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برعاية حممد بن زايد 
كلية ال�شرطة حتتفل اليوم بتخريج دفعات 

املر�شحني واجلامعيني واجلامعيات 
•• اأبوظبي -وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
كلية  �مل�شلحة حتتفل  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
و�لع�شرين  �لثامنة  �لدفعة  بتخريج  �لأربعاء  �ليوم  �شباح  �ل�شرطة 
ودورة  و�لع�شرين  �لثامنة  �جلامعيني  ودورة  �ل�شباط  من مر�شحي 
كلية  مقر  يف  وذل���ك  �ملاج�شتري  وحملة  ع�شرة  �لثانية  �جل��ام��ع��ي��ات 
عام  مدير  �ل�شام�شي  �شامل  وليد  �لعميد  باأبوظبي.وتوجه  �ل�شرطة 
كلية �ل�شرطة بال�شكر و�لعرفان �إىل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية على دعم �شموه 
�حلثيثة  ومتابعته  �ل�شديدة  وتوجيهاته  ورعايته  للكلية  �ملتو��شل 
و�لتدريبية  �لتعليمية  �لعملية  مب�شتوى  �لرتقاء  �شاأنه  من  ما  لكل 
خريجا   ”277“ بلغ  �خلريجني  ع��دد  �إج��م��ايل  �إن  �لكلية.وقال  يف 
�لطلبة  م��ن  و”83”  م��ر���ش��ح��ا  ط��ال��ب��ا   ”161“ بينهم  وخ��ري��ج��ة 
من  و”23” طالبا  �جلامعيات  �لطالبات  و”10” من  �جلامعيني 
حملة �ملاج�شتري.و�أو�شح �أن من بني �خلريجني من �لطلبة �ملر�شحني 
“11” طالبا من �لدول �لعربية �ل�شقيقة وهم طالبان من مملكة 
�لبحرين وطالب من دولة �لكويت وطالبان من �جلمهورية �لعربية 
دولة  �لها�شمية وطالبان من  �لأردنية  �ململكة  �ليمنية وطالبان من 

فل�شطني وطالبان من جمهورية �لقمر �لحتادية.
تخريج  ع��ل��ى  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  حت��ر���س  �ل�����ش��رط��ة  ك��ل��ي��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
�شباط �شرطة ذوي كفاء�ت عالية يف �لعمل و�لتخ�ش�شات �لقانونية 
و�ل�شرطية لرفد خمتلف �أق�شام ومر�كز �ل�شرطة و�ملر�كز �ل�شرطية 
�خلدمية باخلريجني �لأكفاء ذوي �لقدرة على �لتعامل مع خمتلف 
�لأعمال �ل�شرطية وخدمة �ملجتمع وفق ما تقت�شيه �حلاجة للحفاظ 
�ل�����ش��رط��ة خالل  كلية  م��ا حققته  �إن  �مل��ج��ت��م��ع.و�أك��د  ����ش��ت��ق��ر�ر  ع��ل��ى 
�ل�شنو�ت �ملا�شية يعد �إجناز� كبري� يرتقي �إىل م�شتوى �ملهام �لكبرية 
ن�شاهد  ونحن  بالفخر  ن�شعر  �ليوم  يجعلنا  ما  وه��ذ�  �إليها،  �ملوكلة 

تخريج كوكبة من �شباب وفتيات �لوطن.  ) �لتفا�شيل �س6(
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قو�ت �جلي�س �ليمني تتقدم على �ل�شاحل �لغربي وحتقق �نت�شار�ت على �حلوثيني 

�إجالء �شحايا �لق�شف على غوطة دم�شق )�أ.ف.ب(

حممد بن ر��شد و�شعود �ملعال خالل �فتتاح مركز �أم �لقيوين للتوحد )و�م(حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد و�لرئي�س �مل�شري خالل جل�شة �ملباحثات  )و�م(

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي: موقف الإمارات ثابت ورا�صخ يف دعم ال�صقيقة الكربى م�صر 

حممد بن را�شد وحممد بن زايد والرئي�س امل�شري يبحثون 
تعزيز العالقات الأخوية والق�شايا الإقليمية والدولية

اأطلقا روؤية اأم القيوين ومنوذج عمل حكومة امل�صتقبل 

حممد بن را�شد و�شعود املعال يفتتحان مركز اأم القيوين 
للتوحد ويطلقان املن�شة الوطنية لتوظيف اأ�شحاب الهمم  

•• اأبوظبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ح��ث   
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة وفخامة �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي 
رئي�س جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة �شبل تعزيز 
�لعالقات �لأخوية بني �لبلدين �ل�شقيقني وعدد� من 

�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

�أم�����س يف  �ل���ذي عقد  �ل��ل��ق��اء  ورح���ب �شموهما خ��الل 
�أب��وظ��ب��ي ب��ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري، م��ع��رب��ني عن 
�عتز�زهما مبا يجمع دولة �لمار�ت بجمهورية م�شر 
�لر��شخة  �لخ��وة  رو�ب��ط  من  و�شعبا  قيادة  �ل�شقيقة 
ي��خ��دم م�����ش��ال��ح �شعبيهما  �ل����ذي  �ل��وث��ي��ق  و�ل��ت��ع��اون 
تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء  خ��الل  ..وج���رى  �ل�شقيقني 
�ل�شيا�شية  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��ت��ع��اون 
و�آلية  �لبلدين  تهم  �ل��ت��ي  و�لقت�شادية  و�لتنموية 
تطوير هذه �لعالقات مبا ين�شجم وطموحات قيادتي 

�لبلدين.              ) �لتفا�شيل �س2(

•• دبي - اأم القيوين -وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل�شمو  �شاحب  جانبه  و�إىل  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�ل�شيخ ر��شد بن  �لقيوين وبح�شور �شمو  �أم  حاكم 
�شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين - مركز 
نوعه  م��ن  �لأول  يعد  �ل���ذي  للتوحد  �لقيوين  �أم 
على �مل�شتوى �حلكومي �لحتادي يف جمال تاأهيل 

وتدريب وتعليم �أ�شحاب ��شطر�ب �لتوحد.
لتوظيف  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن�����ش��ة  �شموهما  �أط��ل��ق  ك��م��ا 
�لعمل  فر�س  توفري  �إىل  �لهادفة  �لهمم  �أ�شحاب 
ل��ت��ل��ك �ل��ف��ئ��ة ومب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع �ل��ب��ي��ئ��ات �ملهنية 
خالل  م��ن  وذل��ك  ومهار�تهم  لقدر�تهم  �ملالئمة 
�لذين  �لهمم  �أ�شحاب  وم��ه��ار�ت  ق���در�ت  �كت�شاف 
هم يف �شن �لعمل و�ل�شعي �إىل تطويرها وتنميتها 
وفق متطلبات �شوق �لعمل و�ملز�وجة بني قدر�تهم 

و�ل�شو�غر �لوظيفية �ملتوفرة.
                                            ) �لتفا�شيل �س3(

ا�صتعادت مدينة حي�س من امللي�صيات احلوثية

ال�شرعية اليمنية توا�شل تقدمها يف ال�شاحل الغربي
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شرعية  �ل������ق������و�ت  و������ش����ل����ت 
�لتحالف  ق�����و�ت  م���ن  �مل���دع���وم���ة 
تقدمها  �لثالثاء،  �م�س  �لعربي، 
�شد  م����ع����ارك����ه����ا  يف  �مل�������ي�������د�ين 
يف  �لإير�نية  �حلوثي  ميلي�شيات 

جبهة �ل�شاحل �لغربي.
وياأتي ذلك بعد �أن فر�شت �لقو�ت 
مركز  على  �شيطرتها  �ل�شرعية 
م��دي��ن��ة حي�س ث���اين م��دي��ري��ة يف 
حمافظة �حلديدة، حيث تقدمت 
�شمال و�شيطرت  �ليمنية  �لقو�ت 

على مفرق حي�س �لعدين.
عملية  �ل�شرعية  �ل��ق��و�ت  وتنفذ 
مت�شيط و��شعة وتطهري ملا تبقى 
بع�س  يف  للمتمردين  جيوب  من 

�لأحياء و �ملباين يف حي�س.
وذك�������رت م�������ش���ادر م���ي���د�ن���ي���ة �أن 
كبرية  ب��اإع��د�د  يفرون  �حلوثيني 
ف��ي��م��ا ي�شلم  ب���اجت���اه �جل���ر�ح���ي، 
للقو�ت  �أنف�شهم  منهم  �لع�شر�ت 

م�شادر  �حل����ك����وم����ي����ة.و�أ�����ش����ارت 
ميد�نية �إىل �أن �لقو�ت �ل�شرعية 
حي�س  ت���ط���ه���ري  ب����ع����د  ت�������ش���ت���ع���د 
لقتحام مديرية �جلر�حي، �لتي 

تبعد عنها قر�بة 20 كيلو مرت�.
�ل���ذي  �مل���ب���اغ���ت،  �ل���ت���ق���دم  و�إز�ء 
�أح���رزت���ه �ل��ق��و�ت �ل�����ش��رع��ي��ة، ويف 
قامت  تقدمها،  لإع��اق��ة  حم��اول��ة 

بتفجري  �حل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�لطريق  ع��ل��ى  �ل���و�ق���ع  �جل�����ش��ر 
ب���ني م��دي��ري��ت��ي حي�س  �ل���ر�ب���ط 

و�جلر�حي. 

الأمم املتحدة تفتح حتقيق الكلور يف �صوريا

مقتل املزيد من املدنيني بق�شف على الغوطة ال�شرقية

زعماء لبنان يتفقون على التحرك دوليا �شد اجلدار الإ�شرائيلي
•• بريوت-وكاالت:

�ت��ف��ق �ل��زع��م��اء �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون، �م�����س �ل���ث���الث���اء، على 
�لتحرك على م�شتويات �إقليمية ودولية ملنع �إ�شر�ئيل 
من بناء جد�ر حدودي، و�لتعدي على �متياز للطاقة 

يف مياه متنازع عليها.
وورد يف بيان، �أن �لرئي�س �للبناين مي�شال عون ورئي�س 
بري  نبيه  �ل��رمل��ان  ورئي�س  �حل��ري��ري  �شعد  �ل����وزر�ء 
تهديد�  فيها  ور�أو�  �لإ�شر�ئيلية..  �لتهديد�ت  بحثو� 

مبا�شر� لال�شتقر�ر �لذي ي�شود �ملنطقة �حلدودية.
�لإج���ر�ء�ت  �شل�شلة  ع��ر���س   �أن يجري  �ملرتقب  وم��ن 
�مل��رت��ق��ب��ة ع��ل��ى �ملجل�س �لأع��ل��ى ل��ل��دف��اع �ل��ل��ب��ن��اين يف 

�جتماع ��شتثنائي، قبل ظهر �ليوم �لأربعاء.
�لثنني،  و�إ�شر�ئيليون،  لبنانيون  ع�شكريون  و�لتقى 
حت���ت �إ����ش���ر�ف ق���وة ح��ف��ظ �ل�����ش��الم �ل��ت��اب��ع��ة لالأمم 
مو�قع  يف  �ل����دوري  �ل��ث��الث��ي  �جتماعهم  يف  �مل��ت��ح��دة 

لالأمم �ملتحدة يف منطقة ر�أ�س �لناقورة �حلدودية.
وقال �جلي�س �للبناين يف بيان بعد �جتماع، �لثنني: 
ينوي  �ل��ذي  �جل��د�ر  م�شاألة  �للبناين  �جلانب  عر�س 
�للبنانية  �حل���دود  على  �إق��ام��ت��ه  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل��ع��دو 
�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  م��وق��ف  م���وؤك���د�  �لفل�شطينية، 
�ل��ر�ف�����س لإن�����ش��اء ه��ذ� �جل���د�ر ك��ون��ه مي�س �ل�شيادة 
�خلط  على  �أر����ش��ي  هناك  و�أن  خ�شو�شا  �للبنانية، 

�لأزرق يتحفظ عليها لبنان.

مواجهات يف جنني بعد ا�شت�شهاد جرار

•• عوا�صم-وكاالت:

�أع��ل��ن �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لقتلى  ع����دد  �رت����ف����اع  �لإن�������ش���ان 
�لقو�ت  ق�����ش��ف  ج�����ر�ء  �مل��دن��ي��ني 
�حلكومية �ل�شورية على �لغوطة 
ريف  يف  �مل���ح���ا����ش���رة  �ل�����ش��رق��ي��ة 

دم�شق، �م�س �لثالثاء، �إىل 35.
وق���ال م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م���ي عبد 
�لرحمن ل�فر�ن�س بر�س: �رتفعت 
��شتمر�ر  ج���ر�ء  �لقتلى  ح�شيلة 
�ل�����غ�����ار�ت �ل��ك��ث��ي��ف��ة، �ل���ت���ي طال 
مت�شببة  دوم�����ا  م��دي��ن��ة  �آخ����ره����ا 
مب��ق��ت��ل 9 م��دن��ي��ني ع��ل��ى �لأق����ل، 
تز�منا مع وفاة جرحى متاأثرين 

باإ�شاباتهم.
للمر�شد  �شابقة  ح�شيلة  وكانت 
16 م��دن��ي��ا، ثم  �أف������ادت مب��ق��ت��ل 

�أ�شيب  فيما   ،33 �إىل  �رت��ف��ع��ت 
�أكرث من 160 �آخرين.�ىل ذلك، 
�ملتحدة،  �لأمم  م��ن  حم��ق��ق  ق���ال 
يف  ي���ح���ق���ق  ف���ري���ق���ه  �إن  �أم�����������س، 
حتتوى  قنابل  ب��اأن  تفيد  تقارير 

ع��ل��ى غ���از �ل��ك��ل��ور ����ش��ت��خ��دم��ت يف 
و�ق��ع��ت��ني م��وؤخ��ر� يف ���ش��وري��ا. �إن 
متعددة،  ت��ق��اري��ر  ت��ل��ق��ت  �ل��ل��ج��ن��ة 
وهي تقوم بالتحقيق فيها حاليا، 
ب�شاأن هجمات يف بلدة �شر�قب يف 

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

�م�س  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا،   12 �أ���ش��ي��ب 
�جلي�س  ب���ر����ش���ا����س  �ل����ث����الث����اء، 
جنني  حمافظة  يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
خالل  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  ���ش��م��ايل 
مو�جهات �ندلعت عقب ��شت�شهاد 
�أح��م��د ج���ر�ر، فيما دعت  �ل�����ش��اب 
�إ�شر�ب  �إىل  فل�شطينية  ف�شائل 

�شامل، وفق ما �أورد مر��شلنا.
ون����ق����ال ع�����ن �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
فل�شطينيا   12 فاإن  �لفل�شطيني 
�أ����ش���ي���ب���و� ب���ال���ر����ش���ا����س �حل����ي، 
بالختناق  �آخ����رون  �أ���ش��ي��ب  فيما 
للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از  ج���ر�ء  م��ن 

ج������ر�ء �مل����و�ج����ه����ات �مل���ن���دل���ع���ة يف 
�جلي�س  �ل����ي����ام����ون،وك����ان  ب���ل���دة 
�ليامون  يف  ق��ت��ل  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

�ل���ذي يتهمه  �م�����س ج���ر�ر،  فجر 
حاخام  م��ق��ت��ل  ور�ء  ب���ال���وق���وف 

م�شتوطن يف �ل�شفة �لغربية.
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•• اأربيل-وكاالت: 

قالت حكومة �إقليم كرد�شتان �لعر�ق، �م�س �لثالثاء، �إن �لقو�ت �لأمنية 
�لإرهابي،  د�ع�س  تنظيم  من  مقاتل  �آلف  �أربعة  نحو  حتتجز  �لكردية 

بينهم �أجانب �شلمت �ثنني منهم لبلد�نهم.
�لعر�ق،  كرد�شتان  �إقليم  حكومة  يف  �لدولية  �لتو�شيات  من�شق  و�أو�شح 
ديند�ر زيباري، يف موؤمتر �شحايف باأربيل �أنه منذ �لعام 2014 وحتى 
�لعام 2017، �عتقلت �لقو�ت �لأمنية و�لب�شمركة نحو 2500 �شخ�س 

من  �ملنتمني لد�ع�س.
و�أ�شاف زيباري، �أنه مع بدء عمليات حترير �حلويجة، �شلم �ألف �شخ�س 
منطقة  يف  �شخ�شا   350 �عتقل  فيما  �لبي�شمركة،  ل��ق��و�ت  �أنف�شهم 

كركوك.

كرد�شتان يعلن احتجاز 4 اآلف داع�شي

تنت�شر  الع��ت��ق��ال  م��ذك��رة 
ويكيليك�س م��وؤ���ش�����س  ع��ل��ى 

•• لندن-وكاالت:

ويكيليك�س  م��وق��ع  م��وؤ���ش�����س  خ�����ش��ر 
�إ�شقاط  ق�����ش��ي��ة  �أ�����ش����اجن  ج���ول���ي���ان 
ب��ري��ط��ان��ي��ة بحقه،  م��ذك��رة �ع��ت��ق��ال 
�لبقاء  على  يبدو  فيما  يجره  مم��ا 
ب�����ش��ف��ارة �لإك������و�دور يف ل��ن��دن لأجل 

غري م�شمى.
�لعا�شمة  يف  حم���ك���م���ة  وق���������ش����ت 
�ملالحقة  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
ت�شريب  م��وق��ع  مل��وؤ���ش�����س  �لق�شائية 
م�شتوى  �شهرة على  �لأكرث  �لوثائق 
�أكرث  منذ  �أ�شاجن  ويتح�شن  �لعامل. 
�لإك���و�دور،  �شفارة  يف  �شنو�ت   5 من 
�لتي منحته حق �للجوء يف 2012، 
لتجنب ت�شليمه �إىل �ل�شويد ملو�جهة 

�تهامات بارتكاب جرمية �غت�شاب.
ت��خ��ل��ت �لعام  ق���د  �ل�����ش��وي��د  وك���ان���ت 
�أ�شاجن  ���ش��د  دع�����وى  ع���ن  �مل���ا����ش���ي، 
جرمية  ب��ارت��ك��اب��ه  م��ز�ع��م  تت�شمن 

�غت�شاب.
يتعر�س  �أن  يخ�شى  �أ���ش��اجن  �أن  غ��ري 
�إن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل  للرتحيل 

غادر �شفارة �لإكو�دور يف لندن.
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اأخبـار الإمـارات
الوطني لالإر�شاد يجدد حتذيراته 

من تدين مدى الروؤية الأفقية
•• اأبوظبي-وام:

 جدد �ملركز �لوطني لالأر�شاد منا�شدته م�شتخدمي �لطرق 
�إر�شاد�ت  و�إت��ب��اع  �أخ���ذ �حليطة و�حل���ذر  �ل�����ش��ي��ار�ت  وق��ائ��دي 
�ملرور ب�شبب وجود فر�شة لت�شكل �ل�شباب و�لذي يوؤدي �إىل 
�أحيانا  500 مرت  �نخفا�س مدى �لروؤية �لأفقية لأقل من 

على معظم �ملناطق �ل�شاحلية و�لد�خلية من �لدولة .
ونبه �ىل �أن �لروؤية قد تنخف�س �إىل �أقل من 100 مرت يف 
 11:00 �ل�شاعة  �ل��ف��رتة م��ن  بع�س �لأح��ي��ان وذل��ك خ��الل 

م�شاء �ليوم وحتى �لعا�شرة من �شباح يوم غد �لأربعاء.

الإمارات للمعاقني ب�شريا تطلق �شايت مي 
•• ال�صارقة -وام:

تنظم جمعية �لإمار�ت للمعاقني ب�شرياً بالتعاون مع مركز �ك�شبو �ل�شارقة 
خالل �لفرتة من 13 حتى 15 من فر�ير �جلاري فعاليات �لدورة �لأوىل 
�شركة  مب�شاركة40  م��ي  �شايت  �لب�شرية  �لإع��اق��ة  تقنيات  معر�س  م��ن 

متخ�ش�شة يف هذه �لتقنيات.
�لإم��ار�ت للمعاقني ب�شرياً  �إد�رة جمعية  �لزمر رئي�س جمل�س  وقال عادل 
مي  �شايت  �ن  �ل�شارقة  �أك�شبو  مبركز  �أم�����س  عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل 
و�لتقنيات  �لبتكار�ت  �أح��دث  ي�شتعر�س  �لذي  �ملنطقة  �لوحيد يف  �ملعر�س 

�ملخ�ش�شة للمكفوفني و�ملعاقني ب�شريا.
و�أ�شار �ىل �ن �ملعر�س �شي�شتقطب �جلمعيات �ملماثلة وجتار �ملعد�ت و�لوكالء 

و�لهيئات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية من عدة دول .

حممد بن را�شد يعيد ت�شكيل 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دبي العطاء 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي �ملر�شوم رقم 4 
برئا�شة  �لعطاء  دب��ي  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة   2018 ل�شنة 

معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي.
وي�شم �ملجل�س يف ع�شويته كال من : �شامي �أحمد �شاعن �لقمزي و�لدكتور 
عبد�هلل حممد �لكرم و�شلطان حممد �ل�شام�شي وطارق حممد �لقرق على 

�أن يعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س جمهورية الت�شيك باإعادة انتخابه 

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
جمهورية  رئي�س   - زمي��ان  ميلو�س  �لرئي�س  فخامة  �ىل  تهنئة  برقية  �هلل 

�لت�شيك مبنا�شبة �إعادة �نتخابه رئي�شا لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س ميلو�س زميان .

العالقات الإماراتية امل�صرية ترتكز على اأ�ص�س قوية من التوافق والتفاهم حول الق�صايا وامللفات الإقليمية والدولية 

حممد بن را�شد وحممد بن زايد والرئي�س امل�شري يبحثون تعزيز العالقات الأخوية والق�شايا الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي -وام:

 بحث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�ي��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة وف���خ���ام���ة �ل��رئ��ي�����س عبد 
جمهورية  رئ��ي�����س  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح 
�ل�شقيقة �شبل تعزيز  م�شر �لعربية 
�لبلدين  ب���ني  �لأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات 
�لق�شايا  م���ن  وع������دد�  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 

�مل�شرتك.
�لذي  �للقاء  �شموهما خالل  ورحب 
بفخامة  �أب���وظ���ب���ي  يف  �أم�������س  ع��ق��د 
�ل���رئ���ي�������س �مل�������ش���ري، م���ع���رب���ني عن 
�عتز�زهما مبا يجمع دولة �لمار�ت 
قيادة  �ل�شقيقة  م�شر  ب��ج��م��ه��وري��ة 
و�شعبا من رو�ب��ط �لخ��وة �لر��شخة 
�ل������ذي يخدم  �ل���وث���ي���ق  و�ل����ت����ع����اون 

م�شالح �شعبيهما �ل�شقيقني .
وج�����رى خ����الل �ل���ل���ق���اء ب��ح��ث �شبل 
خمتلف  يف  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
و�لتنموية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل����ج����الت 
�لبلدين  ت��ه��م  �ل��ت��ي  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
و�آل���ي���ة ت��ط��وي��ر ه���ذه �ل��ع��الق��ات مبا 
ين�شجم وطموحات قيادتي �لبلدين 
�آف���اق  يف �ل��دف��ع ب��ه��ذ� �ل��ت��ع��اون �إىل 
�مل�شالح  و�أو���ش��ع ومب��ا يحقق  �أرح���ب 
�جلانبان  و����ش��ت��ع��ر���س  �مل�����ش��رتك��ة. 
خالل �للقاء عدد�ً من �لق�شايا ذ�ت 
�مل�شتجد�ت  �مل�شرتك و�خر  �لهتمام 
يف �ملنطقة وب�شكل خا�س �لتدخالت 
و��شر�ر�ها  �ملنطقة  يف  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
على �من و��شتقر�ر �لبلد�ن �لعربية 
، �إ�شافة �ىل �شبل حماربة �لتطرف 
منابعه  و�لإره��اب وجتفيف  و�لعنف 
�أفكاره  وم��ن��اب��ر  مت��وي��ل��ه  وم�������ش���ادر 

و�أيدولوجياته.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�ك��د 
بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لعربية  �لم���������ار�ت  دول������ة  ح���ر����س 
�ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
مو��شلة  ع��ل��ى  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
تعزيز عالقاتها �لأخوية و�لتاريخية 
مع جمهورية م�شر �لعربية �متد�د� 
من  �لبلدين  ع��الق��ات  ب��ه  تتمتع  مل��ا 

�ل�شيخ حامد  �لرئا�شة و�شمو  �شوؤون 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 
�ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �أبوظبي  عهد 
وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
و�لتعاون �لدويل و�شمو �ل�شيخ خالد 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل 
وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد 
و�مل�شتقبل  �ل����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
نائب  �لزعابي  �أحمد جمعه  ومعايل 
وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل �شهيل 
ب���ن حم��م��د ف����رج ف���ار����س �مل���زروع���ي 
رئي�س  و�ل�����ش��ن��اع��ة  �ل���ط���اق���ة  وزي�����ر 
لفخامة  �مل���ر�ف���ق���ة  �ل�������ش���رف  ب��ع��ث��ة 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �مل�شري  �لرئي�س 
�شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة 
�أنور ن�شيبة وزير دولة  ومعايل زكي 
�ل�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �ل��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 
�أحمد مبارك �ملزروعي �لأمني �لعام 
للمجل�س �لتنفيذي ومعايل خلدون 
�ل�شوؤون  �ملبارك رئي�س جهاز  خليفة 
حممد  ج��ا���ش��م  وم��ع��ايل  �لتنفيذية 
رئ��ي�����س مكتب  �ل���زع���اب���ي  ب��وع��ت��اب��ه 
�لفريق  ومعايل  �لتنفيذي  �أبوظبي 
�لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن 
رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة و�شعادة 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 
�أب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة جمعة  ويل ع��ه��د 

.. معربني عن ثقتهما بقدرة م�شر 
و���ش��ع��ب��ه��ا ع��ل��ى م���و�ج���ه���ة �لإره������اب 
�لتنموية  م�����ش��ريت��ه��ا  وم���و�����ش���ل���ة 
تقدم  حتقيق  �إىل  �لهادفة  وروؤي��ت��ه��ا 

ورفاه �شعبها.
م�شر  جلمهورية  �شموهما  ومت��ن��ى 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل�������ش���ق���ي���ق���ة �مل�����زي�����د من 
حتت  و�ل�شتقر�ر  و�لزده��ار  �لتقدم 
�لرئي�س  لفخامة  �حلكيمة  �لقيادة 

عبد�لفتاح �ل�شي�شي.
�لرئي�س  فخامة  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�مل�����ش��ري ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��زي��ارة دولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة .. م�شيد� 
بدور �لمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
دعم  يف  �هلل  حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�مل�شرتك  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  و 
ت�شهدها  �لتي  �لتحديات  ومو�جهة 
�ملنطقة �لعربية خالل هذه �ملرحلة 
�ل�شتثنائية .. و��شفا عالقات بالده 
م���ع دول�����ة �لإم��������ار�ت ب��اأن��ه��ا من���وذج 
�لدول  ب��ني  �ل�شرت�تيجي  للتعاون 

�لعربية �ل�شقيقة.
و�أك����د ف��خ��ام��ت��ه ح��ر���س ب����الده على 
ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه��ا �ل��ث��ن��ائ��ي��ة على 
�لتن�شيق  و��شتمر�ر  كافة  �لأ�شعدة 
�لق�شايا  خمتلف  �إز�ء  �لبلدين  بني 
و�مل�شتجد�ت �لتي ت�شهدها �ل�شاحات 

�لعربية و�لإقليمية و�لدولية.

 .. يتقدمهم  �ل�����زو�ر  ك��ب��ار  ق��اع��ة  يف 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
لإمارة �أبوظبي و�لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل�شيخ حامد  �لرئا�شة و�شمو  �شوؤون 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 
�ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو  �أبوظبي  عهد 
وزي��ر �خلارجية  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
و�لتعاون �لدويل و�شمو �ل�شيخ خالد 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ومعايل 
وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد 
و�مل�شتقبل  �ل����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
نائب  �لزعابي  �أحمد جمعه  ومعايل 
وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل �شهيل 
ب���ن حم��م��د ف����رج ف���ار����س �مل���زروع���ي 
رئي�س  و�ل�����ش��ن��اع��ة  �ل���ط���اق���ة  وزي�����ر 
لفخامة  �مل���ر�ف���ق���ة  �ل�������ش���رف  ب��ع��ث��ة 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �مل�شري  �لرئي�س 
�شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة 
�أنور ن�شيبة وزير دولة  ومعايل زكي 
�ل�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 
نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 
�لدكتور  وم��ع��ايل  �ل��وط��ن��ي  ل��الأم��ن 

قوة ور�شوخ.
على  �ل���ت���اأك���ي���د  �ل���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
�مل�شرية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ع��الق��ات  �أن 
�أ�ش�س قوية من �لتو�فق  ترتكز على 
و�مللفات  �لق�شايا  ح���ول  و�ل��ت��ف��اه��م 
تعد  �أن��ه��ا  و   .. و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
متميز�  ومن�����وذج�����ا  �أم��������ان  ����ش���م���ام 
للعالقات بني �لأ�شقاء و�لتي �أ�ش�شت 
على مبادئ �لأخوة �لر��شخة و�لثقة 
و�لحرت�م �ملتبادل. كما تناول �للقاء 
�لإمار�تي  �لتن�شيق  و�شالبة  �أهمية 
�ل�شقيقة  �ل���دول  بقية  م��ع  �مل�����ش��ري 
فاعليته يف  �أثبت  و�ل��ذي  �ملنطقة  يف 
�لتحديات غري  و  �لأزم��ات  مو�جهة 
�مل�شبوقة �لتي تهدف �إىل زعزعة �أمن 
وتدمري مقدر�ت  �ملنطقة  و��شتقر�ر 
ويف   .. �شعوبها  و  دول��ه��ا  ومكت�شبات 
يف  �لقليمية  �ل��ت��دخ��الت  مقدمتها 
�إ����ش���اف���ة �ىل  �مل��ن��ط��ق��ة  ����ش���وؤون دول 
�لإرهاب و�لعنف و�لتطرف و�لقوى 
�شموهما موقف  و�أكد  لها.  �لد�عمة 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�ل�شقيقة  دع��م  و�ل��ر����ش��خ يف  �ل��ث��اب��ت 
�أمن  �أن  و�ع���ت���ر�  م�����ش��ر،  �ل���ك���رى 
م�����ش��ر و�����ش���ت���ق���ر�ره���ا م���ن �أم�����ن كل 
�ل���ع���رب و�����ش���ت���ق���ر�ره���م، ك��م��ا ج���دد� 
���ش��م��وه��م��ا ت�����ش��ام��ن دول����ة �لم����ار�ت 
�ملتحدة مع �شقيقتها م�شر  �لعربية 
و�لإره���اب  �لتطرف  �شد  حربها  يف 

مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى 
�لوفد  و  �لعربية  م�شر  جمهورية 
�مل�شري  �لرئي�س  لفخامة  �مل��ر�ف��ق 
و�ل����ذي ���ش��م م��ع��ايل ���ش��ام��ح �شكري 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ل��و�ء م�شطفى 
ومعايل  �ل����دي����و�ن  رئ��ي�����س  ���ش��ري��ف 
�لتجارة  قابيل وزير  �ملهند�س طارق 
هاله  �ل��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل  و�ل�شناعة 
و�ملتابعة  �لتخطيط  وزي��رة  �ل�شعيد 
حممد  و�لفريق  �لإد�ري  و�لإ�شالح 
ق�����و�ت �حلر�س  ق���ائ���د  زك����ي  �أح���م���د 
�جلمهوري و�للو�ء عبا�س م�شطفى 
و�ئل  و�شعادة  �لرئي�س  مكتب  مدير 
�شفري جمهورية  �ل�شيد حممد جاد 

م�شر �لعربية لدى �لدولة.
�لفتاح  عبد  �لرئي�س  فخامة  وك���ان 
�ل�����ش��ي�����ش��ي رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة ق���د و���ش��ل �إىل 
زي��ارة عمل للدولة.  �م�س يف  �لبالد 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »رع�����اه  دب���ي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة يف ��شتقبال فخامته 
مطار  و�شوله  لدى  �ملر�فق  و�لوفد 

�لرئا�شة يف �أبوظبي .
و�شافح �شيف �لبالد كبار م�شتقبليه 

ودعا �جلانبان يف ختام لقائهما �إىل 
�شرورة �حلفاظ على وحدة و�شيادة 
�ل��دول �لتي تو�جه �لأزم��ات و�شون 
مقدر�ت �شعوبها ومتكني موؤ�ش�شاتها 
مب�شوؤولياتها  لال�شطالع  �لوطنية 
يف حفظ �لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر ودعم 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ط��وي��ر فيها 
و�شرورة تعزيز جهود �لعمل �لعربي 
�مل�شرتك مبا يحقق م�شالح �ل�شعوب 
�لتدخل  م�شاعي  ومو�جهة  �لعربية 
يف �شوؤونها �لد�خلية �لتي ت�شتهدف 

�أمنها و��شتقر�رها ومقدر�تها.
و�شدد� على �أهمية �لتعاون وت�شافر 
ج���ه���ود �مل��ج��ت��م��ع �ل�������دويل و�ل������دول 
�لإرهاب  لآف��ة  �لت�شدي  يف  �لعربية 
بوقف  يتعلق  م��ا  خا�شة  و�ل��ت��ط��رف 
ومدها  �لإرهابية  �جلماعات  متويل 
ب���امل���ق���ات���ل���ني و�لأ�����ش����ل����ح����ة وت���وف���ري 
�ل�شيا�شي  و�لغطاءين  �لآم��ن  �مل��الذ 
�شمو  �للقاء  ح�شر  لها.  و�لإعالمي 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و�ل���ف���ري���ق  �أب���وظ���ب���ي 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

�أحمد مبارك �ملزروعي �لأمني �لعام 
للمجل�س �لتنفيذي ومعايل خلدون 
�ل�شوؤون  �ملبارك رئي�س جهاز  خليفة 
حممد  ج��ا���ش��م  وم��ع��ايل  �لتنفيذية 
رئ��ي�����س مكتب  �ل���زع���اب���ي  ب��وع��ت��اب��ه 
�لفريق  ومعايل  �لتنفيذي  �أبوظبي 
�لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن 
رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة و�شعادة 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 
�أب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة جمعة  ويل ع��ه��د 
مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى 

جمهورية م�شر �لعربية.
�ل�شمو  �����ش����اح����ب  �����ش����اف����ح  ف���ي���م���ا 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
و����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�ملر�فق  �ل��وف��د  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
و�لذي  �مل�����ش��ري  �ل��رئ��ي�����س  لفخامة 
���ش��م م���ع���ايل ���ش��ام��ح ���ش��ك��ري وزي���ر 
م�شطفى  و�ل�������ل�������و�ء  �خل�����ارج�����ي�����ة 
ومعايل  �ل����دي����و�ن  رئ��ي�����س  ���ش��ري��ف 
�لتجارة  قابيل وزير  �ملهند�س طارق 
هاله  �ل��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل  و�ل�شناعة 
و�ملتابعة  �لتخطيط  وزي��رة  �ل�شعيد 
حممد  و�لفريق  �لإد�ري  و�لإ�شالح 
ق�����و�ت �حلر�س  ق���ائ���د  زك����ي  �أح���م���د 
�جلمهوري و�للو�ء عبا�س م�شطفى 
و�ئل  و�شعادة  �لرئي�س  مكتب  مدير 
�شفري جمهورية  �ل�شيد حممد جاد 

م�شر �لعربية لدى �لدولة.

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي: موقف دولة الإمارات العربية املتحدة ثابت ورا�صخ يف دعم ال�صقيقة الكربى م�صر

حممد بن زايد يح�شر حفل زفاف �شيف �شلطان را�شد الظاهري
•• اأبوظبي-وام:

 ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �شلطان 

باأبوظبي  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  ن��ادي  يف  �أم�س  ع�شر  �لظاهري  ر��شد 
مبنا�شبة زفاف جنله �شيف �إىل كرمية عبد�لرحمن عبد�هلل �لرميثي.

كما ح�شر �حلفل �شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان.
 و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �لد�خلية .
و �شمو �ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني ومعايل 

�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح .
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  طحنون  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  و 

لإمارة �أبوظبي ومعايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة 
و�لأم��ن �لعام يف دبي وعدد من �أ�شحاب �ملعايل �ل��وزر�ء وكبار �مل�شوؤولني 

وجمع غفري من �ملهنئني .
تخلل �حلفل �لعرو�س �ل�شعبية و�لأهازيج و�للوحات �لرت�ثية.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد و�شعود املعال يفتتحان مركز اأم القيوين للتوحد ويطلقان املن�شة الوطنية لتوظيف اأ�شحاب الهمم  

حممد بن را�شد و�شعود املعال يطلقان روؤية اأم القيوين ومنوذج عمل حكومة امل�شتقبل  

•• اأم القيوين -وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إىل جانبه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
وبح�شور  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود 
�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين - مركز �أم 
�لقيوين للتوحد �لذي يعد �لأول من نوعه على �مل�شتوى �حلكومي �لحتادي 

يف جمال تاأهيل وتدريب وتعليم �أ�شحاب ��شطر�ب �لتوحد.
�إىل  �لهادفة  �لهمم  �أ�شحاب  لتوظيف  �لوطنية  �ملن�شة  �شموهما  �أطلق  كما 
�ملالئمة  �ملهنية  �لبيئات  يتنا�شب مع  �لفئة ومبا  لتلك  �لعمل  توفري فر�س 
�أ�شحاب  وم��ه��ار�ت  ق��در�ت  �كت�شاف  خ��الل  وذل��ك من  ومهار�تهم  لقدر�تهم 
�لهمم �لذين هم يف �شن �لعمل و�ل�شعي �إىل تطويرها وتنميتها وفق متطلبات 

�شوق �لعمل و�ملز�وجة بني قدر�تهم و�ل�شو�غر �لوظيفية �ملتوفرة.
و�أخ��وه �شاحب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ق��ام �شاحب  وق��د 
�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال بجولة يف �ملركز �جلديد تعرفا خاللها 
على مر�فقه وجتهيز�ته �لتي روعي فيها �أن تكون مو�كبة لأف�شل �ملمار�شات 
�ملعتمدة عامليا يف جمال تاأهيل �لأطفال من ذوي ��شطر�ب �لتوحد و�أق�شام 
�ملركز �ملختلفة و�أ�شلوب �إعد�د فريق �لعمل �لذي مت رفده بالكو�در �لإمار�تية 
�ملوؤهلة بكفاءة عالية يف خمتلف �لتخ�ش�شات �شمن بر�مج تدريبية وتاأهيلية 

مكثفة.
و�أ�شتمع �شموهما خالل �جلولة من معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة 
تنمية �ملجتمع �إىل �شرح حول �ملركز و�آليات �لعمل فيه ودوره يف �إطار تنفيذ 
متكني  يف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  و��شرت�تيجية  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
بينهم  وم��ن   عام  ب�شكل  �لهمم  �أ�شحاب  بينهم  ومن  �ملجتمع  فئات  خمتلف 
ي��ن��درج �شمن  �ل��ذي  �مل��رك��ز  و�إ�شهامات  �لتوحد  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �لأف���ر�د 
�ملركز  �شعي  مع  �لهمم  �أ�شحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  م��ب��ادر�ت 
ل�شد �حتياجات �إمارة �أم �لقيوين و�ملناطق �ملحيطة بها من حيث �خلدمات 
�إىل  �ملركز ميتد  �أن نطاق خدمات  و�أ�شرهم علما  �لتوحد  �ملتكاملة لأطفال 

ور�أ�س  وعجمان  �ل�شارقة  �إم���ار�ت  يف  �مل�شتفيدين  �إىل  لي�شل  �لإم���ارة  خ��ارج 
�خليمة.

�ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتعرف 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال خالل �جلولة على خدمات �لت�شخي�س و�لك�شف 
�لتدخل  بر�مج  ذلك  يف  مبا  للتوحد  �لقيوين  �أم  مركز  يوفرها  �لتي  �ملبكر 
بالفر�س  بتزويدهم  �خلا�شة  �لر�مج  وكذلك  لالأطفال  �ملتخ�ش�شة  �ملبكر 
�شوء  يف  �ملجتمع  يف  �لندماج  على  وم�شاعدتهم  و�لتاأهيل  للتدريب  �ملمكنة 
تركيز �ملركز على �لأ�شرة ك�شريك يف عملية �لتاأهيل مع تقدمي �شل�شلة من 
�لر�مج �لإر�شادية و�لتدريبية وتوعية �ملجتمع با�شطر�ب �لتوحد و�كت�شاف 
�حلالت يف �شن مبكرة ملعاجلتها يف وقت مبكر و�شمان جودة �ل�شتفادة من 
�لعاملني يف  �ملركز يف تطوير كفاءة  �ملقدمة عالوة على م�شاركة  �خلدمات 
�لتوحد و�لإعاقات  �ملتخ�ش�شة لأ�شحاب ��شطر�ب  جمال تقدمي �خلدمات 

�ل�شديدة.
و�شملت �جلولة مر�فق �ملركز ومنها �لف�شول �لتعليمية و�لغرف �لعالجية 
�لتي  �لأج��ه��زة  باأحدث  �مل��زودة  �حل�شي  بالتكامل  �لعالج  وخدمات  �مل�شاندة 
خمتلف  يف  �ملحيطة  �حل�شية  �مل��ث��ري�ت  م��ع  �لتكيف  على  �لأط��ف��ال  ت�شاعد 
�لبيئات وغرفة �لعالج �حل�شي �لتي تعتر �أكر �لغرف �لعالجية يف �لدولة 
�لتي تعتمد على �لتكامل �حل�شي وتعطي �لطفل فر�شة �ختبار و��شتك�شاف 
بيئات متغرية من حوله يف حماكاة للبيئات �خلارجية �لتي مير بها يف حياته 
�ليومية من �أجل �لتكيف معها وفق ميوله و�هتماماته و�مل�شكالت �حل�شية 

�لتي قد يو�جهها.
للتوحد  �لقيوين  �أم  مركز  يقدمها  �لتي  �لتخ�ش�شية  �خلدمات  وتت�شمن 
بالتوحد  �مل�شابني  لالأطفال  و�لعالجية  و�ل��رتب��وي��ة  �لتاأهيلية  �خل��دم��ات 
�إىل  �إ�شافة  �ملجال  يف  �لعاملة  للكو�در  �ملهني  و�لتدريب  �لتطوير  وخدمات 

�خلدمات �لأ�شرية و�ملجتمعية باتباع مناهج عاملية معتمدة.
ويت�شع نطاق خدمات �ملركز لي�شمل عالج ��شطر�بات �للغة و�لكالم لتنمية 
�لتي  �لطاقة  تفريغ  وغ��رف  �ملحيطني  مع  �لتو��شل  على  �لأط��ف��ال  ق��در�ت 
ت�شاعد �لطفل على �لتخل�س من �ل�شحنات �ل�شلبية مبا يدعم عملية �لتعلم 

و�ملو�شيقية  و�لرتفيهية  �لريا�شية  �لأن�شطة  من  �لعديد  �ملركز  يقدم  كما 
بهدف �إدماج �لأطفال يف �لبيئة �ملحيطة مبا يف ذلك �أن�شطة �ل�شباحة وركوب 
�خليل �لعالجي ويتم تقدميها بالتعاون مع �شركاء وز�رة تنمية �ملجتمع من 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة.
بتنمية  �ملعنية  للمركز  �خلارجية  �لألعاب  حديقة  بتفقد  �جلولة  و�ختتمت 
�لطفل  تفكري  ل�شتثارة  و�ملعرفية  و�لنفعالية  و�حل�شية  �حلركية  �ملهار�ت 
و��شتك�شاف مهار�ته عن طريق �للعب �ملوجه و�لهادف لتحفيز حو��س �لطفل 

وتنمية مهار�ته �ملعرفية و�حلركية و�ل�شلوكية.
�أهمها  “�أم �لقيوين للتوحد” تطبيقات ذكية متخ�ش�شة  وي�شتخدم مركز  
�أطفال �لتوحد �لتي تنمي  �لتفاعلية مع  “تو��شل” كاأحد �لر�مج  تطبيق 
بقر�ءة  �لتطبيق  يقوم  حيث  �ل�شور   طريق  عن  لديهم  �لتو��شل  م��ه��ار�ت 
�ل�شور و��شتبد�لها بقر�ءة ن�شية متكن �لآخرين من فهم ما يريده �لأطفال 
غري �لقادرين على �لنطق ب�شكل �شحيح، كما يتميز �لتطبيق بقدرته على 
�ملعلمة  بني  �مل�شتمر  �لتو��شل  طريق  عن  للطفل  �للغوية  �حل�شيلة  تنمية 
و�لأم ومعرفة �ملفرد�ت �للغوية �لتي �أجنزها �لطفل يف كل من بيئتي �ملركز 
و�ملنزل �إ�شافة �إىل تطبيق “�لق�ش�س �لجتماعية للتوحد” �لذي يهدف �إىل 
�لتو��شل  وزي��ادة قدر�تهم على  �جتماعيا  �شلوكيات مقبولة  �لأطفال  تعليم 
و�لتكيف مع �لبيئات �ملحيطة عر �لأ�شلوب �لق�ش�شي �مل�شور �لذي ين�شجم 

مع �هتمامات �لأطفال وطرق تعلمهم �لب�شرية.
ومن �ملقرر �إطالق برنامج للدبلوم �ملهني بالتعاون مع جامعة �أبوظبي لتاأهيل 
�لكو�در �لوطنية يف جمال تاأهيل �أطفال �لتوحد حيث ميتد �لرنامج لعام 
در��شي كامل وي�شمل �أحدث نظم �لتاأهيل و�لعالج �لتي تقوم عليها �ملنهجيات 
�لعاملية �مل�شتندة �إىل �لأدلة يف تاأهيل �أطفال ��شطر�ب �لتوحد و�شيمكن هذ� 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ملو�طنة  �لكو�در  من  �لدولة  �حتياجات  تغطية  من  �لدبلوم 

هذ� �ملجال.
وتقدر �لطاقة �ل�شتيعابية ملركز �أم �لقيوين للتوحد بني “100 �إىل 150” 
حالة ميكن �إحلاقهم على مر�حل عدة حيث مت �إحلاق حو�يل “55” حالة 
يف �ملرحلة �لأوىل و�شتتم زيادة �لأعد�د �مل�شتفيدة تدريجيا.. وت�شري قو�عد 

�لبيانات �أن هناك “1338” �شخ�شا م�شتفيد� من بر�مج �لتاأهيل �ملقدمة يف 
مر�كز �لتوحد يف �لدولة �شو�ء �حلكومية �لحتادية �أو �ملحلية �أو �خلا�شة.

تاأهيل  مر�كز  عر  �لتوحد  لأطفال  خدماتها  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  وتقدم 
�أ�شحاب �لهمم �شمن �أق�شام متخ�ش�شة يف �لتوحد ويعتر مركز �أم �لقيوين 
للتوحد �ملركز �لأول �لذي يقدم خدماته ب�شكل م�شتقل وخارج نطاق مر�كز 
ي�شتدعي  �لذي  �ل�شطر�ب  هذ�  وخ�شو�شية  لأهمية  نظر�  �لهمم  �أ�شحاب 

منهجيات عمل وطرق ت�شخي�س وتاأهيل خمتلفة عن بقية �لإعاقات.
قدر�ت  �كت�شاف  �إىل  �لهمم”  �أ�شحاب  لتوظيف  �لوطنية  “�ملن�شة  وتهدف 
�لعمل وتطويرها وتنميتها مبا  �أ�شحاب �لهمم �لذين هم يف �شن  ومهار�ت 
يتنا�شب مع متطلبات �شوق �لعمل وكذلك �كت�شاف فر�س �لتوظيف �ملتوفرة 
تعتر  كما   .. �لفئة  ه��ذه  ق���در�ت  م��ع  لتتنا�شب  عليها  �لتعديالت  و�إج����ر�ء 
�إلكرتونيا من خالل  �لت�شجيل  �لهمم على  �ملن�شة منر� حمفز� لأ�شحاب 
وت�شجيع �جلهات  و�لعملية  �ملهنية  �إب��ر�ز قدر�تهم ومهار�تهم  وعلى  �ملن�شة 
�حلكومية �لحتادية و�ملحلية و�خلا�شة على �لإعالن عن �لوظائف وفر�س 

�لعمل �ملتوفرة.
وتقوم �آلية عمل �ملن�شة �للكرتونية على �أ�شلوب �ملز�وجة �ملهنية بني قدر�ت 
�أ�شحاب �لهمم �لباحثني عن عمل من جهة ومتطلبات �ل�شو�غر �ملتوفرة من 
و�لأعمال  �ملهن  �إىل  �ملنا�شبني  �لهمم  �أ�شحاب  توجيه  ثم  ومن  �أخ��رى  جهة 

و�لوظائف �لتي تتو�فق مع قدر�تهم �جل�شدية و�لذهنية وميولهم �ملهنية.
ومن �ملتوقع �أن يتم ح�شر �أ�شحاب �لهمم �لر�غبني يف �لعمل وتدريب من 
هم بحاجة �إىل تطوير مهار�تهم وح�شر �جلهات �مل�شتعدة لتوظيفهم ومن 
ثم �إيجاد فر�س عمل لأ�شحاب �لهمم وتقدمي �لدعم �ملنا�شب لهم وللجهات 

�ملوظفة.
وتعد �ملن�شة فر�شة للجهات و�ملوؤ�ش�شات �لر�غبة يف توظيف �أ�شحاب �لهمم 
و�شتقدم   .. �خلا�شة  �أو  �ملحلية  �أو  �لحتادية  �حلكومية  �لقطاعات  �شو�ء يف 
�ملتقدمة  �حل���الت  لتحويل  �لزم���ة  �لفنية  �خل���ر�ت  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
لتطوير  �ل��الزم  �لتدريب  تقدمي  �إمكانية  مع  �ملنا�شبة  �ملهن  �إىل  للتوظيف 

قدر�تهم مبا يتنا�شب مع متطلبات �لأعمال �لتي �شيتم �إحلاقهم بها.

•• دبي-وام :

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�لعمل  �لقيوين من���وذج  �أم  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن 
يوما  �حلكومي يف �لإم��ارة �لذي مت �إجن��ازه بوقت قيا�شي مل يتجاوز 90 

بالتعاون بني حكومة دولة �لإمار�ت وحكومة �أم �لقيوين.
�آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  و�فتتح �شاحب �ل�شمو 
�أول مركز خدمات  �ملتعاملني«  �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال »مركز �شعادة 

موحد يف �إمارة �أم �لقيوين ومركز �ل�شباب يف �لإمارة.
و�طلع �شموهما على تفا�شيل منوذج حكومة �مل�شتقبل لأم �لقيوين �لذي 
ع��دد من  و���ش��ع  ت��ق��وم على  �حل��ك��وم��ي  �لعمل  م��ن  يوؤ�ش�س ملرحلة ج��دي��دة 
�خلطط و�لر�مج �ملبتكرة لتحقيق هذه �لغايات �أهمها �خلطة �ل�شياحية 

و�خلطة �ل�شتثمارية.
لأخي  »�أب����ارك  مكتوم:  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
�ل�شيخ �شعود وحلكومة �أم �لقيوين هذه �لإجناز�ت �لتي نرى فيها منوذجا 
حلكومة  �مل�شتقبلي  �لعمل  ومن��وذج  و��شحة..  م�شتقبلية  روؤي��ة  عن  معر� 
�لإم��ار�ت يف  ين�شجم مع توجهات حكومة  �ليوم  �ل��ذي نطلقه  �لقيوين  �أم 
ت�شافر �جلهود وتوحيد �لطاقات �لوطنية و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد، 
وجودة  ي�شتحقه  �ل��ذي  �ل��رخ��اء  �ل��ق��ادم��ة  ول��الأج��ي��ال  ل�شعبنا  نحقق  حتى 

�حلياة �لتي نطمح لها و�مل�شتقبل �لأف�شل ملجتمعنا ودولتنا«.
و�أ�شاف �شموه : يف �للقاء �لذي جمعني و�أخي �ل�شيخ حممد بن ز�يد مع 
�أكدنا  �لإم��ار�ت  دولة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  خالل  �لعهود  �أولياء 
�لنماذج  م��ع  �ملحلية  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف  �لعمل  م��و�ءم��ة  �أه��م��ي��ة  على 
�أهد�فنا  حتقيق  جهود  لدعم  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �ملعتمدة  و�لآل��ي��ات 
�لوطنية �لعليا.. وما ن�شهده �ليوم هو �أحد ثمار هذه �لجتماعات وموؤ�شر 

على جناح �خلطى و�جلهود �لوطنية يف م�شرية �مل�شتقبل.
و�أ�شاد �شموه بالأد�ء �ملتميز لفرق �لعمل �لتي حر�شت على توظيف �لطاقات 
و�لقدر�ت للعمل كفريق و�حد لتحقيق �أف�شل �لنتائج و�لإجناز�ت .. وقال 
و�لعمل  �جلهود  لتكثيف  منوذجا  �ليوم  تقدمون  لأنكم  لكم  �شكر�  �شموه: 
بروح �لفريق �لو�حد لرت�شخو� مفاهيم جديدة للعمل �حلكومي وتوؤ�ش�شو� 

لثقافة وطنية يت�شارك فيها �جلميع يف حتقيق �لريادة لدولة �لإمار�ت.
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بقيادة �شاحب  �لإم��ار�ت  دول��ة  �إن  �لقيوين  �أم  حاكم 
�لدولة »حفظه �هلل« تقدم للعامل منوذجا ر�ئد�  �آل نهيان رئي�س  بن ز�يد 
يف بناء حكومات �مل�شتقبل ويف �ل�شتثمار يف طاقات �أبنائها لتحقيق روؤيتها 

ولتحقيق �لإجناز�ت و�لبناء عليها لتعزيز مكانتها �لريادية عامليا.
�ليوم ملجتمع دولة �لإم��ار�ت هو بد�ية مرحلة  و�أ�شاف �شموه: ما نحققه 
جميع  لتمكني  �ل��ق��در�ت  كافة  فيها  �شن�شخر  �لتي  �لنجاحات  من  جديدة 

�أفر�ده و�إ�شعادهم.

و�أثنى �شموه على جهود فرق �لعمل �ملتو��شلة و�لدوؤوبة �لتي عملت كفريق 
و�حد ليحولو� �لتحديات �إىل فر�س و�إجناز�ت .. موؤكد� �أن �لإجناز�ت �لتي 
�أبناء �لإمار�ت  �ملا�شية هي دليل على عزم  حتققت خالل �لأ�شهر �لثالثة 
�لبتكار  على  قدرتهم  على  دليل  �أن��ه��ا  كما  للوطن،  و�إخال�شهم  وحبهم 
للمو�طنني  �خل��دم��ات  �أرق���ى  وت��ق��دمي  لوطنهم  م�شرق  م�شتقبل  ل�شناعة 

و�لو�شول بها �إىل �أرقى �مل�شتويات �لعاملية.
يوؤكد  �لقيوين  �أم  يف  �حلكومي  �لعمل  تطوير  من��وذج  �أن  �شموه  و�أو���ش��ح 
و�لفاعلة بني  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  وتر�شيخ  �لبتكار،  ��شتمر�رية رحلة 
جلميع  �ل�شعادة  وحتقيق  �لإم��ار�ت��ي  باملجتمع  لالرتقاء  �لقطاعات  جميع 

�أفر�ده.
�أم  عهد  �ملعال ويل  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  ق��ال  من جانبه 
روؤية  ه��ي  �لقيوين  �أم  �إم���ارة  روؤي���ة  �إن  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �لقيوين 
�لروؤية  من  �ل�شرت�تيجية  باأبعادها  تنطلق  وم�شمونها  �شكلها  يف  جديدة 
�لر�شيدة لقيادة دولة �لإمار�ت، ومن �لتوجيهات �ل�شديدة ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين بتوفري 
جميع �لإمكانات لالرتقاء باملجتمع وحتقيق �ل�شعادة و�لزدهار لأفر�ده عر 
�حلفاظ على ��شتد�مة �لنتائج �لتي مت حتقيقها و�لبناء عليها وتطويرها.

�لكبرية لرت�شيخ  �لأهمية  �لقيوين تنطلق من  �أم  روؤي��ة  �أن  �شموه  و�أ�شاف 
جم��ت��م��ع م��ت��الح��م م��ب��ن��ي ع��ل��ى �ق��ت�����ش��اد م�����ش��ت��د�م ي��ك��ون �مل���و�ط���ن ركيزته 
�لأ�شا�شية وحمور �لهتمام و�ملحرك �لرئي�س مل�شرية �لتطور �لتي ت�شهدها 
�لإمارة للو�شول حلكومة �مل�شتقبل وحتقيق روؤية �لإمار�ت باأن تكون �شمن 

�أف�شل دول �لعامل.
لعمل  نتيجة  كانت  �لقيوين  �أم  لإم���ارة  �جل��دي��دة  �ل��روؤي��ة  �أن  �شموه  و�أك���د 
م�شتمر من فرق عمل قامت بجهود ��شتثنائية لو�شع �ملحاور �لتي متكن 
�لإمارة من �لو�شول �إىل �لريادة و�لتميز .. مثمنا جهود فرق �لعمل �لتي 
�شاهمت يف ر�شم مالحمها ودعا �جلميع �إىل مو��شلة �لعمل لتحويلها �إىل 

و�قع يلم�س نتائجه �ملجتمع.
�ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�أطلق �شاحب 
�لتي  �لقيوين  �أم  لإم���ارة  �جل��دي��دة  �ل��روؤي��ة  �ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
تقوم على حتقيق جودة حياة عالية ملجتمع متالحم مبني على �لقت�شاد 
وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  معايل  بح�شور  ذل��ك  ج��اء  �مل�شتد�م.. 
وكبار  و�ل������وزر�ء  �ل�����ش��ي��وخ  م��ن  وع���دد  و�مل�شتقبل  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 

�مل�شوؤولني.
متنوع  �ق��ت�����ش��اد  ه���ي:  رئي�شية  حم���اور  خم�شة  �جل��دي��دة  �ل���روؤي���ة  وت�شمل 
وحتقيق  عالية  ج���ودة  ذ�ت  خدمية  م��ر�ف��ق  ت��وف��ري  على  ي��رك��ز  وم�����ش��ت��د�م 
�ل�شتد�مة �لقت�شادية من خالل تنمية �ل�شناعات و�لرتكيز على �لتكامل 

مع �لقطاع �خلا�س لبناء م�شتقبل �أ�شا�شه �ملعرفة و�لبحث و�لتطوير.
توفري  �إىل  ويهدف  �ملجتمعي  �لتالحم  فهو  �لروؤية  �لثاين من  �ملحور  �أما 
�أ�شر  على  قائمة  �لتطوعي  و�ل��ع��م��ل  �ملجتمعية  للم�شاركة  حم��ف��زة  بيئة 
م�شتقرة ومتالحمة ون�شيج جمتمعي متما�شك ي�شاهم يف �إ�شعاد كافة �أفر�د 

�ملجتمع.
جاذب  �شياحي  قطاع  تاأ�شي�س  على  جاذبة«  »�شياحة  �لثالث  �ملحور  ويقوم 
من  ويجعل  �ل�شر�كات  وب��ن��اء  �ل��رتوي��ج  على  يقوم  و�ل�شتثمار�ت  لل�شياح 
�إمارة �أم �لقيوين مق�شد� عامليا لل�شياحة �لبيئية و�لثقافية .. كما يت�شمن 
حماور فرعية هي �لرتويج �ل�شياحي ودعم �ل�شتثمار و�ل�شر�كات �ل�شياحية 

و�ل�شياحة �لبيئية و�لثقافية.
ويت�شمن �ملحور �لر�بع »بنية حتتية متميزة« تاأ�شي�س بنية حتتية متكاملة 
ت�شتند �إىل �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية وتعمل على حت�شني جودة �حلياة وبناء 
�قت�شاد م�شتد�م وحتقيق �شياحة جاذبة وي�شتمل على حماور فرعية تقوم 

على �لتكامل يف �لتخطيط و��شتد�مة �لأ�شول و�جلودة و�لكفاءة.
�إىل  خالله  من  �حلكومة  فت�شعى  مبتكرة«  »حكومة  �خلام�س  �ملحور  �أم��ا 
�أف�شل  وف��ق  فاعلة  حوكمة  خ��الل  م��ن  �لتميز  وحتقيق  �ملتعاملني  �إ�شعاد 
�ملمار�شات �لعاملية يف �لعمل �حلكومي تقودها عنا�شر ب�شرية متميزة.. كما 
يت�شمن عدد� من �لر�مج من �شمنها برنامج �إ�شعاد �ملتعاملني يف �لإمارة 
ب�شرية متميزة  بناء قدر�ت  وبرنامج  و�لبتكار �حلكومي  �لتميز  وبرنامج 

وبرنامج �إد�رة �ملو�رد �حلكومية بكفاءة »حوكمة فعالة ».
و�شت�شهد حكومة �أم �لقيوين عملية تطوير هيكلي �شامل يو�كب متطلبات 
منوذج حكومة �مل�شتقبل حيث �شيتم خالل �لفرتة �ملقبلة �لإعالن عن بر�مج 
ومبادر�ت حكومة �مل�شتقبل يف �لقطاعات �حليوية �لتي تركز عليها �لإمارة 
لالرتقاء مب�شتوى �خلدمات وجودة حياة �ملجتمع مبا يتنا�شب مع توجهات 
ومبادر�ت وبر�مج حكومة دولة �لإمار�ت يف �ملجالت �مل�شتقبلية �ملختلفة. 
باإمارة  �ل�شياحة  ��شرت�تيجية  �إط��الق  �مل�شتقبل  حكومة  من��وذج  ويت�شمن 
�أم �لقيوين تتبنى يف روؤيتها و�أهد�فها حتويل �لإم��ارة �إىل وجهة �شياحية 
و�لرتفيهية  �لأثرية  �ل�شياحة  من  وتتخذ  وجاذبة  م�شتد�مة  و��شتثمارية 
وتعتمد  �ل�شياحي  �لقطاع  تنمية  جهود  تقود  رئي�شية  حمركات  و�لبيئية 
عدد� من �ملحاور لتهيئة بيئة د�عمة لل�شياحة تت�شمن تطوير �لت�شريعات 

و�لقو�نني و�لبنية �لتحتية و�ملن�شاآت و�ل�شتثمار و�لتمويل.
وت�شتمل �ل�شرت�تيجية على عدد من �ملبادر�ت �لهادفة �إىل دعم �لقطاعات 
و�لقطاع  �ملحلية  �جل��ه��ات  يف  �ل�شركاء  م��ع  بالتعاون  �ل��ث��الث��ة  �ل�شياحية 
على  وتركز  �ملجتمع  وفعاليات  و�لبحثية  �لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  �خلا�س 

ثالثة �أنو�ع من �ل�شر�كات هي: �حلكومية و�لقطاع �خلا�س و�لأفر�د.
وت�شم �ل�شرت�تيجية 22 برناجما لدعم حماورها �ملختلفة �أهمها: تاأهيل 
وتدريب �لكو�در �لب�شرية وتطوير بر�مج توعوية للمجتمع و�لتعاون مع 
�لعلمية  �لبحوث  وتطوير  �لآث��ار  لكت�شاف  �لعاملية  و�جلامعات  �ملنظمات 
وتنظيم  و��شتقطاب  و�لأثرية  �لتاريخية  �ملباين  وتطوير  �ملباين  وترميم 
�ل�شر�كة  لتعزيز  برنامج  و�إط���الق  �ل�شياحة  يف  خمت�شة  عاملية  معار�س 
و�لإقليمي  �ملحلي  �ل�شعيد  على  �خلا�س  و�لقطاع  �ل�شياحية  �جلهات  مع 
وتطوير  تنظيم  �إىل  تهدف  �لتي  و�للو�ئح  �لت�شريعات  و�إ���ش��د�ر  و�لعاملي 

�لقطاع �ل�شياحي يف �لإمارة و�إن�شاء �لبنية �لتحتية �لد�عمة.
بني  �ل�شطناعي  �لذكاء  �أدو�ت  �أح��د  وهو  �لفرت��شي  �ملوظف  يربط  كما 

�لقيوين  �أم  �إم��ارة  يف  موحد  خدمات  مركز  �أول  �ملتعاملني«  �شعادة  »مركز 
عر تقنية �لد�ئرة �لتلفزيونية �ملغلقة مع مركز »خدمات 1« �لنموذجي يف 
�أبر�ج �لإمار�ت بدبي ليقدم �أف�شل �خلدمات �ملبتكرة �لتي طورتها حكومة 

دولة �لإمار�ت.
ويوفر �ملركز �أكرث من 160 خدمة تقدمها 15 جهة حكومية و�حتادية 
ومن �لقطاع �خلا�س بطريقة ذكية وتفاعلية ت�شهل رحلة �ملتعامل ومتكنه 

من �حل�شول على �أف�شل �خلدمات.
وميثل مركز �ل�شباب يف �إمارة �أم �لقيوين م�شاحة مفتوحة لإبد�عات �ل�شباب 
وي�شت�شيف  �لعمل  و�آل��ي��ة  �لت�شميم  يف  مبتكرة  وف��ك��رة  �مل�شتقبل  و�أج��ي��ال 
�ملبادر�ت  تنفيذ  وي��ت��اب��ع  �لإم����ارة  يف  �ل�شبابية  �لفعاليات  �مل��رك��ز  خمتلف 
ومبادر�تهم  لأفكارهم  حا�شنة  لي�شكل  �ملجالت  خمتلف  يف  بهم  �خلا�شة 

وم�شاريعهم �لهادفة �إىل �لرتقاء باملجتمع و�شناعة �مل�شتقبل.
و�نطلق منوذج تطوير �لعمل �حلكومي لأم �لقيوين بت�شكيل 6 فرق عمل 
6 خمرجات  �إىل  90 يوما  10 مبادر�ت لي�شل بعد جهد ��شتمر نحو  وب� 
�إعادة  �لفرتة  ه��ذه  خ��الل  كما مت   .. مبادرة جديدة   24 تت�شمن  رئي�شية 
هيكلة وحت�شني �أكرث من 15 عملية حكومية �شاملة للخدمات �حلكومية 

وتدريب وتطوير قدر�ت جميع موظفي حكومة �أم �لقيوين.
�لالزم  �لوقت  بخف�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف  �لعمل  فريق  وجن��ح 
فيما مت   .. �شاعتني  �إىل  �أي���ام عمل  ع��دة  م��ن  �لتجارية  �لرخ�شة  لإ���ش��د�ر 
�لنجوم  نظام  ح�شب  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  خ��دم��ات  مركز  ت�شنيف 

�لعاملي لت�شنيف �خلدمات، وح�شل على ت�شنيف 4 جنوم.
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
�أ�شهر  ث��الث��ة  ق��ب��ل  �لإم�����ارة  �ملحلية يف  �ل���دو�ئ���ر  �ل��ق��ي��وي��ن وج���ه  �أم  ح��اك��م 
منظومة  لتطوير  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون  وز�رة  مع  بالتعاون 
�أرقى  �إىل  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  �لب�شرية  �ل��ك��و�در  وت��اأه��ي��ل  �حلكومي  �لعمل 
�أف�شل �خلدمات للمو�طنني و�ملقيمني متا�شيا  �مل�شتويات �لعاملية وتقدمي 
مع روؤية �لإمار�ت 2021. كما وجه �شموه باإطالق »منوذج تطوير �لعمل 
�حلكومي يف �إمارة �أم �لقيوين« بهدف دعم وتعزيز عمل �جلهات �حلكومية 
�لتدريب  عر  طاقاتهم  لإط��الق  للموظفني  �ملنا�شبة  �لعمل  بيئة  وخلق 
وبناء �لقدر�ت �لوطنية وفق منوذج �لقرن �ل� 21 ومتكني �لدو�ئر باعتماد 
�ملوؤ�ش�شي و�خلدمات و�لقياد�ت وتطبيق منوذج  �لتطوير  �أف�شل ممار�شات 

عمل �مل�شرعات �حلكومية.
�شوؤون جمل�س  وز�رة  ي�شم فريق عمل م�شرتكا من  �ل��ذي  �مل�شروع  وتبنى 
�أم �لقيوين  �لوزر�ء و�مل�شتقبل و�لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
ونخبة من خريجي برنامج قياد�ت حكومة �لإمار�ت وبر�مج بناء �لقدر�ت 
خالل  �لنتائج  �أف�شل  لتحقيق  �حلكومية  �مل�شرعات  عمل  �آلية  �حلكومية 
�لتميز يف  �لأد�ء وتعميم ثقافة  على تطوير موؤ�شر�ت  و��شتمل  يوما   90
د�ئرة  من  �حلكومي  �لعمل  تطوير  يف  �مل�شروع  و�نطلق  �حلكومي  �لعمل 
�لتنمية �لقت�شادية باأم �لقيوين ليتم بعد ذلك تعميمه على جميع �جلهات 

�حلكومية يف �لإمارة.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شيد بقرار حممد بن را�شد اإن�شاء 7200 م�شكن للمواطنني  

•• راأ�س اخليمة-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
حر�س و�هتمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
ت��اأم��ني �حلياة  »رع���اه �هلل« على  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�لجتماعي  �ل�شتقر�ر  مقومات  كافة  وت��وف��ري  �لإم����ار�ت  ل�شعب  �لكرمية 

و�لأ�شري ورفع �مل�شتوى �ملعي�شي لالأ�شرة �لإمار�تية.
وقال �شموه �إن قر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إن�شاء 
7200 م�شكن للمو�طنني يف خمتلف �إمار�ت �لدولة بقيمة �إجمالية ت�شل 
بها  يحظى  �ل��ت��ي  و�ل��رع��اي��ة  لالهتمام  ترجمة  ه��و  دره���م  مليار   7.2 �إىل 
�أبناء �لإم��ار�ت من �لقيادة �لر�شيدة �لتي ت�شع �لوطن و�ملو�طن على �شلم 

�أولوياتها ويف �شد�رة خططها �لتنمية �ل�شاملة �لتي �شملت خمتلف مناطق 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  �جن���از�ت  �ىل  وت�شاف  �ل��دول��ة 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �لذي قاد �حلكومة �لحتادية لدولة �لإمار�ت �إىل 
�لعديد من �لإجناز�ت �لعاملية حتى ت�شدرت دولة �لإمار�ت موؤ�شر�ت �لتنمية 

�لجتماعية و�لقت�شادية و�لتجارية على �مل�شتويني �لقليمي و�لدويل .
و�أ�شاف �شموه �إن ��شعاد �ل�شعب و�إدخال �لفرحة يف قلب �ملو�طنني هو �لهدف 
�لأ�شمى و�لغاية �ملن�شودة �لتي ي�شعى �إليها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�يجاد  �شموه �ىل  �شعيا من  يتخذها  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  كل  �آل مكتوم يف  ر��شد 
�لإمار�ت  �شعب  بوفاء  منه  و�إمي��ان��ا  و�لإب���د�ع  و�لإن��ت��اج  للعمل  حمفزة  بيئة 
ودوره يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة وتخليد� لنهج �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« و�ملغفور لهم �لآباء �ملوؤ�ش�شني �لذين 

قدمو� �لغايل و�لنفي�س يف �شبيل توفري �لرخاء و�لرفاهية و�لعي�س �لكرمي 
ل�شعب �لإمار�ت .

و�أو�شح ويل عهد ر�أ�س �خليمة �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« قد 
�شخر بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة »حفظه �هلل« كافة مو�رد �لدولة لتحقيق �لأجندة �لوطنية 2021 
يف خمتلف �لقطاعات �لوطنية �لتعليمية و�ل�شحية و�لقت�شادية ويف جمال 
�لدولة  م�شتقبل  لر�شم  �حلكومية  و�خل��دم��ات  �لتحتية  و�لبنية  �لإ���ش��ك��ان 
بروح ريادية عالية وبخطى ثابتة نحو م�شتقبل م�شتد�م يزخر بالإجناز�ت 
للوطن  وولئ��ه��م  بوفائهم  �ملتم�شكني  �ملخل�شني  �أبنائه  ب�شو�عد  �لوطنية 

و�لقيادة �لر�شيدة .

