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حممد بن را�شد ي�شدر قرارا ب�ش�أن التعوي�ض 
عن لوح�ت مركب�ت الأجرة يف اإم�رة دبي

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي قر�ر� ب�شاأن 
دب��ي وذل���ك بهدف  �إم���ارة  �لأج���رة يف  ل��وح��ات مركبات  �لتعوي�س ع��ن 
تنظيم عملية �شرف �لبدل �ل�شهري �أو �لتعوي�س �ملايل للم�شتفيدين 

من لوحات مركبات �لأجرة يف �إمارة دبي وورثتهم.
��شتخد�م  يقت�شر  �أن  على   -  2018 ل�شنة   8 رق��م   - �ل��ق��ر�ر  ون�����س 
�أخرى  �أي جهة  �أو  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق  دب��ي على هيئة  �ل��ل��وح��ات يف 
�لعائدة  للوحات  �لهيئة  ��شتخد�م  يكون  و�أن  تتعاقد معها  �أو  حتددها 
للم�شتفيدين �أو ورثتهم وقت �لعمل بهذ� �لقر�ر نظري �لبدل �ل�شهري 
تنازل  ع��دم  ح��ال  ل��ل��وح��ة، يف  ��شتخد�مها  ل��ق��اء  �لهيئة  �ل���ذي حت���دده 
دره��م، يف حال  �أل��ف   170 ق��دره  �لبالغ  �لتعوي�س  �أو  �مل�شتفيد عنها، 
�أو ورثته عن �ل�شتفادة من �للوحة، ويجوز  تنازل �مل�شتفيد يف حياته 
حق  �أن  مبينا  �ملالية،  د�ئ���رة  م��ع  بالتن�شيق  �لتعوي�س  م��ق��د�ر  تعديل 
�لورثة يقت�شر يف جميع �لأحو�ل على �لتعوي�س دون �لبدل �ل�شهري.     

)�لتفا�شيل �س2(

املب�درة الع�ملية ل�شتئ�ش�ل �شلل الأطف�ل توؤكد اأن الإم�رات 
اأوفت بك�مل التزام�ته�.. وت�شيد بدور حممد بن زايد

•• جنيف-وام:

�ملحوري  �لدور  �لأطفال على  �شلل  �لعاملية ل�شتئ�شال  �ملبادرة  �أكدت 
�لعاملية  �جلهود  دع��م  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  و�لفاعل 

للق�شاء على �شلل �لأطفال.
�أوف��ت بكامل �لتز�مها جتاه �ملبادرة  �أن دولة �لإم��ار�ت    و�أ�شارت �إىل 
 120 �لبالغ  �لإجمايل  �ملبلغ  من  �لأخ��رية  �لدفعة  بتقدمي  �لعاملية 
مليون دولر .. وياأتي ذلك تنفيذ� للمبادرة �لتي �أعلن عنها �شاحب 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة خال “ �لقمة �لعاملية للقاحات �لتي 

�مللك �شلمان وحممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد وعدد من �لقادة ي�شهدون ختام متربن )درع �خلليج �مل�شرتك1(  )و�م(

خ�دم احلرمني وحممد بن را�شد وحممد بن زايد وحممد بن �شلم�ن 
وعدد من ق�دة الدول يح�شرون فع�لي�ت »درع اخلليج امل�شرتك 1«

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شرعية على �شوق �ملاحيظ يف مديرية  �لقو�ت  �شيطرت 
�لظاهر مبحافظة �شعدة، وهو �لأمر �لذي �شيمكن �لقو�ت 
�حلكومية من قطع خطوط �إمد�د �حلوثيني بني حمافظة 

�شعدة ومدينة حر�س يف حجة.
ر�أ�س  م�شقط  عن  كيلومرت�ت  ع�شر  بقر�بة  �ل�شوق  ويبعد 

زعيم �ملتمردين عبد �مللك �حلوثي، يف منطقة مر�ن.  
�لقو�ت �حلكومية  �ملاحيظ  �شوق  �ل�شيطرة على  و�شتمكن 
�شعدة  حمافظة  ب��ني  �حلوثيني  �إم���د�د  خطوط  قطع  م��ن 

ومدينة حر�س يف حجة، �حلدودية مع �ل�شعودية.
وياأتي هذ� �لتقدم �لع�شكري بعد ما متكنت قو�ت �جلي�س يف 

وقت �شابق من تاأمني �ملجمع �حلكومي يف �ملديرية �لو�قعة 
جنوب غرب �شعدة. وكانت �لقو�ت �حلكومية �أعلنت يف وقت 
�شابق فتح جبهة جديدة يف �لظاهر، لتكون �خلام�شة ب�شعدة 
�جلوف  وب��رط  ور�زح،  وب��اق��م،  �لبقع،  جبهات  �إىل  وت�شاف 

باجتاه مديرية �حل�شوة
هذ� و�أفادت م�شادر مينية، �م�س �لثنني، مبقتل 3 خرب�ء 
غارة  يف  مينيني،  و4  �ل��ل��ب��ن��اين،  �هلل  ح��زب  ميلي�شيات  م��ن 
على  �أ���ش��ب��وع  قبل  �لعربي  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت  �شنتها  جوية 

مديرية حيد�ن مبحافظة �شعدة.
�أثناء عقدهم  ��شتهدفت �خل��رب�ء  �لغارة  �أن  �مل�شادر  و�أك��دت 
�جتماعا للتح�شري لإطاق �شو�ريخ بالي�شتية نحو �حلدود 

�ل�شعودية، ومو�قع قو�ت دعم �ل�شرعية يف منطقة �لبقع.

�شعيد  �هلل  عبد  �ل��غ��ارة  ه��ذه  يف  �ليمنني  �لقتلى  ب��ني  وم��ن 
�لتي  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  عن  �مل�شوؤولني  �أح��د  �جل��ربي، 

تطلقها �مليلي�شيات �حلوثية باجتاه �لأر��شي �ل�شعودية.
�للبناين، يف غارة  �أف��ر�د من ميلي�شيات ح��زب �هلل   3 وقتل 
�ليمن  �ل�����ش��رع��ي��ة يف  دع���م  ط���ائ���ر�ت حت��ال��ف  �شنتها  ج��وي��ة 
يف  �لباد،  غربي  �شمال  �حلوثيني  للمتمردين  معقل  على 

دي�شمرب 2017.
عليه  ع���رت  ف��ي��دي��و،  ���ش��ري��ط  �أك����د   ،2016 ف���رب�ي���ر  ويف 
�حلوثي  مليلي�شيات  �لتابعة  �ملو�قع  �أح��د  يف  �ل�شرعية  ق��و�ت 
بدعم  �للبناين  �هلل  حزب  ميلي�شيات  �شلوع  حتريرها،  بعد 
�لأر��شي  د�خ��ل  �إرهابية  عمليات  �شن  وحم��اول��ة  �ملتمردين 

�ل�شعودية.

•• اجلبيل-وام: 

�آل  �لعزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  بح�شور 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد   .. �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  رع��اه �هلل و�شاحب  دبي  حاكم 
�لأمري  و�شمو  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
حممد بن �شلمان بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
1 يف منطقة  وزير �لدفاع �ل�شعودي ختام مترين درع �خلليج �مل�شرتك 
�جلبيل باملنطقة �ل�شرقية باململكة �لعربية �ل�شعودية بح�شور عدد من 
�لعليا  �لع�شكرية  �لقياد�ت  و  �ل�شديقة  و  �ل�شقيقة  �ل��دول  وزعماء  قادة 
يف �لدول �مل�شاركة يف فعاليات �لتمرين �لذي د�م �شهر� كاما مب�شاركة 

قو�ت بحرية وجوية وبرية.
ويعد �لتمرين �لأك��رب و�لأ�شخم يف تاريخ �ملنطقة على �لإط��اق �شو�ء 
من حيث عدد �لقو�ت و �لدول �مل�شاركة �أو جلهة تنوع خرب�تها و�لأ�شلحة 

�مل�شاركة فيه.
�مل�شاركة  للدول  �لع�شكرية  �لقو�ت  جاهزية  رفع  �إىل  �لتمرين  ويهدف 
�ملتحدة  �لعربية  و�لإم�����ار�ت  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
و�لع�شكرية  �لأمنية  لاأجهزة  �مل�شرتكة  و�ل��ت��د�ب��ري  �لآل��ي��ات  وحت��دي��ث 

وتعزيز �لتعاون و�لتكامل �لع�شكري.
وتعترب هذه �لتمارين �لتعبوية �ملتطورة �ل�شخمة �لتي تقوم بها �ململكة 
لاإ�شتفادة  �ل�شعودية  �لدفاع  ل��وز�رة  م�شتمر�  نهجا  �ل�شعودية  �لعربية 
خمتلف  يف  �لع�شكرية  �جلاهزية  وتعزيز  �مل�شتمرة  �خل��رب�ت  تر�كم  من 
�ل��ظ��روف و�لأوق�����ات حل��ف��ظ �لأم����ن و�لأ���ش��ت��ق��ر�ر و�ل�����ش��ام يف �ملنطقة 

و�لعامل.
�شارك يف �لتمرين �لذي �أتى قبل تنفيذ �لقياد�ت �مل�شاركة مترين �لقيادة 
للذخرية  للتمارين  �مل�شاركة  �ل��ق��و�ت  جميع  تنفيذ  ث��م  وم��ن  �مل�شرتكة 
�حلية.. نحو 24 دولة �شقيقة و �شديقة �أربع منها ت�شنف من بني �أقوى 

ع�شرة جيو�س يف �لعامل .
)�لتفا�شيل �س2(

•• الظهران-وام: 

عربرَّ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، 
للرعاية  �لكبري  تقديره  ع��ن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�آل  �لكرمية خلادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 
�شعود، ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة ل� مترين درع �خلليج 

�مل�شرتك 1، وتوجيهاته يف جناح �لتمرين وحتقيقه لأهد�فه.
)�لتفا�شيل �س2(
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�ش�روخ اأمريكي قيمته 1.4 مليون دولر ا�شتخدم لأول مرة يف �شوري�
•• لندن-وكاالت:

لأول  ��شتخدمت  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �أن  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
يف  دولر،  مليون   1،4 �إىل  تكلفته  ت�شل  �شاروخا  م��رة 
وفرن�شا  بريطانيا  مع  بالتعاون  �شنتها  �لتي  �ل�شربات 

على مو�قع للنظام �ل�شوري، فجر �ل�شبت �ملا�شي.
�لثنني،  �م�س  �لربيطانية،  ديلي ميل  وذك��رت �شحيفة 
 ،»AGM-158B JASSM-ER« ط��ر�ز  م��ن  �ل�����ش��اروخ  �أن 
وميكن �إطاقه نحو �لهدف من م�شافة ت�شل �إىل 575 

ميا.
و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �أن����ه مت �إط�����اق �ل�������ش���اروخ عرب 

قاذفة  وه���ي  لن�شر”،  “بي-1  م���ن  �مل��ت��و���ش��ط  �ل��ب��ح��ر 
�جلوية  �ل��ق��و�ت  قبل  من  ت�شتخدم  ��شرت�تيجية  قنابل 
�لأم��ريك��ي��ة. ي��ذك��ر �أن �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �أط��ل��ق��ت 85 
�أ�شلحة  �إن���ت���اج  ي��ت��م  ب��اأن��ه  م��و�ق��ع يعتقد  ع��ل��ى  ���ش��اروخ��ا 
كيماوية فيها يف �شوريا، و��شتخدمت لإطاق �ل�شو�ريخ 
3 مدمر�ت وغو��شة ومن�شة “بي-1 بي لن�شر«. ويعد 
مطورة  ن�شخة   »AGM-158B JASSM-ER»« ���ش��اروخ 
�شو�ريخ جو �أر�س، �إذ يتميز مبدى �أبعد مبرتني ون�شف 

من �شابقه من �لطر�ز نف�شه.
من  يجعل  �ل���ذي  بت�شميمه  �ل�����ش��اروخ  ه��ذ�  يتميز  كما 
“�إ�س  غ���ر�ر   على  �ل��دف��اع��ي��ة،  �مل��ن��ظ��وم��ات  على  �ل�شعب 

�شاب �شوري يحاول رفع �لأنقا�س و�شط دمار هائل يف مدينة دوما   )رويرتز(

ثاثي.. ولكن لكل هدفه

مواقــيت ال�صالة

م�صرع 3 خرباء من حزب اهلل بغارة للتحالف على �صعدة

قوات ال�شرعية ت�شتعيد �شوق املالحيظ من احلوثيني

اأوروبا تدر�س معاقبة دم�صق وزيادة عزلة الأ�صد

وا�شنطن تتهم رو�شي� ب�لعبث ب�أدلة الكيم�وي يف دوم�

»اقالة الأ�صد، وق�صف مولر«:

ق�شف �شوري�: دون�لد ترامب، الُقَراَدة والدبور...!

�شعبها  ع��ل��ى  ك��ي��م��اوي��ة  ب��اأ���ش��ل��ح��ة 
�لن�شمام  ع��ن  �أح��ج��م��و�  لكنهم 
�أمريكية  ع���ق���اب���ي���ة  لإج�����������ر�ء�ت 

جديدة متوقعة �شد رو�شيا.
�لحت���اد  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  وب��ح��ث 
�شاأنها  م���ن  خ���ط���و�ت  �لأوروب��������ي 
�ل�شوري  �لرئي�س  عزلة  تكري�س 
�ن�شمت  �أن  ب��ع��د  �لأ�����ش����د  ب�����ش��ار 
للوليات  وف���رن�������ش���ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق�����ال �مل����ن����دوب �لم����ريك����ي لدى 
منظمة حظر �ل�شلحة �لكيميائية 
�م�����س �ن رو���ش��ي��ا ق��د ت��ك��ون ز�رت 
�مل��ف��رت���س بالغاز  �ل��ه��ج��وم  م��وق��ع 
�ل�شورية  دوم�����ا  ب���ل���دة  يف  �ل�����ش��ام 

“وعبثت” بالدلة.
خال  و�رد  كني  �ملندوب  و��شاف 
�ملنظمة  ت��ع��ق��ده��ا  ط��ارئ��ة  جل�شة 
يكونون  ق���د  �ل���رو����س  �ن  ن��ع��ت��ق��د 
ن�شعر  �ل����ه����ج����وم.  م���وق���ع  ز�رو� 
يكونو�  �ن  �ح��ت��م��ال  �ز�ء  ب��ال��ق��ل��ق 
ع��ب��ث��و� ب���ه لح���ب���اط ج��ه��ود بعثة 
تق�شي �حلقائق �لتابعة للمنظمة 

لجر�ء حتقيق فعال.
وذكر �لبيت �لأبي�س �م�س �لثنني 
�أنه يبحث فر�س عقوبات �إ�شافية 
هجوم  �أع����ق����اب  يف  رو����ش���ي���ا  ع���ل���ى 
ب�شاح كيماوي يف �شوريا، لكنه مل 

يتخذ قر�ر� بعد.
�لبيت  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�لأب��ي�����س ���ش��ارة ���ش��ان��درز يف بيان 
ن���در����س ع���ق���وب���ات �إ���ش��اف��ي��ة على 
رو�شيا و�شنتخذ قر�ر� يف �مل�شتقبل 

�لقريب.
هذ� وهدد وزر�ء خارجية �لحتاد 
�لأوروب�����ي �م�����س �لث��ن��ني بفر�س 
عقوبات جديدة على �شوريا ب�شبب 
�إن���ه���ا هجمات  �ل���غ���رب  ي���ق���ول  م���ا 

•• الفجر - ناتا�صا تاتو   

ترجمة خرية ال�صيباين

�ىل �لآن، يف عامل ح�شب تر�مب، 
�أخ��������رى..  تق�ش��������ي  ف�شيحة 
�ل�ش�����ابقة..  مت��ح��������������������و  �أزم�������ة 
�أوبام��������ا  �أخ��رى..  ترث  �أولوي����������ة 
�ل�شمالية  وك��وري��ا  �جل����د�ر،  ك��ري، 
بوترية  �لأح����ي����ان  ب��ع�����س  يف   ...
ولي�س  بالتق�ش�يط  ولكن  مذهلة، 

باجلملة.
�لرئي�س  ه����و  ه����ا  �أ�����ش����ب����وع،  م���ن���ذ 
على  ح����������رب  يف  �لأم��������ري��������ك��������ي 
موق����������ف  يف  �جل��ب��ه��ات:  ج��م��ي��ع 
يج���������ر  �ش��������وريا،  على  هجومي 
�لفرن�ش��يني  ح��ل��ف��اءه  خلف��������ه 
و�ل��ربي��ط��ان��ي��ني يف ���ش��رب��ات �شد 
من�ش����������اآت ب�شار �لأ�شد �لع�شكرية، 

اعرتاف اإ�شرائيلي بقتل 7 من احلر�ض الثوري الإيراين
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�عرتف �شابط كبري يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، �أن �ل�شاح �حلربي لباده 
�لق�شف  ��شتهدف  حيث  ب�شورية،  تيفور  �ل���  �لع�شكرية  �لقاعدة  ق�شف 

عنا�شر من �حلر�س �لثوري �لإير�ين.
عن  بامل�شوؤولية  لإ�شر�ئيل  ر�شمي  �ع��رت�ف  �أول  �لت�شريح  ه��ذه  ويعترب 

ق�شف �لقاعدة �لع�شكرية �لتي ن�شبتها �إليها رو�شيا.
 وت�شبب ق�شف �ملطار مبقتل �شبعة من عنا�شر �حلر�س �لثوري �لإير�ين 

بينهم �شابط برتية عقيد.
هذ� �لعرت�ف للموؤ�ش�شة �لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية، عرب عنه �شابط كبري 
فريدمان من �شحيفة  توما�س  �ل�شحايف  مع  مقابلة  �جلي�س خال  يف 
نيويورك تاميز، حيث �عرتف �ل�شابط �لذي رف�س �لك�شف عن هويته، 

باأن �إ�شر�ئيل كانت م�شوؤولة عن ق�شف قاعدة �ل� تيفور يف حم�س.

�شوريا  ���ش��د  �مل��ق��ي��دة  �لإج�������ر�ء�ت 
�إىل  �إ�شارة  يف  �لقمع  ��شتمر  طاملا 

عقوبات �قت�شادية.
وك��ان وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �لفرن�شي 
دري�������ان ونظريه  ل����و  �إي������ف  ج�����ان 
جون�شون  ب��وري�����س  �ل���ربي���ط���اين 
دول  خ����ارج����ي����ة  وزر�ء  �أط����ل����ع����ا 
�لحت����اد ع��ل��ى �ل�����ش��رب��ات �جلوية 
�ل��ت��ي ن��ف��ذت ي���وم �ل�����ش��ب��ت. وقال 

�شند�ن �ملدعي �لعام روبرت مولر، 
�ملحتمل  تو�طئه  يف  يحقق  �ل��ذي 
�حلملة  خ�����ال  �ل���ك���رم���ل���ني  م����ع 

�لنتخابية.
)�لتفا�شيل �س12(

على  ال��ق�����ش���ء  تعلن  م�شر 
�شين�ء يف  اإره����ب���ي����   13

•• القاهرة-وكاالت:

�لعنا�شر  م��ن  م�شلحا   13 ق��ت��ل 
�لثنني، خال  �م�س  �لتكفريية، 
�جلي�س  ق�����و�ت  ب���ني  ����ش��ت��ب��اك��ات 
�مل���������ش����ري وه�������ذه �ل���ع���ن���ا����ش���ر يف 
ما  وفق  �شيناء،  �شمايل  حمافظة 

ذكر م�شدر �أمني م�شري.
�ل�شتباكات  �أن  �مل�����ش��در  و�أو���ش��ح 
وبلعة  ياميت  منطقتي  يف  وقعت 
غربي مدينة رفح �مل�شري �أق�شى 

�شمايل �ملحافظة.

�إط��������اق و�ب�������ل من  �مل���ت���ح���دة يف 
من�شاآت  ���ش��ل  ب��ه��دف  �ل�����ش��و�ري��خ 
�شوريا  يف  �ل��ك��ي��م��اوي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة 

ومنع ��شتخد�مها.
جميع  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء  وق�������ال 
�ل�����دول �لأع�������ش���اء وع���دده���ا 28 
بيان بعد حمادثاتهم يف  دول��ة يف 
ل��وك�����ش��م��ب��ورج �لحت����اد �لأوروب�����ي 
����ش���ي���و�����ش���ل ب����ح����ث �مل�����زي�����د من 

فادميري  ت���ه���دي���د  ج���ان���ب  �ىل 
�لكبري  ����ش���دي���ق���ه  ب��وت�����������������������������ني، 

بالأم�س. 
ويف �لوقت نف�شه يف موقع دفاعي 
عليه  ي�شتد  ح��ي��ث  و����ش��ن��ط��ن،  يف 

�ل�����وزر�ء  �إن ت�����ش��دي��ق  ل���و دري�����ان 
�أظ���ه���ر وح����دة �ل�����ش��ف �لأوروب������ي 
�نق�شامات  �شنو�ت من  بعد  وذلك 
�لطرق  �أف�شل  ب�شاأن  �لحت���اد  يف 
�إذ�  وم��ا  �ل�شورية  �حل���رب  لإن��ه��اء 
�أي  �شيكون ج��زء� من  �لأ�شد  ك��ان 

حكومة يف �مل�شتقبل.
�إن  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل�����ق�����وى  وق�����ال�����ت 
هجوم  على  رد�  ج��اءت  �ل�شربات 
�أبريل  من  �ل�شابع  ي��وم  �شام  بغاز 
يف  للمعار�شة  جيب  على  ني�شان 
دوما و�إنها و�شيلة لوقف ��شتخد�م 

�لأ�شلحة �لكيماوية.
وقال وزير �خلارجية �لربيطاين 
لل�شحفيني  ج��ون�����ش��ون  ب��وري�����س 
ل����دى و����ش���ول���ه ل��اج��ت��م��اع: من 
�مل��ه��م ل��ل��غ��اي��ة �ل��ت��اأك��ي��د )ع��ل��ى �أن 
حماولة  ت���ك���ن  مل  �ل���������ش����رب����ات( 
لتغيري �جت��اه �حل��رب �ل��د�ئ��رة يف 

�شوريا �أو لتغيري �لنظام هناك«.
�حل����رب  �أن  “�أخ�شى  و�أ������ش�����اف 
م�شارها  يف  �شت�شتمر  �ل�����ش��وري��ة 
كان  �ل��ع��امل  لكن  �لبائ�س.  �مل���روع 
�ل�شربات(  خ����ال  )م����ن  ي���ق���ول 
�إن����ه مل ي��ع��د ي��ت��ح��م��ل �مل���زي���د من 

��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيماوية«.
على  جديدة  عقوبات  �أي  وفر�س 
�لأ�شد �شيكون �إ�شافة �إىل �شل�شلة 
م��ن م��ث��ل ه���ذه �لإج�������ر�ء�ت �لتي 
�ت��خ��ذه��ا �لحت����اد �لأوروب�����ي منذ 

حتليل اإخباري
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ي�شدر قرارًا ب�ش�أن التعوي�ض عن لوح�ت مركب�ت الأجرة يف اإم�رة دبي

•• 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 ب�شفته حاكما لإمارة دبي قر�ر� ب�شاأن �لتعوي�س عن 
�إم��ارة دب��ي وذل��ك بهدف تنظيم عملية �شرف  لوحات مركبات �لأج��رة يف 
مركبات  ل��وح��ات  م��ن  للم�شتفيدين  �مل���ايل  �لتعوي�س  �أو  �ل�شهري  �ل��ب��دل 

�لأجرة يف �إمارة دبي وورثتهم.
ون�س �لقر�ر - رقم 8 ل�شنة 2018 - على �أن يقت�شر ��شتخد�م �للوحات 
يف دبي على هيئة �لطرق و�ملو��شات �أو �أي جهة �أخرى حتددها �أو تتعاقد 
معها و�أن يكون ��شتخد�م �لهيئة للوحات �لعائدة للم�شتفيدين �أو ورثتهم 
لقاء  �لهيئة  �ل��ذي حت��دده  �ل�شهري  �لبدل  نظري  �لقر�ر  بهذ�  �لعمل  وقت 

��شتخد�مها للوحة، يف حال عدم تنازل �مل�شتفيد عنها، �أو �لتعوي�س �لبالغ 
�أو ورث��ت��ه عن  �مل�شتفيد يف حياته  ت��ن��ازل  �أل��ف دره���م، يف ح��ال   170 ق��دره 
�ل�شتفادة من �للوحة، ويجوز تعديل مقد�ر �لتعوي�س بالتن�شيق مع د�ئرة 
�ملالية، مبينا �أن حق �لورثة يقت�شر يف جميع �لأحو�ل على �لتعوي�س دون 

�لبدل �ل�شهري.
�أو  �مل�شتفيد  قبل  �للوحة من  �ل�شتفادة من  �لتنازل عن  �أن  كما ن�س على 
ورثته للهيئة يجب �أن يتم وفقا للنموذج �ملعد لدى �لهيئة لهذ� �لغر�س، 

مرفقا به جميع �مل�شتند�ت �لتي تطلبها.
�للوحة  �شحب  دب��ي  يف  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق  لهيئة  يحق  �ل��ق��ر�ر  وبح�شب 
�ملحفوظة غري �مل�شتخدمة من قبلها نتيجة تعذر �لو�شول �إىل �مل�شتفيد �أو 
�أو ورثته مبوجب  ورثته ومن ثم ��شتخد�مها، وذلك بعد �إخطار �مل�شتفيد 

ملر�جعة  وذل��ك  �لنت�شار،  و��شعتي  يوميتني  �شحيفتني  يف  ين�شر  �إع���ان، 
�لهيئة خال ثاثة �أ�شهر من تاريخ �لإعان.

