س يف برمين.
املعبد  ب���ن���اء  اإمت������ام  امل���ق���رر  وم����ن 
املخ�ص�صة  امل�����ج�����اورة  وامل�����ب�����اين 
هذا  نهاية  قبل  الدرو�س  لتقدمي 

العام. 

ير�سمون  تلميذ   400
اأكرب لوحة قما�سية 

جنح 400 تلميذ تركي �صغري يف دخول مو�صوعة 
غيني�س لالأرقام القيا�صية العاملية، بف�صل ر�صمهم 

اأكرب لوحة فنية على القما�س يف العامل.
جتمع تالميذ رو�صة "فيالتلر هيزميتلر بريلغي" 
يف العا�صمة الرتكية اأنقرة، لت�صجيل رقم قيا�صي 
اأك���رب ل��وح��ة مر�صومة على  ع��امل��ي ج��دي��د لإجن���از 

القما�س يف العامل.
وبلغ طول اللوحة العمالقة التي اأجنزها ال�صغار، 
م��ا ي��ق��ارب 50 م����رتاً، وع��ر���ص��ه��ا ح���وايل املرتين، 
الذي  ال�صابق  القيا�صي  ال��رق��م  ب��ذل��ك  حمطمني 
اأجنزة تالمذة اأتراك اأي�صاً بلوحة بلغ طولها 44 

مرتاً وعر�صها 1.5 مرت.
وقال منظمو الفعالية اإن الهدف من هذا الإجناز، 
ال�صغار،  الأط��ف��ال  بني  التعليم  لأهمية  ال��رتوي��ج 
�صن  يف  اإب��داع��ي��ة  اأع��م��ال  تنفيذ  على  وت�صجيعهم 

مبكرة. 

رمى قنبلة على جاره  ب�سبب في�سبوك  
قنبلة  اإل��ق��اء  على  ع��ام��اً   20 العمر  م��ن  يبلغ  �صاب  اأق���دم 
باب مراآب جاره لالنتقام  على  مولوتوف جمهزة يدوياً 

منه ب�صبب "في�صبوك".
بقنبلة  ال�صاب من جاره و�صديقه  انتقم  التفا�صيل،  ويف 
ح���ارق���ة، ب��ع��دم��ا اأزال�����ه م���ن ق��ائ��م��ة اأ���ص��دق��ائ��ه يف موقع 
مقاطعة  يف  �صارتي  �صور  �صاتونوف  يف  وذل��ك  في�صبوك، 

ماين ولوار يف فرن�صا.
وجرت حماكمة ال�صاب الذي اعرتف اأنه ا�صتخدم قنينة 
كحول مع بنزبن وخرقة من القما�س لتح�صري القنبلة.

نظراً  لل�صاب  نف�صياً  تقييماً  اجلنائية  املحكمة  وطلبت 
لت�صرفه غري امل�صوؤول.

ويف ان��ت��ظ��ار حم��اك��م��ت��ه، و���ص��ع م��رت��ك��ب اجل��رمي��ة حتت 
مراقبة املحكمة، و�صيتعني عليه اأن يعي�س مع جدته.

حظائر اأبقار لتقومي �سلوك ال�سجناء
"�صلطة  �صمته  ا�صتخدام ما  الهند  �صمال  تنوي ولي��ة يف 
اإىل الطريق القومي  الأبقار ال�صحرية" لإعادة ال�صجناء 
من خالل اإقامة حظائر لهذا احليوان املقد�س يف الديانة 

الهندو�صية.
واأع��ل��ن��ت جل��ن��ة ح��ك��وم��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ه��اري��ان��ا املحاذية 
تنوي  اأن��ه��ا  هندو�س  قوميون  يديرها  وال��ت��ي  لنيودلهي 
�صراء 600 بقرة يف اإطار هذا الربنامج الذي تقدر كلفته 
"العالج  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  واأ���ص��م��ت  دولر.  م��ل��ي��ون  ب1،5 

بالبقرة".
حظائر  لإق��ام��ة  يكون  اأن  الأب��ق��ار  حماية  جلنة  وتتوقع 
املقبل  ال�صهر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �صجون  �صتة  ه��ذه يف  الأب��ق��ار 

تاأثري اإيجابي على النزلء.
"الأبقار جزء من  اللجنة  رئي�س  مانغال  رام  باين  وق��ال 
الذين  ب�صلطة �صحرية على  الهندو�صية وتتمتع  الديانة 

يهتمون بها"، متغنيا بالفوائد اجلّمة لهذه الفكرة.
ال�صجناء  براأيه،  ينقي،  اأن  الأبقار ميكن  اأن حليب  واأك��د 
يف حني يعتقد اأن ملخلفات البقرة منافع من�صطة، وميكن 

بيعها يف الأ�صواق املحلية.