حمدان بن زايد : بتوجيهات القيادة الر�شيدة ..الإمارات اهتمت بتعزيز جمالت البذل والعطاء اخلريي والإن�شاين

ترميم مبنى جمعية تنمية املراأة يف �شبوة بدعم الهالل  

را�شد   بن  حممد  �شارع  على  مركبة   44 بني  ت�شادم  يف  م�شابًا   22

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل �حل��اك��م يف منطقة  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  �أك��د   
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �أن �لهيئة مت�شي قدما يف 
تعزيز م�شرية �لدولة �لإن�شانية �لتي حتظى برعاية كرمية من �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
�ل�شاحة  يوم مكت�شبات جديدة على  �لهيئة حتقق يف كل  �إن  �شموه  وق��ال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لإن�شانية �لدولية بف�شل �لدعم �لذي جتده من �شاحب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 

عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان - يف ت�شريح مبنا�شبة مرور 
�لإمار�ت  دولة  �أن   - �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  تاأ�شي�س  على  عاما   35
�هتمت كثري� منذ قيام �شرح �لحتاد بتعزيز جمالت �لبذل و�لعطاء من 
�لتي لها وقعها على م�شرية  �لإن�شانية  �ملبادر�ت  �ل�شعفاء وت�شجيع  �أجل 

�لتنمية �لب�شرية �ل�شاملة يف �ملجتمعات �له�شة و �ملناطق �ملهم�شة.
�آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �لو�لد  له  �ملغفور  �أر�شى  لقد  �شموه:  و�أ�شاف 
نهيان طيب �هلل ثر�ه �لأ�ش�س �لتي قام عليها بنيان �لدولة �حل�شاري يف 
�ملجال �لإن�شاين �لذي يعتز ويفخر به كل مو�طن نهل من معني �لفقيد 

باين جمد هذ� �ل�شعب وقدوته يف جندة �مللهوفني و �إغاثة �ملكروبني وعلى 
�لر�شيدة ومت�شي  �لقيادة  �لعزيز ت�شري  �لذي �ختطه فقيدنا  �لنهج  ذ�ت 

مب�شرية �خلري و�لعطاء �إىل �أق�شى مر�ميها«.
�لأحمر حملت على  �لهالل  �إن هيئة  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  وقال 
عاتقها خالل �ل� 35 عاما �ملا�شية م�شوؤولية �إي�شال ر�شالة �ملحبة و�ل�شالم 
من �لإمار�ت �إىل كل �شعوب �لعامل �لتي تعاين من وطاأة �لظروف وذلك 
من خالل بر�جمها وم�شاريعها �ملنت�شرة على م�شتوى �لعامل دون متييز 
�لإن�شانية  ن���د�ء  لتلبية  �ل��وح��ي��د  �مل��ع��ي��ار  ه��ي  �حل��اج��ة  و�شتظل  ك��ان��ت  ب��ل 

وتقدمي �مل�شاعدة �ملطلوبة.
و�شدد �شموه على �أن �لهيئة �أكدت �أنها على قدر �لتحدي وعظم �مل�شوؤولية 
�لنكبات  مع  �ل�شريع  جتاوبها  خ��الل  من  عاتقها  على  �مللقاة  �لإن�شانية 
و�لأزمات �لتي تعر�شت لها �لب�شرية تقدم �لدعم و�مل�شاندة وتقف بجانب 
�شحايا حتى تنجلي حمنتهم وتنح�شر ماأ�شاتهم ..م�شري� �شموه يف هذ� 
�ل�شدد �إىل تو�جد �لهيئة �لقوي حاليا يف عدد من �ل�شاحات �لتي تو�جه 

�أزمات �إن�شانية حادة خا�شة يف �ملنطقة �لعربية.
و�أكد �شمو رئي�س �لهالل �لأحمر �أن �أبناء �لإمار�ت ي�شطلعون بدور فاعل 
�أر�س  على  لتحقيقها  �لهيئة  ت�شعى  �لتي  و�مل��ب��ادئ  �لأه���د�ف  جت�شيد  يف 
�لو�قع من خالل بر�جمها و �أن�شطتها �لإن�شانية �ملمتدة للقريب و�لبعيد 
�ل�شخية كانت ول  �أن م�شاهماتهم  �أو تف�شل ..لفتا �شموه �ىل  دون مّنة 

تز�ل �شورة م�شرقة لأبهى �شروب �لتجرد ونكر�ن �لذ�ت.
�لإمار�ت  �شعب  لدى  �لإن�شانية  و�مل�شامني  �لقيم  تاأ�شلت   « �شموه  وق��ال 
يف  و�ل�شعي  و�لإيثار  �لتكافل  ي�شوده  متما�شك  ن�شيج  �إيجاد  عن  و�أثمرت 
وتعمقت  �ملحرومني  و�إ���ش��ع��اد  �مللهوفني  وجن��دة  �لآخ��ري��ن  ح��و�ئ��ج  ق�شاء 
مبادئ �خلري و�لر و�لإح�شان �لنابعة من تعاليم �لدين �حلنيف وقيمه 
�ل�شامية يف نفو�س �لأجيال �ملتعاقبة من هذ� �ل�شعب �لويف لأهله و جري�نه 
�أبناء �لإمار�ت �أن ي�شعو� ب�شماتهم �ملميزة  و �لإن�شانية جمعاء و��شتطاع 
دولتنا  ��شم  �رتبط  حتى  ودول��ي��ا  �إقليميا  �لإن�شاين  �لعمل  خريطة  على 

�حلبيبة بحب �خلري وجمالته �ملختلفة ».
و�أ�شاف �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد » حتل علينا هذه �لأيام ذكرى تاأ�شي�س 
�لهالل �لأحمر وقد حققت �لهيئة نقلة نوعية وطفرة كبرية يف حت�شني 
جمالت �لعون �لإغاثي و�لنتقال به من جمرد م�شاعد�ت �آنية يف �أوقات 
�لأزمات و�لكو�رث �إىل م�شاريع تنموية ر�ئدة ت�شاهم يف ترقية �ملجتمعات 
�لبذل  �أن �لهيئة ت�شت�شرف عهد� جديد� من  » ..موؤكد� �شموه  �ل�شعيفة 
�لعري�شة  و�لعطاء تعزيز� مل�شريتها �خلرية وحتقيقا للتطلعات و�لآمال 
يف �حلد من �ملعاناة �لب�شرية و�شون �لكر�مة �لإن�شانية م�شري� �شموه �ىل 
�أن �لهيئة من خالل بر�جمها �ملتميزة وحتركاتها �مليد�نية حول �لعامل 
جت�شد �إ�شرت�تيجية �لدولة وخططها �ل�شاملة ملنا�شرة �لق�شايا �لإن�شانية 

�لتي توؤرق �لكثري من �ل�شعوب حولنا .

�لقوى  ت�شافر جهود  �أمله يف  ز�ي��د عن  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  و�أع��رب 
ت�شاعد  ع��ن  �لناجمة  �لإن�شانية  �لتحديات  ملو�جهة  �ل��ع��امل  يف  �خل��رية 
وترية �لنز�عات و�لكو�رث و�لأزمات و�لعمل �شويا لتخفيف وطاأتها على 

�ل�شحايا و�ملنكوبني .
�ملتفاقمة  �لإن�شانية  �ملعاناة  لتد�عيات  بقوة  �لت�شدي  �إىل  �شموه  ودع��ا   .
و�ت�شاع  و�لأوب��ئ��ة  �لأم��ر����س  وتف�شي  و�جل��وع  �لفقر  رقعة  �نت�شار  ب�شبب 

د�ئرة �لنزوح و�للجوء و�لت�شرد و�حلرمان.
و�أكد �شموه �أن �لأو�شاع �لإن�شانية �لر�هنة يف �لعديد من �ل�شاحات تتطلب 
وقفة قوية من �ملجتمع �لدويل وقو�ه �حلية لتعزيز �أوجه �لت�شامن معها 
وح�شد �لدعم و�لتاأييد ل�شحاياها . و�أ�شاف �شموه »على �جلميع حكومات 
�مل�شوؤولية  لأن  �لأف�شل  �ل��وج��ه  على  ب��دوره��م  �لقيام  و�أف���ر�د  ومنظمات 
ت�شامنية من �أجل �شون كر�مة �لب�شرية » ..م�شدد� على �أن �لهيئة تعتر 
من �أقوى �ملنا�شرين للحركة �لدولية للهالل �لأحمر و�ل�شليب �لأحمر 
�لإن�شاين  للعمل  �أف�شل  م�شتقبل  �أج��ل  م��ن  �ل��ع��امل  يف  �خل��رية  و�ل��ق��وى 

�إقليميا ودوليا .
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد بالدور �لذي ي�شطلع به �ملانحون و  و�أ�شاد �شمو 
�ملح�شنون و �ملترعون يف دعم وم�شاندة بر�مج �لهيئة وم�شاريعها حمليا و 
خارجيا وتوجيه م�شرية �لهيئة للمزيد من �لجناز�ت ..معربا عن تقديره 

للعاملني و�ملتطوعني �لذين يوؤدون ر�شالتهم بتجرد ونكر�ن ذ�ت.

•• �صبوة-وام:

مبنى  و�شيانة  لرتميم  �تفاقية  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  �أبرمت 
جمعية تنمية �ملر�أة مبديرية عتق عا�شمة حمافظة �شبوة �ليمنية يف �إطار 

حر�شها على دعم �لقطاعات �خلدمية و�لإن�شانية باملحافظة.
�شبوة  مبحافظة  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ه��الل  هيئة  ممثل  �مل��ه��ريي  حممد  و�أك���د 

خدمية  م�شاريع  تنفيذ  �إىل   2018 ز�ي��د  ع��ام  خ��الل  ت�شعى  �لهيئة  �أن 
مبختلف �ملحافظات �ليمنية �ملحررة ومن �شمنها حمافظة �شبوة يف �إطار 
�لدور �لذي تقوم به دولة �لإمار�ت لإعادة تاأهيل �لبنى �لتحتية يف �ليمن 
تطبيع  و�إع��ادة  �ل�شعبة  �ملعي�شية  ظروفهم  جت��اوز  على  �لأ�شقاء  مل�شاعدة 

�حلياة.
و�أو�شح �ملهريي �أن ترميم مبنى جمعية تنمية �ملر�أة و�إعادة تاأهيله يهدف 

خياطة  م��ن  �ل�شغرية  �لن�شوية  �مل�شاريع  تبني  يف  عملها  ��شتئناف  �إىل 
وحرف يدوية و�أن�شطة خريية مبا يحقق عائد�ت ربحية للجمعية و�لأ�شر 
�أن هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي تعمل على  �إىل  �لعاملة فيها .. لفتا 
��شتعادة دورة �حلياة �لطبيعية يف �ليمن حر�شا من �لقيادة �لر�شيدة على 

م�شتقبل �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق و�لتخفيف من معاناتهم.
�مل����ر�أة  �أع���رب���ت ف��اط��م��ة ف���رج ح��ي��درة رئ��ي�����س جمعية تنمية  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 

مبحافظة �شبوة عن جزيل �شكرها لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة 
�لبنية  لدعم  م�شاريع  من  تقدمه  وما  به  تقوم  ما  على  و�شعبا  وحكومة 

�لتحتية و�خلدمية و�لإغاثية.
ونوهت بجهود هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف تنفيذ م�شاريع حيوية 
�أهمية م�شروع  �إىل  .. لفتة  �شبوة  �ملو�طنني مبحافظة  وتخفيف معاناة 

�شيانة وترميم �ملبنى نظر� لعدد �لفئات �مل�شتفيدة من �جلمعية.

•• ابوظبي-وام:

و8  »�لثامنة  �ل�شاعة  ح��و�يل  44 مركبة يف  بني  �أم�س  وق��ع  ت�شادم  ح��ادث  �دى 
دب��ي« يف  ر����ش��د »ط��ري��ق �بوظبي  ب��ن  �ل�شيخ حممد  ���ش��ارع  » �شباحاً على  دق��ائ��ق 
�ملنطقة بعد ج�شر »كيز�د« باجتاه �لد�خل نتج عنه ��شابة 22 �شخ�شا باإ�شابات 
م�شافة  برتك  �ل�شائقني  �لتز�م  عدم  و  �لروؤية  وت��دين  �ل�شباب  ب�شبب  متنوعة 
كافية و�ل�شرعة �لز�ئدة وعدم مر�عاة ظروف �لطريق. وتنوعت �ل�شابات بني 
و�أو�شح  متو�شطة.   و2  بليغة  و2  ب�شيطة   18 و�ملتو�شطة  و�لبليغة  �لب�شيطة 
�لعميد خليفة حممد �خلييلي مدير مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �أبوظبي 
�مل��ي��د�ين ومركبات  �ل��ب��ا���س  وو���ش��ول  �مل���روري���ة  �ل���دوري���ات  ��شتجابة  ���ش��رع��ة  �ن 
�لإ�شعاف و�لنقاذ �لتابعة ملديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة ومركبات �لدفاع 
�ملدين و�شيار�ت نقل �ملركبات« �لريكفريي« و�تخاذ �لجر�ء�ت �مليد�نية لتاأمني 

�لطريق و�خالئه من �ملركبات �ملت�شررة ..�أدى �ىل عدم تفاقم �حلو�دث و�عادة 
�لطريق �ىل حالتها �لطبيعية.

و�أ�شار �خلييلي �إىل �أن �شرطة �بوظبي نفذت خطة �لطو�رئ �أثناء �ل�شباب باإيقاف 
�ملركبات و�ل�شاحنات وبا�شات نقل �لعمال على �ملو�قف �جلانبية �ملخ�ش�شة لهم 
�شرطة  �ن  م��ن  �ل��رغ��م  �ن تلك �حل���و�دث وقعت على  ،لف��ت��ا �ىل  �ل�شباب  �ث��ن��اء 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  على  ح�شاباتها  ع��ر  �ل�شائقني  نبهت  �أب��وظ��ب��ي 
ب�شرورة �لنتباه و�خذ �حليطة و�حلذر مع توقع ت�شكل �ل�شباب �لذي تختلف 

ن�شبته من منطقة لأخرى من حيث �لروؤية.
حتذيرية  ر�شائل  باإر�شال  قامت  �حل��ادث  وق��وع  وبعد  �بوظبي  �شرطة  �أن  وذك��ر 
عر و�شائل �لعالم لل�شائقني �لقادمني من دبي على طريق �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد ل�شمان عدم وقوع �ملزيد من �حلو�دث و�ل�شابات ، و�ر�شادهم �ىل �لطرق 
�لبديلة وحثهم على �لنتباه و�حلذر وخف�س �ل�شرعات و�للتز�م برتك م�شافة 

و  �لأخ��رى  �ملركبات  ع��دم جت��اوز  �ملركبات. و�شدد على �شرورة  �أم��ان كافية بني 
�لتقليل من �شرعة مركباتهم �أثناء �ل�شباب و مو��شلة �لقيادة بحذر بال�شرعة 
�ملركبة  يف  �ملنخف�شة  �مل�شابيح  �أ�شو�ء  ��شتخد�م  و   ، �ملحيطة  للظروف  �ملنا�شبة 
�إىل  حتتاج  �ملركبة  لأن  �ملركبات  بني  �لمنة  �مل�شافة  م�شاعفة  ���ش��رورة  م��وؤك��د� 
م�شافة وقوف �آمنة �أكر من �حلالت �لعادية. ودعا �ل�شائقني �إىل عدم ��شتخدم 
�لتام  �لتوقف  �ل�شباب �ل يف حالة  �أثناء  �لأرب��ع  �لتحذيرية  �ل�شوئية  �لإ�شار�ت 
على �لكتف �لمين خارج �لطريق و خف�س �ل�شرعات وم�شاعفة م�شافة �لأمان 
بني �ملركبات و عدم �لتجاوز م�شري�ً �إىل �أن �لدو�ئر �ملحلية لأمارة �بوظبي تطبق 
�لتز�م  �مل��رن يف حالة �شوء �لأح���و�ل �جل��وي��ة. و�شدد على ���ش��رورة  �ل���دو�م  نظام 
�لذروة  �شاعات  يف  �شريها  حركة  باإيقاف  �لثقيلة  و�ملركبات  �ل�شاحنات  �شائقي 
وتبد�أ  وم�شائية،  �شباحية  فرتتني  على  ب��الإم��ارة  و�ل�شو�رع  �لطرق  بع�س  على 
�لفرتة �ل�شباحية من �ل�شاعة �ل�شاد�شة و�لن�شف �شباحا حتى �ل�شاعة �لتا�شعة 

�شباحا، و�مل�شائية من �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� وحتى �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء. من 
جهة �خرى ويف منطقة �لهري بالعني �أ�شيب ثالثة �أ�شخا�س باإ�شابات �شنفت ب� 
�ل�شباب.  ت�شكل  ب�شبب  �ملتو�شطة و�لب�شيطة »يف حادثني مروريني منف�شلني   «
�أن �حلادثني  �لعني  �مل��رور يف  �إد�رة  �ل��زي��ودي مدير  �حمد حممد  �لعقيد  وذك��ر 
وقعا عند �ل�شاعة �لثامنة �شباحاً وكان �لأول باجتاه �لد�خل �إىل مدينة �لعني 
بني 5 مركبات و�أ�شفر عن �إ�شابة �شخ�س و�حد باإ�شابة ب�شيطة و�لثاين بني 6 
مركبات يف �جلهة �ملقابلة من �لطريق باجتاه �خلارج نتج عنه �إ�شابة �شخ�شني 
باإ�شابات متو�شطة، فيما حلقت باملركبات �أ�شر�ر ب�شيطة، ومت نقل �مل�شابني �إىل 
�مل�شت�شفيات لتلقي �لعالج. ودعا �لزيودي �ل�شائقني �إىل مر�عاة �لظروف �جلوية 
�ل�شائدة يف هذه �لأوقات وتوخي �حليطة و�حلذر وترك م�شافة �أمان كافية بني 
�ملركبات و��شتخد�م �ملو�قف �لآمنة خارج �لطريق، ومو��شلة �ل�شري بعد و�شوح 

�لروؤية، حفاظاً على �شالمة �جلميع.

الهالل يغيث اأ�شرة مينية 
ت�شررت من اأحداث عدن

•• حلج-وام:

�لهالل  بفريق  �لخ��رية  ع��دن  �ح��د�ث  ت�شررت من  ��شرة مينية  تفاجاأت   
�لحمر �لمار�تي يقدم لها خدماته �لغاثية ويخفف عنها ما حلق بها من 
��شر�ر مادية ونف�شية نتيجة تعر�س منزلها ملقذوف �أثناء �ملو�جهات �لتي 

�شهدتها عدن خالل �لأيام �ملا�شية ور�ح �شحيته �شهيد�ن وجريح.
رب  فقدت  �لتي  �ملنكوبة  �لعبد  ل�شرة  مو��شاته  عن  �لهالل  فريق  و�ع��رب 
�ل�شرة وجنله مبنطقة �لوهط مبحافظة حلج ..فيما جرحت طفلة تبلغ 
7 �شنو�ت ماز�لت تتلقى �لعالج يف عدن.وقدم �لهالل �لأحمر  �لعمر  من 

�لإمار�تي لالأ�شرة مبلغا ماليا ومو�د غذ�ئية للتخفيف عنهم .
2015 على �إغاثة �لنازحني  ويعمل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي منذ �لعام 

و�لفقر�ء و�ملحتاجني يف خمتلف �ملحافظات �ملحررة.
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  )8876214EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/9752478

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و /ع��ام��ر �شهيل  فقد 

باك�شتاين   ، خ��ان  �دم  م��ري 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)5196141(  من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/3164474

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /م����ي����غ����ان 
�فريقيا  ج��ن��وب   ، ك��اث��ل��ني 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )A6183509( رق����م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �ق��رب مركز �شرطة �و 

�شفارة جنوب �فريقيا 

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /ريا�س عبد�هلل 
ميني   ، ح�������ش���ني  ط�����اه�����ر 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من    )6762871( رقم 
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�ق������رب م���رك���ز ����ش���رط���ة �و 

�شفارة �ليمن 

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و /ن��اج��ي نا�شر  فقد 
ميني   ، �ل�������زي�������دي  ع����ل����ي 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )05898593( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/3599565

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /و��شكمياه بت 
�ندوني�شيا   ، ت��ام��ان  ري���و�د 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )1957961B( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1959958

فقدان جواز �سفرت
/فاطمة  �مل����دع����وة  ف���ق���دت 
�ثيوبية   ، ج����م����ال  ه����ب����و 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
  )4753238EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4105599

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /م����������ارى 
�جلن�شية  �لفلبني   ، رو�شى 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
  )1 9 9 3 9 3 7 E C (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6721445
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة يك�شف عن اأول م�شكوكة اإ�شالمية مغولية تدخل متحف احل�شارة الإ�شالمية 

•• ال�صارقة-وام:

�أول  عن  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك�شف 
م�شكوكة �إ�شالمية مغولية تدخل متحف �ل�شارقة للح�شارة �لإ�شالمية، وهي عبارة عن عملة ف�شية �شكت يف بغد�د 

بعد �لحتالل �ملغويل للدولة �لعبا�شية عام 656 للهجرة �ملو�فق 1258 للميالد.
�مل�شكوكات  من  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  جمموعة  �إىل  �مل�شكوكة  �شت�شاف  �شموه  توجيهات  وبح�شب 
�لإ�شالمية �شمن �أق�شام متحف �ل�شارقة للح�شارة �لإ�شالمية. ويظهر على �مل�شكوكة من �جلهة �ليمنى – �لعليا 
– قا�ن – �لأعظم – هولكو �يلخان – �ملعظم بينما يظهر عليها من �جلهة �لي�شرى – �ل�شفلى – ل �إله �إل �هلل – 

وحده ل �شريك له – حممد ر�شول �هلل.
و�أو�شح �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �ن قا�ن �ملمهور على �مل�شكوكة هو �أوكتاي قا�ن بن جنكيز خان �لذي تربع على 
�لعر�س �ملغويل يف عام 626 للهجرة بعد وفاة و�لده، �أما هولكو �يلخان فهو هولكو بن تويل بن جنكيز خان، و 

�يلخان هو ما لقب به هولكو و�مللوك �لذين حكمو� �إير�ن من بعده وهو موؤ�ش�س دولة �ملغول �لإيلخانية يف �إير�ن.

الوطني الحتادي ي�شارك يف موؤمتر للربملان العربي بالقاهرة
•• ابوظبي -وام: 

�لثاين  �لنائب  �لزعابي  �شعادة عبد�لعزيز عبد�هلل  برئا�شة  بوفد  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س  ي�شارك 
لرئي�س �ملجل�س، يف �أعمال �ملوؤمتر �لثالث للرملان �لعربي وروؤ�شاء �ملجال�س و�لرملانات �لعربية، �لذي 
�شيعقد يف مقر �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية يف �لقاهرة �ل�شبت �ملقبل .وي�شم وفد �ملجل�س 
يف ع�شويته �شعادة كل من: خالد علي بن ز�يد �لفال�شي رئي�س جلنة �ل�شوؤون �لقت�شادية و�ملالية، 
وجا�شم عبد�هلل �لنقبي ع�شو جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية وحقوق �لإن�شان، وحممد �أحمد 
�ليماحي ع�شو جلنة �ل�شوؤون �خلارجية و�ل�شيا�شية و�لأمن �لقومي، وعائ�شة �شامل بن �شمنوه ع�شوة 
جلنة �ل�شوؤون �لجتماعية و�لثقافية و�ملر�أة و�ل�شباب، بالرملان �لعربي.و�شتتقدم �ل�شعبة �لرملانية 
�لإمار�تية خالل �أعمال �ملوؤمتر مبقرتحاتها وتعديالتها على “م�شروع وثيقة عربية �شاملة ملكافحة 
يف  �لأو�شاع  بتطور�ت  �ملتعلق  �لبيان  “م�شروع  على  وتعديالتها  مقرتحاتها  وكذلك  �لإرهاب”، 

مدينة �لقد�س و�لأر��شي �لعربية �ملحتلة”.

حاكم ال�شارقة يفتتح اأعمال امللتقى العربي للرتاث الثقايف الأول 
•• ال�صارقة -وام:

 �شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
وب���ح�������ش���ور �ل�����ش��ي��خ��ة ب������دور بنت 
�ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س هيئة  ���ش��ل��ط��ان 
و�لتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
�شروق �م�س - �فتتاح �أعمال �مللتقى 
�ل���ع���رب���ي ل����ل����رت�ث �ل���ث���ق���ايف �ل����ذي 
ي��ن��ظ��م��ه �مل���رك���ز �لإق��ل��ي��م��ي حلفظ 
�لعربي  �لوطن  �لثقايف يف  �ل��رت�ث 
�ل�����ش��ارق��ة« حت��ت �شعار  »�إي���ك���روم - 
وذلك  تر�ثنا«  »�ملعرفة...م�شتقبل 

يف فندق �شري�تون �ل�شارقة.
�لأوىل  �جل��ل�����ش��ة  ����ش���م���وه  و����ش���ه���د 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى و�ل���ت���ي ع��ق��ده��ا �مل�����در�ء 
�ل�����ع�����ام�����ون ومم����ث����ل����و �مل���ن���ظ���م���ات 
فيها  و�شارك  و�لدولية  �لإقليمية 
ك����ل م����ن �ل����دك����ت����ور وي�����ر ن�����دورو 
�ل���دويل لدر��شة  �مل��رك��ز  مدير ع��ام 
حفظ �ملمتلكات �لثقافية »�يكروم« 
عام  مدير  �إي��ري��ن  خالد  و�لدكتور 
و�لفنون  �ل��ت��اري��خ  در�����ش���ات  م��رك��ز 
»�ير�شيكا«  �لإ���ش��الم��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة 
مدير  �لزهر�ين  معجب  و�لدكتور 
�لعا�شمة  يف  �لعربي  �لعامل  معهد 
�ل���ف���رن�������ش���ي���ة ب���اري�������س و�ل���دك���ت���ور 
�ملنظمة  مم���ث���ل  ي���ون�������س  حم���م���د 
و�لعلوم  ل���ل���رتب���ي���ة  �لإ�����ش����الم����ي����ة 
و�لدكتورة  »�لإي�شي�شكو«  و�لثقافة 
�لأمم  منظمة  ممثلة  باوليني  �آن��ا 
و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية  �ملتحدة 
�أحمد  �حل����و�ر  و�أد�ر  »�ل��ي��ون�����ش��ك��و« 

علي �لزين.
وث��م��ن �مل��ت��ح��دث��ون ج��ه��ود �شاحب 
�ل�������ش���ارق���ة يف دعم  �ل�����ش��م��و ح���اك���م 
ت��ع��م��ل يف جمال  �ل���ت���ي  �ل���ه���ي���ئ���ات 
�شموه  و�ه��ت��م��ام  و�ل���رت�ث  �لثقافة 
�لالحمدود بحفظ و�شون وحماية 

�لرت�ث �لثقايف للمجتمع �ملحلي يف 
�ل�شارقة وخارجها.

وت���ن���اول���ت �جل��ل�����ش��ة �جل���ه���ود �لتي 
تقوم بها �لهيئات �ملخت�شة ب�شيانة 
و�أهمية  �ل��ع��امل��ي  �ل�����رت�ث  وح��ف��ظ 
دعم �جلهود �لعربية حلماية كافة 
�لآثار �لتاريخية �لعريقة خا�شة يف 
ظ��ل �ل��ظ��روف �لتي مت��ر بعدد من 
�لرت�ث  مل��ا ميثله  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول 
تقدم  تاريخية  �أهمية  م��ن  و�للغة 

�شورة عن �ملجتمع وهويته.
كما �أكد �ملتحدثون يف �جلل�شة على 
و�لتن�شيق  �جلهود  ت�شافر  �شرورة 
لإكمال  �جلهود  وتوحيد  و�لتعاون 
ت�شجيل �ملو�قع �لأثرية و�لدر��شات 
�لعلمية وعمليات �لرتميم وغريها 
م��ن ت��اري��خ �ل��ب��ل��د�ن و�ل�����ش��ع��وب ملا 
من  �ل�����ش��خ��م  �لإرث  ه����ذ�  مي��ث��ل��ه 
ذ�ك����رة ل��الأم��ك��ن��ة و�ل��ن��ا���س وي���ورث 

�لهوية �إىل �أجيال �مل�شتقبل.
بعدها تف�شل �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل��ف��ائ��ز بجائزة  ب��ت��ك��رمي  �ل�����ش��ارق��ة 
»�إيكروم - �ل�شارقة« حلفظ �لرت�ث 
�لثقايف يف �ملنطقة �لعربية »�ملو�قع 

�لعربية  �ل��ع��ود  ب��اآل��ة  ف��ن��ي  ع��ر���س 
فنان  �شمة  ن�شري  قدمه  �لعريقة 
�إىل   2017 ل��ل�����ش��الم  �ل��ي��ون�����ش��ك��و 
مرئي  لعر�س  م�شاهدتهم  ج��ان��ب 
�ل�شمو حاكم  تناول جهود �شاحب 
�ل�����ش��ارق��ة ب��ال��رت�ث و�ل��ث��ق��اف��ة وما 
�إيكروم  مركز  �إليه  وي�شعى  يقدمه 

�ل�شارقة.
�أ���ش��الن مدير  و�أك��د �لدكتور زك��ي 
�مل��رك��ز �لإق��ل��ي��م��ي حل��ف��ظ �ل���رت�ث 
»�إيكروم  �لعربي  �لوطن  �لثقايف يف 
�فتتاح  يف  ك��ل��م��ت��ه  يف  �ل�����ش��ارق��ة«   -
بدعم  مت���ك���ن  �مل����رك����ز  �أن  �حل���ف���ل 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�إمارة  نهج  م��ع  متو�فقة  وبخطى 
�ل�شارقة وفق ر�شالة �ملركز �لدويل 
�لثقافية  �ملمتلكات  حفظ  لدر��شة 
�لكثري من  » م��ن حتقيق  »�إي��ك��روم 
�لأهد�ف و�شول �إىل �إطالق �مللتقى 
�لعربي للرت�ث �لثقايف �لذي يركز 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل����رت�ث رم���ز �لهوية 
و�أد�ة مل  �ل�����ش��الم  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 

�شمل �ملجتمعات.
�أ�����ش����الن �إىل  وت����ط����رق �ل���دك���ت���ور 

�لوطن  يف  �لثقايف  �ل��رت�ث  مفهوم 
�لعربي.

�وليفر  �لدكتور  �أع��رب  جانبه  من 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س  م��ارت��ن 
ل��ل��م��رك��ز �ل�����دويل ل���در�����ش���ة حفظ 
�لثقافية  �مل���م���ت���ل���ك���ات  وت����رم����ي����م 
»�إيكروم » يف كلمته عن بالغ �شكره 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��دع��م  وت��ق��دي��ره 
�ل���رت�ث  لق�شايا  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لإم��ارة يف حفظ  ..م�شيد� بجهود 
�ملوروث �لإن�شاين و�لثقايف و�شيانة 
�مل��ن��ت��ج �ل��رت�ث��ي و�ل��ت��اري��خ��ي حيث 
لدورها  �لعامل  �أنظار  حمط  باتت 
�لعاملي  �ل����رت�ث  �ل���ب���ارز يف ح��م��اي��ة 

و�جناز�تها ومبادر�تها �ملختلفة.
وتطرق �لدكتور �أوليفر مارتن �إىل 
توؤثر  �لتي  �لتحديات  من  �لعديد 
مبا  ل��ل��رت�ث  �حلقيقي  �ملعنى  على 
فيها �لعوملة و�لتغري �لدميوغر�يف 
و�ل�شغط  و�ل���رق���م���ن���ة  و�ل���ه���ج���رة 
�لقت�شادي �ملتز�يد وتز�يد �لطابع 
�ملناخ  وت��غ��ري  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  �ل���ف���ردي 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �لبيئي  و�ل�شرر 
�مل��ل��ت��ق��ى �ع��ت��م��د ن��ه��ج��ا ���ش��ام��ال يف 

�أحياء  و�مل��ت��اح��ف« وه���و م�����ش��روع - 
�ملركز �لتاريخي ملدينة بيت �شاحور 
قبل مركز  و�ملقدم من  »فل�شطني« 
�ملنطقة  يف  �لثقايف  �ل���رت�ث  حفظ 

�لعربية.
وج���اء ف��وز �مل�����ش��روع و�خ��ت��ي��اره من 
بني 14 م�شروعا عربيا ملا يج�شده 
�أحياء  يف  و�����ش����رورة  �أه���م���ي���ة  م���ن 
�لو�شط �لعمر�ين �لتاريخي ملدينة 

بيت �شاحور.
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  تف�شل  كما 
تقدير  ����ش���ه���ادة  مب���ن���ح  �ل�������ش���ارق���ة 
مل�شروع �لبحث يف �أنقا�س د�ر »عمر 
با�شا » يف دم�شق �لتاريخية و�ملقدم 
و�لتي  �لرو��س  ماهر  �ملهند�س  من 
تقدمها  �أن  �لتحكيم  جلنة  �رت���اأت 
تقدير� ملا يج�شده هذ� �مل�شروع من 
حماولة جادة لإنقاذ �لأنقا�س من 
خالل توثيق �لأ�شر�ر وجتميع ما 
و��شتعادتها  م���و�د  م��ن  منها  تبقى 
�ملهني  و�لتوثيق  �لعلمي  بالبحث 

�لدقيق.
وك�������ان �حل�������ش���ور ق����د �����ش���ت���م���ع يف 
�ن���ط���الق���ة ف��ع��ال��ي��ة �لف���ت���ت���اح �إىل 

م���ا ت�����ش��م��ه �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع��رب��ي��ة من 
تتمتع  وم��ا  ف��ري��دة  تر�ثية  ذخ���رية 
ب��ي��ئ��ات��ه��ا �جلغر�فية  ت��ن��وع  م��ن  ب��ه 
وممار�شاتها �لثقافية، مما يتطلب 
�حلقيقي  �مل��ع��ن��ى  م��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز 
بالدر��شات  ورف��ده  �لثقايف  للرت�ث 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ل�شافية  و�لأب���ح���اث 
�ل����������رت�ث و�حل����ف����اظ  يف ح����م����اي����ة 
و�لتنبوؤ  �م��ت��د�د�ت��ه  ومعرفة  عليه 
مب�شتقبله و�لوقوف على ما يهدده 

من �أخطار وتهديد�ت.
ونوه مدير �ملركز �لإقليمي حلفظ 
�لعربي  �لوطن  �لثقايف يف  �ل��رت�ث 
يو�جهها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ه���دي���د�ت  �إىل 
�ل����رت�ث �ل��ع��رب��ي مب��ا ف��ي��ه��ا �لتلف 
�لذي يتعر�س  و�لتدهور �لطبيعي 
له �لتي ز�دت �لأخطار �لناجمة عن 
تو�ش�ع �لأن�شطة �لب�ش�رية و�لتدمري 
�ملتعمد و�لإهمال .. م�شري� �إىل �أن 
�لثقايف  ل���ل���رت�ث  �ل��ع��رب��ي  �مل��ل��ت��ق��ى 
�ملعنى  ع��ل��ى  �ل���وق���وف  �إىل  ي�����ش��ع��ى 
وح�شر  �لثقايف  للرت�ث  �حلقيقي 
ما يهدده من �أخطار للو�شول �إىل 
وث��ي��ق��ة حت��م��ل روؤي����ة ع��رب��ي��ة حول 

للمناق�شات  �إن�شانية  روؤي��ة  ��شافة 
�لثقافة  لأهمية  جت�شيد�  �جلارية 

يف بناء �لتنمية �مل�شتد�مة.
حتى  ي�شتمر  �ل���ذي  �مللتقى  وي��ع��د 
�لأول  �لثامن من فر�ير �جل��اري 
من نوعه يف �ملنطقة �لذي يناق�س 
حول  �لأوىل  للمرة  تطرح  ق�شايا 
و�حلفاظ  �لعربي  �ل���رت�ث  حماية 
وي�شتهدف  �لأخ����ط����ار  م���ن  ع��ل��ي��ه 
ت��ط��وي��ر ف��ل�����ش��ف��ة ح��ف��ظ �لأم���اك���ن 
�ل���رت�ث���ي���ة و�لأع�����م�����ال �ل��ف��ن��ي��ة يف 

�لعامل �لعربي و�لتعريف بها.
�مللتقى  ج���ل�������ش���ات  يف  وي���������ش����ارك 
م�����������ش�����وؤول   150 م��������ن  �أك������������رث 
�ل�شخ�شيات  ك���ب���ار  م���ن  وخ���ب���ري� 
�لآث�ار  وع��ل��م��اء  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
و�مل������ع������م������اري������ني و�جل�����غ�����ر�ف�����ي�����ني 
وع������ل������م������اء �لأن������رثوب������ول������وج������ي������ا 
و�مل���وؤرخ���ني وخمت�شي  و�لج��ت��م��اع 
�حل����ف����ظ و�ل����ف����ل����ك����ل����ور وغ����ريه����م 
�لرت�ثية  ب��ال�����ش��وؤون  �ملهتمني  م��ن 
يتعلق  م��ا  ك��ل  ملناق�شة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ب���ال���رت�ث �ل��ث��ق��ايف �ل��ع��رب��ي �شمن 

�لخت�شا�شات �مل�شاركة.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لالإمارة

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي يف وفاة �شعود بن كايد القا�شمي

•• ال�صارقة -وام: 

�شمو  برئا�شة  �لأ�شبوعي  �جتماعه  �ل�شارقة  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  عقد 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 

�ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �م�س وذلك يف مكتب �شمو �حلاكم.
لي�شتعر�س  �ل�شابقة  �جلل�شة  حم�شر  على  بالت�شديق  �جلل�شة  ��شتهلت 
ب�شوؤون  �لأعمال و�لتي تتعلق  �ملدرجة على جدول  �ملو��شيع  �ملجل�س بعدها 
�لإمارة �ملختلفة و�أ�شدر خاللها عدد� من �لقر�ر�ت �لتي حتقق روؤية �إمارة 

�ل�شارقة يف خدمة �ملو�طنني و�لقاطنني على �أر�شها.
و�ط��ل��ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى م��ذك��رة م��ق��دم��ة م��ن د�ئ����رة �خل���دم���ات �لجتماعية 
�خلدمات  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  �مل��ري  �إبر�هيم  عفاف  �شعادة  خاللها  ��شتعر�شت 
جديدة  نوعية  خدمة  تقدمي  �إىل  تهدف  حيث  �مل��ذك��رة  بنود  �لجتماعية 
لفئة �ملعاقني �شمن م�شاعي �لد�ئرة وجهودها لدمج هذه �لفئة يف �ملجتمع 
من  متكنهم  �لتي  �خل��دم��ات  �أن���و�ع  و�أف�����ش��ل  ت�شهيالت  لتقدمي  ومو��شلة 
و�ملعرفة  �لتعليم  خا�شة  �حلياة  يف  �لأ�شا�شية  �حتياجاتهم  على  �حل�شول 

و�للذين توليهما �لإمارة �هتماما كبري�ً.
 2004 ل�شنة   /2/ رق��م  ق��ان��ون  تعديل  م�����ش��روع  على  �ملجل�س  �أط��ل��ع  كما 
بن  علي  �شلطان  �مل�شت�شار  �شعادة  وت��ال  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �لبلديات  ب�شاأن 
بطي �ملهريي - �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي م�شودة �لتعديل ووجه �ملجل�س 

باإحالته للمجل�س �ل�شت�شاري ��شتكمال لدورته �لت�شريعية.
و�طلع �ملجل�س كذلك على م�شروع قانون يف �شاأن �لوقف يف �إمارة �ل�شارقة 
حيث ��شتعر�س �شعادة طالب �إبر�هيم �ملري مدير د�ئرة �لأوقاف يف �ل�شارقة 
�لعمل يف  �إط���ار تطوير  ي��ج��يء يف  �أن���ه  �إىل  .. م�شري�ً  �ل��ق��ان��ون  ب��ن��ود وم���و�د 
�لد�ئرة ملو��شلة ر�شالتها وحتقيق �أهد�فها ووجه �ملجل�س بالأخذ مبالحظات 
�لأع�شاء حول مو�د �لقانون و�إحالته بعدها للمجل�س �ل�شت�شاري ��شتكمال 

لدورته �لت�شريعية.
و�شمن ما ��شتجد على جدول �لأعمال .. �طلع �ملجل�س على جدول �أعمال 
�لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �لثالث  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  ل���دورة  �لعا�شرة  �جلل�شة 
�خلمي�س  يوم  �شتعقد  و�لتي  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  للمجل�س  �لتا�شع 

�ملقبل وتناق�س �شيا�شة د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم   
�خليمة و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له �ل�شيخ �شعود بن كايد بن حممد 

�لقا�شمي.
�ل�شيخ  �أم�س جمل�س  زي��ارت��ه  ر�أ���س �خليمة خ��الل  �شمو ويل عهد  و�أع���رب 
عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي يف منطقة �لزهر�ء بر�أ�س �خليمة ير�فقة �شعادة 
�حمد يو�شف بن دروي�س �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي مدير 
عام مركز �ل�شعادة يف حكومة ر��س �خليمة عن �شادق عز�ئه ومو��شاته �ىل 
�خوة �لفقيد �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار �خلا�س ل�شاحب 

�ل�شمو حاكم ر��س �خليمة و�ل�شيخ طارق بن كايد �لقا�شمي و�ل�شيخ حممد 
�لفقيد  ذوي  و�ىل  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي  كايد  بن 
�شائال �ملوىل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته 

و�أن يلهم �آل �لقو��شم �لكر�م �ل�شر و�ل�شلو�ن.
تقبل �لتعازي .. �ل�شيخ عمر بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ في�شل بن �شقر 
جلفار  �لدو�ئية  لل�شناعات  �خلليج  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي 
حميد  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  حميد  ب��ن  �ح��م��د  و�ل�شيخ 
�لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وعلومه 
و�ل�شيخ جمال بن �شقر بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 

ل�شباق �لهجن يف ر�أ�س �خليمة وعدد من �شيوخ �لقو��شم .

�شيف بن زايد يعزي بوفاة �شعود بن كايد القا�شمي
•• راأ�س اخليمة-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  قدم 
�ليوم  �لد�خلية  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ �شعود بن  �ملغفور له  �ل��ع��ز�ء يف وف��اة  و�ج��ب 
كايد بن حممد �لقا�شمي. و�أعرب �شموه �أثناء زيارة 
جمل�س �ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �مل�شت�شار 
�خل���ا����س ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح���اك���م ر�أ������س �خليمة 
�لتعازي  �أحر  عن  �خليمة  بر�أ�س  �لزهر�ء  مبنطقة 
�ملوىل  د�عيا  �لفقيد وذوي��ه  �ملو��شاة لإخ��وة  و�شادق 
ي�شكنه  و�أن  رح��م��ت��ه،  ب��و����ش��ع  يتغمده  �أن  وج��ل  ع��ز 

ف�شيح جناته، و�أن يلهم �أهله �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• دبي-الفجر:

 كرم معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س �ل�شرطة 
متقاعد  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  مكتبه،  يف  دب���ي،  يف  �ل��ع��ام  و�لأم����ن 
�إبر�هيم حممد جا�شم �لدبل، وذلك ملا بذله من عطاء متميز 
ولع�شويته  دبي،  �شرطة  وجهود �شادقة خالل فرتة عمله يف 
�شاحي  �لفريق  معايل  و�أ���ش��اد  �مل��خ��در�ت.  مكافحة  جمل�س  يف 
خلفان متيم بالعميد متقاعد �لدبل، م�شري�ً �إىل �نه كان مثاًل 
يحتذى به يف �لإخال�س و�لتفاين وح�شن �لتعاون مع �لآخرين 
و�لكفاءة �لوظيفية �مل�شهود بها خالل فرتة عمله، وكان له دور 
�لعميد  مبنح  معاليه  وق��ام  �لأد�ء.  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  يف  بناء 

متقاعد �لدبل �شهادة تقدير، متمنيا له دو�م �لتوفيق.

�شاحي خلفان يكرم العميد متقاعد اإبراهيم الدبل
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�أ�شرفت �لإد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة دبي على 
�إقامة  خ��الل  و�مل��رور  �ل�شري  تنظيم حركة  عملية 
2018 �ملرحلة �لأوىل، �لذي  فعالية طو�ف دبي 
�شمو  رعاية  حتت  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  ينظمه 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، رئي�س جمل�س 

دبي �لريا�شي.
�لإد�رة  �ملزروعي، مدير  �شيف مهرّي  �لعميد  وقال 
�لعامة للمرور يف �شرطة دبي، �إن �خلطة �ملرورية 

�جلهات  م��ع  بالتن�شيق  دب��ي  م���رور  و�شعتها  �ل��ت��ي 
�مل�����ش��ارك��ة ل��ل��ح��دث لإجن�����اح ف��ع��ال��ي��ة ط����و�ف دبي 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ب��ال��ن��ج��اح.  تكّللت  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة 
�ل�شري قامت بتنظيم  �مل��روري��ة ورق��ب��اء  �ل��دوري��ات 
وت��وزي��ع �حل��رك��ة �مل��روري��ة يف ع��دد م��ن تقاطعات 
و���ش��و�رع �لإم���ارة، �لأم��ر �ل��ذي �أدى �إىل �ملحافظة 
على �أرو�ح م�شتخدمي �لطريق وم�شاركي �ل�شباق، 
بالإ�شافة �إىل �ن�شيابية يف عملية �حلركة �ملرورية 
وع���دم تكد�س �مل��رك��ب��ات خ��الل م��ر�ح��ل خ��ط �شري 
�لأوىل هي  �مل��رح��ل��ة  �شباق  �أن  و�أو���ش��ح  �ل�����ش��ب��اق.  
كيلومرت�.   167 طولها  �لبالغ  �لنخيل  مرحلة 

بد�أ  و�مل���رور  �ل�شري  حركة  تنظيم  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�شعود،  �آل  �لعزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  �مللك  ���ش��ارع  يف 
ن��ادي �شكاي د�يف  �لدر�جون رحلتهم من  ب��د�أ  ثم 
دب���ي م�����رور�ً ب��اأك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دب���ي يف ���ش��ارع �أم 
�شقيم، ثم �شارع �خليل، ثم �جته �إىل �شارع �لقدرة، 
و�شارع �لإمار�ت، ثم �شارع جبل علي لهباب، و�شارع 
حممد بن ز�يد، و�أخري�ً �شارع �ل�شيخ ز�يد. و�أ�شاف 
�ملزروعي �أن �لإد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة دبي 
خ�ش�شت 250 دورية ع�شكرية ومدنية بالإ�شافة 
�أف��ر�د �ملرور  200 فرد من  �أك��رث من  �إىل ترتيب 
ممن �شبق لهم �مل�شاركة يف تنظيم �حلركة �ملرورية 

خ���الل �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأح������د�ث �ل���ك���رى، لتنظيم 
بهدف  �ل�شباق  م��ر�ح��ل  يف  و�مل����رور  �ل�شري  ح��رك��ة 
و�ن�شيابية  و�جل��م��ه��ور  �ل��در�ج��ني  �شالمة  ت��اأم��ني 
يف  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  وق��ال  �حل��رك��ة.  
���ش��رط��ة دب���ي �إن���ه ن��ظ��ر�ً لأه��م��ي��ة �حل���دث وتو�فد 
�أعد�د كبرية من حمبي وم�شجعي ومر�قبي �شباق 
�لقطاعات، حيث  ع��دد من  ت�شكيل  �ل��در�ج��ات، مت 
�ن��ت�����ش��رت ع��ل��ى ط���ول خ��ط ���ش��ري م��ر�ح��ل �ل�شباق، 
بهدف تاأمني �شالمة �مل�شاركني يف �ل�شباق، وكذلك 
�مل�شاهمة يف �ن�شيابية حركة �ل�شري و�ملرور، وحماية 

م�شتخدمي �لطريق.

مرور دبي ت�شرف على املرحلة الأوىل من طواف دبي 2018

•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة حتتفل كلية �ل�شرطة �شباح �ليوم �لأربعاء 
مر�شحي  من  و�لع�شرين  �لثامنة  �لدفعة  بتخريج 
و�لع�شرين  �ل��ث��ام��ن��ة  �جل��ام��ع��ي��ني  ودورة  �ل�����ش��ب��اط 
�ملاج�شتري  وحملة  ع�شرة  �لثانية  �جلامعيات  ودورة 

وذلك يف مقر كلية �ل�شرطة باأبوظبي.
وتوجه �لعميد وليد �شامل �ل�شام�شي مدير عام كلية 
�ل�شرطة بال�شكر و�لعرفان �إىل �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
للكلية  �ملتو��شل  �شموه  دع��م  على  �لد�خلية  وزي���ر 
ورعايته وتوجيهاته �ل�شديدة ومتابعته �حلثيثة لكل 
�لتعليمية  �لعملية  مب�شتوى  �لرتقاء  �شاأنه  من  ما 

و�لتدريبية يف �لكلية.
 ”277“ ب��ل��غ  �إج���م���ايل ع���دد �خل��ري��ج��ني  �إن  وق����ال 

مر�شحا  طالبا   ”161“ بينهم  وخريجة  خريجا 
من  و”10”  �جل��ام��ع��ي��ني  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن  و”83” 
حملة  م��ن  طالبا  و”23”  �جلامعيات  �لطالبات 

�ملاج�شتري.
و�أو�شح �أن من بني �خلريجني من �لطلبة �ملر�شحني 
وهم  �ل�شقيقة  �لعربية  �ل��دول  من  طالبا   ”11“
ط��ال��ب��ان م���ن مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن وط���ال���ب م���ن دولة 
�ليمنية  �لعربية  �جلمهورية  من  وطالبان  �لكويت 
وطالبان  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  من  وطالبان 
�لقمر  جمهورية  من  وطالبان  فل�شطني  دول��ة  من 

�لحتادية.
و�أ�شاف �أن كلية �ل�شرطة حتر�س منذ تاأ�شي�شها على 
تخريج �شباط �شرطة ذوي كفاء�ت عالية يف �لعمل 
خمتلف  لرفد  و�ل�شرطية  �لقانونية  و�لتخ�ش�شات 
�أق�شام ومر�كز �ل�شرطة و�ملر�كز �ل�شرطية �خلدمية 
مع  �لتعامل  على  �لقدرة  ذوي  �لأكفاء  باخلريجني 
خمتلف �لأعمال �ل�شرطية وخدمة �ملجتمع وفق ما 

تقت�شيه �حلاجة للحفاظ على ��شتقر�ر �ملجتمع.
�ل�شنو�ت  خ��الل  �ل�شرطة  كلية  حققته  ما  �إن  و�أك��د 
�ملا�شية يعد �إجناز� كبري� يرتقي �إىل م�شتوى �ملهام 
ن�شعر  �ليوم  يجعلنا  ما  وهذ�  �إليها،  �ملوكلة  �لكبرية 
�شباب  م��ن  كوكبة  تخريج  ن�شاهد  ون��ح��ن  بالفخر 
و�أرقى  و�ملعرفة  بالعلم  مت�شلحني  �لوطن  وفتيات 
م�شتويات �لتدريب لتحمل �أعباء وم�شوؤوليات �لعمل 
�ل�شرطي يف خمتلف جمالته و�لإ�شهام يف �حلفاظ 
و�لأمان  �لأمن  �لوطن وتوفري  و��شتقر�ر  �أمن  على 

لكافة �أفر�د �ملجتمع يف �إطار من �شيادة �لقانون.
و�أ�شار �إىل �أن كلية �ل�شرطة حققت مكانة متميزة بني 
نظري�تها على م�شتوى �ملنطقة يف خمتلف �ملجالت 
�هتمام  بف�شل  و�لإد�ري�����ة  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لتدريبية 
ودعم قيادتنا �لعليا و�لتي جتعلنا �أكرث حر�شا على 
�للتز�م مبر�جعة وتطوير معايري �لتقييم بانتظام 
�ملجالت  �ل��ت��غ��ري�ت �حل��دي��ث��ة يف خم��ت��ل��ف  مل��و�ك��ب��ة 

�لأكادميية و�لتدريبية.

�لدر��شة  ن���ظ���ام  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �ل��ع��م��ي��د  و�أو�����ش����ح 
�لتطبيقي  �جلانب  على  يركز  �لكلية  يف  و�لتدريب 
�لعملي لتخريج �شباط �شرطة قادرين على �لتعامل 
م���ع خم��ت��ل��ف �ل���ظ���روف �لأم��ن��ي��ة مب���ه���ارة وحرفية 
عاليتني . وذكر �أن مدة �لدر��شة بالكلية متتد لثالث 
�شنو�ت وتتكون �ل�شنة �لدر��شية من ثالثة ف�شول” 
�لأقل  على  �أ�شبوعيا   16 بو�قع  �عتياديان  ف�شالن 
يجتازها  م��ن  مينح  �أ���ش��اب��ي��ع   8 م��ن  �شيفي  وف�شل 
درجة �لبكالوريو�س يف �لعلوم �ل�شرطية �لتطبيقية 
وتعتمد �ل�شهادة على �ملهار�ت بن�شبة %70 ون�شبة 

�ملعرفة. على   30%
ح�شول  ي�شمن  �جل��دي��د  �ل��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لطالب على �ملهار�ت �حلديثة �ملطلوبة و�ل�شتخد�م 
و�ملعرفة  �مل���ه���ار�ت  وي��غ��ط��ي  للتكنولوجيا  �لأم���ث���ل 
�ل�شا�شية على  �لكفاء�ت  و�إ�شقاط  �لعامة  �ل�شرطية 
لتو�شيف  �ملوحد  �لنموذج  يف  وت�شمينهم  �لرنامج 
�مل�شاقات و�أن �لرنامج �جلديد يتو�فق مع متطلبات 

�لع��ت��م��اد �لأك���ادمي���ي �مل��ح��ل��ي و���ش��ي��ت��م �إع�����د�د �مللف 
للح�شول على �ملو�فقة �ملبدئية من �لهيئة �لوطنية 

للموؤهالت.
و�أ�شار �إىل �أن �لتدريب �لعملي يتم طرحه يف �لف�شل 
�ملختلفة  �ل����وز�رة  �أق�����ش��ام  يف  �شنة  ك��ل  م��ن  �ل�شيفي 
ومتارين  �لتدريب  �حت�شاب  ويتم  معتمدة،  ب�شاعات 
يف  �ملعتمدة  �ل�شاعات  م��ن  ك��ج��زء  �لبدنية  �ل��رتب��ي��ة 
معتمدة  �شاعة   160 م��ن  يتكون  �ل���ذي  �ل��رن��ام��ج 
ت�شتمل على �مل�شاقات �ل�شرطية و�مل�شاعدة وم�شاقات 
�ل�����ش��رط��ي وم�����ش��اق��ات �لرتبية  �ل��ع��م��ل��ي  �ل���ت���دري���ب 
�أ�شاليب  �عتماد  ومت  و�ل�شلوكيات  و�لقيادة  �لبدنية 
ت��دري�����س ح��دي��ث��ة ح��ي��ث ي��ك��ون �ل��ط��ال��ب ه���و �ملحور 

�لرئي�شي للعملية �لتدري�شية باأكملها.
�ل��ط��ل��ب��ة �خلريجني  �إن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �ل��ع��م��ي��د  وق����ال 
م���ن دف��ع��ة �مل��ر���ش��ح��ني �ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن نفذو� 
مترين تعاي�س م�شرتكا مع طلبة كلية ز�يد �لثاين 
�مل�����ش��رتك بني  �ل��ت��ع��اون  �ط���ار  وذل���ك يف  �لع�شكرية، 

�جلانبني بهدف �لرتقاء باجلانب �لتدريبي لطلبة 
من  �لقتالية  و�مل���ه���ار�ت  �مل��ع��ارف  و�ك�شابهم  �لكلية 
خالل �لتمارين �ليومية �ملختلفة �لتي ي�شارك فيها 
�لثاين  ز�ي��د  كلية  �ل�شرطة مع ط��الب  كلية  ط��الب 
خالل  من  �مليد�نية  باملهار�ت  لتزويدهم  �لع�شكرية 

�لتمارين �مل�شرتكة.
�لتعاي�س  مترين  كذلك  نفذو�  �لطلبة  �إن  و�أ���ش��اف 
�شعيد  ب��ن  ر����ش��د  كلية  م��ن  �مل��ر���ش��ح��ني  �لطلبة  م��ع 
�إىل خلق  �أن �لرنامج يهدف  �إىل  .. لفتا  �لبحرية 
جو من �لعمل �مل�شرتك للو�شول للتكامل يف �لأد�ء 
وخلق  �ملجتمع،  خدمة  يف  �لأمني  للعن�شر  و�لأدو�ر 
فهم �شحيح ومتبادل بني منت�شبي �لأجهزة �لأمنية 

للعمل يف �لبيئة �لبحرية.
�أع�شاء  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل��ك��ل��ي��ة  ع����ام  م��دي��ر  وت���وج���ه 
�ل�شباط  وجميع  و�لتدريبية  �لتدري�شية  �لهيئتني 
�ل�شف و�لأف��ر�د على ما بذلوه من جهود  و�شباط 

خمل�شه يف �إعد�د وتخريج هذه �لدفعة .

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعام  �مل��دي��ر  �لقبي�شي  ب��در  �شيف  ���ش��ع��ادة  �فتتح 
و�بتكار«  »�أف��ك��ار  ملتقى  �أبوظبي  مدينة  لبلدية 
يف مبنى �لبلدية �لرئي�شي �ليوم �لثالثاء �شمن 
م�شاركة بلدية مدينة �أبوظبي يف )�شهر �لإمار�ت 
لالبتكار( يف دورته �لثالثة، حتت �شعار »�لبتكار 
يبد�أ بك«، حيث ي�شتمر �مللتقى من �م�س �لثالثاء 
�ل�شاد�س من فر�ير �حلايل �إىل �خلمي�س �لثامن 

من هذ� �ل�شهر.
�لعام  �مل��دي��ر  ���ش��ع��ادة  �فتتح  ذ�ت���ه  �لإط����ار  و�شمن 
مللتقى  �مل�شاحب  �ملعر�س  �أبوظبي  لبلدية مدينة 
»�أف���ك���ار و�ب��ت��ك��ار« ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��رك��ات و�جلهات 
�مل�شاركة ، ووقع �شعادته خطة عمل م�شروع »ز�يد 
مبنا�شبة  �لبلدية  تطلقه  �ل��ذي  �لذكية«  للمدن 
عمل  خطة  وق��ع  وق��د  لالبتكار،  �لإم����ار�ت  �شهر 
�مل�شروع من طرف �ل�شركة �ملنفذة معايل عبد�هلل 
��شرت�تيجيات  »���ش��رك��ة  رئ��ي�����س  �ل��ع��ت��ي��ب��ة  ر�����ش���د 

�لتقنية لل�شرق �لأو�شط«.  
على �ل�شعيد ذ�ته �أكد �شعادة �ملدير �لعام لبلدية 
مدينة �أبوظبي يف كلمته �أن �مللتقى ياأتي جت�شيد�ً 
ح��ق��ي��ق��ي��اً ل��ت��ف��اع��ِل �ل��ب��ل��دي��ِة م��ع ���ش��ه��ِر �لإم�����ار�ت 
ون�شاطَنا  �أف���ك���ارَن���ا،  م��ع��اً  لن�شتجمَع  ل��الب��ت��ك��ار، 
�لذهنَي ، وُنْذكي طاقاِتنا �لإبد�عيَة ، ونتخَذ من 
و�لتفرِد  و�لإب���د�ِع  �لتطويِر  نحَو  ج�شر�ً  �لبتكاِر 
يف �أعمالِنا و�إجناز�ِتنا، بال�شكِل �لذي يتطابُق مع 
�إ�شعاِد  �شيا�شاِت �لبتكاِر يف �لإم��ار�ِت �لهادفِة �إىل 
�لإمار�ِت  )روؤي��ُة  ��شرت�ِتيجيِتها  وحتقيِق  �ل�شعب 
�ل��ع��امِل مع  �أف�����ش��َل دوِل  2021( ول��ت��ك��وَن  ل��ع��ام 

حلوِل �ليوبيِل �لذهبِي لالحتاد.
و�أ�شار �شعادته �أن دولة �لإمار�ِت �لعربيِة �ملتحدِة 
و�مل�شت�شرفِة  نهِج قيادِتها �حلكيمِة  ، ومن خالِل 
لآفاِق �مل�شتقبِل جعلْت من �لتجديِد �ُشنًة للتقدِم، 
وم���ن �ل��ت��ط��وي��ِر م��ن��ه��اَج ع��م��ٍل، و�ل���ي���وَم مبادر�ُت 
و�لإب�����د�َع  �لب��ت��ك��اَر  �أدخ���ل���ْت  �ل��ر���ش��ي��دِة  حكومِتنا 
�أٍ�شا�شيٍة لقيا�ِس مدى تقدمِنا وحتركِنا  كمعايرَي 
ود�فعاً  حم��رك��اً  منها  وجعلْت  �مل�شتقبل،  ب��اجت��اه 
لالرتقاِء يف �أد�ئِنا وقدرِتنا على مو�جهِة حتدياِت 
على  ق��ادرٍة  �إبد�عيٍة  خ��الِل طاقاٍت  �مل�شتقبِل من 
ت��وج��ي��ِه ب��و���ش��ل��ِة �ل��ت��ح��دي��ِث و�ل��ت��م��ي��ِز ل��ي�����َس على 
�مل�شتوى  وعلى  ب��ل  فح�شْب،  �لإقليمِي  �مل�شتوَى 
�لبلديِة  �نخر�َط  فاإنِّ  �ملنطلِق  هذ�  ومن  �لعاملِي، 
يف �شهِر �لإم��ار�ِت لالبتكاِر ي�شكُل جزء�ً ل يتجز�أُ 

�لقدر�ِت �لبتكاريِة  ��شرت�تيجيِتها يف تنميِة  من 
و�إيجاِد  �لب��ت��ك��اِر  على  �مل��ب��دع��ِة  �ل��ع��ق��وِل  وحتفيِز 
جماِل  يف  كبريٍة  قفزٍة  بتحقيِق  �لكفيلِة  �لبد�ئِل 
ُل كثري�ً  �لتطويِر على كافِة �لأ�شعدة، ونحُن ُنَعوِّ
وخطوًة  �أ�شيا�شيًة  َلِبَنًة  ليكوَن  �مللتقى  ه��ذ�  على 
مهمًة على طريِق غر�ِس قيِم �لبتكاِر يف وجد�ِننا 

وعقوِلنا كاأ�شا�ٍس وموجٍه حلر�كِنا وتقدمِنا.
هو  �لبتكاِر  �شهِر  م�شاركُتنا يف  �شعادته:  و�أ�شاف 
تطويِر  �أج��ِل  من  �حلثيِث  �لبلديِة  ل�شعِي  تاأكيٌد 
�لبتكار�ِت  خارطِة  وتو�شيِع  �لإبد�عيِة  مبادر�ِتها 
�لتي ت�شتهدُف يف �ملقاِم �لأوِل رفَع م�شتوَى �أد�ِئها 
وتوظيَف �لتقنياِت �حلديثِة و�لأفكاِر و�ملمار�شاِت 
وحتقيِق  خدماِتها،  حت�شنِي  �شبيِل  يف  �لناجحِة 
معايرِي �ل�شتد�مِة، وهذ� �مللتقى فر�شٌة ومن�شٌة 
فريِق  ل��دى  �لإب���د�ع���ي  �جل��ان��ِب  لإذك����اِء  منا�شبٌة 
�أبوظبي وحتفيِزهم على  �لعمِل يف بلديِة مدينِة 
�لإبد�ِع وتقدمِي �أفكاٍر جديدٍة من �ش�اأِنها �لرتقاُء 
�ملوؤ�ش�شِي �حلكومِي، وتعزيُز �ل�شر�كِة مع  ب��الأد�ِء 
�لتفكرِي  �أ���ش��ال��ي��ِب  ل��ت��د�ر���ِس  و�ل�����ش��رك��اِء  �ملجتمِع 
�لأد�ء،  لتح�شنِي  وتوظيِفه  و�لبتكارِي  �لإبد�عِي 
و�لب�شريِة  �لوظيفيِة  �ل��ك��و�دِر  تنميَة  �أنَّ  م�شري�ً 
ُعليا  مر�تَب  �إىل  للو�شوِل  و�لأ�شا�ُس  �أولويٌة  هو 
�لأفكاِر  ��شتثماِر  �لتقدِم و�لتطوِر من خالِل  من 
موظٍف  ك��لُّ  بها  يتقدُم  �لتي  �لفرديِة  و�مل��ب��ادر�ِت 
���ش��م��َن ن��ط��اِق ع��م��ِل��ه ، وب��ال��ت��ايل �إي���ج���اِد خمزوٍن 
ب�شرٍي مبدٍع قادٍر على تقدمِي �لبد�ئِل و�حللوِل 
و�ملبادر�ِت �لهادفِة �إىل �إ�شعاِد �ملجتمِع ودفِع عجلِة 

ُعِد كافة. �لتنميِة �ل�شاملِة على �ل�شُ
م�شروع “ز�يد للمدينة �لذكية”

حتت  م�شروعا  �مللتقى  خ��الل  �لبلدية  وط��رح��ت 
�ل��ذك��ي��ة( حيث  ز�ي���د للمدينة  ع��ن��و�ن )م�����ش��روع 
�إد�رة  م��دي��ر  �لها�شمي  �ل��ق��ادر  ع��ب��د  ���ش��ام��ي  �أك���د 
دعم �لبنية �لتحتية يف بلدية مدينة �أبوظبي �أن 
م�شروع ز�يد للمدينة �لذكية هو م�شروع ر�ئد يف 
جمال �ملدن �لذكية يهدف �إىل رفع كفاءة �لبنية 
�لتحتية ملدينة �أبوظبي مما يوفر خدمات بلدية 
   IOTمميزة با�شتخد�م تقنيات �نرتنت �لأ�شياء
يوفر  و  عامليا  �ملدينة  وتناف�شية  يعزز مكانة  مما 
خ��دم��ات ب��ل��دي��ة ر�ئ����دة ل��ك��اف��ة ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع، و 
�ل�شرق  منطقة  يف  نوعه  من  �لأول  �مل�شروع  يعد 
�لأو����ش���ط ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ك��اف��ة خ���دم���ات �لبنية 

�لتحتية �لبلدية .
�إىل  خ��الل��ه  م��ن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وت�شعى 

حتقيق جمموعة من �لأه��د�ف �ل�شرت�تيجية و 
على ر�أ�شها:

�لبنية  �إد�رة  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س 
�لتحتية.

رف���������ع ن���������ش����ب����ة ت������وف������ر �خل��������دم��������ات �مل�����ت�����وف�����رة 
Availability من خالل �ل�شيانة �ملتوقعة. 

رفع م�شتوى �شعادة �ل�شكان .
�إ�شر�ك �ل�شكان يف بيئة �أكرث فعالية مما ي�شب يف 

م�شلحة تطور �لوطن و�ملو�طن.
مكانة  تعزيز  على  مبا�شر  �أث��ر  للم�شروع  �شيكون 
لل�شياحة(،  ج��اذب��ة  )كبيئة  �ل�شياحية  �أب��وظ��ب��ي 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي��ة )ك��ب��ي��ئ��ة جاذبة 

لال�شتثمار(.
�أبوظبي  بلدية مدينة  ق��ررت  �لإط��ار  ه��ذ�  �شمن 
�شركة  م����ع  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ����ش���ر�ك���ة  ت���اأ����ش���ي�������س 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط و 
با�شتخد�م تقنيات من �شركة Sigfox  و�شركة 

�مل�شروع. �أعمال  لتنفيذ   SoftwareAG
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب���ني  �لت���ف���اق  وق����د مت 
ع��ل��ى منطقة  �مل�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  و���ش��رك��ائ��ه��ا يف 
�مل�شروع، وذلك  �أبوظبي كموقع لتنفيذ  كورني�س 
�شياحية  ك��ون��ه يعد و�ج��ه��ة  �مل��وق��ع،  ب��ه  مل��ا يتميز 
�شتقوم  ت��ق��دم  م��ا  �أب��وظ��ب��ي، ومب��وج��ب  للعا�شمة 
�لأو�شط(  لل�شرق  �لتقنية  )��شرت�تيجيات  �شركة 
بالعمل  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  مع  بالتعاون 
على تفعيل عينة من كل من �لنطاقات �لتالية: 
�لإنارة �لذكية، �للوحات �لإر�شادية �لذكية، �لري 
�لذكي، مر�قبة �ملباين �لذكية، جودة �ملياه، جودة 
�ل���ه���و�ء، ت��دف��ق �مل��ي��اه )م��ر�ق��ب��ة ���ش��ب��ك��ات �ملياه(، 
�مل�شاركة  �ل��ذك��ي��ة،  �مل���و�ق���ف  �ل��ذك��ي��ة،  �ل���ع���د�د�ت 

�ملجتمعية.
�إنرتنت �لأ�شياء �أو �نرتنت �لقيمة

وقد حفل �ليوم �لأول من ملتقى )�أفكار و�بتكار( 
�لفقر�ت  من  بالعديد  �أبوظبي  مدينة  بلدية  يف 
�أو ما  �لأ���ش��ي��اء  �ن���رتت  ور���ش��ة عمل ح��ول  ومنها 
ي�شمى �نرتنت �لقيمة ، و�أ�شار �أحمد عبد �ل�شمد 
�حلمادي مدير �إد�رة �لتخطيط �لتقني يف بلدية 
�نرتنت  �أو  �لأ���ش��ي��اء  �إن��رتن��ت  �أن  �أبوظبي  مدينة 
�لقيمة،مو�شوع تزد�د �لت�شاوؤلت عليه!. ومفهوم 
كيف  على  �لتاأثري  على  �لقدرة  لديه  لي�س فقط 
نعي�س، ولكن �أي�شا على كيف نعمل، فهو مفهوم 
�ت�شال  �شبكة  ع��ر  �آخ��ر  بجهاز  جهاز  �أي  يربط 

متخ�ش�شة. 

�آلت  ه��و�ت��ف حممولة،  ���ش��يء:  ك��ل  ي�شمل  وه���ذ� 
���ش��ن��ع �ل��ق��ه��وة و�ل���غ�������ش���الت، ���ش��م��اع��ات �ل���ر�أ����س 
م�شابيح، �أجهزة ميكن �رتد�وؤها، وتقريبا �أي �شيء 
�آخر ميكن �ن يخطر لك على بال، وهذ� ينطبق 
�ملحلل  �شركة  وتقول  �لآلت،  مكونات  على  �أي�شا 
 The analyst firm Gartner غارترن
�أك��رث من  2020 �شيكون هناك  �إن��ه بحلول عام 
26 مليار جهاز مت�شل بالإنرتنت، و�لبع�س من 
�خلر�ء يقدر هذ� �لعدد �أن يكون �أعلى من ذلك 
100 مليار. �إنرتنت  بكثري، حيث قد ي�شل �ىل 
 Internet of �لقيمة،  �ن��رتن��ت  �و  �لأ���ش��ي��اء 
من  ع��م��الق��ة  �شبكة  ه��ي   IoT �أو   things
“�لأ�شياء” �ملت�شلة و�لتي �شت�شمل �أي�شا �أ�شخا�شا 
عر عالقات مت�شلة بني �لنا�س �إىل �لنا�س، بني 

�لنا�س و�لأ�شياء وبني �لأ�شياء و�ل�شياء.
�شيء  “�أي  �شتكون  للم�شتقبل  �جلديدة  �لقاعدة 
من �ملمكن تو�شيله، �شيكون مت�شال بالإنرتنت” 
ل��ك��ن مل����اذ� ن��ري��د ت��و���ش��ي��ل �ل��ك��ث��ري م���ن �لأجهزة 
هناك  كوكبنا؟  على  �لبع�س  بع�شها  مع  �ملت�شلة 
�أمثلة كثرية على ما قد يبدو عليه �أو ما قد تكون 
عليه �لقيمة �ملحتملة، فعلى �شبيل �ملثال �إن كنت 
باأ�شرع  ت�شل  �أن  وتريد  �جتماع  �إىل  طريقك  يف 
�طالع  ع��ل��ى  ت��ك��ون  �أن  ميكنها  ف�شيارتك  وق���ت، 
�لجتماع  ق��ب��ل  ل��ك  وت��خ��ت��ار  م��و�ع��ي��دك  ب�شجل 
و�إذ�  �جتماعك،  �ىل  لت�شل  �ملخت�شرة  �لطريق 
�أن  �شيارتك ميكنها  �مل��رور مزدحمة  كانت حركة 
باأنك  تخرهم  �لآخ���ر  �ل��ط��رف  �إىل  ن�شا  تر�شل 
يقوم  بك  �خلا�س  �ملنبه  لو  م��اذ�  �أي�شا  �شتتاأخر، 
�شباحا  �ملعينة  �ل�شاعة  يف  لال�شتيقاظ  بتنبيهك 
�لقهوة �خلا�س بك  �آل��ة �شانع  �أن يخر  وميكنه 
باأن ت�شنع قهوتك �خلا�شة يف �لوقت �لتي ت�شربها 
بدون �أن تفكر يف ذلك حتى، ماذ� لو بذلة �لعمل 
�أكرث ن�شاطا  �أن تقول لك متى و�أي��ن كنت  ميكن 
�لأجهزة  عن  �ملعلومات  كل  لك  وتقدم  و�إنتاجية 
وتقدم  �لعمل  �أث��ن��اء  ��شتخدمتها  �لتي  �لأخ���رى 
ل��ك ك��ل �ل��ت��ق��اري��ر ع��ن �ع��م��ال��ك، و�أك����د �ملحا�شر 
�و  �لأ�شياء  �إنرتنت  �شتخلقه  مما  �أمثلة  ه��ذه  �أن 
�و   Internet of things �نرتنت �لقيمة، 
�أي كل �شيء مت�شل خلدمة �لنا�س، كل    .IoT
�آلة تعمل من �أجلك بدون �أن ت�شغط على �أي زر. 
بدون �أن تتعب نف�شك يف تكر�ر �أمور ميكن لالآلة 
�أن تعملها لك وتفهم متى و�أين و�إىل متى تقوم 

بالأعمال من �أجلنا.