وي�شتحق �مل�شتفيد نظري �شحب �لهيئة للوحة �ملحفوظة �لبدل �ل�شهري يف 
حال �إبد�ء رغبته باحل�شول على هذ� �لبدل، يف حني �أنه ي�شتحق �لتعوي�س 
يف حال تنازله عن �للوحة للهيئة �أو تاأخره عن مر�جعتها خال �ملهلة �مل�شار 
�إليها. ون�س �لقر�ر على �أن حتدد هيئة �لطرق و�ملو��شات بقر�ر ي�شدر عن 
�ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين مر�حل �شرف �لتعوي�س للم�شتفيد �أو 
ورثته، على �أن يت�شمن �لقر�ر تاريخ تطبيق كل مرحلة، و�لفئات �مل�شمولة 

يف كل مرحلة، و�شو�بط و�إجر�ء�ت كل مرحلة.
ويحق للم�شتفيد �أو ورثته، بح�شب �لقر�ر، �ملطالبة بقيمة �ملبالغ �مل�شتحقة 
لهم، و�لتي مل ي�شتلموها من �لهيئة عن �ل�شنو�ت �خلم�س �ل�شابقة لتاريخ 

�ملطالبة �شو�ء ��شتحقت �ملبالغ �ملطالب بها قبل �أو بعد �لعمل بهذ� �لقر�ر، 
ول ت�شمع دعوى �ملطالبة باملبالغ �ل�شهرية �أو �لتعوي�س �مل�شتحق بعد م�شي 

خم�س �شنو�ت من تاريخ ��شتحقاقها بدون عذر �شرعي.
�لطرق  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ل���دى  خطيا  �لتظلم  م�شلحة  ذي  ل��ك��ل  وي��ج��وز 
�لقر�ر  �ملتخذة بحقه مبوجب هذ�  �لقر�ر�ت و�لإج��ر�ء�ت  و�ملو��شات من 
و�ل���ق���ر�ر�ت �ل�����ش��ادرة مب��وج��ب��ه، خ��ال ث��اث��ني ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ �إخطاره 
بالقر�ر �أو �لإجر�ء �ملتظلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلم خال �ملدة ذ�تها 
من تاريخ تقدميه، وذلك من قبل جلنة ي�شكلها �ملدير �لعام للهيئة لهذه 

�لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�شادر ب�شاأن �لتظلم نهائيا.
�لقر�ر،  ه��ذ�  �أح��ك��ام  لتنفيذ  �ل��ازم��ة  �ل��ق��ر�ر�ت  �لهيئة  ع��ام  وي�شدر مدير 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية، ويعمل به بعد �شتني يوما من تاريخ ن�شره.

خ�دم احلرمني وحممد بن را�شد وحممد بن زايد وحممد بن �شلم�ن 
وعدد من ق�دة الدول يح�شرون فع�لي�ت »درع اخلليج امل�شرتك 1« 

•• اجلبيل-وام: 

بح�شور خادم �حلرمني �ل�شريفني 
�لعزيز  ع���ب���د  ب����ن  ���ش��ل��م��ان  �مل���ل���ك 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ���ش��ع��ود  �آل 
�ل�شمو  �شاحب  �شهد   .. �ل�شعودية 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل����������وزر�ء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة و �شمو �لأمري حممد بن 
�شلمان بن عبد �لعزيز ويل �لعهد 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ل��دف��اع �ل�����ش��ع��ودي خ��ت��ام )مترين 
درع �خلليج �مل�شرتك 1 ( يف منطقة 
�جلبيل باملنطقة �ل�شرقية باململكة 
عدد  بح�شور  �ل�شعودية  �لعربية 
�ل�شقيقة  من قادة و زعماء �لدول 
�لع�شكرية  �لقياد�ت  و  �ل�شديقة  و 
�ل���ع���ل���ي���ا يف �ل��������دول �مل�������ش���ارك���ة يف 
�شهر�  د�م  �لذي  �لتمرين  فعاليات 
بحرية  ق�����و�ت  مب�����ش��ارك��ة  ك���ام���ا 

وجوية وبرية.
ويعد �لتمرين �لأكرب و�لأ�شخم يف 
تاريخ �ملنطقة على �لإطاق �شو�ء 
م��ن ح��ي��ث ع���دد �ل���ق���و�ت و �ل���دول 
خرب�تها  ت��ن��وع  جلهة  �أو  �مل�����ش��ارك��ة 

و�لأ�شلحة �مل�شاركة فيه.
رف����ع  �إىل  �ل����ت����م����ري����ن  وي������ه������دف 
للدول  �لع�شكرية  �لقو�ت  جاهزية 
�ململكة  ر�أ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  �مل�������ش���ارك���ة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة و�لإم�������ار�ت 
�لآليات  وحتديث  �ملتحدة  �لعربية 
لاأجهزة  �مل�����ش��رتك��ة  و�ل���ت���د�ب���ري 

�لقو�ت  م���ن  رم���اي���ات  ج��ان��ب  �إىل 
�ل����ربي����ة » �مل���دف���ع���ي���ة و�ل���دب���اب���ات 
م�شادر  �أ�شكتت  و�ل��ت��ي   « وغ��ريه��ا 

نري�ن �لعدو يف �جلزيرة.
و عقب هذه �لعملية �لتي ��شتمرت 
�ل���ق���و�ت  �أدت  دق���ي���ق���ة   30 ن���ح���و 
�مل�شاركة عر�شا ع�شكريا �أمام خادم 
و�شيوف  �ل�����ش��ري��ف��ني  �حل���رم���ني 
�مل��م��ل��ك��ة ����ش���ارك���ت ف��ي��ه ق�����و�ت من 
�مل�شاة و �لقو�ت �لربية فيما قدمت 
�لطائر�ت عر�شا يف �شماء �لإحتفال 
حيث �أبدى �جلميع �عجابهم باأد�ء 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ارك��ة وت��ن��ف��ي��ذ جميع 
�ملهام �ملوكلة �إليها للت�شدي للعدو 

�ملفرت�س يف �جلزيرة.
�ل��ت��م��ري��ن �شمو  ح�����ش��ر ف��ع��ال��ي��ات 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ طحنون 
و�شمو  �ل��وط��ن��ي  �لأم����ن  م�شت�شار 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ  و���ش��ع��ادة  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
نهيان  �آل  ن��ه��ي��ان  ب���ن  ���ش��خ��ب��وط 
�شفري �لدولة لدى �ململكة �لعربية 
�أنور  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  �ل�شعودية 
�لدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 
لل�شوؤون �خلارجية و معايل علي بن 
حماد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام 
�لوطني  لاأمن  �لأعلى  للمجل�س 
�ملبارك  خليفة  خ��ل��دون  م��ع��ايل  و 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  �شعادة  و 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  وك��ي��ل 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف 
دبي وعدد من �لقياد�ت �لع�شكرية 

يف �لدولة.

وتعزيز  و�ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �لأم����ن����ي����ة 
�لتعاون و�لتكامل �لع�شكري.

�لتعبوية  �ل��ت��م��اري��ن  ه��ذه  وتعترب 
بها  تقوم  �لتي  �ل�شخمة  �ملتطورة 
نهجا  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

و�ل�شام يف �ملنطقة و�لعامل.
�أت��ى قبل  �ل��ذي  �شارك يف �لتمرين 
مترين  �مل�شاركة  �ل��ق��ي��اد�ت  تنفيذ 
تنفيذ  ث��م  وم��ن  �مل�شرتكة  �لقيادة 
للتمارين  �مل�شاركة  �ل��ق��و�ت  جميع 

و�شولها  ف����ور  �مل�����ش��ارك��ة  �ل���ق���و�ت 
�أك���رب حترك  �مل��م��ل��ك��ة  �أر�����ش���ي  �إىل 

ع�شكري من نوعه يف �لعامل.
�لقو�ت  م���ن  ن��خ��ب��ة  ���ش��ارك��ت  وق����د 
�مل�شلحة من دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ل�شعودية  �لدفاع  ل��وز�رة  م�شتمر� 
ل��اإ���ش��ت��ف��ادة م��ن ت��ر�ك��م �خلرب�ت 
�مل�������ش���ت���م���رة وت����ع����زي����ز �جل���اه���زي���ة 
�لظروف  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
و�لأوقات حلفظ �لأمن و�لأ�شتقر�ر 

دولة   24 نحو  �حل��ي��ة..  للذخرية 
�شقيقة و �شديقة �أربع منها ت�شنف 
م��ن ب��ني �أق����وى ع�����ش��رة ج��ي��و���س يف 

�لعامل .
ومي���ث���ل �ل���ت���ح���رك �ل������ذي �أج���رت���ه 

�ل����ذي   - �ل���ت���م���ري���ن  يف  �مل����ت����ح����دة 
رمايات  �م�������س-  خ��ت��ام��ه  يف  ج���رت 
و�ملقاتلة  �ل��ق��اذف��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن 
ل��ل��ع��دو يف  �أه����د�ف مفرت�شة  ع��ل��ى 
�لتمرين  بها  جرى  �لتي  �جلزيرة 

اأكد اأن امل�صاركة الفاعلة لقواتنا امل�صلحة هي ترجمة للتزام الإمارات بتعزيز العمل امل�صرتك يف مواجهة الأخطار والتحديات

حممد بن زايد يوؤكد حمورية اململكة يف تعزيز الأمن وال�شتقرار يف املنطقة
•• الظهران-وام: 

عربرَّ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة عن تقديره �لكبري للرعاية �لكرمية خلادم 
�ململكة  ملك  �شعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني،  �حلرمني 
1«، وتوجيهاته  �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة ل�«مترين درع �خلليج �مل�شرتك 

يف جناح �لتمرين وحتقيقه لأهد�فه.
و�أكد �شموه مبنا�شبة ح�شوره ختام »مترين درع �خلليج �مل�شرتك 1«، �لذي 
من  �لكثري  مب�شاركة  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �أقيم 
قادة �لدول �مل�شاركة يف �لتمرين، �أن �ململكة �لعربية �ل�شعودية متثل ح�شناً 

�إ�شامياً منيعاً يف مو�جهة �أي حماولت لتهديد �لأمن �لإقليمي، �أو  عربياً 
�ملنطقة  �شعوب  مبقدر�ت  �لعبث  �أو  �لعربية،  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يف  �لتدخل 
يف  د�ئماً  �ملتحدة تقف  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  على  د�ً  ومكت�شباتها، م�شدِّ
خندق و�حد �إىل جانب �ململكة، و�أن �لتحالف �لإمار�تي-�ل�شعودي هو حتالف 
يقوم على �أ�ش�س ثابتة وقو�عد �شلبة من �لتفاهم و�لحرت�م �ملتباَدل و�لعمل 
�مل�شرتك؛ من �أجل تعزيز �لأمن و�ل�شتقر�ر �لإقليميني، و�شيانة مرتكز�ت 

�لأمن �لقومي �لعربي يف مو�جهة �أي خماطر �أو تهديد�ت.
و�أكد �شموه �أن �مل�شاركة �لفاعلة و�لقوية للقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية يف هذ� 
�لثابت، حتت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �لتمرين هي ترجمة للتز�م 
قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة »حفظه 

تعزيز  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  يف  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  م��ع  بالعمل  �هلل« 
�ل�شاحتني �لإقليمية  �لعمل �مل�شرتك يف مو�جهة �لأخطار و�لتحديات على 
�مل�شلحة  لقو�تنا  �لفر�شة  �إتاحة  على  للحر�س  �متد�د  �أنها  كما  و�لدولية، 
وتبادل  و�لعامل،  باملنطقة  خمتلفة  ع�شكرية  مد�ر�س  �إىل  للتعرف  �لبا�شلة 
�أن  �إىل  م�شري�ً  وجاهزيتها،  وكفاءتها  قدرتها  يعزز من  ما  معها؛  �خل��رب�ت 
�لوجه �مل�شرق لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  قو�تنا �مل�شلحة تعك�س د�ئماً 

�أمام �لعامل، وحتظى بالحرت�م و�لتقدير يف �أي مهام تقوم بها يف �أي مكان.
ور�أى �شموه �أن »مترين درع �خلليج �مل�شرتك 1«، و�لعدد �لكبري من �لدول 
�لظروف  بطبيعة  �لعميق  �لوعي  توؤكد  فيه،  �مل�شاركة  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 
�ل��ظ��روف من  �ل��ت��ي مت��ر بها �ملنطقة و�ل��ع��امل، وم��ا تقت�شيه ه��ذه  ��دة  �مل��ع��قرَّ

تفرزه من  ما  �أن  للتعامل معها، خا�شة  �لد�ئم  �لع�شكري  �لتن�شيق  �شرورة 
�أخطار وحتديات، ويف مقدمتها �لتدخل ب�شوؤون �ملنطقة و�لتطرف �لإرهاب، 
على  �شو�ء  قوية،  حتالفات  خ��ال  من  �إل  بفاعلية  معها  �لتعامل  ميكن  ل 

�مل�شتوى �ل�شيا�شي، �أو �لأمني، �أو �لع�شكري.
�ملنطقة  يف  �لأ�شخم  �لع�شكري  �لتمرين  ه��ذ�  �إق��ام��ة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
�مل��ح��وري و�لريادي  ت��وؤك��د دوره����ا  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  �أر�����س  ع��ل��ى 
بها  �لكبرية  و�لثقة  و�لعامل،  �ملنطقة  و�ل�شتقر�ر يف  لاأمن  ركيزة  ب�شفتها 
و�لإمكانيات  �جلهود  لتن�شيق  حم��ور�ً  تكون  �أن  على  وبقدرتها  وب�شيا�شاتها 
م�شالح  و�شيانة  وحت�شينها  �ملنطقة  ��شتقر�ر  مل�شلحة  �لإقليمية  و�لقدر�ت 

دولها و�شعوبها.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شام �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جمل�ض الوزراء يعتمد اإن�ش�ء »املوؤ�ش�شة الحت�دية لل�شب�ب« لدعم الط�ق�ت ال�شب�بية
•• اأبوظبي-وام: 

�لحتادية  �ملوؤ�ش�شة  �إن�����ش��اء  ق��ر�ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  �عتمد 
ل��ل�����ش��ب��اب ل��ت��ع��زي��ز مت��ك��ني و�إ�����ش����ر�ك �ل�����ش��ب��اب يف خمتلف 
ق���ط���اع���ات �مل��ج��ت��م��ع و���ش��ق��ل و�إط�������اق ط���اق���ات وق�����در�ت 

و�إبد�عات و�أفكار �ل�شباب و�حت�شان مو�هبهم.
ياأتي ذلك يف �إطار حر�س و�هتمام حكومة �لإمار�ت بفئة 
�ل�شباب ليكونو� قادرين على حتمل �مل�شوؤوليات و�لبتكار 
بناء  ي�شاهم يف  �لإم��ار�ت��ي مبا  �ملجتمع  رف��اه  و�لإ�شهام يف 
م�شتقبل م�شتد�م للدولة مبا يحقق �أهد�ف روؤية �لإمار�ت 

�ملوؤ�ش�شة  و�شتعنى   .  2071 �لإم���ار�ت  ومئوية   2021
�لحتادية لل�شباب بالتن�شيق مع جمال�س �ل�شباب �ملحلية 
�ل�شبابية  و�لفعاليات  لاأن�شطة  �شنوية  �أج��ن��دة  و�شع  يف 
يف  �ملحلية  �ل�����ش��ب��اب  جم��ال�����س  م��ع  و�لتن�شيق  �ل���دول���ة،  يف 
�أه���د�ف وخطط  ت��و�ف��ق  �ل��دول��ة ل�شمان  �إم���ار�ت  خمتلف 
و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�أن�����ش��ط��ة ت��ل��ك �مل��ج��ال�����س م���ع �خلطط 
�ملوؤ�ش�شة  �شتتوىل  كما  �ل�شباب.  جم��ال  يف  للدولة  �لعامة 
مهمة �إن�شاء �ملر�كز و�لأندية �ل�شبابية يف �لدولة و�إد�رتها 
وتنظيم �لفعاليات وور�س �لعمل و�لأن�شطة فيها وكذلك 
�إن�شاء قاعدة بيانات للمجال�س �ل�شبابية وتوثيق بياناتها 

و�أن�شطتها وفعالياتها بالتن�شيق مع تلك �ملجال�س. وياأتي 
�إط����ار ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة لحت�شان  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف  ت��اأ���ش��ي�����س 
مبادر�ت و�أن�شطة �ل�شباب وتعزيز روح �لقيادة لديهم �شو�ء 
�أعقاب  يف  وذل��ك  �لتنفيذي،  �أو  �لت�شريعي  �ل�شعيد  على 
وزيرة  �ملزروعي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  معايل  تعيني 
دولة ل�شوؤون �ل�شباب يف �شن 22 عاما �شمن ت�شكيل حكومة 
�مل�شتقبل، وكان جمل�س �لوزر�ء قد �عتمد يف عام 2016 
تطلعات  �شيمثل  و�ل��ذي  لل�شباب  �لإم���ار�ت  جمل�س  �إن�شاء 
و�ل�شابات  �ل�����ش��ب��اب  م��ن  نخبة  وي�����ش��م  �ل�����ش��ب��اب  وق�����ش��اي��ا 

ليكونو� م�شت�شارين للحكومة يف ق�شايا �ل�شباب.

وفد ا�شتوين ي�شيد ب�خلدم�ت الذكية ملح�كم دبي
•• دبي-وام:

تقدمها  �لتي  �لذكية  وخا�شة  �أح��دث �خلدمات  على  دبي  زيارته حماكم  ��شتونيا خال  وفد من جمهورية  �طلع 
�ملحاكم للق�شاة و�ملر�جعني ومدى م�شاهمة هذه �خلدمات يف رقي م�شتوى �لكادر �لوظيفي و تاأثريها �لإيجابي 

على �لأد�ء �لعام للد�ئرة وذلك بال�شرعة و�لدقة يف �لت�شوية و�لف�شل يف �لدعاوي لتحقيق �لعد�لة يف �لدولة.
و��شتقبل �شعادة �لقا�شي عمر مري�ن قا�شي مبحكمة �لإ�شتئناف مبحاكم دبي �لوفد �لز�ئر برئا�شة ميهي�س �شيفارت 
يف  �ملركز  بها  يقوم  �لتي  و�ملمار�شات  �خلدمات  ��شتعغر��س  ..ومت  باأ�شتونيا  �ملعلومات  ونظم  �شجات  مركز  مدير 
و�أنظمة  و�لعقارية  �لتجارية  �ل�شجات  و�د�رة  �لق�شائية  �مللفات  للموؤ�ش�شات �حلكومية يف مايخ�س  �لدعم  توفري 
�ملحاكم بجمهورية �أ�شتونيا. و �أ�شاد �لوفد �لأ�شتوين باخلدمات �لذكية �لتي تقدمها حماكم دبي للق�شاة و�ملر�جعني 
ومدى م�شاهمة هذه �خلدمات يف تعزيز �لثقة بالنظام �لق�شائي حملياً ودولياً وتعزيز فعالية وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي 

و��شتقطاب وتنمية مو�رد ب�شرية حمفزة ذ�ت كفاءة عالية.

الإعالن عن اإن�ش�ء املجل�ض الع�ملي لالأقلي�ت امل�شلمة واأبوظبي مقر ع�م له

ح�مد بن زايد يكرم 39 ف�ئزا وف�ئزة بج�ئزة خليفة الرتبوية

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شلمة  لاأقليات  �لعاملي  للموؤمتر  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أعلنت 
يف �ملجتمعات غري �مل�شلمة خال موؤمتر �شحفي عقد يف �أبوظبي 
لاأقليات  �لعاملي  »�ملجل�س  با�شم  دولية  منظمة  �إن�شاء  عن  �م�س 

�مل�شلمة« على �أن تكون �أبوظبي مقر�ً عاماً له.
ت�شت�شيفه  �أن  �ملقرر  و�لذي من  للموؤمتر  �ملنظمة  �للجنة  وقالت 
�أبوظبي يومي 8 و9 مايو �ملقبل، �إنها تلقت �لكثري من �لر�شائل 
يف  �مل�شلمة  �لأقليات  متثل  وموؤ�ش�شات  �شخ�شيات  من  و�لطلبات 
�مل�شلمة،  �لأقليات  يجمع  عاملي  كيان  با�شتحد�ث  تطالب  �لعامل 
وذلك بعد �لإعان عن ��شت�شافة �أبوظبي لهذه �لفعالية �لعاملية 

خال �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقدته يوم 14 فرب�ير �ملا�شي.
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد  علي  �لدكتور  وك�شف معايل 
من  �ن��ط��اق��ا  �أن���ه  �ل�شحفي،  �مل��وؤمت��ر  خ���ال  ل��ل��م��وؤمت��ر  �ملنظمة 
�لر�شالة �حل�شارية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لهادفة �إىل 
ن�شر ثقافة �ل�شلم لتحقيق �لأمن �ملجتمعي، وتر�شيخ قيم �لعي�س 
�مل�شرتك و�لحرت�م �ملتبادل بني �شعوب �لعامل، وتعزيز �لت�شامح 
�أتباع �لأديان و�رتكاز�ً على طلبات كثري من قياد�ت  و�حلو�ر بني 
موؤ�ش�شات �لقليات �مل�شلمة، �أعلنت �للجنة �لعليا �ملنظمة للموؤمتر 
�إطاق  عن  �مل�شلمة  غري  �ملجتمعات  يف  �مل�شلمة  لاأقليات  �لعاملي 

منظمة دولية »�ملجل�س �لعاملي لاأقليات �مل�شلمة«.
�لعاملي  �ملوؤمتر  �إّب��ان  �شتنعقد  �لتاأ�شي�شية  �جلمعية  �أن  �إىل  و��شار 
يف  يعقد  و�ل���ذي  �مل�شلمة  غ��ري  �ملجتمعات  يف  �مل�شلمة  ل��اأق��ل��ي��ات 
موؤ�ش�شاتي  ك��ي��ان  مبنزلة  �ملجل�س  ليكون  �ملقبل،  م��اي��و  �أب��وظ��ب��ي 
�لتطبيقية  مبمار�شاتها  وي��رت��ق��ي  �مل�شلمة  �لأق��ل��ي��ات  دور  ي��ع��زز 
�ملوؤمتر  �أن  خا�شة  �ل��دول��ي��ة،  �ملحافل  جانب  �إىل  جمتمعاتها،  يف 

�أك��ر من  �إىل  500 م�شارك ينتمون  �أك��ر من  �شي�شهد م�شاركة 
140 دولة.