زوجان يكت�سفان غرفة �سرية حتت منزلهما 
بالده�صة  الأمريكية  اإي��داه��و  ولي��ة  م��ن  زوج���ان  اأ�صيب 
حتت  ���ص��ري��ة  غ��رف��ًة  ليكت�صفا  ���ص��ب��اح��اً  ا�صتيقظا  ع��ن��دم��ا 

منزلهما، بعد انهيار اأر�صية كراج املنزل. 
ب��و���س وزوج��ه��ا يغطان يف ن��وم عميق يف  ب��ري��ت��اين  ك��ان��ت 
التا�صع من يناير اجلاري، عندما �صمعا �صوتاً قوياً �صادراً 
من الكراج، واعتقدا اأن ل�صاً كان يحاول اقتحام منزلهما 

يف بادئ الأمر.
ويف ال�صباح، توجهت بريتاين اإىل الكراج فاكت�صفت انهيار 

جزء كبريا من اأر�صية الكراج.
وب��ع��د ت��ف��ق��د امل��ك��ان ت��ب��ني ل��ل��زوج��ني وج����ود غ��رف��ة حتت 
يد  وحقيبة  الأطفال،  باألعاب  مليئة  رفوفاً  ت�صم  الكراج 
ن�صائية، وجهاز جتعيد ال�صعر، ور�صالة موجهة اإىل �صركة 

ميالليوكا للت�صوق الإلكرتوين. املمثلة داكوتا فانينغ لدى ح�شورها )تي اإن تي & تي بي اإ�س( خالل مهرجان �شاندان�س يف فريوود يف بارك �شيتي بالواليات املتحدة.)ا ف ب(

في�سبوك تعطي اأولوية لو�سائل 
االإعالم اجلديرة بالثقة

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
ف��ي�����ص��ب��وك م������ارك زوك�����رب�����رج  اإن 
اأولوية  اإع��ط��اء  يف  �صتبداأ  ال�صركة 
"اجلديرة  الإع�����������الم  ل���و����ص���ائ���ل 
م���������ص����ارك����ات  ب�������ث  يف  بالثقة" 
تعمل  حيث  الجتماعي  التوا�صل 
"الإثارة"  مكافحة  على  ال�صركة 

و"املعلومات امل�صللة".
اأكرث  لديها  التي  ال�صركة  وق��ال��ت 
اإنها  من 2 مليار م�صتخدم �صهريا 
�صوف ت�صتخدم ا�صتطالعات الراأي 
الإع���الم  و���ص��ائ��ل  ترتيب  لتحديد 

من حديث الثقة.
وا�صتعر�س زوكربرج هذا التعديل 
يف تدوينة على في�صبوك قائال اإنه 
بداية من الأ�صبوع املقبل �صتعطي 
املنتج  الإخباري وهي  البث  خدمة 
املحوري لل�صركة، اأولوية "لالأخبار 
العالية" على امل�صادر  ذات اجلودة 

الأقل جدارة.
الكثري  "هناك  زوك���رب���رج  وك��ت��ب 
امل�صللة  وامل��ع��ل��وم��ات  الإث�����ارة  م��ن 

وال�صتقطاب يف العامل اليوم".
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  "تتيح  وي��ق��ول 
املعلومات  ن�صر  للنا�س  الجتماعي 
وق��ت م�صى،  اأي  م��ن  اأ���ص��رع  ب�صكل 
واإذا مل نعالج هذه امل�صاكل حتديدا 

�صينتهي الأمر بت�صخيمها".
ويف الوقت نف�صه قال زوكربرج اإن 
كم الأخبار ب�صكل عام على في�صبوك 
من  املئة  يف   4 نحو  اإىل  �صيتقل�س 
الإخباري  ال��ب��ث  خ��دم��ة  حم��ت��وى 
مقارنة مع 5 يف املئة حاليا. وكان 
مع  ق��وي��ة  ع��الق��ة  في�صبوك  ل���دى 
تلك  وخا�صة  الإخ��ب��اري��ة  الو�صائل 

التي لها ميول �صيا�صية قوية.