وعلى نطاق �أو�شع، ميكن تطبيق �إنرتنت �لأ�شياء 
 Internet of things �و �نرتنت �لقيمة، 
�لتي  �لذكية  �مل��دن  �لنقل،  �شبكات  على    IoTو�
ميكن �أن ت�شاعدنا على تقليل �لنفايات وحت�شني 
�ل��ك��ف��اءة لأ���ش��ي��اء مثل ����ش��ت��خ��د�م �ل��ط��اق��ة، وهذ� 
و  عي�شنا  طريقة  وحت�شني  فهم  على  ي�شاعدنا 

كيفية عملنا.
و�أ�شاف �أحمد عبد �ل�شمد �حلمادي:�إن �إنرتنت 
ف��ر���ش��ا ل  �شتتيح  �ل��ق��ي��م��ة،  �ن��رتن��ت  �أو  �لأ���ش��ي��اء 
حتدث،  �أن  ميكن  �لتي  �لت�شالت  يف  لها  نهاية 
مدى  �إىل  فهم  �أو  تخيله  ميكننا  ل  منها  �لكثري 
فاإنه  �شلوكياتنا،  و  �ليومية  حياتنا  على  ي��وؤث��ر 
�إنرتنت  ومل���اذ�  كيف  ن��رى  �أن  �ل�شعب  م��ن  لي�س 
هذ�  للنقا�شات،  كبرية  مو��شيع  تطرح  �لأ�شياء 
من  �لكثري  �أم���ام  �ل��ب��اب  بالتاأكيد  يفتح  �مل��ف��ه��وم 
�لفر�س �لعمالقة ولكن �أي�شا يخلق �لعديد من 
�لتحدي  هو  و�لأم���ان  �لأم��ن  ف�شوؤ�ل  �لتحديات، 
�مل��ل��ي��ار�ت من  �لأك���ر يف ه��ذه �مل�شاألة، فمع رب��ط 
�لأجهزة معا، كيف ميكن لالأ�شخا�س �لتاأكد من 
�أن معلوماتهم �شتبقى �آمنة؟ �أي�شا كيف لل�شركات 
يعر�س  �ل����ذي  �مل��ف��ه��وم  ه���ذ�  يف  ثقتها  ت�����ش��ع  �أن 
�ملناف�شني،  و  �لخ��رت�ق  �أخطار  �إىل  خ�شو�شيتها 
�لبيانات،  وت���ب���ادل  �خل�شو�شية  م�����ش��األ��ة  �أي�����ش��ا 
�ملو�شوع �لأكرث جدل هو �لأن يف �إنرتنت �لأ�شياء 
�أو �نرتنت �لقيمة،  حتى ميكن للمرء �أن يت�شور 
فقط كيف تت�شاعد �ملخاوف عندما نتحدث عن 
�ملليار�ت من �لأجهزة �ملت�شلة فيما بينها، ق�شية 
�ل�����ش��رك��ات �شتو�جه  �ل��ع��دي��د م��ن  �أن  �أخ����رى ه��ي 
حتدي �لكميات �لهائلة من �لبيانات �لتي ميكنها 
فال�شركات  �لثانية،  يف  �لأجهزة  هذه  تنتجها  �أن 
�شتحتاج �إىل كيان عمالق لتخزين وحتليل هذه 
�لبيانات، و�لبيانات �ليوم تباع و ت�شرتى بباليني 

�لدولر�ت، فهي �شر جناح �ل�شركات.
“همة” “و�مل�شتقبليون”

مدينة  لبلدية  �ل��ت��اب��ع  “همة”  ف��ري��ق  نظم  كما 
ملتقى  �لأول  �ل���ي���وم  ف���ق���ر�ت  ���ش��م��ن  �أب���وظ���ب���ي 
)�أف�����ك�����ار و�ب����ت����ك����ار( ور�����ش����ة ع���م���ل حت����ت عنو�ن 
)�ل��و�ق��ع �لف��رت����ش��ي( ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة 
�أن  �ل��ور���ش��ة  �أو���ش��ح��ت  ح��ي��ث  “م�شتقبليون”، 
من  جم��م��وع��ة  ه���ي  �مل�شتقبليون”  “حمطة 
جتمعهم  �ملحرتفة،  �لإمار�تية  �ل�شبابية  �لكو�در 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة، وتهدف  �مل����ج����الت  و�ح������دة يف  م��ظ��ل��ة 
�أحدث  وت��ط��وي��ر  متكاملة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �إىل 

وتبادل  مبتكرة  تقنية  �أع��م��ال  و�إن��ت��اج  �لتقنيات 
�لفريق  �لآخرين، ويقوم عمل هذ�  �خلر�ت مع 
و�أعمال  مبتكرة  تتج�شد يف جمموعة  روؤي��ة  على 
م�شتقبل  ب�شناعة  �لل���ت���ز�م  ور���ش��ال��ت��ه��م  ع��امل��ي��ة، 
�لتايل،  �لطريق لالأجيال  تقني متطور ومتهيد 
ويعمل �لفريق حتت �شعار: نحن حا�شر �مل�شتقبل 
، معززين بقيم �أهمها: �لبتكار و�لتميز وت�شحري 
من  �أجيال  وبناء  �ملجتمع،  لإ�شعاد  �لتكنولوجيا 

�لتقنيني ، و�شناعة �لتكنولوجيا . 
�إىل  “�مل�شتقبليون” يهدفون  �أن  و�أ�شارت �لور�شة 
عالية،  ج���ودة  ذ�ت  حملية  تقنية  �أع��م��ال  ت��ق��دمي 
وتوحيد �جلهود و�خلر�ت للتطوير يف �لتقنيات 
تكنولوجية  �بتكار�ت  وت�شويق  و�إن��ت��اج  �ملتقدمة، 
متطورة، و��شت�شر�ف �مل�شتقبل وو�شع خطة عمل 

تطويرية، ون�شر ثقافة �لبتكار و�لتكنولوجيا.
�مل�شاريع  م���ن  �ل���ع���دي���د  ويدير”�مل�شتقبليون 
و�لإبد�ع  و�مل�شتقبل،  و�لت�شويق،  �لإع��الم  �أهمها: 
يعمل  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل  م�شاريع  وم��ن  و�لب��ت��ك��ار، 
عليها �لفريق: م�شتقبل �لو�قع �ملعزز، وم�شتقبل 
بدون  �لطائر�ت  وم�شتقبل  �لفرت��شي،  �لو�قع 
و�لتطبيقات،  �مل��و�ق��ع  تطوير  وم�شتقبل  ط��ي��ار، 
وم�شتقبل �لروبوت، وم�شتقبل �لطباعة �لثالثية 
�لذكاء  وم�شتقبل  �لت�شميم،  وم�شتقبل  �لأب��ع��اد، 

�ل�شطناعي.
“حمطة م�شتقبليون” خدمات تقنية  كما تقدم 
و�أخرى غري تقنية، ومن �خلدمات �لغري �لتقنية، 
�ملحا�شر�ت،  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �ل��ب��ح��ث  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت، 

�لفعاليات، ور�س �لعمل مثل �لع�شف �لذهني. 
�ليوم �لثاين للملتقى

�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �ل��ي��وم �ل��ث��اين �لأرب���ع���اء 7 
�شيحفل  و�ب��ت��ك��ار(  �أف��ك��ار   ( م��ن ملتقى  ف��ر�ي��ر 
بالعديد من �لفقر�ت وور�س �لعمل و�لتي تتناول 
ب��ال�����ش��رح و�ل��ت��ف�����ش��ي��ل، دل��ي��ل �ل��ع��ا���ش��م��ة، تطبيق 
�لعا�شمة  م��ب��اين  وت��ط��ب��ي��ق  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  �أط���ف���ال 
���ش��ام��ل حول  ت��ق��دمي��ي  �إىل ع��ر���س  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
�لبحثية ل�شتخد�م ح�شاب �لنبعاثات  �لدر��شات 
�لكربونية مل�شاريع �لطرق و�لبنية �لتحتية ملدينة 
�أب��وظ��ب��ي، وع��ر���س تقدميي �آخ��ر حت��ت ع��ن��و�ن “ 
�لتطبيقات �مل�شتد�مة يف ت�شميم وتنفيذ و�شيانة 
�لطرق يف مدينة �أبوظبي”، حيث �شتبد�أ فعاليات 
و�شمن  �شباحا،  �لعا�شرة  �ل�شاعة  �لثاين  �ليوم 
ه���ذ� �لإط�����ار ت��رح��ب �ل��ب��ل��دي��ة مب�����ش��ارك��ة جميع 

�لأطر�ف وح�شورهم . 

برعاية حممد بن زايد 

كلية ال�شرطة حتتفل اليوم بتخريج دفعات املر�شحني واجلامعيني واجلامعيات 

�صمن م�صاركتها يف )�صهر الإمارات لالبتكار(

�شيف بدر القبي�شي يفتتح ملتقى )اأفكار وابتكار( واملعر�س امل�شاحب ويوقع خطة عمل م�شروع »زايد للمدن الذكية« ويعلن عن تطبيقات ذكية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وّج��ه 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم، 
�لتي  للتطّوع  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�شة  ف��ك��رة  بتعميم 
�أطلقتها �شرطة دبي على جميع �لدو�ئر �حلكومية 
ع��ل��ى ن�شر ق��ي��م �لعمل  يف �لإم�����ارة، ل��ت��ك��ون حم��ف��ز�ً 
�لتطوعي كو�جب �إن�شاين ووطني، و�لتز�م �أخالقي 

مبا يحمله من  قيم نبيلة.
�أن مثل هذه �ملبادر�ت تعك�س نهج  �إىل  و��شار �شموه 
دولة �لإمار�ت وحكومة دبي يف تعزيز قيم �لت�شامح 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  مفهوم  وتر�شيخ  و�ل��ت��ع��اون، 

ل�شيما بني �ل�شباب.
ن �شمو ويل عهد دبي جهود �شرطة دبي و�أخذها  وثمَّ
ب��زم��ام �مل��ب��ادرة يف �إط���الق ه��ذه �لفكرة �ل��ب��ّن��اءة مبا 
�ملن�شة  مُت��ّك��ن  �أه���د�ف �شامية حيث  ل��ه م��ن  ت��رم��ي 
�لإلكرتونية موظفي �شرطة دبي من �لطالع على 
ما  و�ختيار  و�ملنا�شبات،  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت  كافة 
ملا  وف��ق��اً  دعمها  يف  للتطّوع  جم��الت  م��ن  ينا�شبهم 

يتمتعون به من مهار�ت و�إمكانيات.
�أكادميية  لتخ�شي�س  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �شموه  و�أع����رب 
�شمن  تطّوعي  عمل  �شاعة   ”120“ دب��ي  �شرطة 

�مل���ر����ش���ح���ني، و”30”  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل���در�����ش���ي  �مل��ن��ه��ج 
�لدولة  ت���وج���ه���ات  مل���و�ك���ب���ة  ل��ل��م�����ش��ت��ج��دي��ن  ���ش��اع��ة 
قيم  �شيا�شتها  يف  تنتهج  �ل��ت��ي  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
�لعطاء و�لعمل �خلريي و�لإن�شاين، ل�شيما �أن دولة 
�مل�شاريع �لإن�شانية  �لر�ئدة يف  �لإم��ار�ت من �لدول 
�إىل  �إ�شهاماتها  متتد  بينما  �خل��ريي��ة،  و�مل���ب���ادر�ت 
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  وق��ال  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  خمتلف 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إن �شرطة دبي تقدم 
خدمة  يف  و�لتفاين  �لن�شباط  يف  مثالياً  من��وذج��اً 
و���ش��ون مكت�شباته،  رف��ع��ت��ه  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل��وط��ن 
مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع روؤي���ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف �إيجاد 
حتقيق  يف  �أدو�ره  تتكامل  ومتكاتف  �آم���ن  جمتمع 
هدف �لريادة �شمن خمتلف �ملجالت، منوها �شموه 
باملبادر�ت و�لإ�شهامات �ملجتمعية ل�شرطة دبي و�لتي 
تقدم �لقدوة يف �مل�شاهمة �لإيجابية يف تقدم �ملجتمع 
وحتقيق �شعادة �أفر�ده.  من جانبه �أكد �شعادة �للو�ء 
عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، �أن 
�إطالق �ملن�شة �للكرتونية ياأتي جت�شيد�ً لتوجيهات 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
“رعاه �هلل” ب�شرورة تعزيز دور ومفهوم �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية بني �لأفر�د، و�إطالق �شمو ويل عهد دبي 

روح  تر�شيخ  �إىل  تهدف  لدبي” �لتي  “يوم  مل��ب��ادرة 
ليوم  �ملجتمع  �أف���ر�د  تخ�شي�س  خ��الل  من  �لتطوع 
ل��الأع��م��ال �لتطوعية  �ل��ع��ام على �لأق���ل  و�ح���د م��ن 
و�لتي  �لتطوعية،  �لأن�شطة  �أ�شكال  خمتلف  �شمن 
من �ملمكن �أن يبادر بها �ملتطوعون بتخ�شي�س جزء 
خر�تهم  �أو  ومو�هبهم  يتنا�شب  ومب��ا  وقتهم  م��ن 
�لعملية �أو �لنخر�ط يف ن�شاط تطوعي مع مبادر�ت 
�ملجتمع.  خل��دم��ة  �ملختلفة  �مل��ن��ظ��م��ات  �أو  �جل��ه��ات 
باإطالق  �جل���دي���دة  �مل���ب���ادرة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أو����ش���ح 
م�شاركة  �شمن  تاأتي  �لإلكرتونية  �لتطوع  من�شة 
�شرطة دبي يف مبادر�ت وم�شاريع �لدولة لالحتفاء 
�لقائد  قيم  تخّلد  وطنية  كمنا�شبة  ز�يد”،  ب��”عام 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
حتقيق  على  �لعمل  خالل  ثر�ه” من  �هلل  “طيَّب 
�إرثه  �أه����د�ف جت�شد م��ب��ادئ��ه وق��ي��م��ه وت��خ��ّل��د  ع���دة 
مب�شروعات ومبادر�ت، و��شتكمال لعام �خلري �لذي 
��شتند لثالثة حماور �أحدها �لتطوع.   وقال �شعادة 
�للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �إن �شرطة دبي حري�شة 
على دعم توجهات �لدولة، وتر�شيخ قيمها ومبادئها 
لدى �لأفر�د، و�إن ثقافة �لتطوع وم�شاعدة �لآخرين 
يف �لد�خل و�خلارج كانت من بني �لقيم �لنبيلة �لتي 
عرف بها �ملوؤ�ش�س و�لقائد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

يف  وتاأ�شلت  ثر�ه”،  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
للكرم  عنو�نا  �ليوم  دولتنا  لت�شبح  �لإم���ار�ت  �شعب 

و�لعطاء وفعل �خلري.
على  �مل��وظ��ف��ني  �شتحفز  �ملن�شة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  وب���نّي 
�ملبادرة و�لتطوع وفق �آلية منظمة وو��شحة، ما من 
�شاأنه تر�شيخ قيم �لعطاء و�لتكافل و�لأمان لتحقيق 
و�أهد�ف  قيم  وهي  للمجتمع،  و�ل�شعادة  �ل�شتقر�ر 
و�لجتماعي،  �لأمني  �ل�شرطي  عملنا  جوهر  متثل 
للجهود  ورك��ي��زة  عقيدتنا  جوهر  متثل  ذل��ك  وقبل 
عهد  منذ  �لر�شيدة  قيادتنا  تبذلها  �لتي  �حلثيثة 
نهيان رحمه  �آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

�هلل.
�لب�شطي،  حممد  ع��ب��د�هلل  �شعادة  ق��ال  جهته  وم��ن 
�إن  دب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�ط����الق �مل��ن�����ش��ة �لل��ك��رتون��ي��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ياأتي 
�شمو  �أطلقها  �ل��ت��ي  ل��دب��ي  ي��وم  م��ب��ادرة  م��ع  متا�شياً 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
�إمي���ان���اً منه  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي،  ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س �ملجل�س 
جمتمع  لبناء  كو�شيلة  �لتطوعي  �لعمل  باأهمية 
متما�شك يقدم خدمات جمتمعية ت�شتثمر �ملهار�ت 
و�خل������ر�ت و�ل���ط���اق���ات �ل��ف��ردي��ة و�جل��م��اع��ي��ة مبا 
غاياتها  حتقيق  يف  وي�شهم  �لإم��ارة  توجهات  يخدم 

�ل�شرت�تيجية.
ثقافة  ن�شر  يف  دبي  �شرطة  بجهود  �لب�شطي  و�أ�شاد 
�ل��ت��ط��وع وم��ب��ادرة ي��وم ل��دب��ي ق��ائ��اًل: “�إن �لأف���ر�د 
�ل��ك��ام��ن��ة للبذل  �ل��ط��اق��ات  ل��دي��ه��م  دب���ي  يف جمتمع 
�ملوؤ�ش�شات  يف  ودورن���ا  �ملجتمع،  خدمة  يف  و�ل��ع��ط��اء 
و�ملبتكرة،  �لإب��د�ع��ي��ة  �لتطوعية  �لفر�س  نقدم  �أن 
�لكادر  لتوعية  دب��ي  �شرطة  ب��ه  قامت  �ل��ذي  �لأم���ر 
�ل�شرطي بثقافة �لتطوع يف خمتلف مناحي �حلياة 

وتر�شيخها يف �ملجتمع«.
�ل����رزوق����ي، م��دي��ر �لإد�رة  �ل��ع��م��ي��د خ��ال��د  و�أو����ش���ح 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف ���ش��رط��ة دب����ي، �أن 
�ملن�شة �للكرتونية تربط �ملوظف بكافة �لفعاليات 
و�ملبادر�ت و�لحتفالت �لتي تنظمها كل �إد�رة عامة 
ومركز �شرطة يف �لإمارة، ومن خالل �طالع �ملوظف 
على طبيعة كل مبادرة �أو فعالية و�لتفا�شيل �ملتعلقة 
�شيوؤديها  �لتي  �ملهام  �إىل  �إ�شافة  وزمانها  مبكانها 
�لتطوع  يف  �لر�غبني  باإمكان  �شي�شبح  �ملتطوعون، 

�ختيار ما يتنا�شب مع قدر�تهم ومهار�تهم.
و�أكد �لعميد �لرزوقي �أن �ملن�شة متكن �ملتطوع من 
ما  و�إ���ش��اف��ة  �لوظيفي،  رق��م��ه  وف��ق  بياناته  �إدخ���ال 
�ملطلوبة،  بال�شهاد�ت  وتعزيزها  مهار�ت  من  لديه 
د�خل  ب��ه  خ��ا���ش��ا  م��ل��ف��ا  �مل��وظ��ف  �شيمتلك  وب��ذل��ك 

�لنظام يحوي كافة �ملعلومات و�شاعات �لتطوع �لتي 
�شيدعم  ما  وه��و  �خلارجية،  م�شاركاته  من  حققها 

عملية �ختياره يف �ملبادرة �أو �لفعالية.
و�أ�شاف �أن �آلية �لتطوع �شتمتد �إىل قيام كل من�شق 
م�شاركة  من  و�لتاأكد  بالإ�شر�ف  مبادرة  �أو  فعالية 
�أد�ئهم  وتقييم  �ل��ن��ظ��ام،  يف  �مل�شجلني  �مل��ت��ط��وع��ني 
وفعالية م�شاركتهم، ومن ثم منحهم �شهادة معتمدة 
عر بريدهم �للكرتوين، منوها باأن �ملن�شة �شتفتح 
�شرطة  خ���ارج  م��ن  للمتطوعني  م�شتقبال  �مل��ج��ال 
مبادر�ت  يف  للتطوع  �جلن�شيات  خمتلف  وم��ن  دب��ي 
�أي�شا  و�شيتم  دب���ي،  �شرطة  و�ح��ت��ف��الت  وف��ع��ال��ي��ات 
منحهم �شهاد�ت معتمدة توثق �أعمالهم �لتطوعية.

وبدوره قال �لعميد �لدكتور غيث غامن �ل�شويدي، 
مدير �كادميية �شرطة دبي �إن تخ�شي�س “120” 
للطلبة  �لدر��شي  �ملنهج  �شاعة عمل تطوعي �شمن 
�ملر�شحني و”30” �شاعة للم�شتجدين جاء ملو�كبة 
كما  �لتطوعي،  �لعمل  �أهمية  يف  �ل��دول��ة  توجهات 
�لتي  �لتطوع  �أه���د�ف  حتقيق  يف   �ملن�شة  �شت�شاهم 
ت��خ��دم �مل��ج��ت��م��ع يف جم����الت م��ت��ع��ددة، م���ن خالل 
و�إك�شابهم  �لإيجابي لطاقاتهم وقدر�تهم،  �لتفعيل 
ت�شييق  �إىل  �إ���ش��اف��ة  م��ت��ن��وع��ة،  وخ����ر�ت  م���ه���ار�ت 

�لفجوة، بينهم وبني �ملجتمع، وتلبية �حتياجاتهم.

•• عجمان ـ الفجر 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي، ع�شو 
�فتتح  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
معايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد 
�أم�س  �حلاكم  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمي 
�لدورة �ل�شاد�شة من معر�س عجمان 
“�يتك�س  و�لتدريب  للتعليم  �ل��دويل 
جتارة  غرفة  تنظمه  2018” �لذي 
مقولة  �شعار  حتت  عجمان  و�شناعة 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب���اإذن �هلل  ل��ه  �ملغفور 
 “ ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�إن ر�شيد �أي �أمة متقدمة هو �أبناوؤها 

�ملتعلمون«.
وي�شارك يف �ملعر�س �لذي ي�شتمر ملدة 
ثالثة �أيام يف مركز �لمار�ت لل�شيافة 
مبنطقة �جلرف يف عجمان �أكرث من 
35 موؤ�ش�شة تعليمية حملية وعربية 

ودولية ميثلون 13 دولة عربية. 
للموؤ�ش�شات  من�شة  �ملعر�س  ويعتر 
لقاء  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتعليمية 
ط��ل��ب��ة �إم��������ارة ع���ج���م���ان و�لإم����������ار�ت 
ومقيمني  م���و�ط���ن���ني  م���ن  �مل����ج����اورة 
و�خت�شا�شاتها  بر�جمها  للتعريف 
وك���ذل���ك �ل��ت�����ش��ه��ي��الت �مل���ق���دم���ة �إىل 
و�للتحاق  �لت�شجيل  خ��الل  �لطلبة 
ب����ه����ذه �مل���وؤ����ش�������ش���ات �����ش����و�ء لإك����م����ال 
�لدر��شات  �أو  �جل��ام��ع��ي��ة  در����ش��ت��ه��م 
�لعليا و�لتعرف �إىل �آخر �لتطور�ت يف 
�ل�شاأن �لتعليمي حمليا وعربيا ودوليا 

�إ�شافة �إىل فتح قنو�ت �لتعاون وتبادل 
�ملحلية  �جل���ام���ع���ات  ب����ني  �خل�������ر�ت 

و�لعربية و�لأجنبية.
ق���ام م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ماجد 
�شعادة  ي��ر�ف��ق��ه  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �شعيد  ب��ن 
جمل�س  و�أع�����ش��اء  �ملويجعي  ع��ب��د�هلل 
�أرج�����اء  يف  ت��ف��ق��دي��ة  ب��ج��ول��ة  �لإد�رة 
�إىل  خاللها  ��شتمع  �ملعر�س  و�أجنحة 
و�مل�شوؤولني  �مل�شاركني  من  و�ف  �شرح 
ع���ن �لأج��ن��ح��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة مل���ا حتتويه 
ب��ر�م��ج تعليمية  ه���ذه �لج��ن��ح��ة م��ن 
�جلامعات  ت��ق��دم��ه��ا  وت��خ�����ش�����ش��ات 
لتكنولوجيا  وم���و�ك���ب���ت���ه���ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�لتي  �ل���ت���ق���ن���ي���ات  و�أح���������دث  �مل���ع���رف���ة 

ت�شاعد �لطلبة على �لتعلم من خالل 
�لر�مج و�لأجهزة �ملخ�ش�شة للعملية 

�لتعليمي .
���ش��ع��ادة حمد  �مل��ع��ر���س  �ف��ت��ت��اح  ح�شر 
ر��شد �لنعيمي مدير �لديو�ن و�شعادة 
عبد�هلل �ملويجعي رئي�س جمل�س �إد�رة 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان و�أع�شاء 
جمل�س �إد�رة �لغرفة و�أع�شاء �للجنة 
�لدو�ئر  وم�����در�ء  وروؤ�����ش����اء  �مل��ن��ظ��م��ة 
�حلكومية وكبار �مل�شوؤولني و�ملدعوين 

و�أ�شحاب �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة .
ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل  و�أ���ش��اد 
ب���ن ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع��ق��ب ج��ول��ة يف 
و�لنمو  بالتطور  �مل�شاركة  �لأج��ن��ح��ة 
�مل����ت����ز�ي����د و�ل���ت���و����ش���ع �ل���ك���ب���ري �ل����ذي 
�لدولة  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  ي�����ش��ه��ده 
لقطاع  حتتية  بنية  م��ن  ت��وف��ره  وم���ا 
�ملد�ر�س  �إن�����ش��اء  ح��ي��ث  م���ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
باأف�شل  وجت���ه���ي���زه���ا  و�جل����ام����ع����ات 
�لأجهزة �لتعليمية، مثمنا وجود هذ� 
�لعدد �لكبري من �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
يف �مل����ع����ر�����س �ل����ت����ي ت����ق����دم خ���دم���ات 
تتناول كل  �أكادميية وتعليمية وفنية 
هذ�  على  دليل  �لعلمية  �لتخ�ش�شات 

�لنمو يف �مل�شرية �لتعليمية.
�لتعليم  و�أك��د على قوة ومتانة قطاع 
بكل مر�حله �لذي ي�شتند �إىل �أ�شاليب 
�لع�شر  ت���و�ك���ب  وم��ب��ت��ك��رة  م��ت��ط��ورة 
وحاجته  جمتمعنا  طموحات  وتلبي 
�إىل مزيد من �لتطور ومو�كبة �لثورة 

و�لبتكارية   و�لإب����د�ع����ي����ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
وجمالت �لذكاء �ل�شطناعي ويف كل 
مناحي �حلياة حتى ن�شل �إىل �أهد�فنا 

�ملن�شودة.
قطاع  يف  �ل�شتثمار  �إن  معاليه  وق��ال 
كونه  و�لأج��دى  �لأف�شل  هو  �لتعليم 
�لتعليم  يف  �ل�شباب  ح��اج��ات  يالم�س 
�لعلم  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �مل�شتقبل  وب��ن��اء 
�ملجالت  ك��ل  و�لب��ت��ك��ار يف  و�مل��ع��رف��ة 
ودولتنا   جمتمعنا  ع��ل��ى  ينعك�س  م��ا 
و�لعلمي  �ل��ث��ق��ايف  و�ل��ت��ق��دم  ب��اخل��ري 
�ل�شلة  ذ�ت  �لقطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
�ملد�ر�س  ط��ل��ب��ة  م���ن  �ل�����ش��ب��اب  د�ع���ي���ا 
�لتعلم  �إىل  و�جل���ام���ع���ات  و�مل���ع���اه���د 
ونافع  جديد  هو  ما  كل  يف  و�لتب�شر 
وخدمة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  مل�����ش��ريت��ه��م 

�أوطانهم.
 و�ثنى على �جلهود �ملبذولة من قبل 
و�مل�شتوى  �مل��ع��ر���س  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني 
��شتمر�ر  �إن  وق���ال  للتنظيم  �ل��ر�ق��ي 
�لتو�يل  على  �ل�شاد�س  للعام  �ملعر�س 
يوؤكد جناح فكرته �لتي ��شتندت على 
من  �ملو�طن  لل�شباب  �لفر�شة  �إتاحة 
�جلامعات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  �جل��ن�����ش��ني 
�مل�شتوى  ذ�ت  و�مل����د�ر�����س  و�ل��ك��ل��ي��ات 
وعلى فر�س �لعمل و�لتدريب �ملتاحة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ل���دى  و�مل��ت��وف��رة 
�جلهد  لتوفري  �ل��دول��ة  يف  و�خلا�شة 
�لفر�س  عن  للبحث  �لنتقال  وعناء 

�لتعليمية و�لتدريبية.

ت�����ب�����ادل �خل���������ر�ت و�لط����������الع على 
م�شتجد�ت �لر�مج �لتعليمية

رئي�س  �ملويجعي  �شعادة عبد�هلل  و�أكد 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
�لفتتاح  له عقب  ت�شريح  عجمان يف 
بتنظيم  عجمان  غرفة  حر�س  على  
للتعليم  �ل������دويل  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س 
و�ل��ت��دري��ب ���ش��ن��وي��ا مل��ا ل��ه م��ن دور يف 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  و��شتد�مة  دعم 
ب�شكل  ع��ج��م��ان  �إم������ارة  وت��ط��وره��ا يف 
ع�����ام�����ة حيث  و�لم����������������ار�ت  خ�����ا������س 
بالن�شخ  �خل���ا����ش���ة  �ل���ن���ت���ائ���ج  ت�����ش��ري 
�أهميته  �إىل  �مل��ع��ر���س  م���ن  �ل�����ش��اب��ق��ة 
وم�شاهمته  �مل�����ش��ارك��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
�مل�شجلني  �ل��ط��ل��ب��ة  �ع�����د�د  زي�����ادة  يف 
هذ�  �مل�شاركة  �لتعليمية  باملوؤ�ش�شات 
تبادل �خل��ر�ت و�لطالع  �إىل جانب 
�لتعليمية  �ل��ر�م��ج  م�شتجد�ت  على 
�لتعليمية  �لو�شائل  و�هم  �مل�شتحدثة 
�ملبتكرة. وقال �إن �ملعر�س يعتر �أحد 
غرفة  عليها  حت��ر���س  �ل��ت��ي  �لأدو�ت 
�ل�شتثمار  ن��ح��و  ل��ل��ت��وج��ي��ه  ع��ج��م��ان 
�لتعليمي  �لقطاع  وتطوير  �لأخ�شر 
مبا يرتجم توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
عجمان  �م��ارة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�لذي يويل �لقطاع �لتعليمي رعاية 
جهود  على  �نعك�شت  خا�شة  و�همية 
وتطوير  تنمية  مو��شلة  يف  �ل��غ��رف��ة 
�لقطاع مبا يج�شد روؤية �إمارة عجمان 
فنجاح �ملعر�س و��شتمر�ريته وتطوره 
م�شتمر ول حمدود  دعم  نتيجة  جاء 

من �لقيادة �لر�شيدة.
تنظيم  م���ن  �ل���ه���دف  �أن  و�أ�����ش����اف    
للموؤ�ش�شات  �ل������رتوي������ج  �مل����ع����ر�����س 
�لتعليمية �لأع�شاء يف غرفة عجمان 
و�أولياء  �ل��ط��ل��ب��ة  خ��دم��ة  ج��ان��ب  �إىل 
جلامعات  م��ن�����ش��ة  ب��ت��وف��ري  �لأم�������ور 
لتمكن  وم���ع���ت���م���دة  ر�ئ�������دة  وك���ل���ي���ات 
�ل��ط��ال��ب م��ن �مل��ق��ارن��ة ب��ني �أك���رث من 
ليختار  جامعة  م��ن  و�ك��رث  تخ�ش�س 
فبح�شب  �ملهنية  وميوله  ينا�شبه  م��ا 
�خلا�شة  و�ل���ب���ي���ان���ات  �لح�����ش��ائ��ي��ات 
�لإمارة  م�شتوى  على  �لتعليم  بقطاع 
و�شلت    2017-2016 ل�����ش��ن��ه 
و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  �ع���د�د 

 65 73 مدر�شة ت�شم �كرث من  �إىل 
�لف طالب وطالبة منهم ما يقارب 8 
�آلف طالب وطالبة باملرحلة �لثانوية 
 2486 �لإم����ارة  م��د�ر���س  ت�شم  كما 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  ومعلمة  معلم 
�ملعر�س  ي�����ش��ت��ه��دف��ه��م  و�خل����ا�����ش����ة 
�لتخ�ش�شات  �أح�����دث  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �لأدو�ت  و�ح��������دث 

�لعملية �لتعليمية.
ليخدم  ج���اء  �مل��ع��ر���س  �ن  �إىل  و�أ����ش���ار 
و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  طلبة 
در��شتهم يف  ��شتكمال  عن  و�لباحثني 
�ل��دول��ة ك��ك��ل وخ��ا���ش��ة يف ظ��ل �ملوقع 
عجمان  �إم��ارة  يف  للمعر�س  �ملتو�شط 
ل��ه حيث  �ل��و���ش��ول  و���ش��رع��ة  و�شهولة 
للمرحلة  �ل��ط��ل��ب��ة  �ع�������د�د  و����ش���ل���ت 
على  �حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  �لثانوية 
�أل����ف و104   56 �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وىل 
�لطلبة  و�ع��������د�د  وط���ال���ب���ات  ط�����الب 
للمرحلة �لثانوية يف �ملد�ر�س �خلا�شة 
على م�شتوىل �لدولة 96 �ألف و219 

طالبا وطالبة.
�لتنوع  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ع��ر���س  ويحظى 
�لتعليمية  ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات  �مل���ت���م���ي���ز 
�ل��دول��ة �و  ���ش��و�ء م��ن د�خ���ل  �مل�شاركة 
من  كبري  ع��دد  با�شتعر��س  خارجها 
�ملعتمدة  و�ل����ر�م����ج  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
و�ملبتكرة و�لتي ت�شتهدف �شوق �لعمل 
�لوقت  �لدولة وخارجها خالل  د�خل 
�لر�هن و�ل�شنو�ت �لقادمة ل�شيما �ن 
�لوترية  ذ�ت  �لقت�شادية  �مل��ت��غ��ري�ت 
ونطلع  نتابع  �أن  ت�شتدعي  �ل�شريعة 
�لكادميية  �ل���ر�م���ج  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

�حلديثة و�ملبتكرة ب�شكل د�ئم.

و�مل�شاركة  �خلارجية  �لزيار�ت  تعزيز 
يف كرى معار�س �لتعليم �لدولية

�شامل  �����ش����ع����ادة  �أ������ش�����اد  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
عجمان  غ��رف��ة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شويدي 
ب��اأه��م��ي��ة م��ع��ر���س ع��ج��م��ان �ل����دويل 
دعم  يف  ودوره  و�ل���ت���دري���ب  للتعليم 
�حلركة �لتعليمية مو�شحا �ن تنظيم 
يعك�س  �ل�شاد�شة  ن�شخته  يف  �ملعر�س 
تطور ومنو �لقطاع �لتعليمي يف �إمارة 
جهود  وي��وؤك��د  خ��ا���س  ب�شكل  عجمان 
�ملجتمعي  دوره��ا  تعزيز  على  �لغرفة 
ل�شتد�مة كافة �لقطاعات و�ملجالت.

و�أ�شار �إىل وجود خطة عمل م�شتقبلية 
عجمان  غرفة  خاللها  من  ت�شتهدف 
عجمان  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
�خلارجية  �ل����زي����ار�ت  ب���زي���ادة  وذل����ك 
�لتعليم  معار�س  كرى  يف  و�مل�شاركة 
مبقومات  �لتعريف  ب��ه��دف  �ل��دول��ي��ة 
عجمان  يف  �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي  �ل����ق����ط����اع 
و������ش����ت����ع����ر������س خم���ت���ل���ف �ل����ر�م����ج 
�لطلبة  ل����ش���ت���ق���ط���اب  �لك����ادمي����ي����ة 
�لتو�شع  ل��ل��در����ش��ة يف �لم����ارة وب��ح��ث 
لأن�����ش��اء و�ف��ت��ت��اح ف��روع ج��دي��دة خارج 

�لدولة.
امل�صاحبة  الفعاليات  تــنــوع 

وور�س العمل
و�أو�شح نا�شر �لظفري رئي�س �للجنة 
للتعليم  ع��ج��م��ان  مل��ع��ر���س  �مل��ن��ظ��م��ة 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و�ل��ت��دري��ب 
يف  حر�س  �ملعر�س  �أن  �لأع�شاء  دع��م 
ن�شخته �ل�شاد�شة على تنوع �لفعاليات 
بالتعاون مع  �لعمل  وور�س  �مل�شاحبة 
عدد من �جلهات ويف مقدمتها وز�رة 
�شتحر�س  و�ل��ت��ي  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 

ع��ل��ى ت��ع��ري��ف وت��وج��ي��ه �ل��ط��ل��ب��ة ملهن 
ووظائف �مل�شتقبل.

�لعام  هذ�  ي�شهد  �ملعر�س  �أن  و�أ�شاف 
و�مللحقني  للجامعات  �لأول  �مللتقى 
عدد  مظلته  حت��ت  لي�شم  �لثقافيني 
�مل���ل���ح���ق���ني �ل���ث���ق���اف���ي���ني وم�������ش���وؤويل 
�ل�����ش��ف��ار�ت و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ات م���ن جهة 
وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف عجمان 
�إيجاد  �أخ��رى مبا يعزز من  من جهة 
ق��ن��اة ت��و����ش��ل م��ب��ا���ش��رة ب��ني خمتلف 
م���ن خاللها  ت�����ش��ت��ع��ر���س  �لأط��������ر�ف 
�لر�مج  �أه��م  على  و�لتعرف  �لتعاون 
و�لتخ�ش�شات و�ملز�يا �لتي تتمتع بها 
جامعات وكليات �لإمارة وبحث كل ما 
�لأكادميي  �لتعاون  تعزيز  �شاأنه  من 

بني كافة �لأطر�ف.
و�ولياء  �لطلبة  �لظفري  نا�شر  ودعا 
��شتكمال  ع���ن  و�ل���ب���اح���ث���ني  �لأم�������ور 
�ملعر�س  ل����زي����ارة  �ل��ع��ل��ي��ا  در�����ش���ت���ه���م 
�أيام  و�ل��ذي ي�شتمر على م��د�ر ثالثة 
�شباحا  �لعا�شرة  م��ن  �ب��و�ب��ه  ويفتتح 
على  لالطالع  ع�شر�  �لر�بعة  وحتى 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمة �مل�شاركة و�لتعرف 
من  و�ل�شتفادة  �لر�مج  �ح��دث  على 

ور�س �لعمل و�لفعاليات �مل�شاحبة.
�لرتبية  وز�رة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  ووج�����ه 
�ل���ر�ئ���د يف �إجناح  ل���دوره���ا  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
عجمان  م���ن���ط���ق���ة  و�إىل  �مل����ع����ر�����س 
و�ملوؤ�ش�شات  و�جل���ه���ات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  
�لر�عية لفعاليات �ملعر�س “�ت�شالت � 
جامعة عجمان � كلية �ملدينة �جلامعية 
ل���الإع���الم ود�ر  �ل�����ش��ارق��ة  � م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�لن�شر  و�لطباعة  لل�شحافة  �خلليج 

وفندق ر�دي�شون بلو � عجمان«.

•• دبي -وام: 

�أطلقت جمعية د�ر �لر حملة مو�شعة لبناء �مل�شاجد ورعايتها و�إعمارها 
مبختلف �إمار�ت �لدولة حتت �شعار “و�أن �مل�شاجد هلل” يف �إطار فعالياتها 
ومباد�رتها يف “عام ز�يد«. وت�شكل هذه �حلملة ترجمة ل�شيا�شة �لدولة 
“بيوت �هلل” عز  لرعاية  �شاملة  بتوفري مظلة  �لر�شيدة  �لقيادة  وروؤي��ة 
فيها  �خل��دم��ات  �أف�شل  وت��وف��ري  و�شيانتها  وت�شييدها  وخدمتها  وج��ل 
�ل�شرت�تيجية  و�أه��د�ف��ه��ا  �جلمعية  لر�شالة  وتفعيال  �مل�شلني  ل�شالح 
�لر�مية �إىل �إقامة م�شاريع خريية عر �لتكامل مع �أهل �خلري و�لإح�شان 
يف �لدولة نحو ن�شر قيم �ل�شعادة ومفاهيم �لت�شامح. وقال عبد�هلل علي 
تتو��شل  �حلملة  �إن  �لر”  ل�”د�ر  �لتنفيذي  �ملدير  �لفال�شي  ز�ي��د  بن 
10 ماليني  وت�شتهدف جمع  �ل��ق��ادم  وم��ار���س  �جل��اري  �شهرين فر�ير 

درهم ل�شالح م�شاريع بناء �مل�شاجد وعمارتها ..م�شري� �إىل �أن �جلمعية 
تنفيذ  على  حر�شا  �خل��ريي��ة  للحملة  ت�شويقية  زمنية  ج��دول��ة  و�شعت 
�لنور يف مطلع كل عام جديد  وروؤيتها  �مل�شاريع �خلريية �حليوية  تلك 
�لعن�شر  باعتبارهم  و�مل�شاندة  �لدعم  يف  و�لعطاء  �خل��ري  �أه��ل  باإ�شر�ك 
�لأ�شا�شي يف م�شاريع �جلمعية وبر�جمها وخدماتها ب�شورة تكاملية بني 
�لطرفني ..م�شدد� على �شعي �جلمعية يف حملتها �جلديدة و�شو�ها من 
حمالت على تعزيز �لوعي �لثقايف ب�شماحة �لدين �لإ�شالمي وو�شطيته 
و�ع��ت��د�ل��ه. وم���ن ج��ان��ب��ه �أو���ش��ح ع��م��ر�ن حم��م��د ع��ب��د�هلل رئ��ي�����س قطاع 
ر�ئ��د� وحيويا  “د�ر �لر” ت��وؤدي دور�  �أن  �مل�شاريع �خلريية يف �جلمعية 
يف قطاع بناء �مل�شاجد يف �لدولة و�لعامل بالتعاون و�لتن�شيق مع �شركائها 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني  من �لهيئات �خلارجية يف دول عديدة بجانب 
�ملحليني ..لفتا �إىل �أن �حلملة �لو��شعة تعنى بكافة �شوؤون �مل�شاجد د�خل 

ورعاية  و�شيانة  لها  �إ�شافات  وبناء  �شامل  ت�شييد  من  وخارجها  �لدولة 
و�شو�ها. و�أ�شار عمر�ن حممد �إىل �أن “د�ر �لر” �شيدت على مد�ر 14 
�ملح�شنني  مع  بالتكامل   2017 �ملا�شي  �لعام  حتى   2004 من  عاما 
بالتعاون و�لتن�شيق  37 دولة  و276 م�شجد�ً يف  �ألفاً   20 و�أهل �خلري 
مليونا   855 �إىل  و���ش��ل��ت  �إج��م��ال��ي��ة  بتكاليف  خ��ارج��ي��ة  هيئة   58 م��ع 
و309 �آلف و950 درهما مقابل 19 م�شجد� د�خل �لدولة من بينها 
�ملا�شية يف �إمار�ت دبي و�ل�شارقة  13 م�شجد� �أجنزت على مد�ر �لأعو�م 
ور�أ�س �خليمة وعجمان و�لفجرية و�أم �لقيوين بتكاليف �إجمالية بلغت 
و6 م�شاجد قيد �لإن�شاء يف دبي  درهما  و225  �ألفا  و36  مليونا   33
م�شاجد  و5  دره��م  �أل��ف  و958  مليونا   21 بقيمة  وعجمان  و�أبوظبي 
قيد �لدر��شة و�لعتماد وتبحث عن �لتمويل و�مل�شاهمة يف بنائها يف دبي 
و�أبوظبي وعجمان ور�أ�س �خليمة بتكلفة 15 مليونا و650 �ألف درهم.

دار الرب تطلق حملة )واأن امل�شاجد هلل( لبنائها واإعمارها ورعايتها

حمدان بن حممد يوجه بتعميم من�شة التطوع الإلكرتونية على جميع الدوائر احلكومية يف دبي

ماجد النعيمي يفتتح الدورة ال�شاد�شة من معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب 2018

م��رور راأ�س اخليم���ة يح����ذر م���ن ال�ش���رع����ة املخ����الف����ة
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

��شتمر�ر� حلملة �لتوعوية �لحتادية 
�ل�شرعة  ت��دع  )ل  �لد�خلية  ل����وز�رة 
جتعل منك قاتاًل( ، وزع فرع �لتوعية 
و�لإع��������الم �مل�������روري ب��������اإد�رة �مل����رور 
و�لدوريات بالإد�رة �لعامة للعمليات 
�ملركزية يف �شرطة ر�أ�س �خليمة عدد�ً 
م��ن �ل���رو����ش���ور�ت �ل��ت��وع��وي��ة حول 
وما  عالية  ب�شرعة  �لقيادة  خماطر 
ينتج عنها من وقوع حو�دث مرورية 
و�إ�شابات ووفيات ، ��شتهدفت �شائقي 
�ملركبات ووجه فريق �لتوعية �لن�شح 
�شرورة  ع��ل��ى  لل�شائقني  و�لإر����ش���اد 
�ملرورية  �ل��ق��و�ع��د و�لأن��ظ��م��ة  �ت��ب��اع 

�مل��ع��م��ول ب��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لدولة 
و�لإ�شابات  �حل���و�دث  لوقوع  تفادياً 

�لنقبي  �ل�شم  �أحمد  �لعقيد  و�أك��د   ،
و�ل�����دوري�����ات  �مل��������رور  �إد�رة  م���دي���ر 

على  �لإد�رة  ح��ر���س  �إىل  ب���الإن���اب���ة 
�لد�خلية  وز�رة  ت��وج��ه��ات  ت��ط��ب��ي��ق 

ب�شرعة  م��رك��ب��ات��ه��م  ق����ي����ادة  ب���ع���دم 
�لبليغة  وعو�قبها  للقانون  خمالفة 

على جميع م�شتخدمي �لطريق مبا 
فيهم �ل�شائقني �ملخالفني .
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•• دبي-وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي 
ومعر�س  موؤمتر  من  و�لع�شرين  �لثانية  �ل��دورة 
�لأ���ش��ن��ان ومعر�س طب  �ل���دويل لطب  �لإم����ار�ت 
�لأ�شنان �لعربي “�إيدك دبي 2018 “ يف مركز 
دب���ي �ل����دويل ل��ل��م��وؤمت��ر�ت و�مل��ع��ار���س �ل���ذي يعد 
�أكر حدث متخ�ش�س يف طب �لأ�شنان يف منطقة 
�شرق  وج��ن��وب  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

�آ�شيا و�لثاين على م�شتوى �لعامل.
ب��ج��ول��ة يف �ملعر�س  ب��ع��د �لف��ت��ت��اح  ���ش��م��وه  وق����ام 
�مل�شوؤولني �لتقى خاللها ممثلي  برفقة عدد من 
بلغ  و�ل��ت��ي  �مل�شاركة  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شركات 
من  دول�����ة   133 م���ن  ���ش��رك��ة   2484 ع���دده���ا 

�لتقنيات  �أح����دث  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
و�مل��ع��د�ت يف جم��ال ه��ذه �ل�شناعة. و�أ���ش��اد �شموه 
و�هتمام  و�ملعر�س  �مل��وؤمت��ر  يف  �مللحوظ  بالتطور 
وزيادة  �حل��دث  ه��ذ�  يف  بامل�شاركة  �ملتز�يد  �ل��دول 
�أنحاء  �شتى  من  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شركات  ع��دد 
�لعامل. وقال �لدكتور عبد�ل�شالم �ملدين �لرئي�س 
�لتنفيذي ملوؤمتر ومعر�س “�إيدك دبي” �لرئي�س 
�لتنفيذي لالحتاد �لعلمي �لعاملي لطب �لأ�شنان 
�ن ه���ذ� �حل����دث ي��ح��ر���س ك���ل ع���ام ع��ل��ى تقدمي 
ك��ل م��ا ه��و جديد يف جم��ال ط��ب �لأ���ش��ن��ان ليمنح 
�لتعرف  يف  مثالية  فر�شة  و�ملمار�شني  �ملخت�شني 

على �آخر �لبتكار�ت �لعلمية.

و�أعرب عن �شعادته بالإقبال �لكبري �لذي ي�شهده 
حيث  ع���ام  دبي” ك��ل  “�إيدك  وم��ع��ر���س  م��وؤمت��ر 
و�لع�شرين  �ل��ث��ان��ي��ة  دورت�����ه  يف  �مل���وؤمت���ر  ي�����ش��غ��ل 
م�شاحة �إجمالية تبلغ 77500 مرت مربع فيما 
ت�شري �لأعد�د �ملتز�يدة من �مل�شاركني و�ملخت�شني 
يف جمال طب �لأ�شنان على �لرغبة يف معرفة �آخر 

ما تو�شلت له �أحدث �لتجارب يف هذ� �ملجال.
�ل��دك��ت��ور ط���ارق خ���وري �لرئي�س  م��ن جهته ذك��ر 
هذ�  �أن  دبي”  “�إيدك  ومعر�س  ملوؤمتر  �لفخري 
�أه����م م���ر�ك���ز �لإلتقاء  ي��ع��د و�ح�����د� م���ن  �حل����دث 
�إىل  يهدف  �لأ�شنان حيث  �لعلمي يف جم��ال طب 
�ل�شناعة  ه��ذه  يف  و�لعاملني  �ملخت�شني  تثقيف 

ح���ول �أح����دث �لب��ت��ك��ار�ت و�ل��ت��ق��ن��ي��ات وذل���ك من 
خالل �أجندة علمية غنية بور�س �لعمل �لتثقيفية 
يقدمها  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  و�جلل�شات  و�لعملية 

نخبة من �أف�شل �ملتحدثني عاملياً.
هامة  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل  دبي”  “�إيدك  �أن  و�أ����ش���اف 
�ملتحدثني  ب���ني  و�مل���ع���ل���وم���ات  �خل�����ر�ت  ل��ت��ب��ادل 
مهارتهم  �شقل  يف  ي�شهم  ما  و�ل��زو�ر  و�مل�شاركني 
على  وي�شاعدهم  �لإكلينيكية  وخر�تهم  �ملهنية 

�حل�شول على �شاعات �لتعليم �مل�شتمر �ملعتمدة.
وت�شلط �لدور�ت �ملكثفة وور�س �لعمل �ملتخ�ش�شة 
و�ملو��شيع  �لنظرية  �ملناهج  �أح��دث  على  �ل�شوء 
ما  �لأ�شنان  طب  جم��الت  مبختلف  �لتخ�ش�شية 

يعزز �خلرة �لعملية و�لتخ�ش�شية عند �لأطباء 
�لعام  ه���ذ�  �مل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  تت�شمن  ح��ني  ..يف 
 150 يلقيها  حما�شرة   170 من  �أك��رث  تقدمي 

متحدثا من �خلر�ء و�ملخت�شني حول �لعامل.
�لأول من  �ليوم  �لعلمية يف  �لعمل  ور���س  ورك��زت 
��شتخد�م  منها  عدة  مو��شيع  دبي” على  “�إيدك 
تقنية �لليزر و�لأنو�ع �ملختلفة منها يف طب �لأ�شنان 
و�أحدث �لنماذج �لطبية �مل�شتخدمة يف هذه �لتقنية 
باللغة  للمتحدثني  علمية  جل�شة  �أقيمت  ..فيما 
�لأ�شنان  �لفرن�شية وجل�شة تعليمية لطالب طب 
�لنظرية  �ملعرفة  �لتطبيقية مقابل  �ملعرفة  حول 
�ملر�شية و�تخاذ  �ل�شريع للحالة  �لتقييم  و�أهمية 

فعاليات  وت�شتمر  لها.  �ملنا�شب  �لطبي  �لإج���ر�ء 
تنظمه  �ل��ذي  دبي” -  “�إيدك  ومعر�س  م��وؤمت��ر 
�لع�شو  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  “�ندك�س”  �شركة 
يف “�ندك�س �لقاب�شة” - حتى بعد غد �خلمي�س 
.. فيما يقام �حلدث بال�شر�كة مع وز�رة �لد�خلية 
بدبي  �لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  و�لإد�رة 
وبدعم من هيئة �ل�شحة بدبي و�لر�بطة �لدولية 
�لأ�شنان  �لعربي لطب  �لأ�شنان و�لحت��اد  لتقومي 
�ل�شحة  ل��وزر�ء  �لأ�شنان  لطب  �لوقائي  و�ملوؤمتر 
ب����دول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي وجل��ن��ة دول 
وكليات  �لفم  ل�شحة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�ل��ري��ا���س ل��ط��ب �لأ���ش��ن��ان و�لأك��ادمي��ي��ة �لعربية 
�لدولية  و�لر�بطة  �مل�شتمر  �لأ�شنان  طب  لتعليم 
جلر�حي �لفم و�لوجه و�لفكني وجمل�س �لأعمال 

�لهندي يف �لإمار�ت.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

فعاليات  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  �أك��م��ل��ت 
بالعديد  غنية  بقائمة  �جلديد  �للعام 
م���ن �لأن�����ش��ط��ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل �إدخ����ال 
وزو�رها  �شكانها  قلوب  على  �ل�شعادة 
�ل�شر�كة  وم���ن���ه���ا  �����ش����و�ء،  ح����د  ع���ل���ى 
�جلديدة �لتي عقدتها مع تر�كرز دي 
و��شعة  جمموعة  توفر  �لتي  بي  �إك�س 
تناول  لع�شاق  �مل��اأك��ولت  �شاحنات  من 
�ل��ط��ع��ام يف �ل���ه���و�ء �ل��ط��ل��ق، لإط���الق 
“مهرجان  م����ن  �لأوىل  �ل���ن�������ش���خ���ة 
خالل  �خليمة”  ر�أ�������س  يف  �ل�����ش��ع��ادة 
فر�ير   17 �إىل   14 م���ن  �ل���ف���رتة 
من  �مل��ت��م��ي��زة  وب��ق��ائ��م��ت��ه   .2018
�ل�شو�طئ  على  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
�شيوفر  �لإم��ارة،  �ل�شاحرة يف  �لرملية 
لالأ�شدقاء  مثالية  وج��ه��ة  �مل��ه��رج��ان 
�لأعمار  م��ن خمتلف  �لأ���ش��رة  و�أف����ر�د 

�لذي  �ملهرجان  ويحت�شن  و�لأذو�ق. 
رمال  ف���وق  �أي�����ام  �أرب���ع���ة  مل���دة  ي�شتمر 
�لإطاللة  وو�شط  �لذهبية  �ل�شو�طئ 
�شاحنات  �مل���رج���ان،  �ل��ر�ئ��ع��ة جل��زي��رة 
�لرتفيهية  و�لأن���������ش����ط����ة  �ل����ط����ع����ام 
بح�شور  �لفنية  و�ل��ع��رو���س  �ملتنقلة 
�ل��ف��ن��ان��ني �ملحليني،  ك��ب��ار  و�ح����د م��ن 
و�أل���ع���اب �ل��ك��رن��ف��الت وف��ر���ش��ة �لفوز 
�إ�شافة  �لفندقية،  �لإق��ام��ة  بق�شائم 
�لأعمال  م��ن  متميزة  جم��م��وع��ة  �إىل 
و�لأن�شطة  �لت�شوق  وخ��ي��ار�ت  �لفنية 
على  وع����الوة  ل��الأط��ف��ال.  �ملخ�ش�شة 
منطقة  �مل��ه��رج��ان  �شيت�شمن  ذل����ك، 
خم�ش�شة ومرخ�شة لعرو�س �لألعاب 
�لنارية �لتي �شتنري �شماء ر�أ�س �خليمة 

يف �أم�شيات 14 و15 و16 فر�ير.
 ا�صتقطاب الزوار:

�ل�����ش��ي��اق، ق���ال ه��ي��ث��م مطر،  ويف ه���ذ� 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة ر�أ�س �خليمة 

لتنمية �ل�شياحة: “�إ�شافة �إىل �إطالق 
�ل�شياحية  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
ر�أ�س  هيئة  تو��شل  جي�س‘،  ’جبل  يف 
�خليمة لتنمية �ل�شياحة تركيزها على 
 2018 لعام  فعالياتها  قائمة  تعزيز 
�لإم������ارة.  �أع������د�د زو�ر  زي�����ادة  ب��ه��دف 

�لباهر  �لنجاح  �أعقاب  يف  ذل��ك  وياأتي 
 2017 �لعام  فعاليات  حققته  �ل��ذي 
مثل �أكر عر�س لالألعاب �لنارية على 
�ملرجان‘  ’جزيرة  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�مليالدية  �ل�������ش���ن���ة  ر�أ���������س  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�لفعاليات  م���ن  و�ل��ع��دي��د  �جل���دي���دة، 
�ملو�شيقية و�لريا�شية. وبينما ن�شتهل 
�ل�شعادة‘  بتنظيم’مهرجان  �لعام  هذ� 
�لأ�شبوع �لقادم، نعتزم �أي�شاً ��شت�شافة 
عدد من �لفعاليات �ل�شياحية �لكرى 
لال�شتثمار  �ل��ع��رب��ي  ’�ملوؤمتر  م��ث��ل 
�لفندقي‘ �لذي ت�شت�شيفه �إمارة ر�أ�س 
�إبريل  �شهر  يف  �لأوىل  للمرة  �خليمة 

 .»2018
عيد احلب :

يت�شادف  �لذي  ومبنا�شبة عيد �حلب 
ر�أ������س  يف  �ل�������ش���ع���ادة  “مهرجان  م����ع 
فنادق  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي��ق��دم  �خليمة”، 
�إقامة  ع��رو���س  �لإم������ارة  وم��ن��ت��ج��ع��ات 

�لأ�شبوع  ن���ه���اي���ة  ع��ط��ل��ة  يف  م���ذه���ل���ة 
�مل��ت��ز�م��ن��ة م��ع ع��ي��د �حل����ب، مب��ا فيها 
باقات �لإقامة �لرومان�شية، وعالجات 
�ل�شبا لالأزو�ج وفر�س �رتياد �ملطاعم 
�أوق����ات ل  �ل��ف��اخ��رة لق�شاء  و�مل��ق��اه��ي 
مثالية  �ل��ف��رتة  ه��ذه  وتعتر  تن�شى. 
ل���زي���ارة �لإم������ارة، ل��ك��ون��ه��ا جت��م��ع بني 
و”مهرجان  �ل�شاعرية  �ملنا�شبة  ه��ذه 

�ل�شعادة يف ر�أ�س �خليمة«. 
 10 �إىل �ملهرجان  يبلغ ر�شم �لدخول 
حتت  لالأطفال  وميكن  فقط،  در�ه��م 
وي�شتقبل  جم��ان��اً،  �ل��دخ��ول   12 �شن 

�ملهرجان �شيوفه يف �لأوقات �لتالية:

فر�ير:   14 �لأرب����ع����اء   •
حتى  م�������ش���اًء   5:00 �ل�������ش���اع���ة  م����ن 
11:00 لياًل. عر�س �لألعاب �لنارية 

يف �ل�شاعة 8:30 م�شاًء
فر�ير:   15 �خلمي�س   •

حتى  م�������ش���اًء   5:00 �ل�������ش���اع���ة  م����ن 
منت�شف �لليل. عر�س �لألعاب �لنارية 

يف �ل�شاعة 8:30 م�شاًء
فر�ير:   16 �جل��م��ع��ة   •
حتى  ظ����ه����ر�ً   3:00 �ل�������ش���اع���ة  م����ن 
منت�شف �لليل. عر�س �لألعاب �لنارية 

يف �ل�شاعة 8:30 م�شاًء
من  فر�ير   17 �ل�شبت   •
 11:00 حتى  م�شاًء   5:00 �ل�شاعة 

لياًل
ر�أ���س �خليمة على مد�ر  وكما عودتنا 
مهرجانات  توفر  �ملا�شيني،  �لعامني 

�لإم������ارة يف ك���ل م���رة جت��رب��ة جديدة 
تتيح للجميع ق�شاء �أياٍم ولياٍل مفعمة 
ب��امل��رح و�ل�����ش��رور. ف��ب��دء�ً م��ن �لأجو�ء 
�لعرو�س  �إىل  �خل����الب����ة  و�مل���ن���اظ���ر 
د�ئماً  هناك  �ل�شتثنائية،  و�خل��ي��ار�ت 

فعاليات تنا�شب �أذو�ق �جلميع.

راأ�س اخليمة تطلق مهرجان ال�شعادة 14 فرباير القادم

للمرة الرابعة على التوايل 

م�شت�شفى راأ�س اخليمة يتلقى اخلتم الذهبي من اجلودة الأمريكية 
بيئة راأ�س اخليمة وال�شيخ زايد 
لال�شكان توقعان اتفاقية �شراكة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�لبيئة  ح����م����اي����ة  ه���ي���ئ���ة  وق�����ع�����ت 
ز�يد  �ل�شيخ  ن��ام��ج  وب���ر  و�لتنمية 
وقعها  ���ش��ر�ك��ة  �تفاقية  لال�شكان 
�شيف  �ل��دك��ت��ور  �لهيئة  جانب  م��ن 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لغي�س  حممد 
وم��ن �ل��رن��ام��ج �ل��دك��ت��ور عبد�هلل 
جمل�س  رئ��ي�����س  �لنعيمي  بلحيف 
�لإتفاقية  ه���ذه  وت��ع��ك�����س  �لد�رة 
يف  �لطرفني  رغ��ب��ة  بنودها  �شمن 
�لتوعوية  �لر�مج  من  �ل�شتفادة 
للمو�طنني ،   يقوم �لطرف �لأول 
�مل���ن���ازل بتوفري  ب��ت��وع��ي��ة ����ش��ح��اب 
�ملليون  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن  �لأ����ش���ج���ار 
�لطرف  بينمايقوم  �شجرة  وو�ح��د 
�خلا�شة  �لبيانات  بتوفري  �ل��ث��اين 
بطلبات �ملنازل لهذه �خلدمة على 
م�شتوى �لدولة ويتعاون �لطرفان  
يف زر�عة �لأ�شجار �ملحلية يف �ملنازل 

على م�شتوى �لدولة.
يقوم �لطرف �لأول بتوعية �أ�شحاب 
�ملنازل باأهمية قيا�س جودة �ملياه يف 
�خلز�نات ومن جانبه يقوم �لطرف 
�خلا�شة  �لبيانات  بتوفري  �ل��ث��اين 
بطلبات �ملنازل لهذه �خلدمة على 
�لطرف  �ل���دول���ةوي���ق���وم  م�����ش��ت��وى 
تقارير  وت���وف���ري  ب��ق��ي��ا���س  �لأول 
لقيا�س جودة �ملياه يف �خلز�نات مع 

�أن ي�شمل   �لن�شائح و�لتو�شياتعلى 
�لبيئية  �لب�شمة  حا�شبة  �لتطبيق 
��شتناد�ً  م����ط����ورة  ح��ا���ش��ب��ة  وه�����ي 
متكن  �لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل 
ن�شاطه  �أث��ر  معرفة  من  �مل�شتخدم 
على �لبيئة . ويقوم �لطرف �لأول 
بتوفري �ملعلومات �خلا�شة باأهمية 
ي��ق��وم �لطرف  ����ش��ت��د�م��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
��شتد�مة  تطبيق  بتعميم  �ل��ث��اين 
لأ����ش���ح���اب �مل����ن����ازل )ت����رك����ز على 
���ش��ي��د�ت وف��ت��ي��ات �ملجتمع  �إ����ش���ر�ك 
�لتطوعي  �مل�����ي�����د�ين  �ل���ع���م���ل  يف 

�لبيئية  �ل��رق��اب��ة  لعمليات  ت��ط��وع 
وتقدمي خدمات �لقيا�س و�لتوعية 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة لأج����ل ب��ي��ئ��ة م�����ش��ت��د�م��ة(
بالتدريب  �لأول  �ل��ط��رف  وي��ق��وم 
يف  للم�شاركات  و�لعملي  �لنظري 
�ملبادرة بينما يعمم �لطرف �لثاين 
�ملبادرة على جميع منت�شبي �جلهة 
وع��ل��ى رب���ات �مل��ن��ازل ي��ق��وم �لطرف 
�ل���زي���ار�ت  ج����دول  ب����اإع����د�د  �لأول 
بالتعاون  �لطرفان  �مليد�نيةيقوم 
يف توعية �أ�شحاب �ملنازل �جلديدة 

باأف�شل �ملمار�شات �لبيئية 

••  راأ�س اخليمة – الفجر:

�أعلن م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة، �لذي 
يتخذ من �إمارة ر�أ�س �خليمة مقر�ً 
له، عن ح�شوله على �خلتم �لذهبي 
�جل�����ودة  “منظمة  م����ن  �مل����رم����وق 
وكالة  �أك���ر   ،)JCI( �لأم��ري��ك��ي��ة« 
�ل�شحية  �لرعاية  خلدمات  �عتماد 
للمرة  وذل��ك  �لعامل،  م�شتوى  على 
�ل��ت��و�يل. حيث جنح  �ل��ر�ب��ع��ة على 
�مل�شت�شفى مع �لتز�مه بتطبيق �أرقى 
�ملعايري يف �لقطاع بتوحيد �إجر�ء�ت 
�لرعاية �ل�شحية �ملقّدمة للمر�شى 
عن  ف�شاًل  �مل�شتويات،  جميع  على 
�لعمليات �خلا�شة بخدمات  ترقية 
�لرعاية  جت����ارب  وت��وف��ري  �ل���دع���م، 
�ل�شاملة وفائقة �لتطور للمر�شى.