و�أ�شار �لنعيمي �إىل �أن �أكر من ن�شف مليار م�شلم - �أي ما يو�زي 
دينية وب�شرية يف  �أقلية  – يعي�شون حالة  �لإ�شامية  �لأم��ة  ثلث 
بلد�ن متعددة �لثقافات و�لأديان و�لأعر�ق، ومع �زدياد �لتحديات 
ثقافة  لن�شر  �ملتز�يدة  �حلاجة  ب��رزت  �لأقليات،  هذه  تو�جه  �لتي 
�لعتز�ز بالنتماء �لوطني و�لتفاعل مع باقي �ملكونات �ملجتمعية، 
من  �لأق��ل��ي��ات  تلك  ت��و�ج��ه  �لتي  �لفكرية  �لتحديات  على  ع��اوة 
تغلغل لتيار�ت �لغلو و�لتطرف �أو من ت�شدي �مل�شهد �ل�شيا�شي من 
طرف �أحز�ب �لعن�شرية و�لكر�هية لاآخر، ما تطلب من �جلميع 
�لأق��ل��ي��ات يف جمتمعاتها  تلك  دم��ج  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �جل��ه��ود  تعزيز 
�أو  �لعن�شري  �لتمييز  من  وحمايتها  وروحيا  فكريا  وحت�شينها 

�لتطهري �لعرقي.
ونّوه �لدكتور علي �لنعيمي باحلاجة �لتي دعت �إىل �إطاق مبادرة 
عاملية ر�ئدة ت�شاعد على تعزيز مفهوم �ملو�طنة ون�شر قيمها لدى 
بلد�نها،  تنمية  يف  فاعل  �أ�شا�شي  كمكّون  �مل�شلمة،  �لأقليات  �أبناء 
�لإ�شام  عن  �لنمطية  �ل�شورة  ت�شحيح  على  �لعمل  خ��ال  من 
�لطبيعية  حقوقهم  �لأقليات  لهذه  للمنتمني  ت�شمن  و�مل�شلمني 
يف ممار�شتهم �شعائرهم وفق �مل�شامني �لأممية حلقوق �لأقليات 
�لدينية و�لعرقية مما ي�شمن حق �ملجتمعات يف �لتعددية �لثقافية 

و�لدينية.
�مل�شلمة يعد موؤ�ش�شة دولية  �لعاملي لاأقليات  �أن �ملجل�س  و��شاف 
و�لرتقاء  �مل�شلمة  �لأقليات  موؤ�ش�شات  جهود  تن�شيق  �إىل  تهدف 
بدورها �لوظيفي من خال ت�شجيع �أفر�د �لأقليات �مل�شلمة على 
�مل�شاهمة يف نه�شة دولهم �ملدنية و�لقت�شادية، وت�شحيح �ل�شورة 
�لنمطية عن �لإ�شام و�لأقليات �مل�شلمة، ولتج�شري �لهوة �لفكرية 

و�لثقافية بني مكونات �ملجتمع �لإن�شاين.
عن  ب��دي��ا  ي��ك��ون  �أن  ي��ه��دف  ل  �ملجل�س  ه���ذ�  �أن  �لنعيمي  و�أك����د 
�أو  �مل�شلمة  �لأق��ل��ي��ات  جمتمعات  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ملحلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة، ب��ل ���ش��ريك��ز ن�شاطه ع��ل��ى م�����ش��اع��دة هذه 
�أوطانهم،  خدمة  يف  �لأف���ر�د  دور  تفعل  �آل��ي��ات  لو�شع  �ملوؤ�ش�شات 
م���ن خ����ال م��ن�����ش��ة ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى ت���ب���ادل �ل���ت���ج���ارب و�لعمل 
�لقادمة  لاأجيال  �أف�شل  م�شتقبل  بناء  من  ليتمكنو�  �مل�شرتك، 
بلد�ن  حكومات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  على  �حل��ر���س  م��ع  جمتمعاتهم  يف 

�لأقليات �مل�شلمة لتحقيق ذلك.
�للجنة  رئي�س  نائب  �لب�شاري  حممد  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��ار  جهته  م��ن 
�ملجتمعات  يف  �مل�شلمة  لاأقليات  �لعاملي  للموؤمتر  �ملنظمة  �لعليا 
غري �مل�شلمة �إىل �أن »�ملجل�س �لعاملي لاأقليات �مل�شلمة« �شي�شطلع 
مبجموعة من �ملهام �لتي تعزز من ممار�شات �لأقليات �مل�شلمة يف 
�بنائها وجمتمعاتها،  �أد�ئها جتاه  فعالية  وزي��ادة  �ملختلفة  �ل��دول 
وذلك من خال �إطاق عدد من �ملبادر�ت ذ�ت �لعاقة باأهد�ف 
�لعاملي  �مل��ي��ث��اق  ومنها  �إط��اق��ه،  ع��ن  �لإع����ان  �ل���ذي مت  �ملجل�س 
�ل�شرت�تيجية  و�خلطة  و�حل��ري��ات،  للحقوق  �مل�شلمة  لاأقليات 

للنهو�س بالدور �حل�شاري لاأقليات �لإ�شامية.
�لدور  تفعيل  �ملجل�س هي  روؤي��ة  �أن  �لب�شاري عن  �لدكتور  وك�شف 
و�لتعددية  �مل��و�ط��ن��ة  قيم  لتعزيز  �مل�شلمة  لاأقليات  �حل�����ش��اري 
�ل�شر�كة  تعزيز  يف  �ملتمثلة  ر�شالته  �إب���ر�ز  خ��ال  م��ن  �لثقافية، 
من �أجل �شامة �لأوط��ان و�أمنها، كما يهدف �ملجل�س �إىل تعزيز 
�مل�شلمة  �لأقليات  جمتمعات  يف  �لنا�شطة  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لتن�شيق 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�لتن�شيق  بينها  فيما  �خل��رب�ت  وتبادل 

و�ملنظمات �لدولية و�ملحلية خلدمة ر�شالتها.
�لعمل على  �إىل  �لب�شاري  �لدكتور حممد  �ملجل�س بح�شب  يهدف 

�لثقافية  �خل�شو�شيات  و�ح����رت�م  �لثقافية  �ل��ت��ع��ددي��ة  ت��اأ���ش��ي��ل 
قيم  تعزيز  على  و�لعمل  �لعامل،  يف  �مل�شلمة  لاأقليات  و�لفكرية 
ونبذ  ون�شرها،  �لوطني  و�لنتماء  و�لت�شامح  و�حل��و�ر  �لع��ت��د�ل 
�لتع�شب �لديني و�لكر�هية لاآخر، و�لتاأكيد على تعزيز �حلقوق 
من  �أ�شيا  حقا  باعتبارها  �مل�شلمة  لاأقليات  و�ل�شيا�شية  �ملدينة 

حقوق �لإن�شان وفقا للمو�ثيق �لدولية و�لوطنية.
تاأ�شيل  ب�����ش��رورة  ت��وؤم��ن  للموؤمتر  �ملنظمة  �للجنة  �أن  و����ش��اف 
خطاب ديني ي�شاعد على متكني جمتمعات �لأقليات �مل�شلمة من 
�لتوفيق بني مقت�شيات �لنت�شاب �إىل �لدين ومقت�شيات �لنتماء 
�إىل  بالإ�شافة  �ملو�طنة لديها،  �لوطن، مبا يكفل تعزيز قيم  �إىل 
�ملت�شددة  �لدينية  �جلماعات  خطر  من  �مل�شلمة  �لأقليات  توعية 

ومو�قعها �لإلكرتونية.
�إىل  ك��ذل��ك  ي��ه��دف  �ملجل�س  �إن  �ل��ب�����ش��اري  �ل��دك��ت��ور حممد  وق���ال 
للحد  و�حلقوقية  و�لقانونية  و�ملهنية  �لأكادميية  �لآليات  تفعيل 
�لإعام،  �مل�شلمة يف  �لإ�شام و�لأقليات  �لنمطية عن  �ل�شور  من 
عاوة على تاأهيل �لأ�شر و�لن�شاء و�ل�شباب و�لأطفال من �لأقليات 
بهويتهم  و�لع���ت���ز�ز  �مل��و�ط��ن��ة  ع��ل��ى  �ل��رتب��ي��ة  جم���ال  يف  �مل�شلمة 

�لوطنية و�لثقافية و�لدينية و�مل�شاهمة يف تنمية جمتمعاتهم.
و�أكد �أن �ملجل�س �شي�شلط �ل�شوء على جناحات �أبناء �لأقليات حول 
و�مل�شاهمة  �لإيجابية  �ملمار�شات  تعزز  �لتي  �لنماذج  ون�شر  �لعامل 
�حل�شارية لأفر�د �لأقليات �مل�شلمة من خال تفاعلها �ملنفتح مع 
باقي مكونات جمتمعاتها، بالإ�شافة �إىل �إعد�د وتهيئة �لقياد�ت يف 
�لأقليات �مل�شلمة من خال و�شع �لنظم و�لرب�مج �ملنا�شبة لتنمية 
موؤ�ش�شات  مبختلف  و�ل��ق��ادة  �لب�شرية  �مل����و�رد  ك��ف��اء�ت  وت��ط��وي��ر 
�لأقليات �مل�شلمة، و�إطاق من�شات للتو��شل بني قياد�ت �لأقليات 

�مل�شلمة ومد ج�شور �لتعاون فيما بينها.

•• اأبوظبي -وام: 

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  تقدم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�أمناء جائزة خليفة  رئي�س جمل�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�ل�شمو  �شاحب  م��ق��ام  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  بخال�س  �ل��رتب��وي��ة 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” على 
�مل�شتمر  �شموه  ودع��م  �لرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  �لكرمية  رعايته 
لها منذ �إطاقها عام 2007 ما كان له دور يف جعل �جلائزة يف 
ريادة �جلو�ئز �لعربية �لتي يتطلع �إليها �ملعلمون وكبار �لباحثني 

و�ملفّكرين و�لرتبويني.
�ل����ذي نظمته �جل���ائ���زة �م�����س لتكرمي  ج���اء ذل���ك خ���ال �حل��ف��ل 
�لفائزين بدورتها �ل� 11 يف ق�شر �لإمار�ت باأبوظبي و�شهده نيابة 
عن �شموه ..�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 

عهد �أبوظبي.
ومت خال �حلفل تكرمي معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
�لعتبارية  �لرتبوية  �ل�شخ�شية  �ختياره  �لت�شامح مبنا�شبة  وزير 

وذلك تقدير�ً لإ�شهاماته وجهوده �لبارزة يف دعم م�شرية �لتعليم.
فائز� وفائزة   39 نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حامد بن  �شمو  كما كرم 
�إ�شافة  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة  د�خ���ل  م��ن  فئاتها  باختاف  ب��اجل��ائ��زة 
�ملتميزة  �لإمار�تية  �لأ�شرة  بجائزة  فازت  �إمار�تية  �أ�شر  �ىل ثاث 
و�لتي طرحتها �جلائزة يف دورتها �حلالية لأول مرة وذلك تقدير� 

لإ�شهاماتهم يف دفع �مل�شرية �لتعليمية.
�لتي  �لكلمة -  �آل نهيان يف  ز�ي��د  �ل�شيخ من�شور بن  و�أع��رب �شمو 
�إبر�هيم �حلمادي وزير  �ألقاها نيابة عن �شموه معايل ح�شني بن 
ل�شاحب  �ل�شديدة  بالتوجيهات  فخره  ع��ن   - و�لتعليم  �لرتبية 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�لعملية  �مل�شلحة وجهوده يف دعم وتطوير  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لإم���ار�ت  دول���ة  يف  و�لإب��د�ع��ي��ة  و�لثقافية  و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة 
لإعد�د وتاأهيل �أجيال ت�شارك يف �لنه�شة �لتنموية �لتي ت�شهدها 

�لدولة يف �ملجالت كافة.
“ �ن �حتفال �ليوم  �آل نهيان  وق��ال �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�ي��د 
�لدولة  �ح��ت��ف��اء  م��ع  ي��ت��ز�م��ن  �ل��رتب��وي  و�ل��ف��ك��ر  �لتعليم  ب��رج��ال 

مبئوية �لقائد �ملوؤ�ّش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�إذ  �لتعليم  �ملد�ر�س ون�شر  طيب �هلل ثر�ه �لذي كان ر�ئ��د� يف بناء 
نظر د�ئما �إىل �لتعليم باعتباره قاطرة �لتنمية و�لركيزة �لأ�شا�شية 
�لتي تتخذ  �ملتقّدمة  �لروؤية  تلك  �لتقّدم و�لزده��ار وبف�شل  نحو 
من بناء �لإن�شان قاعدة للتحول ت�شهد بادنا �ليوم هذه �لنه�شة 

�حل�شارية �مل�شهودة”.
و�أ�شار �شموه �إىل �ن �لحتفال يج�شد �ملكانة �لبارزة جلائزة خليفة 
�جلو�ئز  تت�شّدر  �أن  قليلة  �شنو�ت  خ��ال  جنحت  �لتي  �لرتبوية 
من  ع���اٍل  م�شتوى  م��ن  ب��ه  �لتزمت  مب��ا  وعربيا  حمليا  �ل��رتب��وي��ة 
�جلودة و�لتمّيز و�لإبد�ع وما ��شتحدثته من فروع جديدة خدمت 

�لقطاعني �لرتبوي و�ملجتمعي.
من  ك��ل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  هناأ  �خل��ت��ام  ويف 
وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  من  �ملر�ّشحني  وكذلك  �لفوز  �شرف  ن��ال 
�شكر  كما  �ملتمّيزة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأ���ش��رة  فئة  عن  �لفائزون  ل�شّيما 
�ل�شركاء  وجميع  �لعمل  وف���رق  للجائزة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  �شموه 

�ل�شرت�تيجيني �لذين دعمو� م�شرية �جلائزة .

حامد  �ل�شيخ  �شمو  بو�شول  ب��د�أت  قد  �لحتفال  فعاليات  وكانت 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي نيابة عن ر�عي 
�لعمل  ف��ري��ق  م��ع  ت��ذك��اري��ة  ���ش��ورة  ل�شموه  �لتقطت  �حل��ف��ل حيث 
بالأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لرتبوية، وبعد ذلك عزف �ل�شام 
�آي��ات بينات من �لذكر �حلكيم  �لوطني لدولة �لإم��ار�ت ثم تليت 

للطالب عبد�لرحمن �لعامري من مدر�شة �لحتاد باأبوظبي .
�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  من  كل  �لتكرمي  حفل  ح�شر 
وزير  �حلمادي  �إبر�هيم  بن  ح�شني  ومعايل  �لت�شامح  وزير  نهيان 
�لرتبية و�لتعليم ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة 
�شامل  بنت  ميثاء  �ل��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل  �ل��ع��ام  �لتعليم  ل�شوؤون  دول��ة 
�خلييلي  خمي�س  مغري  �لدكتور  وم��ع��ايل  دول��ة  وزي���رة  �ل�شام�شي 
رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع ومعايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل 
�لنعيمي  ر��شد  �لدكتور علي  �ل�شحة ومعايل  د�ئ��رة  رئي�س  حامد 
رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة ومعايل �لدكتور خالد �لكركي ع�شو 
جامعة  رئي�س  �خل�شت  حممد  و�ل��دك��ت��ور  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 

�لقاهرة وعدد من �لقياد�ت �لرتبوية و�لأكادميية.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خ�رجية الأرجنتني
•• اأبوظبي-وام: 

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�ل���ت���ع���اون �ل�����دويل م��ع��ايل جورج 

فوري وزير خارجية �لأرجنتني.
ج��رى خ��ال �للقاء �ل��ذي عقد يف 
�ل��وز�رة باأبوظبي بحث  دي��و�ن عام 
بني  �مل�شرتكة  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
وتنمية  تعزيزها  و�شبل  �لبلدين 
�ل���ع���دي���د من  �ل���ت���ع���اون يف  �أوج�������ه 
�جلانبان  ت���ب���ادل  ك��م��ا  �مل����ج����الت. 
وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر ح�����ول ع�����دد من 
ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا 
وبحثا جممل  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام 
�ملنطقة. ورح��ب �شمو  �لأو���ش��اع يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
ب��زي��ارة م��ع��ايل ج���ورج ف���وري وزير 
خ��ارج��ي��ة �لأرج��ن��ت��ني م���وؤك���د�ً على 
�ل��ع��اق��ات �ل��وط��ي��دة �ل��ت��ي جتمع 
و�لأرجنتني  �لإم������ار�ت  دول����ة  ب��ني 
تطويرها  على  �مل�شتمر  و�حل��ر���س 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
جورج  ملعايل  تكرمياً  غ��د�ء  م��اأدب��ة 

فوري و�لوفد �ملر�فق له.
�ل�شيخ  �شمو  وق��ع   .. �للقاء  وعقب 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان ومعايل 
�تفاقية  ف����وري وزي����ر ع��ل��ى  ج����ورج 
�ملتبادلة  و�حل���م���اي���ة  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع 

معايل  �أك��د  جانبه  من  وتعزيزها. 
ج����ورج ف����وري ح��ر���س ب����اده على 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  ع��اق��ات  تعزيز 
مع دولة �لإمار�ت يف �شتى �ملجالت 
م�شيد�ً باملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى 
بها دولة �لإمار�ت على �ل�شعيدين 
�لإق��ل��ي��م��ي و�ل������دويل. و�أق�����ام �شمو 

�لإمار�ت  دول��ة  ب��ني  لا�شتثمار�ت 
وجمهورية  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 

�لرجنتني.
ك��م��ا وق����ع �جل���ان���ب���ان ع��ل��ى مذكرة 
�ملتبادل  �لع�����رت�ف  ب�����ش��اأن  ت��ف��اه��م 
من  �ل�شادر  �لطو�رئ  �شفر  بجو�ز 

�لبلدين.

وطني الإم�رات تطلق ور�ش� وحم��شرات �شمن فع�لي�ته� يف ع�م زايد
•• دبي-وام:

حما�شر�ت  �شل�شلة  �لإم����ار�ت  وط��ن��ي  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
وور�س �شمن فعاليتها �خلا�شة بعام ز�يد بد�أتها بور�شة 
تفاعلية نفذتها �أم�س �لول بعنو�ن )ز�يد فخر و�عتز�ز( 
جتارة  ب��غ��رف��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  م��ع  بالتن�شق 
بالهول  ���ش��ر�ر  �مل��ح��ا���ش��رة  و�أل��ق��ى  �ل��ف��ج��رية.  و�شناعة 
�ل��ف��ا���ش��ي م��دي��ر م��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي �لإم������ار�ت بح�شور 
�ل�����ش��م��اح��ي م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة �لفجرية  ���ش��ع��ادة ���ش��ن��دي��ة 
نائب مدير منطقة  ر��شد �خلطيبي  و�شعيد  �لتعليمية 
مدير  نائب  عبيد  جميع  و�شلطان  �لتعليمية  �لفجرية 
�أولياء  من  وع��دد  �لفجرية  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
�أمور �لطلبة وموظفني من موؤ�ش�شات ودو�ئر حكومية 
�إن  بالهول  وق��ال  �مل��د�ر���س.  لطلبة  بالإ�شافة  وحملية 
�ملحا�شرة هي بد�ية فعاليات و�أن�شطة متنوعة �شتنفذها 
�ملوؤ�ش�شة خال عام ز�يد 2018 �حتفاء بذكرى �لقائد 
�ملوؤ�ش�س ولا�شتفادة من �ل�شو�هد �لتاريخية �لتي توؤكد 
�لدولة  بناء  عنه  نتج  �ل��ذي  �لحت���اد  بنيان  ر���ش��وخ  على 
جمالت  يف  عاملية  م�شتويات  على  �حلا�شلة  �لحت��ادي��ة 

�لقت�شاد و�لتنمية و�لبتكار.
�أن���ه بف�شل �لأف���ق �لإق��ل��ي��م��ي و�ل��ع��رب��ي للفكر  و�أ���ش��اف 
�لتجربة �لحتادية  ز�يد حظيت  �ل�شيخ  �لحت��ادي عند 
�أعظم  �لإم��ار�ت باهتمام كبري لأنها و�ح��دة من  لدولة 

�لنماذج �لناجحة بنه�شتها ومكت�شباتها.
وق���دم���ت �مل��ح��ا���ش��رة ق�����ر�ءة يف »م���ب���ادئ �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د« 
�لتنمية  وموؤ�شر�ت  و�لأخ��اق  �لوطنية  بقيم  �ملرتبطة 
ز�يد  �ل�شيخ  حكمة  و�ن  و�لتعاي�س  و�ل�شعادة  و�لتعليم 
�لتاريخية  �لإم��ار�ت��ي��ني  وح��دة  ��شتنها�س  ع��ن  �أث��م��رت 
�إىل  م�شتندة  �لعربي  �خلليج  يف  حديثة  دول���ة  و�إق��ام��ة 
وحدة �لأر�س على �مل�شتوى �جلغر�يف و�ل�شكاين ووحدة 

�لتاريخ و�مل�شري يف زمن �ل�شعاب و�لتحديات.
وجنح �ل�شيخ ز�يد يف تكوين دولة �شاخمة غنية ب�شعبها 
عن  ز�ي��د  �ل�شيخ  حكمة  �أث��م��رت  فقد  �لأ�شيل  وتاريخه 
�ل�شتات  مللم  �ن  �لقوية بعد  �لأم��ة  تكوين وتوحيد هذه 
و�شنع دولة عاملية �حتلت �ملر�كز �لأوىل يف �أهم �ملوؤ�شر�ت 
ل�شنة  �ل��ع��امل��ي  �لتناف�شية  تقرير  وح�شب  �لتناف�شية. 
2017 ت�شدرت �لإمار�ت �ملركز �لأول يف موؤ�شر »كفاءة 
20 �قت�شاد�  �لنفاق �حلكومي« و�شنفت �شمن �أف�شل 
تناف�شيا و�لأوىل يف جودة �لقر�ر�ت �حلكومية ومرونة 
لتطبيق  �لت�شريعية  �لبيئة  ودعم  �حلكومية  �ل�شيا�شات 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ن  �لفا�شي  وو�أو�شح  �لتكنولوجيا. 
ز�يد كان يتمتع بطبيعة �أبوية بينه وبني �أبناء �ملجتمع 
�لتي  �لأب��وي��ة  �مل�شحة  ه��ذه  �أث��م��رت  �لإم�����ار�ت حيث  يف 
ت�شري بني �لقيادة و�ل�شعب عن منح �ل�شعور بامل�شوؤولية 
�ل�شعب طاقة م�شاعفة وقدر�ً  �أف��ر�د  �لقادة جتاه  لدى 

كبري�ً من �لهتمام.
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اأخبـار الإمـارات
اإق�مة دبي توفر جتربة �شفر ذكية ب�لعتم�د على الذك�ء ال�شطن�عي

•• دبي-وام:

وقعت �لإد�رة �لعامة لاإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي مذكرتي 
 ”SENZIT MEA FZ LLC“ �شركة  م��ع  تفاهم 
ل�شتخد�م   “  ISNSC R&D FZ LLC“ و���ش��رك��ة 
للم�شافرين  �شل�شة  رح��ل��ة  ت��وف��ري  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
ب�شكل  �ل�شطناعي  �لذكاء  ودم��ج  �لذكية  �ملمر�ت  با�شتخد�م 
ك��ام��ل يف ع��م��ل��ي��ة ���ش��ري �مل�����ش��اف��ري��ن ع��ن��د ����ش��ت��خ��د�م �ملمر�ت 

�لذكية.
�ملدير  م�شاعد  نائب  �لفا�شي  خالد  �ل��ر�ئ��د  �ملذكرتني  وق��ع 
�إقامة  للخدمات �لذكية رئي�س فريق م�شرعات �مل�شتقبل من 

دبي وذلك �شمن م�شاركة �لإد�رة يف �لدورة �لر�بعة مل�شرعات 
دبي �مل�شتقبل.

ومتثل هذه �لإ�شافة حلول مبتكرة �شت�شهم يف تغري جذري يف 
رحلة �مل�شافر دون توقف �أو �ت�شال مبا�شر مع �لبو�بات لقر�ءة 

وم�شح �ل�شمات �حليوية بالعتماد على �لذكاء �ل�شطناعي.
وقال �شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �لإد�رة �لعامة 
�لتفاهم  �ن توقيع مذكرتي  �لأجانب بدبي  لاإقامة و�شوؤون 
جاء يف ظل �لتطور�ت �ملت�شارعة �لتي ت�شهدها دولة �لإمار�ت 
حكومة  تكون  ب��اأن  �مل�شتقبلية  �حلكومية  �لتوجهات  وبف�شل 
�لإمار�ت �لأوىل يف �لعامل يف ��شتثمار �لذكاء �ل�شطناعي يف 
�خلدمات �حلكومية ومبا يتو�فق مع �ل�شرت�تيجة �لوطنية 

ل��اب��ت��ك��ار يف ت��ط��وي��ر جم���ال �ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي يف �ملجال 
جديد  حياة  و�أ�شلوب  مبتكرة  بيئة  بخلق  و�ملتعلقة  �حلكومي 
�لأمر �لذي �شيثمر بدوره مبكا�شب وطنية و�قت�شادية ت�شب 
يف م�شلحة �لإمار�ت ..موؤكد�ً �أن �إقامة دبي م�شتمرة بدورها 
يف تقدمي خدمات ذكية ومبتكرة وجعل �لبتكار جزء�ً ل يتجز�أ 

من �لثقافة �ملوؤ�ش�شية من بني �أهد�فها �لتي و�شعتها.
من جانبه �أو�شح �لر�ئد خالد �لفا�شي �أن �إقامة دبي تهدف 
�لفرتة  تقلي�س  ع��ل��ى  يعمل  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  يف  �لإ���ش��ه��ام  �إىل 
بطريقة  �لدولية  دب��ي  مطار�ت  يف  �مل�شافرين  مل��رور  �لزمنية 
نف�س  ويف  �مل�شافرين  و���ش��ع��ادة  ر���ش��ا  حتقق  ومبتكرة  �شريعة 

�لوقت تخلق جتربة �شفر متميزة.