تهافت على �سراء اأحذية م�ستوحاة من املرتو 
ان����دف����ع ع�������ص���رات م����ن امل���ول���ع���ني ب���الأح���ذي���ة 
الأملانية  العا�صمة  يف  متاجر  اإىل  الريا�صية 
برلني للفوز بحذاء ُطرح بالتعاون مع �صبكة 
النقل العام يت�صمن نف�س منط مقاعد مرتو 
لركوب  �صنوية  تذكرة  اإىل  بالإ�صافة  الأنفاق 
اأدي���دا����س 500 حذاء  امل����رتو. وت��ط��رح ���ص��رك��ة 
دولرا(  يورو)220   180 ب�صعر  للبيع  فقط 
للحذاء تزامنا مع ذكرى مرور 90 عاما على 
)برليرن  برلني  يف  العام  النقل  �صركة  اإن�صاء 

فريكر�صبيرتيب(.
اأحذية  م��ن  ح��دي��ث��ة  ن�صخة  الأح���ذي���ة  وه����ذه 
اإقبال  ولق�����ت   1993 ع����ام  اأ����ص���ال  ُط���رح���ت 
�صقوط  بعد  ال�صرقيني  الأمل����ان  ل��دى  ���ص��دي��دا 
جدار برلني. وحتتوي الأحذية اجلديدة على 
2018 خميطة  تذكرة مو�صمية �صاحلة لعام 
 730 العادة  تبلغ قيمتها يف  احل��ذاء  ل�صان  يف 

�صركة  رئي�صة  نيكوتا  �صيجريد  وقالت  ي��ورو. 
النقل العام يف برلني "كم هذا رائعا. اإنه اأمر 
العام يف برلني  اأن ت�صبح �صركة النقل  عظيم 
هذا  الت�صعني  م��ي��الده��ا  بعيد  حتتفل  وال��ت��ي 

العام اأيقونة يف حد ذاتها للمو�صة".
وح�صنت �صركة النقل العام يف برلني �صورتها 
الإعالنات  من  ب�صل�صلة  الأخ��رية  ال�صنوات  يف 
ب�صكل  انت�صرت  التي  واحلمالت  املاألوفة  غري 

كبري على و�صائل التوا�صل الجتماعي.
وكماليات  ح��ق��ائ��ب  ب��ال��ف��ع��ل  ال�����ص��رك��ة  وت��ب��ي��ع 
اأخرى حتمل نف�س منط مقاعد املرتو باألوانها 

احلمراء وال�صوداء والزرقاء.
وقال �صاب تخلف عن املدر�صة ليقف يف طابور 
م��ع ع�����ص��رات اآخ��ري��ن اأق���ام���وا خ���الل ال��ل��ي��ل يف 
"لدى بالفعل  اأقل من ال�صفر  درجات حرارة 

م�صرت �صيدفع 850 يورو.

اآي�س كرمي بنكهة 
ليدي غاغا

تعترب الفنانة العاملية " ليدي غاغا " من اأكرث الفنانات اإثارة للجدل، اإن 
كان من خالل اإطاللتها التي ت�صدم اجلمهور بغرابتها، اأو من ناحية 
من  املاليني  ينتظرها  اأفكار  حتت  اإنتاجها  يتم  التي  اجلديدة  اأعمالها 

املتابعني من خمتلف اأنحاء العامل.
ليتفاجاأ موؤخراً بع�س املتابعني ب�صورة ل�الئحة طعام انت�صرت بني رّواد 
"اآي�س  ت�صمنت  الأردن   يف  املطاعم  لأح��د  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
كرمي" اأطلق عليه ا�صم "ليدي غاغا". ومن ناحية اأخرى �صتغني جنمة 
 28 ال�صتني لتوزيع جوائز غرامي للمو�صيقى يف  البوب خالل احلفل 

من ال�صهر املقبل يف نيويورك، بح�صب اإحدى ال�صحف العاملية.