 �أف�شل �ملعايري :
 وبهذه �ملنا�شبة، قال �لدكتور ر�شا 
�شديقي، �ملدير �لتنفيذي مل�شت�شفى 
ر�أ�س �خليمة: “�إىل جانب ح�شوله 
�جل�����ودة  “منظمة  �ع���ت���م���اد  ع���ل���ى 
على  �ل��ر�ب��ع��ة  ل��ل��م��رة  �لأمريكية” 
�ل�����ت�����و�يل، ك�����ان م�����ش��ت�����ش��ف��ى ر�أ������س 
�أول من نال هذه �لعتماد  �خليمة 
م�شتوى  ع���ل���ى   2007 ع������ام  يف 
�ل�شمالية.  �لإم������������ار�ت  م��ن��ط��ق��ة 
على  ب��احل��ف��اظ  ننجح  �أن  وي�����ش��رن��ا 
�ملرموق  �ل��ذه��ب��ي  �خل���ت���م  �ع��ت��م��اد 
على مدى 10 �أعو�م من عملياتنا 
�لعتماد  �إع����ادة  ت��اأت��ي  �لت�شغيلية. 
هذه لترهن جمدد�ً على �مل�شتوى 
�ل�شحية  �لرعاية  �لرفيع خلدمات 
�لتي نقدمها للمر�شى، وجناحنا يف 
�تباع �أرق��ى معايري �جل��ودة مبجال 

�ملمار�شات �لطبية«.
ب����دوره، ق��ال �ل��دك��ت��ور ج��ان مارك، 

مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �لرئي�س  غوير 
م�شت�شفى  “و��شل  �خليمة:  ر�أ����س 
ر�أ�س �خليمة تر�شيخ مكانته �لر�ئدة 
كو�حد من �أف�شل موؤ�ش�شات �لرعاية 
بف�شل  وذلك  �ملنطقة،  �ل�شحية يف 
�ملمار�شات  �أف�شل  �إر�شاء  يف  جناحه 
�لتي  �مل�شتد�مة  �لطبية  و�لأنظمة 
�للتز�م  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  ل���ه  �أت���اح���ت 
“منظمة  �عتماد  مبعايري  �لر��شخ 
وبف�شل  �لأمريكية”.  �جل�������ودة 
�أطبائه  ل��ف��ري��ق  �ل��ع��ال��ي��ة  �مل����ه����ارة 
�أنحاء  م��ن خمتلف  َق��ِدم��و�  �ل��ذي��ن 
�لعامل، يفخر �مل�شت�شفى مب�شتويات 
من  �ل��ع��دي��د  يف  �لتميز  م��ن  رفيعة 
ذلك  �لطبية مبا يف  �لخت�شا�شات 
و�لعظام  �ل��ق��ل��ب  �أم����ر������س  ع����الج 
�ل��ب��ط��ن وزر�ع�����ة �خلاليا  وت��ن��ظ��ري 
وطب  بالعيون  و�لعناية  �جلذعية 
�لتجميلية  و�جل���ر�ح���ة  �لأع�����ش��اب 
وغريها.  �لتاأهيل  �إع���ادة  وخ��دم��ات 
كما ميتاز �لكادر �لطبي للم�شت�شفى 
ب���ق���درت���ه ع���ل���ى ت���ق���دمي �خل���دم���ات 

�مل��ن��ا���ش��ب عند  �ل���وق���ت  �ل��ط��ب��ي��ة يف 
����ش��ت��ق��ب��ال �حل����الت �ل��ط��ارئ��ة، مما 
�لأرو�ح  من  �لكثري  �إنقاذ  يف  �شاهم 
- مب���ا يف ذل����ك �حل������الت �ل���ت���ي مت 
فيها نقل �ملر�شى من بلد�ن �أخرى 

وخالل ظروف بالغة �ل�شعوبة«.
 �ل�شمعة �لطيبة :

نخبة  ي�شم  �ل���ذي  ك����ادره  وبف�شل 
�لعمل  وف��������رق  �جل������ر�ح������ني  م�����ن 
م�شت�شفى  جنح  �ملتمر�شة،  �لطبية 
طيبة  �شمعة  بناء  يف  �خليمة  ر�أ����س 
ت���ق���دمي ح���ل���ول ناجعة  م���ن خ����الل 
ل���ل���ح���الت �مل��ر���ش��ي��ة �مل���ع���ق���دة مثل 
�لركبة،  مف�شل  ت��ب��دي��ل  ج��ر�ح��ات 
ملنطقة  �جل����ر�ح����ي����ة  و�ل���ع���م���ل���ي���ات 
وجر�حة  �لفقري،  و�لعمود  �لعنق 

�ل�����ش��ب��ك��ي��ة و�ل�������ش���ائ���ل �ل���زج���اج���ي، 
باملناظري  �جل��ر�ح��ي��ة  و�ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ملفتوح،  �لقلب  وعمليات  �لدقيقة، 
�إىل جانب �لكثري من �لتخ�ش�شات 

�لطبية �لأخرى.
م�شت�شفى  ذلك، ح�شل  على  عالوة 
ر�أ��������س �خل���ي���م���ة ع���ل���ى �ل���ك���ث���ري من 
�جلو�ئز �ملرموقة تكرمياً خلدمات 
و�لطبية  �ل�������ش���ح���ي���ة  �ل�����رع�����اي�����ة 
�ل�شتثنائية �لتي يقّدمها. كما حاز 
�مل�شت�شفى على �عتماد جمموعة من 
�لر�ئدة،  �ل�شوي�شرية  �مل�شت�شفيات 
“ف�شل  ب��ج��ائ��زة  ف����وزه  ج��ان��ب  �إىل 
 ،2011 ع���ام  يف  عالجية”  ب��ي��ئ��ة 
�لأد�ء  م�������ش���ت���وي���ات  ت����ك����ّرم  و�ل����ت����ي 
مفهوم  وفق  للم�شت�شفيات  �ل�شامل 

�لبتكار. وبالإ�شافة �إىل كونه �أوىل 
�لتي  �ل�شحة  �ل��رع��اي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
�آل  “حممد بن ر��شد  تفوز بجائزة 
 ،2015 عام  لالأعمال” يف  مكتوم 
ح�شل �مل�شت�شفى على جائزة ’�شوبر 
كما  �مل���ر�ت،  م��ن  �لعديد  بر�ند‘ يف 
تلقى موؤخر�ً جائزة “تطوير �لبنية 
�لتحتية للم�شت�شفيات” من جملة 

�ل�شحة.
 �أرقى �ملعايري :

�جل����ودة  “منظمة  �ع���ت���م���اد  وي���ع���د 
�أرق�����ى  م����ن  و�ح��������د�ً  �لأمريكية” 
�ملعايري يف جمال �لرعاية �ل�شحية. 
�مل��ن��ظ��م��ة ع��م��ل��ي��ة حتديد  وت���ت���وىل 
ف�شاًل  �لقطاع،  يف  �ملعايري  �أف�شل 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  م�شاركتها  ع��ن 
�خلدمات  و�شالمة  بجودة  �ملتعلقة 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  للمر�شى  �مل��ق��دم��ة 
وباعتبارها  �ل��ع��امل.  ح��ول  �لطبية 
�ملتخ�ش�شة  �لهيئات  و�أ�شخم  �أق��دم 
�لعتماد�ت  ومنح  �ملعايري  باإر�شاء 
�ملتحدة،  �ل���ولي���ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
تقوم “منظمة �جلودة �لأمريكية” 
ب���اإج���ر�ء ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ي��ي��م لأكرث 
وت�شجعها  �ألف م�شت�شفى،   20 من 
�لرعاية  ت���وف���ري  يف  �ل��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى 
ويبلغ  و�لفاعلة.  �لآم��ن��ة  �ل�شحية 
ع����دد �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �مل��ع��ت��م��دة من 
 1032 �لعامل  ح��ول  �ملنظمة  قبل 
م�شت�شفى، منها 184 م�شت�شفى يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

•• اأبوظبي -وام:

�شوميتومو  �شركة  مع  تعاون  �تفاقية  باأبوظبي  �ملز�رعني  خدمات  مركز  وقع 
ميت�شوي �إ�س �إم بي �شي �مل�شرفية �ليابانية �ملخت�شة بتقدمي �مل�شورة و�إقر��س 
�ملنتدى  هام�س  على  وذلك  �لدولة  �لعاملة يف  و�ليابانية  �لإمار�تية  �ملوؤ�ش�شات 

�لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية 2018.
�لتنفيذي  �لرئي�س  �جلنيبي  حممد  نا�شر  �مل��رك��ز  ع��ن  نيابة  �لتفاقية  وق��ع 
بالإنابة بينما وقع م�شاكي �شا�شاي �ملدير �لتنفيذي ونائب رئي�س وحدة �حللول 
�ملالية نيابة عن �ل�شركة �ليابانية وذلك بح�شور �شعادة �شعيد �لبحري �لعامري 
مدير عام جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية و�لقائم باأعمال �شفارة �ليابان لدى 

�لدولة وعدد من �مل�شوؤولني من �جلانبني.
�إمارة  يف  �ل��زر�ع��ي  بالقطاع  �ملت�شلة  �ملعلومات  ت��ب��ادل  �إىل  �لتفاقية  وت��ه��دف 

“ لال�شتثمار يف قطاع �لزر�عة  �إم بي �شي  “ �إ�س  �أبوظبي ودعم �ملتعاملني مع 
خدمات  مركز  يتوىل  حيث  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �أن�شطتهم  تو�شيع  يف  �لر�غبني  �أو 
�ملز�رعني تزويد �لبنك �لياباين باملعلومات �لالزمة لدعم �ل�شتثمار �لزر�عي 
وتنمية �لقطاع مبا ي�شمن زيادة م�شاهمته يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل و��شتد�مة 

�ملو�رد �لطبيعية.
ووفقا لبنود �لتفاقية ترتكز جمالت �لتعاون بني �ملركز و�لبنك �لياباين على 
�أخرى تدعم  �أية تقنيات  �أو  �ملحمية وتقنيات ما بعد �حل�شاد  �لزر�عة  تقنيات 
مثل  و�لرتبة  �ملائية  �مل��و�رد  ��شتد�مة  و�شمان  �حلديثة  �لزر�عة  نحو  �لتحول 
�أنظمة �لتريد �لفعالة للبيوت �ملحمية و�إنتاج �خل�شرو�ت �لع�شوية وتقنيات 

�لنفايات �خل�شر�ء.
“�إ�س  عمالء  يت�شارك  حيث  �خل��ر�ت  تبادل  لت�شمل  �لتعاون  جم��الت  وتت�شع 
�ملكت�شبة من  �لنتائج و�خل���ر�ت  �أب��وظ��ب��ي يف  �إم���ارة  م��ز�رع��ي  ب��ي �شي” م��ع  �إم 

لدر��شات  �لالزمة  و�لبيانات  �ملعلومات  �ملركز  يقدم  بينما  �لزر�عية  جتاربهم 
بالإ�شافة  �ملحتملني حمليا  بال�شركاء  �لبنك  �ملتعاملني مع  وتعريف  �جلدوى 
ملا  وفقا  للمركز  �ململوكة  �لنموذجية  �مل��زرع��ة  يف  عملية  �ختبار�ت  �إج���ر�ء  �إىل 
موظفي  تدريب  تت�شمن  كما  �ملعتمدة  و�لت�شريعات  �لعامة  �مل�شلحة  تقت�شيه 
�ملركز على �أ�شاليب �لزر�عة �حلديثة و�طالعهم على �أحدث �لتقنيات �لزر�عية 
ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جلنيبي  حممد  نا�شر  ورح���ب  �ل��ي��اب��ان.  يف  �ملتبعة 
�أحد  �شي” بو�شفه  بي  �إم  “�إ�س  بنك  مع  بالتعاون  بالإنابة  �مل��ز�رع��ني  خدمات 
�ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية �لر�ئدة يف جمال �مل�شورة و�لتمويل وقال “ �إنه و�نطالقا 
�أ�شكال �لدعم �لفني و�لتجاري للمز�رعني لتحقيق  من �لتز�منا بتوفري كافة 
�شيا�شة زر�عية م�شتد�مة، فقد �شعينا �إىل �إبر�م هذه �لتفاقية لتعزيز �لتو��شل 
لبناء  �حلديثة  �ل��زر�ع��ة  تقنيات  وتوطني  ونقل  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات  �أف�شل  مع 
�جلدوى  ودر��شات  �لإنتاج  �شل�شلة  كفاءة  وحت�شني  �ملو�طنني  �ملز�رعني  ق��در�ت 

�لفنية و�لقت�شادية للتقنيات �لزر�عية �ملقرتحة “. و�أ�شاف : �إن �ملركز يعمل 
بالتعاون مع جهاز �أبوظبي للرقابة للغذ�ئية على ترجمة روؤية حكومة �أبوظبي 
ب�شاأن زيادة م�شاهمة �لقطاعات غري �لنفطية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل حيث 
ت�شاعد �لتفاقية مع �ل�شركة �ليابانية على زيادة �ل�شتثمار يف قطاع �لزر�عة 
ونقل �لتكنولوجيا �ملتطورة مما يدعم هذه �لروؤية وي�شاعد على حتقيق كفاءة 
�أف�شل �لتقنيات للزر�عة �ملحمية وتقنيات  ��شتخد�م �ملو�رد �لطبيعية وتطبيق 
ما بعد �حل�شاد و�أنظمة �لتريد �لفعالة و�لتو�شع يف �لزر�عة �لع�شوية وتدوير 

�لنفايات �خل�شر�ء.
وعر �جلنيبي عن �أمله باأن ت�شهم هذه �لتفاقية يف زيادة �ل�شتثمار يف قطاع 
للمز�رعني  �لفنية  �ل��ق��در�ت  وتنمية  �ل��زر�ع��ي��ة  �لإن��ت��اج��ي��ة  وحت�شني  �ل��زر�ع��ة 
و�لزر�عية  �لبيئية  �لتنمية  حتقيق  يف  ي�شاهم  مم��ا  �ل��زر�ع��ة  �أنظمة  لتطوير 
�مل��زي��د م��ن �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت لتطوير  �مل���ز�رع���ني ع��ل��ى ���ش��خ  �مل�����ش��ت��د�م��ة وت�شجيع 

حم��دان ب���ن را�ش���د يفتت���ح »اإي���دك دب����ي 2018« 
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   يف  الدعوى رقم 2017/3122  جتاري جزئي- دبي    

�أك��ال  �شار�ي لنقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة �س ذ  م �لعنو�ن  �ملدعي عليه : 
بالق�شية  �نتد�بنا خبري ح�شابي  �أن��ه مت  . نحيطكم  علما  �لإقامة  : جمهول حمل 
�أعاله و�ملرفوعة �شدكم من �ملدعي – �لغز�ل لتجارة �لديزل �س. م . م. وعليه فاأنتم 
�لأحد  ي��وم  عقده  و�مل��ق��رر  �خل��رة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �أو  مكلفون 
�ملو�فق 11-2-2018 �ل�شاعة �لثانية  ع�شرة ظهر�. وذلك مبقر مكتبنا يف دبي �شارع 
�أبو بكر �ل�شديق – مركز حمر عني �لبو�بة رقم 4 �لطابق 5BG 5 . يرجى �حل�شور 
يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  و�إح�شار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد 
حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلرة �شتبا�شر �أعمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة  

لها قانونا . لال�شتف�شار �لت�شال ب 0506317417.
اخلبري احل�صابي/ناهد ر�صاد حممد 

اإعالن للح�سور اأمام اخلربة
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   يف  الق�سية رقم 2017/5360    

�ملدعي: بنك �أم �لقيوين �لوطني 
بوكالة �ملحامي �ملكتب �لقانوين �لدويل ف: 042959574

�ملدعي عليه/ فودهن د�رفو هري بابو مدعو للح�شور �شخ�شيا �أو بو��شطة 
وكيل معتمد لجتماع �خلرة �ملقرر يوم �لثنني �ملو�فق 12-2-2018 �ل�شاعة  
برج  ز�ي��د  �ل�شيخ   �شارع  دب��ي  �لكائن يف  وذل��ك مبقر �خلبري  10:30 �شباحا 
لطيفه �ملدخل �لغربي مكتب 304 وذلك لبيان دفاعك  يف �لدعوى �ملرفوعة 

من قبل بنك �أم �لقيوين �لوطني .
اخلبري احل�صابي : عدنان اجلابري
للتوا�صل 050160729

اإعالن بالن�سر
العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

اإعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/3200 مدين جزئي 
�إىل  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  يف  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  طلب  على  ب��ن��اء� 
�أقام  �جلن�شية  – م�شري  �لعزيز  عبد  �ل�شديق  �لعزيز  عبد  �ل�شديق  �ملدخل  �خل�شم 
رقم  �ل��دع��وى   . قانونا  ميثلكم  وم��ن  �لت�شويقية  ل���الإد�رة  �ملتحدة  �شركة  عليه  �ملدعي 
بال�شد�د للمدعي  �ملدخل  �إلز�م �خل�شم   : �ملو�شوع  3200-2017 مدين جزئي عجمان. 
مبا �شي�شدر يف �حلكم .�أنت مكلف باحل�شور �أمام مدير �إد�رة �لدعوى مبحكمة عجمان 
�لحتادية �لبتد�ئية يوم �لثنني �ملو�فق 12-2-2018 �شخ�شيا �أو بو��شطة وكيل معتمد 
يف  للنظر  وذل��ك  �مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �ل��دع��وى  على  جو�بية  م��ذك��رة  وت��ق��دمي 

�لدعوى �ملذكورة رقمها �أعاله بو�شفك �ملدعي عليه . 
مكتب اإدارة الدعوى

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل- حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/624
�ملنذرة : �شركة لينك�س بروبرتيز �نفي�شتمنت�س ليمتد . �ملنذر �إليه : عبد �لرز�ق على 
�إليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   . �لإق��ام��ة  �إم��ار�ت��ي �جلن�شية جمهول حمل  �ل��زرع��وين  ح�شن 
�لفيال رقم 42  �مل�شتحقة من ثمن  �لدفعة  ب�شرورة �شد�د مبلغ 527.862 درهم قيمة 
�لكائنة يف م�شروع �ور�جن ليك خالل 7 �أيام من تاريخ ن�شر �ملنذر �إليه هذ� �لإنذ�ر وتنبه 
�ملنذرة على �ملنذر �إليه �أنه يف حال �إخالل �ملنذر �إليه و�متناعه عن �شد�د ما هو مرتتب 
�أ�شفة  ف��اإن �ملنذرة �شوف ت�شطر  �أي��ام من تاريخ ن�شر هذ� �لإن��ذ�ر  عليه خالل مدة 7  
ملا  �إليه وفقا  �ملنذر  �مل�شددة من  �ملبالغ  �لعقد وم�شادرة  ملمار�شة حقوقها بف�شخ و�نهاء 
ن�س عليه �لقانون وذلك باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لف�شخ و�إنهاء �لعقد و�إلغاء 
ت�شجيل �لوحدة من �أ�شم �ملنذر �إليه و�إعادتها �إىل �أ�شم �ملنذرة وم�شادرة �ملبالغ �مل�شددة 

من �ملنذر �إليه مع حتميل �ملنذر �إليه كافة ر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة . 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقد ال�صيد / ح�صن �صليمان ح�صن ال�صحي , اجلن�صية 
الواحة  �صركة  من  �صادرة  اأ�صهم  �صهادة  المــارات,   /
العاملية للتاجريعددال�صهم )7530( يرجي ممن يعرث 
 )050 – عليها الت�صال علي الهاتف رقم ) 5300377 

او ت�صليمة لقرب مركز �صرطة م�صكورا

خدمات املزارعني يوقع اتفاقية مع بنك ياباين لتنمية ال�شتثمار يف قطاع الزراعة 
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•• اأبوظبي -وام :

�لري�شي  ج�����الل  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  �أك������د 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  �لتنفيذي  �ملدير 
�أح�����دث  م���و�ك���ب���ة  ع���ل���ى  )و�م(  ح���ر����س 
يف  �لتكنولوجية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لتقنيات 
�لإع��الم وم�شايرة كل جديد مع  جمال 
�أهم  كاحد  �ملوثوقية  مبد�أ  �إه��م��ال  ع��دم 
�ملبادىء �لتي لميكن �أن نحيد عنها وهو 
رغم  �لنا�س  �إىل  �أق��رب  )و�م(  يجعل  ما 
�لإعالمي.  �لف�شاء  يف  �مل�����ش��ادر  زح��م��ة 
حما�شرة  خ������الل  ����ش���ع���ادت���ه  وت����ط����رق 
�مل��وث��وق نظمها  �مل�����ش��در   .. و�م  ب��ع��ن��و�ن 
�لكر�مة  مبنطقة  خلف  حممد  جمل�س 
يف �أب��وظ��ب��ي �إىل �ل��ع��الق��ة ب��ني �لإع���الم 
�حلديثة  �لتو��شل  وو���ش��ائ��ل  �لتقليدي 
تكاملية  تكون  �أن  ينبغي  �نها  موؤكد�   ..
�لأخبار  لفو�شى  حد  و�شع  ي�شمن  مبا 
وكبح جماح �أية �شائعات وهنا يرز مبد�أ 
“ فاملو�د �لعالمية كثرية  “ �مل�شد�قية 
و�ل�شمني  �ل��غ��ث  ومنها  �لف�شاء  ومت���الأ 
 “ هو” �ملوثوقية  بينها  يفرق  ما  ولكن 
�أن ت��ك��ون ه���دف ك��ل و�شيلة  �ل��ت��ي ي��ج��ب 
ويحر�س  ناجحة  تبقى  �أن  تريد  �إع��الم 
نعمل  م��ا  وه��و  �جلمهور  متابعتها  على 
على تر�شيخه يف “ و�م “ �متد�د� لأكرث 
�ل������دوؤوب  �ل��ع��م��ل  م���ن  ع���ام���ا  م���ن 40 
لتكري�س هذ� �ملبد�أ .ح�شر�للقاء معايل 
�ملزروعي  خلف  فار�س  طيار  ركن  �للو�ء 
�إد�رة �ملهرجانات و�لر�مج  رئي�س جلنة 
و�ل�شيد  باأبوظبي  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية 
عي�شى �ملزروعي نائب رئي�س جلنة �إد�رة 
�ملهرجانات و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية 
باأبوظبي و�ل�شيد عبيد خلفان �ملزروعي 
مدير �إد�رة �لفعاليات �لرت�ثية باللجنة 
مدير  �لقبي�شي  بطي  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيد 
�للجنة  يف  و�لت�����ش��ال  �لفعاليات  �إد�رة 
�إىل جانب عدد من �أهايل �ملنطقة ورو�د 
�ملجل�س من �ملثقفني و�لكتاب و�ل�شعر�ء 

و�لإعالميني.
و�أو�شح �شعادة حممد جالل �لري�شي �أن 
�لتو��شل  �لإعالم وو�شائل  �لعالقة بني 
�أن  ميكن  م��ا  �إىل  �لآن  �نتهت  �حلديثة 
 “ �لتكاملية  �أو  “ �لندماج  عليه  نطلق 
فيما يبقى �لرهان �ليوم على “ �ملحتوى 
ب���ني �جليد  �ل����ف����ارق  ي�����ش��ن��ع  �ل�����ذي   “
�لتو��شل  و�شائل  �أن  خا�شة  و�ل��ردي��ىء 
�لج��ت��م��اع��ي ب��ات��ت ت�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى 70 
و�لأخبار  �ملعلومات  حجم  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 
�أهميتها  يعني  م��ا  �ملجتمع  يف  �مل��ت��د�ول��ة 

و�شعوبة جتاهلها .
�أ�شكال  م���ي���الد  ن�����ش��ه��د  “ �إن���ن���ا   : وق�����ال 
�ملحتوى  ���ش��ن��اع��ة  ج���دي���دة يف  و�أمن�����اط 
�لرقمي تتد�خل فيها �لعنا�شر جمتمعة 
م���ن ����ش���وت و����ش���ورة ون�������س وم���وؤث���ر�ت 
و�لنتاج  �ل��ت��ط��ور  ه��ذ�  و�أم����ام   .. ح�شية 
�ل���ه���ائ���ل �ل����ق����ادم مم���ا ب����ات ي���ع���رف ب���� “ 
�ملجهولة  “ و�مل�شادر  �ل�شحفي  �ملو�طن 

تلك  من  و�لتحقق  �لتثبت  �أهمية  ت��رز 
�مل�شامني وتلك �أكر �إ�شكاليات �لإعالم 
عر  �حتو�ئها  يف  جنحنا  �لتي  �جلديد 
جم��م��وع��ة م���ن �مل����ب����ادىء �حل���اك���م���ة يف 
�ملعلومة  م�شدر  من  �لتحقق  مقدمتها 
وحمتو�ها وحتى طريقة تناولها �إىل �أن 

ت�شل �إىل �جلمهور.
�أنباء  ل��وك��ال��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و�أ����ش���ار 
و�شائل  م��ع  �ل��ت��ك��ام��ل  �أن  �إىل  �لإم�����ار�ت 
يكون  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��و����ش��ل 
م�شحوبا بعدم �لنزلق يف �أمور خارجة 
به  تلتزم  �ل���ذي  �ملهني  �لعمل  �أط���ر  ع��ن 

�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية.
ونبه �إىل �أن و�شائل �لتو��شل وما �أفرزته 
م��ن �إع����الم �إل���ك���رتوين �م���ت���د�د وتطور 
يجب  لكن  �لتقليدي  ل��الإع��الم  طبيعي 
�ل���ت���ف���ري���ق ب����ني �لإع��������الم �لإل����ك����رتوين 
ف�شناعة  �لجتماعي  �لتو��شل  وقنو�ت 
�لإع������الم ل��ه��ا م���دخ���الت وت��ع��ت��م��د على 

�لتو��شل  قنو�ت  بينما  موؤ�ش�شي  تنظيم 
�أو  �شو�بط  لأي  تخ�شع  ل  �لجتماعي 
تنظيم يدعم �لثقة يف ��شتيقاء �أخبارها 

ومعلوماتها �ملتد�ولة.
�ل��ت��و����ش��ل يجب  و���ش��ائ��ل  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�ل��ن��ظ��ر �ل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أن���ه���ا و���ش��ي��ل��ة لنقل 
م�شدر�  ولي�شت  معه  و�لتفاعل  �خل��ر 
له .. منوها �إىل �أن �لتطور �لتكنولوجي 
�أ�����ش����رع م���ن �ل���ت���ط���ور �مل��ه��ن��ي ل����ذ� على 
وتنوعها  بامل�شامني  �لرت��ق��اء  �لإع����الم 
�حلديثة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  �إدم������اج  ع���ر 

وتطوير �لعمل .
�أنباء  وكالة  ل��دى  “ �إن   : �شعادته  وق��ال 
“ �ملوثوقية  �إرث���ا طويال م��ن  �لإم����ار�ت 
 “ “ و�م  ف����ان  ل����ذ�  �أج����ي����ال  ���ش��ن��ع��ت��ه   “
للجمهور �أقرب وتزد�د قربا عندما يتم 
تد�ول �شائعات غري موثقة على من�شات 
�لتو��شل فيلجاأ �إليها �ملتلقي .. و�أ�شاف 
ما  على  ونبني  �مل�����ش��رية  نكمل  “ �إن��ن��ا   :

لن�شاير  �للبنات  �إىل هذه  ون�شيف  �شبق 
�لإعالم  ع��امل  يف  �ملتالحقة  �ل��ت��ط��ور�ت 

�لرقمي و�أي�شا �لتقليدي “.
م�شتمر  وب�شكل  �ل��وك��ال��ة  ح��ر���س  و�أك���د 
ع����ل����ى �لرت�������ق�������اء مب����ع����اي����ري �مل���ح���ت���وى 
�لإعالمي �لذي تقدمه �شكال وم�شمونا 
ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا لأو�����ش����ع نطاق  م����ن خ�����الل 
و�لعربية  �ملحلية  �لأح����د�ث  م��ن  ممكن 
�مليد�ن  �أر���س  على  و�لتو�جد  و�لدولية 
�جلو�نب  مب��خ��ت��ل��ف  �لإح����اط����ة  ب��ق�����ش��د 
�ملتعلقة باحلدث مع توخي �أعلى معايري 
ب�شكل  و�لع��ت��م��اد  و�مل�شد�قية  �ل�شحة 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  كبري 
و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات �ل���ذك���ي���ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
ل�شالح  وت�شخريها  �ملبا�شرة  �لتغطية 
�إ�شر�ك �جلمهور يف �حلدث مبا�شرة من 
بال�شوت  ر�شائل حية  �لو�قع عر  �أر�س 
�أنباء  وكالة  �شورة  ولرت�شيخ  و�ل�شورة 
�لأنباء  وك���الت  خمتلف  ب��ني  �لإم�����ار�ت 

�لعربية و�لعاملية.
�أنباء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��وك��ال��ة  �مل��دي��ر  وق����ال 
�لو�شول  حت�����دي  �إن   “  : �لإم�����������ار�ت 
�لتحديات  �أهم  �أحد  �ملتلقي  �إىل  �ملبا�شر 
 .. “ م��ن جت��اوزه��ا  “ و�م  �ل��ت��ي متكنت 
�لعمل يف  “ مفهوم  “ و�م  غ��ريت  حيث 
�لتغطية  �إىل  �لنمطية  �لأن��ب��اء  وك���الت 
�لقاعدة  م���ع  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ت��و����ش��ل  ذ�ت 

�جلماهريية �ملعنية.
م�شاركة  �أن  �إىل  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  يف  ون���وه 
ر��شخ  دليل  �ملحا�شرة  ه��ذه  يف  �ل��وك��ال��ة 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �ل���ت���و�����ش���ل �مل���ب���ا����ش���ر مع 
 “ “ و�م  ���ش��ع��ى  م����وؤك����د�   .. �جل���م���ه���ور 
على  �لتطور�ت  �أح��دث  ملو�كبة  �مل�شتمر 
�لإخباري و�لتكنولوجي �شمن  �ل�شعيد 
خطط عملها مبا يخدم توجهات �لدولة 

وي�شون مكت�شباتها و�إجناز�تها.
�لإم�����ار�ت  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لنمط  ل��الأح��د�ث  جت��اوزت يف تغطيتها 

عر  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لتقليدي 
حمرر  �أه��م��ه��ا  �لإل��ك��رتون��ي��ة  تطبيقات 
يتيح  �ل���ذي  “و�م”  تطبيق  و  و�م”   “
�ملو�د  �إجن��از  فيها  �لعاملني  لل�شحفيني 
�خل��ري��ة م��ن �أي م��ك��ان يف �ل��ع��امل عر 
�للوحية  �لأج��ه��زة  �أو  �لذكية  �ل��ه��و�ت��ف 
وفق �آلية مرنة ت�شمن لهم جودة عملية 
�طلقت  كما   .. �ل��ب��ث  و�شرعة  �لتحرير 
خدمات �إخبارية جديدة ب� “ 6 “ لغات 
��شتكمال مل�شرية تطوير مل تتوقف منذ 
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�أحدث  مالحقة  على  �حلر�س  �أن  و�ك��د 
�لإعالم  ع��امل  يف  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لتقنيات 
�لب�شري  �لعن�شر  تاأهيل  و�كبه  �حلديث 
ل��ي��م��ت��ل��ك �أدو�ت����������ه ب���ح���رف���ي���ة و�ق����ت����د�ر 
 .. و�ل��ك��ف��اءة  �لح��رت�ف��ي��ة  �إىل  للو�شول 
يف  �لتطويرية  �مل�شاريع  �أهم  م�شتعر�شا 
و��شعة  �شبكة  ن�شج  �لوكالة وجناحها يف 
عدد  مع  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  من 

�ل��ر���ش��م��ي��ة لتوطيد  ك��ب��ري م��ن �جل��ه��ات 
�أو��شر �ل�شر�كة و�لتعاون مما يتيح لها 
�لأخبار  ��شيتقاء  على  �لأق���در  تكون  �أن 
�ل�شحيحة  م�����ش��ادره��ا  م��ن  و�مل��ع��ل��وم��ات 
و�ملخولة �لأمر �لذي ي�شفي م�شد�قية 
عالية على �ملحتوى �لإعالمي مبا يعود 
�لأهد�ف  ويحقق  �جلمهور  على  بالنفع 
�شعادته  ك��ان  للطرفني.  �ل�شرت�تيجية 
�مل��ح��ا���ش��رة - �لتي  ب���د�ي���ة  �أ����ش���اد يف  ق���د 
�ل�شيد مذيع  �أح��م��د  �لإع��الم��ي  �أد�ره����ا 
 “ “ �ملجال�س  ب��دور   - نيوز  �شكاي  قناة 
وم�شاهمتها يف حت�شني فر�س �لتو��شل 
ب���ني ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع �مل��خ��ت��ل��ف��ة ب�شكل 
مبا�شر. ويف نهاية �ملحا�شرة �أجاب �شعادة 
حممد جالل �لري�شي على �لأ�شئلة �لتي 
ط��رح��ه��ا �حل�����ش��ور وت�����ش��ل��م م���ن معايل 
�ملزروعي  خلف  فار�س  طيار  ركن  �للو�ء 
و�لر�مج  �ملهرجانات  جلنة  تكرمي  درع 

�لثقافية و�لرت�ثية.

•• دبي-وام:

باأ�شحاب �لهمم يف �طار �لروؤية  �لبالغ  �أكدت �شرطة دبي �هتمامها 
�لهمم  لأ�شحاب  �شديقة  بيئة  �ىل  دب��ي  �إم���ارة  حتويل  �ىل  �لهادفة 

بحلول 2020.
رف��ي��ع، مدير  �أح��م��د حممد  �لعميد  �شعادة  ت��ر�أ���س  �لط���ار  ه��ذ�  ويف 
�لإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�شرية يف �شرطة دبي، �لجتماع �لأول من 
�أ�شحاب �لهمم من حيث �شعادتهم  نوعه يف �لقيادة ل�شتطالع ر�أي 
�لوظيفية، بهدف �لوقوف على حتديات عملهم و�أبرز �حتياجاتهم، 
�لتخطيط،  �إد�رة  مدير  ر��شد،  نا�شر  ر��شد  �لعقيد  بح�شور  وذل��ك 
�أ�شحاب  جمل�س  رئي�س  �لرميثي  في�شل  �شعود  �ل��دك��ت��ور  و�ل��ر�ئ��د 

�ملو�رد  ���ش��وؤون  �إد�رة  مدير  ح�شن  حممد  �هلل  عبد  و�ل��ر�ئ��د  �لهمم، 
�ل�شعادة  ق�شم  رئي�س  �لع�شماوي  مهدي  حممد  و�ل��ر�ئ��د  �لب�شرية، 
و�ملوظفني  و�لأف����ر�د  �ل�شباط  م��ن  وع���دد  �لوظيفية،  و�لإي��ج��اب��ي��ة 
�أكد �لعميد على �لهتمام �لبالغ �لذي توليه  �أ�شحاب �لهمم و  من 
�شرطة دبي لأ�شحاب �لهمم، ومو�كبتها لتوجهات �لدولة، ولل�شيا�شة 

�لوطنية لتمكني �أ�شحاب �لهمم.
�أهم  �شاأنه حتديد  �لهمم من  �أ�شحاب  ر�أي  ��شتطالع  �أن  وبنّي رفيع 
و�أبرز �لإ�شكاليات و�لتحديات �لتي تو�جههم يف بيئة �لعمل من حيث 
�شهولة �لو�شول لكافة �ملر�فق و�خلدمات و�ملعلومات، و�حلاقهم يف 
�إجناز  ت�شهل  �لتي  و�لتقنيات  �لأجهزة  وتوفري  �لتدريبية،  �ل��دور�ت 

مهامهم وتو��شلهم مع �لزمالء وغريها.

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شتوي  رفيعة  �لدولية  �لرملانية  �ل�شت�شارية  �ملجموعة  �أع�شاء  �نتخب 
�ملعنية مبكافحة �لرهاب و�لتطرف معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي 
خالل   .. بالإجماع  للمجموعة  رئي�شًة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة 

�جتماعها �لأول مبقر �لحتاد �لرملاين �لدويل يف جنيف .
و�أعربت معايل �لقبي�شي عن تقديرها لأع�شاء �ملجموعة �ل�شت�شارية �لتي 
ت�شم يف ع�شويتها �لعديد من �لقياد�ت �لرملانية يف دول كرى لنتخابها 

رئي�شة للمجموعة .
ونوهت باأهمية �لعمل �جلماعي على م�شتوي �لرملانات وخا�شة يف جمال 
مكافحة �لإرهاب و�لتطرف كدور د�عم وم�شاند جلهود �لدول و�حلكومات 

وت�شتند  و�أع�شاء  برملانية  جلان  وروؤ�شاء  برملانات  روؤ�شاء  �ملجموعة  وت�شم 
مثل  �ل�شلة  ذ�ت  �ملتحدة  �لأمم  و��شرت�تيجية  ق���ر�ر�ت  �إىل  عملها  خطة 
�ل�شرت�تيجية �لعاملية ملكافحة �لإرهاب لعام 2006 لالأمم �ملتحدة وخطة 

عمل �لأمم �ملتحدة لعام 2016 ملنع �لتطرف.
ودعت معاليها يف كلمة خالل �جلل�شة �لأوىل للمجموعة �لأع�شاء �إىل بذل 
�أق�شى �جلهود و�لعمل كفريق و�حد يف مو�جهة حتدي �لإرهاب و�لتطرف 
�أو�ئل  �أن دول��ة �لم��ار�ت تعد من  �ل��ذي يهدد �لأجيال �ملقبلة .ونوهت �ىل 
و�لتطرف  �لإره����اب  ملكافحة  �شاملة  ��شرت�تيجية  �ع��ت��م��دت  �ل��ت��ي  �ل���دول 
�لعنيف حيث ي�شطلع �ملجل�س �لوطني �لحتادي بدور حيوي وفقاً للد�شتور 
يف �إ�شد�ر �لت�شريعات �لالزمة ملكافحة هذه �لظاهرة �خلطرية �لتي تهدد 

�لعامل �أجمع.

•• دبي-وام:

ب��ح��ث م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل ب���ن حممد 
بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية �لتحتية 
�أ����ش���رت� كورميه  خ���الل ل��ق��ائ��ه �م�����س ���ش��ع��ادة 
�شفرية جمهورية لتفيا لدى �لدولة و�لوفد 
و�خلطط  �مل�شرتك  �لتعاون  �شبل  لها  �ملر�فق 

�مل�شتقبلية ذ�ت �لعالقة بعمل �لوز�رة.
�ل��ذي جرى يف   - �للقاء  و�أثنى معاليه خالل 

�ملهند�س  �شعادة  وح�شره  بدبي  �ل���وز�رة  مقر 
وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ن�����ش��وري  جمعة  حممد  ح�شن 
�ملهند�شة  و���ش��ع��ادة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
�ل��ع��ام��ة لرنامج  �مل���دي���رة  �ل��ف��ن��دي  ج��م��ي��ل��ة 
�ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �� على �لعالقات �لثنائية 
خمتلف  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  جتمع  �لتي 
�مل����ج����الت، م����وؤك����د� �أه���م���ي���ة ت���ب���ادل �خل����ر�ت 
لذلك  ملا  و�ل�شكان  �لتحتية  بالبنية  �ملتعلقة 
�ملوؤ�ش�شي لكال  �لعمل  تعزيز  دور فعال يف  من 

��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  �جل��ان��ب��ني. وج���رى خ��الل 
�ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول������ة �لإم��������ار�ت 
وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  لتفيا  وجمهورية 
مبا يخدم �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين، خا�شة 
�إ�شافة  و�لإ���ش��ك��ان،  �لتحتية  �لبنية  قطاع  يف 
�إىل تبادل �لزيار�ت و�خلر�ت وبحث عدد من 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لزيارة تعك�س �حلر�س  �أن هذه  وذكر معاليه 
تبادل  على  �لبلدين  ق��ي��ادت��ي  ل��دى  �مل�����ش��رتك 

تطوير  وم���و�����ش���ل���ة  و�ل����ل����ق����اء�ت  �ل�����زي�����ار�ت 
ي���خ���دم م�شلحة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا  ع��الق��ات��ه��م��ا 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
من جانبها �أثنت �شفرية لتفيا على ما مل�شته 
م���ن ت��ط��ور يف جم����ال �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة على 
م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة، م��ع��رب��ة ع��ن رغ��ب��ة بالدها 
يف ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع �لإم�����ار�ت 
�لر�ئدة عامليا يف جمال  �لدول  باإعتبارها من 

�لبنية �لتحتية و�لطرق و�لإ�شكان.

وزير تطوير البنية التحتية يبحث التعاون مع �شفرية لتفيا

امل�ش���در املوث���وق حم����ا�ش����رة يف جمل����س حمم����د خل�����ف

•• العني – الفجر 

ي��ا���س  مول   �أب��وظ��ب��ي يف من�شتها يف  ���ش��رط��ة  ع��ر���ش��ت 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ه��ر �لإم�������ار�ت  ل��الإب��ت��ك��ار م�شروع 
»خ���ري���ط���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة ث��الث��ي��ة �لأب����ع����اد حل����رم جامعة 
ب����دون طيار«،  ب��ا���ش��ت��خ��د�م ت��ق��ن��ي��ة ط���ائ���رة  �لإم��������ار�ت 
ق�شم  و�أ�شاتذة  وط��الب  طالبات  ت�شميم  من  و�مل�شروع 
�لعلوم  ك��ل��ي��ة  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �حل�����ش��ري يف  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
�لإن�����ش��ان��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت، ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 

�أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية.
و�ل��ط��ل��ب��ة �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �مل�����ش��روع ه���م: ف��اط��م��ة علي 
�ل��ب��ل��و���ش��ي، وم����رمي ���ش��ع��ي��د خ��م��ي�����س، وف��اط��م��ة جابر 
�ل�شحي،  و�شفية  �ليماحي،  �شعيد  وجميلة  �حلمادي، 
وي��و���ش��ف �ل��ع��ب��ي��ديل، وط�����ارق �حل����م����ادي، و�أمي�����ن بن 

�شمالن، و�شلطان �لبلو�شي، و�شعيد �ملقبايل، وعبد �هلل 
�لزبيدي.

ويرجع �أهمية �مل�شروع �إىل م�شاعدة �لطالب و�لعاملني 
�إىل  �لو�شول  وزو�ر �جلامعة ملعرفة وجهاتهم وكيفية 
م��ر�ف��ق وم��ب��اين �جل��ام��ع��ة، م��ن خ��الل تنزيل تطبيق 
�أو من خالل  ميكن ��شتخد�مه عر �لهاتف �ملتحرك، 
منوذج  تطوير  مت  بعدما  للجامعة،  �ل��وي��ب  مت�شفح 
�لطائر�ت  با�شتخد�م  �جلامعة  حل��رم  �لأب��ع��اد  ثالثي 
من دون طيار. وجاري حالياً تطوير �مل�شروع �إىل �آفاق 
�أو�شع بحيث يتيح للفنيني يف �جلامعة ك�شف و�إ�شالح 
حتت  �لأن��اب��ي��ب  �شبكات  يف  �لتاآكل  وم��و�ق��ع  �لت�شّربات 
�لأر�س من خالل تقنية �لو�قع �لفرت��شي �ملعزز �لتي 
حتدد �أماكن تلك �لتمديد�ت، ما يغني عن �حلاجة �إىل 

�لقيام بعمليات حفر خمتلفة.

وك�����ان �مل�������ش���روع ق���د ����ش��ت��ح��ق �ل���ف���وز ب��ج��ائ��زة �لتميز 
�لدويل  �إزري  م��وؤمت��ر  يف  �جل��ي��وم��ك��ان��ي��ة  للتطبيقات 
2017 �ملقام يف ولية كاليفورنيا يف �لوليات �ملتحدة 
��شتخد�م هذه  ن��وع��ه يف  م��ن  �لأول  ك��ون��ه  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

�لتقنية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��ك��ع��ب��ي،  حم��م��د  �شليمان  �مل��ق��دم  و�أث���ن���ى 
�ل�شرت�تيجية  �مل�شتقبل يف مركز  و��شت�شر�ف  �لبتكار 
�ملبدعني،  �لطلبة  �بتكار�ت  على  �ملوؤ�ش�شي،  و�لتطوير 
معرباً عن تقديره ملا يقدمونه من علوم تقنية لتحقيق 
�لوطن،  �شمعة  �لتي تخدم  �ملتقدمة  �لعلمية  �ملنجز�ت 
�ملن�شات  ه��ذه  مثل  يف  �لطلبة  م�شاركة  �أن  �إىل  لف��ت��اً 
و�لتي  �ملبتكرة،  مب�شاريعهم  متيزهم  �إب���ر�ز  يف  ي�شهم 
من �شاأنها �أن تخدم �ملجتمعات ب�شورة �أكر حالياً ويف 

�مل�شتقبل.

•• اأدي�س اأبابا-وام:

�ل��دول��ة لدى  �مل��ه��ري �شفري  ق��ام �شعادة غ��ازي ع��ب��د�هلل �شامل 
�أدي�س �أبابا و�شعادة عثماين يو�شف مندوها �شفري جمهورية 
�أ�شا�س  حجر  بو�شع  �أث��ي��وب��ي��ا  ل��دى  �لحت��ادي��ة  �لقمر  ج��زر 
دولة  من  بتمويل  وذل��ك  �أبابا  �أدي�س  يف  �لقمر  ج��زر  ل�شفارة 
�ملقر  لت�شييد  �لكلية  �لتكلفة  تغطية  خ��الل  م��ن  �لإم����ار�ت 
�مل�����ش��اع��د�ت �خلارجية  ب��رن��ام��ج  ل��ل�����ش��ف��ارة ���ش��م��ن  �جل���دي���د 
ل��ل��دول��ة. و�أع�����رب ���ش��ع��ادة ع��ث��م��اين ي��و���ش��ف ع��ن ب��ال��غ �شكره 

وتقديره للمبادرة �ل�شامية و�لكرمية من قبل دولة �لإمار�ت 
لتمويل م�شروع ت�شييد �ملقر �خلا�س ب�شفارة بالده يف �أدي�س 
�أبابا و�لتي تدل على عمق �لعالقات �لإمار�تية بجزر �لقمر 
.. م�شيد� بالدور �لريادي �لذي تلعبه �لإمار�ت على �ل�شعيد 
�لدويل يف جمال �مل�شاعد�ت �خلارجية. من جانبه �أكد �شفري 
�لدولة حر�س و�هتمام �لإمار�ت على بذل �جلهود يف جمال 
برنامج �مل�شاعد�ت �خلارجية للدولة يف �خلارج ب�شفة عامه، 
جزر  �حت���اد  جمهورية  م��ع  عالقاتها  تعزيز  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�لقمر ب�شفة خا�شة.

�شفري الدولة ي�شع حجر اأ�شا�س �شفارة جزر القمر يف اأدي�س اأبابا بتمويل من الإمارات

م�شت�شفى دبي يجري 400 جراحة معقدة يف القلب 

�شرطة اأبوظبي  تعر�س م�شروع »خريطة تفاعلية ثالثية الأبعاد« حلرم جامعة الإمارات

•• دبي -وام:

بدبي  �ل�شحة  لهيئة  تقرير  ك�شفت   
عن جناح ق�شم جر�حة �لقلب و�ل�شدر 
�أك��رث من  يف م�شت�شفى دب��ي يف �ج���ر�ء 
�لتعقيد  بالغة  جر�حية  عملية   400

�لعام �ملا�شي .
وم����ن ب���ني �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ك���رى �لتي 
عملية  ب��امل��ائ��ة   75 �ل��ق�����ش��م  ي��ج��ري��ه��ا 
زر�ع����ة �ل�����ش��ر�ي��ني �ل��ت��ي مت��ث��ل و�حدة 
جانب  �إىل  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م���ن 
�لتي  �لعمليات  م��ن  �أخ���رى  جمموعة 
و�إز�لة  �ل�شمامات  ترميم  بني  تنوعت 
و�لرئتني  �ل��ق��ل��ب  م���ن  خ��ب��ي��ث��ة  �أور�م 
وكذلك  ع���ام  ب��وج��ه  �ل�����ش��در  ومنطقة 
و��شتبد�ل  �ل�����ش��ر�ي��ني  مت���زق  عمليات 
�ل�شمامات وزر�عة �ل�شمام عن طريق 

�لق�شطرة .
�لقلب  �أن ق�شم جر�حة  �لتقرير  وذكر 
�أثبت  دب�����ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  و�ل�������ش���در 
جمموعة  �إن��ق��اذ  يف  متو�لية  جن��اح��ات 
من �حلالت �ل�شحية بالغة �خلطورة 
�لتي و�شلت �إىل �مل�شت�شفى بني �حلياة 
�شريعاً  �ل��ق�����ش��م  ت��دخ��ل  ح��ي��ث  و�مل�����وت 
وبو�شاطة  �لطبي  طاقمه  خ��الل  م��ن 
م�������ش���خ���ة �ل���ق���ل���ب �ل����ش���ط���ن���اع���ي���ة » 
ECMO » لتخطي مرحلة �خلطر 

مرحلة  �إىل  ب���امل���ر����ش���ى  و�ل����و�����ش����ول 
�إ�شافة  �ل�شحي  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم����ان 
�مل�شابني  �آخ��ري��ن من  �إن��ق��اذ حياة  �إىل 
ب�شكل مفاجئ باللتهابات �لفريو�شية 

وق�شور ع�شلة �لقلب .
رئي�س  �جل��ا���ش��م  �ل��دك��ت��ور عبيد  وق���ال 
ق�����ش��م ج����ر�ح����ة �ل���ق���ل���ب و�ل�������ش���در يف 
دبي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إن  دب����ي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�أحد  يعد  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �لتابع 
�ل�شباقة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �أه����م 
�لتقنيات  �أف�����ش��ل  على  �ل���ش��ت��ح��و�ذ  يف 
يت�شل  و�لأجهزة �حلديثة وخا�شة ما 
�لقلب  وج�����ر�ح�����ات  ب��ع��م��ل��ي��ات  م��ن��ه��ا 
�لهيئة  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ف��وق  �ل��ت��ي  و�ل�������ش���در 
ب�شكل خا�س  دبي  م�شت�شفى  ويحر�س 

على �لحتفاظ بهذ� �لتفوق .
ي�������ش���م يف  �ل�������ذي  �ل���ق�������ش���م  �أن  وذك�������ر 
�أول  و�أخ�شائي  ��شت�شاريا   15 طاقمه 
و�أخ�شائيني يف جر�حة �لقلب و�ل�شدر 
�لتخدير  ����ش��ت�����ش��اري  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
حالة  يف  د�ئما  �لقلب  يف  �ملتخ�ش�شني 
��شتنفار ملا ت�شكله �للحظات �لأوىل من 
��شتقبال �ملر�شى من �همية باعتبارها 

منوها  ح��ي��ات��ه��م  يف  ف��ا���ش��ل��ة  م��رح��ل��ة 
م�شت�شفى  ميتلكها  �لتي  بالإمكانيات 
و�ل�شدر  �لقلب  ج��ر�ح��ة  ق�شم  يف  دب��ي 
يتم  �ل��ت��ي  �لدقيقة  �لأج��ه��زة  وخا�شة 
��شتخد�مها تعوي�شا عن �أجهزة �جل�شم 
ومنها على �شبيل �ملثال م�شخة �لقلب 
�أ�شغر  �لذي يعد  �مليكانيكي  �أو �جلهاز 
ج��ه��از قلب ورئ���ة خ��ارج��ي حم��م��ول يف 

�لعامل يحل حمل �لقلب و�لرئة .
و�أو�����ش����ح �ل���دك���ت���ور ع��ب��ي��د ج��ا���ش��م �إن 
 75 متثل  �ل�����ش��ر�ي��ني  زر�ع���ة  عمليات 
ب��امل��ائ��ة م���ن �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ك���رى �لتي 
وعمليات  ���ش��ن��وي��ا  �ل��ق�����ش��م  ي��ج��ري��ه��ا 
 “ و�ل�شتبد�ل  “�لرتميم  �ل�شمامات 
متثل 15 باملائة و�لن�شبة �ملتبقية 10 
باملائة متثل �شائر �لعمليات �جلر�حية 
مر�شية  بحالت  ترتبط  �لتي  �ملعقدة 
متاأخرة للقلب و�لرئة من بينها �لأور�م 
�خلبيثة ومتزق �ل�شريان �لأبهر �لذي 
مبا�شر�ً حلياة  �نفجاره تهديد�ً  ي�شكل 
�ملري�س �إن مل يكن هناك تدخل طبي 
ت�شليح  ع��م��ل��ي��ات  ج���ان���ب  �إىل  ع���اج���ل 
�ل�����ش��م��ام��ات “ �لأب���ه���ر و�مل���ي���رت�يل ». 

�ل��ت��ي حققها  �ل��ن��ج��اح��ات  �أن  و�أ����ش���اف 
على  �ل��ق�����ش��م  ه���ذ�  يف  دب���ي  م�شت�شفى 
�إىل رب����ع قرن  �ل��ت��ح��دي��د مت��ت��د  وج����ه 
للم�شت�شفى  �أ���ش��ب��ح  ح��ت��ى  �ل��ع��م��ل  م��ن 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل���و�����ش���ح���ة  ب�����ش��م��ت��ه 
�ملنطقة يف �لعمليات �لكرى و�ملبتكرة 
�لأطباء  من  نخبة  عليها  يقوم  و�لتي 
 . �لعاملية  بخرتهم  �مل�شهود  �لأك��ف��اء 
و��شتخد�ماتها  �لقلب  م�شخة  وع��ن 
ن�شبة  �إن  �جلا�شم  عبيد  �لدكتور  ق��ال 
�لوفيات �لناجتة عن �لأمر��س �لقلبية 
و�ل��وع��ائ��ي��ة ح���ول �ل��ع��امل مت��ث��ل �أكرث 
بباقي  مقارنة  للوفاة  �مل�شببة  �لن�شب 
�لن�شبة  ه���ذه  ت�شكل  ح��ي��ث  �لأم���ر�����س 
30 باملائة من جمموع �لوفيات ح�شب 
منظمة �ل�شحة �لعاملية ويعود �ل�شبب 
�أك��رث ح��الت هذه �لوفيات  �أن  يف ذلك 

�لقلبية  بال�شدمة  يعرف  مب��ا  ت�شاب 
�أي ن��ق�����س م��ع��دل �لأك�����ش��ج��ني �مل����زود 
ل��الأع�����ش��اء �حل��ي��وي��ة يف �جل�����ش��م لفتا 
�إىل �أنه من هنا تكمن وظيفة �مل�شخة 
من  للعديد  ��شتخد�مها  ميتد  و�لتي 
و�ملتاأخرة  �خل��ط��رة  �ملر�شية  �حل���الت 
ومنها حالت �لف�شل �لرئوي و�لقلبي 
و �لف�شل �لقلبي دون �لرئوي وحالت 
وما  �ل��ق��ل��ب��ي  دون  �ل����رئ����وي  �ل��ف�����ش��ل 
�ل�شدمة  م��ن  �حل���الت  ه��ذه  ي�شاحب 
�لقلبية  �ل��ع�����ش��ل��ة  و�ح��ت�����ش��اء  �ل��ق��ل��ب��ي��ة 
�حل����اد وح�����الت ت��وق��ف �ل��ق��ل��ب �حلاد 
خالل  �خلطرية  �لقلبية  �ل�شدمة  �أو 
و�لف�شل  �لقلبية  �لق�شطرة  عمليات 
و  �ملفتوح  �لقلب  عمليات  بعد  �لقلبي 
�حلاد  �لتنف�شي  �لأمل  متالزمة  حالة 

وغريها .

فقدان �شهادات اأ�شهم اأ�شلية
فقدان �صهادة اأ�صهم �صركة اأبوظبي 
بعدد  �ــس.م.ع  للفنادق  الوطنية 
ع�صر  ثمانية   )18.803( اأ�صهم 
�صهما  وثــالثــة  وثــمــامنــائــة  الــفــا 
علي  ال�صعد  ام  ال�صيدة  با�صم   ,

زوجة ابراهيم نبيه.
ال�صهم  �صهادات  على  يح�صل  من 

الت�صال على رقم:024445201

فقدان �شهادات اأ�شهم
ــم  ــه ــص فـــقـــدان �ـــصـــهـــادة اأ�

�صادرة من م�صرف اأبوظبي 

ال�صالمي با�صم حممد �صامل 

رقم  العامري  �صامل  العوف 

 10176862 ال�صهادة:

عدد الأ�صهم 150 �صهم

فقدان جواز �سفرت
حممد  /حمد  �ملدعو  فقد 
ميني   ، حم���ف���وظ  �ح���م���د 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )05330243( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 052/6400013

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�ريك جوهان 
�شويدي   ، ه���و����س  ع�����ش��ك��ر 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )90798746( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
 0046704938689 العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/623

�ملنذرة : �شركة لينك�س بروبرتيز �نفي�شتمنت�س ليمتد . �ملنذر : عبد �لرز�ق علي ح�شن �لزرعوين 
وقدره  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �إليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر  �لإقامة.  حمل  جمهول  �جلن�شية  �إمار�تي 
612.990 درهم قيمة �لدفعة �مل�شتحقة من ثمن �لفيال رقم 39 �لكائنة يف م�شروع �ور�جن ليك 
خالل 7 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر وتنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليه �أنه يف حال �إخالل �ملنذر 
�إليه و�متناعه عن �شد�د ما هو مرتب عليه خالل 7 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر فاإن �ملنذرة 
�شوف ت�شطر �آ�شفة ملمار�شة حقوقها بف�شخ و�إنهاء �لعقد وم�شادرة �ملبالغ �مل�شددة من �ملنذر �إليه 
وفقا ملا ن�س عليه �لقانون.. وذلك باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لف�شخ و�إنهاء �لعقد و�إلغاء 
ت�شجيل �لوحدة من �أ�شم �ملنذر �إليه و�إعادتها �إىل �أ�شم �ملنذر وم�شادرة �ملبالغ �مل�شددة من �ملنذر 

�إليه مع حتميل �ملنذر �إليه كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

اأمل القبي�شي رئي�شة للمجموعة ال�شت�شارية الربملانية الدوليةا�شتطالع ال�شعادة ملوظفي اأ�شحاب الهمم يف �شرطة دبي 
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ميثاء ال�شام�شي حت�شر حفل ال�شفارة 
ال�شريالنكية باليوم الوطني 

•• اأبوظبي-وام :

ح�شرت معايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة م�شاء �أم�س 
�لأول حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �شعادة �شليمان جفري �شفري جمهورية 
ح�شر  ك��م��ا  ل��ب��الده.  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  ل���دى  �شرييالنكا 
�أحمد  �شعادة   - �أبوظبي  �لإنرتكونتيننتال  فندق  يف  �أقيم  �ل��ذي   - �حلفل 
�آ�شيا بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل  �إد�رة غرب  �لهاملي مدير  �حلاي 
و�شعادة �شعيد عبد�هلل �لقمزي مدير �إد�رة �شوؤون �لزيار�ت بوز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل وعدد من �أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي �لعربي و�لأجنبي 

�ملعتمدين لدى �لدولة و�أبناء �جلالية �ل�شريالنكية �ملقيمة بالدولة.

البواردي يزور معر�س �شنغافورة للطريان 2018  
•• �صنغافورة -وام:

�لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع و�لوفد �ملر�فق له �شباح �م�س �فتتاح معر�س  �أحمد  ح�شر معايل حممد بن 
�شنغافورة للطري�ن 2018 �لذي جتري فعاليته خالل �لفرتة من 6 �إىل 11 فر�ير. وقام معاليه و�لوفد �ملر�فق 
�أق�شام و�أجنحة �لدول و�ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات �جلوية  له بجولة يف �ملعر�س �شملت عدد� من 
�ملعرو�شات من  �أح��دث  �لبو�ردي على  �ملعر�س. كما �طلع معايل  �مل�شاركة يف  �لوطنية  �ل�شركات  �لعامل وكذلك  يف 
�لطائر�ت �ملدنية و�لع�شكرية وما تو�شلت �إليه �ل�شركات �مل�شنعة من تقنيات متطورة يف جمال �ل�شناعات �جلوية 
ذ�ت �ل�شتخد�مات �ملختلفة. و�لتقى معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي على هام�س �ملعر�س معايل �لدكتور حممد 
مالكي بن عثمان كبري وزر�ء �لدولة ل�شوؤون �لدفاع و�خلارجية يف جمهورية �شنغافورة . وجرى خالل �للقاء بحث 
عالقات �لتعاون بني �لبلدين �ل�شديقني و�شبل تطويرها يف خمتلف �ملجالت �لدفاعية �إىل جانب مناق�شة عدد من 
�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. كما �لتقى معايل �لبو�ردي معايل �لدكتور نيغ �إينغ هني وزير �لدفاع �ل�شنغافوري 

حيث ��شتعر�س �جلانبان �شبل تعزيز وتطوير �لعالقات �لثنائية يف جمال �لتعاون �لع�شكري و�لدفاعي.

�صمن فعاليات القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�صاد�صة

الإم��ارات ت�شرك �شباب العامل العربي يف �شناعة امل�شتقبل
•• دبي- الفجر:

 ل��ط��امل��ا ك���ان �لإن�����ش��ان �أه���م ثرو�ت 
�لأر�س، فهو بانيها ومعّمرها، وهو 
�لذي يحول �لرثو�ت �لأخرى من 
�أدو�ت  �إىل  �ل��ب��د�ئ��ي  �مل���ادي  �شكلها 
ت��ن��ف��ع �ل���ن���ا����س يف حت�����ش��ني ج����ودة 
ُع���رف مفهوم  �أن  وم��ن��ذ  ح��ي��ات��ه��م. 
قيامه  �رتبط  �لب�شر،  بني  �لوطن 
و�����ش���ت���د�م���ت���ه مب�������ش���ت���وى ق�����در�ت 
�شبابه  وق����در�ت  ع��ام  ب�شكل  �شعبه 
ب�����ش��ك��ل خ����ا�����س، ك���ون���ه���م حم���رك 
وكونهم  �ل���ت���ق���دم،  وط���اق���ة  �ل��ن��م��و 
�لأج���ر�أ على �مل��ب��ادرة و�لأق���در على 
��شت�شر�ف �لأمل. لقد قال �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س دولة �لإمار�ت 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي: 
برميل  �آخ���ر  بت�شدير  »�شنحتفل 
�شموه حلكمة  �إ���ش��ارة من  نفط« يف 
�أولوية  �لإمار�تية برتتيب  �لقيادة 
ر�أ�س  �ل�شباب على  �ل��رثو�ت ليكون 
خر�ت  من  ميتلكون  مبا  �لقائمة 
�لبناء  ت��ق��ن��ي��ات  م����ن  وي��ت��ع��ل��م��ون 
و�لتطوير و�بتكار كل ما هو جديد 
�لتي  �مل���ك���ان���ة  يف  �ل����دول����ة  ل��و���ش��ع 

ت�شتحقها بني �لأمم.
ي�شكل �ل�شباب �لعربي نحو 60% 
من حجم �ل�شكان، لكن هذه �لطاقة 
لتوؤدي  حتفيز  �إىل  حتتاج  �لهائلة 
�بتكار  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  وظ��ي��ف��ت��ه��ا 
لأوطانها.  جديدة  �زده��ار  مر�حل 
�إىل �شقل  �لطاقة  كما حتتاج هذه 
مهار�تها ومو�هبها ل�شمان �لتفوق 
�لتناف�شية  �شديدة  عاملية  �شوق  يف 
خا�شًة فيما يتعلق باإبد�ع �لتقنيات 
�لتي يظهر �جلديد  و�لتكنولوجيا 

منها مع كل �إطاللة �شباح. 
ومل��ا ك��ان م��ن �ل�����ش��روري �أن تعمل 

-خا�شًة من ِقَبل موؤ�ش�شات �لقطاع 
لل�شباب  ت���ت���وف���ر  ك����ي  �خل�����ا������س- 

�ملهار�ت �ل�شرورية ل�شوق �لعمل.
ووفقاً للتقرير �ل�شادر عن �لن�شخة 
�ل�شاد�شة من منتدى �ل�شباب �لتابع 
للمجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي، 
ميتلك �لوطن �لعربي �أعلى معدل 
بطالة بني �ل�شباب يف �لعامل بن�شبة 
�ل�شباب  ع�����دد  وي�������ش���ل   ،%30
بني  �لعمل  ع��ن  �لعاطلني  �لعربي 
�شن 18 و25 عام �إىل 10 مليون 
�لفقرية  �مل���ن���اط���ق  يف  �أم�����ا  ����ش���اب. 
 %45 فيتاأثر  �ل�شر�ع،  ومناطق 
م����ن �ل�������ش���ب���اب ب���ال���ب���ط���ال���ة. و�أف������اد 
�لتقرير باأن �لوطن �لعربي يحتاج 
وظيفة  م���الي���ني   6 ح������و�ىل  �إىل 
جديدة كل عام ليحافظ على ن�شبة 

ثابتة من معدلت �لبطالة. 
وق����د �أف�����اد �ل��ت��ق��ري��ر �ل�������ش���ادر عن 
م���ن منتدى  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�ل�شباب �لتابع للمجل�س �لقت�شادي 
و�لجتماعي- باأنه على �لرغم من 
قدرة �ل�شباب �لعربي على �مل�شاهمة 
�لتي  �لق�شايا  م��ن  �لعديد  ح��ل  يف 
�أنه  �إل  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يو�جهها 
�ملطلوب  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ع  ي��ح��ظ��ى  ل 
�حللول  ���ش��ي��اغ��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
يف  �لتهمي�س  م��ن  ُي��ع��اين  وم�����از�ل 
�أدى  �ملُلحة. وقد  �لق�شايا  خُمتلف 
م�شرية  ع��رق��ل��ة  �إىل  �ل��و���ش��ع  ه���ذ� 
�لوطن  ك��ب��ري يف  ب�����ش��ك��ل  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل��ع��رب��ي، م��ن هنا ل بدمن متكني 
وتطوير  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ب��اب  عقلية 
وي�شاهم  ب��دوره  يقوم  كي  مهار�ته 

يف حتقيق م�شالح �أوطانه.

م�صرية  والــ�ــصــبــاب  الإمـــــارات 
م�صيئة منذ التاأ�صي�س

�نطلقت م�شرية دول��ة �لإم��ار�ت يف 

متكني  �إىل  �ل��ط��رق  ب�شتى  وت�شعى 
�لدول  م��ن  غريها  ودع��م  �ل�شباب، 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة وح��ث��ه��ا على 
تطوير مبادر�ت تتيح �ملجال و��شعاً 
م�شتقبل  بناء  يف  �ل�شباب  مل�شاركة 

�أف�شل.«

القمة متكن ال�صباب العربي
عقلية  مت����ك����ني  ق�������ش���ي���ة  ُت����ع����ت����ر 
�ل�����ش��ب��اب �أب����رز �ل��ق�����ش��اي��ا �مل��ل��ح��ة يف 
ع�شرنا �حلايل، فمن دون �لعقلية 
من  �ل�شباب  يتمكن  ل��ن  �ل�شليمة 
�لق�شايا  ح���ل  يف  دوره  ُم��ب��ا���ش��رة 
كما  �ل��ف��ردي��ة  و�لعقلية  �لأخ�����رى، 
يجري  مبا  تتاأثر  �أي�شاً  �جلماعية 
�أح�������د�ث حتتل  م���ن  يف حم��ي��ط��ه��ا 
ب�شرورة  ي��ن��ذر  مم��ا  �ل��ع��ام  �مل�شهد 
�لنتباه لهذه �لق�شية نظر�ً ل�شوء 
�مل�����ش��ه��د وت���اأث���ري�ت���ه �خل��ط��رة على 
بطبيعة  خ���ا����س.  ب�����ش��ك��ل  �ل�����ش��ب��اب 
بعقلية  �لإن�������ش���ان  ُي��ف��ط��ر  �حل�����ال، 
م��ع��ي��ن��ة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ع����دد معني 
من �ملهار�ت �لتي تختلف باختالف 
�لأف��������ر�د،وع��������ل��������ى ح������ب �خل������ري- 
�ل���وط���ن. وتتحمل  وب��ال��ت��ايل ح��ب 
�حلكومات م�شوؤولية متكني عقلية 
�ل�شباب للحفاظ على هذه �لفطرة 
و�ل�شتفادة  وت��ط��وي��ره��ا  �ل�شليمة 
�ل�شباب  م��ه��ار�ت  تطوير  �إن  منها. 
بالقيم  ���ش��ل��ت��ه  وت���ق���وي���ة  �ل���ع���رب���ي 
يبد�أ من تطوير عدد من �ملطالب 
�ل��ت��ي ل ي��ج��وز �لتخلي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
و�لتدريب،  �لعايل،  �لتعليم  عنها: 
خُمتلف  يف  و�ملُ�����ش��ارك��ة  و�لوظيفة، 

�لق�شايا.
عاماًل  �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ُي���ع���ت���ر 
وغر�س  �ملهار�ت  تطوير  يف  �أ�شا�شياً 
�ل��ق��ي��م. ول��ك��ن على �ل��رغ��م م��ن �أن 
 %5.8 مُي���ث���ل  �ل���ع���رب���ي  �ل����ع����امل 

�ملجتمع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  مي��ث��ل��ون 
خالل  �ملختلفة،  �لدولة  وقطاعات 
�أق��ي��م��ت يف  �ل��ت��ي  �ل�شبابية  �خل��ل��وة 
�لوزر�ء  من  �لعديد  مب�شاركة  دبي 

و�لقياد�ت �ل�شابة يف �لدولة.

للحكومات  الــعــاملــيــة  الــقــمــة 
وم�صتقبل ال�صباب 

 2017 �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  دورة  ويف 
للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  م���ن 
�أع���ل���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�ل�شباب  م����رك����ز  ت���اأ����ش���ي�������س  ع�����ن 
و�شباقة  ر�ئ����دة  ك��م��ب��ادرة  �ل��ع��رب��ي 
لال�شتجابة للتطور�ت �لقت�شادية 
و�لتي  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أث��������رت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري ع���ل���ى و�ق����ع 
بالثقة  �إح�شا�شهم  وم�ّشت  �ل�شباب 
و�لأمان مب�شتقبلهم. وحدد مركز 
باإطالق  �أه��د�ف��ه  �لعربي  �ل�شباب 
و�لدر��شات  و�لأب���ح���اث  �مل���ب���ادر�ت 
�لتي تتناول و�قع �ل�شباب �لعربي، 
ملرحلة  �نطالقة  منها  يجعل  مما 
ق�شايا  م��ع  �لتعاطي  م��ن  ج��دي��دة 
�ل�شباب على �أ�شا�س علمي وخطط 

مدرو�شة. 
ت�شعى  �ل�����ذي  �ل���ه���دف  ج���وه���ر  �إن 
�ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات �إىل 
حتقيقه من ور�ء �حت�شان ق�شايا 
�ل�������ش���ب���اب وج��م��ع��ه��م حت����ت مظلة 
ل��ل��ح��و�ر و�لإب������د�ع و�لب���ت���ك���ار، هو 
تعزيز ثقتهم بهويتهم وبتاريخهم 
و�ملعنوية.  �مل����ادي����ة  وم���ق���در�ت���ه���م 
�أن تعزيز  وت���درك دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل��ه��وي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة لدى 
�لأجيال �جلديدة �شتمكن �ل�شباب 
�لعربي من �شياغة عالقة �شليمة 
م��ع ���ش��ب��اب �ل��ع��امل ت��ت��م��ح��ور حول 

تلبية  ع���ل���ى  �مل���ن���ط���ق���ة  ح���ك���وم���ات 
�لتعلم  يف  ����ش���ب���اب���ه���ا  ط����م����وح����ات 
مهار�تهم  وت���وظ���ي���ف  و�مل����ع����رف����ة 
من  وح��م��اي��ت��ه��م  �ل���ع���امل،  لل�شالح 
و�لإرهاب  �لتطرف  ور�ء  �لجن��ر�ر 
بطريقة  ���ش��خ��ط��ه��م  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
�لقمة  ت��ق��دم��ت  م����دم����رة،  ���ش��ل��ب��ي��ة 
�لعاملية للحكومات لو�شع ق�شيتهم 
�إطار  �أل وهو  �إطارها �ل�شحيح،  يف 
و�لتحفيز،  و�لح��ت�����ش��ان  �ل��رع��اي��ة 
»منتدى  م��ظ��ل��ة  حت���ت  وج��م��ع��ه��م 
�شوتهم  لإي�شال  �لعربي«  �ل�شباب 

وبث �لروح يف �حالمهم. 

�صّما املزروعي: منتدى ال�صباب 
والعمل  لالأمل  دعــوة  العربي 

والإبداع 
ويف هذ� �ل�شياق، قالت معايل �شما 
ل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����رة  �مل���زروع���ي 
�ل�����ش��ب��اب: »�لإمي�����ان ب��ال�����ش��ب��اب هو 
ج���زء م���ن �إرث ز�ي����د �ل����ذي ن���د�أب 
وقد  م�شريته،  �إك��م��ال  على  جميعاً 
���ش��ع��ت دول�����ة �لإم��������ار�ت ب���ق���وة �إىل 
قدر�تهم  وتوظيف  �ل�شباب  متكني 
و�لآن  �لوطن.  ول�شالح  ل�شاحلهم 
�هتمامها  د�ئ��رة  تو�شيع  �إىل  ت�شعى 
�أ�شقائها  م��ع  �ل��ت��ع��اون  خ���الل  م��ن 
�ل�شباب.  ب����دور  ل��الرت��ق��اء  �ل��ع��رب 
�ل�شباب  »ُم��ن��ت��دى  ت��ن��ظ��ي��م  وي���اأت���ي 
�لقمة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �ل���ع���رب���ي« 
لي�شكل من�شة  للحكومات،  �لعاملية 
ح���و�ر م�����ش��رتك��ة ب��ني �ل�����ش��ب��اب من 
ليتو�شلو�  �لعربية  �ل��دول  خمتلف 
و�لفر�س  �ل��ت��ح��دي��ات  وي��ن��اق�����ش��و� 
�ب����ت����ك����ار �حل���ل���ول  وي����ت����ع����اون����و� يف 

�ملالئمة.« 
»نحن  �مل��زروع��ي:  معايل  و�أ�شافت 
ع��ل��ى ث��ق��ة م��ن �أن دول����ة �لإم�����ار�ت 
لن تكتفي مبا لديها من ُمنجز�ت، 

�ملوؤ�ش�س  �لأب  م��ع  �ل�شباب  متكني 
�ملغفور له -باإذن �هلل- �ل�شيخ ز�يد 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
ث��ر�ه، �ل��ذي �آم��ن ب��اأن ث��روة �لوطن 
ولي�شت  �لإن�������ش���ان  ه���ي  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
�ل��ن��ف��ط و�مل�������ال. و����ش��ت��ك��م��ل عيال 
ثروة  باأن  موؤمنون  دربه وهم  ز�يد 
�ل�شابة.   �لطاقات  تكمن يف  �لوطن 
�شاحب  �ع��ت��م��د   2016 ع���ام  ويف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
-حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ل��وز�ري للحكومة  �لت�شكيل  �هلل-  
�لحت�����ادي�����ة، و����ش���ه���دت �ل��������وز�ر�ت 
ت����غ����ري�ت ه��ي��ك��ل��ي��ة ه����ي �لأك�������ر يف 
�شاحب  �أعلن  حيث  �لدولة،  تاريخ 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
-رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�هلل- ع��ن ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�������ش���رة، �ل���ت���ي ���ش��م��ت 8 
وزر�ء جدد يبلغ متو�شط �أعمارهم 
وزيرة  بينهم  فقط، من  عاماً   38
�لدولة ل�شوؤون �ل�شباب معايل �شما 
�مل��زروع��ي �ل��ت��ي ل ي��ت��ج��اوز عمرها 
22 عاماً، وهي �ليوم �أ�شغر وزيرة 

يف �لعامل. 
م����ن����ذ ذل�������ك �حل�������ني و�لإم�������������ار�ت 
�ملتنوعة  �ل�شبابية  �مل��ب��ادر�ت  تطلق 
لل�شباب  �لإم��ار�ت  و�أبرزها جمل�س 
يعمل كحلقة و�شل مبا�شرة  �ل��ذي 
�جلهات  وخُم���ت���ل���ف  �ل�����ش��ب��اب  ب���ني 
�شاحب  �أط���ل���ق  ك��م��ا  �حل���ك���وم���ي���ة، 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
لل�شباب  �لوطنية  �لأج��ن��دة  مكتوم 
�ل����ت����ي ���ش��ي��ت��م مب���وج���ب���ه���ا �إط�����الق 
�لتخ�ش�شية  �مل��ر�ك��ز  م��ن  �ل��ع��دي��د 
بال�شباب.  �ملعنية  �لتمكني  وبر�مج 
بناًء  ت��ل��ك �لأج����ن����دة  وق����د ج�����اءت 
ع��ل��ى م��ق��رتح��ات ت��ق��دم ب��ه��ا �شباب 

عدد  �أن  �إل  �ل����ع����امل،  ���ش��ك��ان  م���ن 
�شمن  ت����دخ����ل  �ل����ت����ي  ج���ام���ع���ات���ه 
�ملوؤ�ش�شات  لأكر  �شنغهاي  ت�شنيف 
�لعامل ل  �خلم�شمئة يف  �لتعليمية 
ف��ف��ي حني   .0.08% �ل����  ت��ت��ع��دى 
�ملنطقة  يف  �ل����دول  �أك��رثي��ة  ت�شهد 
�لطالب  ع�����دد  يف  ����ش���ري���ع���اً  من������و�ً 
�لتعليم  ج���ودة  تبقى  و�جل��ام��ع��ات، 
ت��ط��ور، وي��ت��ب��ع عدد  وف���ح���و�ه دون 
تقليدية  م����ن����اه����ج  م���ن���ه���ا  ك����ب����ري 
وممار�شات تربوية متخلفة تت�شف 
وتتقيد  �لأك�����ادمي�����ي  ب���الن���غ���الق 
بالُنظم �لبريوقر�طية، مما يجعل 
مالئمة  غ���ري  �جل���ام���ع���ات  �أغ���ل���ب 
وغر�س  �ل�����ش��ب��اب  عقليات  لتمكني 

قيم �لنتماء �لوطني فيهم. 
موؤ�ش�شة  ع��ن  ���ش��ادر  تقرير  و�أف����اد 
“�لتعليم من �أجل �لتوظيف”، باأن 
�لعربي  �لوطن  يف  �لطلبة  غالبية 
�ملرحلة  ب��ع��د  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  ي��ت��ل��ق��ون 
حكومية،  م����د�ر�����س  يف  �ل���ث���ان���وي���ة 
وت�������ش���ل ن�����ش��ب��ة �ل���ط���ل���ب���ة �ل���ذي���ن 
يح�شلون على تعليمهم يف مد�ر�س 
%20 �إىل  �خل�����ا������س  �ل����ق����ط����اع 
على  كبري�ً  ُي�شِكل عبئاً  -15. مما 
�حلكومات، ويوؤدي �إىل نق�س كبري 

و�نعد�م �لتنوع يف �ملهار�ت.
موؤ�ش�شة  �أج����رت����ه  ����ش��ت��ط��الع  ويف 
“�لتعليم من �أجل �لتوظيف” �أفاد 
�خلريجني  ثلث  �أن  �لعمل  �أرب����اب 
توظيفهم  ي����ت����م  �ل��������ذي  �جل��������دد 
للتكيف  �لالزمة  �ملهار�ت  ميتلكون 
و�أفاد  �لعمل،  ومتطلبات  مهام  مع 
ب���اأن ث��ل��ث �ل�شباب  �آخ���ر  ����ش��ت��ط��الع 
تعليمهم  ب��اأن  يوؤمنون  �خلريجني 
�ل�����ع�����ايل ل���ي�������س ك����اف����ي����اً ل���ت���اأم���ني 
تعك�س  �حلقائق  ه��ذه  كل  وظائف. 
�لتعليم،  منظومة  تطوير  �شرورة 
و�لتاأهيل  للتدريب  فر�س  وتوفري 

و�لتقاء  �مل�شرتك  �لإن�����ش��اين  �ل��ه��م 
�ل�����ش��ب��اب ح���ول ه���دف و�ح����د وهو 
�ل�شلبيات  من  خ��اٍل  م�شتقبل  بناء 
�ل�شباب  ق�����در�ت  ����ش��ت��ن��زف��ت  �ل��ت��ي 

وطاقاتهم. 
وج���اء ح���و�ر �حل�����ش��ار�ت ل�شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
متكني  م�شهد  ليكمل  م��ك��ت��وم  �آل 
�لتذكري  ع���ر  �ل���ع���رب���ي  �ل�����ش��ب��اب 
بتاريخ �لأمة ومنجز�تها وباجلذور 

�حلقيقية لهوية �شبابها �ليوم. 
�لقمة  �شتطلق  �ملقبلة  دورت��ه��ا  يف 
“رو�د  مبادرة  للحكومات  �لعاملية 
�شتحتفل  �ل��ت��ي  �لعرب”  �ل�����ش��ب��اب 
حققها  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب������اإجن������از�ت 
�لوطن  م����ن  و����ش���اب���ة  ����ش���اب  م���ئ���ة 
خمتلفة،  جم�������الت  يف  �ل���ع���رب���ي 
�ملبادرة  روح  تنمية  �إىل  وت��ه��دف 
�ل�شباب  لدى  و�جلماعية  �لفردية 
�أن ي�شبحو� قادة  وت�شجيعهم على 

ورو�د�ً ومر�شدين ملجتمعاتهم. 
�لعربي  لل�شباب  �لقمة  �شتتيح  كما 
�ملوؤ�ش�شات  �أهم  �لتالقي مع  فر�س 
�ل���ك���ب���ري يف  �لأث�������ر  ذ�ت  �ل���دول���ي���ة 
���ش��ي��اغ��ة ���ش��ي��ا���ش��ات �ل��ت��ن��م��ي��ة مثل 
ومنظمة  �ل���دويل  �لنقد  ���ش��ن��دوق 
�لقت�شادية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ت��ع��اون 
و�شتعقد ور�س عمل بني �لطرفني 
�أمام  �ملتاحة  �لفر�س  ل�شت�شر�ف 
�ل�شباب للتعبري عن روؤيتهم حول 
مف�شول  غ��ري  ك��ج��زء  م�شتقبلهم 

عن م�شتقبل �لعامل �أجمع. 