انطالق ت�شفي�ت ج�ئزة » دار الرب 
للقراآن وال�شنة النبوية« بدورته� الث�منة

•• عجمان-وام: 

على  �لثامنة  بدورتها  �لنبوية  و�ل�شنة  للقر�آن  �ل��رب  د�ر  جلائزة  �لأول��ي��ة  �لت�شفيات  �أم�س  �نطلقت 
بجامعة  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  ز�يد  �ل�شيخ  وذلك مبركز  باإمارة عجمان  �لتعليمية  �ملنطقة  م�شتوى 
عجمان وبهذه �ملنا�شبة قال في�شل �ل�شحر�وي مدير �جلمعية باإمارة عجمان يف ت�شريحات له �إن عدد 
�مل�شاركني يف �لدورة �حلالية �لتي تنظم ب�شر�كة ��شرت�تيجية مع جامعة عجمان بلغ 1550 م�شاركا 
وم�شاركة ميثلون خمتلف �ملر�حل �لدر��شية .. مو�شحا �أنه �شارك خال �ليوم �لأول من �لت�شفيات 
�أرب���ع جلان  �أن  �إىل  �ل�شحر�وي  و�أ���ش��ار  �لأط��ف��ال.  ري��ا���س  م��ن  �أغلبهم  216 طالبا وطالبة  �لأول��ي��ة 
متخ�ش�شة بعلوم �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية تتوىل �ختبار �لطاب على �أن ت�شتمر هذه �لت�شفيات 

حتى �لر�بع و�لع�شرين من �ل�شهر �حلايل ومن ثم ينتقل �ملتاأهلون �إىل �لت�شفيات �لنهائية?.

حمدان بن حممد يوجه ب�عتم�د البتك�ر يف مب�درات تعزيز تن�ف�شية دبي
•• دبي-وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
ب�شرورة �عتماد �لبتكار يف مبادر�ت تعزيز تناف�شية دبي وجمتمع �عمالها 
�لعام و�خلا�س �لتي متيز دبي  �ل�شر�كة بني �لقطاعني  و�لعمل على تعزيز 
�إىل �لإ�شر�ع يف تطبيق هذه �ملبادر�ت �لنوعية �لتي  �أعمالها د�عياً  وجمتمع 
تعزز من مكانة دبي �لعاملية وقدرتها على ��شتقطاب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت 

�لأجنبية.
جاء ذلك خال زيارة �شموه لغرفة جتارة و�شناعة دبي و�لتي ك�شفت �لغرفة 
�ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �ل��ت��ز�م��اً  وذل��ك  �لتنفيذية  خطتها  ع��ن  خالها 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” بت�شهيل �إجر�ء�ت ممار�شة �لأعمال وتخفي�س كلفتها 
بيئة  بتناف�شية  لارتقاء  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  وتعزيز 

�لأعمال وجاذبيتها لا�شتثمار�ت �خلارجية.
و�طلع �شموه خال �لزيارة على تفا�شيل �ملبادرتني �للتني �أطلقتهما �لغرفة 
د�عياً �إىل تكثيف �جلهود وتطوير �خلدمات مبا يتنا�شب مع �ل�شمعة �لعاملية 
ملجتمع �لأعمال بالإمارة وجهود تنويع �لقت�شاد و�شناعة م�شتقبل �لأعمال. 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لغرير  �شيف  ماجد  �شعادة  و��شتعر�س 

و�شناعة دبي �جلهود �ملبذولة و�ملبادر�ت �ملتنوعة �لتي توفرها �لغرفة لقطاع 
�لأعمال بالإمارة و�لتي تو�كب جهود �حلكومة خللق بيئة حمفزة لاأعمال 
�قت�شادية حيوية  �لأجنبية يف قطاعات  �ملزيد من �ل�شتثمار�ت  و��شتقطاب 
ت�شتهدف  حمدثة  ��شرت�تيجية  �طلقت  �لغرفة  �ن  �إىل  ..م�شري�ً  ورئي�شية 
لل�شركات  ج��اذب��ة  كوجهة  دب��ي  مكانة  وتعزيز  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  يف  �لتو�شع 

�لعاملة يف �ملجالت �حليوية �لتي حددتها خطة دبي 2021.
وت�شمنت �ملبادرة �لأوىل تاأ�شي�س جمل�س ��شت�شاري لل�شركات �لعاملية �لعاملة 
يف دبي لتعزيز م�شاهمتها يف دعم �آلية �تخاذ �لقر�ر�ت لبيئة �لأعمال وحت�شني 

دورها يف منظومة بناء �لقت�شاد و�عتماد �شيا�شات �لتنويع �لقت�شادي.
تعترب  و�ل��ت��ي  دب��ي  يف  �لعاملة  �لعاملية  �ل�شركات  ك��ربي��ات  �ملجل�س  و�شي�شم 
لأف�شل  فورت�شن  جملة  لئحة  �شمن   500 �ل�  �لعاملية  �ل�شركات  �أب��رز  من 

�ل�شركات �لعاملية.
و�شت�شكل هذه �ملبادرة نقلة نوعية لدور �لقطاع �خلا�س يف �شياغة م�شتقبله 
حيث �شتمكن �ل�شركات �لعاملية �لعاملة يف دبي من لعب دور �كرب يف �لقت�شاد 
�لعاملية  لل�شركات  وجاذبيتها  لدبي  و�لرتويج  �لإيجابية  م�شاهمتها  وتعزيز 
مفهوم  من  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �شتعزز  ..كما  �ملحورية  و�ل�شناعات  �لقطاعات  يف 
بها  يقوم  �لتي  �لنقا�شات  �شت�شمل  حيث  �حلكومة  تعتمده  �ل��ذي  �ل�شفافية 

�ملجل�س �ل�شت�شاري مو��شيع حيوية تهم قطاع �لأعمال بالإمارة.

من  �شركائنا  مع  �لعمل  دبي  غرفة  �أطلقتها  �لتي  �لثانية  �ملبادرة  وت�شمنت 
�لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية �ملعنية على تخفي�س تكلفة �لأعمال من خال 
تقليل  يف  �لكبري  �لأث��ر  له  �شيكون  مما  �ملحلية  و�لقو�نني  �لر�شوم  مر�جعة 
�لأعباء �ملالية على �ل�شركات وم�شاعدتها على تذليل �لتحديات �لتي تو�جهها 
لاأعمال  وجاذبيتها  دب��ي  تناف�شية  تعزيز  يف  �لكبري  �لأث��ر  له  �شيكون  مما 
وحت�شني ثقة جمتمع �لأعمال باحلكومة وتعزيز ثقة �مل�شتثمرين يف �خلارج 

بجدية �حلكومة وحر�شها على دعم قطاع �لأعمال وتعزيز تناف�شيته.
و�لدو�ئر  و�لهيئات  �خل��ا���س  �لقطاع  م��ع  �لتن�شيق  على  �لغرفة  و�شتعمل 
حلول  �إىل  للو�شول  �لتنفيذي  �ملجل�س  ب��اإ���ش��ر�ف  وذل��ك  �ملعنية  �حلكومية 
�لأعمال و�عتمادها  �لر�شوم وتطابقها مع �شرور�ت ممار�شة  ت�شمن تناغم 

على �ملرونة �لتي تكفل لقطاع �لأعمال ممار�شة ن�شاطاته ب�شهولة وي�شر.
وبدوره �أثنى �شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�شناعة دبي على 
�لتحديات  ومعاجلة  �خلا�س  �لقطاع  دع��م  يف  �حلكومة  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور 
�لتي يو�جهها وتذليلها ..معترب�ً �أن مو�فقة �ملجل�س �لتنفيذي حلكومة دبي 
على تاأ�شي�س جمل�س ��شت�شاري لل�شركات �لعاملية يف دبي حتت مظلة �لغرفة 
�لأعمال  تكلفة  لتخفي�س  �ملعنية  �جل��ه��ات  وك��اف��ة  �ل��غ��رف��ة  ب��ني  و�لتن�شيق 

�شي�شاهم بتعزيز تناف�شية دبي وجاذبيتها لا�شتثمار�ت �خلارجية.
و�عترب �شعادته �أن �إطاق هاتني �ملبادرتني يعزز من تناف�شية دبي ومكانتها 

ع��ل��ى �مل�شهد �لق��ت�����ش��ادي �ل��ع��امل��ي وي��ط��ور �ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني �لعام 
دب��ي وجهة  ل��اإم��ارة ويجعل م��ن  �لتنموية  �لأه����د�ف  و�خل��ا���س مب��ا يحقق 
�لعام  �لقطاعني  بني  �لناجحة  �ل�شر�كات  وتطوير  تاأ�شي�س  يف  بها  يحتذى 

و�خلا�س يف �لعامل.
�أن تاأ�شي�س جمل�س ��شت�شاري لأبرز �ل�شركات �لعاملية �لعاملة  و�أكد بوعميم 
يف دبي يعطي زخماً قوياً للقطاع �خلا�س يف �لإمارة ويجعله �شريكاً حقيقياً 
�أ�شا�شياً يف عملية �تخاذ قر�ر�ت  يف تطوير بيئة �لأعمال وتنميتها وعن�شر�ً 
�ملجل�س  تاأ�شي�س  �لإع��ان عن  �أن  لها معترب�ً  �ملنظمة  و�لت�شريعات  �لأعمال 
يبعث ر�شالة ثقة للم�شتثمرين د�خل �لدولة وخارجها باأنهم جزء ل يتجز�أ 
�إليها  ُي�شتمع  وتو�شياتهم  �لأع��م��ال  جمتمع  يف  �ل��ق��ر�ر  �شنع  عملية  م��ن 
ويوؤخذ بها من قبل قيادتنا �لر�شيدة مما �شيعزز من ��شتقطاب �ل�شتثمار�ت 
م�شد�قية  ذ�ت  تفاعلية  �عمال  كوجهة  لدبي  و�لرتويج  �ملبا�شرة  �لأجنبية 

��شتثمارية عالية.
مبادرة  يف  �لغرفة  �شتلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  على  دب��ي  غرفة  ع��ام  مدير  و���ش��دد 
�لغرفة يف  ر�شالة  يعك�س جوهر  ذلك  �ن  ..معترب�ً  �لأعمال  تكلفة  تخفي�س 
لتعزيز  دبي  حكومة  و�شعي  �لأعمال  جمتمع  م�شالح  وحماية  ودعم  متثيل 
دعم  يف  ودوره  مهامه  مي��ار���س  لكي  �خل��ا���س  و�لقطاع  �حلكومة  ب��ني  �لثقة 

م�شرية �لتنمية �لقت�شادية �مل�شتد�مة.

املا�صي  العام  خمربي  فح�س  مليون   1.1

  ISO 15189 خمتربات م�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي حت�شل على العتم�د الدويل
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ر�أ�س  �لتخ�ش�شي يف  �ل�شيخ خليفه  �لطبية يف م�شت�شفى  �ملخترب�ت  ح�شلت 
�خليمة على �شهادة �لعرت�ف �لدويل للمو��شفات ISO 15189 �ملخت�شة 
باملخترب�ت �لطبية، كاأول خمترب�ت يف �لدولة حت�شل على �لعرت�ف �لدويل 
للمو��شفات ISO 15189   يف �لفح�س �جليني ل�شرطان �لثدي و�ملبي�س 
وفح�س �ل�شل�شلة �لور�ثية لاأور�م،  كما يعد �أول خمترب طبي يح�شل على 

هذه �ل�شهادة يف باقي �لفحو�شات يف �ملناطق �ل�شمالية من �لدولة.
�لدكتور ميونغ  �لتخ�ش�شي  �ل�شيخ خليفة  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  وذكر 
�ل���دويل  �أن ح�����ش��ول خم���ت���رب�ت  �مل�شت�شفى ع��ل��ى �لع�����رت�ف  ���ش��ون��غ   ه���ون 
لإ�شد�ر  �لطبية وطريقة  �ملخترب�ت  كفاءة  على   موؤ�شر�ً  تعد  للمو��شفات  
نتائج فح�س دقيقة وموثوقة و�شمن �لوقت  �ملحدد لكل فح�س، مما ي�شاهم 
يف تعزيز ثقة �ملر�شى يف �خلدمات �ملقدمة و�لتي حتفظ حقوقهم وت�شمن 
�شامتهم  خال ترددهم على خمترب�ت �مل�شت�شفى،  كما تعمل على حت�شني 

جودة نتائج خمترب�ت �مل�شت�شفى.
و�أكد �إن ح�شول ق�شم �ملخترب�ت يف �مل�شت�شفى على هذ� �لعتماد و �لعرت�ف 
�لفني يف �ملخترب ح�شب  �لأد�ء  �ل��دويل �شي�شهم يف و�شع نظام يحكم جودة 
�ملعايري �لدولية، حيث �شيوؤدي  ذلك �إىل نقلة نوعية يف توفري رعاية طبية 

ذ�ت جودة عالية للمر�شى.
للمن�شاآت  �لدولية  �للجنة  �شهادة  كان قد ح�شل على  �مل�شت�شفى  �أن  و�أو�شح 
�لطبية JCIA  منذ �أكر من عام  و�أن  ح�شول خمترب�ته على �لعرت�ف 
�ل����دويل وم��و����ش��ف��ات م��رم��وق��ة ع��امل��ي��اً يف ج���ودة �مل��خ��ت��رب�ت �ل��ط��ب��ي��ة  ياأتي 
�ملكتب �لطبي يف وز�رة  �إ�شر�ف  �مل�شت�شفى �لذي يقع حتت  ��شتكماًل جلهود 
بهدف  �لدولية  و�ملعايري  �ل�شهاد�ت  �أعلى  على  �لرئا�شة يف �حل�شول  �شوؤون 

ر�شا  نظام  �إد�رة  وج��ودة  كفاءة  للمر�شى وحت�شني  �أف�شل �خلدمات  تقدمي 
�ملتعاملني.

�ألف  و130  مليون  �ملا�شي،  �لعام  �م��ت��د�د  على  �أج��رى  �مل�شت�شفى  �ن  وذك��ر 
�ل�شحية  و�حل���الت  �مل�شت�شفى  ر�ج��ع��و�  �لذين  للمر�شى،  خم��ربي،  فح�س 
�لدولة  يف  �لأخ���رى  �ل�شحية  و�مل��ر�ك��ز  �مل�شت�شفيات  م��ن  �ملحولة  �ملختلفة، 

وخارجها
�مل�شت�شفى  �أج��ر�ه��ا  �ل��ت��ي  �مل��خ��ربي��ة،  للفحو�س  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  �إن  وق���ال 
48 يف  �ملا�شي، بلغ نحو  �لعام  زي��ادة كبرية ومن��و�ً لفتا  �لتخ�ش�شي �شجل 
فح�س  �أل��ف(   758( �إىل  يف2016  �ملخربية  �لفحو�س  بلغت  حيث   �ملئة 

خمربي.
م��ن  جهته ع��رب �ل��دك��ت��ور م��ن ج��ي ه��ان رئي�س ق�شم �مل��خ��ت��رب�ت ع��ن �شكره 
على  �لرئا�شة،  �شوؤون  وز�رة  �لطبي يف  �ملكتب  به  قام  �ل��ذي  للدور  وتقديره 
متابعته �حلثيثة وتوفري كل ما يلزم للنهو�س بامل�شت�شفى على �أكمل وجه، 
وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة للم�شت�شفى بكافة �أق�شامه ومنها ق�شم �ملخترب�ت 
بال�شكر  ت��وج��ه  كما  �مل��ر���ش��ى،  م��ن  ملحتاجيها  �خل��دم��ات  لتقدمي  �لطبية  
�مل�شت�شفى  �لتي بذلت جهود�ً م�شنية لتحقيق  و�لتقدير لكو�در خمترب�ت 
�ج����ر�ء�ت و�شروط  �أرق���ى �خل��دم��ات، وك��اف��ة  ت��وف��ري  �ملعايري و�شمان  �أع��ل��ى 

�لعتماد �لدويل. 
عملي�ة  على  ي�شتمل   ISO15189 لمو��شفة  وفقا  �لعتماد  �أن  و�أ�شاف 
لنتائج  و�إ�شد�ره  وحي����ادي����ت�  كفاءته�����  لتحدي�����د  للمختبر  م�شتقلة  تقي�ي�م 
�لتقي�ي�م  من  و�لتاأكد  �لعاملي�ن  موؤهات  تقي�ي�م  من  ذلك  يف  بما  متناغمة، 
و�لكو��شف  جه��زة  و�لأ �لتجهي�ز�ت  توفر  وت�شمل  كما  لكفاءته���م،  �لم�شتمر 
و�لعو�مل ذ�ت �لعاقة بمر�حل �لفح�س وما قبل �لفح�س وما بعده وطرق 

توكي�د �لجودة.

�شرطة الفجرية تظم مب�درة » كن �شديقي « مبن��شبة اليوم الع�ملي للتوحد
•• الفجرية-الفجر:

للتوحد،  �لعاملي  �ليوم  مع  تز�منا 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
م���ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ف��ج��رية 
�لإمار�ت للتوحد و نادي �لفجرية 
�ل�����ري�����ا������ش�����ي مب���������ش����ارك����ة ف���ري���ق 
،ف��ع��ال��ي��ات متنوعة  ز�ي����د  ���ش��و�ع��د 
�لفجرية  ن���ادي  يف  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 
�ل���ري���ا����ش���ي مب�������ش���ارك���ة �لأط����ف����ال 
�لذين يعانون من �لتوحد و�أولياء 
�لفعالية  ، وت��ه��دف ه��ذه  �أم��وره��م 
�يل ت�شليط �ل�شوء على �حتياجات 
هذه �لفئة من �لأطفال و �لبالغني 
�ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن �ل��ت��وح��د مبا 
ي��ك��ف��ل ل���ه���م ح���ي���اة ك���رمي���ة �أ����ش���وة 
ب��ق��رن��ائ��ه��م ، وت�����ش��م��ن��ت �مل���ب���ادرة 
لأطفال  مميز  وترحيب  ��شتقبال 
عدد  مب�شاركة  وعو�ئلهم  �لتوحد 
ك��ب��ري م���ن �مل��ج��ت��م��ع �خل����ارج����ي و 
)�لعريف  �لكرتونية  �ل�شخ�شية 
���ش��ال��ح( ب��ال��ورود و�ل��ه��د�ي��ا يف جو 

ي�شوده �لفرح و�ل�شعادة و�ملرح.
ب���د�أ �ل��ربن��ام��ج  ب��ف��ق��ر�ت متنوعة 
مت خالها �إط��اق ع��دد كبري من 
�لبالونات �لزرقاء يف �ل�شماء بعدها 
مت تنظيم �أن�شطة ريا�شية و�أ�شئلة 
لاأطفال  ث��ق��اف��ي��ة  وم�������ش���اب���ق���ات 
�لربنامج   وت�شمن  كما   ، �لتوحد 
بعدها  �لبولي�شية  للكاب  عر�س 
�لتطوعي  ز�يد  �شو�عد  فريق  قدم 

عر�س م�شرحي.   
و �أ�شارت علياء �ل�شحي نائب رئي�س 
ج��م��ع��ي��ة �لإم���������ار�ت ل��ل��ت��وح��د �إىل 
�ل����دور �لذي  و  �ل��ت��وح��د  ف��ئ��ة ذوي 
قامت به �لقيادة �لر�شيدة يف دمج 
خال   م��ن  �ملجتمع  يف  �لفئة  ه��ذه 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  يف  ��شر�كهم 
ي��ت��ن��ا���ش��ب معهم  و�ل�����رب�م�����ج مب����ا 
تعريف  و  طاقاتهم  �إظ��ه��ار  بهدف 
ل��ي��ك��ون��و� عنا�شر  �إل��ي��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع 

فاعلة و منتجة. 

وقال �ملقدم �لدكتور �شعيد حممد 
ق�شم  رئ���ي�������س  �حل���������ش����اين  �ل�������ش���و 
�لإعام و�لعاقات �لعامة بالإنابة 
�إط����ار  ت���اأت���ي يف  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �إن 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
�ملبادر�ت  ت�شجيع  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��رية 
، م�شري�   �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
هذه  من  �لأ�شا�شي  �لهدف  �أن  �إىل 
�مل���ب���ادرة ه��و ت��وج��ي��ه �لن��ت��ب��اه �إىل 
�لعمل  و  �ملجتمع  م��ن  �لفئة  ه��ذه 
تعزيز  و  دجمهم  و  ��شر�كهم  على 
�ل��ث��ق��ة ب��اأن��ف�����ش��ه��م و ق��در�ت��ه��م من 

خال هذه �مل�شاركات.
و�أ�شاف �حل�شاين باأن مبادرة ) كن 
�لقيادة  نظمتها  و�لتي   ) �شديقي 
�لعاملي  �ل���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ع��ام��ة 
حتث  قوية  ر�شالة  حتمل  للتوحد 
�أفر�د �ملجتمع كافة على دعم هذه 
�لفئة و �لوقوف بجانبها و تقدمي 

كل �شبل �لدعم و �مل�شاندة لهم . 
ويف ختام �لربنامج مت تكرمي كافة 
�ملبادرة  تنفيذ  �مل�شاركة يف  �جلهات 

وتوزيع �لهد�يا على �لأطفال.

جم�رك راأ�ض اخليمة تنظم الثق�فة اجلمركية 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

نظمت د�ئرة جمارك ر�أ�س �خليمة دورة �لثقافة �جلمركية 
ملدر�ء �ملر�كز �جلمركية ، �شارك فيها 9 من مدر�ء �ملر�كز 
�ملو�رد  �لعو�شي مدير  �جلمركية  قدمها كا من �شمية 
�لتدريب  �أخ�شائي  �أب��وروم��ي  يو�شف  و�لأ���ش��ت��اذ  �لب�شرية 
ب��ال��د�ئ��رة و�ل���ش��ت��اذة ع��ل��ي��اء ���ش��غ��رن �أخ�����ش��ائ��ي �لتدريب 

بالد�ئرة وت�شتمر على مدى �أ�شبوع كامل. ت�شمنت �لدورة 
��شتعر��شا ملو�د جمركية تخ�ش�شية مثل قانون �لتهريب 
،تهريب  �ملن�شق  ،�لنظام  �جلمركية  ،�لإعفاء�ت  �جلمركي 
�ملخدر�ت، كما ت�شمنت مو�د �إد�رية مثل �لولء �لوظيفي 
،�لف�شاد �لإد�ري، خدمة �لعماء ،�ملو�رد �لب�شرية ،�لتفكري 
تري  �لتي  �جلمركية  �ملو��شيع  من  وغريها  �لإب��د�ع��ي 

خرب�ت �لعاملني يف �لقطاع �جلمركي.

املدار�ض الوطنية براأ�ض اخليمة ت�ش�هم يف توعية ال�ش�ئقني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظم فرع �لتوعية و�لإعام �ملروري باإد�رة �ملرور و�لدوريات 
مد�ر�س  طلبة  مع   ، �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
�لإمار�ت �لوطنية يف توزيع عدد من �لربو�شور�ت �لتوعوية 
ت�شرع  »ل  �شعار  ج��اءت حت��ت  و�ل��ت��ي  �ل�شرعة  ح��ول خماطر 
ف��ن��ح��ن ب��ان��ت��ظ��ارك« ، ب��رف��ق��ة مم��ث��ل��ي م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �لإد�ري�����ة 

و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف �مل��در���ش��ة وذل����ك ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �خلطة 
�ملدر�شية �ل�شنوية للمدر�شة يف تعزيز �لأمن و�لأمان لكافة 

�شر�ئح �ملجتمع.
و�أكد �لعقيد �أحمد �ل�شم �لنقبي مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات 
�أن �لإد�رة حري�شة �شمن   ، بالإنابة يف �شرطة ر�أ�س �خليمة 
خطتها ع��ل��ى م��د ج�����ش��ور �ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
خدمة  يف  �مل��رج��وة  �لأه���د�ف  لتحقيق  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 

لدى  �مل��روري��ة  �لثقافة  مفاهيم  وغر�س  �لتعليمية  �لعملية 
لكافة  �لر�شالة  �إي�شال  �إىل  بدورهم  ي�شعون  �لذين  �لطلبة 
�أدرك  جيل  خلق  يف  ي�شهم  مم��ا  �خل��ارج��ي  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح 
�حلد  ع��رب  �ل��دول��ة  وممتلكات  �أرو�ح  على  �ملحافظة  �أهمية 
من �حلو�دث �ملرورية وما ينتج عنها من وفيات و�إ�شابات ، 
وحثهم على �لتعامل مع رجال �ملرور كاأ�شدقاء لن�شر �لوعي 

�ملروري لتحقيق �ل�شامة �ملرورية.
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اأخبـار الإمـارات
مركز عجم�ن للم�شوؤولية املجتمعية ينظم دورة يف لغة الإ�ش�رة ملوظفي اخلدم�ت

•• عجمان ـ الفجر 

نظم مركز عجمان للم�شوؤولية �ملجتمعية �لتابع لغرفة جتارة 
و�شناعة عجمان دورة تدريبية يف لغة �ل�شارة �خلا�شة  بذوي 
�لإعاقة �ل�شمعية، و��شتهدفت �لدورة موظفي تقدمي �خلدمة 
وذلك  �لإم���ارة،  وفنادق  �لعام  �لنفع  وجهات  �ملحلية  بالدو�ئر 
�ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية وبدعم من  بالتعاون مع مدينة 
�لتي  �ل���دورة  يف  ���ش��ارك  عجمان.  يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة 
م�شارك   32 عجمان  مبتحف  حميد  �ل�شيخ  قاعة  يف  نظمت 
بحيث تهدف �لدورة �إىل �مل�شاهمة يف ت�شهيل �لتو��شل مع ذوي 
وي�شر،  ب�شهولة  �خلدمات  على  وح�شولهم  �ل�شمعية  �لعاقة 
ق��دم �ل��دورة �ل�شتاذ و�ئ��ل �شمري خبري لغة �لإ���ش��ارة  مبدينة 

�لتو��شل  �لدورة طرق  وتناولت  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 
مع ذوي �لإعاقة �ل�شمعية وتدريب �مل�شاركني يف �لدورة عليها. 
و�أك�����د ن��ا���ش��ر �ل��ظ��ف��ري �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز عجمان 
�إط��ار جهود  يف  ياأتي  �ل��دورة  تنظيم  �أن  �ملجتمعية  للم�شوؤولية 
�ملركز لتعريف مقدمي �خلدمات مبختلف �جلهات �حلكومية 
و�خلا�شة بطرق �لتو��شل مع �أ�شحاب �لهمم من ذوي �لعاقة 
�مل��ر�ج��ع��ني و�أ���ش��ح��اب �لع��م��ال، مب��ا مُيكن تلك  �ل�شمعية م��ن 
�جلهات من تقدمي خدمة متميزة ومتكاملة لكافة �ملتعاملني 
على حد �شو�ء، مو�شحا �أن �أ�شحاب �لهمم على ر�أ�س �أولويات 

مركز عجمان للم�شوؤولية �ملجتمعية.
و�أ�شار �إىل �أن �لدورة �شتعزز من �لتو��شل �لفعال بلغة �ل�شارة 
بني موظفي �خلدمات و�ملر�جعني من ذوي �لعاقة �ل�شمعية 

�لدو�ئر  ت��ل��ك  متعاملي  ر���ش��ا  ن�شبة  م��ن  ي��زي��د  �ل����ذي  �لم����ر 
وي�شب يف �شعادة متعامليها.   وثمن �لظفري حر�س �جلهات 
�خلدمة  موظفي  تدريب  على  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة  �حلكومية 
بلغة �ل�شارة وكذلك وجه �ل�شكر �إىل مدينة �ل�شارقة للخدمات 
تعاونهم  �ل�شياحية يف عجمان على  �لتنمية  ود�ئ��رة  �لإن�شانية 
م��رك��ز عجمان  �ن  �ل��ظ��ف��ري  و�أ����ش���ار  ه���ذ�  �ل�����دورة.  تنظيم  يف 
للعام  عمل  خطة  تنفيذ  على  حري�س  �ملجتمعية  للم�شوؤولية 
مع  بالتعاون  �لفعاليات  من  جملة  تنفيذ  ت�شتهدف   2018
مبا  �لقطاعات  خمتلف  لتام�س  �ملعنية  �جلهات  من  �لعديد 
�إم��ارة عجمان »جمتمع �شعيد ي�شاهم  ي�شاهم يف حتقيق روؤي��ة 
�أخ�شر، حتفزه حكومة متميزة من�شجمة مع  �قت�شاد  بناء  يف 

روح �لحتاد«.

اإعط�ء اأكرث من 281 مليون جرعة تطعيم لأطف�ل ب�ك�شت�ن �شد �شلل الأطف�ل
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �إد�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن نتائج حملة �لإمار�ت 
�لإ�شامية  باك�شتان  بجمهورية  نفذت  �لتي  �لأطفال  �شلل  �شد  للتطعيم 
 2018 2014 ولغاية نهاية �شهر ف��رب�ي��ر ع��ام  �ل��ف��رتة م��ن ع��ام  خ��ال 
جرعة  و70  �ألفا  و374  مليونا   281 �إعطاء  يف  �حلملة  جنحت  حيث   ،
تطعيم �شد مر�س �شلل �لأطفال لأكر من 57 مليون طفل من �لأطفال 

�لباك�شتانيني �لذين تقل �أعمارهم عن �خلم�س �شنو�ت .
مل�شاعدة  �لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع  م��دي��ر  �لغفلي  ع��ب��د�هلل خليفة  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
باك�شتان �ن حملة �لإمار�ت للتطعيم يف جمهورية باك�شتان �لإ�شامية مت 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �إط��ار مبادرة �شاحب  �طاقها يف 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س  ويل عهد 
لتحقيق  �مل��ي��د�ين  �جلهد  لتمثل   ،  2014 بعام  �ل��ع��امل  يف  �لأط��ف��ال  �شلل 
�أهد�ف �ملبادرة وغاياتها ، ومنذ �طاقها �كت�شبت �حلملة �أهمية ��شتثنائية 
يف باك�شتان باعتبارها �أول حملة ت�شتطيع دخول �ملناطق �ل�شعبة و�خلطرة ، 
وتتجاوز جميع �لتحديات �لأمنية و�لظروف �جلغر�فية و�ملناخية �لقا�شية 

، لتنجح يف دعم �ملبادرة �لعاملية ل�شتئ�شال �شلل �لأطفال .

�لأوىل  مرحلتها  منذ  معها  �لنجاح  موؤ�شر�ت  ب��د�أت  �حلملة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�ألفا  و283  مليونا   13 �إعطاء  خالها  ��شتطاعت  �لتي   2014 عام  يف 
باملرحلة  �لنجاح  ليتو��شل   ، �لأط��ف��ال  �شلل  �شد  تطعيم  ج��رع��ة  و701 
 73 �إع��ط��اء  م��ن  م��ن خالها  و�ل��ت��ي متكنت �حلملة   2015 ع��ام  �لثانية 
�لإجناز  موؤ�شر  وي�شتمر   ، تطعيم  ج��رع��ة  و231  �أل��ف��ا  و299  مليونا 
�إعطاء  من  خاله  �حلملة  متكنت  و�لتي   2016 بعام  �لثالثة  �ملرحلة  يف 
و597 �ألفا و908 جرعات تطعيم ، وبزيادة �جلهد وتطوير  مليونا   71
�خلطط و�لعمل �مليد�ين �ملكثف و�ملتو��شل و�لتعاون و�ل�شر�كات �لإن�شانية 
مع خمتلف �جلهات و�ملنظمات �لدولية تنجح �حلملة يف عام 2017 ويف 
جرعة  و560  �أل��ف��ا  و234  مليونا   96 باإعطاء  �لر�بعة  مرحلتها  �إط���ار 
حيث  تطعيم ، وتو��شل �لنجاح يف �شهري يناير وفرب�ير من عام 2018 
تطعيم  جرعة  و670  �أل��ف��ا  و958  مليونا   26 خالها  �حلملة  قدمت 

لاأطفال �لباك�شتانيني �شد مر�س �شلل �لأطفال .
�أو�شح  للحملة  �جلغر�فية  و�لتغطية  �مل��ي��د�ين  �لعمل  لإط���ار  وبالن�شبة 
�مليد�نية يف عام  �لتغطية  �لغفلي �ن حملة �لإم��ار�ت للتطعيم ز�دت نطاق 
لي�شل عدد �ملناطق �لتي تغطيها 83 منطقة بجمهورية باك�شتان   2018
 25 ع��دد  تغطية  للحملة  �جل��غ��ر�يف  �ل��ن��ط��اق  ت�شمن  حيث   ، �لإ���ش��ام��ي��ة 

منطقة باقليم خيرب بختونخو� ، و13 منطقة باإقليم �ملناطق �لقبلية فتح 
، و 33 منطقة يف �إقليم بلو�ش�شتان ، و12 منطقة يف �إقليم �ل�شند .

�لأقاليم  �لتطعيم يف خمتلف  لتنفيذ حمات  �مليد�نية  ب��اأن �جلهود  ون��وه 
�لأطباء  م��ن  �شخ�س  �أل���ف   96 م��ن  �أك���ر  مب�شاركة  مت��ت   ، �لباك�شتانية 
و�ملر�قبني و�أع�شاء فرق �لتطعيم ، و�أكر من 25 �ألف من �أفر�د �حلماية 

و�لأمن وفرق �لإد�رة و�لتن�شيق.
�أن هذه �لنتائج توؤكد على �لنهج  و�أ�شار �شعادة عبد�هلل خليفة �لغفلي �إىل 
و�ل����دور �ل��ق��ي��ادي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت يف م�����ش��اع��دة �أب��ن��اء �ل�����ش��ع��وب �لفقرية 
لوقاية  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  وب��ر�م��ج  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  ودع���م  و�ملحتاجة 
�ملجتمعات من �لأمر��س و�لأوبئة و�لأزمات و�لكو�رث ، و�لهتمام ب�شامة 
يف  �لوقائية  �ل�شحية  للرعاية  �ملحتاجني  �لأط��ف��ال  وفئة  �لإن�شان  �شحة 

خمتلف دول �لعامل .
و�أكد �أن مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شتئ�شال 
مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل جنحت يف حتقيق �شر�كة ��شرت�تيجية مع 
ومنظمة  �ليوني�شيف  كمنظمة  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لتابعة  �ملنظمات 
خال  م��ن  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  ه��ذه  �شاهمت  حيث  �لعاملية  �ل�شحة 
مبد�أ �لتن�شيق و�لتعاون يف تطوير �أ�شاليب �لتخطيط و�لتنفيذ و�لتطوير 

حلمات �لتطعيم �شد �شلل �لأطفال وتبادل �ملعلومات و�لبيانات وموؤ�شر�ت 
، ورفع م�شتوى ن�شبة �لإجناز  �نت�شار �لفريو�س  �ليومية خلارطة  �لر�شد 
�مليد�ين لفرق �لتطعيم ، كما مكنت هذه �ل�شر�كة من زيادة حجم ونطاق 
 ، و�خلطرة  �ل�شعبة  �ملناطق  جميع  لي�شمل  �جلغر�فية  �لتغطية  م�شاحة 
�لو�شول  يف  �لنجاح  ن�شبة  م�شتوى  رفع من  �ل��ذي  �ليجابي  �جلانب  وهو 
لاأطفال  �للقاحات  من  �ملايني  مئات  وتقدمي   ، �مل�شتهدفني  لاأطفال 
�لتي  �لغاية  وه��ي   ، �لقادمة  و�ل�شنو�ت  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��ال  �لأب��ري��اء 
�لأطفال يف مر�حله  �شلل  و�لق�شاء على فريو�س  �ل�شيطرة  لإد�م��ة  ت��وؤدي 

�لأخرية .
ومليند�  بيل  وموؤ�ش�شة  �ملبادرة  بني  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
غيت�س قدمت مبادر�ت ت�شجيعية لتكرمي عدد من �لعاملني يف فرق �لتطعيم 
�لأطفال يف حفل  �شلل  ��شتئ�شال مر�س  �شبيل  و�لذين كر�شو� حياتهم يف 
جائزة �أبطال ��شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال وجائزة �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان لل�شحة �لعاملية بهدف ت�شليط �ل�شوء على �جلهود �مليد�نية �لتي 
�ل�شعبة  �لظروف  �لأطفال رغم  �شلل  �لق�شاء على مر�س  �شبيل  تبذل يف 
��شتئ�شال هذ�  �لعاملني على  �لتطعيم  �أفر�د فرق  �لتي تو�جه  و�خلطرية 

�ملر�س .

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تعزيز� للعاقة بني �قت�شادية ر�أ�س �خليمة و�شركائها و�ملجتمع وتوطيدها، 
�لإع��ام��ي من خال  دوره��ا  تفعيل  ر�أ���س �خليمة على  �قت�شادية  حر�شت 
خطة ت�شغيلية للم�شوؤولية �ملجتمعية بالتعاون بني مكتب �لت�شال �ملوؤ�ش�شي 
وكافة �لفرق و�للجان يف �لد�ئرة، حيث �أجنزت 71 فعالية خال �لربع �لأول 
من �لعام �جلاري تنوعت ما بني 34 فعاليات جمتمعية، و19 فعالية مع 
�ل�شركاء، و15 د�خلية ت�شتهدف �ملوظفني و�أبنائهم، �إىل جانب 3 فعاليات 
تتعلق بتطوير �لأعمال. و�أكدت عائ�شة عبيد �لعيان مدير مكتب �لت�شال 
�ملوؤ�ش�شي بالوكالة باأن �لد�ئرة ت�شعى �إىل حتقيق �شعادة �ملوظفني، و�ل�شركاء 
�ملختلفة  �لفعاليات  �ملجتمع، و�ملتعاملني من خال تنظيم جمموعة من   ،
و�أ�شحاب  و�ل��رتب��وي،  و�ل�شحي،  و�ل��ري��ا���ش��ي،  �ل��ث��ق��ايف،  باملجال  و�ملتعلقة 
مع  بالتن�شيق  مدرو�شة  خطط  �شمن  وغريها  و�لأط��ف��ال  و�مل�شنني  �لهمم 
دور� كبري� يف تكثيف  ز�ي��د لعب  ب��اأن عام  �لعيان  و�أ�شافت  �ل��د�ئ��رة،  �شركاء 
من فعاليات �لد�ئرة، حيث مت حتقيق %23.9 من �إجمايل عدد فعاليات 
�لد�ئرة خال �لربع �لأول مثنية على جهود فريق عيال ز�يد �ملبذولة خال 

�لفرتة �ملن�شرمة لتحقيق روؤية ور�شالة عام ز�يد 2018. 

اقت�ش�دية راأ�ض اخليمة تنجز 71 فع�لية خالل ربعه� الأول

الطوارئ والأزم�ت تعرف ب�آلية تب�دل املعلوم�ت واتخ�ذ القرارات ال�شرتاتيجية
•• اأبوظبي-وام:

لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
�ل���ط���و�رئ و�لأزم������ات و�ل���ك���و�رث - 
مبقرها يف �أبوظبي - دورة تدريبية 
و�شنع  �مل��ع��ل��وم��ات  “�إد�رة  ب��ع��ن��و�ن 
�إد�رة  يف  �ل�شرت�تيجية  �ل��ق��ر�ر�ت 
�أهد�فها  �شمن  وذل���ك  �لأزمات” 
�لطو�رئ  ف���رق  ج��اه��زي��ة  ل�����ش��م��ان 
باملفاهيم  و�ل���ت���ع���ري���ف  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�لج���������������ر�ء�ت �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���������اإد�رة 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث و�آلية 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �ملعلومات  تبادل 
و�ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
�ل�شرت�تيجية  �لإد�رة  م��رح��ل��ة 

للطو�رئ على �مل�شتوى �لوطني.
��شتمرت  �لتي   - �ل���دورة  ���ش��ارك يف 
�ل��دك��ت��ور جمال  ���ش��ع��ادة  ي��وم��ني - 
حم����م����د �حل����و�����ش����ن����ي م����دي����ر ع����ام 
ووكاء  �لعاملون  و�مل���در�ء  �لهيئة 
�ل����������وز�ر�ت و�ل���ه���ي���ئ���ات وع������دد من 
ووكاء  �لعموم  و�مل����در�ء  �ل��ق��ي��اد�ت 
و�مل�شوؤولني  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل�������وز�ر�ت 
ميثلون خمتلف �لوز�ر�ت و�لهيئات 
من  خمت�شون  وقدمها  �لحت��ادي��ة 
كلية تخطيط �لطو�رئ �لربيطانية 

.“  EPC “
وق����دم ع��ل��ي ر����ش��د �ل��ن��ي��ادي مدير 
عر�شا  �لهيئة  يف  �لعمليات  �إد�رة 

تقدمييا عن مر�حل �إد�رة �لطو�رئ 
ومفهوم  و�ل������ك������و�رث  و�لأزم�����������ات 
مركز  يف  �ل����ط����و�رئ  �إد�رة  و�آل����ي����ة 
�آلية  �إىل  �إ�شافة  �لوطني  �لعمليات 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �ملعلومات  تبادل 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�مل�شوؤوليات  و�لأدو�ر  �ل��وط��ن��ي 
�لفردية و�جلماعية لفرق �لطو�رئ 

و�لأزمات �لوطنية.
ويدي  مايكل  �أو�شح  ناحيتهما  من 
وب���رو����س م���ان م���ن ك��ل��ي��ة تخطيط 
 EPC �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �ل�����ط�����و�رئ 
�لوطنية  �مل�����و�رد  ت��وظ��ي��ف  �أه��م��ي��ة 
�ملتاحة على �مل�شتوى �ل�شرت�تيجي 

منا�شبة  ت��خ��ط��ي��ط  ب��ي��ئ��ة  ���ش��م��ن 
و�ت���خ���اذ ق�����ر�ر�ت ف��ع��ال��ة يف حالت 

�لأزمات و�لكو�رث.
ع��م��ل��ي��ة �شنع  �ل��������دورة  وت���ن���اول���ت 
�ملعلومات  على  و�حل�����ش��ول  �ل��ق��ر�ر 
وجود  ظ��ل  يف  وتقييمها  وحتليلها 
�ل�شورة  لإع���د�د  متد�خلة  ظ��روف 
و�إيجازها  �مل�����ش��رتك��ة  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
مل��ت��خ��ذي �ل��ق��ر�ر وم��ر�ج��ع��ة عملية 
و�شع وحتديد �لأهد�ف لا�شتجابة 

و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
�ل������دورة و���ش��ع وحتديد  ون��اق�����ش��ت 
�ل��ه��دف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي و�لأه����د�ف 
مهار�ت  �إىل  وت��ط��رق��ت  �مل�����ش��ان��دة 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �لتبعات  حتليل 
ح�شب �خلطط �ملعدة و��شرت�تيجية 
�إعد�د و�إ�شد�ر �لر�شالة �لإعامية.

مر�جعة  ع��ن  �ملحا�شرون  وحت��دث 
لتقييم  �ل�����ق�����ر�ر  �ت����خ����اذ  ع��م��ل��ي��ة 
كاأ�شا�س  وتبعاتها  �ملتاحة  �لبد�ئل 

�أف�شل قر�ر  �ختيار  للقر�ر�ت حول 
ممكن وتطرقو� �إىل در��شة حالة يف 

�شنع �لقر�ر�ت �ل�شرت�تيجية.
مركز  �ل�����دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  وز�ر 
�ل��ع��م��ي��ات �ل��وط��ن��ي و�ط��ل��ع��و� على 
وعملية  فيه  �لعمل  و�آلية  �أق�شامه 
�إعد�د �ل�شورة �ملعلوماتية �مل�شرتكة 
و�آلية �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�شرت�تيجية 

على �مل�شتوى �لوطني.
وي�������ش���ك���ل �ل�����ت�����دري�����ب ج���������زء� من 
وتاأهيل  ل��ت��دري��ب  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج 
�ل��ق��ي��اد�ت �ل��وط��ن��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة على 
�ل�شرت�تيجيات و�ملبادئ �ل�شحيحة 
يف �شنع �لقر�ر �أثناء �إد�رة �لطو�رئ 

و�لأزمات و�لكو�رث.
ويف ختام �لدورة مت منح �مل�شاركني 
���ش��ه��ادة �إجن����از �ل����دورة م��ن �لهيئة 
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
و�لكو�رث وكلية تخطيط �لطو�رئ 

.“ EPC “ لربيطانية�

لرواد  الإم�رات  برن�مج  يف   للم�ش�ركة  طلب  اآلف   4
•• دبي-وام:

�أعلن مركز حممد بن ر��شد للف�شاء �م�س عن تلقيه �أكر من 4000 طلب 
�لف�شاء”  ل��رو�د  �لإم��ار�ت  “برنامج  للم�شاركة يف  �لدولة  �أنحاء  من جميع 
�ملعلومات  وتقنية  �لت�����ش��الت  قطاع  تطوير  �شندوق  بدعم  يحظى  �ل��ذي 

�لتابع لهيئة تنظيم �لت�شالت .
�ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات   2017 دي�شمرب  يف  �لربنامج  �إط��اق  ج��اء 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لوطنية لختيار  �لكفاء�ت  �أف�شل  “رعاه �هلل” للبدء يف �ختيار  حاكم دبي 
و�إعد�د وتدريب �أربعة رو�د ف�شاء �إمار�تيني لإر�شالهم �إىل �لف�شاء حتقيقا 

لطموحات دولة �لإمار�ت يف ��شتك�شاف �لف�شاء.
كان “ مركز حممد بن ر��شد للف�شاء “ قد فتح باب قبول طلبات �ملر�شحني 
وهي  �ملا�شي  مار�س  �شهر  نهاية  وحتى  �ملا�شية  �لثاثة  �لأ�شهر  مدى  على 
�لعمل  38 من جم��الت  �آلف و22 طلبا يف   4 �لتي تلقى خالها  �لفرتة 
�ملختلفة تر�وحت �أعمارهم يف �ملتو�شط بني 17 و 67 عاما من بينهم نحو 

�لفتيات. من  �ملائة  يف   34
وحول �لقبال �لكبري �لذي حققته �لدعوة للم�شاركة يف �لربنامج �لطموح 
 : للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حممد  مركز  ع��ام  مدير  �ل�شيباين  حمد  يو�شف  ق��ال 
�لوطن  وب��ن��ات  �أب��ن��اء  و�لع��ت��ز�ز بطموح  �لفخر  م��ن  بكثري  �ل��ي��وم  ن�شعر   “
يف  للم�شاركة  �حلثيث  و�شعيهم  �ل��دع��وة  ه��ذه  م��ع  بالتفاعل  ب���ادرو�  �ل��ذي��ن 
هذ� �لربنامج �لطموح ونحن �شعد�ء بالزخم �لكبري و�لتنوع �لو��شع �لذي 
متيزت به �لفئات �لتي تقدمت بطلبات �مل�شاركة �لأمر �لذي مينحنا �لكثري 
من عو�مل �لتفاوؤل نحو م�شتقبل �لربنامج �لذي يعتمد يف ناجحة على ما 
ميتلكه جمتمعنا من مو�هب طموحة تتمتع بروح �ملبادرة وتو�كب توجهات 

وطموحات �لدولة ل�شتك�شاف �لف�شاء”.
لل�شوؤون  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �مل��ري  حميد  �شامل  �ملهند�س  ق��ال  جهته  م��ن 
برنامج  يعترب   : �لف�شاء  ل��رو�د  �لإم���ار�ت  برنامج  مدير  و�لتقنية  �لعلمية 
�لتي  �مل�شاريع  من  �شل�شلة  �شمن  نوعه  من  �لأول  �لف�شاء  ل��رو�د  �لإم���ار�ت 
�لعلوم  تطوير  �إىل  وت��ه��دف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  كبري  باهتمام  حتظى 
و�لرتقاء مبكانة �لدولة يف جمال �لعلوم �ملتقدمة ومتكني �أجيال �مل�شتقبل.. 
قادرة  وطنية  ك��و�در  وتاأهيل  لتدريب  �لربنامج  هذ�  وت�شميم  تاأ�شي�س  ومت 
على �لنطاق �إىل �لف�شاء و�مل�شاركة يف بعثات �لف�شاء �مل�شتقبلية و�مل�شاهمة 
بفاعلية يف جهود �لكت�شافات �لعلمية و�إجر�ء �لتجارب يف حمطة �لف�شاء 
�إن جلنة متخ�ش�شة تعكف يف �لوقت �حلايل على ح�شر  �لدولية. و�أ�شاف 
طلبات �لرت�شيح و�ختيار من تنطبق عليهم �ملعايري بانتظار ��شد�ر �لقائمة 