القمة العاملية للحكومات ت�صت�صرف الفر�س التنموية الواعدة وم�صتقبل الب�صرية

عمر العلماء: الذكاء ال�شطناعي يوؤ�ش�س لثورات �شناعية جديدة بالعامل 
•• دبي- الفجر:

ث���ور�ت �شناعية  ع�شر  �ل��ث��ام��ن  �ل��ق��رن  �ل��ع��امل منذ منت�شف  على  ت��و�ل��ت   
�آليات  طالت  �لب�شرية،  تاريخ  يف  م�شبوقة  غري  جذرية  تغيري�ت  �أح��دث��ت 
عمل �حلكومات وطرق تو��شلها مع جمتمعاتها و�آليات حت�شني �خلدمات 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  ه��ذ� مرحلة  �ل��ع��امل يف ع�شرنا  وب��دخ��ول  وت��ق��دمي��ه��ا.  
�لإن�شان  دور  م��ن  قل�شت  ج��ذري��ة  �ب��ت��ك��ار�ت  ن�شهد ظ��ه��ور  ب��د�أن��ا  �ل��ر�ب��ع��ة، 
“�لذكاء �ل�شطناعي”، �لأمر  ب�  مل�شلحة �لآلة من خالل ما ُيعرف حالياً 
�لذي حمل جملة متغري�ت باتت حكومات �لعامل مطالبة بتطوير مناهج 

عملها لتو�كبها يف رحلتها نحو �مل�شتقبل.
منذ �أيام �أعلنت �شركة “مايكرو�شوفت” �أنها بد�أت نقل بيانات جهاز �ملناعة 

تعزيز  ب��ه��دف  ��شطناعي  ذك���اء  منظومة  �إىل  �ل��ب�����ش��ري 
و�لوقاية  �لعالجات  توفري  على  و�لأطباء  �لعلماء  ق��درة 
من �لأمر��س �مل�شتع�شية عر حتفيز �جل�شم على �إفر�ز 

�لروتني �مل�شوؤول عن �ملناعة. 
ه���ذ� �لإع�����الن ي�����ش��ك��ل م���دخ���اًل لإث�����ر�ء �ل��ن��ق��ا���س �لعاملي 
يبدد  وق��د  �ل�شطناعي  �لذكاء  �إمكانات  ح��ول  �ملت�شاعد 
رقعة  تو�شع  م��ن  �مل�شروعة  �لب�شرية  خم��اوف  يقل�س  �أو 
جذري  �جتماعي  تغيري  من  عليها  يرتتب  وم��ا  �لبطالة 
يف حال ت�شاعد �لدور �لذي يلعبه هذ� �لنوع �ملتفوق من 

�لأنظمة ذ�تية �لقر�ر و�لتفكري. 
�ملوقف �لعاملي من خمرجات �لذكاء �ل�شطناعي وطبيعة 
�مل�شتقبل مل ُيح�شم بعد، ول يز�ل �جلدل قائماً  دوره يف 

�لذكاء �ل�شطناعي  �إن  بني موؤيد وم�شكك ومتحفظ، فامل�شككون يقولون 
�حلكومات  ق��درة  �إن  فيقولون  �ملوؤيدون  �أم��ا  و�ل�شو�بط،  �لأخ��الق  تنق�شه 
�أكرث  فعالة  �شت�شبح  �لإره��اب��ي��ة  �لتحديات  ومو�جهة  �لأم���ن  �شبط  على 

با�شتخد�م �لتقنيات �لذكية �حلديثة.  
دفع هذ� �لنقا�س معهد “م�شتقبل �حلياة” �لأمريكي لإ�شد�ر تقرير خا�س 
على  وقدرتهم  �لب�شر  �أخالقيات  �ل�شطناعي  �لذكاء  ت�شمني  �شبل  حول 
�لذي ي�شم يف هيئته �ل�شت�شارية عدد� ًمن  �ملعهد  و�أ�شار  �لقر�ر�ت.  �تخاذ 
�لكهربائية  �ل�شيار�ت  �شركة  موؤ�ش�س  مقدمتهم  ويف  و�مل�شتثمرين  �لعلماء 
�إىل  هوكينغ،  �شتيفن  �لفيزياء  وع��امل  ما�شك،  �إيلون  موتورز”  “تي�شال 
حتت  وو�شعها  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  �أج��ه��زة  ت�شميم  عند  �لتنبه  ���ش��رورة 

معايري �شارمة للحد من �أي خماطر متوقعة. 
�لإ�شر�ر  على  �ل�شطناعي  �لذكاء  ق��درة  من  �لتحذير  �إىل  هوكينغ  وع��اد 
�أن  �أي  “�لوعي �لذ�تي لالآلة”،  بالب�شر يف حال تطوره �إىل مرحلة ت�شمى 
مبفردها  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  �لقدرة  �ل�شطناعي  �لذكاء  �أنظمة  متتلك 
حميطها  م��ن  جتمعها  �ل��ت��ي  �لبيانات  �إىل  بال�شتناد  تبتكرها  ومبعايري 
ب���دون �أي ت��دخ��ل ب�����ش��ري.  جم��ال �آخ���ر ي��ع��زز �مل��خ��اوف وه��و جم��ال �لأمن، 
فامل�شككون بالذكاء �ل�شطناعي يقولون �إنه قد مينح �جلماعات �لإرهابية 

�لقر�شنة  م�شتوى  من  يرفع  وقد  هجماتها،  لتنفيذ  عالية  تقنية  ق��در�ت 
�لإلكرتونية خا�شة مع توقعات بزيادة �ملعلومات �لرقمية، مبعدل 44% 

بحلول عام 2020 ح�شب تقرير ل�شركة ماكنزي. 
ويقول �شكوت فونيك�س، �ملوؤ�ش�س �مل�شارك ل�شركة “فيكاريو�س” �لتي طورت 
عام 2013 نظاماً للذكاء �ل�شطناعي قادر� على جتاوز �ختبار “كابت�شا” 
�ملعقد، �إنه �شيذهب بالكت�شاف و�لتطوير �إىل �أبعد مدى، و�شيبتكر �أجهزة 
و�لقيام  متجددة  طاقة  و�إن��ت��اج  �لأم��ر����س  معاجلة  تعلم  ميكنها  حا�شوب 

مبعظم �لوظائف �لتي يوؤديها �لب�شر.
�إذ�ً ميكن �خت�شار هذ� �جلدل بعدة نقاط، فامل�شككون بطفرة �لتكنولوجيا 
يخ�شون من تاأثري �لذكاء �ل�شطناعي على �لبطالة، و�لتفاوت �لجتماعي 
�لعالقات  لتفكك  نتيجة  �لجتماعية  �ل��ع��الق��ات  وتفكك  �ل�����ش��ع��وب،  ب��ني 

�لذكاء  �أن��ظ��م��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة، وحت���ّك���م 
�ل�شامل،  �لدمار  باأ�شلحة  �ل�شطناعي 
�لإلكرتونية  �جل��رمي��ة  ن�شبة  و�رت��ف��اع 

و�لهجمات �لإرهابية.
�لذكاء  �إن  ف��ي��ق��ول��ون  �مل�����وؤي�����دون  �أم�����ا 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي، ن��ظ��ر�ً ل��ك��ون��ه ط��ف��رة يف 
حل  على  ق��ادر  فاإنه  و�لتقنيات،  �لعلوم 
و�لبطالة  �لفقر  م��ث��ل:  ع��دة  م�شكالت 
ن��ت��ي��ج��ة ظ����ه����ور ق���ط���اع���ات وجم������الت 
و�ك��ت�����ش��اف عالجات  ل��ل��ع��م��ل،  ج���دي���دة 
حتديات  وح��ل  �مل�شتع�شية،  لالأمر��س 
وتكلفة �لتعليم، وتوفري خدمات بتكلفة 

رخي�شة، و�إعفاء �لب�شر من �لوظائف و�ملهام �خلطرة، وتخفي�س �لتكاليف 
قدرة  وتعزيز  وت��دوي��ره��ا،  �مل���و�رد  ��شتهالك  تر�شيد  ع��ر  ل��الإن��ت��اج  �مل��ادي��ة 
�حلكومات على تاأمني �شالمة �ملو�طنني ومكافحة �جلر�ئم بكافة �أنوعها. 

القمة حت�صم اجلدل
�شيحمل  �لب�شر  ينتجه  ما  �أن  على  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  فل�شفة  تقوم 
�شفاتهم، لذ� فاإن من �ل�شروري �أن�شنة م�شار �لتكنولوجيا لتكون منتجاتها 
بني  بالتو�فق  �جل��دل  ه��ذ�  ح�شم  ���ش��رورة  على  �لقمة  تركز  كما  �إن�شانية، 
وبالتايل  �لعك�س،  ولي�س  �لب�شر  �لآلت يف خدمة  تكون  �أن  �حلكومات على 
وو�شع  �ل�شناعي  �لذكاء  تطور  مل�شرية  ناظمة  وت�شريعات  قو�نني  �إ�شد�ر 
بر�مج كفيلة باحلفاظ على �شيادة �لعن�شر �لب�شري و�أمن �لكوكب، وحتديد 

�أولويات �ل�شتثمار يف هذ� �لقطاع ل�شالح �لرتقاء بجودة حياة �لب�شر. 
ي��ق��ام �شمن  �ل���ذي  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  �ل��ع��امل��ي حلوكمة  �مل��ن��ت��دى  وي��اأت��ي 
�أعمال �لدورة �ل�شاد�شة للقمة �لعاملية للحكومات �إىل دفع �حلر�ك �لدويل 
بحكمة  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  �أ�شا�شيني:  ب��اجت��اه��ني 
وم�شوؤولية و�إيجابية، وحتديد جدول �أعمال �جليل �لقادم من �حلكومات 
للعمل  ب��ر�م��ج ج��دي��دة  ب��ه��دف �شياغة  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  يف ظ��ل 

�لعي�س  يف  وحقها  �ل�شعوب  تطلعات  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  �مل�شتقبل  يف  �حل��ك��وم��ي 
مب�شتوى يليق بالب�شر. 

ويف هذ� �ل�شدد، قال معايل عمر بن �شلطان �لعلماء، وزير �لدولة للذكاء 
�ل�شطناعي: “ميثل �لذكاء �ل�شطناعي �أهم خمرجات �لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة لأنه �شيفتح �لأبو�ب لبتكار�ت لي�س لها حدود، ويتوقع �أن يوؤدي �إىل 
مزيد من �لثور�ت �ل�شناعية �لتي �شتحدث تغيري�ً جذرياً يف حياة �لإن�شان، 
�لتي قد  �لتحديات  و��شتباق  �ل�شعي لال�شتفادة منه  �ل�شروري  ولهذ� من 

تنجم عنه”.
و�أ�شاف معاليه: “�إن �ل�شتثمار يف �لإمكانيات �لو�عدة للذكاء �ل�شطناعي 
�مل�شتقبلية، وينطوي على  �لتنموية  �أهد�فها  ي�شاعد �حلكومات يف حتقيق 
�ملنتدى  ياأتي  هنا  وم��ن  و�لآل���ة،  �لإن�شان  عالقة  حمورها  كثرية  حتديات 

ليوؤ�ش�س  �ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �ل��ع��امل��ي 
بني  م�������ش���رتك  وت����ع����اون  دويل  حل������و�ر 
ت�شخري  �شبل  لبحث  �ل��ع��امل  ح��ك��وم��ات 

�لذكاء �ل�شطناعي خلري �لب�شرية”.
�ل���ذك���اء  “باإمكان  �ل���ع���ل���م���اء:  وت����اب����ع 
�ل�شطناعي وما �شيتبعه من �بتكار�ت، 
�أن يوؤ�ش�س لعامل جديد قد يبدو بالن�شبة 
ولكن  �خل���ي���ال،  ����ش���روب  م���ن  �لآن  ل��ن��ا 
�ل��ب��و�در �ل��ت��ي ن��ر�ه��ا ح��ال��ي��اً ت��وؤك��د على 
بامل�شتحيل.  لي�س  �ل��ع��امل  ه��ذ�  خلق  �أن 
على  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل����ذك����اء  ق�����درة  �إن 
قدرته  و�لتفكري هي مكمن  �لتخطيط 

على خلق هذ� �لعامل، ومدى قابلية حكومات �لعامل للتكاتف معاً لت�شخري 
�لعامل  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  ما  �شيقرر  �ل��ذي  هو  �ل�شطناعي يف �شاحلها  �لذكاء 

ه �لفو�شى”. �شي�شوده �ل�شالم ورغد �لعي�س �أم �شتعمَّ

الدور املن�صود للذكاء ال�صطناعي 
�أهم خمرجات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، حيث  ُيعتر �لذكاء �ل�شطناعي 
�شتنتج عنه �أ�شاليب جديدة ومبتكرة يف طرق ُمبا�شرتها لأعمالها، كنتيجة 
لقدرة �لآلت على �لتخطيط و�لبتكار، ومن �لنتائج �لإيجابية �لتي نر�ها 
نوعية  وحت�شن  �لبيانات،  قو�عد  كفاءة  وزي��ادة  تو�شع  �ليوم:  حكومات  يف 
لتخطيط  �مل�شاريع  وب��دء  �ملعي�شة،  باأ�شاليب  و�لرت��ق��اء  �ملُقدمة،  �خلدمات 

��شرت�تيجيات تدعم من �شلطات �لدول ومكاناتها حملياً وعاملياً.
ومن ناحية �أخرى، ُيعتر قطاع �ل�شناعة �لآن من �أهم �لقطاعات �لرئي�شية 
وبالتايل  ب��ال��دول،  �خلا�س  �لقت�شاد  ت�شكيل  على  يعمل  حيث  �ل��ع��امل،  يف 
�أن  �حلكومات  يتطلب من  وه��ذ�  �ل��دول��ة،  مكانة  على  كبرية  ب�شورة  يوؤثر 
�لذكاء  و�أبرزها  �لقطاع،  هذ�  ُيطلقها  �لتي  �لثور�ت  خمرجات  مع  تتاأقلم 
�ل�شطناعي. كما يتطلب من �لعامل �أن ميّكن �لدول �لفقرية من �للتحاق 
بركب �لتكنولوجيا حتى ل ت�شبح �لفجوة يف �حلد�ثة فجوًة �أخالقية تنذر 

مب�شتقبل غري م�شتقر. 
ووفقاً لالجتماعات �ل�شنوية ملجال�س �مل�شتقبل �لعاملية لعام 2017، فمن 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  �شتحدثه  �ل��ذي  �مل�شبوق  غري  للتغيري  �ملتوقع 
�لنمو  حجم  ي�شاعف  �أن  �ل�شطناعي  بالذكاء  �ملدعومة  �لأعمال  ومن��اذج 
�ل�شنوي لقت�شاد �لدول ويرفع كفاءة �لقوى �لعاملة بن�شبة %40 بحلول 
�ملتعلقة  لالقت�شاديات  كبري�ً  �رتفاعاً  �لجتماع  و��شت�شرف   .2035 عام 
بالذكاء �ل�شطناعي، حيث توقع �أن يبلغ �قت�شاد �لتنقل �لذ�تي )�ملركبات 
ذ�تية �حلركة( 7 تريليون دولر و�أن ي�شاهم �إنرتنت �لأ�شياء وحده بحو�يل 
�ملحلي �لإجمايل �لعاملي على مدى  �لناجت  دولر يف  تريليون   15 �إىل   10

�ل�شنو�ت �لع�شرين �ملقبلة.
�لإيجابيات  ب����و�در  ف���اإن  �مل��و�ط��ن��ني،  ح��ي��اة  ن��وع��ي��ة  حت�شني  يخ�س  م��ا  ويف 
�لذكاء  بف�شل  حتقيقها  م��ن  �حل��ك��وم��ات  �شتتمكن  �ل��ت��ي 
�إنقاذ حياة �لكثريين  �ل�شطناعي تتمثل يف �لقدرة على 
1.25 مليون  ت���وؤدي ملقتل  �لتي  �مل��روري��ة  م��ن �حل���و�دث 
�أن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  لها  تتوقع  و�ل��ت��ي  �شخ�س، 
ُتتخذ  مل  �إذ�  ل��ل��وف��اة  �ل�����ش��اب��ع  �لرئي�شي  �ل�شبب  ت�شبح 
�لقيادة  ذ�ت��ي��ة  فال�شيار�ت  ب�شاأنها،  م�شتد�مة  �إج����ر�ء�ت 
قادرة على �إنقاذ �لأرو�ح وتوفري خ�شائر بن�شبة 3% من 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل يف معظم �لبلد�ن. 
�إ���ش��اف��ة �إىل ذل���ك، ف���اإن �ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي ق���ادر على 
حت�شني قطاع �لتعليم وتوفري �أنظمة فائقة �لتطور من 
�أن���ه ق���ادر على  �آيل لكل ط��ال��ب، كما  ت��وف��ري معلم  خ��الل 
حتقيق تغيري�ت جذرية يف خمتلف �لقطاعات، بتكاليف 
�إيجاد حلول لتحديات عاملية  �إىل  �أعلى، وقد ت�شل �لإجن��از�ت  �أقل وكفاءة 
على  و�لرقابة  �ل�شكانية،  و�ل��زي��ادة  �ملناخية،  كالتغري�ت  �لتعقيد  �شديدة 

�لبيئة و�مل�شطحات �ملائية من خالل �لطائر�ت �ل�شغرية �لذكية. 

الإمارات والريادة يف قطاع الذكاء ال�صطناعي
حققت دولة �لإمار�ت �لريادة يف �عتماد �لذكاء �ل�شطناعي كو�شيلة �أ�شا�شية 
لالرتقاء بالأد�ء �حلكومي مب�شوؤولية و�أخالقية عالية. فقد �أطلق �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�شطناعي  للذكاء  �لإم��ار�ت  ��شرت�تيجية  �هلل،  رعاه  دبي،  �ل��وزر�ء حاكم 
يف عام 2017 لالرتقاء بالأد�ء �حلكومي، وهو �أول م�شروع �شخم �شمن 
نوعها يف  �لأوىل من  �ل�شرت�تيجية  هذه  وتعد   ،2071 �لإم���ار�ت  مئوية 

�ملنطقة و�لعامل.
كما �أطلقت حكومة �لإمار�ت �شمن فعاليات �لجتماعات �ل�شنوية ملجال�س 
�شن  ليتبنى  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ب��روت��وك��ول  م�����ش��روع  �لعاملية  �مل�شتقبل 
مفتوح  خمتر  �أول  �لإم����ار�ت  دول���ة  ولت�شبح  �ل�����ش��اأن  ه��ذ�  يف  �لت�شريعات 
لتطبيق بروتوكول �لذكاء �ل�شطناعي يف �لعامل. ومت تعيني معايل عمر 

بن �شلطان �لعلماء �أول وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي يف عام 2017.

�صيوؤثر  كــيــف 
الـــــــــــذكـــــــــــاء 
ــطــنــاعــي  ال�ــص
ـــــراد  ــى الأف عــل
واملــجــتــمــعــات؟ 

الذكاء  دور  مــا 
ــطــنــاعــي  ال�ــص
مــ�ــصــتــقــبــل  يف 
الــــهــــنــــد�ــــصــــة 
الأمــــــنــــــيــــــة؟

ـــــــف ميــــكــــن  ـــــــي ك
ــات دفــع  ــوم ــك ــح ــل ل
ــر  مـــ�ـــصـــرية تــطــوي
الذكاء ال�صطناعي 
خلــــري املــجــتــمــع؟ 



األربعاء   7   فبراير    2018  م   -   العـدد  12244  
Wednesday  7   February   2018  -  Issue No   12244

11

عربي ودويل

وقعت �لفلبني �تفاقا مع كند� ل�شر�ء 16 طائرة هليكوبرت قتالية تبلغ 
قيمتها 233.36 مليون دولر مع ��شتعد�د �جلي�س لت�شعيد عملياته 
�لهليكوبرت  �لطائر�ت  ت�شليم  و�شيجري  و�ل�شيوعيني.  �ملتمردين  �شد 
من طر�ز )بيل 412�إي.بي.�آي( يف بد�ية �لعام �ملقبل يف �لوقت �لذي 
برنامج  على  جم��دد�  دوتريتي  رودري��ج��و  �لفلبيني  �لرئي�س  فيه  يركز 
مثل  �ملتز�يدة  �لد�خلية  �لتهديد�ت  ملو�جهة  �مل�شلحة  �لقو�ت  حتديث 
يحاولون  �لذين  د�ع�س  لتنظيم  �ملو�لني  و�ملتطرفني  �ملاويني  �ملقاتلني 
باديال رئي�س  ري�شتيتوتو  �مليجر جرن�ل  �إع��ادة تنظيم �شفوفهم. وقال 
�لطائر�ت  �جلي�س  “�شي�شتخدم  ل��روي��رتز  باجلي�س  �لتخطيط  وح��دة 
م�شيفا �أن �لطائر�ت ميكن  �لهليكوبرت يف عملياته لالأمن �لد�خلي” 
ووقع  �لكو�رث.  و�لإغاثة من  و�لإنقاذ  �لبحث  ت�شتخدم يف عمليات  �أن 
تفاو�شت  �ل��ذي  �لعقد  على  لورينز�نا  دلفني  �لفلبيني  �ل��دف��اع  وزي��ر 
عليه �حلكومة مع �لهيئة �لتجارية �لكندية �مل�شرح لها ببيع �لطائر�ت 
�لع�شكرية �لأمريكية. وهذه هي �ملرة �لثانية �لتي ت�شرتي فيها �لفلبني 
�لطائر�ت �لهليكوبرت من طر�ز بيل. وكانت ��شرتت يف 2014 ثماين 
بيزو  مليار   125 �لفلبني  و�شتنفق  بيزو.  مليار   4.8 مقابل  طائر�ت 
تعطي  ولكن  �مل�شلحة  قو�تها  لتحديث  �ملقبلة  �ل�شنو�ت �خلم�س  خالل 
�أجل  من  �لد�خلي  �لأم��ن  لعمليات  و�لأ�شلحة  �لعتاد  ��شتخد�م  �أولوية 

�لق�شاء على �لتهديد�ت �لد�خلية وحماية حدودها �لبحرية.

�إنهم  �ل��ث��الث��اء  ذك��ر خ���ر�ء ج��ر�ئ��م �حل���رب يف �لأمم �ملتحدة �م�����س 
�لكلور  غ��از  حت��وي  قنابل  ��شتخد�م  ب�شاأن  تقارير  ع��دة  يف  يحققون 
�إدل��ب ودوم��ا يف �لغوطة  �ملحظور �شد �ملدنيني يف بلدتي �شر�قب يف 
�لدولية  �لتحقيق  رئي�س جلنة  بينريو  بول  ب�شوريا. وقال  �ل�شرقية 
ب�شاأن �شوريا يف بيان �شدر يف جنيف �إن �حل�شار �ملفرو�س على منطقة 
“ينطوي  دم�شق  �ملعار�شة يف  عليها  ت�شيطر  �لتي  �ل�شرقية  �لغوطة 
�ملتعمد  و�لتجويع  �لق�شف دون متييز  تتمثل يف  دولية  على جر�ئم 
�أ�شارت ل�شربات جوية  �أن �لتقارير �لتي  لل�شكان �ملدنيني«. و�أ�شاف 
�أ�شابت ما ل يقل عن ثالثة م�شت�شفيات يف �لثماين و�لأربعني �شاعة 

�ملا�شية “جتعل ما تعرف مبناطق عدم �لت�شعيد مثار �شخرية«.

 قال وزر�ء دفاع ر�بطة دول جنوب �شرق �آ�شيا )�آ�شيان( �إن �لتهديد 
وذلك  تز�يد  يف  �آ�شيا  �شرق  جنوب  منطقة  تو�جهه  �لذي  �لإرهابي 
مع عودة �ملقاتلني �لأجانب �إىل �ملنطقة. جاء ذلك يف بيان م�شرتك 
تعهد فيه �لوزر�ء �أي�شا بتعزيز �لتعاون من �أجل �لت�شدي للت�شدد. 
�ملخابر�ت  جمال  يف  �تفاقا  �لر�بطة  �أع�شاء  من  دول  �شت  و�أبرمت 
ب�شاأن  �لتعاون  وزيادة  �ملت�شددين  مكافحة  ي�شتهدف  �ملا�شي  �ل�شهر 
�لتهديد�ت �لأمنية و�لتغلب على ما ي�شفه �ملحللون مب�شتوى مرتفع 
من �ل�شك. وكانت �آ�شيان قد تعهدت يف يوليو متوز بتعزيز �لتعاون 
��شتمر  �لذي  �جتماعهم  ختام  يف  �لوزر�ء  وقال  دولها.  بني  فيما 
يومني يف �شنغافورة “نحن وزر�ء دفاع دول ر�بطة جنوب �شرق �آ�شيا 
طريق  عن  منطقتنا  يف  �لإرهاب  زيادة  كبري  بقلق  نلحظ  )�آ�شيان( 
�أفر�د وجماعات ت�شتخدم �أ�شاليب و�أ�شلحة متطورة وفتاكة على نحو 
متز�يد«. و�أ�شافو� “حجم وتعقيد �لتهديد �لإرهابي �لذي تو�جهه 
منطقتنا م�شتمر يف �لزيادة مع تدفق �ملقاتلني �لإرهابيني �لأجانب 
باأنهم  �لوزر�ء  و�أفاد  �حلدود«.  عر  �لإرهابيني  وحترك  �لعائدين 

�شيعززون �لتعاون مع �شركاء خارجيني.

قالت �شركة �أجنلو-�ي�شرتن �لتي تدير ناقلة �لنفط مارين �إك�شر�س وتتخذ 
من هوجن كوجن مقر� لها �إن �لقر��شنة �أفرجو� �م�س �لثالثاء عن �لناقلة 
�لتي كانت تقل طاقما من 22 هنديا وتنقل 13500 طن من �لبنزين. 
و�أ�شافت �ل�شركة “تفيد �لأنباء باأن جميع �أفر�د �لطاقم بخري و�أن �ل�شحنة 
ل تز�ل على منت �لناقلة«. كانت �ل�شركة �أعلنت عن فقد�ن �لناقلة يف خليج 
غينيا بعد �نقطاع �لت�شال بها يف بنني يوم �جلمعة. ويقول خر�ء �إن خليج 
�ل�شحنات  ي�شرقون  �لذين  للقر��شنة  متز�يد  نحو  على  هدفا  ب��ات  غينيا 
ويطالبون بفدى رغم تر�جع حو�دث �لقر�شنة على م�شتوى �لعامل. و�أفاد 
تقرير �أ�شدره �ملكتب �لدويل للمالحة �لبحرية يف يناير �أن �ل�شفن يف تلك 
�ملنطقة كانت هدفا ل�شل�شلة من �حلو�دث �ملتعلقة بالقر�شنة �لعام �ملا�شي 

مما يو�شح �أن �ملياه قبالة غرب �أفريقيا منطقة حمل قلق متز�يد.

عوا�صم

مانيال

�سنغافورة

مومباي

جنيف

ترامب يتهم برملانيني 
دميوقراطيني ب� »اخليانة«

•• �صين�صيناتي-اأ ف ب:

�لرملانيني  بع�س  موقف  بعنف  تر�مب  دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  هاجم 
�لحتاد،  ح��ال  عن  خطابه  خ��الل  له  ي�شفقو�  مل  �لذين  �لدميوقر�طيني 

و�تهمهم باخليانة.
ويف كلمة يف �شين�شيناتي بولية �وهايو )�شمال(، تطرق تر�مب �ىل �أ�شد�ء 
�خلطاب �لذي �لقاه قبل �أ�شبوع يف �لكونغر�س، م�شري� �ىل �شلوك خ�شومه 

�ل�شيا�شيني.
و�شرح تر�مب “قلت �ن معدل �لبطالة بني �ل�شود يف �دنى م�شتوى له  �شاد 
نقطة  بلغ  “�لمر  �ن  و�أ���ش��اف  �بت�شامة”.  �ي  ترت�شم  ومل  مطبق،  �شمت 
مل �عد معها �رغ��ب يف �ن �نظر �ىل هذ� �جلانب لأن فيه ب�شر�حة طاقة 

�شيئة«.
“�حدهم و�شف بالأمر باخليانة. مل ل؟ �أميكننا ت�شمية  وتابع تر�مب �ن 
م�شري� �ىل �نه “مل يكن يبدو عليهم �نهم يحبون  ذلك خيانة؟ مل ل؟”، 

وقال �نه و�شع حمزن جد�. بلدهم”. 
�لأول عن حال �لحت��اد بعد �شنة �شهدت جدل وف�شائح، �طلق  يف خطابه 
تر�مب دعوة �ىل �لحتاد. كما دعا �ع�شاء �حلزبني �ىل �لعمل للتو�شل �ىل 

ت�شويات حول كل �لق�شايا من �لهجرة �ىل �لبنى �لتحتية.

الإحتالل يقتل فل�صطينيا بعد مطاردته �صهرًا

اإ�شراب ومواجهات يف جنني بعد ا�شت�شهاد جرار

لبنان لإ�شرائيل: اجلدار احلدودي مي�س �شيادتنا  

ن�شر وثيقة تدح�س مذكرة اجلمهوريني حول الف بي اآي 

اإجالء اآلف الأ�شخا�س يف اندوني�شيا ب�شبب الفي�شانات رئي�س املالديف ال�شابق يحث الهند على التدخل 
•• نيودلهي-رويرتز:

�إر�شال  �إىل  �لهند  �م�س  �ل�شابق  �ملالديف  ج��زر  رئي�س  ن�شيد  حممد  دع��ا 
مبعوث لإطالق �شر�ح ق�شاة �ملحكمة �لعليا و�آخرين حتتجزهم �حلكومة 
�ملحيط  يف  �ل��و�ق��ع  �لأرخبي�������ل  يف  �لط��������و�رئ  حال���������ة  ف��������ر�س  بعد 

�لهندي.
كم�����ا حث ن�ش��������يد �لذي يعي�س حالي�������ا يف �ش�����ريالنكا، �لوليات �ملتحدة 

على وق������ف �أي معام�������الت مالي�����ة حلكوم����ة �لرئي�س عبد �لل�ه ميني.
�شعب  ع��ن  “نيابة  تويرت  على  كولومبو  يف  حاليا  �مل��وج��ود  ن�شيد  وق��ال 
لإطالق  جي�شها  من  بدعم  مبعوث  �إر�شال  �لهند  من  نطلب..  �ملالديف 

�شر�ح �لق�شاة و�ملحتجزين �ل�شيا�شيني... نطلب وجود� فعليا«.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�م�س  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا،   12 �أ����ش���ي���ب 
يف  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  بر�شا�س 
�ل�شفة  ���ش��م��ايل  حم��اف��ظ��ة ج��ن��ني 
�ندلعت  مو�جهات  خالل  �لغربية 
جر�ر،  �أح��م��د  �ل�����ش��اب  مقتل  عقب 
فل�شطينية  ف�����ش��ائ��ل  دع����ت  ف��ي��م��ا 
�أورد  م��ا  وف��ق  �شامل،  �إ���ش��ر�ب  �إىل 

مر��شلنا.
ون�����ق�����ال ع������ن �ل������ه������الل �لأح�����م�����ر 
فل�شطينيا   12 ف��اإن  �لفل�شطيني 
فيما  �حل���ي،  بالر�شا�س  �أ�شيبو� 
�أ����ش���ي���ب �آخ�������رون ب��الخ��ت��ن��اق من 
جر�ء  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  ج��ر�ء 
�ملو�جهات �ملندلعة يف بلدة �ليامون 

�لقريبة من جنني.
يف  قتل  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  وك��ان 
�لذي  ج��ر�ر،  �ليوم  فجر  �ليامون 
يتهمه بالوقوف ور�ء مقتل حاخام 
م�شتوطن يف �ل�شفة �لغربية قبل 

�شهر.
�أعلنت �لف�شائل  ويف �ل�شياق ذ�ته، 
�ل�شامل  �لإ����ش���ر�ب  �لفل�شطينية 
قتل  على  �حتجاجا  �ملحافظة  يف 

�ل�شاب �لفل�شطيني.
�ل�شهر  خ�������الل  ج����ن����ني  وك�����ان�����ت 
د�مية  ملو�جهات  م�شرحا  �لأخ��رية 
خالل �حلمالت �لتي �شنها �جلي�س 

�لإ�شر�ئيلي بحثا عن جر�ر.
�لد�خلي  �لم������ن  ج���ه���از  و�ع����ل����ن 
ب����ت( �م�س  �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي )����ش���ني 
�مل�شتبه  �ن����ه  ق����ال  فل�شطينيا  �ن 
ب�����ه �ل���رئ���ي�������ش���ي يف ق���ت���ل ح���اخ���ام 
م��ن �مل�����ش��ت��وط��ن��ني يف �ل��ت��ا���ش��ع من 
من  بالقرب  يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  م�����ش��ت��وط��ن��ة 

�ملحتلة، قتل.
وق����ال �مل�����ش��در ن��ف�����ش��ه يف ب��ي��ان �ن 
�ح��م��د ج����ر�ر ق��ت��ل يف ب��ل��دة ميون 
كان  �لغربية حيث  �ل�شفة  ب�شمال 

و�ملو�رد وغريها«. وحول �لتقارير 
�شتعر�س  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ب���اأن 
“قد�س  ب��ن��اء  �لفل�شطينيني  على 
قالت: “هذ� ��شتخفاف  جديدة”، 
و�لعربي  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ب��ال��ع��ق��ل 
�ل����ع����امل����ي، لأن  �ل���ع���ق���ل  وك�����ذل�����ك 
�لقد�س،  ه���ي  م���ا  ي����درك  �جل��م��ي��ع 
حاجة  ل  وب���ال���ت���ايل  ه�����ي،  و�أي�������ن 
�إىل �إع����ادة �خ���رت�ع �ل��ق��د���س، فهي 
ومدينة  وتاريخية  عريقة  مدينة 
عربي  �إرث  وب���ه���ا  ح�������ش���ارة  ل���ه���ا 
ل  وبالتايل  وم�شيحي،  و�إ�شالمي 
ميكن �أن نعيد �خرت�ع �لقد�س من 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أج���ل م��ر����ش��اة 
�لأم���ري���ك���ي���ة �ل���ت���ي ت���خ���دم فقط 

م�شالح �إ�شر�ئيل«.
�لفل�شطينية  �لق�شية  �أن  و�أك���دت 
�لعربي  �ل����ع����امل  �إىل  “بحاجة 
�لعربي،  �لحت�شان  �إىل  وبحاجة 
�إىل �ملقومات و�لإمكانات  وبحاجة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�أك����رر د�ئ��م��اً و�أق����ول �إن 
�ل��ق��د���س ل��ي�����ش��ت م��دي��ن��ة م��ث��ل �أي 
ول��ي�����ش��ت مدينة  �أخ������رى،  م��دي��ن��ة 
هي  و�إمن�����ا  ف��ح�����ش��ب،  فل�شطينية 
ق���ل���ب ف��ل�����ش��ط��ني وق����ل����ب �ل���ع���امل 
�حلقيقي  �لختبار  وه��ي  �لعربي، 

�لآن لإر�دة �لعامل �لعربي«.
ت����وج����ه  ك���������ان  �إذ�  م�������ا  وح�����������ول 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ل��ف��ك �لرت���ب���اط 
�أم���ر ق��اب��ل للتنفيذ  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  م��ع 
به  ق���ام���ت  “ما  ق���ال���ت:  ب��ال��ف��ع��ل، 
هذه  �إىل  ب���ه  وت���ق���وم  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، 
�للحظة من �نتهاكات وم�شايقات 
�تخاذ  �إىل  يدفعنا  للفل�شطينيني 
خطو�ت جدية مقابل ذلك، ومنها 
فك  �إىل  ن�شتطيع  ما  بقدر  �لعمل 
هي  و�لق�شية  و�شنفعل،  �لرتباط 
نتحرر،  �أن  نريد  فنحن  �لنعتاق، 
تقرير  يف  ح���ق���ن���ا  من����ار�����س  و�أن 
على  بكر�مة  نعي�س  و�أن  �مل�شري، 

�أر�شنا«.
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�شيفاح  ري��زي��ئ��ي��ل  وك����ان �حل���اخ���ام 
�لثاين  كانون  من  �لتا�شع  يف  قتل 
ي��ن��اي��ر ب��ال��ر���ش��ا���س ب��ال��ق��رب من 
حافات جلعاد �لبوؤرة �ل�شتيطانية 
رئي�س  �ع���ل���ن  �ل���ت���ي  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل��������وزر�ء 
�إن  �مل����ا�����ش����ي  ن���ت���ان���ي���اه���و �لأح���������د 
“�حلكومة �شت�شّرع و�شعها لإتاحة 

��شتمر�ر �حلياة �لطبيعية فيها«.
ووردت على جدول �عمال �جتماع 
�حل���ك���وم���ة �ل����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �لح����د 
�لتي  �ل�����ب�����وؤرة  ل��ت��ح��وي��ل  م����ذك����رة 
�ن�شئت قبل 15 عاماً �ىل “بلدية 
جديدة” �شتح�شل على تر�خي�س 

يختبئ، مو�شحا �نه �شارك “ب�شكل 
ريزيئيل  �حلاخام  قتل  يف  فعلي” 
���ش��ي��ف��اح ب��ال��ر���ش��ا���س ع��ن��د م���روره 
م�شتوطنة  م��ن  بالقرب  ب�شيارته 

حافات جلعاد حيث كان يعي�س.
و�أ����ش���اف �ل�����ش��ني ب��ت �ن���ه “خالل 
�لإرهابي  خ��رج  توقيفه،  حم��اول��ة 
م�����ش��ل��ح��ا م����ن �مل���ب���ن���ى �ل������ذي كان 
�لمن  ق��و�ت  و�طلقت  فيه  يختبئ 
م�شري� �ىل �نه عرث  �لنار عليه”، 
ب��ال��ق��رب م���ن ج��ث��ت��ه ع��ل��ى ر�شا�س 
هجومي من نوع �م-16 وحقيبة 

حتوي عبو�ت نا�شفة.
و�حمد جر�ر هو جنل نا�شر جر�ر 
�ح��د ق��ي��ادي ح��رك��ة  حما�س �لذي 
خالل  �ل�شر�ئيلية  �لقو�ت  قتلته 

وميز�نية  �ل�������ش���روري���ة  �ل���ب���ن���اء 
حكومية.

وكانت ��شر�ئيل �علنت يف �ل�شبوع 
�لتايل ملقتل �مل�شتوطن، �ن جنودها 
جنني  مدينة  يف  فل�شطينيا  قتلو� 
يف �شمال �ل�شفة �لغربية على بعد 
�ل�شتيطانية  �لبوؤرة  كلم من   35

قالو� �نهم ��شتبهو� به.
قتل  ����ش��ر�ئ��ي��ل��ي  م�شتوطن  وك����ان 
م�شتوطنة  م��دخ��ل  ع��ن��د  �لث��ن��ني 
�ري��ئ��ي��ل �ل��ق��ري��ب��ة م���ن ن��اب��ل�����س يف 
�ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  ���ش��م��ال 
نفذه  ه���ج���وم  يف  ب�����ش��ك��ني  ط��ع��ن��ا 
ما  وف���ق  ب��ال��ف��ر�ر،  لذ  فل�شطيني 

�علنت �ل�شرطة �ل�شر�ئيلية.
�مل�شتوطن  �إن  �ل�����ش��رط��ة  وق���ال���ت 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لنو�ب  جمل�س  يف  جلنة  �شوتت 
ن�����ش��ر وثيقة  ل�����ش��ال��ح  �لأم���ريك���ي 
تدح�س  للدميوقر�طيني  �شرية 
تر�مب  دونالد  �لرئي�س  �تهامات 
ملكتب  ج���م���ه���وري���ني  وب���رمل���ان���ي���ني 
بي  )�ف  �ل���ف���در�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

�آي(.
و����������ش���������رح رئ������ي�������������س �لأق������ل������ي������ة 
جلنة  يف  �ل������دمي������وق������ر�ط������ي������ة 
�لنو�ب  جمل�س  يف  �ل�شتخبار�ت 
�م�س  �شحافيني  �م���ام  �شيف  �آدم 
كان  “�لت�شويت  �لث��ن��ني  �لأول 

بالإجماع لن�شر �لوثيقة«.
�أيام  خم�شة  مهلة  ت��ر�م��ب  و�أم���ام 

لدر�س �لطلب.
وت������اأت������ي �مل������ب������ادرة ب���ع���دم���ا رف���ع 
ج��م��ه��وري��ني �ل�����ش��ري��ة ع��ن وثيقة 
تك�شف بر�أيهم ��شتغالل لل�شلطة 
�لتحقيقات  م���ك���ت���ب  ق���ب���ل  م�����ن 

�آي مل يطلع �لق�شاء على �ن فريق 
كلينتون كان ور�ء �عد�د �مللف و�ن 
لرت�مب.  �شخ�شيا  م��ع��اد  �شتيل 
وي��خ�����ش��ى �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ون �ن 
لإقالة  ذري���ع���ة  �مل���ذك���رة  ُت�����ش��ت��غ��ل 
�ل�شرطة  يف  ك����ب����ار  م�������ش���وؤول���ني 
�لفدر�لية ووز�رة �لعدل وبالتايل 
يقوده  �ل�����ذي  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ع��رق��ل��ة 
�ملدعي �مل�شتقل روبرت مولر حول 
�لنتخابات  يف  �ل��رو���ش��ي  �لتدخل 
 2016 يف  �لأمريكية  �لرئا�شية 
وح��ول تو�طوؤ حمتمل بني فريق 

تر�مب و�لكرملني.
وطلب �شيف �لذي يخ�شى �ن يلجاأ 
رقابة  فر�س  �ىل  �لبي�س  �لبيت 
�شيا�شية،  لأ�شباب  مذكرتنا  على 
�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  من 
ر�أيهما حول  �إب��د�ء  �لعدل  ووز�رة 
يجب  �ن  يعتر�ن  �لتي  �لعنا�شر 
معلومات  حل���م���اي���ة  �خ����ف����اوؤه����ا 

�شرية.

�جل��م��ه��وري دي��ف��ن ن��ون�����س. وقال 
وجدو�  “�جلمهوريني  �ن  �شيف 
�نف�شهم يف و�شع ل يحتمل عندما 
ورف�شو�  م�شللة  م��ذك��رة  ن�شرو� 
لذلك  �لدميوقر�طيني،  رد  ن�شر 
للقيام  �����ش���ط���رو�  �ن���ه���م  �ع��ت��ق��د 
�ىل  �إ����ش���ارة  يف  �خلطوة”،  ب��ه��ذه 
�لوثيقة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��وي��ت 

�لدميوقر�طية«.
ملكتب  �ت��ه��ام��ا  �مل��ذك��رة  وتت�شمن 
�لتحقيقات �لفدر�يل بانه ��شتخدم 
معلومات منحازة لطلب �لتن�شت 
يف خ�شم �حلملة �لرئا�شية يف ما 
بح�شب  لل�شلطة  ��شتغالل  ي�شكل 
�جل��م��ه��وري��ني. ف��ق��د ����ش��ت��ن��د �ىل 
تقرير ��شتخبار�تي �عده جا�شو�س 
بريطاين �شابق يدعى كري�شتوفر 
����ش���ت���ي���ل ب����ت����م����وي����ل م������ن ف���ري���ق 
للمر�شحة  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �حل��م��ل��ة 
�لدميوقر�طية هيالري كلينتون. 
بي  �لف  �ن  ويقول �جلمهوريون 

يف  �ل�����ع�����دل  ووز�رة  �ل������ف������در�يل 
�إج���������ر�ء�ت ل��ل��ت��ن�����ش��ت ع��ل��ى �أح���د 
�لنتخابية  �حلملة  فريق  �أع�شاء 
ل������رت�م������ب ق����ب����ل �لن����ت����خ����اب����ات 

�لرئا�شية يف 2016.
�جلمعة  ن�������ش���ر  ت�����ر�م�����ب  وك��������ان 
ن�شبة  نون�س”،  “مذكرة  �ملا�شي 
�ل�شتخبار�ت  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ىل 

اأمريكا تفر�س عقوبات
 على اأربعة من الكوجنو 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ف��ر���ش��ت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ج���رن�ل ك��ب��ري وث��الث��ة م��ن قادة 
حلقوق  �نتهاكات  بتهمة  �لدميقر�طية  �لكوجنو  جمهورية  يف  �مليلي�شيات 

�لإن�شان وهجمات وح�شية على مدنيني ب�شرق �لبالد.
�أكيلي  موهيندو  �مل�شلحة  بالقو�ت  ج��رن�ل  �لريجادير  �لعقوبات  و�شملت 
وهم  خمتلفة  م�شلحة  جماعات  ث��الث  م��ن  ب��ارزي��ن  ومتمردين  موندو�س 
جيديون كيوجنو موتاجنا وجيدون �شيمري�ي موي�شا ولو�شيان نز�بامويتا. 
بوز�رة  �خلارجية  �لأ���ش��ول  مر�قبة  مكتب  يف  �مل�شوؤول  �شميث  ج��ون  وق��ال 
�لإن�شان  حقوق  �نتهاكات  مرتكبي  ن�شتهدف  “نحن  �لأمريكية  �خل��ز�ن��ة 
�ل�شر�ع �ملفزع يف �شرق جمهورية �لكوجنو  �أمد  �إطالة  �لذين يت�شببون يف 

�لدميقر�طية وي�شهمون يف معاناة �ل�شعب �لكوجنويل«.
و�أو�شح �مل�شوؤول �لأمريكي يف بيان “�إنهم م�شوؤولون عن �أعمال �شنعاء منها 
�نتهاكات جن�شية وجتنيد �إجباري لالأطفال يف مو�قع جترهم على �رتكاب 

�أعمال عنف وفظائع �أخرى«.
وياأتي �لتحرك �لأمريكي بعد �أيام من �إدر�ج جمل�س �لأمن �لدويل �أ�شماء 
�لرجال على �لقائمة �ل�شود�ء ب�شبب “تخطيط �أو توجيه �أو �رتكاب �أعمال 
�أو  �لإن�شان  حلقوق  �نتهاكات  متثل  �لدميقر�طية  �لكوجنو  جمهورية  يف 

خمالفات �أو �نتهاكات للقانون �لإن�شاين �لدويل«.

م���ت���اث���ر�  “تويف  �ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي 
عن  ج��ار  �لبحث  و�ن  بجر�حه”، 

�ملهاجم �لذي لذ بالفر�ر.
�للجنة  ع�����ش��و  �أك�������دت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
�لتحرير  مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
�لفل�شطينية حنان ع�شر�وي �أن ما 
يرتدد �ليوم من فكرة بناء “قد�س 
��شتخفاف  �إل  ه��و  م��ا  جديدة”، 

بالعقل �لفل�شطيني و�لعربي.
م��ع �شحيفة  مقابلة  و�ع��ت��رت يف 
ن�شرتها  �ل��ك��وي��ت��ي��ة  “�جلريدة” 
�لرئي�س  �أن  �ل����ث����الث����اء،  �م���������س 
“ن�شب  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
خالل  م���ن  للفل�شطينيني  ف���خ���اً 
�إم���������ش����اك����ه ب����ك����ل ق�������ش���اي���ا �حل����ل 
و�لالجئني  و�حل������دود  ك��ال��ق��د���س 

•• جاكرتا-رويرتز:

�ل�شلطات  �إن  �لثالثاء  �م�س  با�شويد�ن  �أني�س  جاكرتا  حاكم  ق��ال   
�أجلت �آلف �ل�ش����������كان يف �لعا�شم������ة �لإندوني�ش��ية ب�شبب �لفي�شانات 
وذلك رغم �أن من�ش����وب �لأنهار �لذي �رتفع جر�ء �إطالق �ملياه من 

خز�ن رئي�شي بد�أ يتناق�س.
�نهيار�ت  يف  �أي�شا  ت�شببت  �لغزيرة  �لأم��ط��ار  �إن  �ل�شرطة  وق��ال��ت 
�أر�شية يف مدن �شغرية حتيط بجاكرتا و�إن ثمانية �أ�شخا�س فقدو� 

بعد حدوث �نهيارين �أر�شيني قرب مدينة بوجور.
�أ�شخا�شا يخو�شون يف  �ليوم �لثالثاء  و�أظهرت لقطات تلفزيونية 

�ملياه �لعكرة يف بع�س �أحياء �لعا�شمة جاكرتا.

ن����������زوح  يف  ت�ش�����������ببت  �لفي�شان����������ات  �إن  جاكرت������ا  حاك����������م  وق������ال 
و�شرق  جن������������وب  من  مناط����������������ق  يف  �ش����������خ�س   6500 نح�������و 

جاكرتا.
�نهار�  �شابق  وق��ت  يف  �أظ��ه��رت  ماأ�شاوية  تلفزيونية  لقطات  كانت 
�ل�شو�رع  و�شط  تنطلق  بالطني  �ملحملة  �ملياه  �جلريان من  �شريعة 
�ملحيطة  �جلبلية  �ملنطقة  يف  �ل��ف��ي��الت  وبع�س  �أ���ش��ج��ار�  وت�شقط 

بجاكرتا.
�ملياه من خز�ن رئي�شي يف مدينة  �إطالق  �إىل  �ل�شلطات  و��شطرت 

بوجور بعد �أن بلغت منا�شيب �ملياه م�شتوى �أطلق �أقوى حتذير.
ويعمل �أفر�د من �ل�شرطة و�جلي�س مع متطوعني للتعامل مع �آثار 

�لفي�شانات.

�أي�شا  رف�س  �للبناين  �جلانب  �إن  �جلي�س  بيان  وق��ال 
خالل �لجتماع �لتعليقات �لتي �أ�شدرتها �إ�شر�ئيل يف 
�لآونة �لأخرية ب�شاأن تنقيب لبنان عن �لغاز و�لنفط 

يف �ملياه �لإقليمية.
�لإ�شر�ئيلي  �حل����رب  وزي����ر  و���ش��ف  �لأرب����ع����اء  وي��������������وم 
�أفيجدور ليرمان مناق�شة لبنانية للتنقيب عن �لغاز 
�ل�شركات  �إن  وق��ال  جد�  ��شتفز�زي  �أم��ر  باأنه  و�لنفط 

•• بريوت-رويرتز:

قال لبنان �إن جد�ر� تنوي �إ�شر�ئيل بناءه على �حلدود 
مي�س �ل�شيادة �للبنانية. جاء ذلك خالل �جتماع بني 
ع�شكريني لبنانيني و�إ�شر�ئيليني برئا�شة قو�ت حفظ 

�ل�شالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة يوم �لثنني.
�إ�شر�ئيل ولبنان ب�شبب �خلالف  وت�شاعد �لتوتر بني 
حول �جلد�ر وخطط لبنان للتنقيب عن �لنفط و�لغاز 

يف مياه بحرية متنازع عليها.
كان �جلي�س �لإ�شر�ئيلي قال يف �ل�شابق �إن �أعمال �لبناء 

تتم على �أر�س تخ�شع لل�شيادة �لإ�شر�ئيلية.
وتقول �حلكومة �للبنانية �إن �جلد�ر مير عر �أر��س 
تابعة للبنان لكنها تقع على �جلانب �لإ�شر�ئيلي من 
�خلط �لأزرق �لذي حددته �لأمم �ملتحدة و�لذي ر�شم 
�لعام  يف  لبنان  جنوب  م��ن  �إ�شر�ئيل  �ن�شحاب  ح��دود 

.2000
و�ت��ه��م وزي���ر �حل���رب �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، �أث��ن��اء حديثه عن 
بال�شتفز�ز  �ملا�شي، جماعة حزب �هلل  �لأ�شبوع  �لنز�ع 
�لدولية  �حل����دود  �إىل  �ن�شحبت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن  وق���ال 
�عرت��شا  تو�جه  و�إن��ه��ا  لبنان  مع  دوليا  بها  �ملعرتف 

على جد�ر على �أر�س �إ�شر�ئيلية.
�إ���ش��ر�ف ق��وة حفظ �ل�شالم  و�ل��ت��ق��ى �ل��ط��رف��ان حت��ت 
�لتابعة لالأمم �ملتحدة يف �جتماعهم �لثالثي �لدوري 

�لناقورة  ر�أ����س  منطقة  يف  �ملتحدة  ل���الأمم  م��و�ق��ع  يف 
�حلدودية.

وقال �جلي�س �للبناين يف بيان بعد �جتماع يوم �لثنني 
�لذي ينوي  �للبناين م�شاألة �جلد�ر  “عر�س �جلانب 
�إق��ام��ت��ه ع��ل��ى �حل����دود �للبنانية  �ل��ع��دو �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  م��وق��ف  م���وؤك���د�  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
�ل��ر�ف�����س لإن�����ش��اء ه���ذ� �جل����د�ر ك��ون��ه مي�����س �ل�شيادة 
�خلط  على  �أر����ش��ي  ه��ن��اك  و�أن  خ�شو�شا  �للبنانية، 

�لأزرق يتحفظ عليها لبنان«.
ووق�����ع �أح�����دث ����ش���ر�ع ك��ب��ري ب���ني ج��م��اع��ة ح����زب �هلل 

و�إ�شر�ئيل يف 2006.
وق��ال��ت ق���وة ح��ف��ظ �ل�����ش��الم يف ب��ي��ان “مّت �إي����الء هذ� 
�لأعمال  ب�شبب  ك��ب��ري�ً  �ه��ت��م��ام��اً  �ل��ث��الث��ي  �لج��ت��م��اع 
�أعلن  و�لتي  �لأزرق  �خلط  جنوب  �جلارية  �لهند�شية 

عنها �شابقا �جلانب �لإ�شر�ئيلي«.
و�أ�شار قائد �لبعثة �مليجر جرن�ل مايكل بريي �إىل �أنه 
�لجتماع  منذ  �لن�شبي  �لهدوء  كانت هناك فرتة من 

�ل�شابق.
�لن�شاط على  ق��در كبري من  ك��ان هناك  “لكن،  وق��ال 
طول �خلط �لأزرق. و�أود �أن �أنوه ب�شبط �لنف�س �لذي 
و�حلفاظ  �لتوتر  تخفيف  لناحية  �لطرفان  ميار�شه 
على �ل�شتقر�ر. ل �أحد يريد �لعودة �إىل فرتة ت�شعيد 

�لتوتر وخرق وقف �لأعمال �لعد�ئية«.

خطاأ  �شرتتكب  �ملناق�شة  يف  �شت�شارك  �لتي  �لدولية 
فادحا.

وي���وج���د ن����ز�ع ب���ني ل��ب��ن��ان و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ع��ل��ى �حل����دود 
ت�شل  مثلث  �شكل  على  منطقة  يخ�س  فيما  �لبحرية 
م�شاحتها �إىل 860 كيلومرت� مربعا ومتتد مبحاذ�ة 
مناق�شة  لبنان يف  بلوكات طرحها  ثالثة من خم�شة 

عامة �أو�ئل �لعام �ملا�شي.
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العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لكر� �لعاملية للخدمات �لطبية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2140357 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد �شلطان �لدرمكي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�لهادي �لكر� %49

�لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لكر�  �شركة  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

alkabra general transportion contracting co llc ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد بن �شلطان بن حمد�ن �ل نهيان

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
لد�رة  �ل�ش�����ادة/فري�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1175963:لندية �لريا�شية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �بر�هيم �شامل �بر�هيم �لطنيجي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان ر��شد �حمد �ملر �لكعبي

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
فري�شت  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1184602 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �بر�هيم �شامل �بر�هيم �لطنيجي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم نيو مادر��س 

م�شال رخ�شة رقم:CN 2007428 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مالك �شامل �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

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

CN 1106380:لنخيل- فرع رخ�شة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 2240784 بال�شم �لتجاري دروي�س بن �حمد 
و�ولده لل�شفر و�ل�شياحة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

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

 رخ�شة رقم:CN 1016779 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نوره خليفه جا�شم %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خليفة ر��شد مبارك �لريامي %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل ر��شد مبارك �لريامي %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد مبارك �شيف �لريامي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وفاء ر��شد مبارك �لريامي %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة ر��شد مبارك �لريامي %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد مبارك �شيف �لريامي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*44 �ىل 1*1

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

AL REYAMI INTERIORS
�ىل/�لريامي �نرتيورز ذ.م.م

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لريادة لتجارة �ملنظفات

 رخ�شة رقم:CN 1530125 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة في�شل بخيت علي مبارك �لكثريي

تعديل وكيل خدمات/حذف �شم�س عبد�لرحمن قائدي �لعو�شي �ملرزوقي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 5.20*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �لريادة لتجارة �ملنظفات
POINEER TRADING ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�ش�شة بيونري لتجارة �ملنظفات
POINEER ANTICEPTIC TRADING ESTABLISHMENT

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ورلد و�يد لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

 رخ�شة رقم:CN 1754945 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*0.60 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ ورلد و�يد لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

WORLDWIDE FOODSTUFF TRADING

�ىل/ورلد و�يد للتجارة �لعامة

WORLD WIDE GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة عامة )4610001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة- باجلملة )4630101(

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �شركات �حمد خليفه 

�ملزروعي ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2338600 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

تعديل ��شم جتاري من/ جمموعة �شركات �حمد خليفه �ملزروعي ذ.م.م

AHMED KHLIFA AL MAZROUI GROUP OF COMPANIES LLC

�ىل/جمموعة �شركات �حمد خلف �ملزروعي ذ.م.م

AHMED KHALAF AL MAZROUI GROUP OF COMPANIES LLC

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شو�س �لذهبي ملفارخ �لدو�جن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2345745 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �ل�شو�س �لذهبي ملفارخ �لدو�جن ذ.م.م
AL SOUS AL ZAHABY POULTRY HATCHERY LLC

�ىل/ذ� بر�ون بوتيك ت�شوكليت �ند كاترينغ ذ.م.م
THE BROWN BOUTQUE CHOCOLATE & CATERING LLC
تعديل ن�شاط/��شافة حت�شري �حللوى و�حللويات �ل�شعبية )5621007(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شوكولته- بالتجزئة )4721014(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع وحت�شري �لفطائر و�ملعجنات وجتهيزها )5610006(

تعديل ن�شاط/حذف ت�شغيل مفارخ �لدو�جن )0146003(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

 اإعـــالن �سطب قيد
�آند �جننريينغ  تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة �أمرييكان �شاين�س 
�نكوربوري�شن )�جلن�شية:�لوليات �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
22-2 مكتب  �ملرور- �شرق  �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �شارع  �ل�شركة يف  فرع 
رقم P2a - 305 نادي �جلزيرة �لريا�شي و�لثقايف- قطعة �س.ب: 54544( 

و�ملقيدة حتت رقم )1022( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015م يف �شاأن �ل�شركات 
2010 م يف �شاأن  �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج 

و�ملناطق �حلرة بالدولة .
باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  ��شحاب �حلق يف �لعرت��س  �ل�شادة   يرجى من 
�ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: 

وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

 اإعـــالن �سطب قيد
��س  �شي  �آند  بيز�روتي  �مري�شا  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
بي �يه )�جلن�شية:�يطاليا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �س.ب: 549- �لكورني�س- بناية �ل�شرعة �لثالثة 
�ل�شركات  �شجل  يف   )2342( رقم  حتت  و�ملقيدة   )549 �س.ب:  �بوظبي 

�لجنبية يف �لوز�رة. 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015م يف �شاأن �ل�شركات 
2010 م يف �شاأن  �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج 

و�ملناطق �حلرة بالدولة .
باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  ��شحاب �حلق يف �لعرت��س  �ل�شادة   يرجى من 
�ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: 

وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
وم�شاوي  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنور رخ�شة رقم:CN 1122916 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �حمد ر��شد �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لن�شر �لطائر 

CN 1177705:لعمال �لطابوق رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عو�س عامر �بر�هيم حمد�ن �لنبجي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شعيد عبد�هلل حطاب �لظاهري

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دبي للتكنولوجيا- فرع �أبوظبي 1

 رخ�شة رقم:CN 2227405 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شماء �حمد حممد رفيع �لرفيع %5

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �أحمد حممد رفيع حممد �شعيد �لرفيع من 100% �ىل %95

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

تعديل ��شم جتاري من/ دبي للتكنولوجيا- فرع �أبوظبي 1

DUBAI TECHNOLOGIES - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/دبي للتكنولوجيا �س.ذ.م.م- فرع �بوظبي 1

DUBAI TECHNOLOGIES LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

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

CN 1776836:لقطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة عبد�هلل حارب جا�شم �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
لزينة  بالك  �ل�ش�����ادة/ليزر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1550570:ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فريد �هلل خري حممد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �مان �هلل خري حممد

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

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

�حمد �شعيد �شالح �شامل لعمال �لرخام
 رخ�شة رقم:CN 1138404  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ملوعد لعمال �لبال�شرت 

و�لبالط رخ�شة رقم:CN 1114504 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شامل خمي�س �شامل �لبادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �منه علي مفتاح �لنا�شري
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �ملوعد لعمال �لبال�شرت و�لبالط
AL MOU'ED TILING AND PLASTERING WORKS EST

�ىل/موؤ�ش�شة �ملوعد لعمال �لبال�شرت
AL MOUED PLASTERING WORKS EST

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �لر�شيات و�جلدر�ن )4330019(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

تيلر�شون يزور الأردن لبحث جتديد امل�شاعدات
•• عمان-وكاالت:

ك�شفت م�شادر دبلوما�شية �أردنية عن زيارة مرتقبة لوزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلر�شون �إىل �لعا�شمة عمان 
خالل �لأيام �ملقبلة.

ووفقاً ملا نقلته �شحيفة “�لغد” �لأردنية �م�س �لثالثاء، توقعت �مل�شادر �أن يتم خالل �لزيارة �لتوقيع على مذكرة 
تفاهم ثنائية تت�شمن �تفاقاً على حجم �مل�شاعد�ت �لأمريكية خلم�س �شنو�ت مقبلة تبد�أ من �لعام �حلايل.

ياأتي هذ� يف �لوقت �لذي ك�شفت فيه �ملو�زنة �لتاأ�شريية للعام �حلايل للكونغر�س �لأمريكي عن تخ�شي�س حو�يل 
�قت�شادية وحو�يل  كم�شاعد�ت  812 مليوناً  �لعام �حلايل، منها  1.275 مليار دولر كم�شاعد�ت لالأردن خالل 

450 مليوناً م�شاعد�ت ع�شكرية، وغريها من �لأمور.
وخالل �لأعو�م �لثالثة �لأخرية، �لتزمت �لوليات �ملتحدة مع �لأردن بتقدمي م�شاعد�ت �شنوية بحجم مليار دولر 

�شمن مذكرة تفاهم بد�أت يف 2015 و�نتهت �لعام �حلايل.

•• مو�صكو-وكاالت:

�أن  مات�شيغور�  �ألك�شندر  يانغ  بيونغ  لدى  �لرو�شي  �ل�شفري  �عتر 
�لعقوبات �لتي فر�شها جمل�س �لأمن �لدويل على كوريا �ل�شمالية، 
ملا  ت�شببت يف تدهور حاد للو�شع �لإن�شاين يف �لبلد �ملذكور، وفقاً 
�م�س  �لإل��ك��رتوين،  موقعها  على  �ليوم”،  “رو�شيا  �شبكة  ذك��رت��ه 

�لثالثاء.
�ملعني������ة  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  �جتماع  بع�����د  مات�شيغور�  وق�������ال  
“�حلال��������ة  �لي����وم:  �ل�ش��������مالية  كوري���������ا  على  بالعقوب�������ات 
�لتده���������ور من عدة  �آخ�����������ذة يف  �ل�ش�������مالية  �لإن�ش��������انية يف كوريا 

�جتاهات..

وحتى  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  �مل�شتحيل  من  �أ�شبح  و�ليوم   
�لغذ�ء لل�شعب �لكوري مبا يعانيه«.

�لأور�م  لع�������الج  م��رك��ز  �أح������دث  �أن  �إىل  مات�ش�������يغور�  ولف����ت 
ب�شبب  �ل��ع��م��ل،  ع��ن  كلياً  ت��وق��ف  �ل�شمالية  ك��وري��ا  يف  �لن�ش������ائية 
مبوجب  ��ش��������تري�دها  حظ����ر  بعد  �لغي�������ار  قط������ع  توف��������ر  ع��دم 

�لعقوبات.
�ل��ل��ج��ن��ة خ���الل �لج��ت��م��اع ع��ل��ى حقيقة �لو�شع  �أط��ل��ع  �أن���ه  و�أك����د 
دور  تلعب  ل  �أن  يجب  �للجنة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  ه��ن��اك،  �لإن�����ش��اين 
و�أن  وتنفيذها،  �لتفتي�س  عمليات  على  ي�شرف  �ل��ذي  “�ل�شرطي 
�إي�شالها،  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  �إىل  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي  يف  ت�شهم 

ول�شيما �لأغذية و�لأدوية«. 

وق���ف ع��م��ل جل��ن��ة حت��ق��ي��ق دولية 
�لكيميائية  �ل���ه���ج���م���ات  ح������ول 
“�آلية  �����ش���م  حت���م���ل  ����ش���وري���ا  يف 
)جوينت  �مل�شرتكة”  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ويف  م��ي��ك��ان��ي��زم(.  �نف�شتيغاتيف 
ي��ن��اي��ر، �قرتحت  �ل���ث���اين  ك���ان���ون 
ت�شكيل  على  ين�س  ق��ر�ر�  مو�شكو 
�عترتها  ج��دي��دة  حتقيق  جل��ن��ة 
وبريطانيا  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 

وفرن�شا غري مقبولة.
�مل�شرتكة  �لتحقيق  �آل��ي��ة  وك��ان��ت 
م�شوؤولية  �ل����ش���د  ن��ظ��ام  ح��م��ل��ت 
و2015،   2014 يف  هجومني 
وتنظيم د�ع�س م�شوؤولية ��شتخد�م 

غاز �خلردل يف 2015.
����ش���وري���ا منذ  �ل����ن����ز�ع يف  و�أوق��������ع 
من  �ك����رث   2011 يف  �ن����دلع����ه 
نزوح  و�دى �ىل  �ل��ف قتيل   340

�ملاليني.

�حللفاء يف ح�شابات خاطئة، و�ملثري 
�لتي  �ملوؤ�ش�شية  �لعالقات  �أن  للقلق 
كانت ترتكز يف �ل�شابق على �لعالقة 
ب��ني �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا قد 
�لع�شكرية  �ل���رو�ب���ط  �أم���ا  ت��ال���ش��ت، 
تتز�يد  كما  �لزمن،  عليها  عفا  فقد 
�شعوبة �إد�رة �لو�شع �لر�هن ب�شبب 
موؤ�ش�شات  ب����ني  �ل�����رو�ب�����ط  ���ش��ع��ف 
�ل�شيا�شة �خلارجية �لتقليدية يف كل 

من �أنقرة وو��شنطن. 
�ملو�جهة  �أن  م���ن  �أول����غ����ن  وي���ح���ذر 
�لرتكية  �ل�����ق�����و�ت  ب����ني  �مل���ب���ا����ش���رة 
تد�عيات  لها  �شيكون  و�لأم��ري��ك��ي��ة 
خطرية على �لأمد �لطويل بالن�شبة 
ون���ظ���ر�ً لهتمام  �لأط��ل�����ش��ي،  لأم����ن 
دم�شق  وح���ت���ى  وط����ه����ر�ن  م��و���ش��ك��و 
ب��وق��وع م��ث��ل ه���ذ� �ل�����ش��ي��ن��اري��و، فاإنه 
حدة  تخفيف  �ل�شعب  م��ن  �شيكون 
خماطر �لتدخل بعملية “وهمية �أو 

كاذبة” ت�شتهدف �إثارة �أزمة. 
ويف مثل هذه �لظروف، لن تقت�شر 
تلك �لتد�عيات على �إحلاق �شرر ل 
ميكن �إ�شالحه يف �لعالقات �لثنائية 
�إلتز�م  بني �لبلدين، ولكن م�شتقبل 
�ل��ن��ات��و �شيكون  ت��رك��ي��ا جت���اه ح��ل��ف 

مو�شع ت�شاوؤل. 
�لرتكي  �ل��ع��ام  �ل�����ر�أي  �أن  و�ل���و�ق���ع 
ع�شوية  ف��و�ئ��د  يف  بالفعل  يت�شكك 
�أظهرت  �إذ  �ل��ن��ات��و؛  حلف  يف  تركيا 
ل���ل���ر�أي ج���رى يف  ����ش��ت��ط��الع  نتيجة 
 67% �أن  �مل��ا���ش��ي  ن��وف��م��ر  ���ش��ه��ر 

للكف  ود�عميه  �ل�شد  نظام  على 
كيميائية  ��شلحة  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن 
وحم��ا���ش��ب��ة �مل�����ش��وؤول��ني ع��ن هذه 

�لهجمات �لوح�شية«.
وقال نيبينزيا �إن مو�شكو م�شتعدة 
لإد�نة ��شتخد�م �أ�شلحة كيميائية، 
تدعم  �ن  ميكنها  ل  رو���ش��ي��ا  لكن 
�حلالية”  “ب�شيغته  يوجه  ن�شا 

�أ�شابع �لتهام �ىل دم�شق.
�شوريا،  يف  �ل���ن���ز�ع  �ن����دلع  وم��ن��ذ 
�تهم حمققو �لمم �ملتحدة مر�ر� 
غاز  با�شتخد�م  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام 
�لكلور �و غاز �ل�شارين يف هجمات 
نفت  دم�شق  لكن  �مل��دن��ي��ني.  على 
����ش��ت��خ��د�م ه��ذه �ل�شلحة  ت��ك��ر�ر� 
ك��رره ممثلها يف �لمم  يف موقف 
�أدى   ،2017 ويف   . �مل���ت���ح���دة 
�لنق�س  رو���ش��ي��ا حل���ق  ����ش��ت��خ��د�م 
�ىل  �لم���ن  )�ل��ف��ي��ت��و( يف جمل�س 

�لعبار�ت  ب��اأ���ش��ّد  “يدين  �ل���دويل 
ه���ج���وم���ا م��ف��رت���ش��ا ب���ال���ك���ل���ور يف 
يف  ف����ر�ي����ر  ����ش���ب���اط  م����ن  �لأول 
�لغوطة  �لو�قعة يف  �ملدينة  دوم��ا، 
�ل�شرقية  �ل�شاحية  يف  �ل�شرقية 
لدم�شق، �أّدى �ىل �إ�شابة �أكرث من 

ع�شرين مدنيا بينهم �أطفال«.
بالغ  “قلق  ع��ن  �لن�س  ويتحدث 
بعد ثالثة هجمات مفرت�شة حتى 
�لآن بالكلور يف �لغوطة �ل�شرقية 
م�شري�  �لخرية”،  �ل���ش��اب��ي��ع  يف 
�للجوء  ع��ن  “�مل�شوؤولني  �ن  �ىل 
�ىل �ل�شلحة �لكيميائية مبا فيها 

�لكلور، يجب �ن يحا�شبو�«.
بيان  على  نف�شها  �للهجة  وطغت 
دعت  فقد  �لمريكية.  �خلارجية 
�خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة 
�لمريكية هيذر نويرت يف �لبيان 
علنا  �ل�����ش��غ��وط  “ممار�شة  �ىل 

�لأم��ري��ك��ي��ني ع��ن �لن��خ��ر�ط ب�شكل 
وثمة  �ل�شوريني.  �لأك��ر�د  �أعمق مع 
�ل��ق��در نف�شه من  �آخ��ر على  ت�����ش��اوؤل 
و��شنطن  تعتقد  هل  وه��و:  �لأهمية 
�أن تهديد�ت تركيا عبارة عن خدعة 
ولن يتم مهاجمة �لأكر�د يف منبج �أو 

خارجها؟ 

ح�صابات خاطئة
يبني  �لتاريخ  �أن  �إىل  �أولغن  ويلفت 
�أن������ه ع���ن���دم���ا ت����رت�ج����ع �ل���ث���ق���ة يقع 

ع�شكرية  مو�جهة  ح���دوث  �حتمال 
ب����ني �جل����ن����ود �لأت����������ر�ك و�ل����ق����و�ت 

�لأمريكية على �لأر��شي �ل�شورية. 
�لكارثي  �ل�������ش���ي���ن���اري���و  ه�����ذ�  وب������ات 
ل��ل��م��و�ج��ه��ة ب���ني �ث��ن��ني م���ن حلفاء 
بح�شب  �لأف���������ق،  يف  ي���ل���وح  �ل���ن���ات���و 
�أوجلني �لذي يت�شاءل �أي�شاً عما �إذ� 
لتحدي  فعاًل  م�شتعدة  تركيا  كانت 
�لوليات �ملتحدة ع�شكرياً يف �شوريا، 
�ل���ع���دو�ين هو  �أن��ق��رة  �أن خ��ط��اب  �أم 
جمرد جزء من جهد مت�شافر لردع 

لرو�شيا  يتو�فر  حيث  عفرين،  م��ن 
�لنفوذ، فاإن منبج وروجافا ُتعد من 
�لوليات  ت�شتخدمها  �لتي  �جليوب 
�مل��ت��ح��دة يف ت��دري��ب وجت��ه��ي��ز قو�ت 
�لكردية  �ل�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح�����د�ت 
مل��ح��ارب��ة د�ع�������س، وي��ت��م��رك��ز يف هذه 
جندي   2000 م��ن  �أك���رث  �ملنطقة 
�أمريكي و�أفر�د من �لقو�ت �خلا�شة 
�لرئي�س  حذر  وم��وؤخ��ر�ً  �لأمريكية. 
�لأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��ر�م��ب نظريه 
�ت�������ش���ال ه���ات���ف���ي من  �ل����رتك����ي يف 

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ع�����رت �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة عن 
�لتي  �لتقارير  من  �لعميق  قلقها 
كيميائية  ه��ج��م��ات  ع��ن  ت��ت��ح��دث 
ينفذها �لنظام �ل�شوري، مطالبة 
على  �شغوط”  ب�”ممار�شة 
ود�عميه  �ل���ش��د  ب�����ش��ار  �ل��رئ��ي�����س 
مو�جهة  ب���ع���د  وذل������ك  ل���وق���ف���ه���ا، 
حول هذه �مل�شاألة مع رو�شيا، �أبرز 

د�عمي دم�شق، يف جمل�س �لمن.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شفرية  وق��ال��ت 
يف  هايلي  نيكي  �ملتحدة  �لمم  يف 
�ج��ت��م��اع مل��ج��ل�����س �لم����ن �ل����دويل 
�ل�شلحة  ل����ش���ت���خ���د�م  خ�����ش�����س 
�أدلة  هناك  �شوريا،  يف  �لكيمائية 
و��شحة توؤكد ��شتخد�م �لكلور يف 
�لغوطة  يف  وقعت  �لتي  �لهجمات 
ق���رب دم�����ش��ق. وقالت  �ل�����ش��رق��ي��ة 
عن  م��ع��ل��وم��ات  “لدينا  ه��اي��ل��ي 
��شتخد�م نظام )�لرئي�س �ل�شوري 
�ل��ك��ل��ور �شد �شعبه  ب�����ش��ار( �ل���ش��د 
مر�ت عدة يف �ل�شابيع �لخرية .

وز�رة  �ك��������دت  �����ش����اع����ات،  وب����ع����د 
�ن  جم��دد�  �لأمريكية  �خلارجية 
بقلق  ت�شعر  �مل��ت��ح��دة  “�لوليات 
�مل�شتمرة  �لت��ه��ام��ات  �إز�ء  عميق 
�ل�شوري  �لنظام  ��شتخد�م  ب�شاأن 
غاز �لكلور لرتويع �أبرياء �آمنني، 
وه�������ذه �مل�������رة ق������رب ����ش���ر�ق���ب يف 
غرب  �شمال  يف  �إدلب”  حمافظة 
ق���و�ت �لنظام  ���ش��وري��ا. وحت��ا���ش��ر 
يقطنها  �ل��ت��ي  �ل�شرقية  �لغوطة 
وت�شكل  ن�شمة  �لف   400 ح��و�ىل 
م��ع��ق��ال مل��ق��ات��ل��ي �مل��ع��ار���ش��ة، منذ 
لق�شف  وت���ت���ع���ر����س   .2013
ج���وي م��ن��ت��ظ��م م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت من 
29 مدنياً  �ل��ن��ظ��ام. وق��ت��ل  ق���و�ت 
�شبعة  بينهم  �لث��ن��ني  �لق��ل  على 
�طفال، و�أ�شيب �لع�شر�ت بجروح 

��شتهدفت مدناً  عنيفة  غ��ار�ت  يف 
وبلد�ت عدة يف �لغوطة �ل�شرقية، 
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب 
�ل�������ذي حت�����دث خالل  �لن���������ش����ان 
�ليام �ملا�شية عن حالت �ختناق 
�دل���ب  ع����دة يف ري����ف دم�����ش��ق ويف 
ج��ر�ء �ل��غ��ار�ت، من دون �ن يكون 
غاز�ت  ��شتخد�م  تاأكيد  �مكانه  يف 

�شامة.
وط�����رح�����ت �ل�������ولي�������ات �مل���ت���ح���دة 
يف جم��ل�����س �لم�����ن ع��ل��ى �ل����دول 
�ل14 �لع�شاء �لخرى م�شروع 
�ل�شلحة  ����ش��ت��خ��د�م  ي��دي��ن  ب��ي��ان 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف ����ش���وري���ا. وق����ال 
طالبت  مو�شكو  �ن  دبلوما�شيون 
�لت�شويت  ق��ب��ل  �ل���وق���ت  ب��ب��ع�����س 

عليه، لإبد�ء �لر�أي.
ل��ك��ن ن��ي��ك��ي ه��اي��ل��ي �ل��ت��ي �شعرت 
بال�شتياء قالت �إن “رو�شيا �خرت 
تبني �لع���الن، وه��و جم��رد �إد�نة 
ب�شيطة مرتبطة باأطفال �شوريني 
�لتنف�س  يف  ���ش��ع��وب��ة  ي���و�ج���ه���ون 
نظريها  ود�ن  �ل���ك���ل���ور«.  ب�����ش��ب��ب 
حملة  نيبينزيا  فا�شيلي  �لرو�شي 
�لنظام  �ت��ه��ام  �ىل  تهدف  دعائية 
يحدد  مل  ب���ه���ج���م���ات  �ل���������ش����وري 

مرتكبوها.
على  تعديالت  رو�شيا  و�ق��رتح��ت 
��شم  م��ن��ه  ي�شطب  ب�شكل  �ل��ن�����س 
ب”�لتحقق”  ويطالب  �لغوطة، 
�لتي  �ل�شحافية  �مل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع���ل���ى  ت��ن�����ش��ر 

�لجتماعي مب�شد�قية ومهنية.
�لوليات  �إن  دبلوما�شيون  وق���ال 
�لتعديالت  رف�������ش���ت  �مل����ت����ح����دة 
�لرو�شية، ما ق�شى على �لآمال يف 

�إ�شد�ر �إد�نة.
وي����وؤك����د م�������ش���روع �ل���ب���ي���ان �ل���ذي 
على  بر�س  فر�ن�س  وكالة  ح�شلت 
ن�����ش��خ��ة م��ن��ه �ن جم��ل�����س �لم���ن 

بعد مواجهتها مع مو�صكو يف الأمم املتحدة 

وا�شنطن تطالب ب�شغوط على ال�شد لوقف هجمات الكيماوي

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لدبلوما�شي  �أول���غ���ن،  ���ش��ن��ان  ك��ت��ب 
ورئ���ي�������س مركز  �ل�������ش���اب���ق  �ل����رتك����ي 
�إي��د�م لالأبحاث، يف مقال ب�شحيفة 
�لريطانية،  تاميز”  “فاينن�شال 
يف  �لرتكية  �لع�شكرية  �لعملية  �أن 
�شمال �شوريا تنذر باحتمال ح�شول 
م���و�ج���ه���ة م���ب���ا����ش���رة ب����ني دول���ت���ني 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �لناتو،  يف  حليفتني 
�لأم��ر ل يتوقف فقط على �لنطاق 
�ملحدد لتلك �حلملة �لع�شكرية، و�إمنا 
لنو�يا  و��شنطن  ق���ر�ءة  على  �أي�����ش��اً 
�أولغن  وي��و���ش��ح  �حلقيقية.   تركيا 
�أن هدف �أنقرة �لأويل كان يتمثل يف 
�لذي  عفرين  جيب  على  �ل�شيطرة 
وحد�ت  ميلي�شيات  ع��ل��ي��ه  ت�شيطر 
�ل�  �ل�شورية  �لكردية  �ل�شعب  حماية 
)YPG( �لقريبة من حزب �لعمال 
�ل��ك��رد���ش��ت��اين، وه����و �ل��ك��ي��ان �لذي 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  ت��رك��ي��ا  ت��ع��ت��ره 
�لرئي�س  ول��ك��ن  �إره���اب���ي���ة،  م��ن��ظ��م��ة 
�أعلن  �أردوغ���ان  �لرتكي رج��ب طيب 
متتد  �شوف  �لع�شكرية  �لعملية  �أن 
نحو  �ل�����ش��رق  �إىل  ورمب���ا  منبج  �إىل 
�لكردية  �لأق���ال���ي���م  وه���ي  روج���اف���ا، 
�ل�شورية �لتي ت�شيطر عليها وحد�ت 

حماية �ل�شعب �لكردية. 

�صيناريو كارثي 
�لنقي�س  �أولغن: ولكن على  ويقول 

تقرير اأممي: القوات الليبية تواطاأت مع مهربي املهاجرين
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

�لإجتار  �ن  �ملتحدة �ىل  �لأمم  تو�شلت جلنة خ��ر�ء يف 
بالب�شر يف ليبيا �آخذ يف �لزدياد، و�ن �لقو�ت �لليبية قد 
تكون ت�شاعد �جلماعات �مل�شلحة على ت�شديد �شيطرتها 

على طرق �لتهريب.
وذكرت �للجنة �ي�شا يف تقرير �شري �ر�شل �ىل جمل�س 
ي�شعى  �ل���ش��الم��ي��ة  �ل��دول��ة  تنظيم  �ن  �ل����دويل  �لأم����ن 
لالن�شمام �ىل مهربي �لب�شر يف جنوب ليبيا بعد طرده 

من �شرت عام 2016.
157 �شفحة و�لذي �طلعت  و�ورد �لتقرير �ملكون من 
�آخ��ذ يف  بالب�شر  “�لجتار  �ن  بر�س عليه  وكالة فر�ن�س 
�لزدي��اد يف ليبيا وي��وؤدي �ىل �نتهاكات خطرية حلقوق 

�لن�شان«.
��شتخد�م  �إم��ك��ان  “حيال  �مل��خ��اوف  �للجنة  �ث���ارت  كما 
�مل�شلحة  �جلماعات  قبل  من  و�مو�لها  �لدولة  من�شاآت 

و�ملهربني لتح�شني �شيطرتهم على طرق �لهجرة«.
وحتولت ليبيا منذ وقت طويل �ىل معر للمهاجرين، 
وقد ز�د مهربو �لب�شر من وترية عملهم �ملربح هذ� يف 
معمر  �لر�حل  بالزعيم  �لطاحة  تبعت  �لتي  �ل�شنو�ت 

�لقذ�يف عام 2011.
�منية  لإج����ر�ء�ت  ليبيا يخ�شعون  �مل��ه��اج��رون يف  وب��ات 
م�شددة منذ �ن ت�شربت مادة م�شورة �لعام �ملا�شي تظهر 
بيع �فارقة كعبيد هناك، ما �ثار غ�شب بلد�ن �فريقية.

و�����ش���ار �ل��ت��ق��ري��ر �لمم���ي �ىل ���ش��ه��اد�ت مل��ه��اج��ري��ن من 
�ري���رتي���ا �ع��ت��ق��ل��و� ع���ام 2016 يف ط��ر�ب��ل�����س ع��ل��ى يد 
ع��ن��ا���ش��ر م��ن ق���وة خ��ا���ش��ة م��رت��ب��ط��ة ب�����وز�رة �لد�خلية 

�لليبية �شلمتهم جمدد� �ىل �ملهربني “مقابل �مو�ل«.
و�حتجز �ربعة مهاجرين من بنغالد�س يف مركز �عتقال 
2015 بعد �عتقالهم على يد قوة �لردع  حكومي عام 
عمل  تاأ�شري�ت  حيازتهم  بالرغم  طر�بل�س  يف  �خلا�شة 

�شاحلة.
ودف��ع كل و�ح��د منهم 300 دولر �ىل ق��وة �ل��ردع ومت 
قو�رب  على  و�شعو�  حيث  �خ��رى  مدينة  �ىل  �ر�شالهم 
�لتقرير  �إر�دت���ه���م، وف��ق  �وروب����ا رغ��م��ا ع��ن  متجهة �ىل 
“�للجنة تدر�س �ن كانت قيادة �لقو�ت  �لذي �و�شح �ن 
�خلا�شة على علم بان �لتو�طوؤ و�لتهريب يجري د�خل 

�شفوفها«.
�ملتحدة  �لمم  من  �ملدعومة  �لليبية  �ل�شلطة  و�أن�شاأت 
جهاز� ملكافحة �لتهريب غري �ل�شرعي م�شوؤول عن 24 

مركز �حتجاز ويعمل فيه 5 �آلف موظف.
جهاز  ف��ان  �ل��دول��ي��ة،  ل��ل��وك��الت  “وفقا  �لتقرير  وق���ال 
على  �شيطرة  �ل�شرعية ل ميلك  �لهجرة غري  مكافحة 

مر�كز �لحتجاز �لتابعة له«.
و�ع�������رتف وزي������ر م����ن ح���ك���وم���ة �ل�����وف�����اق ل��ل��ج��ن��ة ب����اأن 
“�جلماعات �مل�شلحة �قوى من �ل�شلطات يف �لتعامل مع 

تدفق �ملهاجرين«.
ووجدت �للجنة �ن خاليا تنظيم د�ع�س ت�شتمر بالعمل 
يف و�شط ليبيا وجنوبها على �لرغم من هزمية �لتنظيم 

يف �شرت.
�جانب  مقاتلني  من  بغالبيته  �ملكون  �لتنظيم  ويحاول 
ل��ه يف �ق�شى �جل��ن��وب، وه��و ير�شل  �ي��ج��اد موطئ ق��دم 

مبعوثني مع كميات من �لنقد، بح�شب �لتقرير.
وذكر �لتقرير �ن “�ملبعوثني حاولو� �ي�شا �لتو��شل مع 
جماعات �لتهريب، مقدمني �لدعم و�شاعني �ىل م�شادر 

متويل طويلة �لمد«.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��دع��م �ل����دويل �ل �ن �حل��ك��وم��ة يف 
�شيطرتها يف  ب�شط  ع��ل��ى  ق����ادرة  غ��ري  ظ��ل��ت  ط��ر�ب��ل�����س 
�ل�شرق، حيث توجد جماعة مناوئة ترف�س �لعرت�ف 

بالإد�رة �ملدعومة من �لأمم �ملتحدة.
و�عتر �لتقرير �ن �ي حل �شيا�شي يف ليبيا يبقى بعيد 
“�حلركات  �ن  م�شيفا  �ل��ق��ري��ب،  �مل�شتقبل  يف  �مل��ن��ال 

تاأثريات خطرية على الأمد الطويل بالن�صبة لأمن الأطل�صي 

مواجهة اأمريكية تركية حمتملة يف �شوريا.. تداعياتها كارثية
من �لأتر�ك يعتقدون �أن �أمن تركيا 

ميكن �شمانه خارج �لناتو. 

الثقة ال�صائعة
�لت�شكك  يبدو هذ�  �أولغن،  وبح�شب 
�أك����رث و���ش��وح��اً ب���ني م���وؤي���دي حزب 
ووفقاً  �حل��اك��م،  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة 
ل��ال���ش��ت��ط��الع �مل�������ش���ار �إل���ي���ه �أع����اله 
�لرتكي  �جلمهور  م��ن   65% ف���اإن 
حزب  يف  �ل��ن��اخ��ب��ني  م���ن  و73% 
�لعد�لة و�لتنمية يعترون �لوليات 
فقط  و2%  معادية،  دول��ة  �ملتحدة 
“دولة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يعترون 

�شديقة«. 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أول���غ���ن  وي��ح�����س 
�لهتمام  جم������الت  حت���دي���د  ع���ل���ى 
�أنقرة بدًل من �ختبار  �مل�شرتك مع 
�شن هجمات  على  �لأخ��رية  ت�شميم 
ومبادرة  �شوريا،  �شمال  يف  ع�شكرية 
�إن�شاء  �إىل  وتركيا  �ملتحدة  �لوليات 
عفرين  يف  للمدنيني  �إن�����ش��اين  مم��ر 
�لذين يو�جهون �حلرب �أو �حل�شار 

لنقلهم �إىل خارج مناطق �ل�شر�ع. 
ويختتم �أولغن باأن �لتعاون �مل�شرتك 
ب��ني �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا قد 
ي�شاعد على ��شتعادة �لثقة �ل�شائعة 
�أ�شا�شي  ���ش��يء  �ل��ط��رف��ني، وه��و  ب��ني 
ب���ني �حلليفني  �مل��ف��او���ش��ات  ل��ن��ج��اح 
عن  ف�شاًل  ���ش��وري��ا،  م�شتقبل  ح��ول 
�جل��دي��د يف منطقة  �لأم��ن��ي  �لنظام 

�ل�شرق �لأو�شط. 

حمامو ترامب ين�شحونه بعدم مقابلة مولر 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت �شحيفة نيويورك تاميز �إن عدد� من �ملحامني ن�شحو� �لرئي�س �لأمريكي 
�مل��و�ف��ق��ة على مقابلة م��ع �ملحقق �خل��ا���س روب���رت مولر  ب��ع��دم  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
للتاأثري  �لنتخابية  تر�مب  وحملة  رو�شيا  بني  حمتمل  تو�طوؤ  يف  يحقق  �ل��ذي 
�أ�شخا�س  �أرب��ع��ة  ع��ن  �ل�شحيفة  ونقلت   .2016 ع��ام  �لرئا�شة  �نتخابات  على 
تر�مب  ميل  �أن  من  بالقلق  ي�شعرون  �ملحامني  �إن  قولهم  �لأم��ر  على  مطلعني 
لالإدلء بت�شريحات ز�ئفة ولأنه يناق�س نف�شه قد يوؤدي �إىل �تهامه بالكذب على 

�ملحققني.
وق���ال ت��ر�م��ب �إن���ه م�شتعد ل�����الإدلء ب��اأق��و�ل��ه حت��ت �ل��ق�����ش��م �أم����ام م��ول��ر. وقال 
لل�شحفيني �ل�شهر �ملا�شي “�أتطلع لذلك بحق«. وقال �شخ�س مطلع على �لأمر 

لرويرتز �إنه مل يتم �تخاذ قر�ر بعد ب�شاأن مو�فقة تر�مب على هذه �ملقابلة.
وينفي تر�مب تو�طوؤ حملته مع مو�شكو وو�شف �لتحقيق يف هذ� �لأمر مبطاردة 

�ل�شاحر�ت.
و�إذ� رف�س تر�مب �إجر�ء هذه �ملقابلة ميكن �أن ي�شتدعيه مولر لالإدلء ب�شهادته 
تبت فيها يف  قانونية  و�ل�شتدعاء قد يثري معركة  ك��رى.  �أم��ام هيئة حملفني 
�شيكولو  وج��اي  د�ود  ج��ون  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت  �لعليا.  �ملحكمة  �لأم���ر  نهاية 
�للذين يقود�ن فريق �ملحامني �لذي يقدم �مل�شورة لرت�مب يريد�ن منه رف�س 
مولر  �أن  يعتقدون  لرت�مب  وم�شت�شارين  �ملحامني  �أن  و�أ�شافت  �ملقابلة.  طلب 
�لأبي�س قد  �لبيت  �لرئي�س و�لدخول يف مو�جهة مع  ��شتدعاء  قد ل يرغب يف 
حمامي  كا�شويتز  مارك  �إن  �أي�شا  تاميز  نيويورك  وقالت  �ملحكمة.  يف  يخ�شرها 

تر�مب �ل�شخ�شي منذ فرتة طويلة حذر �أي�شا من �ملقابلة مع مولر.
وتابعت �أن تي كوب، �ملحامي �لذي مت �لتعاقد معه يف يوليو متوز لتويل رد �لبيت 

�لأبي�س على �لتحقيق ب�شاأن رو�شيا، حث على �لتعاون مع مولر.

جولة اأ�شتانة التا�شعة تعقد ال�شهر اجلاري
•• اأ�صتانا-وكاالت:

كاز�خ�شتان  خارجية  وزي��ر  �أع��ل��ن 
خ�����ريت ع���ب���د �ل���رح���م���ان���وف، �أن 
للت�شوية  �أ�شتانة  عملية  �أط���ر�ف 
�ل�شورية يح�شرون لعقد �جلولة 

�لتا�شعة من �ملحادثات.
وق���������ال ع����ب����د �ل�����رح�����م�����ان�����وف يف 

�ليوم”  “رو�شيا  م���وق���ع  ون���ق���ل 
يكون  ق��د  “�ملوعد  �ل���ق���ول:  ع��ن��ه 
فر�ير  م���ن  �لأخ������ري  �ل��ث��ل��ث  يف 
“هذه  �أن  �إىل  م�شري�ً  �حلايل”، 
نهائياً  تاأكيد�ً  تتطلب  �ملعلومات 

من �لدول �ل�شامنة«.
�أن �جل���ول���ة �لأخ������رية من  ي��ذك��ر 
م��ب��اح��ث��ات �أ���ش��ت��ان��ة، ج���رت يومي 

�لعا�شمة  يف  ���ش��ح��ايف  ت�����ش��ري��ح 
�لثالثاء:  �م�����س  �لكاز�خ�شتانية 
من  ن��ت��ل��ق��اه��ا  �ل���ت���ي  “�ملعلومات 
�أ�شتانة،  لعملية  �ل�شامنة  �ل��دول 
وهي رو�شيا وتركيا و�إير�ن، توؤكد 
�أن �لأطر�ف �ملعنية ت�شع ترتيبات 
�ملحادثات  �جل��ول��ة �جل��دي��دة م��ن 

وفقاً ملا مت �لتفاق عليه �شابقاً«.

�مل���ا����ش���ي،  دي�������ش���م���ر  و22   21
�إطار  يف  �أخ����رى  خ��ط��و�ت  وتلتها 
منها  �ل�شورية،  �لت�شوية  م�شاعي 
�ملحادثات بني �لأطر�ف �ل�شورية 
�مل��ت��ح��دة يف  �إ����ش���ر�ف �لأمم  حت��ت 
�لوطني  �حل���و�ر  وم��وؤمت��ر  فيينا، 
�لرو�شية  ���ش��وت�����ش��ي  يف  �ل�����ش��وري 

�أو�خر يناير �ملا�شي.

�شفري رو�شيا يحذر من كارثة اإن�شانية يف كوريا ال�شمالية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :   نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم 284626        بتاريخ :2017/12/17    

با�شم :  بن �لعماد
وعنو�نه : �ل�شارقة – �خلان – خلف �شارع �خلان –  حمل رقم 1 ملك �حمد عبد�هلل �شرور �حلمادي

 بيانات �لأولوية : 
�صورة العالمة 

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية ؛ �لرز ؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو ؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
؛  �خلمرية  �لأ�شود  و�لع�شل  �لنحل  ؛ ع�شل  �ملثلجة  ؛ �حللويات  و�لفطائر و�حللويات  ؛ �خلبز  من �حلبوب 

وم�شحوق �خلبيز ؛ �مللح ؛ �خلردل ؛ �خلل و�ل�شل�شات ) �لتو�بل ( ؛ �لبهار�ت ؛ �لثلج .
و�شف �لعالمة : يف �لعلى �لعبارة ) بن �لعماد( مكتوبة بخط لونه �بي�س على خلفية د�ئرية لونها �حمر 
 )AL EMAD COFFEE( �حمر  لونه  �شريط  على  ومكتوب  قهوة  حبات  �شكل  على  ر�شم  حتتها 
باأحرف لتينية  بخط لونه �بي�س ومكتوب ��شفلها )جودة تتذوقها ( باللون �لحمر ويف �ل�شفل ، ذ�ت �لعبارة 
مكتوبة ب�شكل �فقي باللغة �لعربية و�لجنليزية باخلط �لحمر ويتو�شطها نف�س ذ�ت �ل�شكل �ملذكور و�شفه 

�عاله .
�ل�شرت�طات :  

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

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :   نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 284628          بتاريخ :2017/12/17     
با�شم :  بن �لعماد

وعنو�نه : �ل�شارقة – �خلان – خلف �شارع �خلان –  حمل رقم 1 ملك �حمد عبد�هلل �شرور �حلمادي
 بيانات �لأولوية : 

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات �لدعاية و�لعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .

و�شف �لعالمة : يف �لعلى �لعبارة ) بن �لعماد( مكتوبة بخط لونه �بي�س على خلفية د�ئرية لونها �حمر 
 )AL EMAD COFFEE( �حمر  لونه  �شريط  على  ومكتوب  قهوة  حبات  �شكل  على  ر�شم  حتتها 
باأحرف لتينية  بخط لونه �بي�س ومكتوب ��شفلها )جودة تتذوقها ( باللون �لحمر ويف �ل�شفل ، ذ�ت �لعبارة 
مكتوبة ب�شكل �فقي باللغة �لعربية و�لجنليزية باخلط �لحمر ويتو�شطها نف�س ذ�ت �ل�شكل �ملذكور و�شفه 

�عاله .
 �ل�شرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شما�س للملكية �لفكرية 
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم  :  161704   بتاريخ : 2011/08/24
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم :  ذ� يوكوهاما ربر كمبني،  ليمتد. �شركة يابانية موؤ�ش�شة  وفقا لقو�نني �ليابان.    
وعنو�نة : 6-11، �شيمبا�شي 5 – ت�شومي، ميناتو – كو، طوكيو، �ليابان.    

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :12
�إطار�ت �شيار�ت، �إطار�ت د�خلية لإطار�ت �ل�شيار�ت

I د�ئرة �شود�ء وفوقها  و�شف �لعالمة : كلمة )environment( ت�شبقها د�ئرة �شود�ء و�على �حلرف 
د�ئرة �شود�ء يقطعها   خط �أبي�س على �شكل حرف z كما بال�شكل �ملو�شح.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شما�س للملكية �لفكرية 
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 158864    بتاريخ : 2011/06/21
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : �إيغنا�شيو �أجيوري �إيبارز�بال 
وعنو�نة : �ألي�شاندرو فولتا 2، 29590 ملقة، �إ�شبانيا.

�شورة �لعالمة

 وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :25  �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
و�شف �لعالمة : ر�شم ملربعات  متفرقة باللون �لأ�شود وفوقها عبارة )CHARANGA( وحتتها ر�شم 
 "g" و"h"و "c" ملربع باللون �لأزرق و د�خله ر�شم كاريكاتريي لطفل و طفلة وحتتهما �حلرووف �لالتينية

بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�شرت�طات : 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : �شما�س للملكية �لفكرية 

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم  : 167099    بتاريخ : 2011/12/26

 بيانات �لأولوية : 
باإ�شم : يو بي �شي بري�شيجن  بريينج �إم �إف جي. كو.،  ليمتد  

وعنو�نة : 2118 قو�نغهو� رود ، ماكياو تاون ، مينهاجن �شانغهاي ، �ل�شني    
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :07
�آلت(، �شناديق  )�أج��ز�ء  �أعمدة  �آلت(، حلقات كريات، كريات فولذية للمحامل، مرتكز�ت  )�أج��ز�ء  حمامل 
�آلت(، حمامل لأعمدة نقل �حلركة، كريات فولذية، حمامل  مات )�أجز�ء  �آلت(، م�شحِّ للمرتكز�ت )�أجز�ء 
مقاومة  حمامل  دحروجية،  حمامل  للمركبات،  ماء  م�شخات  �لتزييت،  ذ�تية  حمامل  �لفولذية،  للكريات 

لالحتكاك لالآلت، دعامات ملحامل �لآلت، عدد �آلية، وحد�ت حماور دور�ن. �لفئة 7.
و�شف �لعالمة : ر�شم مربع بد�خله بد�خله "�شم لورقة �شجر مكتوب بد�خلها "UBC" بحروف لتينية 
باللون �لأ�شود ب�شكل خا�س �أ�شفلها كلمة "BEARINGS" بحروف لتينية بالأبي�س على خلفية حمر�ء  

كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�شرت�طات : 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244
منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شما�س للملكية �لفكرية 
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم  :  167012   بتاريخ : 2011/12/22
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم :  غال�شوتر �هرنبرتيب ج م ب 
وعنو�نة : 1 �لتنرجر �شرت��شه، دي-01768 غلو�شوته/�أ�س �أيه، �ملانيا 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :14
�ل�شاعات و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة مبا يف ذلك �شاعات �جليب و�ليد، قطع غيار �ل�شاعات و�أدو�ت قيا�س 
�آلت �ل�شاعات، مو�زين �ل�شاعات، علب لل�شاعات ومناذج مو�زين �ل�شاعات، علب �ل�شاعات  �لوقت  �لدقيقة، 
�لكبرية )�شاعات �حلائط(، علب �ل�شاعات وم�شنوعات �شاعات �ليد و�ليد، �أجهزة توقيت لل�شاعات �لكبرية، 
�ملجوهر�ت   ،14 بالفئة  �ل���و�ردة  بها  مطلية  �أو  منها  م�شنوعة  ومنتجات  منها  خليط  وك��ل  �لنفي�شة  �ملعادن 

و�لأحجار �لكرمية.فئة 14 . 
و�شف �لعالمة :  عبارة )JULIUS ASSMANN( بحروف لتينية كما بال�شكل �ملو�شح.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244
منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�شما�س للملكية �لفكرية 
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة بالرقم :  167010  بتاريخ : 2011/12/22 
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم :  باري�س – د�كار
وعنو�نه :  253 ، كي دو ل بتاي دو  �شتالينجر�د، 92130 �إي�شي يل  مولينو، فرن�س

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :12
در�جات هو�ئية، مقاعد للدر�جات �لهو�ئية، مر�فق دو��شات للدر�جات �لهو�ئية، م�شخات هو�ئية لالإطار�ت 
، مركبات، و�أجهزة �لنقل �لري �أو �جلوي �أو �ملائي، حمركات ومكائن للمركبات �لرية، خممد�ت �شدمات 
�شدمات  و�ق��ي��ات  �أو  مركبات  هياكل  ل��الن��زلق،  مانعة  �شال�شل  مركبات،  هياكل  لل�شيار�ت،  �لتعليق  نظام 
�أمان ملقاعد �ملركبات، مركبات كهربائية، بيوت متنقلة على  �أحزمة  للمركبات، حاجبات �شم�شية لل�شيار�ت، 
هيئة مركبات كبرية، جر�ر�ت، در�جات ذ�ت حمركات �شغرية، در�جات هو�ئية، هياكل �و م�شاند �أو مكابح �أو 
مقاب�س �أو �إطار�ت �أو دو��شات �أو �إطار�ت م�شغوطة �أو عجالت �أو مقاعد للدر�جات �لهو�ئية، عربات �طفال، 
�ملركبات  �إك�ش�شو�ر�ت  �لعجالت،  �أقر��س  لل�شيار�ت،  �أغطية  �ملركبات،  مقاعد  �أغطية  �لأثقال،  نقل  �شاحنات 

)�لو�ردة بالفئة 12
و�شف �لعالمة : كلمة )DAKAR( بحروف لتينية ب�شكل خا�س يعلوها ر�شم تخطيطي ل�شخ�س ملثم 

كما بال�شكل �ملو�شح.
�ل�شرت�طات : 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  �لرقيم للملكية �لفكرية
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحة على طلب ت�شجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 11501              بتاريخ :  2008/06/23
�مل�شجلة حتت رقم : 11501              بتاريخ : 2010/01/20

با�ش��م: �س. �ل�شبكة �لد�خلية للتكنولوجيا
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �أبو ظبي، �س ب : )43327( .

و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لوزن  قيا�س  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأج��ه��زة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت 
و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل  �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف 
�ل�شور، حامالت  �أو  �ل�شوت  ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  ت�شجيل  �أجهزة  �لكهربائية،  �لطاقة  �لتحكم يف  �أو  تنظيم  �أو 
�آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  و�آل��ي��ات  �آلية  بيع  ماكينات  ت�شجيل،  �أق��ر����س  مغناطي�شية،  بيانات 

ت�شجيل �لنقد �آلت حا�شبة، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو�ق�عة بالفئة   : 9

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )183( – )2017/12/28(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: بيانات �لتعديل 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �خلط �لباهر 

 CN 1028156:للمالب�س �جلاهزة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �بر�هيم عبد�هلل �بر�هيم حممد �ل�شحي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �شامل ر��س دمالح �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ما�شينات فالبيل عبد�لر�شيد

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

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :�مليز�ن لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م

 W WASSER:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 285918     بتاريخ :2018/1/14

باإ�شم :�مليز�ن لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م
وعنو�نه:�ل�شارقة �ل�شارع �لر�بع �ل�شناعي �شناعية رقم 13 هاتف: 065351004 فاك�س: 065636040 

�ل�شارقة  hany.m@hotmail.com :س.ب: 80200  �مييل�
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :11 �جهزة �لنارة و�لتدفئة وتوليد �لبخار و�لطهو و�لتريد 
و�لتجفيف و�لتهوية و�مد�د �ملياه و�لغر��س �ل�شحية.

�لبنف�شجي و��شفل �لعالمة  �للون  W باللغة �لجنليزية ذ�ت �حرف كبرية يحمل  و�شف �لعالمة:عالمة 
.WASSER

�لإ�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمة wasser على حده 
يف �لو�شع �لعادي.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :ق�شر �لذهب �ل�شود للتجارة �لعامة
 AVAGAS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم  : 281990     بتاريخ : 2017/10/30
باإ�شم :ق�شر �لذهب �ل�شود للتجارة �لعامة

وعنو�نه:دبي - دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - ديرة - �لر�أ�س حمل رق��م:103 ملك حممد ماجد 
�لفطيم - هاتف:0557770267 - �شندوق �لريد:86531 

esmaeilkarim1971@gmail.com :مييل�
�صورة العالمة

و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  ل��الن��ارة  �جهزة   11: بالفئة  �لو�قعة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
و�لتريد و�لتجفيف و�لتهوية و�مد�د �ملياه و�لغر��س �ل�شحية.

AVAGAS باللغة �لالتينية باللون  و�شف �لعالمة:�لعالمة �لتجارية عبارة م�شتطيل بد�خله عبارة 
�ل�شود و�لبي�س ب�شكل مميز.

�لإ�شرت�طات:.
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244

العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    
    اعالن حكم  بالن�سر    

                        اعالن حكم غيابي يف امر اداء رقم:2018/19 ايجارات
 �ىل �ملحكوم له طالب �لعالن : بلو باي للعقار�ت �س.ذ.م.م.

����س.ذ.م.م  �ل��ن��ون خل��دم��ات رج��ال �لع��م��ال  �ملحكوم عليه �ملطلوب �ع��الن��ه:1- 
2-لنا حممود قره با�س - �شورية �جلن�شية - جمهويل حمل �لقامة

منطوق �حلكم �ل�شادر بتاريخ:2018/1/30
�ملنازعات �ليجارية بدبي  �مل�شتعجلة مبركز ف�س  ��شدر �شعادة قا�شي �لمور 
قر�ره بقبوله:ناأمر بالز�م �ملقدم �شدهما بان يوؤديا للطالب مبلغ )135.000( 
درهم و�مل�شاريف - بناء علي �ل�شند �لكتابي و�لذي حل �جله وذلك بعد �ن �مهل 
طالب �لمر �ملطلوب �شدهما مدة 7 �يام �ل �نهم مل يويف بال�شد�د بناء� على 
�لعالن �لذي مت ن�شره يف جريدة �لفجر يف �لعدد �ل�شادر بتاريخ:2018/1/9 
مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة وفقا للقانون ، وحيث �ن �لقانون 
قد �لز�م مل �شدر له �مر �لد�ء باعالن �لقر�ر �ل�شادر بامر �لد�ء �ىل �ملحكوم 

عليهم ح�شب �لقانون حتى يت�شنى له تنفيذه.  
 مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    
                        اعالن ح�سور امل�ستاأنف بالن�سر

يف ال�ستئناف:03/00026/2018/�سكني
�ىل �مل�شتاأنف �شده:عبد�لرحمن �حمد يو�شف و�شي �ت�س جي كوبنهاغن للعقار�ت 
و�منه �شامل حممد �ل��زري �ل�شام�شي ونوبل هو�س لال�شتثمار ���س.ذ.م.م - مبا �ن 

�مل�شتاأنف:فالدي�شالف ليف �شوجوف.
قد �قام �شدكم �ل�شتئناف:03/00026/2018 �شكني �مام �ملركز بطلب �لتايل:

و�لق�شاء  �مل�شتاأنف  �حل��ك��م  �ل��غ��اء  جم���دد�  و�لق�شاء  �مل�شتاأنف  �حل��ك��م  �ل��غ��اء   •
جمدد�.

�لدعوى وم�شاريف  بر�شوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   - مالية  • مطالبة 
�لثنني  يوم  بجل�شة  حل�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  حمكمة  وق��ررت 
�ملو�فق:2018/2/12 �ل�شاعة:02:00 م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شتئنافية 
�لوىل( بالد�ئرة �ل�شتئنافية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية لنظر 
فانت   ، �لن�شر  تاريخ  �ي��ام من  �مل�شافة �ىل ثالثة  بتق�شري مدة  �مر  �لدعوى وقد 

مكلف باحل�شور �و من ميتلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت.  
 مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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      �سهادة ملن يهمة المر )مبوعد جل�سة(

                 الدعوى رقم 13230/2017/13 عمايل جزئي 
مدعي : عبد �لبديع عبد �هلل حممود حممد �ل�شريف . �لعنو�ن : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إمارة 
دبي ديرة �لنهدة �لأوىل �شارع عمان بجو�ر م�شت�شفي �ن �أم �شي بناية �لأهلي هاو�س �لدور �لثالثة 
�شقة رقم307. مدعي عليه : �أ�س �أم �ر للتجارة �لعامة �س. ذ .م .م . �لعنو�ن: �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �إمارة دبي ديرة �لنهده �لأوىل �شارع بغد�د برج مي �لطابق رقم 4 مكتب رقم 402. ت�شهد 
حمكمة دبي �لبتد�ئية �لعمالية �أن �ملدعي قد �أقام �لق�شية �ملذكورة �أعاله بتاريخ 2017-12-20 
عودة  وتذكرة  دره��م   9570 وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  عليه  �ملدعي  �شد 
مببلغ 2000 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف .رقم �ل�شكوى : MB990849775AE وقد حددت 
�ل�شاعة 8:30 موعد� لنظرها. وقد  �ملو�فق 20-2-2018 بالقاعة 3 يف متام  جل�شة يوم �لثالثاء 
�أدنى م�شئولية جتاه . وقد �عطيت هذه �ل�شهادة  �أن تتحمل �لد�ئرة  �أعطيت هذه �ل�شهادة دون 

دون �ن تتحمل �لد�ئرة �دنى م�شوؤولية جتاه �لغري.
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

    حمكمة دبي البتدائية العمالية

العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    
اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر
يف الدعوى 02/00408/2018 �سكني

�لأعمال  �شركة مدينة   : �ملدعي  �أن  .م. مبا  م  .ذ.  للمقاولت �س  �ملدعي عليه: دوم  �إىل 
�لكويتية �لعقارية فرع دبي . قد �أقام �شدكم �لدعوى 2018-00408-02 �شكني �يجار�ت 
�شد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعي  �أن  عقار  �إخ��الء   - بالتايل:  �إلز�مكم  بطلب  �ملركز  �أم��ام 
�لأج��رة للماأجور للفرتة من 2017-9-2 وحتى 30-1-2018 بذمته مبلغ 14850 درهم 
. مطالبة مالية  �لإخ��الء يف 2017-11-4  �أو  بال�شد�د  �إخطاره  �شد�ده رغم  وميتنع عن 
�إن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 14850 كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود ر�شيد له 
وميتنع عن �شد�د مقابلة . �إلز�م بت�شليم م�شتند�ت �إن �مل�شتاأجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك 
�لنتفاع  �إع��ادة  ليمكن  �للتز�مات  تلك  �ملاأجور من  ولب��د من تطهري  و�ملياه  �لكهرباء 
 . �إيجار بو�قع 4950 �شهريا وحتى �لإخ��الء �لفعلي  به. مطالبة مالية ما ي�شتجد من 
مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. وقررت �للجنة �لق�شائية 
�أمام  �إعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لأحد �ملو�فق 11-2-2018 �ل�شاعة 2:30 م 
ف�شل  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�شابعة  �للجنة  �لق�شائية  �للجنة 
�أيام من  �إىل ثالثة  �مل�شافة  �أمر بتق�شري مدة  �ملنازعات �ليجارية لنظر �لدعوى وقد 
تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتند�ت. يتم �إ�شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �أي ختم �أو توقيع .

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اعالن لئحة تنفيذ 

رقم 04/00701/2018 جتاري
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09761/2017 جتاري ايجارات بالن�سر

�إىل �ملنفذ �شده – �شون لال�شتثمار �ملحدودة �س ذ م م و�شون للو�شاطة �لعقارية 
– �ك�شيوم تيليكوم  �س ذ م م جمهول حمل �لإقامة . حيث تقدم طالب �لتنفيذ 
بالآتي:  و�لقا�شي  �أع��اله  .�ملذكورة  �لدعوى  �ل�شادر ل�شاحله �حلكم يف  م  ذم  �س 
1- �إلز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن برد مبلغ وقدره 50097 قيمة �ل�شيكني �إلز�م 
�ملدعي عليهما بالت�شامن برد �أ�شل �ل�شيكات للمدعية 355 – 356- 357 – 358-

359-360- 361 – 362 – 363 بف�شخ عقد �ليجار �شند �لدعوى �ملرم بني �أطر�ف 
�لدعوى للفرتة من 1-1-2015 حتى 31-12-2020 .2- ثالثا: �إلز�م �ملدعي عليهما 
�حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �إنكم  نعلمكم  لذلك  �ل��دع��وى.  وم�شروفات  بر�شوم 
�لتنفيذ خالل  �لن�شر ويف حال �متناعكم عن  تاريخ  خالل خم�شة ع�شر يوم من 
�ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه. مالحظة : 
�شيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �إفادة �لإعالن بالن�شر خالل 

ع�شرة �أيام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017
ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/625
�إليه : عبد �لرز�ق علي  �ملنذر  �نفي�شتمنت�س ليمتد.  �ملنذرة : �شركة لينك�س بروبرتيز 
�إليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   . �لإق��ام��ة  �إم��ار�ت��ي �جلن�شية جمهول حمل  �ل��زرع��وين  ح�شن 
ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 527.861 درهم قيمة �لدفعة �مل�شتحقة من ثمن �لفيال رقم 
44 �لكائنة يف م�شروع �ور�جن ليك خالل 7 �أيام من تاريخ ن�شر �ملنذر �إليه هذ� �لإنذ�ر 
وتنبه �ملنذرة على �ملنذر �إليه �أنه يف حال �إخالل �ملنذر �إليه و�متناعه عن �شد�د ما هو 
مرتتب عليه خالل مدة 7 �أيام من تاريخ ن�شر هذ� �لإن��ذ�ر فاإن �ملنذرة �شوف ت�شطر 
�آ�شفة ملمار�شة حقوقها بف�شخ و�إنهاء �لعقد وم�شادر �ملبالغ �مل�شددة من �ملنذر �إليه وفقا 
ملا ن�س عليه �لقانون وذلك باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لف�شخ و�إنهاء �لعقد و�إلغاء 
ت�شجيل �لوحدة من �أ�شم �ملنذر �إليه و�إعادتها �إىل �أ�شم �ملنذرة وم�شادرة �ملبالغ �مل�شددة 

من �ملنذر �إليه مع حتميل �ملنذر �إليه كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/622
�ملنذرة : �شركة لينك�س بروبرتيز �نفي�شتمنت�س ليمتد. �ملنذر �إليه : عبد �لرز�ق علي ح�شن 
�لزرعوين �إمار�تي �جلن�شية جمهولة حمل �لإقامة .تنذر �ملنذرة �ملنذر �إليه ب�شرورة �شد�د 
�لكائنة يف   46 رق��م  �لفيال  ثمن  �مل�شتحقة من  �لدفعة  قيمة  دره��م   605.823 وق��دره  مبلغ 
�ملنذرة  �لإن��ذ�ر وتنبه  �إليه هذ�  �ملنذر  ��شتالم  �أي��ام من تاريخ  م�شروع �ور�جن ليك خالل 7 
على �ملنذر �إليه �أنه يف حال �إخالل �ملنذر �إليه و�متناعه عن �شد�د ما هو مرتتب عليه خالل 
�آ�شفه ملمار�شة حقوقها  �ملنذرة �شوف ت�شطر  ف��اإن  �لإن��ذ�ر  ن�شر هذ�  تاريخ  �أي��ام من   7 مدة 
بف�شخ و�إنهاء �لعقد وم�شادرة �ملبالغ �مل�شددة من �ملنذر �إليه وفقا ملا ن�س عليه �لقانون وذلك 
باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لف�شخ و�إنهاء �لعقد و�إلغاء ت�شجيل لوحدة من �أ�شم �ملنذر 
�إليه و�إعادتها �إىل �أ�شم �ملنذرة وم�شادرة �ملبالغ �مل�شددة من �ملنذر �إليه مع حتميل �ملنذر �إليه 

كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك :عبد�هلل �لعمودي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

 seha:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 229890     بتاريخ :2015/3/26

باإ�شم :عبد�هلل �لعمودي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية
وعنو�نه:�بوظبي �شارع �ل�شالم �س.ب: 109477 هاتف: 025506065 فاك�س: 0255060264

aafst@eim.net.ae :لريد �للكرتوين� 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :29.
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة �شحه يدنوها seha باللغة �لالتينية.

ل�شيوع  �شحة  �لكمة  ع��ن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  م��ع  �ملميز  ب�شكلها  للعالمة  �لإ���ش��رت�ط��ات:�حل��م��اي��ة 
��شتخد�مها على �لفئة.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  7  فرباير  2018 العدد 12244



األربعاء   7   فبراير    2018  م   -   العـدد  12244  
Wednesday  7   February   2018  -  Issue No   12244

15

عربي ودويل
وا�شنطن ل ت�شتبعد لقاء م�شوؤوليها مع كوريني �شماليني  

•• ليما-اأ ف ب:

�علن وزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلر�شون �ن نائب 
�مريكيني  م�شوؤولني  �و  بن�س  مايك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س 
خالل  �شماليني  ك��وري��ني  مب�����ش��وؤول��ني  يلتقون  ق��د  غ��ريه 

�لأوملبياد �ل�شتوي يف بيونغ ت�شانغ �لأ�شبوع �ملقبل.
�إجر�ء  �ىل  ت�شعى  لن  �نها  �شابقا  ذك��رت  و��شنطن  وكانت 
يح�شرون  �شماليني  ك��وري��ني  م�����ش��وؤول��ني  م��ع  �ت�����ش��الت 
�لألعاب �لأوملبية يف كوريا �جلنوبية، لكنها تريد حمادثات 
مع كيم جونغ-�ون يف جهد لإقناعه بالتخلي عن م�شروعه 
�لنووي. وقال تيلر�شون خالل موؤمتر �شحايف يف �لبريو 
�ذ� كان بن�س �شيقبل دعوة للقاء  رد� على �شوؤ�ل ب�شاأن ما 

وفد كوريا �ل�شمالية، �نه ل ي�شتبعد هذه �لفر�شية.
و�����ش���اف �ل���وزي���ر �لأم����ريك����ي �ل�����ذي ي���دف���ع ب���اجت���اه حل 
دبلوما�شي لالأزمة مع بيونغ يانغ �نه بالن�شبة �ىل زيارة 
نائب �لرئي�س �ىل �لوملبياد وحول ما �ذ� كان �شتكون هناك 
�ل�شمالية،  كوريا  مع  �للقاء�ت  من  نوع  لأي  ل  �م  فر�شة 

�عتقد �ننا فقط �شننتظر ونرى.
ويف طريقه �ىل �شيول يتوقف بن�س يف �آل�شكا، قبل �ن يزور 
�حلفل  �فتتاح  ح�شور  قبل  �شيول  �ىل  ينتقل  ثم  طوكيو 

�لفتتاحي يف بيونغ ت�شانغ �جلمعة.
وهذه هي �لزيارة �لثانية لبن�س �ىل كوريا �جلنوبية كنائب 
تر�مب  �لرئي�س  �د�رة  متار�س  بينما  تاأتي  وهي  للرئي�س، 
خالل  من  �ل�شمالية  كوريا  نظام  على  �ل�شغوط  �ق�شى 

�لدبلوما�شية و�لعقوبات. وتريد و��شنطن منع مهند�شي 
�لزعيم �لكوري �ل�شمايل من مز�وجة برنامج �ل�شو�ريخ 
�لبال�شتية �لذي �ثبت جناحه مع �لقدر�ت �لنووية، وهو 
�لدمار  ��شلحة  مرمى  يف  �لمريكية  �لر����ش��ي  يجعل  ما 

�ل�شامل �لكورية �ل�شمالية.
و�أكد تر�مب تكر�ر� �نه لن ي�شمح لهذ� بان يحدث، و�دى 
تبادل �خلطابات نارية بني �جلانبني �ىل �خل�شية من �ن 

توؤدي �ي �شر�رة لإ�شعال �زمة كارثية.
ب�����ش��ك��ل موؤقت،  و�ن  ب��امل��ق��اب��ل،  �ل��ك��وري��ت��ني و���ش��ع��ت��ا  ل��ك��ن 
على  باملو�فقة  يانغ  لبيونغ  �شمح  مما  جانبا،  عد�وتهما 
فيها  �لبع�س  �لتي يرى  �للعاب  �ىل  ريا�شي  �ر�شال وفد 

فر�شة للدفع نحو �لتفاو�س على ت�شوية.

الأمم املتحدة تطالب بوقف 
الأعمال العدائية يف �شوريا

  •• بريوت-رويرتز:

ف��وري لالأعمال  لوقف  �لثالثاء  �م�س  �شوريا  �ملتحدة يف  �لأمم  دعا ممثلو 
باإي�شال  لل�شماح  �لأق���ل  على  �شهر  مل��دة  �شوريا  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لعد�ئية 

�مل�شاعد�ت و�إجالء �ملر�شى و�مل�شابني.
�لإن�شانية  �ل�شوؤون  ومن�شق  �ملتحدة  لالأمم  �ملقيم  �ملن�شق  من  بيان  وو�شف 
باأنه  �لبالد  يف  �لو�شع  �شوريا  يف  �لعاملة  �ملتحدة  �لأمم  منظمات  وممثلي 

ع�شيب.
وجاء يف �لبيان “يحذر فريق �لأمم �ملتحدة يف �شوريا من �لعو�قب �لوخيمة 

�ملرتتبة على تفاقم �لأزمة �لإن�شانية يف عدة �أنحاء من �لبالد«.

ت�����ش��ان��ده��ا ف�����ش��ائ��ل م��دع��وم��ة من 
حمافظة  ع���ل���ى  ه���ج���وم���ا  �إي���������ر�ن 
�إدلب �خلا�شعة ل�شيطرة �ملعار�شة 
منطقة  حت����د  و�ل����ت����ي  �مل�������ش���ل���ح���ة، 
ومتثل  �لغرب،  ناحية  من  عفرين 
�أك���ر ج���زء م��ن ���ش��وري��ا لي����ز�ل يف 

�أيدي �ملعار�شة.

�ل����ذي تقوده  �ل��ت��ح��ال��ف  ل��ع��م��ل��ي��ات 
تنظيم  ���ش��د  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
�لعمليات  ه��ذه  ك��ان��ت  و�إن  د�ع�����س، 
�أر��س  يف  حلب  مدينة  ع��ن  بعيدة 
متتد من مدينة منبج �إىل �حلدود 

�لعر�قية.
�ل�شورية  �حل��ك��وم��ة  ق���و�ت  وت�����ش��ن 

ه���ج���وم ك��ب��ري ي�����ش��ت��ه��دف وح����د�ت 
حماية �ل�شعب �لكردية �ل�شورية.

هددت  �ل�شورية  �حلكومة  وك��ان��ت 
قبيل �لهجوم �لرتكي على عفرين 
باإ�شقاط �أي طائر�ت حربية تركية 

يف �ملجال �جلوي �ل�شوري.
وميثل �شمال �شوريا م�شرحا �أي�شا 

هو �حلال عندما تكون يف منطقة 
مركزة. 

بع�س  ي�شكك  ذل���ك،  على  وع���الوة 
و�لنا�شطني  �مل��ع��ار���ش��ة  م��ق��ات��ل��ي 
�مل��دع��وم��ني م��ن �ل��ولي��ات �ملتحدة 
يف �أن قو�ت �ملعار�شة رمبا تت�شامح 
�ل�شغرية  �جليوب  بع�س  بقاء  مع 
ل��د�ع�����س م��ن �أج���ل �إ���ش��ع��اف نظام 

ب�شار �لأ�شد وحليفته �إير�ن. 

مواجهة النفوذ الإيراين 
ت�شيطر  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن��ف  ق��اع��دة  ويف 
بالقرب  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  عليها 
�لأردن  م��ع  �ل�شورية  �حل���دود  م��ن 
مقاتلي  �أح�������د  ي������رى  و�ل������ع������ر�ق، 
�لأو�����ش����اع  ت���ف���اق���م  �أن  �مل���ع���ار����ش���ة 
بني  �ل��ت��وت��ر�ت  ت�شاعد  �إىل  ي��ع��ود 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�إي�����ر�ن، وعلى 
�أن �لأم��ور �شوف تت�شاعد  �لأرج��ح 
�إع��الن و��شنطن  �أكر عقب  ب�شكل 
خ���الل �ل�����ش��ه��ر �جل�����اري ع���ن بقاء 
�شرق  �أم��ري��ك��ي يف  2000 ج��ن��دي 
ومو�جهة  د�ع�������س  ل�����ردع  ����ش���وري���ا 
�لنفوذ �لإير�ين �ملتز�يد. وي�شيف 
�لفعلية  �ل��ن��اح��ي��ة  “من  ق���ائ���اًل: 
ي�شيطر �لإير�نيون على �لبوكمال، 
ود�ع�������س ت�����ش��ت��ع��ي��د ع��اف��ي��ت��ه��ا مرة 
�لذي  �لتحالف  �أن  �أعتقد  �أخ���رى، 
ت����ق����وده �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة رمبا 
ي�شتخدم د�ع�س كذريعة لل�شيطرة 

على �ملنطقة باأكملها«. 
�لغربي  �لتحالف  م�شوؤولو  وي��رى 
ي�شيطر  �ل�����ذي  �لأ����ش���د  ق�����و�ت  �أن 
�شوريا  ن�شف  م��ن  �أك��رث  على  �لآن 
لي�س يف �إمكانها �حلفاظ على بقاء 
د�ع�س حتت �ل�شيطرة، وبخا�شة يف 
ظل �ن�شغالها ب�شن هجمات جديدة 
وي�شري  �مل���ع���ار����ش���ة.  ق������و�ت  ����ش���د 
�لكولونيل ديلون �إىل تقارير تفيد 
ق��و�ت عر  د�ع�س جنح يف نقل  �أن 
�ل��و�ق��ع��ة حت��ت �شيطرة  �لأر�����ش���ي 

نظام �لأ�شد. 

•• عوا�صم-وكاالت:

�م�س  �ل�����رتك�����ي،  �جل���ي�������س  �أع����ل����ن 
�أح���د جنوده  ع��ن مقتل  �ل��ث��الث��اء، 
على  هجوم  يف  �آخ��ري��ن   5 و�إ�شابة 
ن��ق��ط��ة م��ر�ق��ب��ة حت���ت �لإن�������ش���اء يف 

�إدلب �شمايل �شوريا.
وذك���ر ب��ي��ان ل��ل��ق��و�ت �ل��رتك��ي��ة �أنها 
يحدد  �أن  دون  �لهجوم،  على  ردت 

هوية �مل�شلحني �لذين نفذوه.
وي��رت��ف��ع ب��ذل��ك ع���دد �ل��ق��ت��ل��ى من 
قتيال   17 �إىل  �لأت�����ر�ك  �جل��ن��ود 
م��ن��ذ ب����دء ع��م��ل��ي��ة ع���ف���ري���ن، �لتي 
يناير  �لرتكي منذ  ي�شنها �جلي�س 
�مل���ا����ش���ي، ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى وح����د�ت 
�لتي  �ل���ك���ردي���ة،  �ل�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة 
�لعمال  �م���ت���د�د� حل���زب  ي��ع��ت��ره��ا 
قو�ئم  على  �مل�شنف  �لكرد�شتاين 

�لإرهاب �لرتكية.
كما هددت تركيا بتو�شيع عملياتها 
�شوريا،  ���ش��م��ال  يف  �لأك��������ر�د  ���ش��د 

معار�شة  رغ���م  م��ن��ب��ج  يف  �شيما  ل 
�لوليات �ملتحدة.

و�عتقلت �ل�شلطات �لرتكية 573 
�شخ�شا ب�شبب تدوينات على و�شائل 
�لتو��شل �لجتماعي و�حتجاجات 
ت��ن��ت��ق��د �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

�شوريا. ح�شب ما نقلت رويرتز.
�متدت  �لتي  �لعتقالت،  وعمقت 
�إز�ء  �مل��خ��اوف  �لأط��ب��اء،  نقابة  �إىل 
�لرئي�س  ع��ه��د  يف  �ل��ت��ع��ب��ري  ح��ري��ة 
رج��ب طيب �إردوغ���ان �ل��ذي �نتقد 
م��ع��ار���ش��ي �ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����ش��ك��ري يف 

�شوريا وو�شفهم “باخلونة«.
وبد�أت تركيا �ل�شهر �ملا�شي عملية 
��شم  �أط��ل��ق��ت عليها  وب��ري��ة  ج��وي��ة 
)غ�����ش��ن �ل���زي���ت���ون( ���ش��د وح����د�ت 
حماية �ل�شعب �لكردية يف منطقة 
عفرين ب�شمال غرب �شوريا وحذرت 
�أنقرة مر�ر� من �أنها �شتحاكم من 

يعار�شون �أو ينتقدون �لعملية.
بيان  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وق���ال���ت 

�لدعاية  ط����ري����ق  ع����ن  �لإره����������اب 
وو���ش��ائ��ل �لإع�����الم. �لإدع�����اء ينفذ 

�لقانون«.
حماية  وح�������د�ت  �أن����ق����رة  وت���ع���ت���ر 
�لوليات  م���ن  �مل��دع��وم��ة  �ل�����ش��ع��ب 
ع��ل��ى عفرين  وت�����ش��ي��ط��ر  �مل��ت��ح��دة 
حلزب  و�م���ت���د�د�  �إره��اب��ي��ا  تنظيما 
�لعمال �لكرد�شتاين �لذي يخو�س 
تركيا  �����ش����رق  ج����ن����وب  يف  مت�������رد� 
�ل��ك��ردي��ة م��ن��ذ عام  ذي �لأغ��ل��ب��ي��ة 

.1984
وت���رك���ي���ا يف خ�����ش��م ح��م��ل��ة �آخ�����ذة 
حماولة  ب��ع��د  ب������د�أت  �لت�������ش���اع  يف 
 .2016 ي���ول���ي���و  يف  �لن�����ق�����الب 
وزجت �ل�شلطات يف �ل�شجون بنحو 
 150 وع��زل��ت  �شخ�س  �أل���ف   50

�ألفا �أو �أوقفتهم عن �لعمل.
جماعات  بينهم  منتقدون  ويقول 
حقوقية وبع�س �حللفاء �لغربيني، 
�لنقالب  ي�شتخدم  �إردوغ������ان  �إن 
و�نتقد  �ملعار�شة.  لتكميم  ذري��ع��ة 

“منذ بد�ية عملية غ�شن �لزيتون 
مت �عتقال 449 �شخ�شا لن�شرهم 
دعاية �إرهابية على و�شائل �لتو��شل 
�لجتماعي و�عتقال 124 �شخ�شا 

مل�شاركتهم يف �حتجاجات«.
و�أمر �لنائب �لعام �لأ�شبوع �ملا�شي 
نقابة  ق���ي���اد�ت  م��ن   11 ب��اع��ت��ق��ال 
�لأط�����ب�����اء وب��ي��ن��ه��م رئ��ي�����ش��ه��ا بعد 
�ن��ت��ق��اده��ا �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة �إذ 
قالت “ل للحرب.. �ل�شالم فور�«.

وو�شف  �لنقابة  �إردوغ����ان  و�نتقد 
ب��اأن��ه��م خ��ون��ة. وذكرت  �أع�����ش��اءه��ا 
�ل�شلطات  �أن  تويرت،  على  �لنقابة 
�أف������رج������ت ع�����ن ج���م���ي���ع �لأط�����ب�����اء 
وو�شعتهم حتت �ملر�قبة. و�شدرت 
�أو�مر باعتقال 13 �شخ�شا �آخرين 

لدعمهم �لأطباء.
وقال �إبر�هيم كالني �ملتحدث با�شم 
�إردوغان لل�شحفيني يف ��شطنبول 
قو�نني  “هناك  �لأ�شبوع  يف مطلع 
حت���ظ���ر مت��ج��ي��د �لإره���������اب ودع����م 

�لحت����اد �لأوروب������ي �أح����دث موجة 
من �لعتقالت.

دفاعات  �ل�����ش��وري  �جلي�س  وين�شر 
ج��وي��ة ج��دي��دة و���ش��و�ري��خ م�شادة 
ل����ل����ط����ائ����ر�ت ع���ل���ى �جل����ب����ه����ات يف 
منطقتي حلب و�إدلب، وفق ما قال 
قائد يف �لتحالف �لع�شكري �لد�عم 

للنظام �ل�شوري. 
لرويرتز  �لع�شكري  �لقائد  وق���ال 
“�جلي�س �ل�شوري ي�شتقدم دفاعات 
ج��وي��ة ج��دي��دة و���ش��و�ري��خ م�شادة 
�لتما�س  م��ن��اط��ق  �إىل  ل��ل��ط��ائ��ر�ت 
حلب  ري����ف����ي  يف  �مل�������ش���ل���ح���ني  م�����ع 
و�إدلب بحيث تغطي �ملجال �جلوي 

لل�شمال �ل�شوري«.
�لإجر�ء  �لع�شكري  �لقائد  وو�شف 

باأنه ر�شالة للجميع.
تركية  ح��رب��ي��ة  ط����ائ����ر�ت  وت��ن��ف��ذ 
�شربات جوية على منطقة عفرين 
�لتابعة  ���ش��وري��ا،  غ���رب  ���ش��م��ال  يف 
مل��ح��اف��ظ��ة ح���ل���ب، وذل�����ك يف �إط����ار 

•• لندن-وكاالت:

�شحيفة  ن�������ش���رت���ه  ت���ق���ري���ر  ح�����ذر 
�لريطانية،  تاميز”  “فاينن�شال 
�لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  ع��ودة  من 
�مليلي�شيات  ت�شتغل  �إذ  ���ش��وري��ا؛  يف 
�لإقليمي  �ل��ت��ن��اف�����س  �لإره���اب���ي���ة 
�ل��د�ئ��ر يف �ل��ب��الد م��ن �أج��ل �إيجاد 

موطئ قدم جديد لد�ع�س. 
وي��ن��ق��ل �ل��ت��ق��ري��ر، �ل���ذي ���ش��ارك يف 
�إعد�ده كل من �إريكا �شليمان و�آ�شر 
�ل�شورية  �مل��ع��ار���ش��ة  ع���ن  خ���ط���اب، 
وم��ق��ات��ل��ي �ل���ن���ظ���ام �ل�������ش���وري �أن���ه 
على �ل��رغ��م م��ن ط��رد د�ع�����س من 
�لإرهابية  �مليلي�شيات  فاإن  معاقله، 
بني  �لتناف�س  ت�شتغل  �ل��د�ع�����ش��ي��ة 
خ�شومها وتعمد �إىل �إعادة ترتيب 
�شفوف �لتنظيم يف حماولة للعودة 

من جديد. 

تناف�س التحالفات الدولية
وخ�������الل �ل����ع����ام �مل����ا�����ش����ي، رك����زت 
�لتحالفات �لدولية �ملتناف�شة على 
�ل���ذي فقد م�شاحات  د�ع�����س  دح��ر 
��شتويل  �لتي  �لأر��شي  و��شعة من 
�لعر�ق  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
�لتحالف  دع�����م  ح���ي���ث  و�����ش����وري����ا، 
�ل���دويل ب��ق��ي��ادة �ل��ولي��ات �ملتحدة 
�لعر�قية  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �ل�����ق�����و�ت 
�شوريا،  يف  �ل��ك��ردي��ة  و�مليلي�شيات 
رو�شيا  بقيادة  �لتحالف  دع��م  كما 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س  ق����و�ت  و�إي�����ر�ن 
�ل�شيعية  و�مليلي�شيات  �لأ�شد  ب�شار 

يف �شوريا و�لعر�ق. 
من  قليلة  �أ�شهر  غ�شون  يف  ولكن 
�لكرى  د�ع�������س  م��ع��اق��ل  حت���ري���ر 
و�إي���ر�ن  رو�شيا  و�إع���الن  �شوريا  يف 
هزمية �لتنظيم، فقد حتول تركيز 
مالحقة  عن  �لدولية  �لتحالفات 
ب��ق��اي��ا د�ع�������س و����ش��ت��ع��ادة �جليوب 
�ملتبقية �لتى ل تز�ل حتت �شيطرة 
ت�شاعد  ب�شبب  وذل���ك  �ل��ت��ن��ظ��ي��م؛ 

جنوب افريقيا ترجئ ح�شم م�شري زوما
•• جوهان�صربغ-اأ ف ب:

�أعلنت قيادة “�ملوؤمتر �لوطني �لفريقي”، �حلزب �حلاكم يف جنوب �فريقيا، 
يف ختام �جتماع طارئ عقدته للبت يف م�شري �لرئي�س جاكوب زوما، �نها مل 
�أنها  �ىل  �أو�نها، م�شرية  قبل  وليته  �إنهاء  م�شاألة  ب�شاأن  ق��ر�ر  �ىل  تتو�شل 
�لأربعاء �ي ع�شية خطاب مهم  �ليوم  �شتعقد �جتماعا ثانيا للغاية نف�شها 

�شيلقيه �مام �لرملان.
وتنتهي �لولية �لرئا�شية �لثانية لزوما يف 2019، لكن �ل�شغوط تتز�يد 
من �جل رحيله قبل �نتهاء هذه �لولية، مبا يف ذلك د�خل �شفوف حزبه. 
وي��ده��م �ل��وق��ت �مل��وؤمت��ر �لوطني �لف��ري��ق��ي �ل���ذي ي��ري��د جتنب ه��زمي��ة يف 
�لنتخابات �لعامة يف 2019 باإعادة �لعالقات مع كل �لذين �ن�شحبو� منه 
رئي�س  بها  �تهم  �لتي  �لف�شاد  ب�شبب عدد من ق�شايا  �لخ��رية  �ل�شنو�ت  يف 

�لدولة.
يف  �لثنني  �لأول  �م�س  م�شاء  �لفريقي”  �لوطني  “�ملوؤمتر  قيادة  وقالت 
�لوطنية  �للجنة  �ن  �لظهر  بعد  ف��رتة  طيلة  ��شتغرق  ط��ارئ  �جتماع  ختام 
جمدد�  �شتلتئم  �حل��زب،  يف  �لقر�ر  �شلطة  متتلك  �لتي  �لهيئة  �لتنفيذية، 
بني  �نتقالية”  “مرحلة  و�أح��ده��ا  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  يف  للبحث  �لرب��ع��اء 

�حلكومة �لر�هنة وحكومة مقبلة.
ومل تك�شف قيادة �حلزب عن فحوى مد�ولت �لثنني ول عن �حلالة �لتي 

بلغتها هذه �ملحادثات.
ويفرت�س �ن يلقي زوما �خلمي�س خطابه �ل�شنوي عن حال �لمة يف �لرملان 

�لذي يتحدث فيه بالتف�شيل عن برنامج حكومته لل�شنة �لتالية.
�شرييل  �لف��ري��ق��ي  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  حل��زب  �جل��دي��د  �لرئي�س  �ن�شار  لكن 
وع��ود مبكافحة  بناء على  دي�شمر  �لأول  كانون  �نتخب يف  �ل��ذي  ر�مابوز� 
عن  ورحيله  �خل��ط��اب  �ل��ق��اء  م��ن  زوم���ا  ملنع  بو�شعهم  م��ا  يفعلون  �لف�شاد، 

�ل�شلطة قبل �و�نه.
باملقابل يرى حلفاء �لرئي�س �نه يجب �ن ينهي وليته �لرئا�شية. وعقدت 
قيادة �حلزب �جتماعها �لطارئ غد�ة لقاء جرى م�شاء �لحد بينها وبني 
زوما ملناق�شة “ما هو �لف�شل مل�شلحة �ملوؤمتر �لوطني �لفريقي و�لبالد”، 

بح�شب ما �فاد �مل�شوؤول �لكبري يف �حلزب غويدي مانتا�شي.
�للقاء. لكن جوليو�س ماليما  نتائج هذ�  ومل يعلن �حلزب �حلاكم ر�شميا 
زعيم �حلزب �لي�شاري �لر�ديكايل “مقاتلون من �جل �حلرية �لقت�شادية”، 
�لذي كان ع�شو� يف �ملوؤمتر �لوطني �لفريقي و�ملطلع على �ملناق�شات د�خل 
ماليما  وكتب  �ل�شتقالة«.  “رف�س  زوم��ا  �لرئي�س  �ن  قال  �حلاكم،  �حل��زب 
يف تغريدة على تويرت �ن زوما يرى �نه 
ي��رر رحيله  �ي خطاأ”  “مل يرتكب 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  ��شتاذ  وقال  �ملبكر. 
م�شيبي�شي  جوهان�شرغ  جامعة  يف 
“يقاوم  �ل��دول��ة  رئي�س  �ن  ندليتيانا 
بطبيعة  “�نه  و�أ���ش��اف  بالتاأكيد”. 
�حلال قلق ويف و�شع ه�س وميكن �ن 

يو�جه م�شري� ل يح�شد عليه«.
وزوما �لذي يو�شف باأنه رئي�س بت�شع 
كل  جت��اوز  على  ق��درت��ه  ب�شبب  �أرو�ح 
�نتخاب  منذ  ن��ف��وذه  فقد  �لف�شائح، 
�ملوؤمتر  ر�أ����س  على  ر�م��اب��وز�  �شرييل 

�لوطني �لفريقي.