�ملخت�شرة للمر�شحني خال �ملرحلة �ملقبلة من عملية �لختيار �لتي تخ�شع 
�ملرحلة  �إىل  �لنتقال  يتم  ثم  وم��ن  و�ملر�جعة  �لبحث  من  دقيقة  خلطو�ت 
�لتالية �لتي تت�شمن �ختبار� بدنيا ونف�شيا و�جر�ء مقابلة مبدئية و�خل�شوع 
لفح�س طبي �شامل.. وتختتم جميع مر�حل عملية �لفرز باختيار �أف�شل 4 
لي�شكلو�  �ل�شابقة  �مل��ر�ح��ل  �جتياز  يف  بتفوق  جنحو�  �لذين  من  مر�شحني 
معا �أول فريق رو�د ف�شاء �إمار�تيني و�لذي �شيتم �لإعان عنه بنهاية �لعام 

�جلاري.
�أن���ه ف��ور �ختيار �أع�����ش��اء ف��ري��ق �لإم����ار�ت ل���رو�د �لف�شاء  و�أ���ش��ار �مل���ري �إىل 
�لتدريب  مبرحلة  تبد�أ  مر�حل  ع��دة  من  تدريبي  برنامج  �إىل  �شين�شمون 
�لربنامج  �أه��د�ف وخطط  على  �ملر�شحون  يتعرف خالها  و�لتي  �لأ�شا�شي 
و�لبحث  �لف�شاء  بينها هند�شة  �لعلمية ومن  �لتخ�ش�شات  �أ�شا�شيات  وتعلم 
�لعلمي بالإ�شافة �إىل �لإجر�ء�ت و�لأنظمة �ملتبعة على منت حمطة �لف�شاء 
و�لتدريب  �لرو�شية  �للغة  تعلم  �ملرحلة  تلك  حلقات  �آخ��ر  وت�شكل  �لدولية 
ومن  �لدولية..  باملحطة  �لف�شائية  �ملركبات  و�لتحام  �لتقاء  عمليات  على 
وت�شتمر  و�ملكثف  �ملتقدم  �لتدريب  مرحلة  �إىل  �لفريق  �أع�شاء  ينتقل  ثم 
18 �شهر� ي�شبح بعدها موؤها للم�شاركة يف �لبعثات �ملتوجهة �إىل حمطة 
�شيتم  �إن��ه  �لف�شاء  عمل  فريق  من  عبد�هلل  �أم��ل  قالت  و  �لدولية.  �لف�شاء 
�أربعة رو�د ف�شاء لدولة �لم��ار�ت و�شيكون �لختيار على مرحلتني  �ختيار 
و�أ�شافت �إنه يف منت�شف مايو �ملقبل �شيتم �أول تقييم للمرحلة �لأوىل و�لذي 
�ل�شخ�شية  لتحليل  �لأول  �خلطي  و�لختبار  �لطلبات  ��شتقبال  على  يركز 
للمتقدمني  �ل�شخ�شية  �حل��ال��ة  بفهم  وي��ه��ت��م  �مل��ب��دئ��ي  �ل��ط��ب��ي  و�لتقييم 
و�ملقابلة �ل�شخ�شية وتقل�س �لرقم من �أربعة �آلف و22 متقدما �إىل 200 
متقدم للربنامج .. �أما �ملرحلة �لثانية فمن �ملقرر �أن تهتم بالتقييم �لنف�شي 
�للجنة  ملقابلة  مر�شحا   30 �أف�شل  و�شنختار  �لنهائية  و�ملقابلة  �لطبي  و 
�لم��ار�ت ليدخلو� بعدها يف  دول��ة  �أرب��ع رو�د ميثلون  �ختيار  �لنهائية ليتم 
�ل�شام�شي  قالت مرمي  ناحيتها  �شنو�ت. من  �إىل ثاث  �شنتني  تدريب من 
مدير �د�رة علوم �لف�شاء يف مركز حممد بن ر��شد للف�شاء قائدة �لفريق 
�لعلمي لربنامج رو�د �لف�شاء �لمار�ت “ هدفنا �عد�د �لرو�د �لأربعة لتنفيذ 
بحوث علمية يف �ملحطة �لف�شائية بهدف نفع �لب�شرية .. و�أ�شافت : ركزنا 
على �شتة بحوث و هي دعم �حلياة �لب�شرية و�د�رة تلوث �لكو�كب وم�شدر 
م�شتد�م للمياه وعلوم �ملادة �ملتقدمة و�لأمن �لغذ�ئي و�ل�شتد�مة و�لطاقة 
وبحوثها  باقرت�حاتها  جامعات  خم�س  من  �أك��ر  و�شاركت  �لطاقة  و�د�رة 
�لعلمية وهي جامعة �أبوظبي وجامعة نيويورك �أبوظبي وجامعة حممد بن 
 15 �ل�شارقة وح�شلنا على  للطب وجامعة خليفة وم�شدر وجامعة  ر��شد 

بحثا �شيتم تقييمها عرب جلنة و�شيتم متويلها و�لإ�شر�ف عليها من قبلنا.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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وزارة القت�ساد
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/442  جتاري كلي
للبرتوكيماويات  ب��ول��ي��م��ر  ج���م   -2 م����رد�ن����ى  ع���ل���ي���م���رد�ن  ع��ل��ي��ه/ر���ش��ا  �مل���دع���ي  �ىل 
م.م.ح  �ن��د تريدينج  رفينينج  �مل��دع��ي/�ن��وف��ا  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل 
وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لنفر�د مببلغ وقدره )2.600.000( درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% منذ بتاريخ ��شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت 
 ch.2.E.22:لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/4/25 �ل�شاعة:09:30�س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/480  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/كومهو �ند�شرتيال كو ليمتد )فرع دبي( جمهول حمل �لقامة مبا 
قد  غ��امن  م��ال �هلل حممد  �لفنية وميثله:نا�شر  �حل��دي��د  �مل��دع��ي/م��ورى لع��م��ال  �ن 
و�لت�شامم  بالت�شامن  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )3990492.45( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch.1.C.15:بالقاعة �ل�����ش��اع��ة:09:30���س  �مل�����و�ف�����ق:2018/5/1 
م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
للحد�دة  �ل�شرحان  حممد  �شبحي  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لنجارة �مل�شلحة   رخ�شة رقم:CN 1147608 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بو �شفيان �لفا�شل علي �حمد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد عبد�هلل علي عبد�هلل �لنيادي %51
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد بطي خليفه حا�شوم �شعيد �لرميثي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شبحي حممد �ل�شرحان
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �شبحي حممد �ل�شرحان للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة

SOBHI MOHAMMED AL SARHAN REINFORNCED CARPENTRY WORKS
�ىل/�شدن للمقاولت �لعامة ذ.م.م

SADAN GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مرحبا لل�شتائر

رخ�شة رقم:CN 1030019 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد توفيق فريوز هال �لظاهري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد توفيق فريوز هال �لظاهري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�لكرمي ��شليم %49

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 15000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3.20*1.00 �ىل 6.70*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مرحبا لل�شتائر

MARHABA CURTAINS
�ىل/مرحبا لل�شتائر و�لديكور ذ.م.م

MARHABA CURTAINS AND DECORATION LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كور لنظمة وخدمات �لطاقة

رخ�شة رقم:CN 1054985 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شماعيل علي ح�شن غريب �حلو�شني %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بو حممد �شيخ باو� �شاحب %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يحيى �شعد �شعيد يحيى �ملنهايل

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/كور لنظمة وخدمات �لطاقة

 CORE ENERGY SYSTEM & SERVICES
�ىل/كورر لنظمة وخدمات �لطاقة ذ.م.م

CORE ENERGY SYSTEM & SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جموهر�ت زين دياموند

رخ�شة رقم:CN 1888972 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 2*1 �ىل 1*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/جموهر�ت زين دياموند

ZEN DIAMOND JEWELRY

�ىل/جموهر�ت زين دياموند - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ZEN DIAMOND JEWELRY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان  �لقت�شادية خال 
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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمم�شة �ل�شام ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1008181 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يون�س فتح علي عبد�هلل �خلاجه %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حممد عيا�س %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عارف عمر نا�شر علي حويل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عيا�س
null*null تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 5*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/حمم�شة �ل�شام ذ.م.م
AL SALAM ROASTERY LLC

�ىل/�ل�شاحة �لفنية للمعد�ت �لع�شكرية ذ.م.م
AL SAHA FANEYAH MILITARY SUPPLIES LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي - �شارع �لظفرة - مقابل جامعة ز�يد -بناية/�شبيب بن حممد هال 
�لظاهري �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 25 - قطعة 42 - مكتب 4 80026 80026 نورة بطي علي

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لدو�ت و�للو�زم �لع�شكرية - باجلملة )4690011(
تعديل ن�شاط/حذف حمم�شة )4711006(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لزيتون و�ملخلات - بالتجزئة )4721024(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �للبان ومنتجاتها - بالتجزئة )4721002(

�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يكو ليت لتجارة �ل�شو�ء �ل�شديقة للبيئة 

رخ�شة رقم:CN 1247675 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عبد�لرحيم عبد�هلل حممد �حلو�شني من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عبد�لرحيم عبد�هلل حممد �حلو�شني من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عثمان يو�شف �حمد �لعطايا من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عثمان يو�شف �حمد �لعطايا من 100% �ىل %49
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 80*4 �ىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�يكو ليت لتجارة �ل�شو�ء �ل�شديقة للبيئة
ECOLIGHT ENVIROMENTALLY FRIENDLY LIGHTS TRADING

�ىل/�يكو ليت للتجارة �لعامه ذ.م.م
ECOLIGHT GENERAL TRADING LLC

حممد  خمي�س  بناية/حممد   7 ق   -  23 -�شرق  �ل�شعادة  �شارع  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�لنيادي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي غرب 10 144566 144566 �ل�شيخ �شيف حممد خليفة و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت �لنارة ولو�زمها - بالتجزئة )4773509(
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد�ملجيد ح�شن لاعمال �ل�شحية 

رخ�شة رقم:CN 1056522 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�حلميد ح�شن حممد %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة حمد فار�س نخريه بطي �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�حلميد ح�شن حممد عبد�لنعيم

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن عبيد �شعيد �لزعابي
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/عبد�ملجيد ح�شن لاعمال �ل�شحية
ABDUL HAMEED HASSAN SANITARY WORKS

�ىل/برونز بايب لاعمال �ل�شحية
BRONZE PIPE SANITARY WORKS

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
�ل�شرقي  �ل�شاحل  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1011155 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�ف�شل ��شرف و�ليكات �شيمبوتابل من 24% �ىل %49 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لقادر حممد - عبد�لكرمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

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

رخ�شة رقم:CN 1033817 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم علي �حمد ح�شن �لعربي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تيم  �ل�ش�����ادة/�شاك�ش�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2323312 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بدر �شعيد حبان دحدوح �لكثريي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلوى �حمد حممد �ل�شحي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�رتي ديز�ين للزهور 

رخ�شة رقم:CN 1099472 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ناهد �حمد فو�د %100

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شني �حمد عبد�هلل ح�شني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف رينا خري �هلل مرعب

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

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 

�لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

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

�لعامة و�للكرتوميكانيكال ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1160590 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيب �قبال �قبال �حمد من 7% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهيل �حمد حممد خليل �حمد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موني�س �قبال �قبال �حمد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

اإعــــــــــالن
كونرتول  �آند  �ل�ش�����ادة/تر�ك�شن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �لطار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2005788 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�حمد جرب�ن �حمد جرب�ن خمي�س �ل�شويدي من 26% �ىل %25

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد ملحم ملحم نوف من 49% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد مبارك �شامل عوي�شه �خليلي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل ح�شني با�شويد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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 12302 بتاريخ 2018/4/17

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

مظفر �ملنهايل للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1038370 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17

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

لتطوير �عمال �مل�شاريع
رخ�شة رقم:CN 1069164 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17

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

�لعقارية
رخ�شة رقم:CN 1069166 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17

تنويه
بال�شارة �ىل �لعان �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12258 بتاريخ 2018/02/24 
بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية )CN-1507787( بال�شم �لتجاري: جني�شز �نتجري�شن 

نت وورك ذ.م.م. تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بت�شحيح �لعان �مل�شار �ليه:
تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�جلبار عبد�ملح�شن �حمد ح�شن �ل�شايغ من 40% �ىل %64

بال�شافة �ىل �لتعديات �ل�شابقة
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال 14 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 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(
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تو��شل هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي 
جهودها �مل�شتمرة لدعم �لقطاع �لطبي 
ت�����ش��ل��ي��م مركز  �ل��ي��م��ن م���ن خ����ال  يف 
�لأمومة و�لطفولة مبديرية �خلوخة 
بال�شاحل  �حل��دي��دة  ملحافظة  �لتابعة 
�لغربي �شحنة من �مل�شتلزمات �لطبية 
�حتياجات  �إىل  �إ����ش���اف���ة  و�لأدوي����������ة 
�لأطفال  وحليب  و�لطفولة  �لأم��وم��ة 
ي�شهم  مم�����ا  �حل����ي����وي����ة  و�مل�����������ش�����اد�ت 
�حلياة  وع������ودة  �لأو�����ش����اع  ت��ط��ب��ي��ع  يف 
�لطبيعية وحت�شني �خلدمات �ل�شحية 

�ملقدمة للمو�طنني �ليمنيني.
مدير  وحي�س  حممد  �ملهند�س  وتقدم 
عام مديرية �خلوخة بال�شكر و�لعرفان 
�إىل دولة �لإمار�ت على دعمها �مل�شتمر 
وجهودها  �ل���ي���م���ن  �أب����ن����اء  �إغ����اث����ة  يف 
�لدوؤوبة لعودة �حلياة �إىل طبيعتها يف 
ميلي�شيات  قب�شة  �ملحررة من  �ملناطق 
�أب�شع  متار�س  �لتي  �لإير�نية  �حلوثي 
�أن�����و�ع �لإره�����اب ���ش��د �ل�����ش��ع��ب �ليمني 
وخا�شة �لأطفال �لفئة �لأكر ت�شرر� 

جر�ء �نتهاكاتها.
و�أ�شاف مدير عام مديرية �خلوخة �أن 
�لهال �لأحمر �لإمار�تي ينفذ �لعديد 
من �مل�شاريع �لتنموية و�خلدمية �لتي 
من  �ليمنيني  حياة  حت�شني  ت�شتهدف 
�لبنى �لتحتية و�ملد�ر�س  تاأهيل  خال 
عملية  دع��م  �إىل  �إ�شافة  و�مل�شت�شفيات 
�ملديرية  �لكهرباء لكافة مناطق  �إعادة 
وربطها مبحطة كهرباء �ملخا �لبخارية 

و �لتي �شيتم �لنتهاء منها قريبا.
�ل���دك���ت���ور عبد�هلل  وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
و�ل�شكان  �ل�����ش��ح��ة  ع���ام  م��دي��ر  دوب���ل���ة 
�ل�شتجابة  �إن  �خل���وخ���ة  م��دي��ري��ة  يف 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  للهال  �ل�شريعة 

و�لأدوية  �لطبية  �مل�شتلزمات  وتوفري 
مل��رك��ز �لأم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة ي�شهم يف 
م�����ش��اع��دة �أب��ن��اء �مل��دي��ري��ة ع��ل��ى جتاوز 
�ل���ظ���روف �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي مي����رون بها 
�حلوثي  ميلي�شيات  �نتهاكات  نتيجة 
وت���ق���دمي خ���دم���ات �شحية  �لإي���ر�ن���ي���ة 

تليق بكر�مة �ملو�طن �ليمني.
وق���ال ر����ش��د �خل���اط���ري رئ��ي�����س فريق 
بال�شاحل  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال 
�لغربي لليمن يف ت�شريح لوكالة �أنباء 
�لأحمر  �ل��ه��ال  �إن  “و�م”  �لإم����ار�ت 
�ليمن  دع�����م  م����ن  ي��ك��ث��ف  �لإم������ار�ت������ي 
و�لإغاثية  �لإن�شانية  �مل�شتويات  على 
�شبل  ت���وف���ري  ���ش��ب��ي��ل  يف  و�ل���ت���ن���م���وي���ة 
�ليمن  يف  ل��اأ���ش��ق��اء  �حل�شنة  �ملعي�شة 
وم�شاعدتهم  ب���ج���و�ره���م  و�ل����وق����وف 
�لتي  �ل�شعبة  �ل���ظ���روف  جت����اوز  ع��ل��ى 
�لتخريبية  �ملمار�شات  جر�ء  تو�جههم 
..لفتا  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حل��وث��ي  مليلي�شيات 
بدور  ي��ق��وم  �لأح���م���ر  �ل���ه���ال  �أن  �إىل 

�ليمنيني  ��شتثنائي يف تخفيف معاناة 
ميلي�شيات  فيها  خلفت  �لتي  باملناطق 
�ل���دم���ار يف �لبنى  �حل��وث��ي �لإي��ر�ن��ي��ة 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وت��وق��ف �خل���دم���ات يف كافة 
�مل���ر�ف���ق خ��ا���ش��ة �ل�����ش��ح��ي��ة م��ن خال 

تدمري �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية.
و�أ�شار �خلاطري �إىل �أن ن�شاط �لهال 
لي�شمل  مي���ت���د  �لإم������ار�ت������ي  �لأح����م����ر 
لتنفيذ  �لدولية  �ملنظمات  مع  �لتعاون 
م�شاريع �إن�شانية يف �ليمن وذلك لدعم 
تنفيذ �لأن�شطة �ل�شحية وتاأهيل عدد 
�لغربي  ب��ال�����ش��اح��ل  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن 
وحت�شني خدماتها ورفع كفاءتها �لتي 
�ليمن  يف  �ملت�شررين  �إغاثة  ت�شتهدف 
مليلي�شيات  �لتخريبية  �لأف��ع��ال  ج���ر�ء 

�حلوثي �لإير�نية.
�لهال  دور  �أن  �خل���اط���ري  و�أو�����ش����ح 
على  يقت�شر  مل  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر 
�لطارئة  و�لإغ��اث��ة  �مل�شاعد�ت  تقدمي 
ت�شررت  �لتي  �ملحررة  �ملناطق  ل�شكان 

�لإير�نية  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ن 
على  �ل���ع���م���ل  �إىل  ذل������ك  جت�������اوز  ب�����ل 
�إىل طبيعتها  �حل��ي��اة  �إع����ادة جم��ري��ات 
وت�شغيل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  وت���اأه���ي���ل 
و�إمد�دها  و�لطبية  �لتعليمية  �ملر�فق 

بامل�شتلزمات �ملطلوبة.
وعرب عدد من �أهايل مديرية �خلوخة 
عن �شكرهم وعرفانهم لدولة �لإمار�ت 
وفريق �لهال �لأحمر �لإمار�تي على 
و�خلدمي  و�لتنموي  �لإن�شاين  �لدعم 
�ل��ي��م��ن يف خمتلف  لأب����ن����اء  �مل�����ش��ت��م��ر 
�ل���ق���ط���اع���ات خ��ا���ش��ة �ل�����ش��ح��ي �ل���ذي 
�إىل طبيعتها  �حل��ي��اة  ع���ودة  ���ش��اه��م يف 
�لإرهابية  �ملمار�شات  تد�عيات  وجت��اوز 

مليلي�شيات �حلوثي �لإير�نية.
�لإم����ار�ت  م�����ش��اع��د�ت  قيمة  �أن  ي��ذك��ر 
�إىل  و�شلت  �ليمن  يف  �ل�شحة  لقطاع 
611 مليونا و300 �ألف درهم خال 
�أبريل  م��ن  �ل��ف��رتة  ون�شف يف  ع��ام��ني 

حتى نوفمرب 2017 .  2015

•• عدن-وام:

طاهر  علي  �حل�شن  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
حم����اف����ظ �حل�����دي�����دة ع�����زم �أب����ن����اء 
�لتحالف  دول  م��ن  ب��دع��م  �ل��ي��م��ن 
�ليمن  يف  �ل�شرعية  لدعم  �لعربي 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
�ل��رت�ب �ليمني  على حترير كامل 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حلوثي  ق��ب�����ش��ة  م���ن 
�لإرهابية ودحر �ملخطط �لإير�ين 
�ل�شرعية  وب�������ش���ط  �لن����ق����اب����ي 
يف رب�����وع �مل���ح���اف���ظ���ات و�مل������دن مع 
�ملو�طنني  وكر�مة  �شامة  مر�عاة 

�ليمنيني.
وقال “ طاهر “ يف حو�ر مع وكالة 
“ �إن ب�شائر  “ و�م  �أنباء �لإم���ار�ت 
حترير  مع  �لأف��ق  يف  تلوح  �لن�شر 
�ملو�قع �ل�شرت�تيجية  �لعديد من 
و�شط �نهيار�ت متتالية يف �شفوف 
من  عنا�شرها  وف���ر�ر  �مليلي�شيات 

خمتلف جبهات �لقتال.
باأبناء  و�أه����اب حم��اف��ظ �حل��دي��دة 
�ل�شعب �ليمني �أن يهبو� للخا�س 
�لإير�نية  �حلوثي  ميلي�شيات  من 
�مل�����ش��ت��م��رة يف حق  و�ن���ت���ه���اك���ات���ه���ا 
�ملو�طنني �ليمنيني �لذين يعانون 
بط�شها  و  ح�����ش��اره��ا  م���ن  ك���ث���ري� 
�لتجويع  ����ش���اح  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  و 
و�لتخويف ونهب مرتبات موظفي 
�حل����ك����وم����ة وت���ع���ط���ي���ل �لأع�����م�����ال 
مبمار�شاتها �لإرهابية موؤكد� توق 
�حلرية  �إىل  �ليمنيني  �مل��و�ط��ن��ني 

و �خل��ا���س م��ن ه��ذه �لآف���ة �لتي 
�إير�نية خبيثة تريد  �أجندة  تخدم 
ت��ف��ت��ي��ت �ل��ي��م��ن و �ل�����ش��ي��ط��رة على 
قر�ره وهي �لغاية �لتي لن تتحقق 
�أبد� مهما كلف ذلك �ليمنيني من 

ت�شحيات.
�ل�����دور �لإم�����ار�ت�����ي �شمن  وح�����ول 
�أكد   .. �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف  ق����و�ت 
�مل���و�ق���ف  �أن  �حل����دي����دة  حم���اف���ظ 
�ل�شعب  �أب����ن����اء  م����ع  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
ودليل  ي��ح��ت��ذى  �ل��ي��م��ن��ي من�����وذج 
�لتي  �لأ�شيلة  �ملو�قف  على  نا�شع 
يجب �أن تنتهجها كل �ل��دول �لتي 
لق�شايا  تنت�شر  و  �مل��ظ��ل��وم  ت��دع��م 
�أن  �حل��ق و�ل��ع��دل .. م�����ش��دد� على 
����ش���ه���د�ء �لإم���������ار�ت م�����ش��اع��ل نور 
�ملن�شود  م�شتقبله  �إىل  �ليمن  تقود 
�لإمار�تية  �لزكية  �ل��دم��اء  و�أن   ..
�لر�ف�شة  �ليمن  �أر����س  روت  �لتي 
جديد  دل��ي��ل  و�ل�شلب  ل��اأج��ن��د�ت 
على �أنها كما تثمر �نت�شار�ت فهي 
عن  بعيد�  تعاي�شا  و  �شاما  تثمر 

�لظلم و �لحتال.
�ل��ت��ح��ال��ف يف  وف��ي��م��ا ي��خ�����س دور 
�لبحرية  �مل��اح��ة  ���ش��ام��ة  ت��اأم��ني 
�مل�شتمرة  �ل����ت����ه����دي����د�ت  ظ����ل  يف 
ق����ال   .. �حل������وث������ي  مل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 
�ل���ق���و�ت  �إن  �حل����دي����دة  حم���اف���ظ 
�لعاملة �شمن  �لإمار�تية  �مل�شلحة 
�لعديد  ت��ن��ف��ذ  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف 
�لر�مية  �لع�شكرية  �لعمليات  من 
ل��ت��اأم��ني �ل�����ش��و�ح��ل �ل��ي��م��ن��ي��ة على 

�ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر وح��م��اي��ة �ملاحة 
لليمن  �لغربي  بال�شاحل  �لبحرية 
�لتجاري  �ل�������ش���ري���ان  ي��ع��د  �ل�����ذي 
كافة  �لعامل  ل��دول  �ل�شرت�تيجي 
ميلي�شيات  ��شتمر�ر  ظل  يف  وذل��ك 
تهديد  يف  �لإي����ر�ن����ي����ة  �حل����وث����ي 
�لتجارة  وحركة  �لبحرية  �ملاحة 
�ملفخخة  �لزو�رق  و�إر�شال  �لدولية 
وزرع �لألغام �لبحرية يف �أحد �أهم 
�مل���م���ر�ت �ل��دول��ي��ة يف �ل���ع���امل �إىل 
�ليمنية  �ملو�نئ  ��شتخد�مها  جانب 
يف ت��ه��ري��ب �لأ���ش��ل��ح��ة �مل��ر���ش��ل��ة لها 
�أبناء  جت��اه  لت�شويبها  �إي���ر�ن  م��ن 

�ل�شعب �ليمني.
ميلي�شيات  ��شتهد�ف  �إن  و�أ���ش��اف 
�ملاحة  حركة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حلوثي 
�ل���دول���ي���ة و�ل���ت���ج���ارة �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر ف��ي��ه حت��د و��شح 
�ل��دويل وق��ر�ر�ت �لأمم  للمجتمع 
�مل���ت���ح���دة و�ل����ق����و�ن����ني و�مل���و�ث���ي���ق 
�لدولية ويوؤكد طبيعتها �لإرهابية 
�ليمني  للمجتمع  لي�س  �لعد�ئية 
ف��ق��ط ب���ل ل�����دول �ل���ع���امل ك���اف���ة .. 
د�أبت  �مليلي�شيات  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لتجارية  �ل�شفن  ����ش��ت��ه��دف  ع��ل��ى 
باب  �ل��دول��ي��ة مب�شيق  �مل��م��ر�ت  يف 
�ملندب و�لبحر �لأحمر ولول وجود 
�ل��ع��رب��ي حل��م��اي��ة �ملياه  �ل��ت��ح��ال��ف 
�ليمنية حلدثت كو�رث  �لإقليمية 
�إن�شانية �إ�شافة �إىل تعطيلها لعدد 
مبو�د  �ملحملة  �ل�شفن  م��ن  ك��ب��ري 

�إغاثية �إىل ميناء �حلديدة.