�لطموحات  وت��ن��اف�����س  �ل���ت���وت���ر�ت 
ب��ني �لقو�ت  �لإق��ل��ي��م��ي��ة �جل��دي��دة 
�ل������دول������ي������ة. وب����ح���������ش����ب ت���ق���ري���ر 
�لهجوم  ف��اإن  تامي”ز  “فاينن�شال 
�شوريا  غ����رب  ���ش��م��ال  يف  �ل���رتك���ي 
�ملدعومة  �لكردية  �مليلي�شيات  �شد 
�لتي حاربت  �ملتحدة  �لوليات  من 

د�ع�س بنجاح، يزيد �لتوتر�ت. 

انهيار اخلالفة املزعومة
ويلفت �لتقرير �إىل ت�شامح �لقو�ت 
�ل�شوري،  �ل�������ش���ر�ع  يف  �مل��ت��ن��اح��رة 
�شنو�ت،  ���ش��ب��ع  ق��ب��ل  �ن���دل���ع  �ل����ذي 
م��ع وج��ود د�ع�����س �ل��ذي �ن�شق عن 
�إ�شعاف  ب��ه��دف  �ل��ق��اع��دة،  تنظيم 
 2014 ع���ام  وخ���الل  مناف�شيها. 
قر�بة  ع��ل��ى  ي�شيطر  د�ع�������س  ك���ان 
ن�شف �شوريا وثلث �لعر�ق، و�أعلن 
بحلول  ول��ك��ن  �مل��زع��وم��ة،  خالفته 
تقريباً  ت�����ش��اف��رت   2016 ع����ام 
�مل�شى  �لأط����ر�ف يف  ج��ه��ود جميع 

قدماً لدحر �لتنظيم �لإرهابي. 
لل�شحيفة  �شابقة  تقارير  وك�شفت 

�لهجمات يف جميع �أنحاء �شوريا«. 
ويوؤكد �لتقرير �أن مثل هذ� �لتطور 
للكفاح  خ���ط���ري�ً  ت���ه���دي���د�ً  ي�����ش��ك��ل 
�ل��ط��وي��ل ل���ش��ت��ع��ادة �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
�لأهلية  �حل���رب  �أدت  �ل��ت��ي  �ل��ب��الد 
على  م���الي���ني  �إج����ب����ار  �إىل  ف��ي��ه��ا 
�لفر�ر �إىل �لبلد�ن �ملجاورة وتدفق 
موجات من �لالجئني �إىل �أوروبا. 
�ل�شوري  �ملر�شد  لتقدير�ت  ووفقا 
حل��ق��وق �لإن�����ش��ان، وه���و جمموعة 
�ململكة  م������ن  ت����ت����خ����ذ  م�����ر�ق�����ب�����ة 
ل��ه��ا، ف���اإن �شيطرة  �مل��ت��ح��دة م��ق��ر�ً 
%50 من  د�ع�����س ت��ر�ج��ع��ت م��ن 
%3 فقط  �إىل  �ل�شورية  �لأر��شي 
خالل  ولكن  �ملا�شي.  �لعام  خ��الل 
�ل�������ش���ه���ري���ن �مل���ا����ش���ي���ني، ت���ز�ي���دت 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  �ل���ت���ي  �لأر�������ش�����ي 
على  و��شتوىل   3،7% �إىل  د�ع�س 

82 قرية يف �شمال غرب �شوريا. 
اتهامات متبادلة

وم���ع ���ش��ق��وط �ل��رق��ة يف ي��د قو�ت 
�شوريا �لدميقر�طية �ملدعومة من 
 ،2017 عام  يف  �ملتحدة  �لوليات 

د�ع�س،  خ���الف���ة  �ن���ه���ي���ار  م���ع  �أن�����ه 
ق�شى �لتنظيم �لإرهابي �شهور�ً يف 
تهريب �لأمو�ل من معقله لتمويل 
وبح�شب  �ملختلفة.  �شبكاته  ق��و�ت 
يبدو  �ل�شورية،  �ملعار�شة  مقاتلي 
ربط  ع��ل��ى  �لآن  ي��ع��م��ل  د�ع�����س  �أن 
وتوفري  �خل����الي����ا  ه�����ذه  ���ش��ب��ك��ات 
خطوط �لإمد�د�ت يف جميع �أنحاء 

�شوريا. 

داع�س يعيد تنظيم �صفوفه
ويقول �أحد �شيوخ �لقبائل يف �شرق 
�لد�ع�شيون  ي��ح��اول  “ل  ���ش��وري��ا: 
فح�شب،  �مل������دن  ع���ل���ى  �ل�����ش��ي��ط��رة 
�لطرق؛  فتح  �إىل  ي��ع��م��دون  و�إمن���ا 
جيبوبهم  رب��ط  �إىل  يحتاجون  �إذ 
�لد�ع�شية  �خل���الي���ا  م���ع  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 
�أنحاء  جميع  يف  �ملنت�شرة  �لنائمة 
�جلنوبية  �حل������دود  م���ن  ����ش���وري���ا، 
�ل�شرق،  يف  �لبوكمال  �إىل  و���ش��وًل 
وع�����الوة ع��ل��ى ذل���ك ف����اإن �خلاليا 
تكون  �أن  ميكن  لد�ع�س  �مل��ت��ج��ددة 
نقاط تقاطع لنقل �لقو�ت وتنظيم 

�لتقهقر  د�ع�س يف  بد�أت ميلي�شات 
�إىل �ملناطق �حلدودية �ل�شحر�وية 
�لعر�ق  بني  �خرت�قها  ي�شهل  �لتي 
�لقو�ت  ����ش��ت��ع��ادت  ك��م��ا  و����ش���وري���ا، 
رو�شيا  م���ن  �مل���دع���وم���ة  �ل�����ش��وري��ة 
�ل�����زور وميادين  دي���ر  م��ث��ل  م���دن���اً 

و�لبوكمال.
 ول��ك��ن خ���الل �لأ���ش��ه��ر �لأخ�����رية، 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  رو�شيا  تبادلت 
�ل�شركاء  �شماح  ب�����ش��اأن  �لت��ه��ام��ات 
�ل�شوريني لكل منهما بعودة ظهور 

د�ع�س يف �لبالد. 
وينقل �لتقرير عن �لكولونيل ريان 
�لتحالف  با�شم  �مل��ت��ح��دث  دي��ل��ون، 
ب��ق��ي��ادة �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، قوله 
ل  �لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  �إن 
ولكن  د�ع�����س،  وج���ود  م��ع  تت�شامح 
�ملرت�مية  �ل�شحر�وية  �لت�شاري�س 
�لأط�����ر�ف ت��ظ��ل �أك����رث ���ش��ع��وب��ة يف 
�ملناطق  م���ع  م��ق��ارن��ة  ����ش��ت��ع��ادت��ه��ا 
قو�ت  لأن  وخ�شو�شاً  �حل�شرية، 
د�ع�س �أكرث �نت�شار�ً يف تلك �ملناطق 
كما  ��شتهد�فها  �ل�شهل  من  ولي�س 

اجلي�س ال�صوري يحرك �صواريخه لإ�صقاط »اأي طائرة تركية«

هجوم جديد يرفع عدد قتلى جي�س تركيا يف �شوريا

التنظيم الإرهابي ي�صع موطئ قدم يف اإدلب

و�شط الفو�شى امل�شتمرة يف �شوريا...داع�س ينتع�س جمددًا

مليون عراقي عادوا   3.2
اإىل منازلهم بعد هزمية داع�س

•• بغداد-وكاالت:

�شخ�س  مليون   3.2 �أن  �م�س  �ملتحدة  �لأمم  �أعلنت 
�ل��ع��ر�ق ع��ادو� �إىل دي��اره��م بعد �نتهاء  نازحني د�خ��ل 

�لهجوم على تنظيم د�ع�س �أو�خر �لعام �ملا�شي. 
�أن �جل��زء �لأك��ر من عمليات  وذك��رت �لأمم �ملتحدة 
ونينوى و�شالح  �لأن��ب��ار  �ل��ع��ودة ج��رت يف حمافظات 
�ملدني����ني  م���ن   %  82 ي��اأت��������������ي  ح��ي��ث  �ل��دي�����������������ن، 

�لنازحني.
�لعام  و�شيطرت قو�ت وميلي�شيات عر�قية على مد�ر 
�ملا�شي، بدعم حتالف دويل بقيادة �لوليات �ملتحدة، 

�ل��ع��ر�ق ومنها  ن��ف��وذ د�ع�����س يف  ع��ل��ى جميع م��ن��اط��ق 
�م�س  �شباح  �نتحاريني،  وقتل خم�شة  �ملو�شل.   هذ� 
جنوب  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  م��ع  ��شتباكات  يف  �ل��ث��الث��اء� 

حمافظة �ملو�شل �شمايل �لبالد.
�ل�شعودية  �أم��ن��ي، وف��ق وك��ال��ة �لأن��ب��اء   وق���ال م�شدر 
ت��ق��وم مبهمة تفتي�س يف  ك��ان��ت  �أم��ن��ي��ة  ق��وة  �إن  و�����س، 
جنوب  �لعليل  حمام  لناحية  �لتابعة  بريهفي  قرية 
�ملنطقة تعر�شت  �لعر�ق وبعد تطويق  �ملو�شل �شمال 
�لقوة لإطالق نار فردت على م�شادر �لنري�ن، فقتلت 
خم�شة �نتحاريني كانو� يف م�شافة للتنظيم مبحيط 

�لقرية �شمال �لعر�ق. 

ال�شني جتري جتربة على �شواريخ م�شادة 
 •• بكني-رويرتز:

ملنظومة  �أخ��رى  جتربة  بنجاح  نفذت  �ل�شني  �إن  �م�س  �لدفاع  وز�رة  قالت 
ولي�شت  دفاعية  باأنها  �خل��ط��وة  وو�شفت  لل�شو�ريخ  م�شادة  �عرت��شية 

موجهة �شد �أي بلد.
�أن  �لتي ميكن  بد�ية من  �ل�شو�ريخ  �أن��و�ع  كل  �لأبحاث يف  �ل�شني  وتكثف 
�ملتطورة  �لباليت�شية  �ل�شو�ريخ  �إىل  �لف�شاء  يف  �ل�شناعية  �لأقمار  تدمر 
�إط��ار م�شروع حتديث طموح ي�شرف عليه  �مل��زودة بروؤو�س نووية وذلك يف 

�لرئي�س �شي جني بينغ.
وقالت وز�رة �لدفاع يف بيان مقت�شب �إن “تكنولوجيا �لعرت��س �لدفاعية 
حدود  د�خ��ل  �لثنني  ي��وم  �ختبارها  “ ج��رى  لل�شو�ريخ  �مل�شادة  �لأر�شية 

�ل�شني.
�لختبار  ه��ذ�  �ملتوقعة..  �أه��د�ف��ه  �إىل  �لختبار  “و�شل  �ل���وز�رة  و�أ���ش��اف��ت 

ومل تقدم �لوز�رة �أي تفا�شيل. دفاعي ولي�س موجها �إىل �أي دولة”. 
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�ملرجع : 172
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ر�جو �حمد علي ح�شني - بنجالد�س �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�شيد/بابول جاندر� د��س 
�لتجارية:�ل�شبيعنات ملقاولت  �لرخ�شة  ، وذلك يف  د��س - بنجالد�س �جلن�شية  هاربياتا 

تركيب وحد�ت �لتكييف ، موجب رخ�شة جتارية رقم:735733
مت تغيري وكيل خدمات

�شان  ل�شنة  2015 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
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�لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  �شينية   - ي�شكومي  �ل�شيد/جو�  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�شيد/كوجن كو�جن - �شيني �جلن�شية 
�ل�شارقة  بامارة  تا�ش�شت  للتجارة  با�شم:�شي�شيبي  �مل�شماه  �ملهنية  �لرخ�شة  يف  وذلك   ،

مبوجب رخ�شة جتارية رقم:500452
�شان  ل�شنة  2015 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
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يرغب  �جلن�شية  هندي   - جوزيف  جوزيف  �ل�شيد/بيت�شن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بن  فر�ن�شي�س  �ل�شيد/مان�شينغا  �ىل   %100 �لبالغه  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�لتك�شية  ملقاولت  �لتقان  �لتجارية:فن  �لرخ�شة  يف   ، �جلن�شية  هندي   - فر�ن�شي�س 

و�لر�شيات - ترخي�س رقم:610178
تعديالت �خرى:تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر

�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )4( من  وعمالبن�س 
على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على  �ليه بعد  �مل�شار  �لجر�ء 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 169

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/�شليمان حممد علي �شليمان �ملازمي - �مار�تي �جلن�شية 
�ل�شيد/عبد�لنبي  �ىل  وذلك   %51 �لبالغه  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�ل�شحية  للمقاولت  �مل�شماه:جهينة  �لرخ�شة  يف   ، �جلن�شية  بنغالدي�شي   - حممد  نور 
و�ل�شباغ تا�ش�شت باأمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:503315 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية 
�عمال  �شركة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  �خرى:مت  تعديالت   - بال�شارقه  �لقت�شادية 

مهنية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

�تباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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   يف  الدعوى 2016/798  ا�ستئناف مدين - عجمان    

�ليا�شمني للعقار�ت - بوكالة �ملحامني  �بو علي - ب�شفته مدير� ملركز  �مل�شتاأنف:فد�ء زهر�ن 
�لعوي�س و�ملطرو�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية.

للعقار�ت  �شافانا  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته   - �ل�شحي  عبيد  حمد  جمال  �شدهم:1-  �مل�شتاأنف 
بوكالة مكتب بن �شويد�ن للمحاماة 2- �شيد من�شور �شاه �شيد حمبوب �شاه 3- يعقوب �أدهى 
4-�لطاف �أ�س خاناين. على كل من �مل�شتاأنف �شدهم: 2- �شيد من�شور �شاه �شيد حمبوب �شاه 
�أ�س خاناين - �و على من ميثلهم قانونيا ح�شور �جتماع �خلرة  �أدهى 4-�لطاف  3- يعقوب 
�لذي تقرر عقده يوم �لثنني �ملو�فق:2018/2/11 وذلك يف متام �ل�شاعة �لو�حدة بعد �لظهر 
مبكتب �شويد�ن للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية - وكيل �مل�شتاأنف �شدهم بامارة عجمان - 
بناية �لغامن مقابل حمكمة عجمان ، علما بانه يف حالة عدم �حل�شور �شتبا�شر �خلرة �عمالها 

وتكون مبثابة �حل�شور بالن�شبة ملن مل يح�شر
لال�شتف�شار هاتف متحرك رقم:0505933234 - 0506186770    

فرج ح�سن �سالح - خبري ح�سابي  

 اعالن بالن�سر حل�سور 
    اجتماع اخلربة احل�سابية

العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
�ىل  بطلب  �حلو�شني   علي  �شبت  خليل  ب�شمه  �ملو�طنة/  تقدمت 
��شمها من  بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة 

)ب�شمه( �ىل) اأ�صما(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
�سيخة ال�سحي:رئي�ض وحدة التوثيق العام يف املنطقة الو�سطى 

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي »دائرة الق�ساء»

اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3514  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- جنمة �لبحر لتجارة �ل�شماك �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�شركة 
�لحتاد  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �لعو�شي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �لعقارية  �لحت���اد 
بتاريخ:2018/1/29  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  قد  ���س.م.ع  �لعقارية 
باجلدول خبري� يف هذه  �ل��دور  �شاحب  �حل�شابي  بندب �خلبري  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم 
�ليه  يقدمه  �ن  وماع�شى  وم�شتند�تها  و�ور�ق��ه��ا  �لدعوى  ملف  على  �لط��الع  بعد  مهمته  تكون  �لدعوى 
�خل�شمني من حمرر�ت �و مر��شالت ورقية �و �لكرتونية �خرى و�لطالع على �لدفاتر �لتجارية �ملنتظمة 
ما   - فيها  و�ل��ت��ز�م��ات كل منهما  �ل��دع��وى  ه��ذه  و�مل��دع��ي عليها مو�شوع  �ملدعية  بيان عالقة   - للطرفني 
�حلالة  ويف  بع�شها  تركت  �نها  �م  �ملدعية  لدى  �ملخزنة  �لب�شائع  كافة  �شحبت  قد  عليها  �ملدعي  كانت  �ذ� 
��شا�س ذ�ت �لتفاق  �لتخزين وح�شاب مقابل تخزينها على  �لباقية يف  �لب�شائع  بيان ماهية تلك  �لخرية 
بني �لطرفني �ي�شا �شماع �قو�ل �خل�شوم و�شهودهم بغري حلف ميني وقدرت مبلغ �ربعة �لف درهم �مانة 
م�شروفات و�تعاب �خلبري كلفت �ملدعية ب�شد�دها يف خز�نة �ملحكمة، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني 

 .ch1.C.12:ملو�فق:2018/3/5 �ل�شاعة:08:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

     املو�سوع: الأ�سماء
 تعلن د�ئرة حماكم ر��س �خليمة بان �ملدعو/ حمد�ن حممد �حمد 
حممد �مل�شقطي تقدم �لينا طالبا ��شافة م�شمى �لقبيلة )�لغافري( 
ل�شمه ولأ�شماء �ولده/حممد ويا�شر ونا�شر وحمد ومرمي ، ليكون 
��شماوؤهم بعد �ل�شافة/ حممد ويا�شر ونا�شر وحمد ومرمي ، �أبناء/

حمد�ن حممد �حمد حممد �مل�شقطي �لغافري   
و�ن من له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ �لعالن �مام ق�شم �ل�شهاد�ت يف حمكمة ر��س �خليمة.
قا�صي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
حممد البراهيم اخلطايبة 

  حكومة  راأ�ض اخليمة
    دائرة املحاكم
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حمكمة الحول ال�سخ�سية 

اعالن تغيري ا�سم

�ملطوع  �شميع حم��م��د  ع��ف��اف خليل حم��م��د  �ل�����ش��ي��دة/  ت��ق��دم��ت 
�مار�تية �جلن�شية �ىل حمكمة دبي �ل�شرعية بطلب تغيري ��شمها 
عفاف خليل حممد �شميع حممد �ملطوع �ىل منى خليل حممد 
�شميع حممد �ملطوع .وعلى من لديه �عرت��س �ن يتقدم به �يل 

�ملحكمة �ملذكورة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ق�سم خدمات الحوال ال�سخ�سية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/5292
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سراَ(

تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مز�د علني 
www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�شاعة 6:00 م�شاء�  على موقع �لمار�ت للمز�د�ت 
�و�شاف  و  ���ش��وز  رو�شيني  ���ش��ده  للمنفذ  ملكيتها  �ل��ع��ائ��دة  �مل��ح��ج��وز�ت  لبيع   2018/02/14 �لرب��ع��اء  ي��وم 

�ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                        الو�صف                                        �صعر التقييم 

                            اأحذيه و حقائب ن�صائيه                         49,000
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل بزيارة 
�ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم باعرت��شه 

معزز� �إياه مبا يرره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
المارات للمزادات

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/3401
 اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سراَ(

تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد مز�د علني 
www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�شاعة 6:00 م�شاء�  على موقع �لمار�ت للمز�د�ت 
و  �ل��ع��ط��ور  ل��ت��ج��ارة  �ل��ب��ت��ول  ���ش��ده  للمنفذ  �ل��ع��ائ��دة ملكيتها  �مل��ح��ج��وز�ت  لبيع  �لرب��ع��اء 2018/02/14  ي��وم 

�و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                           الو�صف                �صعر التقييم 

                                                             عطور                    45,735
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل بزيارة 
�ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم باعرت��شه 

معزز� �إياه مبا يرره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
المارات للمزادات

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2017/1507 تنفيذ جتاري  
طالب �لتنفيذ: طارق �حمد ق�شومه عنو�نه: �لمار�ت - �مارة دبي - مدينة دبي - ديرة - �لق�شي�س �ل�شناعيه - بالقرب من 
م�شت�شفى زليخه �ملنفذ �شده: عي�شى عبد�لو�حد عبد�لقادر عبد�لرحمن عنو�نه: �مارة دبي ، بر دبي ، �ل�شجن �ملركزي �نه يف 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة 

�و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين:
HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �ل�شا�شي قبل 

دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل 
ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع عن �ملز�يدة �ن يريد على �لثمن خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم 
�ملز�د ب�شرط ل تقل هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة.وفيما 
يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : نوع �لعقار:ح�شة يف عقار )�ر�س وما عليها من بناء( - �ملنطقة:�لر��شدية - رقم �لر�س:779 - 

م�شاحة �حل�شة:46.17 مرت مربع - قيمة �حل�شة:139987.44 درهم .  مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.
 رئي�ض ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                     �ىل �ملدعي عليه/�لطالل للمقاولت نعلنكم ب��اأن �ملدعيني قد �قامو� 
 2018/02/14 جل�شة  لها  �ملحكمة  وح��ددت  �أدن���اه  �مل��ذك��ورة  �لعمالية  �ل��دع��اوي  عليكم 

�ل�شاعة 8.30.

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�يام على �لقل ويف حالة تخلفكم فان �حلكم  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالث 

�شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
عمايل جزئي  11506/2017
عمايل جزئي 11507/2017

م
1
2

��شم �ملدعي
لجليت موهيت
موريل دومال

مبلغ �ملطالبة
13645 درهم + تذكرة �لعودة 
16716 درهم + تذكرة �لعودة
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه/ �ر �م يف خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�شاكن جمهول 

حمل �لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 

�أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة   2018/2/13 �ل�شاعة 8:30  �لقاعة 2.    

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
12434/2017/13
12435/2017/13
12436/2017/13
12437/2017/13
12438/2017/13
12439/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
جوليو�س �ي�شقويفل بروة
ديك�شتري جيماجنا دياز

ثريوباتي فيلو
مارك �نثوين �قيولري�

روجري كابال�شو ديجوني�س
رميان جان بر�و� تو�شاي

مبلغ �ملطالبة
20683 درهم + تذكرة �لعودة
19351 درهم + تذكرة �لعودة
18429 درهم + تذكرة �لعودة
18443 درهم + تذكرة �لعودة
19375 درهم + تذكرة �لعودة
20187 درهم + تذكرة �لعودة
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : �صي ا�س ام اي لتجارة برامج احلا�صب الآيل �س.ذ.م.م    
ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل  �ل��رق��ة  دي���رة-  للعقار�ت  و���ش��ل   205 رق��م  :مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
 : �ل��ت��ج��اري  بال�شجل  �لقيد  رق��م    707845  : �لرخ�شة  رق��م  حم����دودة.  م�شوؤولية 
�لتاأ�شري  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  1134840 مبوجب هذ� تعلن 
يف �ل�����ش��ج��ل �ل��ت��ج��اري ل��دي��ه��ا ب��اإن��ح��الل �ل�����ش��رك��ة �مل���ذك���ورة �أع�����اله، وذل���ك مبوجب 
ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/01/28 و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دبي 
�إىل �مل�شفي  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  بتاريخ  2018/01/28 وعلى من لديه 
موؤ�ش�شة  ملك   914 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�صابات  لتدقيق  بل�س  �صكور  �ملعني 
 حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل��دع��م م�����ش��اري��ع �ل�����ش��ب��اب دي���رة ب��ور���ش��ع��ي��د ه��ات��ف 04-2973060 
فاك�س: 2973071-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�صكور بل�س لتدقيق احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
ديرة بور�شعيد هاتف 2973060-04 فاك�س: 2973071-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  �صي 
وذلك مبوجب قر�ر  ا�س ام اي لتجارة برامج احلا�صب اليل �س.ذ.م.م  
حماكم دبي بتاريخ 2018/01/28  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/01/28 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : كيزوبي لتجارة الكتب �س.ذ.م.م    
�لقانوين  �ل�شكل  �ملنال للتطوير- بردبي- ند ح�شا  �لعنو�ن :مكتب رقم 902 ملك 
�لتجاري  بال�شجل  �لقيد  : 774747  رقم  �لرخ�شة  ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. رقم   :
: 1266909 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله،  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2018/01/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2018/01/22
�ل�شيخ  ملك   504 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�صابات  لتدقيق  و�صركاه  حار�س 
 04-2959958 هاتف  بور�شعيد  دي��رة-  �لعقارية(  حم  )ب��ن  حم  بن  �شامل  بن   م�شلم 
فاك�س: 2959945-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : ماك�صي بي انرتنا�صيونال للو�صاطة التجارية �س.ذ.م.م    
�ل�شكل  �مل���رر  �مل��ط��ريي-  �شيف  نا�شر  علي  �شعيد  ملك   205 رق��م  :مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
�لقيد بال�شجل  �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�شة : 746630  رقم 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1200510 مبوجب   : �لتجاري 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت 
�لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى  بتاريخ 2018/01/15  دبي  مبوجب قر�ر حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2018/01/15 بتاريخ   دب��ي 
 : �ل��ع��ن��و�ن  احل�صابات  لتدقيق  العاملية  قا�صم  �صديق  حممد  �مل��ع��ني  �مل�شفي 
 04-2219920 هاتف  �لرقة  دي��رة-  ث��اين-  �أل  �حمد  بن  �ل�شيخ من�شور   مكتب ملك 
فاك�س: 2219934-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/حار�س و�صركاه لتدقيق احل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 504 ملك �ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم )بن حم �لعقارية( 
تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2959945 فاك�س:   04-2959958 هاتف  بور�شعيد  دي��رة 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
كيزوبي لتجارة الكتب �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2018/01/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/01/22 وعلى 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات 
�ل��ع��ن��و�ن : م��ك��ت��ب م��ل��ك �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن �ح��م��د �آل ث����اين- دي�����رة- �لرقة 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2219934 فاك�س:   04-2219920 هاتف 
ماك�صي  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  ــس.ذ.م.م   � التجارية  للو�صاطة  انرتنا�صيونال  بي 
حماكم دبي بتاريخ 2018/01/15  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/01/15 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2369  جتاري كلي

�حمد  نا�شر  �لدين  جمري  حممد   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  عليه/�شيام  �ملدعي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ج��ل��ف ب��رتوك��م ������س.م.ح  ق��د �أق����ام عليك 
مبلغ  ب�شد�د  مت�شامنني  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
 %9 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  �لز�مهما  مع  للمدعية  درهم   )1.405.000( وق��دره 
من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك بتاريخ:2014/3/19 وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مهما 
كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2018/2/13  �ل�شاعة:09.30 �س بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10331  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شالون كولور كود لل�شيد�ت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /ولء حامد �شيد �حمد عطا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )11740 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   MB177803845AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لدعوى  �د�رة  �ل�شاعة 08.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2018/2/11  يوم �لحد  جل�شة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/297  ا�ستئناف عقاري 

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1- رميا عبد�لهادي فوؤ�د جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/ ر��شيل �شوزيت تودور قد �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بانه حكمت �ملحكمة بقبول �ل�شتئناف �شكال وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي 
�شاحب �لدور باجلدول تكون مهمته بعد مطالعة �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها و�لنتقال �ىل مقر د�ئرة �لر��شي و�لمالك 
و�مل�شتاأنف �شدهما �لثانية و�لثالث لالطالع على ما لديهم من م�شتند�ت تتعلق بالوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي 1-بيان 
�شركة  �ىل  �شد�ده  مت  وم��ا  ت�شجيل  كر�شوم  �لر����ش��ي  د�ئ��رة  �ىل  �لتد�عي  حمل  �لوحدة  عن  �مل�شتاأنفة  من  �مل�شددة  �ملبالغ 
�مل�شتاأنف  �ملبالغ وحتديد ما يخ�س  �لثالث وح�شاب �جمايل هذه  للم�شتاأنف �شده  �مل�شددة  �لقر�س  �ق�شاط  �عمار وقيمة 
�شدها �لوىل منها عن ح�شتها بالوحدة �لعقارية وذلك يف �شوء �مل�شتند�ت �ملقدمة من �مل�شتاأنفة �مام حمكمة �ول درجة 
قيامها  نظري  �مل�شتاأنفة  عليها  حت�شليت  �لتي  �ملبالغ  2-بيان  ��شتئنافها  ل�شباب  �ل�شارحة  و�ملذكورة  بجل�شة:2017/4/30 
بتاأجري �لوحدة �ململوكة لها وللم�شتاأنف �شدها �لوىل للغري وت�شفية �حل�شاب بني �لطرفني و�شول لبيان �ملبلغ �مل�شتحق 
يف ذمة �لخرية دون �شد�د وعلى وجه �لعموم حتقيق دفاع �لطرفني لوجه �حلق يف �لدعوى و�شرحت للخبري �ملنتدب �شماع 
�قو�ل �لطرفني وم يرى لزوما ل�شماعه بغري حلف ميني كما �شرحت له �لنتقال �ىل �ي جهة حكومية وغريها لالطالع 
على ما يرى لزوما لالطالع عليه كما �شرحت له باتخاذ كافة ما ير�ه من �جر�ء�ت ير�ها مو�شلة مباموريته �ىل غايتها 
�ملنتدب،  �خلبري  و�تعاب  م�شروفات  ذمة  على  �ملحكمة  خز�نة  دره��م  �لف  ع�شرة  مبلغ  بايد�ع  �مل�شتاأنفة  و�لزمت  �ملرجوة 

 .ch1.C.11:وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/2/20 �ل�شاعة:10:00 �شباحا يف �لقاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12244 بتاريخ 2018/2/7    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/762

�إليه : بدر بن عو�س بن عبد  �ملنذر  �ملنذر : يو�شف علي هجول �لبدر. 
�إليه ب�شرورة  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   . �لإقامة  �هلل �حلربي . جمهول حمل 
�شد�د مبلغ وقدره 21.300.000 درهم و�حد وع�شرون مليون وثالثمائة 
�لف درهم �مل�شتحق يف ذمتكم  مبوجب �ل�شيك رقم 500110 وذلك خالل 
مدة �أق�شاها ع�شرة �أيام من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر �إليه �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له �حلق وحتميل �ملنذر �إليه كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�لأتعاب.
الكاتب العدل

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

ف��از كري�س جني لع��ب فريق �لحت��اد �لريطاين 
يف  �لأول  �مل��رك��ز  بكاأ�س  للمحرتفني  و�لأي��رل��ن��دي 
�ل��دول��ي��ة للمحرتفني  ب��ن��ز  م��ر���ش��ي��د���س-  ب��ط��ول��ة 
��شت�شافها   و�ل��ت��ي  �خلام�شة  ن�شختها  يف  و�ل��ه��و�ة 
و�جلولف   و�ل���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل���ع���ني  ن�����ادي 
و�أقيمت حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  ز�يد  بن 
و�لرماية  للفرو�شية  �ل��ع��ني  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  من  وبدعم  و�جل��ول��ف 

و�ل�شرقية  ل��ل��ح��دث  �ل��د�ع��م  �حل��ك��وم��ي  �ل�����ش��ري��ك 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت �ل��وك��ي��ل �حل�����ش��ري مل��ر���ش��ي��د���س- ب��ن��ز يف 
قد  كانت  و�ل��ت��ي  �لفهيم،  جمموعة  وع�شو  �لعني 

�نطلقت مناف�شاتها يف �لعام 2014.
وك��ان��ت ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ق��د ب����د�أت ي���وم �لأح����د من 
ملدة  و��شتمرت  يناير   28 �ملو�فق  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
يوم  �لنهاية  خ��ط  �إىل  و�شلت  حيث  �أي����ام   خم�شة 
�لأول من فر�ير �جل��اري. وقام  �ملو�فق  �خلمي�س 
لنادي  �لعام  �ملدير  �لنا�شري،  ر��شد  �شعادة حممد 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل���رم���اي���ة و�جل���ول���ف بتوزيع  �ل��ع��ني 
�لذي  �خلتامي  �حلفل  يف  �لفائزين  �جلو�ئزعلى 

�أقيم يف فندق �لعني روتانا. وجاء فوز كري�س جني 
باللقب بعد مناف�شة حامية مع �لريطاين �أليك�س 
2017 لريجح  ع���ام  ب��ب��ط��ول��ة  �ل��ف��ائ��ز  وري��ج��ل��ي 
كفته يف �حلفرة �حلا�شمة �لآخ��رية. وبعد �لثالث 
�جل��ولت �لأوىل ، ب��د�أ جني يف �ليوم �لأخ��ري على 
لكنه  وري��ج��ل��ي،  �ملت�شدر  خلف  و�ح���دة  نقطة  بعد 
ح�شم �لبطولة وح�شد �ملركز �لأول بعد �أن تقا�شم 
�لالعبان �ل�شد�رة يف �ل 18 حفرة �لنهائية. وكان 
�أليك�س وريجلي قد فاز مبركز �لو�شيف يف عامي 
 .2017 �لعام  يف  �للقب  ون��ال   2016،  2015
ك��م��ا ن����ال ج��وه��ان��ا غ��و���ش��ت��اف�����ش��ون لع����ب �لحت����اد 

�ل�شويدي للمحرتفني جائزة �ملركز �لثالث يف هذه 
ج��ني: من  �لبطل  ق��ال  ل��ه  ت�شريح  �لن�شخة.  ويف 
�ملوؤكد و�لر�ئع �أن �أحقق �لفوز يف �ملبار�ة �حلا�شمة، 
وكنت �ألعب ب�شكل جيد على مدى �أ�شبوع �لبطولة. 
�إىل حٍد ما عند �حلفرة  �أم��ل  �شعرت بخيبة  ولقد 
17 �لتي قادت �إىل نقطة �حل�شم �لأخ��رية، ولكن 
وبغ�س �لنظر عن ما حدث �إل �أنني �أعتر �لبطولة 
بد�ية ر�ئعة للعام �جلديد.وهذه م�شاركتي �لثانية 
م��الع��ب جيدة  على  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لبطولة  ه��ذه  يف 
لنا كل ما هو مطلوب ما  يوفر  و�لنادي  ومتميزة 

يدفعنا د�ئماً للعودة للم�شاركة يف كل ن�شخة.

•• ال�صارقة - الفجر:

و�������ش�����ل�����ت لع������ب������ات ن����������ادي �ل���ث���ق���اف���ة 
تاألقهن  بال�شارقة  للفتيات  و�ل�شطرجن 
يف خمتلف �لبطولت �لدولية و�لعربية، 
على ميد�ليتني  وذل��ك عقب ح�شولهن 
ذهبية وف�شية �شمن مناف�شات �لأوملبياد 
حتت  ي��ق��ام  و�ل����ذي  لل�شطرجن  �ل��ع��رب��ي 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن 
نادي  ي�شت�شيفه  و�ل��ذي  �ل�شارقة  حاكم 
�ل�������ش���ارق���ة �ل���ث���ق���ايف ل��ل�����ش��ط��رجن خالل 
�ل��ف��رتة م��ن 26 ي��ن��اي��ر ح��ت��ى 14 من 
 250 ، ومب�������ش���ارك���ة  ف���ر�ي���ر �جل������اري 

عربية  دول�����ة   17 م���ن  ولع���ب���ة  لع���ب���ا 
لبنان،  �لعر�ق،  �ل�شود�ن،  �لإم��ار�ت،  هي 
�لكويت،  �ل�شعودية،  �ليمن،  فل�شطني، 
عمان، �لبحرين، تون�س، �ملغرب، �لأردن، 

وم�شر و�ل�شومال و�جلز�ئر وليبيا.
وحققت �لالعبتني فاطمة �شيف فهد �آل 
علي وعائ�شة �شرحان �ملعيني ميد�ليتني 
توجت  حيث  �لبطولة،  مناف�شات  خالل 
�لأول  ب��امل��رك��ز  ع��ل��ي  �آل  ���ش��ي��ف  ف��اط��م��ة 
حلت  فيما  ���ش��ن��ة،   12 لفئة  و�ل��ذه��ب��ي��ة 
�لثاين  �ملركز  �ملعيني يف  �شرحان  عائ�شة 
ون���ال���ت �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ف�����ش��ي��ة ل��ف��ئ��ة حتت 
16 �شنة. و�أقام �لنادي حفاًل لالعبتيه 
�جناز  من  حققوه  ما  على  لهم  تقدير� 

لهم  حافز�  ليكون  �لعربي،  �لأوملبياد  يف 
�ملقبلة، موجها  �لفرتة  �أج��ل  ود�ف��ع من 
�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  �إىل  �ل�شكر 
ل����دوره �ل��ك��ب��ري يف دع���م لع��ب��ات �لنادي 
ما  �لبطولت،  �لبطولة وغريها من  يف 
�لوقوف  يف  و�لهام  �ل��ري��ادي  دوره  يوؤكد 
بجانب �أندية �لإمارة �لبا�شمة من �أجل 
و�لبطولت.  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق 
جمل�س  رئ��ي�����س  �ملعيني  ك��رمي��ة  و�أك����دت 
�لثقافة و�ل�شطرجن للفتيات  �إد�رة نادي 
�ل��الع��ب��ت��ني مت��ك��ن��ا من  �أن  ب��ال�����ش��ارق��ة 
�لأوليمبية  �لبطولة  يف  �لنادي  ت�شريف 
و�أم�����ام ن��خ��ب��ة م��ن �أف�����ش��ل �لأ����ش���ات���ذة يف 

�للعبة، وح�شد� �لذهبية و�لف�شية.

�إىل  �لالعبتني  �إجن���از  �ملعيني  و�أه���دت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �ملجل�س  ب���ن حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة، موؤكدة �أنه لول 
دعم �شموه للنادي ملا تاألقت �لالعبات 
�لبطولة  و�ل��ف�����ش��ة يف  �ل��ذه��ب  وح��ق��ق 
�لتي ت�شم خرية �لالعبني من خمتلف 

�لدول �لعربي.
د�ئما  يعمل  �لنادي  �أن  �ملعيني  و�أك��دت 
على ك�شف مزيد من �ملو�هب لالعبات 
��شم  رف������ع  �أج�������ل  م����ن  �لإم������ار�ت������ي������ات 
�لبطولت  خمتلف  يف  و�لنادي  �لدولة 
و�مل��ح��اف��ل �مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة. ودعت 
�لثقافة  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

لعبات  جميع  بال�شارقة  و�ل�شطرجن 
و�لتاألق  �لتميز  مو��شلة  �إىل  �ل��ن��ادي 
تقدمي  �أج���ل  م��ن  �مل�شتمر  و�ل��ت��دري��ب 
�أثنت  ل��دي��ه��ن. م��ن جانبها  م��ا  �أف�����ش��ل 
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س  �ل�����ش��رك��ال  خ��ول��ة 
�إد�رة نادي �لثقافة و�ل�شطرجن للفتيات 
�لالعبتني  حققته  م��ا  على  بال�شارقة 
ل���ل���ن���ادي وجلميع  ف��خ��ر  �أن�����ه  م����وؤك����دة 

زمالئهن.
” نادي �لثقافة و�ل�شطرجن  و�أ�شافت: 
�لالعبات  ج��م��ي��ع  دع�����م  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل 
�أجل  من  موهبتهن  وي��رثي  �ملوهوبات 
�بر�زها مبا يتنا�شب معها وهو �لهدف 
جيل  لتخريج  �ل��ن��ادي  م��ن  �لأ���ش��ا���ش��ي 

مميز من �لالعبات قادر على �ملناف�شة 
يف خمتلف �لبطولت.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع���رت �ل��الع��ب��ة فاطمة 
���ش��ع��ادت��ه��ا مب��ا حققته  ع��ن  ف��ه��د  �شيف 
و�لذهب  �لأول  �ملركز  على  باحل�شول 
يف �لأوملبياد �لعربي لل�شطرجن موؤكدة 
ك��ان��ت تطمح للح�شول  �أن��ه��ا د�ئ��م��ا م��ا 
�مل�شاركات.  ك���اف���ة  يف  �لأل����ق����اب  ع��ل��ى 
و�أ�شافت: كل ما حققته من جناح ياأتي 
بف�شل دعم �لنادي لنا ووقوفه بجانبنا 
من  �لدعم  �أوج��ه  كافة  وتقدمي  د�ئما 

�أجل و�شولنا لهذه �ملرحلة.
�شرحان  عائ�شة  زميلتها  �ك���دت  فيما 
�ملعيني �أن ح�شولها على �ملركز �لثاين 

لالأمام  خطوة  هو  �لف�شية  و�مليد�لية 
م��ن �أج����ل م��زي��د م��ن �خل����رة و�لعمل 

لأف�شل  للو�شول  �لأد�ء  تطوير  على 
نتيجة يف كافة �مل�شاركات �ملقبلة.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�حلكومية  للدو�ئر  ز�ي��د  ع��ام  بطولة  �نطالقة  �شهدت 
بر�أ�س �خليمة، �لتي تنظمها �أكادميية كرة �لقدم بنادي 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  فرق ميثلون  �لإم��ار�ت، ومب�شاركة 
�لبلدية،  ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة وه���ي  و�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة 
�خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة ، �مل��ال��ي��ة، �حل��ك��وم��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة ، 
لالأهد�ف  �إث����ارة  ر�ق���ب،  �لعمليات،  �ل��ذك��ي��ة،  �خل��دم��ات 
منذ �للحظات �لأوىل، ففي مبار�ة �لفتتاح حقق فريق 

�خلدمات �لعامة �لفوز على �لبلدية بهدفني نظيفني، 
�أهد�ف  بع�شرة  �لعمليات  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  يف  ف��از  فيما 
حققت  �لثالثة  �ملبار�ة  ويف  لر�قب،  وحيد  هدف  مقابل 
�خلدمات �لذكية �لفوز على �ملالية ب�شبعة �أهد�ف مقابل 
هدفني ويف �ملبار�ة �لر�بعة حقق فريق �لبلدية ب �لفوز 
على �خلدمات �للكرتونية ب�شبعة �أهد�ف مقابل هدف 

و�حد. ح�شر �ملبار�ة �لفتتاحية حممود ح�شن �ل�شم�شي 
�أحمد بطي  �لإم��ار�ت ور��شد  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
ع�شو جمل�س �لإد�رة م�شرف عام �ملر�حل �ل�شنية وب�شري 
�هلل  عبد  و�أن����ور  ل��ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ور�ق  ر�ج���ي 
�لدربي �ملدير �لإد�ري للمر�حل �ل�شنية و�أكادميية كرة 
�مل�شاركة  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  وممثلو  �لقدم 

رئي�س  �ل�شم�شي  حممود  �أك��د  جانبه،  من  �لبطولة.  يف 
توجيه  �إىل  تهدف  �لبطولة  �أن  �ل��ن��ادي،  �إد�رة  جمل�س 
ر�شالة �شكر خا�شة جلميع �لدو�ئر �مل�شاركة يف �لبطولة 
على دعمهم وتعاونهم �لد�ئم و�مل�شتمر لنادي �لإمار�ت، 
و�لتو��شل  �لتقارب  زي���ادة  على  �لعمل  �إىل  تهدف  كما 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  وخ�����س  �ل���دو�ئ���ر.  موظفي  ب��ني 

�ل�����ش��ك��ر �إىل م��ن��ذر حم��م��د ب��ن ���ش��ك��ر م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 
د�ئرة  ع��ام  مدير  �حل��م��ادي  �أح��م��د  و�ملهند�س  �لبلدية، 
�خلدمات �لعامة، و�أحمد �شعيد �ل�شياح مدير �حلكومة 
�للكرتونية ويو�شف حممد �لبلو�شي مدير �ملالية على 
�لأه���د�ف  حتقيق  يف  كبري  ت��ع��اون  م��ن  منهم  مامل�شناه 
�أحمد بطي  ر��شد  �أكد  �ملن�شودة. من جانبه  و�لتطلعات 

ع�شو جمل�س �لإد�رة ، �أن �إد�رة �لأكادميية بالنادي ر�عت 
توفري مقومات �لنجاح للبطولة من جلان عاملة حتت 
ومازن  �لإد�ري  �مل��دي��ر  �ل��درب��ي  �هلل  عبد  �أن���ور  �إ���ش��ر�ف 
�لفريق  ب��روح  و�لعمل  �ل�شنية  �ملر�حل  �شكرتري  حممد 
بال�شورة  �أهد�فها وتخرج  �لبطولة  �لو�حد لكي حتقق 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �حلكومية،  �ل��دو�ئ��ر  مبمثلي  �ل��الئ��ق��ة 
فعالياتها  تنوع  �إىل  د�ئماً  ت�شعى  �ل�شنية  �ملر�حل  �د�رة 
�لنادي  بني  �لعالقات  توطيد  زي��ادة  �أج��ل  من  �ملختلفة 

و�أفر�د �ملجتمع.

•• ال�صارقة- الفجر:

على  هيمنتهّن  �لبحرين  مملكة  ر�ميات  و��شلت 
فئة  �لفرقي  ذهبية  ليخطفن  �لتتويج،  من�شات 
نهائيات  يف  ه��و�ئ��ي،  �شغط  م��رت   10 �لبندقية 
�لكويتية  �لر�مية  �أهدت  �لرماية، فيما  مناف�شات 
�ل��ف��ردي، لتذهب  �ل��رزوق��ي بالدها ذهبية  م��رمي 
�لعمريي،  مروة  �لبحرينية  ن�شيب  من  �لف�شية 
بالرونز،  ثالثاً  �حل�شنية  �شهام  �لعمانية  وتتّوج 
وذلك يف ختام فعاليات �مل�شد�س و�لبندقية مل�شافة 
10 مرت �شمن  �لن�شخة �لر�بعة لدورة �لألعاب 
برعاية  ت��ق��ام   �لتي  لل�شيد�ت،  �لعربية  لالأندية 
ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، �شمو 
رئي�شة  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 
موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة، يف �لفرتة من 2 

وحتى 12 فر�ير �جلاري.
املراكز الثالثة

�شفاء  م��ن  ك��ال  �لفرقي  فئة  يف  �لبحرين  ومثل 
حممد �لدو�شري، ونوف خليل �لدو�شري، و�شارة 
ر��شد �لدو�شري، فيما وجاء يف �ملركز �لثاين فريق 
�لرزوقي،  �ملكون من مرمي حممد  �لكويت  دول��ة 
ف��اط��م��ة ع��ب��د �مل��ل��ك، م��ن��رية حم��م��د �ل��ع��ن��ج��ري ، 
�ل��ذي �شم  �شلطنة عمان  �لثالث  �مل��رك��ز  وح��ل يف 
يف �شفوفه كّل من �شهام نا�شر �حل�شنية، و�منية 

خمي�س �لطار�شيه، وخديجة �شاملني �جلحافية”، 
فيما كان �ملركز �لر�بع من ن�شيب دولة �لمار�ت 
ب��ف��ري��ق ���ش��م ك��ال م��ن “ م����روة ج��وه��ر حمبوب، 

لطيفة يعقوب �ملازمي، علياء �إبر�هيم �لنيباري«.
تتويج ر�صمي

وتّوج �لفائز�ت �ل�شيخ خالد بن �أحمد بن �شلطان 

لدورة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لقا�شمي، 
و�ملهند�س  لل�شيد�ت،  �لعربية  لالأندية  �لأل��ع��اب 
�لقا�شمي،  �شقر  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ���ش��امل  �ل�����ش��ي��خ 

حياة  و�ل�شيخة  للمبارزة،  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  خليفة،  �آل  �لعزيز  عبد  بنت 
�ملال،  خولة  و�شعادة  �لبحرينية،  �لأوملبية  �للجنة 

رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة، وعبد 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل��دو���ش��ري،  فهد  �ملح�شن 
ع�شكر  ن��دى  و���ش��ع��ادة  للريا�شة،  �ل��ع��ام��ة  للهيئة 
�لنقبي، نائب رئي�س �للجنة �لعليا ورئي�س �للجنة 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ل��ل��دورة،  �لتنفيذية 
لريا�شة �ملر�أة، وخولة �ل�شركال نائب رئي�س نادي 

�لثقافة و�ل�شطرجن للفتيات بال�شارقة.
فوز �صعب

وو�شفت �لر�مية �لكويتية مرمي �لرزوقي فوزها 
باملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية بال�شعب، خا�شة 
بعد �لتعديالت �لأخرية �لتي �جريت على قو�عد 
�لرماية، حيث بات �لرمي بعدد 60 طلقة ولي�س 
40 كما كان يحدث يف �ل�شابق، وهو �ل�شي �لذي 
ورفع  و�لت�شجيل  �لتميز  يف  �حلظوظ  من  يزيد 
�ل��ن��ق��اط، وه���و ت��ع��دي��ل ي�����ش��ه��م يف ت��ط��ور ق���در�ت 
�شاحب  قرينة  جهود  �ل��رزوق��ي  وثمنت  �ل��رم��اة. 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد 
�ملر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لأ�شرة، 
يف دعم ورعاية ريا�شة �ملر�أة على �مل�شتويني �ملحلي 
و�لعربي، و�لنجاحات �لتي حتققت يف هذه �لدورة 
�لالحمدود  ودع��م��ه��ا  �ل��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه��ا  بف�شل 
�مل��ر�أة يف كافة دولنا �لعربية ولي�س على  لريا�شة 

م�شتوى دولة �لمار�ت فقط.

نظمها »العني للفرو�صية« حتت رعاية حممد بن خليفة

كري�س يرفع كاأ�س الن�شخة اخلام�شة لبطولة اجلولف الدولية للمحرتفني

�صمن مناف�صات الأوملبياد العربي

نادي الثقافة وال�شطرجن للفتيات بال�شارقة يحتفي بالعباته املتوجات بالذهب والف�شة
فاطمة �صيف وعائ�صة املعيني حتققان اإجنازا جديدًا

كرمية املعيني: النادي يزخر مبزيد من املواهب
خولة ال�صركال: هدفنا جيل مميز من الالعبات

نادي الإمارات يطلق بطولة عام زايد للدوائر احلكومية براأ�س اخليمة

الكويت تتوج بذهب الفردي وُعمان ثالثًا بالربونز 

البحرين تهيمن على من�شة الذهب وحترز ميدالية البندقية فرقي يف عربية ال�شيدات

احتاد اجلودو ي�شيد بدعم هزاع بن زايد املتوا�شل وامل�شتمر مل�شرية الحتاد  طيلة الفرتة املا�شية
�أ�شاد جمل�س �إد�رة �حتاد �مل�شارعة و�جلودو يف �جتماعه م�شاء �أم�س 
�شعادة  �أب��و ظبي برئا�شة  �مل�شرف يف  �لأول مبقر �لحت��اد مبنطقة 
حممد بن ثعلوب �لدرعي وح�شور كافة �لأع�شاء بالدعم �ملتو��شل 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  و�مل�شتمر 
�لفرتة  �أب��و ظبي، مل�شرية �لحت��اد طيلة  �لتنفيذي لإم��ارة  �ملجل�س 
و�لفنية  �لتنظيمية  �لنجاحات  �شهدت جمموعة من  �لتي  �ملا�شية 
و�لتي   ، �لحت���اد  منتخبات  ملختلف  و�ل���دويل  �لإقليمي  و�حل�شاد 
تو��شلت بنجاح بطولة �أبو ظبي غر�ند �شالم للجودو �لتي �أقيمت 
موؤخر� ب�شالة �أرينا مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبو ظبي حتت رعاية 
�شموه ، و�لتي ح�شلت على درجة �لتميز �لكامل  من قبل �لحتاد 

�لدويل للجودو  من خالل ر�شالته �لتي ت�شلمها �لحتاد.
�لنتائج  تلك   �أف����رزت  �ل��رع��اي��ة  تلك  ب���اأن  �لحت���اد  رئي�س  و�أ���ش��اف 

�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لحت���اد  حققها  �لتي  و�لتنظيمية  �لفنية 
ترجمه لتوجيهات ودعم �لقيادة �لر�شيدة للريا�شة و�لريا�شيني، 
و�لذي ي�شكل حافز�ً كبري� لتنظيم و��شت�شافة �لفعاليات �لريا�شية 
�ل��ع��امل��ي��ة ب��ح��م��ا���س وم�����ش��وؤول��ي��ة مم���ا ي�����ش��ه��م يف جن���اح���ات عا�شمة 
�لريا�شة �لعاملية �أبو ظبي �لتي �أ�شبحت و�حدة من �أكر �لريا�شية 
�لعاملية. و�أ�شاف- حممد بن ثعلوب �لدرعي يف ت�شريحات �شحفية 
عقب �لجتماع �لدوري،  باأن �ملجل�س ��شتعر�س ب�شكل دقيق و�شامل 
جناح  يف  ي�شهم  مب��ا  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ��الل  �لحت���اد  ن�شاط  خطة 
�لر�شيدة   �لقيادة  ملبادرة  ترجمة  ياأتي  �ل��ذي   )2018 ز�ي��د  )ع��ام 
من خالل م�شابقات �لحتاد �ملحلية �لتي حتمل ذلك �ل�شعار، كما 
متت مناق�شة خطة �إعد�د �ملنتخبات �لوطنية للم�شارعة و�جلودو 
�لعمرية  �ملنتخبات  خا�شة  �لقادمة  �مل�شاركات  برنامج  �شوء  على 

يف  �ل��وق��ت  م��ن  �لكثري  �أخ���ذت  �لتي  و�لأ���ش��ب��ال  و�لنا�شئني  لل�شباب 
�لنقا�س ،و�لتي تنتظرها �لكثري من �مل�شاركات �لعربية و�لأ�شيوية 
�مل�شرق  �لوجه  يعك�س  مبا  �عتمادها  مت  ،و�لتي  �لقادمة  و�لدولية 
يتعلق  �يجابيا فيما  ك��ان  ب��اأن �حلديث  وذك��ر   �لإم����ار�ت.  لريا�شة 
�لأخرية  للجودو  �شالم  �أبو ظبي غر�ند  ��شت�شافة بطولة  بتقييم 
، ومت �لط��الع على خطة �لإع��د�د �ملبكر لبطولة �أبو ظبي غر�ند 
�شالم 2018  �لتي ي�شت�شيفها �لحتاد ب�شالة �آرينا مبدينة ز�يد 
�لريا�شية جمدد� وذلك خالل �لفرتة من 26 وحتى 28 �أكتوبر 
2018 ، بعد �أن �أعلن �لحتاد �لدويل للجودو فتح باب �لت�شجيل 
للم�شاركة حيث كان �حتاد جمهورية �جنول للجودو �أول �ملتقدمني 
�لحتاد  عر  �لت�شجيل  يتم  حيث  �لقادمة  �لبطولة  يف  للم�شاركة 

�لدويل للجودو.
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�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�إط��ار �جل��ولت �لتفقدية  مقر �ملجل�س يف دبي يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  �إىل  �شموه  بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 
و�لهيئات �ملحلية للوقوف على �شري �لعمل يف هذه 
و�لطمئنان  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  �جلهات 
و�لت�شهيالت  �لإم���ك���ان���ات  �أق�����ش��ى  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
وحتقيق  �ملوؤ�ش�شات  هذه  مع  باملتعاملني  �خلا�شة 
مو�كبة  و�لتحديث  و�لتطور  �لنجاح  ن�شب  �أعلى 
تتكامل  �لتي   2021 دبي  ل�شرت�تيجية حكومة 

وروؤية �لإمار�ت 2021.
�شعادة  قدمه  و�ف  �شرح  �إىل  �شموه  ��شتمع  وق��د 
�ملهند�س مطر حممد �لطاير نائب رئي�س جمل�س 
دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ح���ول �لإجن�������از�ت �ل��ت��ي مت���ت يف 
ومبادر�ت  ب��ر�م��ج  و�ل��ت��ع��ري��ف  �ل�شابقة  �مل��رح��ل��ة 
�ل���ت���ي تت�شدر  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  و�مل�������ش���اري���ع  �مل��ج��ل�����س 

تهدف  و�لتي  �لالحقة  �ملرحلة  يف  �لعمل  �أج��ن��دة 
و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  جمملها  يف 
خا�شة  و�لدولية،  و�لإقليمية  �ملحلية  �لريا�شية 
�لتي ت�شت�شيفها دبي بدعوة وتنظيم من �ملجل�س 
�لفائدة  وتعميم  �ل��ري��ا���ش��ي  بالقطاع  و�لرت���ق���اء 
على  و�لفعاليات  �لأن�شطة  ه��ذه  تعك�شها  و�ل��ت��ي 
ج��م��ي��ع �أف������ر�د و���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع ب��ح��ي��ث ت�شبح 
�لريا�شة منط حياة لكل مو�طن ومو�طنة ولكل 

مقيم على �أر�س دولتنا �حلبيبة.
ومبنا�شبة زيارة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�جتماع  تر�أ�س  فقد  �ملجل�س  ملقر  مكتوم  �آل  ر��شد 
�أع�شائه حول �لروؤية  جمل�س �لإد�رة وحتاور مع 

خطة  تنفيذ  و�آل��ي��ة  �ملجل�س  مل�����ش��رية  �مل�شتقبلية 
عمله مبا يحقق �لأهد�ف �لوطنية و�لجتماعية 

�ملرجوة يف �مليد�ن �لريا�شي.
و�شملت جولة �شمو ويل عهد دبي خالل �لزيارة 
ح���ي دب����ي ل��ل��ت�����ش��م��ي��م �ل�����ذي ي�����ش��م ب���ني �أروق���ت���ه 
و�أن�شطة  لإجن����از�ت  م�شورة  ول��وح��ات  ج��د�ري��ات 
وحتى   2006 �لعام  منذ  �لريا�شي  دبي  جمل�س 

�لعام 2017 �ملن�شرم.
�ملجل�س يف  يعر�شها  �لتي  �مل�شروعات  ومن �شمن 
حي دبي للت�شميم جممع حمد�ن �لريا�شي �لذي 
��شت�شاف  و�ل���ذي   2010 �ل��ع��ام  يف  تد�شينه  مت 
�ل�شباحة  ريا�شية مهمة منها  بطولت وفعاليات 

وغ��ريه��ا م��ن �لأل��ع��اب وع��دده��ا نحو 65 بطولة 
دولية و140 بطولة حملية.

كما �طلع �شمو ويل عهد دبي على م�شروع تطوير 
ت�شييد  يتم  بحيث  �لريا�شي  حتا  ن��ادي  وتو�شيع 
يت�شع لأكرث من خم�شة �لف متفرج  �شتاد كبري 
و�لتدريبية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ر�ف��ق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لأخرى. ومن بني �مل�شاريع �لتي �طلع عليها �شموه 
كذلك م�شروع تطوير وحتديث �شتاد نادي �لن�شر 
�ألف   15 ح��و�يل  �لتو�شعة  بعد  ي�شتوعب  بحيث 
�ل�شاطئية  متفرج ..وكذ� م�شروع جممع �لألعاب 
يف  حديثة  �شباحة  �أح��و����س  ت�شييد  جانب  ..�إىل 
م�شمار  وتطوير  �لريا�شية  دب��ي  �أن��دي��ة  خمتلف 

كما  دب���ي.  �شرطة  �شباط  ن���ادي  �شتاد  يف  �جل���ري 
و�لبطولت  �لفعاليات  قاعة  �شموه  جولة  �شملت 
عر�شاً  تت�شمن  تفاعلية  ق��اع��ة  وه��ي  �لريا�شية 
لنحو 400 فعالية ت�شت�شيفها دبي �شنوياً ..كما 
ت�شم عر�شاً م�شور�ً للفعاليات �لتي يتم �ختيارها 
�أكرثها  وم��ا  �ل��ت��ح��دي  ري��ا���ش��ات  فعاليات  ومنها 
يف دب���ي وع�����الوة ع��ل��ى ذل���ك يف م��دي��ن��ة معروفة 
و�جلولف  �لأر���ش��ي  �لتن�س  ب��ط��ولت  با�شت�شافة 
�إىل  وما  و�لكريكيت  �لطاولة  وكرة  و�ل�شكو�ت�س 
غفرية  ج��م��اه��ري  ت�شتقطب  ب���ط���ولت  م���ن  ذل���ك 

لال�شتمتاع بهذه �للقاء�ت �ل�شبابية �لريا�شية.
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

�أثنى على �أن�شطة جمل�س دبي �لريا�شي و�جلهود 
�لتي يبذلها نائب رئي�س و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة 
و�ملوظفون يف �شبيل تطوير �لقطاع �لريا�شي يف 
دبي �لذي يكمل قطاع ريا�شة دولة �لإمار�ت بكل 

تفا�شيله ومفرد�ته.
وم�شاركة  �إ�����ش����ر�ك  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و����ش���دد 
جميع  يف  �ملجتمع  فئات  من  ممكنة  �شر�ئح  �أك��ر 
�لأن�شطة و�لفعاليات �لريا�شية كل ح�شب هو�يته 
ب��ت��اأم��ني جميع  �ل��ب��دن��ي��ة. ووج���ه �شموه  وق��در�ت��ه 
و�شائل �لت�شجيع و�لتحفيز لأفر�د �ملجتمع خا�شة 
على  بكثافة  �إقبالهم  �أج��ل  م��ن  �ل�شباب  �شريحة 
�لأن�شطة  ه��ذه  يف  �لفاعلة  و�مل�شاركة  �ل���ش��رت�ك 
و�ملهرجانات و�لبطولت �لتي جتري د�خل �لدولة 
يف  �لتوفيق  �ملجل�س  عمل  لفريق  �شموه  ومت��ن��ى 
�ملحلية  �لريا�شة  وخدمة  �لوطنية  ر�شالتهم  �أد�ء 

عموماً.

الهندي �شارما يت�شدر ترتيب جولف »ال�شباق اإىل دبي«
�جلولة  ترتيب  �شارما  �شوبهانكار  �لهندي  �ل��الع��ب  ت�شدر 
�لأوروبية للجولف �لتي تقام بعنو�ن “�ل�شباق �إىل دبي” بعدما 
توج بلقب بطولة مايبانك �ملاليزية ليقفز على قمة �لرتتيب 
�لأ�شبوعي �ل�شادر �أم�س مما يعزز من فر�شة �لتو�جد �شمن 
قائمة �أف�شل 60 لعبا نهاية �ملو�شم يف بطولة جولة مو�نئ 
على  �ملقبل  نوفمر  �شهر  تقام يف  �لتي  للجولف  �لعاملية  دبي 

ملعب �لأر�س يف عقار�ت جمري� للجولف.
و�أنهى �لهندي �شاحب �ل� 21 عاما �جلولة �لخرية مبجموع 
بفارق  �للقب  ليح�شد  �ملعدل  حتت  �شربات   10 �شربة   62
�شربتني عن �لإ�شباين خورخي كامبيلو ويك�شب 500،000 
نقطة وي�شل جمموع نقاطه �إىل 748،073 نقطة ويتقدم 
من �ملركز �لثامن �إىل �ملركز �لأول يف ترتيب �ل�شباق �إىل دبي 

مكان �لإجنليزي تومي فليتوود. بد� �شارما �جلولة �لخرية 
عن  �شربات  �أرب��ع  بفارق  بتاأخره  للجولف  �شاوجانا  ملعب  يف 
�لإ�شباين كامبيلو ولكن بعد �إحر�زه خم�شة بريدي يف �أول ت�شع 
�لهندي  و�أ�شتمر  �لأول  �ملركز  خطف  من  �شارما  متكن  حفر 
بالتقدم حيث �أدخل خم�س �شربات بريدي يف �أخر ت�شع حفر�ت 
لي�شل جمموعه �إىل 62 �شربة ينهي �لبطولة مبجموع 21 

�شربة حتت �ملعدل.
وفى �لوقت نف�شه ح�شد �لإ�شباين كامبيلو على �ملركز �لثاين 
يف ماليزيا لينتقل من �ملركز 43 �إىل �ملركز �ل�شابع يف �ل�شباق 
�لنيوزلندي  وح�شل  نقطة   395،715 مبجموع  دب��ي  �إىل 
�إىل  �ل�شباق  �لثالث ليقفز يف ترتيب  �ملركز  ريان فوك�س على 
 195،007 14، مبجموع  �ملركز  �إىل   103 �ملركز  دبي من 

يف  كبرية  خطو�ت  تانيهار�  هيديتو  �لياباين  وخطى  نقطة. 
�خلام�س  �مل��رك��ز  يف  �لبطولة  �ن��ه��ى  �أن  بعد  دب��ي  �إىل  �ل�شباق 
ليقتحم قائمة �لتوب 30 بعد �أن كان يف �ملركز 114 وحاليا 

باملركز 30 مبجموع 114،230 نقطة لهذ� �ملو�شم.
و�تل  روم��ان  و�لفرن�شي  كيفر  ماك�شيميليان  �لأمل���اين  وتقدم 
كل  ليجمع  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  ع�شر  �حل����ادي  �مل��رك��ز  حققا  ب��ع��دم��ا 
منهما 47،900 نقطة ونتيجة لذلك �نتقل كيفر من �ملركز 
106 �إىل �ملركز �خلام�س بينما �نتقل و�تل من �ملركز 116 
�لذي  ل��وي��نت  جو�شت  �ل��ه��ول��ن��دي  ت��ق��دم  كما   48 �مل��رك��ز  �إىل 
�أي�شا  ع�شر  �حل��ادي  �ملركز  يف  �لبطولة  يف  �لرتتيب  �شاركهم 
ليقطع خطوة كبرية بالتقدم من �ملركز 137 �إىل �ملركز 55 

يف ترتيب �ل�شباق �إىل دبي.

اأحمد العتيبة ي�شيد بدعم القيادة الر�شيدة 
للحركة الريا�شية يف الدولة

�أ�شاد �شعادة �أحمد حممد �أحمد �لعتيبة ع�شو جمل�س �إد�رة 
�لر�شيدة  �لقيادة  ودع��م  باهتمام  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة 
وقال  �لإم����ار�ت.  دول��ة  ت�شهدها  �لتي  �لريا�شية  للحركة 
جمل�س  �شمن  �خ��ت��ي��اره  مبنا�شبة  ل��ه  ت�شريح  يف  �لعتيبة 
�ملجالت  جميع  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  تقدم  �إن  �لهيئة  �إد�رة 
يفر�س على �حلركة �لريا�شية �أن تتناغم مع هذ� �لتقدم 
و�أ�شار  وت�شحيات.  و�إخ��ال���س  متو��شل  عمل  خ��الل  م��ن 
�أجل  من  �لعمل  من  �ملزيد  تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة  �أن  �إىل 
بو�شع  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  �ملن�شودة  �لأه����د�ف  حتقيق 
�ملو�هب  �لإجن��از�ت و�شقل  بتعبيد طرق  �لكفيلة  �خلطط 

�ملحلية وتوفري �لبيئة �ملنا�شبة لالإبد�ع. ونوه �لعتيبة �إىل 
حممد  �للو�ء  معايل  برئا�شة  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  �أن 
�ملقبلة  �لتحديات  م��و�ج��ه��ة  على  ق���ادرة  �لرميثي  خلفان 
تنفيذها  و�آلية  �حليوية  �ل�شرت�تيجيات  و�شع  من خالل 
�لريا�شية  �لقطاعات  مع  �لتعاون  ج�شور  فتح  عن  ف�شال 
�لهيئة.  ب��رن��ام��ج  �إجن���اح  ي�شمن  مب��ا  و�خل��ارج��ي��ة  �ملحلية 
وعر �لعتيبة عن فخره باختياره �شمن جمل�س �إد�رة هذه 
هذ�  يف  �لعمل  �إىل  متطلعا  �حليوية  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل�شرح بروح �لفريق �لو�حد موؤكد� ثقته باأع�شاء �ملجل�س 

وقدرتهم على تطوير �حلركة �لريا�شية .

الدورة ت�صّكل نقطة جذب رئي�صية لالعبات العربيات

�شخ�شيات ريا�شية وجمتمعية ت�شيد بفعاليات عربية ال�شيدات 2018
اأكدوا على اأن زيادة عدد الألعاب ي�صهم يف تعزيز خربات وقدرات الالعبات

كفيتوفا تعود للم�شاركة يف بطولة �شوق دبي احلرة للتن�س
�أم�س  �أول من  وتاأتي م�شاركة كفيتوفا يف بطولة دبي عقب �نتز�عها لقبها �ل� 21 
كري�شتينا  �لفرن�شية  على  �لنهائي  يف  تغلبها  �إث��ر  بطر�شبورغ،  �شانت  بطولة  يف 
مالدينوفيت�س 6-1 6-2. ويعد هذ� �للقب �لأول لها منذ م�شاركتها يف بطولة 
بريمينغهام يف يونيو 2017، وقد و�شعها �لفوز يف �ملركز �خلام�س بني �لالعبات 

�حلاليات من حيث عدد �لألقاب �لتي مت ح�شدها.
�إنز�ل �لهزمية بعدد  27- �شنة- يف طريقها �إىل �لنهائي، من  ومتكنت كفيتوفا 
�ل�شاد�شة  �مل�شنفة  �أو�شتابينكو،  ويلينا  ف�شنينا،  �إلينا  مثل  �لكبرية  �لأ�شماء  من 

عاملياً، وجوليا جرج�س.
و��شطرت كفيتوفا �لعام �ملا�شي للتغيب عن بطولة دبي، �لتي تعد من بطولتها 
 ،2016 �لأبي�س عليها يف دي�شمر  بال�شالح  �أن جنت من هجوم  �ملف�شلة، بعد 
تهدد  وك��ادت  بها،  تلعب  �لتي  �لي�شرى  ذر�ع��ه��ا  ج��روح عميقة يف  ع��دة  لها  �شبب 
�شاركت  عندما  �ل�شفرة  �لكرة  مالعب  �إىل  ع��ادت  �أنها  غري  �حلافلة.  م�شريتها 
يف بطولة فرن�شا �ملفتوحة يف مايو من �لعام �ملا�شي، ورغم خروجها من دورها 

�لثاين، �إل �أنها فاجاأت �جلميع باإحر�ز فوز م�شتحق يف بطولة بريمنغهام  يف ثاين 
م�شاركة دولية لها بعد عودتها، و�أطاحت ببطلة وميبلدون غاربني موغوروز� يف 
طريقها �إىل ربع نهائي بطولة �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة قبل �أن توقف تقدمها 

�لأمريكية فينو�س ويليامز يف مو�جهة قوية من ثالث جمموعات.
�لثقة  من  م��زي��د�ً  ليمنحها  كفيتوفا يف بطر�شرغ  �ل��ذي حققته  �لإجن���از  وج��اء 

بالنف�س قبل توجهها �إىل دبي لبدء حملة �نتز�ع ثاين لقب لها يف بطولتها. 
و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  ماكلوكلني،  ك��ومل  وق���ال 
�لتنفيذي ل�شوق دبي �حلرة: ي�شرنا �أن نرحب بعودة بطلتنا �ل�شابقة يف دبي، و�إنه 
لأمر ر�ئع �أن ن�شهد هذه �لعودة �لقوية ل� بيرت� كفيتوفا، مع متنياتنا لها بالنجاح 

و�لتوفيق.
�أثبتت  �لتي  �لت�شيكية  بالالعبة  �لبطولة،  مدير  تهلك،  �شالح  �أ�شاد  جانبه  من 
لتمكنها  �رتياحه  و�أب���دى  وخارجها،  �لتن�س  مالعب  د�خ��ل  حقيقية  بطلة  �أنها 
مكانها  ��شتعادة  على  وبقدرتها  �لعاملية،  �لتن�س  مناف�شات  �إىل  بقوة  �لعودة  من 

�لطبيعي بني مت�شدر�ت �لت�شنيف �لعاملي.  ت�شم قائمة �مل�شاركات يف دولية دبي 
لتن�س �ل�شيد�ت، �إىل جانب كفيتوفا، عدد�ً من مت�شدر�ت �لت�شنيف �لعاملي �شابقاً، 
مبن فيهن غاربني موغوروز�، بطلة وميبلدون، وماريا �شار�بوفا، �حلائزة على 
�شفيتولينا،  و�إلينا  �شالم(،  )غر�ند  �لكرى  �لأرب��ع  �لبطولت  من  خم�س  �ألقاب 
كريبر،  �أجنليك  و�لأملانية  موؤخر�ً،  �لدولية  بري�شنب  دورة  وبطلة  �للقب  حاملة 
�ملتحدة  �لوليات  بطولة  و�شيفة  كيز،  ومادي�شون   ،2018 �شيدين  دورة  بطلة 
�ملفتوحة 2017، وكارولينا بلي�شكوفا، �مل�شنفة �لأوىل عاملياً �شابقاً، وكري�شتينا 
بارتي،  �أ���ش��ل��ي  و   ،2018 بطر�شبريغ  �شانت  بطولة  و�شيفة  مالدينوفيت�س، 

م�شنفة �أ�شرت�ليا �لأوىل.
تقام بطولة �شوق دبي �حلرة للتن�س �لتي متلكها وتنظمها �شوق دبي �حلرة، حتت 
رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي. وُت�شتهل مب�شابقة �ل�شيد�ت يف 19 فر�ير وحتى 24 

من ذ�ت �ل�شهر، تليها بطولة �لرجال من 26 فر�ير3- مار�س.