�أهمية  �إن  وقال حمافظ �حلديدة 
حم���اف���ظ���ة �حل������دي������دة ت���ك���م���ن يف 
�أن��ه��ا ت�شم �أح���د �أه���م �مل��و�ن��ئ على 
بدء  وم��ن��ذ  �لأح��م��ر  �لبحر  �شاحل 
�ملخطط �لنقابي د�أبت ملي�شيات 
�حلوثي �لإير�نية على ��شتخد�مه 
يف ت��ه��ري��ب �لأ���ش��ل��ح��ة م���ن �إي����ر�ن 
و�تخاذه قاعدة ل�شتهد�ف م�شيق 
ب������اب �مل�����ن�����دب وت����ه����دي����د �مل���اح���ة 
منطقة  يف  ي��ق��ع  ك���ون���ه  �ل���دول���ي���ة 

��شرت�تيجية �شديدة �لأهمية.
ميناء  حت����ري����ر  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
قا�شية  �شربة  �شي�شكل  �حل��دي��دة 
ت�شتخدمه  �ل����ت����ي  ل��ل��م��ل��ي�����ش��ي��ات 
�مل�شروعة  غ��ري  �لأع���م���ال  جل��م��ي��ع 
و�شيقطع �شريان �إمد�دها باأ�شلحة 
ت�شتخدمها  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مل��وت 
تعنيه  ما  مع  �ليمني  �ل�شعب  �شد 
تو�شيع  و  وحت����ري����ره  ����ش��ت��ع��ادت��ه 
�ل�����ش��رع��ي��ة و����ش��ت��ع��ادة �أمن  رق��ع��ة 
�لتهريب  منابع  وجتفيف  �ملاحة 
�لإرهابية  �لنقابية  للملي�شيات 

�لتابعة لإير�ن.
�لإن�شاين  �لإمار�تي  �لدعم  وحول 
�أ�شاد   .. �ل��ي��م��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب  لأب���ن���اء 
�لإمار�ت  ب��دور  �حلديدة  حمافظ 
�ح���ت���ي���اج���ات  ت���ل���ب���ي���ة  �ل����ك����ب����ري يف 
�مل����دي����ري����ات �مل�����ح�����ررة م����ن خال 
�لعديد  �شيانة  و  ترميم  و  تنفيذ 
�أن  تاأهيلها مو�شحا  و  �ملر�فق  من 
لأبناء  �لإمار�تي  �لإن�شاين  �لدعم 

�ليمن م�شتمر وب�شخاء.

•• جنيف-وام:

�أكدت “�ملبادرة �لعاملية ل�شتئ�شال �شلل �لأطفال” على 
�مل���ح���وري و�ل��ف��اع��ل ل��دول��ة �لإم������ار�ت �لعربية  �ل����دور 
ع��ل��ى �شلل  �ل��ع��امل��ي��ة للق�شاء  �مل��ت��ح��دة يف دع���م �جل��ه��ود 
�لأطفال.   و�أ�شارت �إىل �أن دولة �لإمار�ت �أوفت بكامل 
�لتز�مها جتاه �ملبادرة �لعاملية بتقدمي �لدفعة �لأخرية 
من �ملبلغ �لإجمايل �لبالغ 120 مليون دولر .. وياأتي 
�ل�شمو  �شاحب  عنها  �أعلن  �لتي  للمبادرة  تنفيذ�  ذلك 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة خال “ �لقمة �لعاملية 

للقاحات “ �لتي عقدت يف �أبوظبي عام 2013.
 وقال �لدكتور تيدرو�س �أدهانوم غيربي�شو�س مدير عام 
منظمة �ل�شحة �لعاملية - بهذه �ملنا�شبة - “ن�شكر دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على دعمها �ل�شخي وتفانيها 

�لر��شخ على �ملدى �لطويل يف م�شاندة �جلهود �لعاملية 
ب�شفة  م�شيد�   .. �لأطفال”  �شلل  ل�شتئ�شال  �ملبذولة 
�شخ�شيا  ب��ه  �ل���ذي ي�شطلع  �ل���ري���ادي  ب��ال��دور  خ��ا���ش��ة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف هذ� 
�ل�شدد.     و�أ�شاف “ �أننا على يقني باأن مثل هذ� �لنوع 
�جلهود  متكني  يف  عظيم  �أث���ر  ل��ه  �شيكون  �ل��دع��م  م��ن 
مهمتها  وتكليل  ك��اف��ة  �لأط���ف���ال  تطعيم  م��ن  �ل��ع��امل��ي��ة 
ب��ن��ج��اح م��ع �إب�����ر�ز �أف�����ش��ل �ل��ط��رق يف ت��ق��دمي �لرعاية 
�أن مر�س  م��ن  �ل��رغ��م  ».      وع��ل��ى  �ل�شحية للجميع 
�شلل �لأطفال �شديد �لعدوى �إل �أنه ميكن �لوقاية منه 
و�ليوم مل يتبق �شوى  �للقاحات  با�شتخد�م  ب�شكل كلي 
ثاث دول ل تز�ل ت�شجل حالت �إ�شابة ب�شلل �لأطفال 
ون��ي��ج��ريي��ا.        وعندما  �أفغان�شتان وباك�شتان  وه��ي 
على  للق�شاء   1988 ع��ام  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  �نطلقت 
�شلل �لأطفال كان هذ� �ملر�س يت�شبب يف �إ�شابة 350 

�ألف حالة �شنويا عرب 125 دولة.
�إح��ر�ز تقدم ملمو�س    وقد جنحت �جلهود �لعاملية يف 
يف �لق�شاء على �شلل �لأطفال حيث �نخف�شت �حلالت 
2017 مبا  �لعام  22 حالة فقط خال  �إىل  �مل�شابة 
�مل�شابة عرب  �أق��ل عدد مت ت�شجيله من �حل��الت  ميثل 
�لتاريخ.      ورغم هذ� �لنجاح �إل �أن هناك جملة من 
�لتطعيم  تعرقل جهود فرق  و�لتي  �لقائمة  �لتحديات 
ل�شلل  ع��ر���ش��ة  �لأك�����ر  �لأط����ف����ال  �إىل  �ل���و����ش���ول  م���ن 
�لوعرة  �ملناطق  ت�شاري�س  بينها  م��ن  و�ل��ت��ي  �لأط��ف��ال 
على  �ل�شكانية  �لتنقات  ج��ان��ب  �إىل  �لأم���ن  و�ن��ع��د�م 

نطاق و��شع.
دول���ة  للقاحات” �أخ�����ذت  �ل��ع��امل��ي��ة  “ �ل��ق��م��ة  وع���ق���ب   
�لإم��ار�ت على عاتقها تعزيز دوره��ا من خال برنامج 
“ �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان “ لتحقيق �ملزيد 
من �لإجناز�ت يف �ملجالت �لأ�شد حاجة لها .. ومتكنت 

تعزيز  �لأطفال” من  �شلل  ملكافحة  �لإم��ار�ت  “حملة 
�أكر  يف  �ملر�س  حماربة  يف  �ملبذولة  �مليد�نية  �جلهود 

�ملجتمعات �ملعر�شة خلطر �لإ�شابة يف باك�شتان.
وكيل  �مل��زروع��ي  مبارك  حممد  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �إن �لدور �ملحوري �لذي تلعبه 
��شتئ�شال �شلل �لأط��ف��ال من  دول��ة �لإم���ار�ت يف جهود 
جذوره ل يقت�شر على كونها دولة مانحة فح�شب و�إمنا 
�لرئي�شية  �ملجموعات  على جمع  قدرتها  لي�شمل  ميتد 
�ملناطق  يف  �لأط��ف��ال  لتطعيم  �مليد�ين  �لدعم  وتقدمي 

�لأكر خطورة يف باك�شتان.
�لق�شاء  برنامج  رئي�س  �إي��ري  �أخ��ي��ل  �أ���ش��اد  م��ن جهته    
على �شلل �لأطفال يف منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة 
بدور �لإم��ار�ت كجهة مانحة بارزة ودولة د�عمة لهذه 
�جلهود  يف  �لكبرية  مل�شاهماتها  تقدير�  وذلك  �لق�شية 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ���ش��ل��ل �لأط���ف���ال خ��ا���ش��ة و�أننا 

هذ�  ل�شتئ�شال  م�شى  وق��ت  �أي  م��ن  �أق���رب  �أ�شبحنا 
�ملر�س من جذوره . و�أكد �أن جناح هذه �حلملة �إمنا هو 
هبة لي�س لأطفال باك�شتان فح�شب بل جلميع �لأجيال 
�أو�شكنا على  بعدما  كل مكان  �لأطفال يف  �لقادمة من 
�إي��ج��اد ع���امل خ���ال م��ن �شلل  �إجن����از ه��دف��ن��ا �ملتمثل يف 

�لأطفال ينعم فيه �شغارنا.
�إليا�س رئي�س برنامج  �لدكتور كري�س  من ناحيته قال 
�لتنمية �لعاملية ل�شتئ�شال �شلل �لأطفال لدى موؤ�ش�شة 
“بيل ومليند� غيت�س” .. “ �إن �لدور �لذي لعبته دولة 
�لإم��ار�ت و�جلهود �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�أظ��ه��ر �ل��ت��ز�م��ا متو��شا  �آل ن��ه��ي��ان  حم��م��د ب��ن ز�ي���د 
�إىل  �لر�مية  �لعاملية  للحملة  �ل��ازم  �لدعم  بتكري�س 
فخورون  و�إن��ن��ا   .. �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  على  �لق�شاء 
مبثل هذه �ل�شر�كة �ملتميزة .. ولول دورهما �لبارز ملا 
�أقل عدد من �حلالت �مل�شابة ب�شلل  ��شتطعنا ت�شجيل 

�لأطفال خال عام 2017 ».
و�أ���ش��ه��م��ت دول���ة �لإم������ار�ت م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة يف دعم 
�شلل  ل�شتئ�شال  �لعاملية  �مل��ب��ادرة   “ �أه���د�ف  وترجمة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �إىل مبادرة �شاحب  “ فاإ�شافة  �لأطفال 
بالتربع   2013 �آل نهيان خال عام  ز�ي��د  حممد بن 
مببلغ 120 مليون دولر .. �شاهم �شموه مببلغ �إ�شايف 
�لأطفال  �شلل  على  للق�شاء  دولر  مليون   30 بقيمة 
ملنظمة  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  بيل غيت�س يف  �أعلنه  م��ا  وه��و 
�ملتحدة  بالوليات  �أتانتا  مدينة  يف  �خلريية  روت��اري 
�لإجمالية  �لقيمة  لت�شل   2017 يونيو  �شهر  خ��ال 
لتربعات دولة �لإمار�ت نحو 167.8 مليون دولر مبا 
فيها �لتربعات �لتي مت تقدميها خال عامي 2011 
�لدعم  �شاملة  �لأط��ف��ال  �شلل  على  للق�شاء  و2014 
و�ل�شومال  و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان  باك�شتان  م��ن  ل��ك��ل  �مل��ب��ا���ش��ر 

و�إثيوبيا وكينيا و�ل�شود�ن.

»الهالل الأحمر« يقدم م�ش�عدات اإن�ش�نية ملر�شى ال�شرط�ن يف غيل ب�وزير
•• ح�رض موت-وام:

ق��دم��ت هيئة �ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي �أم�����س �لول 
مر�شى  لأه���ايل  عاجلة  و�إغ��اث��ي��ة  �إن�شانية  م�شاعد�ت 
�ل�شرطان يف مديرية غيل باوزير مبحافظة ح�شرموت 
ب�شبب  �إن�����ش��ان��ي��ة �شعبة  م��ن ظ����روف  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن 
مناطق  ب�شكان  تع�شف  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لأو����ش���اع 

ح�شرموت.
ياأتي توزيع هذه �مل�شاعد�ت جت�شيد� لدور هيئة �لهال 
�لإمار�تي �لإن�شاين و�شعيا منها لأن يكون �مل�شتفيدون 

�إليها  �ملحتاجني  �أك���ر  م��ن  �لإن�����ش��ان��ي��ة  خدماتها  م��ن 
وم�شاهمة منها يف تخفيف �لأعباء �ملعي�شية عن �لعديد 

من �لعائات.
و�أك����د �أح��م��د �ل��ن��ي��ادي رئ��ي�����س ف��ري��ق �ل��ه��ال �لأحمر 
�لإمار�تي �أن توزيع هذه �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لإغاثية 
ياأتي دعما لاأ�شر �لأ�شد �حتياجا لها .. م�شري� �إىل �أن 
�لتخفيف من  �لإمار�تي حتاول  �لأحمر  �لهال  هيئة 
�ملحررة عرب تقدمي  �ملناطق  �ليمني يف  �ل�شعب  معاناة 
بعني  �لنظر  لهم وحت��اول  و�لإغ��اث��ي  �لإن�شاين  �لدعم 

�لإن�شانية ومد يد �لعون ملر�شى �ل�شرطان وذويهم.

و�أو����ش���ح �أن �مل�����ش��اع��د�ت ت��اأت��ي ���ش��م��ن ب��رن��ام��ج مكثف 
و�ملحتاجني  �ملت�شررين  عن  للتخفيف  �لهيئة  و�شعته 

تز�منا مع “ عام ز�يد ».
من جهتهم �أعرب �مل�شتفيدون عن �شكرهم لهذ� �لعون 
بعد  �لإن�شانية  معاناتهم  �ل��ذي يخفف من  �لإم��ار�ت��ي 
�أن ف��ق��دو� �لكثري م��ن م��ق��وم��ات �حل��ي��اة ج���ر�ء تهالك 
�لو�شع �لقت�شادي وتعطل م�شادر �لدخل �لتي توؤمن 
هذه  �أن  موؤكدين  �لعي�س..  لقمة  على  �حل�شول  لهم 
�مل�����ش��اع��د�ت ج���اءت يف وق���ت ه��م يف �أم�����س �حل��اج��ة لها 

نتيجة للظروف �ل�شعبة �لتي متر بها �لباد.

املب�درة الع�ملية ل�شتئ�ش�ل �شلل الأطف�ل توؤكد اأن الإم�رات اأوفت بك�مل التزام�ته�.. وت�شيد بدور حممد بن زايد

الهالل الأحمر الإم�راتي يدعم مركز الأمومة 
والطفولة يف اخلوخة اليمنية ب�مل�شتلزم�ت الطبية

حم�فظ احلديدة ل�»وام«: ع�زمون على حترير ك�مل 
الرتاب اليمني و دحر املخطط الإيراين النقالبي

•• الفجرية -وام:

�لثقافية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ف��ج��رية  جمعية  �أط��ل��ق��ت 
يعنى  �ل����ذي  �لهمم”  لأ���ش��ح��اب  ز�ي����د  “جمل�س 
خ�شو�شاً  �ل��ف��ج��رية  �إم������ارة  يف  �ل��ه��م��م  ب��اأ���ش��ح��اب 
وباقي �لإمار�ت عموماً، ويكر�س دورهم يف �ملجتمع 
�إطار  يف  وذل��ك  �لتنموية،  نه�شته  يف  وم�شاركتهم 

مبادر�ت �جلمعية يف عام ز�يد 2018.
�لجتماعية  �ل��ت��وع��ي��ة  ن�شر  �إىل  �ملجل�س  وي��ه��دف 
�لهمم  �أ�شحاب  دور  باأهمية  و�لوطنية  و�لثقافية 
ومتكينهم من �مل�شاهمة يف �لتنمية �مل�شتد�مة د�خل 

جمتمعاتهم.
�إنه عرفاناً  رئي�س �جلمعية  �لظنحاين  وقال خالد 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  �ملغفور له  ل��دور 

يف  �لعطاء  م�شرية  تاأ�شي�س  يف  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
�لدولة و�أخذه بيد �أ�شحاب �لهمم، عمدت �جلمعية 
ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س جم��ل�����س لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م وتعزيز 

دورهم يف �حلياة.
�لإم������ار�ت عملت على  دول���ة  �أن  �ل��ظ��ن��ح��اين  و�أك����د 
ت��ق��دمي �لإم��ك��ان��ي��ات �مل��ادي��ة و�مل��ع��ن��وي��ة ك��اف��ة لدعم 
باأهميتهم  منها  �إمياناً  �لدولة،  يف  �لهمم  �أ�شحاب 
يف �ملجتمع وم�شاركتهم يف نه�شته �لتنموية، لفتاً 
�ملوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  “�ملجل�س”  جهود  �أن  �إىل 
و�لهيئات �ملعنية يف �لإمارة �شتن�شب من �أجل تقدمي 
�خلدمات و�لإر�شاد �لازم لأ�شحاب �لهمم، وتوفري 
�لفر�س �لكفيلة بتح�شني م�شتوى حياتهم. و��شار 
�إد�رة �جلمعية قرر تعيني �ملهند�س  �أن جمل�س  �إىل 
�إت���اح���ة �لو�شول  �ل�����دويل يف  ن��ب��ي��ل ع��ي��د، �خل��ب��ري 

م�شت�شار�ً  �لأو����ش���ط،  �ل�����ش��رق  �ل��ه��م��م يف  لأ���ش��ح��اب 
للمجل�س نظر�ً خلربته �لو��شعة يف هذ� �ملجال، كما 
�لإد�رة  جمل�س  ع�شو  �لدهماين  هدى  تعيني  قرر 

مدير�ً للمجل�س.
�جلمعية  �أن  �لدهماين  ه��دى  �أو�شحت  وب��دوره��ا، 
تهدف من خال “جمل�س ز�يد لأ�شحاب �لهمم” 
لأ�شحاب  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  �ُشبل  ت��وف��ري  �إىل 
يف  ودجم��ه��م  متكينهم  على  �شنعمل  حيث  �لهمم، 
�ملجتمع من خال تاأمني �حلياة �لكرمية لهم مما 

يوؤهلهم ليكونو� �أفر�د�ً منتجني.
و��شارت �إىل �أن “�ملجل�س” �شيقوم باإعد�د جمموعة 
�إىل  ترمي  �لتي  �ملدرو�شة  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  من 
م���ر�ع���اة �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة لأ���ش��ح��اب �لهمم 
و�لهتمام بهم و�لوقوف �إىل جانبهم وم�شاعدتهم 

ع��ل��ى ت��خ��ط��ي م��ا ي��و�ج��ه��ه��م م��ن حت���دي���ات، ف�شًا 
و�لجتماعية  �ل��رتب��وي��ة  ب��اجل��و�ن��ب  �لرت���ق���اء  ع��ن 
�لدور�ت  �إق��ام��ة  خ��ال  م��ن  و�جل�شدية  و�لنف�شية 
�شقل  ع��ل��ى  �شتعمل  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  و�ل���رب�م���ج 
ل�شوق  ب�شكل جيد  و�إعد�دهم  مهار�تهم ومو�هبهم 

�لعمل.
بتقدمي  �شيقوم  �ملجل�س  �أن  �إىل  �لدهماين  ولفتت 
�لهمم  �أ�شحاب  �أم��ور  لأول��ي��اء  �لتدريبية  �ل���دور�ت 
و�لت�شالت  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �خل��ا���ش��ة 
يف  �ملعتمدة  و�ملتطورة  �جلديدة  �لذكية  و�لأج��ه��زة 
�أ�شحاب �لهمم بحيث ت�شاعدهم على فهم  تدريب 
كيفية �لتعامل مع �أبنائهم ومتابعة بر�مج رعايتهم 
يف  �ندماجهم  لتعزيز  قدر�تهم  و�إث���ر�ء  وتاأهيلهم 

حميطهم وجمتمعهم ب�شورة و�قعية وملمو�س.

»الفجرية الجتم�عية الثق�فية« تطلق جمل�ض زايد لأ�شح�ب الهمم
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد الفجرية ي�شتقبل ف�طمة الأ�شم ويهنئه� 

بح�شوله� على م�ج�شتري اإدارة الأعم�ل بدرحة امتي�ز
•• الفجرية -وام:

ويل  �ل�شرقي  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�لديو�ن  يف  �شموه  �م�س مبكتب  �شباح  �لفجرية  عهد 
�لأم�����ريي ف��اط��م��ة خ��ال��د حم��م��د �لأ����ش���م وب����ارك لها 
مع  �م��ت��ي��از  ب��درج��ة  �ملاج�شتري  درج���ة  على  ح�شولها 
جامعة  من  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �لأوىل  �ل�شرف  مرتبة 
�لفجرية بعد نيلها بكالوري�س حما�شبة بدرجة �متياز 

من كلية �لتقنية �لعليا للطالبات بالفجرية.

�لطالبة  من  �شرح  �إىل  �للقاء  خ��ال  �شموه  ��شتمع  و 
ر�شالة  �أه�������د�ف  و  ح����ول حم���ت���وى  �لأ�����ش����م  ف��اط��م��ة 
�ملاج�شتري وحثها على بذل مزيد من �جلهد ملو��شلة 

�لنجاح و �لتفوق �لعلمي.
�ل�شيخ  �شمو  �لأ�شم  خالد  فاطمة  �شكرت  جانبها  من 
حممد بن حمد �ل�شرقي على دعمه وت�شجيعه �لد�ئم. 
�لزحمي مدير مكتب ويل  �شامل  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
�ل��ف��ج��رية و خ��ال��د حممد �لأ���ش��م م��دي��ر مكتب  عهد 

مدير �لديو�ن �لأمريي بالفجرية.