حمدان بن حممد يزور مقر جمل�س دبي الريا�شي

�أكدت �شخ�شيات جمتمعية وريا�شية بارزة على �لدور 
�لعربية  لالأندية  �لألعاب  دورة  تلعبه  �ل��ذي  �ملحوري 
لل�شيد�ت على �شعيد تطوير و�قع �لريا�شة �لن�شوية 
�لتي  �لو��شعة  �لفعل  ردود  تو��شلت  �ملنطقة، حيث  يف 
ت�شهدها  �لتي  و�لتنظيمية  �لفنية  بامل�شتويات  ت�شيد 
رعاية  حت��ت  �ل�شارقة  يف  تقام  �لتي  �ل���دورة  فعاليات 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
لريا�شة �ملر�أة، حتت �شعار )�لعامل ملعبك.. �شاركوها 

حلظات �لفوز(، حتى 12 من فر�ير �جلاري. 
عبد امللك جاين: جتمع مميز

�مل��ل��ك ج���اين، م��دي��ر �لأكادميية  �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د  وق���ال 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  �لأوملبية  �لوطنية 
�لر�بعة بهذ�  للدورة يف عامها  �ل�شارقة  ��شت�شافة  �إن 
�مل�شتوى �لتنظيمي �لر�ئع، يوؤكد قدرة دولة �لإمار�ت 
و�أبنائها على تنظيم و��شت�شافة �أكر �لبطولت، �إذ �أن 
�أ�شاءت  �ل��دورة جنمة  بهذه  �أطلقت  �لبا�شمة  �لإم��ارة 

���ش��م��اء �ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي مبا 
ر�ق  م�����ن جت����م����ع  جت���������ش����ده 
و�لرو�بط  �ل��ع��الق��ات  ي��ق��وي 
�لعربيات  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  ب��ني 
ل��ه��ن ف��ر���س تطوير  وي��ت��ي��ح 
�ملهارية  م�شتوياتهن  و�شقل 
وق����در�ت����ه����ن �ل���ب���دن���ي���ة مبا 
لتمثيل  �إع��د�ده��ن  يف  ي�شهم 
�ل�شتحقاقات  يف  ب���الده���ن 

�لأوملبية”.
�لأكادميية  م��دي��ر  و�أ����ش���اف 
�لأوملبية �لوطنية �لإمار�تية: 
جتّمع  �ل�شيد�ت”  “عربية 

�أ�شهمت يف �شّد فر�غ موجود بعد توقف �لدورة  مميز 
�لعربية، و�أمتنى �أل ت�شّي�س �لريا�شة فيجب �أن تبتعد 
متاماً عن جمالت �ل�شيا�شة، كونها ت�شلح ما تف�شده 
�ل�شيا�شة، و�ل�شعوب �لعربية د�ئما متعط�شة للتالقي 

�لريا�شية  �لتجمعات  هذه  مثل  خالل  من  و�لتقارب 
�لتي توطد �لعالقات و�لو�شائج بني �لأ�شقاء، ون�شكر 
�للجنة �ملنظمة للدورة وكل �أ�شحاب �جلهود �ملخل�شة 
�أخ����رج����و� ه����ذ� �ل��ع��ر���س مب�����ش��ت��وى تنظيمي  �ل���ذي���ن 

م�شّرف”.
وت��اب��ع ج���اين »حت��ق��ق �ل����دورة 
�إ�����ش����اف����ة ه���ام���ة جد�  �أي�������ش���ا 
ت�شعة  تعتمد  �أن��ه��ا  يف  تتمثل 
�شبعة  منها  �ألعاب للتناف�س 
�لفر�شة  ي��ت��ي��ح  وه����ذ�  ف��ردي��ة 
لإظ����ه����ار م���و�ه���ب و�إع����د�ده����ا 
ل��ل��ح��ل��م �لأومل����ب����ي �لإم����ار�ت����ي 
م����������ن خ�������������الل �ل����ت����ن���������ش����ي����ق 
�لفردية  و�لهتمام  بالألعاب 
لرعاية  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ن 
�لأوملبية  و�ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لوطنية  و�ملجال�س �لريا�شية 
لقناعتها باأهمية �لرتقاء بالألعاب �لفردية باعتبارها 

حا�شدة �مليد�ليات  يف دور�ت �لألعاب �لأوملبية«.
خالد اآل ح�صني: تطور م�صتمر

قال خالد �آل ح�شني، مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لريا�شية  يف 

�لهيئة �لعامة للريا�شة، ع�شو �للجنة �لعليا �ملنظمة 
لدورة �لألعاب لالأندية �لعربية لل�شيد�ت، ع�شو جلنة 
منذ  با�شتمر�ر  تتطور  �ل����دورة  و�مل��ت��اب��ع��ة:  �لإ����ش���ر�ف 
�لن�شخة �لأوىل �لتي �شملت 5 �ألعاب ويف هذه �لن�شخة 
�لر�بعة و�شلنا لت�شع �ألعاب و67 فريقا من 16 دولة 
�لوحيدة  ل��ل��دورة  �ل�شليم  �لت�شاعدي  �خل��ط  ،ف��ه��ذ� 
جلنة  فيها  يوجد  �لتي  �لعربي  �لوطن  م�شتوى  على 
من  �مل�����ش��ارك��ني  ك��ل  ر���ش��ا  م�شتوى  وتقي�س  للتطوير 
لع��ب��ني و�أج���ه���زة �إد�ري������ة وف��ن��ي��ة و�جل��م��ه��ور وناأخذ 
عينات من كل �لدول �مل�شاركة، وبعد كل ن�شخة نقوم 
ونرفع  �لتطوير  فر�س  ون��رى  �ملالحظات  مبر�جعة 
و�أ�شاف  �ملالحظات.  يف  للبت  �لعليا  للجنة  تقريرنا 
على  �ملنظمة  �للجنة  حت��ر���س  �ل����دورة  ب��د�ي��ة  “منذ 
مع  متو�فقة  فاللو�ئح  �لعاملية،  �ملعايري  كافة  تطبيق 
من  يكون  �للجان  ت�شكيل  �أن  كما  �ل��دول��ي��ة،  �لقو�ئم 
�حتاد �للجان �لأوملبية �لوطنية �لعربية، بينما �للجنة 
�أبرز �ملكا�شب  �لعليا فقط ت�شكل من �ل�شارقة”. وعن 

�ل��دورة للمرة  قال »��شتمر�ر 
�ل�����ر�ب�����ع�����ة رغ�������م �ل����ظ����روف 
�مل����وج����ودة يف ب��ع�����س �ل����دول 
بالتاأكيد  �إجن�����از  �ل��ع��رب��ي��ة، 
ودليل على �أنها ولدت لتطور 
وهذ�  �لأخ���رى،  تلو  �لن�شخة 
�شاحب  ح��رم  رع��اي��ة  بف�شل 
�ل�������ش���م���و ح����اك����م �ل�������ش���ارق���ة، 
بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
فاهتمام  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
رئي�شي  ���ش��ب��ب  ه���و  ���ش��م��وه��ا 
فبعد �نتهاء  ����ش��ت��م��ر�ره��ا  يف 
متابعة  يف  ت���ب���د�أ  دورة  ك���ل 

�ل����دورة �ل��ت��ال��ي��ة ،ك��م��ا ت��وج��د ح��م��الت ت��روي��ج��ي��ة من 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  �لنقبي،  ندى  �لأخ��ت  قبل 
�ملنظمة رئي�شة �للجنة �لتنفيذية للدورة، حيث تقوم 
بالرتويج للدورة يف دول عربية كما روجت للدورة يف 

لندن للتعريف بالدورة على �مل�شتوى �لعاملي«.
�لعربية  �ل���دورة  ع��دم ح�شور  ن�شهد  �ل��ي��وم  و�أ���ش��اف: 
�لبالد  ت�شهدها  �لتي  �لظروف �حلالية  �شاهمت  �لتي 
يف  ج���ادة  توجد جهة  ول  جنمها،  خ��ف��وت  يف  �لعربية 
�إقامتها ب�شكل  على  �حل��ف��اظ 
�أ�شبحت  ل����ذل����ك  م�������ش���ت���م���ر، 
�ل�����������ش�����ارق�����ة« هي  »ع�����رب�����ي�����ة 
نوعها  م����ن  �لأوىل  �ل��������دورة 
�لتجمع  ه��ذ�  ت�شتقطب  �ل��ت��ي 
�لكبري،  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
وزيادة  م�شتمر  تو�شع  ويوجد 
�لعام  �مل�شاركة، وهذ�  يف حجم 
�ل�شومال  م�������ش���ارك���ة  م��ث��ل��ت 
وكان  هامة،  �إ�شافة  وجيبوتي 
م�شاركة  �ل���ع���ام  ه���ذ�  �ل���الف���ت 
بوفد ريا�شي  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
و�ل���الع���ب���ات  ك���ب���ري  و�إد�ري 
�مل��ن��اف�����ش��ات مم��ا يعك�س  م�����ش��ت��وي��ات طيبة يف  �أظ���ه���رن 
�ل�شعودية،  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ة  �له��ت��م��ام  ح��ج��م 
و�لدورة �شت�شتمر يف �لتطور وهناك جديد �شيظهر يف 

�لن�شخة �خلام�شة �لقادمة.

عائ�صة اخلاجة: رعاية مثالية 
�خلاجة،  �شيف  عائ�شة  �ل��رتب��وي��ة  �مل�شت�شارة  وق��ال��ت 
�لأمني �لعام �ل�شابق ملجل�س �ل�شارقة للتعليم، �حلائزة 
ر��شد  بن  حممد  وجائزة  للمعلم،  خليفة  جائزة  على 
�لإد�رية  �لعربية  �ملر�أة  �ملتميزة لفئة  �لعربية  ل��الإد�رة 
�لرتبوي،  و�لتميز  للتفوق  �ل�شارقة  وجائزة  �ملتميزة، 
باأ�شمى  �أتقدم  �أن  �أود  �لبد�ية  »يف  بقولها  �ل��دورة  عن 
معاين �ل�شكر و�لعرفان �إىل حرم �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة، رئي�شة موؤ�ش�شة 
�ل����دورة رعاية  �أول���ت  �ل��ت��ي  �مل����ر�أة،  �ل�����ش��ارق��ة لريا�شة 
مثالية ومتكاملة لتغدو ملتقى فريد من نوعه يغر�س 

�لقيم ويطور قدر�ت �لريا�شيات �لعربيات«. 
�إيجاد هذه  �أه��دت �شموها للعرب من خالل  وتابعت: 
�إن�شانية  ر�شالة  يحمل  مميز�ً وفريد�ً  ملتقى  �ل��دورة 
بالقيم  �ل��ت��ح��ل��ي  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  ن��ب��ي��ل��ة، يف ح���ث 
و�لأخالق من خالل قو�عد �مل�شاركة �لتي ت�شدد على 

تناول  �لنظيف وحظر  �للعب 
�ملن�شطات و�للتز�م باحلفاظ 
قيم  كلها  وه���ذه  �لبيئة  على 
�إن�����ش��ان��ي��ة ر�ق���ي���ة جت��ع��ل من 
لتهذيب  ����ش���اح���ة  �ل���ري���ا����ش���ة 

�لنف�س و�لرقي بالإن�شان. 
و�أ�����������ش����������اف����������ت �خل���������اج���������ة: 
�لألعاب لالأندية  �إّن دورة 
�لتي  �ل���ع���رب���ي���ة ل���ل�������ش���ي���د�ت 
�ل�شارقة  وتنظمها  حتت�شنها 
هذ�  �ل����ر�ب����ع����ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
�أب���ع���اد�ً تربوية  �ل��ع��ام، حت��م��ل 
فهي  ع��ظ��ي��م��ة  ف����و�ئ����د  ذ�ت 

�إىل ج��ان��ب م��ردوده��ا �لإي��ج��اب��ي على �مل�����ش��ارك��ات من 
�ل��ن��و�ح��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة ت��ع��زز وت��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ممار�شة 
�لريا�شة كاأ�شلوب حياة من �أجل �حلفاظ على �ل�شحة 
�لنف�شية،  �ل�شخ�شية بناًء متو�زناً من �لنو�حي  وبناء 

ف�شال عن غر�س �لقيم �لرتبوية فيما يتعلق بالتحلي 
بالأخالق و�لروح �لريا�شية وقو�عد �لتناف�س �ل�شريف 

�لتز�ما بها من جميع �مل�شاركات يف �ملناف�شات.
عر  للمناف�شات  �ملبا�شر  �لنقل  خ��الل  م��ن  وت��اب��ع��ت« 
�لريا�شية،  �ل�����ش��ارق��ة  ق���ن���اة 
�لريا�شي  �ل��ت��م��ي��ز  ن���الح���ظ 
�أد�ء  ماثاًل للعيان من خالل 
كل  م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��الع��ب��ات 
بالدورة،  �مل��ع��ت��م��دة  �لأل���ع���اب 
بوطننا  نفخر  �أن  حقنا  ومن 
با�شت�شافة  �أن��ف�����ش��ن��ا  ون��ه��ن��ئ 
�لإمارة   « يف  ب��الدن��ا  وتنظيم 
ريا�شي  حم��ف��ل  �ل��ب��ا���ش��م��ة« 
ن�����ش��ائ��ي ع��رب��ي ب��ه��ذ� �حلجم 
ل��ي��وؤك��د ح��ر���س ق��ادت��ن��ا على 
ميادين  ك��ل  يف  �مل����ر�أة  متكني 
�لفر�شة  وم��ن��ح��ه��ا  �حل����ي����اة 
�لتناف�س  �شاحة  يف  ومو�هبها  قدر�تها  لإب���ر�ز  كاملة 
�ل�شريف، كما نهنئ جميع �لريا�شيات، فالكل فائز يف 
حدث برعت �للجنة �ملنظمة يف �إخر�جه بهذه �ل�شورة 

�مل�شرفة«.
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الفجر الريا�ضي

حممد بن را�شد ي�شهد جانبًا من مناف�شات طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �شهد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي “رعاه �هلل” جانباً من مناف�شات �ملرحلة 
�لدويل  دبي  لطو�ف  �خلام�شة  �لن�شخة  من  �لأوىل 
ل���ل���درج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة �ل�����ذي ي��ن��ظ��م��ه جم��ل�����س دبي 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رئي�شه  رعاية  حتت  �لريا�شي 
ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي يف 
�لفرتة من �ل�شاد�س �إىل �لعا�شر من فر�ير �جلاري 

وذلك مب�شاركة نخبة من �لأبطال و�لأفر�د و�لفرق 
�لعاملية بالإ�شافة  �إىل �لأبطال �ملحليني.

وق��د تابع �شموه �ل�شباق خ��الل م��رور �ل��در�ج��ني يف 
تت�شمن  و�لتي  �لطبيعية  �مل��رم��وم  حممية  منطقة 
�أطول م�شار�ت �شحر�وية للدر�جات �لهو�ئية ي�شل 

طولها نحو مائة كيلومرت.
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و��شتمع �شاحب 
مكتوم بح�شور معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 

و�شعادة  و�مل�شتقبل  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي���ر 
�لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
���ش��ع��ادة حممد  ق��دم��ه  ���ش��رح  �إىل  دب��ي  و�ل�شيافة يف 
حارب �أمني عام جمل�س دبي �لريا�شي رئي�س �للجنة 
�ملنظمة للفعالية حيث �أفاد باأن �لدر�جني قطعو� يف 
كيلومرت�  نحو ع�شرين  �ل�شباق  �لأوىل من  �ملرحلة 
ذهابا  �لطبيعية  �مل��رم��وم  حممية  منطقة  نطاق  يف 
�لعامل  ح��ول  �لب�شر  ماليني  ي�شاهدها  �لتي  و�إي��اب��ا 

للبطولة  �لعاملية  �لإع��الم��ي��ة  �لتغطية  خ��الل  م��ن 
و�لتي ت�شل �إىل 180 دولة عربية و�أجنبية.

كما تعرف �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�أهم  �إىل  �ل�شرح  خ��الل  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�حلدث  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  �لعاملية  و�ل��ف��رق  �لأ���ش��م��اء 
�ل��ع��امل��ي �ل����ذي ي��ج��ري ع��ل��ى �أر������س دول����ة �لإم�����ار�ت 
ب�����ش��ي��اف��ة م��دي��ن��ة دب���ي وب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن جم��ل�����س دبي 

�لريا�شي.

و�لإج���ر�ء�ت  �لرتتيبات  �أه��م  على  �شموه  �طلع  كما 
�ملتبعة يف �ل�شباق لإجناح هذه �لبطولة �لعاملية �لتي 
و�شفها �شموه ببطولة �لتحدي لل�شباب �لعاملي لأنها 
حتتاج �إىل لياقة بدنية عالية ونف�س طويل ومثابرة 
بالإ�شافة �إىل رباطة �جلاأ�س و�ل�شر حتى �لدقيقة 

�لأخرية من وقت �ل�شباق.
و�أع�����رب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لتجمع  ل��ه��ذ�  و�رت���ي���اح���ه  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  م��ك��ت��وم  �آل 

�ل�شبابي �لريا�شي �لعاملي على �أر�س دولتنا �لعزيزة 
���ش��م��وه فر�شة  و�ع����ت����ره  دب����ي  م��دي��ن��ة  ويف رح�����اب 
�لعربي  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��وط��ن  ل�شباب  و���ش��ان��ح��ة  طيبة 
ن��ظ��ر�ئ��ه��م من  م��ع  �مل��ب��ا���ش��ر  و�لح��ت��ك��اك  للمناف�شة 
فيما  للتعارف  �شموه  ودع��اه��م  �لعامل  دول  خمتلف 
بينهم و�ل�شتفادة �ملتبادلة من خر�تهم وجتاربهم 
و�أفكارهم �لتي ت�شاعد يف تطوير فعاليات �لبطولة 

و��شتقطاب �ملزيد من �ل�شباب للم�شاركة فيها.

وا�شنطن يوا�شل عرو�شه اجليدة وعالمة فارقة للمخ�شرم نوفيت�شكي 
و��شل و��شنطن وي��ز�ردز عرو�شه �لقوية يف �لآونة �لأخرية وتغلب على �نديانا 
حني  يف  للمحرتفني،  �لم��ريك��ي  �ل�شلة  ك��رة  دوري  �شمن   102-111 بي�شرز 
حقق �لنجم �لأملاين �ملخ�شرم ديرك نوفيت�شكي عالمة فارقة جديدة يف م�شريته 

بخو�شه 50 �لف دقيقة يف �لدوري.
و�لفوز هو �خلام�س لويز�ردز تو�ليا وقد حتقق بف�شل ت�شجيل ثمانية لعبني 
�لنجوم )�ول  ك��ل  م��ب��ار�ة  �ح��د لعبي  بيل  ب���ر�ديل  بينهما  10 نقاط  م��ن  �ك��رث 
�شتارز( �ملقررة يف 18 �حلايل �لذي �شجل 21 نقطة يف حني ��شاف كيلي �وبر 

نقطة.  15
ومل يتاأثر ويز�ردز بغياب لعب �لرتكاز جون وول �مل�شاب يف ركبته �لي�شرى حيث 
فاز يف جميع مبارياته من دونه يف �لآونة �لأخرية وقال بيل يف هذ� �ل�شدد “جون 
لعب هام جد� يف �شفوف �لفريق. �نه لعب ل ميكن تعوي�شه لأنه يقدم �لكثري 

دفاعا وهجوما«.

و�أ�شاف “ل �شك بان غيابه ي�شكل �شربة قوية لنا لكننا حققنا بع�س �لنجاحات 
يف غيابه وجنحنا يف تخطي غيابه«.

وي�شكل ويز�ردز عقدة لبي�شرز لنه حقق فوزه �لر�بع تو�ليا عليه علما بان �لفوز 
�لخري �لذي جاء يف عقر د�ر مناف�شه �وقف �شل�شلة من �شتة �نت�شار�ت متتالية 

على ملعبه.
نقطة(   29( بوغد�نوفيت�س  ب��وي��ان  �خلا�شر  �شفوف  يف  م�شجل  �ف�شل  وك���ان 

و��شاف زميله جون يانغ 17 نقطة.
بغياب لعب  وتاأثر كثري�  �مل��ب��ار�ة �طالقا  �ج��و�ء  دخ��ول  بي�شرز من  يتمكن  ومل 
ركبته  يف  ل���ش��اب��ة  كولي�شون  ود�رن  �مل��ر���س  ب��د�ع��ي  �ولدي���ب���و  فيكتور  �رت���ك���ازه 

�لي�شرى.
“�عتقد بان �جلميع  و��شاد مدرب و��شنطن �شكوت بروك بالعبي فريقه بقوله 

�شاهم بهذ� �لفوز«.

يف �ملقابل، قاد باليك غريفني فريقه �جلديد ديرتويت بي�شتونز �ىل فوزه �لر�بع 
21 نقطة و9  111-91 بت�شجيله  تو�ليا وكان على بورتالند تر�يل باليزرز 

متابعات يف حني ��شاف �ندري در�موند 17 نقطة و17 متابعة.
�جنلي�س  لو�س  من  قادما  دي��رتوي��ت  �ىل  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �نتقل  غريفني  وك��ان 

كليرز بعد �ن �م�شى يف �شفوف �لخري ت�شعة �عو�م.
�ما �ف�شل م�شجل يف �شفوف باليزرز فكان د�ميان ليالرد مع 20 نقطة.

�ملو�شم �حلايل عالمة  �لأمل��اين ديرك نوفيت�شكي �لذي �شيعتزل يف نهاية  وحقق 
فارقة جديدة يف م�شريته �ملظفرة بخو�شه 50 �لف دقيقة يف �لدوري �لمريكي 
 20 �لو�نه  د�ف��ع عن  �ل��ذي  مافريك�س  د�ل���س  للمحرتفني جميعها يف �شفوف 

مو�شما خالل خ�شارة فريقه �مام لو�س �جنلي�س كليرز 104-101.
�ىل  �شبقه  حيث  �للعبة  عمالقة  �ىل  �جلديد  �لجن��از  بهذ�  نوفيت�شكي  و�ن�شم 
ك��ارل مالون، كيفن  �لإجن��از خم�شة لعبني هم كرمي عبد �جلبار،  حتقيق هذ� 

غارنيت، جاي�شون كيد و�لفني هايز.
يذكر �ن نوفيت�شكي قاد فريقه �ىل �لفوز باللقب مرة و�حدة عام 2011.

بيليكانز  نيو�ورليانز  ح�شاب  على  وك��ان  تو�ليا  �ل�شاد�س  ف��وزه  ج��از  يوتا  وحقق 
�ملر�كز �ملوؤهلة �ىل �لبالي �وف. ودخل   109-133

 10 �خ��ر  يف  م��ر�ت  ثماين  �ل��ف��وز  حقق  لكنه  حاليا  �لعا�شر  �مل��رك��ز  يوتا  ويحتل 
مباريات وحتديد� منذ عودة لعب �رتكازه �لفرن�شي رودي غوبري �ىل �شفوفه 

بعد �ل�شابة.
وك��ان يوتا جنح يف تغلب على ف��رق قوية يف �لأي��ام �لأخ��رية بينها �شان �نتونيو 

وغولدن �شتايت ووريرز.
�لهجومي حيث  فعاليته  �شاهمت يف  يوتا  ع��ودة رودين هود �ىل �شفوف  �ن  كما 
�نهى �ملبار�ة بت�شجيله 30 نقطة و��شاف كل من ريكي روبيو وغوبري 20 و19 

نقطة تو�ليا.

كونتي يقرتب من ترك ت�شيل�شي والآزوري بالنتظار فالن�شيا ي�شعى لإنقاذ مو�شمه اأمام بر�شلونة  
ياأمل فالن�شيا يف �نقاذ مو�شمه عندما ي�شتقبل بر�شلونة 
حامل �للقب يف �ملو��شم �لثالثة �لخرية، غد� �خلمي�س 
على ملعب “مي�شتايا” يف �ياب ن�شف نهائي كاأ�س ��شبانيا 
بهدف  ذه��اب��ا  خ�شارته  تعوي�س  ع��ن  باحثا  �ل��ق��دم،  لكرة 

وحيد.
على  و�ملناف�شة  �ملو�شم،  هذ�  قوية  بد�ية  حتقيقهم  فبعد 
خ�شار�ت  ب��ث��الث  “�خلفافي�س”  مني  �ل����دوري،  ���ش��د�رة 
1-2 وري��ال مدريد  باملا�س  �م��ام ل�س  �لليغا  متتالية يف 
�ملركز  يف  ليبتعدو�  �شفر1-،  م��دري��د  و�تلتيكو   4-1
�لثالث بفارق 18 نقطة عن بر�شلونة �ملت�شدر و9 نقاط 

عن �تلتيكو مدريد �لثاين.
وي�شعى لعبو �ملدرب مار�شيلينو غار�شيا تور�ل، �ىل قلب 
�شو�ريز،  لوي�س  �لوروغ���وي���اين  ب��ه��دف  ذه��اب��ا  ت��اأخ��ره��م 
عندما �شيطر بر�شلونة على جمريات �للقاء على ملعب 
“كامب نو” من دون �ن ينجح بت�شجيل �أكرث من هدف 

�ل�شاحل  ع��ل��ى  ك��ل��م   350 �ل��ب��ال��غ��ة  رح��ل��ت��ه  ي�����ش��ه��ل 
�ملتو�شطي.

و�أكد تور�ل �ن فالن�شيا، حامل لقب �لكاأ�س 7 مر�ت، 
خ�شارته  ب��رغ��م  بثقة  �خلمي�س  م��ب��ار�ة  �شيخو�س 

بهدف  م��دري��د  �تلتيكو  �شد  باهتة  م��ب��ار�ة  يف 
�شاروخي لالرجنتيني �نخل كوريا.

�لر�شمي  �ل��ن��ادي  ملوقع  ت���ور�ل  وق��ال 
مبعنويات  �مل����ب����ار�ة  “�شنخو�س 

مرتفعة �مام خ�شم ر�ئع. نحن 
من  دقيقة  ت�شعني  بعد  على 

خو�س �لنهائي و�شنحاول 
بكل طاقتنا«.

قلب  “نريد  وت��اب��ع 
ه�����ذ� �ل����و�ق����ع يف 

�أق��رب فر�شة، 
ون�����اأم�����ل يف 

�ل�����ق�����ي�����ام 
ب��������ذل��������ك 
خلمي�س  �

�لكاأ�س.  يف 
�أن  ي��ج��ب  فالن�شيا 

يناف�س على كل لقب و�ن يذهب 
بعيد� يف كل م�شابقة«.

بر�شلونة  ي��خ��و���س  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�للقاء وهو يحارب على جبهات 
و�لكاأ�س  �ل������دوري  يف  م��ت��ع��ددة 

حيث  �وروب����������ا،  �ب����ط����ال  ودوري 
يف  �ن��ك��ل��رت�  بطل  ت�شل�شي  �شيو�جه 

مار�س  �ذ�ر  و14  ذهابا  فر�ير  �شباط   20
�ملو�شم  ه��ذ�  �لثالثية  �ح���ر�ز  �ىل  �شاعيا  �ي��اب��ا، 

 2009 ب���ع���د  ت���اري���خ���ه  �ل���ث���ال���ث���ة يف  ل���ل���م���رة 
و2015.

وي���������������ش�������ي�������ط�������ر 
على  بر�شلونة 
وهو  �ل�����دوري 
�ل�����وح�����ي�����د مل 

يف  بعد  يخ�شر 

ظل تاألق جنمه �لرجنتيني ليونيل مي�شي، برغم تعادله 
�لخري ب�شعوبة �لحد مع غرميه ��شبانيول 1-1.

و�أر�ح مدربه �رن�شتو فالفريدي �لذي خلف لوي�س �نريكي 
يف بد�ية �ملو�شم، مي�شي يف �ل�شوط �لول، قبل �ن يدفع به 
يف �آخر ن�شف �شاعة عندما كانت �لأمطار تهطل بغز�رة، 

حمولة �ر�س �مللعب �ىل ما ي�شبه بركة �شباحة.
كما �ر�ح فالفريدي �لذي ��شرف على فالن�شيا يف مو�شم 
ر�كيتيت�س  �ي��ف��ان  �ل��ك��رو�ت��ي  �ل��و���ش��ط  لع���ب   ،2013

و�لظهري �لدويل جوردي �لبا.
بيكيه،  ج��ري�ر  �ل���دويل  دف��اع  قلب  بر�شلونة  ع��ن  ويغيب 
بعد  ��شبانيول،  م��ب��ار�ة  نهاية  يف  �لتعادل  ه��دف  �شاحب 
تعر�شه لإ�شابة يف �لربطة �خلارجية لركبته �ليمنى لن 

تبعده على �لأرجح عن مبار�ة ت�شل�شي.
ويف ظل �بتعاد �ملد�فع �لبلجيكي توما�س فرمايلن �مل�شاب 
�ي�شا، قد يدفع فالفريدي مبد�فعه �جلديد 
�لأوىل  للمرة  مينا  ي��ريي  �لكولومبي 
�لر�زيلي،  باملري��س  بعد قدومه من 
�شامويل  �ل���ف���رن�������ش���ي  ج����ان����ب  �ىل 

�ومتيتي.
�لدور عينه  �لتقيا يف  �لفريقان  وكان 
قبل مو�شمني، عندما �شحق بر�شلونة 
ذه����اب����ا  -7�شفر  خ�������ش���م���ه 
ل��ك��ل م��ن مي�شي  ب��ث��الث��ي��ة 
تعادلهما  قبل  و���ش��و�ري��ز، 

�يابا 1-1.
�لرقم  بر�شلونة  ويحمل 
�ألقاب  عدد  يف  �لقيا�شي 
بر�شيد  �مل�����ش��اب��ق��ة، 
�آخرها  لقبا   29
�لأع������������و�م  يف 
ثة  لثال �

�لخرية، 
بلباو  �تلتيك  �م���ام 
ي�شبح  وق�����د  ل���ق���ب���ا(.   23(
باللقب  ي��ف��وز  ف��ري��ق  �ول  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
بلباو  �تلتيك  بعد  متتالية  مر�ت  �ربع 
�ل���ذي حقق ه��ذ� �لجن���از ب��ني 1930 

و1933.
وي��ف��ت��ت��ح �ي����اب ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي �لأرب���ع���اء 
�ملتو��شع  �شيفه  م��ع  ��شبيلية  مب��و�ج��ه��ة 

ليغاني�س، بعد تعادلهما ذهابا 1-1.
ف��ه��و مل  ف���رتة ج��ي��دة،  ليغاني�س  وي��ع��ي�����س 
�ل����دوري  يف  م��ب��اري��ات   3 �آخ����ر  يف  يخ�شر 
حيث يحتل �ملركز �لثاين ع�شر، وفجر 
�لكا�س  يف  �لثقيل  �لعيار  من  مفاجاأة 
ري���ال م��دري��د م��ن ربع  �ق�شى  حيث 

�لنهائي.
وعلى �لنقي�س منه، �كتفى ��شبيلية 

�لذين  �ملدربني  �شل�شلة طويلة من  �أنطونيو كونتي مر�شحا لالن�شمام �ىل  �لإيطايل  يبدو 
فقدو� من�شبهم يف ت�شل�شي منذ �نتقال ملكية �لنادي �للندين �ىل �مللياردير �لرو�شي رومان 
�بر�موفيت�س عام 2003، �إل �ن هذه �مل�شاألة ل ت�شغل باله، ل�شيما و�نه من �أبرز �ملر�شحني 

لتويل �ل�شر�ف على �ملنتخب �ليطايل للمرة �لثانية.
وبح�شب �لعديد من �ملوؤ�شر�ت، بات من�شب كونتي يف ت�شل�شي مهدد� ب�شكل فعلي بعد �شقوط 
�ملتو��شع  ج��اره  �أم��ام  �ل��ق��دم،  لكرة  �ملمتاز  �لنكليزي  �ل���دوري  لقب  حامل  �للندين  �ل��ن��ادي 

و�تفورد للمرة �لأوىل منذ �أيلول �شبتمر 1999، وذلك بنتيجة قا�شية )1-4( �لثنني 
يف �ملرحلة �ل�شاد�شة و�لع�شرين.

وكانت هذه �لهزمية �لثانية تو�ليا لت�شل�شي يف �لدوري، بعدما خ�شر �لأربعاء �ملا�شي 
بنتيجة قا�شية على �أر�شه �أمام بورمنوث )�شفر3-(.

بد�  �لثقيلة،  �لنتائج  ه��ذه  رغ��م  وع��ل��ى 
هادئا  ك���ون���ت���ي 
مت��������������ام��������������ا يف 

ت�شريحاته بعد 
مبار�ة �لثنني، قائال 

�أبقى مدربا  �آخر. قد  “غد� يوم 
�مل�شكلة؟  ه��ي  م��ا  �أب��ق��ى،  ل  ق��د  �أو  �شاأخلد �ىل �لنوم دون �أي م�شكلة«.لت�شل�شي 

ودخل ت�شل�شي �للقاء مع م�شيفه �لذي مل يحقق �شوى فوز وحيد يف �ملر�حل �ل�12 
�أفاد  و�تفورد  �أم��ام بورمنوث، لكن  بها  �لتي ظهر  �ل�شورة  لتلميع  �ل�شابقة، طاحما 
من �لنق�س �لعددي يف �شفوف �شيفه منذ �لدقيقة 30 و�أحلق به �لهزمية �لثانية 
على �لتو�يل بفارق 3 �أهد�ف �أو �أكرث، وذلك للمرة �لأوىل منذ ت�شرين �لأول �كتوبر 

.1995
وقال كونتي �لذي قاد ت�شل�شي �ىل �للقب �لعام �ملا�شي يف مو�شمه �لأول معه “�أحاول 
�لقيام بكل �شيء ممكن، و�إذ� كان ذلك كافيا، كان به، �أما �إذ� مل يكن كذلك فباإمكان 

�لإد�رة �أن تتخذ قر�ر� خمتلفا. �حلياة ت�شتمر«.
ب�شرف  �لنتائج،  �شاءت  كلما  �ملدربني  �إقالة  �أبر�موفيت�س،  عهد  �شمات  �أب��رز  وم��ن 

“�ملق�شلة”  �لنظر عن �لألقاب �لتي �شبق لهم حتقيقها مع �لنادي. ومل ت�شلم من 
جوزيه  و�ل��رت��غ��ايل  ر�ن��ي��ريي،  وك��الودي��و  �أن�شيلوتي  ك��ارل��و  �ليطاليني  مثل  �أ�شماء 

مورينيو، و�لر�زيلي لوي�س فيليبي �شكولري.
�ليطايل  �ملنتخب  يكون  �ن  يتوقع  �لعمل،  عن  عاطال  نف�شه  كونتي  وج��د  ح��ال  ويف 
�مل�شتفيد �لأكر، �ذ �نه ل يز�ل يف طور �لبحث عن مدرب د�ئم بعد �إقالة جانبيريو 
فنتور� �ثر �لف�شل يف �لتاأهل �ىل كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�شيا، وذلك للمرة �لأوىل 
بياجيو ر�شميا �لثنني مدربا موقتا للمنتخب،  60 عاما. وعني لويجي دي  منذ 

بانتظار �إيجاد خلف لفنتور�.
�شغل  �ىل  للعودة  يوفنتو�س،  لنادي  �ل�شابق  و�مل���درب  �لالعب  كونتي،  ��شم  وط��رح 
�أوروبا  �لفني للمنتخب، و�لذي تركه بعد نهائيات كاأ�س  ر�أ�س �جلهاز  من�شبه على 

للعودة �ىل هذ�  ت��و�ق  46 عاما،  �لبالغ  و�مل��درب  ت�شل�شي.  على  لالإ�شر�ف   2016
�ملن�شب، بح�شب ما ك�شف روبرتو فابريت�شيني، �ملفو�س �جلديد لالإ�شر�ف على �حتاد 

�لقدم يف ظل �لزمة �لتي تع�شف به.
�جلار  من  �جلديد  �لو�فد  ج��ريو،  �أوليفييه  �لفرن�شي  بابقاء  �لإثنني  لقاء  كونتي  وب��د�أ 

لعب  وبالتايل  �لبدنية،  لياقته  قمة  يف  لي�س  لأن��ه  �لبدلء  مقاعد  على  �أر�شنال،  �للدود 
ت�شل�شي دون مهاجم �شريح يف ظل ��شابة �لإ�شباين �لفارو مور�تا.

بالقول  �مل�شوؤولية  من  جانبا  لعبيه  وحمل  �لأع��ذ�ر  �ختالق  رف�س  �لإيطايل  �مل��درب  لكن 
�أنهم “لعبو� بخوف”، م�شيفا” �أحاول مو��شلة �لعمل وحت�شني بع�س �لنو�حي عند لعبي 
فريقي، لكني �أعتقد باأن �أد�ءنا �ليوم ) �م�س �لأول �لإثنني( كان �شعيفا جد�. من �ملوؤكد �أنه 

يتوجب علي حتمل م�شوؤوليتي لأين قد �أكون �أخطاأت يف �ختيار �لت�شكيلة �لأ�شا�شية«.
و�عتر �أنه “لتلعب كرة �لقدم يف ناد كبري، فهذ� �لأمر يعني باأن عليك �لتمتع ب�شخ�شية. 

كان يتوجب على  �أنه  �ىل  فاللعب ي�شبح �شهال”، م�شري�  �لثقة موجودة،  تكون  عندما 
فريقه �لتعامل مع �لو�شع ب�شكل �أف�شل عندما �أدرك �لتعادل يف �ل�شوط �لثاين لأن 

“على �لفريق �جليد �أن يفعل هذ� �لأمر، لكن عو�شا عن ذلك تلقينا ثالثة �أهد�ف يف غ�شون 
دقائق«.  10

و�أعتقد �لبلجيكي �دين هاز�ر �أنه �أنقذ �ملوقف عندما �أدرك �لتعادل 
لت�شل�شي يف �لدقيقة 82 من �ملبار�ة �لتي تقدم فيها و�تفورد 
يف �أو�خر �ل�شوط �لأول من ركلة جز�ء. �ل �ن تقدم حامل 
د�ريل  �لهولندي  دق��ائ��ق:  ث��الث  م��ن  �أق��ل  د�م  �للقب 
ووجه  �ملقدمة،  �ىل  فريقه  �أع���اد  ي��امن��ات 
�جلديد  �ل���و�ف���د 
بر�شلونة  من 
�لإ������ش�����ب�����اين 
ج�������������������������ري�ر 
دي��������ل��������وف��������ي��������و 
�لقا�شية  �ل�������ش���رب���ة 
بهدف  ك���ون���ت���ي  ل���الع���ب���ي 
�لأخريتني،  �ل��دق��ي��ق��ت��ني  يف  ث��ال��ث 
و�ختتم �لبديل �لأرجنتيني روبرتو بريير� 
مهرجان �أ�شحاب �لأر�س بهدف ر�بع يف 

�لوقت بدل �ل�شائع.
بالإ�شابات  �ل��ت��ذرع  كونتي  ورف�س 
�إنها  “بالطبع  و�لره��اق، موؤكد� 
�أردن�����ا  و�إذ�  ���ش��ع��ب��ة  حل���ظ���ات 
فباإمكاننا  �لع�������ذ�ر،  �ي���ج���اد 
�أ�شلوبي  ل��ي�����س  ه����ذ�  ذل�����ك. 
�ل��و���ش��ع وحل  م��و�ج��ه��ة  يف 
يجد  �ل����ن����اج����ح  �مل���������ش����ك����ل. 
يجد  و�لفا�شل  �حل��ل  د�ئما 
�لع�����ذ�ر. يف ح��ي��ات��ي �أري����د �أن 

�أكون �لناجح و�أنا ناجح«.
ب��الح��ت��ف��اظ لقبه يف  وب��ع��دم��ا فقد �لأم���ل 
�لدوري يف ظل تخلفه عن مان�ش�شرت �شيتي 
���ش��ي��ك��ون �شمان  ن��ق��ط��ة،   19 ب��ف��ارق  �مل��ت�����ش��در 
�لهم  �ملقبل  �ملو�شم  �لأب��ط��ال  دوري  يف  �مل�شاركة 
�ملركز  ح��ال��ي��ا  يحتل  �ل���ذي  لت�شل�شي  �لأ���ش��ا���ش��ي 
�أمام  نقطة  بفارق  �ملوؤهلة(  �مل��ر�ك��ز  )�آخ��ر  �ل��ر�ب��ع 

توتنهام هوت�شر، ومثلها خلف ليفربول.
دوري  يف  �شهلة  مهمة  �أم����ام  ت�شل�شي  ي��ك��ون  ول���ن 
�لنهائي  �ل���دور ثمن  �ن��ه م��دع��و يف  �ذ  �لأب��ط��ال، 
مل��و�ج��ه��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة م��ت�����ش��در ت��رت��ي��ب �ل�����دوري 
�ل�شباين، و�لذي �شيحيل �شيفا على �شتامفورد 
بريدج يف 20 �شباط فر�ير، قبل �أن ي�شت�شيف 
�ذ�ر   14 �لي��اب على ملعبه كامب نو يف  مبار�ة 

مار�س.
كاأ�س  م�شابقة  نهائي  ن�شف  من  ت�شل�شي  وخ��رج 
�لر�بطة �ملحلية على يد جاره �أر�شنال 1-2، بينما 
يلتقي  حيث  �ل��ك��اأ���س  م�شابقة  يف  م�شاركا  ي���ز�ل  ل 
16 �شباط فر�ير يف �ل��دور ثمن  مع هال �شيتي يف 

�لنهائي.



كلبة تعود اإىل عنوان العائلة بعد 10 �شنوات 
لبر�دور  نوع  من  "�آبي" �ل�شود�ء،  كلبتها  �شويرفيلد  دي��ر�  فقدت 
تقبلت  م��ن��زل��ه��ا.  م��ن  خ��رج��ت  ع��ن��دم��ا  ���ش��ن��و�ت  ق��ب��ل ع�شر  هجينة، 
�لأليف، وقالت دير� ل�شحيفة �لرتيبيون،  �لعائلة موت حيو�نهم 
�أنا وعائلتي رثينا �آبي بعد �أن �شاعت �أثناء لعبها مع �لأطفال خارج 
�لعيادة  و�أك��دت  �لأمريكية.  �ملتحدة  بالوليات  بن�شلفانيا  يف  �ملنزل 
ل�اآبي  �شغرية  �ل��ك��رتون��ي��ة  �شريحة  وزرع���ت  �شبق  �ل��ت��ي  �لبيطرية 
وفاتها. �إىل �أن تلقت دير� �شويرفيلد �ت�شاًل من ملجاأ �لليغني فايل 
حلماية �حليو�نات، يقول �إن �لكلبة مل متت بعد. �أخرت �شويرفيلد 
بكت  باأوهايو،  ميامي  بجامعة  �لطالبة  كاريل  �بنتها  �أن  �ل�شحيفة 
عندما علمت �أن حيو�نها �لأليف من فرتة طفولتها قد عاد. �أ�شافت 
حني  �شت�شتجيب  كانت  �إذ�  معرفة  �أطفايل  "�أر�د  قائلة  �شويرفيلد 
مناد�تها با�شمها"، مو�شحة �أنها فعلت. وقالت �إن �لكلبة وجدت على 
�لأمامية من منزل  �ل�شرفة  �ل�شابق يف  �أميال من منزلها   10 بعد 
�مر�أة ت�شمى جودي �شبريينج، �لتي �ت�شلت بال�شرطة عند �كت�شافها 
�أعاد  للكلبة. من ناحيتها �ت�شلت �ل�شرطة مبلجاأ �حليو�نات �لذي 
 The Independent ل�شحيفة  وفقاً  �شويرفيلد،  عائلة  �إىل  �آبي 
�شعيدة،  كانت  �ل��الب��ر�دور  كلبة  �إن  �شويرفيلد  وقالت  �لريطانية. 
ويبدو �أنه مت �لعتناء بها �أثناء �شنو�ت غيابها وعلى �لأرجح كانت 
�لعجوزة  �لكلبة  �إن  �لبيطرية  �لعيادة  تقول  �آخ��ر.  منزل  يف  تعي�س 
�لتجمعات  �أ�شيب وبع�س  13 عاماً، لديها خطم  تبلغ  و�لتي  ن�شبياً 

�لدهنية، عدى عن ذلك هي ب�شحة جيدة جد�ً.

اأ�شد يباغت ركاب �شيارة 
على  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرته  طريف،  فيديو  مقطع  �أظهر 
�لدفع  رباعية  ب�شيارة  ي�شتعني  وه��و  �أ���ش��د�  �لإل��ك��رتوين،  موقعها 

لل�شري مل�شافة طويلة يف �إحدى �حلد�ئق �لرية بجنوب �أفريقيا.
وقالت �ل�شحيفة �لريطانية �إن �ملقطع جرى �لتقاطه يف حديقة 

برية مبدينة بيرتماريتزبورغ �جلنوب �أفريقية.
�لحتياطي  ب��الإط��ار  تعلق  �ل��ذي  �لك�شول  �لأ�شد  �لفيديو  ويظهر 
مل�شافة  �شحبته خلفها  �لتي  �ل�شيارة  �خللفي من  �جل��زء  �ملثبت يف 
طويلة. ور�أى هذ� �لأ�شد �جلريء يف �ل�شيارة فر�شة لإر�حة �شاقيه، 

فيما �ختار حيو�ن �آخر كان ير�فقه �لعدو ب�شكل طبيعي.
بجانب  �ل�شيارة  جت��ول  �إن  �لطبيعية  �ملحميات  م�شوؤولو  وي��ق��ول 

�حليو�نات �ملفرت�شة ي�شكل "خطر� كبري� على �شالمة �لزو�ر".

زوجان يتحدثان اإىل احليوانات بالتخاطر
ي��دع��ي زوج����ان ب��ري��ط��ان��ي��ان ب��اأن��ه��م��ا ميتلكان م��وه��ب��ة ف��ري��دة من 
عن  و�مليتة  �حلية  �حليو�نات  مع  �لتو��شل  من  متكنهما  نوعها، 
طريق �لتخاطر. وتقول �ل�شيدة �شيرن )50 عاماً( باأن مبقدورها 
�أن حتاور �حليو�نات �لأليفة مثل �لقطط و�لكالب و�خليول، عر 
�أج��ز�ء من  �أن ت�شتجمع  �أ�شمائها، قبل  �إىل �شورها وحفظ  �لنظر 

�شورها و�أفكارها وكلماتها لالت�شال باأدمغتها. 
و�أ�شافت �ل�شيدة �شيرن باأنها متكنت من �لتو��شل بهذه �لطريقة 
م��ع �أح���د �ل��ك��الب �لإن��ك��ل��ي��زي��ة �ل���ذي ع��ر ع��ن ���ش��ع��وره بالإحر�ج 
�أنثوياً، بالإ�شافة �إىل خماطبتها حل�شان �أخرها  لرتد�ئه لبا�شاً 

بوجود حالة من �حلزن يف منزل �شاحبه على حد قولها. 
�للذ�ن  ع��ام��اً(   43( ب��ري��ث��وي��ت  وزوج��ه��ا  �شيرن  �ل�����ش��ي��دة  وبح�شب 
يعي�شان بالقرب من مومنو�ث �شيار، باأنه يتلقى طلبات من مئات 
بجولة  �شيقوم  و�أن��ه  �أليفة،  حيو�نات  ميلكون  �لذين  �لأ�شخا�س 

برفقة زوجته على �لعديد من �ملدن �لإنكليزية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأحدث م�شاكل اآيفون.. عدم ا�شتقبال املكاملات
�أعلنت �شركة �آبل �أنها تنظر يف م�شكلة جديدة تتعلق باأحدث هو�تفها �لذكية، �آيفون X، بعدما ��شتكى �ملئات من تاأخر 

ظهور �لزر �لفرت��شي �لذي ت�شغط عليه ل�شتقبال �ملكاملات.
�لهاتف  رن��ني  ي�شمعون  �أن��ه  من  �لإن��رتن��ت  على   X �آيفون  م�شتخدمي  "منتدى  موقع  على  �مل�شتخدمون  و��شتكى 
لكنهم ل ي�شتطيعون ��شتقبال �ملكاملة لفرتة قد ت�شل �إىل 10 ثو�ن. ورغم تاأكيد رئي�س �شركة �آبل تيم كوك �أن ر�شا 
�مل�شتهلكني عن هاتف �آيفون �جلديد بلغ 96 يف �ملئة �إل �أن �مل�شاكل تالحق �لهاتف �ملميز منذ تاأخر موعد �إطالقه 
�شبتمر �ملا�شي. ويتمتع �لهاتف �جلديد مبيز�ت تكنولوجية غري م�شبوقة منها �أنه يفتح مبجرد �لنظر �إليه بف�شل 
تقنية "ب�شمة �لوجه" وغري ذلك من �مليز�ت، لكن �أحدث م�شاكله تعني �أنه ل يوفر �لوظيفة �لأ�شا�شية لأي هاتف 
ل يزيد �شعره عن 10 دولر�ت: �لرد على �ملكاملات. وكانت �أ�شهم �شركة �آبل تلقت �شربة مع نهاية �لأ�شبوع و�نخفا�س 
�شعر �أ�شهمها بنحو 4 يف �ملئة مع نهاية تعامالت �لأ�شبوع �جلمعة ب�شبب تر�جع �ملبيعات، خا�شة من هاتفها �لأحدث. 
�أرق��ام �لربع �لأخري من �لعام �ملا�شي �ملنتهي يف دي�شمر  �إعالنها عن  مع ذلك ز�دت عائد�ت �ل�شركة و�أرباحها يف 
2017، خا�شة و�أن هاتف �آيفون X ل يقل �شعره عن �ألف دولر. وو�جهت �آبل م�شكالت عديدة موؤخر�، بع�شها يتعلق 

ببطء �لهو�تف �لقدمية – وتتهم �آبل بتعمدها ذلك لإجبار �مل�شتخدمني على �شر�ء منتجاتها �جلديدة.
ويف ت�شرف نادر من �آبل، �عتذرت �ل�شركة لعمالئها يف دي�شمر �ملا�شي و�شارعت لبث حتديث لرناجمها �لت�شغيلي 
iOS لإ�شالح خلل به. كما �أعلنت �ل�شركة �أنها �شتوفر خدمة �لإ�شالح �ملجاين مل�شتخدمي �آيفون 7 �لذين يعانون 

من �ختفاء �إ�شارة �شبكة �لهاتف. رغم توفر �لتغطية.
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دودة العلق لعالج الب�شرة
ن�شارة  على  و�حلفاظ  �لتجاعيد  للتخل�س من  خارقاً  �لن�شاء جهد�ً  تبذل 
ب�شرتهن، �إل �أن هذ� �ملر�أة ذهبت �أبعد من ذلك كثري�ً با�شتخد�م �لعلق لعالج 
�أح��دث �شيحة جتميلية يف حماولة  باتباع  �شيك  ب��د�أت �شابرينا  �لب�شرة.  
منها لإعادة �لن�شارة �إىل ب�شرتها، عر ��شتخد�م �لعلق لالمت�شا�س �لدم 
من وجهها وعنقها. وقد �أظهر مقطع فيديو ن�شر على �لعديد من مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي، �ل�شابة وهي ت�شتخدم دودة �لعلق يف �مت�شا�س �لدماء 

من عنقها، قبل �أن تطلي وجهها مبا ��شتخرجته �لعلقة من دماء. 
لأنها  �ل�شرورة  �قت�شت  كلما  �لتجربة  تكر�ر  تنوي  باأنها  �شابرينا  وقالت 
مل�شت حت�شناً كبري�ً على ن�شارة ونعومة ب�شرتها بعد خ�شوعها لهذ� �لعالج.  
وبح�شب �ملخت�شني، فاإن هذه �لطريقة يف �لعالج �لتي يتبعها �لعديد من 
�لدم  م��ن  وتتخل�س  �لب�شرة  ن�شارة  جت��دد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �مل�شاهري 

�لفا�شد يف �جل�شم. 
�ملتحدة موؤخر�ً،  �لوليات  ينت�شر يف  بد�أ  �لعالج  �لنوع من  باأن هذ�  ويذكر 
�لب�شرة  ع��الج  �حل��ي يف  �لعلق  ي�شتخدمون  �لذين  �لأط��ب��اء  ع��دد  بلغ  حيث 

خم�شة �أطباء حتى �لآن، وفقاً ملا نقلته �شحيفة ديلي ميل �لريطانية. 

ينطلق برحلة على كر�شي متحرك
�نطلق رجل �أمريكي معاق يف رحلة على كر�شيه �ملتحرك، وقد و�شع ن�شب 
�لوليات  م��ن  ولي���ة  ك��ل  يف  �شخ�س  م�شافحة  وه��و  و�ح����د�ً،  ه��دف��اً  عينيه 
�ملتحدة �لأمريكية.  وبد�أ ديني�س �شولتز رحلته عر �لوليات �ملتحدة على 
كر�شيه �ملتحرك، و�أطلق عليها ��شم "رحلة �مل�شافحة، وذلك لتقدمي �ل�شكر 
لالأ�شخا�س �لعاملني يف �ملجال �لطبي، و�لذين ينقذون �لعديد من �لأرو�ح 
�ليمنى يف  �شاقه  �شابق، قد فقد  �شاحنة  �شائق  �شولتز وهو  وك��ان  ي��وم.  كل 
% فقط للنجاة، حيق يقول "لقد مت  حادث مروري، و�أُعطي �أقل من 50 
�شحقي حتت �ل�شاحنة ملدة �شت �شاعات ون�شف تقريباً و�أنا م�شتيقظ، قبل 
ي�شل �أول �مل�شعفني �إىل �ملكان". ويقول �شولتز �إنه �ليوم على قيد �حلياة، 
بف�شل �لعمل �ل�شاق، �لذي بذله �أول �مل�شتجيبني �لذين قدمو� له �مل�شاعدة 
بعد �حلادثة، وهذ� ما دفعه �إىل �لنطالق يف هذه �لرحلة، ل�شكر كل من 

يعمل يف هذ� �ملجال، بح�شب موقع كي �إم بي �شي.
و�أ�شاف "�أنا هنا �ليوم بف�شل هوؤلء �لنا�س، ل �أحتدث عن �شخ�س و�حد، 
�أعماق  من  �متناين  م��دى  لهم  �أظهر  �أن  و�أري���د  �لفريق،  كامل  عن  ولكن 
قلبي". ويحمل �شولتز لفتة معه خالل رحالته، يطلب من �لنا�س �لذين 
�شركة  له  قدمت  �لالفتة،  هذه  �متالأت  وعندما  عليها،  �لتوقيع  بهم  مير 
حملية يف ولية مي�شي�شيبي و�حدة جديدة، كما ح�شل على كر�شي متحرك 
جديد. ويقوم حالياً بن�شر �شور مغامر�ته على �لفي�س بوك، مل�شاركة ق�ش�س 

�لأمل مع متابعيه على �ملوقع.

�شقوط معدل قيا�شي 
من الثلوج على مو�شكو 
�م�س  مو�شكو  ع��م��دة  مكتب  �أع��ل��ن 
�لأول �أن �لعا�شمة �لرو�شية �شهدت 
�أعلى معدل لت�شاقط �لثلوج خالل 
�لعو��شف  �أ���ش��ق��ط��ت  ح��ي��ث  ق����رن، 
�لثلوج  من  �شنتيمرت�ً   45 �ملتعددة 

على مو�شكو يف يومني فقط.
مكتب  عن  �ل�شادر  �لبيان  و�أو�شح 
من  �أعلى  �لكمية  ه��ذه  �أن  �لعمدة 
�لثلوج  لت�شاقط  �ملتو�شط  �مل��ع��دل 

ل�شهر فر�ير باأكمله.
�لر�شمية  �لإع���الم  و�شائل  وذك��رت 
�أنه من �ملتوقع ت�شاقط من 15 �إىل 

20 �شنتيمرت�ً �ليوم �لثنني.
بيوتر  �ل�����ع�����م�����دة  ن�����ائ�����ب  وق���������ال 
"جرى  �ل���ب���ي���ان:  يف  ب���ريي���وك���وف 
2ر1 مليون مرت مكعب من  �إز�ل��ة 
خالل  مو�شكو  ���ش��و�رع  م��ن  �لثلوج 

يوم �أم�س".
�شوبيانني  �شريجي  �لعمدة  وق��ال 
تويف  رج�����اًل  �إن  �لأ����ش���ب���وع  م��ط��ل��ع 
و�شقطت �ألفا �شجرة جر�ء ت�شاقط 

�لثلوج �لكثيف.
�أهم  �شهدت  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة 
تاأجيل  مبو�شكو  م��ط��ار�ت  ث��الث��ة 
�أو �إلغاء �أكرث من مئة رحلة جوية 

�ليوم �لثنني.
�لآلف  �أخ��رى، يعمل  ناحية  وم��ن 
م��ن ع��م��ال �مل��دي��ن��ة لإب��ق��اء �لطرق 

ونظام �ملرتو مفتوحني .
و�لأمطار  �لكثيفة  �لثلوج  غمرت 
�لطرقات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �مل��ت��ج��م��دة 
وعانى �لكثري من �ملارة عر �لثلوج 

�لذ�ئبة.
ك��م��ا ت�����ش��ب��ب �ل��ط��ق�����س �ل��ق��ا���ش��ي يف 
�أعطال كهربائية يف مئات �لبلد�ت 

يف �ملنطقة �ملحيطة مبو�شكو.

ممثل بوليوودي يحتفل 
مع زوجته بطالقهما

خر  جمهوره  م��ع  ر�م   �لهندي  ر�جو  �لنجم  ���ش��ارك 
ط��الق��ه م��ن زوج��ت��ه �ل��ن��ج��م��ة ���ش��وج��ن��د� ج���ارج حيث 
�أبد�.  تتغري  ل  �لأ���ش��ي��اء  "بع�س  ق��ائ��اًل:  ر�شالة  كتب 
مثل �حل��ب �ل���ذي �أك��ن��ه ل��ك. مثل �مل���رح �ل���ذي لدينا 
�ملرحلة  وت��ب��د�أ  يتغري  ينتهي..  �شيء  ل  م��ع��ا..  د�ئ��م��ا 
�شد�قة  م��رح��ل��ة  ب���دء  �إىل  م��ن��ه  �إ����ش���ارة  يف  �لتالية". 

جتمعه بطليقته.
�شوجند�   : ق��ال  �ملو�شوع  من  طليقته  موقف  وح��ول 
ل��ل��در����ش��ة، وع��ن��دم��ا تعود  �لآن م���وج���ودة يف م��دري��د 
ملعامالت  �ل��الزم��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  ب���الإج���ر�ء�ت  �شنقوم 
ل��ك��ن عند  �مل��زي��د ح��ال��ّي��ا،  ق���ول  �ل���ط���الق، ل ي�شعني 
�خلر  �شاأُعلن  ر�شمي،  ب�شكل  �شيء  كل  من  �لنتهاء 
لغرينا عن  لنكون عرة  و�شنحتفل بطالقنا  نهائّيا، 

فكرة �لطالق و�لنف�شال.

رجل كاد اأن ي�شبح ملكة جمال 
�شارك �ل�شاب �إيالي دياجيليف �لبالغ من �لعمر 22 عاما 
تدعى  فتاة  �أنه  على  كاز�خت�شان  م�شابقة ملكة جمال  يف 
"�أرينا �أليفا"، وكاد �أن يحرز ذلك �للقب لول �عرت�فه يف 

�للحظات �لأخرية �أنه رجل.
�أنه  �أو���ش��ح  �لنهائية،  �ملرحلة  �إىل  �ل�شاب  و�شل  وعندما 
�تخذ ق��ر�ر �لع��رت�ف باأنه ذك��ر، وبعد �إق��ر�ره بذلك، مت 
مل  �أخ���رى  مب�شاركة  لي�شتبدل  �مل�شابقة  م��ن  ��شتبعاده 

يحالفها �حلظ بالو�شول �إىل �لنهائيات.
وك���ان دياجيليف ق��د جن��ح يف �لخ��ت��ب��ار�ت �لأول��ي��ة �لتي 

خ�شعت لها �مل�شاركات، ونال �أعجاب جلنة �لتحكيم.
�ل��ن��ه��ائ��ي قررت  �إىل  "عندما و���ش��ل��ت  دي��اج��ي��ل��ي��ف   وق���ال 
ك�شف هوية �لفتاة �أرينا �أليفا ، بعدما �أدركت �أين قطعت 
�شوطا كبري� يف �مل�شابقة".  و�أ�شاف بح�شب و�شائل �إعالم 
4،000 طلب  "يف �ل��ب��د�ي��ة ك���ان ه��ن��اك ح���و�يل  رو���ش��ي��ة: 
ر�ئعا  �شيئا  وك��ان  كاز�خ�شتان،  �أنحاء  جميع  من  لفتيات 
�أن �أ�شل  �إىل �ملرحلة �لنهائية ". و�شدد  دياجيليف على 
�أنه من دعاة �إىل "�جلمال �لطبيعي" بعيد� عن عمليات 
�لتجميل و�لأ�شاليب �ملبالغ بها لإظهار جمال �ملر�أة. ويف 
نخو�س  كنا  ما  د�ئما  و�أ�شدقائي  "�أنا  ق��ال:  �ل�شدد  هذ� 
و�أ�ش�شه،  �جل��م��ال  ماهية  ب�شاأن  �لنقا�شات  م��ن   �لعديد 

لذلك قررت �أن ��شارك بتلك �مل�شابقة".

جهاز مينع الل�شو�س من دخول بيتك 
�بتكرت �شركة �شوي�شرية جهاز�ً فريد�ً من نوعه يحر�س 
�ملنزل من �أعني �لل�شو�س ويحول دون �لتفكري يف �شرقته 
�أو حتى دخوله، وذلك بف�شل فكرته �لعبقرية �لتي تعطي 
لالآخرين خارج �ملنزل �إيحاء باأن �ملنزل لي�س �شاغر�ً طو�ل 

�لوقت، حتى يف حال عدم وجود �أي من �أ�شحاب �ملنزل.
وهو  ج��ه��ازه��ا  �أن   Mitipi �مل��ط��ورة  �ل�شركة  و�أو���ش��ح��ت 
عبارة عن �شماعات ذكية مهمته �لأ�شا�شية �إ�شد�ر �أ�شو�ت 
د�خل �ملنزل حتاكي �أ�شو�ت �أ�شحاب �ملنزل �أو �أ�شدقائهم 
�لأم��ر هي  �أو عائلتهم وكذلك ظاللهم، لكنه يف حقيقة 
ظ���الل و�أ����ش���و�ت �أ���ش��خ��ا���س خ��ي��ال��ي��ني، ل��الإي��ح��اء بوجود 

�أ�شخا�س فعليني د�خل �ملنزل.
و��شتوحت �ل�شركة �لفكرة من �لفيلم �لأمريكي �لكوميدي 
�ملنزل"، ملاكويل كولكني، حيث �أطلقت �ل�شركة  "وحيد ي 

على �جلهاز ��شم بطل �لفيلم "كيفني".
وو�شفت �ل�شركة جهاز "كيفني"، باأنه �أول جهاز "�إنرتنت 
د�خل  �مل��وج��ودي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س  وج���ود  �لأ�شياء" ي��ح��اك��ي 
�ل��غ��رف��ة، م��ن خ��الل �إ���ش��د�ر �أ���ش��و�ء وم���وؤث���ر�ت ظاللية 

و�أ�شو�ت ت�شبههم، بح�شب جملة فورب�س �لأمريكية.
وي�شتطيع �مل�شتخدم �شبط �جلهاز و�لتحكم فيه بو��شطة 
�حل���ال مع  ه��و  كما  �ل��ذك��ي،  ج��ه��ازه  تطبيق يحمله على 
�أجهزة �ملنزل �لذكية مثل �ملكن�شة �لكهربائية �أو �لتلفزيون 

وغريهما. 
و�أ�شارت �ل�شركة �إىل �أن �أ�شحاب �ملنزل باإمكانهم �لتعديل 
على �لأ�شو�ت و�لأ�شو�ء لعمل مزيج ي�شتند على �ملنطق 
�لذكي �لذي ياأخذ بعني �لعتبار عدة عو�مل منها �ملكان 
و�للغة و�لطق�س ومنط �ملنزل وغريه من �لأمور، ليتحكم 

يف نوعية �ل�شو�شاء �لتي يقوم بت�شغيلها ويف �أي وقت.  املمثلة �صاور�س رونان ت�صل اإىل حفل جوائز الأو�صكار ال�صنوية يف فندق بيفريل هيلتون يف بيفريل هيلز, كاليفورنيا

املياه تختفي من 
قنوات مدينة البندقية 
�ختفت من �شو�رع مدينة �لبندقية 
�أ�شهر معاملها وم�شدر  �لإيطالية 
و�شبب  ب���ه���ا  و�حل�����ي�����اة  ����ش���ه���رت���ه���ا 
�ل�شياحية  وجودها على �خلريطة 
ت�شتهر  �لتي  �ملياه  �أل وهو  �لعاملية 

بها �ملدينة �لعائمة.
�لأمطار  مياه  �نخفا�س  وت�شببت 
للعام  و�جل�������زر  �مل�����د  و�ن���خ���ف���ا����س 
بجفاف  �ل�����ت�����و�يل  ع���ل���ى  �ل���ث���ال���ث 
�لبندقية  جزر  بني  �ملائية  �ملمر�ت 
وحت���ول���ت �إىل مم�����ر�ت ط��ي��ن��ي��ة ل 
�جلندول  زو�رق  مب�����رور  ت�����ش��م��ح 
�لتي ت�شتهر بها �ملدينة �لإيطالية 
"ديلي  �شحيفة  و�أوردت  �لعريقة. 
موقعها  ع��ل��ى  ميل" �ل��ري��ط��ان��ي��ة 
�ملدينة  م��ي��اه  ك��ل  �أن  �لإل���ك���رتوين 
و�لقنو�ت �ل�شهرية يف �لبندقية قد 
جفت ب�شبب �نخفا�س �ملد و�جلزر 
وقلة �لأمطار، م�شيفة �أن �لطق�س 
�لقنو�ت  بع�س  ت���رك  �مل��ع��ت��اد  غ��ري 

�لأ�شطورية يف �لبندقية �ملجففة.
ف�شل  يف  �ل��ب��ارد  �لطق�س  وت�شبب 
�مل���د و�جلزر  �ل�����ش��ت��اء، و�ن��خ��ف��ا���س 
�ملمر�ت  �نخفا�س  قلياًل يف  و�ملطر 
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�شنتيمرت�ً فى بع�س �حلالت.
و�أظهرت �ل�شور �لتي �لتقطت هذ� 
�لأدرياتيكي  �لبحر  ملكة  �لأ�شبوع 
)ل��ق��ب �مل���دي���ن���ة( وه����ي ت��ن��ظ��ر �إىل 
وجود  م��ع  �مل��ع��ت��ادة،  طبيعتها  ظ��ل 
�ل��ق��و�رب �مل��غ��ط��اة �ل��ت��ي ر���ش��ت على 
�لقيعان �ملوحلة للقنو�ت �لفارغة.

هي  ه��ذه  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�لتي  �ل��ت��و�ىل  على  �لثالثة  �ل�شنة 
غريبة  ظ�����اه�����رة  ف���ي���ه���ا  ت�������ش���رب 

�لبندقية.

اإذا كنت يف تركيا.. ل تاأكل بيدك الي�شرى
�أ�شدرت �إد�رة �ل�شوؤون �لدينية �لرتكية ديانات 
�ل�شرب  �أو  �لأك��ل  بعدم  تن�شح  فتوى جديدة 
با�شتخد�م �ليد �لي�شرى، لأن "�ل�شيطان هو 

من ياأكل وي�شرب بيده �لي�شرى".
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �لدينية  وغ��ال��ب��ا م��ا ت�����ش��در ت��ل��ك 
�إما  �لرتكية �لر�شمية فتاوى مثرية للجدل 

ب�شبب غر�بتها �أو ت�شددها.
�لإد�رة  رد  �لتي جاءت يف  �لفتوى،  وت�شاهلت 
للفتوى، مع من  �لت�شاوؤلت طلبا  �أح��د  على 
يعانون من �إعاقة �أو ما �شابه فيمكنهم عدم 
�إذ�  و�ل�شرب  �لأك��ل  �ليمني يف  �ليد  ��شتخد�م 

مل يكن ذلك ممكنا.
�ل�شنة  م��ن  ب��اأح��ادي��ث  �ل��ف��ت��وى  و��شت�شهدت 
وغ����ري ذل����ك م���ن �ل���ق���ر�ئ���ن �ل��ت��ي ت��ن��ه��ى عن 

��شتخد�م �ليد �لي�شرى.
�لب�شر  بع�س  �أن  �إىل  �ل��ف��ت��وى  تتطرق  ومل 

ويكون  �أ�����ش����ول  �أو  �أع�������ش���ر،  ه���ك���ذ�  ي����ول����دون 
�أ�شهل  لهم  بالن�شبة  �لي�شرى  �ليد  ��شتخد�م 
�لأكل  يف  فقط  لي�س  �ليمنى  ��شتخد�م  م��ن 
و�ل�شرب بل يف �لكتابة وغريها من �لن�شاطات 

�لتي ت�شتخدم فيها �لأيدي.
�جل����دل  �لإد�رة  ف����ت����اوى  �أث���������ارت  ول���ط���امل���ا 

و�ل�شتغر�ب يف تركيا وخارجها.
ففي دي�شمر �لعام �ملا�شي ثار جدل و��شع يف 
تركيا بعدما �أ�شدرت ديانات فتوى تقول �إنه 
�إذ� قال رجل لزوجته يا �أمي �أو يا �أختي فاإن 

زو�جهما ي�شبح باطال.
�لرتكية  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  �إد�رة  وك���ان���ت 
�أ���ش��������������درت ف��ت��وى ق��ب��ل ذل���ك ب�����ش��اأن �لطالق 
�أك���دت �أن��ه ب��اإم��ك��ان �ل��زوج��ني "�لطالق عر 
عر  �أو  ن�شية  ر�شالة  �أو  �لفاك�س  �أو  �لهاتف 

�لنرتنت".

اأوما ثورمان تتهم خمرجا 
عامليا مبحاولة قتلها

ك�شفت �ملمثلة �لأمريكية  �أوما ثورمان  )47 عاماً( عن تفا�شيل تعر�شها حلادث كاد 
�إىل  �أن يت�شبب يف مقتلها وذلك �أثناء ت�شويرها م�شاهد فيلم "Kill Bill"، م�شريًة 

�أن �ملخرج  كويننت تار�نتينو  كان �ل�شبب يف ذلك متهمًة �إياه مبحاولة قتلها.
 "New York Times" م��ع جملة  ه��ذ� �شمن ح��و�ره��ا  ث��ورم��ان  وج��اء حديث 
حيث قالت: جاء تار�نتينو �إيّل يف غرفة تبديل �ملالب�س وكان غا�شبا للغاية لأنني 
��شتغرقت وقتا طويال يف تنفيذ هذ� �مل�شهد ولكنني كنت خائفة. و�أ�شافت:" قال 
يل �أعدك �أن �ل�شيارة على ما ير�م، �إنها قطعة م�شتقيمة من �لطريق و�شوف ت�شري 
�ل�شيارة على �شرعة 40 ميل يف �ل�شاعة و�شوف �أجعلك تكررين �مل�شهد مرة �أخرى، 
ولكن كان هذ� �شندوق �ملوت بالن�شبة يل..مل تكن �ل�شيارة جمهزة وكان �ملقعد غري 

مثبت ب�شكل �شحيح، كان طريقا رمليا ومل يكن م�شتقيما".