الرميثي يلتقي الف�ئزين من �شرطة 
اأبوظبي بج�ئزة وزير الداخلية للتميز

الإم�رات تبحث تعزيز التع�ون الق�ش�ئي مع املغرب واأ�شرتالي�

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي قائد عام �شرطة 
�شرطة  م��ن  و�مل��ر���ش��ح��ني  �ل��ف��ائ��زي��ن   - مكتبه  يف   - �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ر�ب��ع��ة جل��ائ��زة وزي��ر �لد�خلية للتميز  �ل���دورة  �أب��وظ��ب��ي يف 
بح�شور �شعادة �للو�ء مكتوم علي �ل�شريفي مدير عام �شرطة 

�أبوظبي وعدد من كبار �ل�شباط.
و�أكد معاليه حر�س و�هتمام �لقيادة �لر�شيدة بتحفيز منت�شبي 
�ل�شرطة �ملتميزين لارتقاء مب�شرية �لعمل �ل�شرطي و�لأمني 

�إىل �لأف�شل د�ئما ووفقا لأف�شل �ملعايري �لعاملية �ملتقدمة.
م�شرية  لدعم  �لإمكانات  وف��رت  �لر�شيدة  �لقيادة  �أن  و�أ�شاف 
ح�شد  �أن  �إىل  لفتا   .. بادنا  ت�شهدها  �لتي  و�لريادة  �لتقدم 
�مل���ر�ك���ز و�ل��ت��ف��وق �أم���ر م��ه��م وم��ط��ل��وب ل��ك��ن �مل��ح��اف��ظ��ة عليه 
و�لإ�شر�ر  بالهمة  و�لتحلي  �ملبدعة  �لأفكار  تقدمي  ومو��شلة 
لتحقيق  �لأ�شا�س  هو  و�لأح�شن  �لأف�شل  بلوغ  على  و�لعزمية 

تطلعاتنا مبزيد من �لرقي و�لتقدم.
باجلائزة  �لفائزين  جهود  على  �لرميثي  �للو�ء  معايل  و�أثنى 
وحر�شهم على �لرتقاء مبهار�تهم ومتابعة �مل�شتجد�ت �لتي 
�أد�ء  يف  �ملثمر  و�لعمل  �لتميز  م�شرية  على  �إيجابيا  تنعك�س 

بالإجناز�ت  �عتز�زه  موؤكد�   .. بهم  �ملنوطة  و�ملهام  و�جباتهم 
�لتي يحققها منت�شبو �شرطة �أبوظبي و�لذين يقدمون د�ئما 
�شورة م�شرفة يف ح�شد �جلو�ئز �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.

�ل�شريفي مدير عام  �للو�ء مكتوم علي  �شعادة  �أكد  من جهته 
�أن �ملكرمني من �لكفاء�ت �ملتميزة �حلري�شة  �أبوظبي  �شرطة 
و�لتطوير  �ل��ت��ح�����ش��ني  م�����ش��رية  �لإجن�������از�ت يف  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
�ل��ت��ي حتققها �شرطة  �مل��ت��ق��دم��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 

�أبوظبي يف خمتلف �ملجالت.
وهناأ �لفائزين على ما حققوه من متيز كبري يف تقدمي �أفكار 
وروؤى متميزة وحثهم على �ل�شتمر�ر يف �لتميز مبا ي�شهم يف 
حتقيق �لإجناز تلو �لآخر وينعك�س �إيجابا على م�شرية �لعمل 

�لتطويري ب�شرطة �أبوظبي.
وكانت �شرطة �أبوظبي قد ح�شدت �أربع جو�ئز يف حفل تكرمي 
�لر�بعة  دورت��ه��ا  يف  للتميز  �لد�خلية  وزي��ر  بجائزة  �لفائزين 
�لذي �أقيم يف نادي �شباط �شرطة دبي .. و�جلو�ئز هي جائزة 
وجائزة  �إبر�هيم  بني  وف��اء  �ل��ر�ئ��د  تخ�ش�شي  �شابط  �أف�شل 
�ملوظف �ملبدع �ملبتكر �لنقيب �شلطان �ل�شريف وجائزة �أف�شل 
�شابط �إد�ري �ملازم �أول فاطمة �لكعبي و�أف�شل �شابط �شف 

و�أفر�د ومدنيني يف �ملجال �لهند�شي �ملدين �شها �ملهريي.

•• اأبوظبي -وام:

�لظاهري  �ل��ب��ادي  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  ��شتقبل 
�م�س  �شباح  �أبوظبي  بالوز�رة يف  �لعدل مبكتبه  وزير 
لدى  �ملغربية  �ململكة  �شفري  وعلي  �آي��ت  �شعادة حممد 

�لدولة.

�لتعاون  ع��اق��ات  دع���م  �شبل  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء  مت خ���ال 
دولة  و�لقانونية بني  �لق�شائية  �ملجالت  �مل�شرتك يف 
خال  معاليه  بحث  كما  �ملغربية.  و�ململكة  �لإم���ار�ت 
��شتقباله �شعادة �رثر ميلتون �شبايرو �شفري �أ�شرت�ليا 
�لق�شائي  �ل���ت���ع���اون  ع���اق���ات  ت��ع��زي��ز  �ل���دول���ة  ل����دى 

و�لقانوين بني �لإمار�ت و��شرت�ليا و�شبل تطويرها.

•• دبي- الفجر

�أن��و�ع متعددة  �لرتبية و�لتعليم حر�شها على تقدمي  �أك��دت وز�رة 
ومنها  �لعربية،  للغة  �ملطّور  �ملنهج  يف  و�لق�ش�س،  �لن�شو�س  من 
�لن�شو�س �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ع��ّرف �ل��ط��ال��ب ع��ل��ى �ل��ع��دي��د من 

�لعاد�ت و�لثقافات حول �لعامل، وغريها.
وت�شاءلت وز�رة �لرتبية عن �لغاية من �جتز�ء �شوؤ�ل و�حد من در�س 
متكامل بعنو�ن ِ)�خلبز حول �لعامل(، و�إظهاره خارج �ل�شياق على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، و�لبتعاد عن عر�س �لن�س �لرئي�شي 
�لذي يقّدم �لفائدة �ملرجوة، علماً �أن �أحد �لأ�شئلة �ملطروحة يتعلق 

�أي�شاً با�شتخر�ج مفرد�ت �إمار�تية.
و�شرحت �لوز�رة �أن كتاب �للغة �لعربية لل�شف �لثالث يت�شمن در�شاً 
مهماً بعنو�ن �خلبز حول �لعامل، وهو ن�س معلوماتي يبنّي للقارئ 
�لوجود  كيفية حت�شري و�شناعة �خلبز كعن�شر مهم من عنا�شر 
جزء�ً  ي�شّكل  كونه  �إىل  بالإ�شافة  و�ل��ع��امل،  �لإم���ار�ت  يف  �لإن�شاين 
من تر�ث �ل�شعوب �لذي تعتز به. ويتعّر�س �لن�س للقيم �لغذ�ئية 
�لتي يتمتع بها كل نوع من �خلبز، وياأخذ �لطالب برحلة يتعّرف 
فيها على بع�س من �لأنو�ع �ملعروفة يف �لإمار�ت ومنطقة �خلليج 
�لتو��شل  قنو�ت  ت��د�ول��ت  بعدما  �لرتبية  وز�رة  رد  ج��اء  و�ل��ع��امل. 
و�عتربت  �ملعلم  للرخ�شة  �ملعلمني  باإختبار�ت  جاء  ما  �لجتماعي 

�لوز�رة �أن �لتد�ول �حلا�شل على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، قد 
�أف��ر�د �ملجتمع �لذين فت�شو� عن �لن�س،  �شاهم يف حتريك ف�شول 

وقر�أوه، و��شتمتعو� باملعلومات �لتي يقّدمها و��شتفادو� منها.
و�أك��دت �ل��وز�رة �أن �لن�س يقّدم معلومات ثقافية ت�شّكل ج��زء�ً من 
ت���ر�ث �ل���دول �مل���ذك���ورة، وت��ع��ّرف �ل��ط��ال��ب على تلك �ل��ث��ق��اف��ات يف 
عن  وت�شاءلت  جن�شية.   200 ح��و�يل  فيها  ويتفاعل  يعي�س  دول��ة 
و�ملتد�ولة  �ملوجودة  �لأن��و�ع من �خلبز  �لتعّرف على تلك  �ملانع يف 
يف �لإم��ار�ت. و�أ�شارت �إىل �أن عدد �لكلمات �ملوجودة يف كل �شفحة 
م��درو���ش��ة ب��ع��ن��اي��ة، ك��م��ا �أن �لإخ�����ر�ج و�ل��ع��ر���س وم�����ش��م��ون �لن�س 

�لنحوي مل يخرج للطباعة �إل بعد مر�جعة ور�شد من �خلرب�ء.

اأكدت حر�صها على تقدمي اأنواع متعددة من الن�صو�س

الرتبية: الكلم�ت املوجودة يف كل �شفحة مدرو�شة بعن�ية

•• اأبوظبي-وام:

�لعلماء وزي��ر دول��ة للذكاء �ل�شطناعي  �أك��د معايل عمر بن �شلطان 
�آفاقا  ��شتباقية ت�شت�شرف  �أن حكومة �لإم��ار�ت وقيادتها متلك نظرة 
و�ملوظف  �ملو�طن  �لأول هو متكني  �لهدف  �أن  �إىل  .. م�شري�  جديدة 

�حلكومي يف �لدولة من مهار�ت �لذكاء �ل�شطناعي .
وقال معاليه - يف حو�ر ن�شرته �م�س �شحيفة “ عكاظ “ �لتي حاورته 
حول م�شتقبل �لإمار�ت وجهود وز�رته �لنوعية يف حتقيق �لتحول �إىل 
ع�شر �لذكاء �ل�شطناعي - �إن �لإمار�ت طرقت مبكر� �أبو�ب �لنتقال 
“ �لذكاء �ل�شطناعي” عرب خطو�ت ر�ئدة �تخذت قبل  �إىل مرحلة 
�أف�شل لاأجيال �جلديدة فقد وجه  م�شتقبل  بناء  بهدف  عاما   12
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�حلكومة  بتحويل  �هلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لتقليدية �إىل �إلكرتونية ثم رقمية �إىل �أن ت�شبح حكومة ذكية وهو 
�لذكاء  تطبيقات  توظيف  �إىل  �ل��ت��ح��ول  م��ن  �ل��ي��وم  ذروت���ه  ن�شهد  م��ا 
�ل�شطناعي لارتقاء بالأد�ء �حلكومي مايوؤكد �أن حكومة �لإمار�ت 
وقيادتها متلك نظرة ��شتباقية ت�شت�شرف �آفاقا جديدة لر�شم خريطة 
�لب�شرية  �لحتياجات  يدعم  �ل��ذي  �لتطور  ه��ذ�  �إىل  تو�شل  طريق 

باأذكى و�أدق �لأ�شاليب �ملبتكرة و�خلاقة.
وع���ن م��وق��ع �مل���و�ط���ن �لإم���ار�ت���ي يف ت��ل��ك �ل��ن��ق��ل��ة �ل��ن��وع��ي��ة.. �أو�شح 
�حلكومي يف  و�مل��وظ��ف  �مل��و�ط��ن  �لأول هو متكني  �لهدف  �أن  �لعلماء 

�أهمية  ما  وفهم  وتر�شيخ  �ل�شطناعي  �لذكاء  مهار�ت  من  �لإم���ار�ت 
وتفادي  �إيجابياتها  م��ن  و�ل�شتفادة  �لتعامل  وكيفية  �لتقنية  ه��ذه 
تاأثري�تها �ل�شلبية. و�أ�شار �إىل �أنه �شيتم �إعد�د بر�مج تدريبية لطلبة 
�ملد�ر�س و�جلامعات و�ملوظفني �حلكوميني ما �شيكون له �آثار �إيجابية 
يف �إح��د�ث نقلة نوعية يف �لفكر بدولة �لإم��ار�ت يف ما يخ�س �لذكاء 
�ملجال  �لدر��شات يف هذ�  �لعديد من  �إج��ر�ء  �إىل  �إ�شافة  �ل�شطناعي 

مبا ي�شمن �ل�شتفادة من �لذكاء �ل�شطناعي ب�شكل كبري.
UAI » وهو �شعار للجودة للموؤ�ش�شات   « �إط��اق �شعار  �أنه مت  وذكر 
�أن���ه �شيتم  �إىل  .. لف��ت��ا  �ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل��ت��ي تعمل يف جم���ال 
��شتخد�مه يف �ملجالت �لتي حتتاج �إىل تطوير وحت�شني للعمل على �أن 
يكون متقدما ومتكاما يف �مل�شتقبل.. منوها �إىل �أن �لإمار�ت تطبقه 
بحلول  �ملجال  دول��ة متفوقة يف هذ�  لتكون  روؤيتها  يتو�ءم مع  ب�شكل 
2031. وعن مو�كبة �ملناهج �لدر��شية و�لتعليم �لعايل لهذ� �لتوجه 
 74 �أن  �أثبتت  �لدر��شات  �إن  �لعلماء  �شلطان  بن  عمر  معايل  ق��ال   ..
�ليوم قد تختفي ب�شبب �لذكاء  �ملوجودة  �لتقليدية  �لوظائف  % من 
�ل�شطناعي .. م�شددة على �شرورة �أن تو�كب �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف 
تاأهيل  وتعمل على  �لتغري�ت  �لعامل هذه  دول  و�شتى  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ملتوقعة  �ملتغري�ت  مع  لتتو�ءم  �لتعليم  خمرجات  وتكييف  �لطاب 
�لذكاء  ب�شبب  ت�شتحدث  ق��د  جم���الت  يف  تعليمية  ب��ر�م��ج  وت��ق��دمي 

�ل�شطناعي.
10مايني وظيفة  �شيتم ط��رح  �لقريب  �مل�شتقبل  �أن��ه يف  �إىل  و�أ���ش��ار 

يدعو  ما  �ليوم  م��وج��ودة  غري  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ب�شبب  �لعامل  يف 
لا�شتعد�د و�لبدء ملو�جهة هذ� �لتحدي.

وقال �لعلماء �إن هناك وظائف قد تختفي مثل وظائف �ملو�رد �لب�شرية 
وخدمة �لعماء وغريها ويجب على �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �شتى دول 
و�لتخ�ش�شات  �لرب�مج  على  وتركز  �ملتغري�ت  هذه  تو�كب  �أن  �لعامل 
كبري  ع��دد  �ل��دول��ة  ل��دى  يكون  �أن  يف  ت�شهم  �لتي  �مل�شتقبل  يف  �ملهمة 
�خلا�شة  �ل�شركات  منظور  يف  �لأوىل  �لدولة  من  يجعل  �ملو�هب  من 

و�لر�ئدة يف ما يخ�س �لتوظيف.
و�أو�شح �أن �إ�شرت�تيجية �لإمار�ت يف �لذكاء �ل�شطناعي ترتكز على 7 
حماور �أبرزها ��شتقطاب �ملو�هب و�لبحث و�لتطوير وجعل �لإمار�ت 
�حلكومي  �لقطاع  يف  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  ��شتقطاب  يف  ر�ئ��دة  دول��ة 
خمترب�  وجعلها   2031 عام  بحلول  �لعامل  م�شتوى  على  و�خلا�س 
�ملختلفة  �مل��ج��الت  جميع  يف  وتطبيقه  �ل�شطناعي  للذكاء  مفتوحا 
25? من قطاع �لنقل يف �لدولة ذ�تية  وتنفيذ �مل�شاريع ومنها جعل 
�لطباعة  بتقنية  بناء م�شاكن  و��شتخد�مه يف  �لقيادة بحلول 2025 
و�ل�شحة  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  قطاع  يف  و�ع��ت��م��اده  �لأب��ع��اد  ثاثية 

و�لتعليم و�لف�شاء، و�لطاقة �ملتجددة و�ملياه و�لتكنولوجيا.
تاأ�شي�س جلان ��شرت�تيجية عاملية من كبار  �أنه مت  �إىل  و�أ�شار معاليه 
�ملوؤ�ش�شات  تعمل مع  �ل�شطناعي  �لذكاء  و�لعلماء يف جمال  �خلرب�ء 
�لعلمية و�لبحثية يف �لإمار�ت و�شيتم طرح �لإ�شرت�تيجية بالتف�شيل 

خال �لأ�شابيع �لقادمة.

•• دبي -الفجر:

��شتقبل �شعادة �لقا�شي عمر مري�ن قا�شي مبحكمة �لإ�شتئناف 
�شيفارت  ميهي�س  �ل�شيد  برئا�شة  �أ�شتونياً  وف��د�ً  دب��ي،  مبحاكم 
لإ�شتعر��س  باأ�شتونيا،  �ملعلومات  ونظم  �شجات  مركز  مدير 
�لدعم  توفري  يف  �ملركز  بها  يقوم  �لتي  و�ملمار�شات  �خل��دم��ات 
و�د�رة  �لق�شائية،  �مللفات  مايخ�س  يف  �حلكومية  للموؤ�ش�شات 

بجمهورية  �ملحاكم  و�أنظمة  و�لعقارية  �لتجارية  �ل�شجات 
�أ�شتونيا. 

حيث رحب �شعادة �لقا�شي بالوفد �لإ�شتوين ، متمنياً له طيب 
�لإقامة و�لتوفيق و�لنجاح يف عمله، كما ناق�س �لطرفان �أحدث 
ومدى  و�مل��ر�ج��ع��ني  للق�شاة  �ملحاكم  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات 
�لوظيفي،  �ل��ك��ادر  م�شتوى  رق��ي  يف  �خل��دم��ات  ه��ذه  م�شاهمة 
�لأد�ء  �لإي��ج��اب��ي على  بال�شكل  ه��ذه �خل��دم��ات  ت��اأث��ري  وم���دى 

�لعام للد�ئرة، وذلك بال�شرعة و�لدقة يف �لت�شوية و�لف�شل يف 
�لدعاوي، لتحقيق �لعد�لة يف �لدولة.

وبدوره �أ�شاد �لوفد �لأ�شتوين باخلدمات �لذكية �لتي تقدمها 
حماكم دبي للق�شاة و�ملر�جعني، ومدى م�شاهمة هذه �خلدمات 
يف تعزيز �لثقة بالنظام �لق�شائي حملياً ودولياً، وتعزيز فعالية 
وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي و��شتقطاب وتنمية مو�رد ب�شرية حمفزة 

ذ�ت كفاءة عالية. 

عمر العلم�ء: هدفن� الأول متكني املواطن من مه�رات الذك�ء ال�شطن�عي

حم����ك���م دب����ي ت�شتقب����ل وف�����دًا اأ�شت���ون��ي����ً�

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لت�شامح يف ق�شره �أم�س 
�لرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن 
ب���دورت���ه���ا �حل����ادي����ة ع�����ش��رة �ل���ذي���ن مت 
تكرميهم �م�س خال حفل �أقيم بق�شر 
�للقاء  ح�����ش��ر   . �أب��وظ��ب��ي  يف  �لإم������ار�ت 
�لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي  ح�شني  معايل 
و �لتعليم و �شعادة �أمل �لعفيفي �لأمني 
�لعام للجائزة وعدد من �أع�شاء جمل�س 
�أم��ن��ائ��ه��ا. رح���ب م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ نهيان 
�لفائزين  ب��ال��وف��د وه��ن��اأ  �ل��ل��ق��اء  خ���ال 
���ش��ك��ره لاأمانة  ع���ن  و�أع������رب  ب��ف��وزه��م 
وجميع  �لعمل  وف���رق  للجائزة  �ل��ع��ام��ة 
دعمو�  �لذين  �لإ�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 

م�شرية �جلائزة.
���ش��ع��ادت��ه مبنا�شبة  وع���رب م��ع��ال��ي��ه ع��ن 

�خ�����ت�����ي�����اره �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة �ل����رتب����وي����ة 
�أن  �إىل  م�شري�   .. للجائزة  �لعتبارية 
�ل��ف��ائ��زي��ن بجائزة  ب��ت��ك��رمي  �لح��ت��ف��ال 
�لبارزة  �ملكانة  خليفة �لرتبوية يج�شد 
�شد�رة  يف  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل���ت���ي  ل��ل��ج��ائ��زة 

من  وعربيا  حمليا  �لرتبوية  �جلو�ئز 
ح��ي��ث �مل�����ش��ت��وى �ل���ع���ايل م���ن �جل����ودة 
��شتحدثته  م��ا  و  �لإب�����د�ع  و  �لتميز  و 
م��ن ف���روع ج��دي��دة خ��دم��ت �لقطاعني 
معاليه  و�أ���ش��اد  و�ملجتمعي.  �ل��رتب��وي 

خ����ال �ل��ل��ق��اء ب���ال���دور �ل���ر�ئ���د �لذي 
�لرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  ب����ه  ت���ق���وم 
يف حت��ف��ي��ز �ل���رتب���وي���ني ع��ل��ى �لب�����د�ع 
و�لتميز �لعلمي مبا ي�شهم يف �لرتقاء 
من   . �ل��دول��ة  يف  �لتعليمية  باملنظومة 

�لعفيفي  �أم��ل  �شعادة  توجهت  جانبها 
بال�شكر ملعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
 .. �ملكرمني  ��شتقباله  على  نهيان  �آل 
حر�س  يج�شد  �للقاء  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��دة 
�لقيادة �لر�شيدة على حتفيز �لرتبويني 
تكرمي  �أن  �إىل  نوهت  و    . �لتميز  على 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �آل 
نهيان جاء تقدير� لإ�شهاماته و جهوده 
�لبارزة يف دعم م�شرية �لتعليم وحتفيز 
�لعاملني يف هذ� �لقطاع �حليوي على 
وم�����ش��اري��ع مبتكرة  م���ب���ادر�ت  ت��د���ش��ني 
جميع  يف  �لتعليمية  باملنظومة  تنه�س 
�جلائزة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  م�شتوياتها. 
�قبال  ����ش���ه���دت  �حل���ال���ي���ة  دورت����ه����ا  يف 
و�لعربي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  كبري� 
و�لتي  �ملطروحة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
 19 ع��ل��ى  م��وزع��ة  9 جم����الت  �شملت 
�لإعاقة   وذوو  �لعام  �لتعليم  وه��ي  فئة 

�ل��ه��م��م و�لإب�����د�ع يف تدري�س  �أ���ش��ح��اب 
وخدمة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل���ل���غ���ة 
�مل���ج���ت���م���ع وع����ل����ى م�������ش���ت���وى �ل����دول����ة 
�ل�شخ�شية  جم���الت  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن 
�لعام  و�لتعليم  �لع��ت��ب��اري��ة  �ل��رتب��وي��ة 

�لعايل  و�لتعليم  �مل��ب��دع/  �ملعلم  /ف��ئ��ة 
و�لإبد�ع يف تدري�س �للغة �لعربية  فئة 
�لرتبوية  و�لبحوث  �جلامعي  �لأ�شتاذ 
و�لتاأليف �لرتبوي للطفل و�مل�شروعات 
و�أعرب  �ملبتكرة.  �لتعليمية  و�ل��رب�م��ج 

معايل  بلقاء  �شعادتهم  ع��ن  �مل��ك��رم��ون 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك .. موؤكدين �أن 
دولة �لمار�ت لتدخر جهد� يف �شبيل 
�مليد�ن  يف  و�ملبدعني  �ملتميزين  تكرمي 

�لرتبوي .

نهي�ن بن مب�رك ي�شتقبل الف�ئزين بج�ئزة خليفة الرتبوية

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 116335
باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت-وير�ل- مر�شي�شايد -�جنلرت�
بتاريخ:2010/09/27 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 107696 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�ل�شابون، زيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت �حلمام و�ل�شتحمام ، م�شتح�شر�ت �لعناية بالب�شرة ، زيوت وكرميات 
م�شتح�شر�ت   ، �ل�شعر  �إز�ل��ة  م�شتح�شر�ت   ، �حلاقة  وبعد  وقبل  �حلاقة  م�شتح�شر�ت   ، للب�شرة  ولو�شن 
 ، �لتجميل  م�شتح�شر�ت   ، �ل�شم�س  م��ن  �لوقاية  م�شتح�شر�ت   ، لل�شم�س   بالتعر�س  �لب�شرة  لا�شمر�ر 
م�شتح�شر�ت �ملكياج ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ملكياج ، فازلني ، م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شفاه ، بودرة �لتلك ، غزل 
قطنى و �أعو�د �لقطن ، �شماد�ت �لتجميل ، مناديل م�شربة بغ�شولت ) لو�شن( لأغر��س �لتجميل ، �شماد�ت 

مبللة للتنظيف ، �أقنعة جتميلية للوجه. 
�نتهاء حلماية يف: 2008/07/14 وحتى  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخرى  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت   �حلماية نافذة 

تاريخ: 2028/07/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  17  اأبريل 2018 العدد 12302
EAT 116195

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 111212
باإ�شم : ت�شات�شا مون ري�شتور�نت ليمتد

 وعنو�نه: ووكرز )بي يف �آي( ،  ووكرز ت�شامربز ،  �س.ب. 92 ، رود تاون ،  تورتول يف جي 1110 ،
�جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.

بتاريخ:2011/01/31 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 130491 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�مل�شتح�شر�ت  و  �لدقيق  �ل�شطناعي،  و�ل��ن  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن 
�لأ�شود،  �لع�شل  و  �لنحل  �ملثلجة، ع�شل  �لفطائر و �حللويات و �حللويات  و  �مل�شنوعة من �حلبوب و �خلبز 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل و�خلل و �ل�شل�شة، �لتو�بل، �لبهار�ت ، �لثلج
�نتهاء حلماية يف: 2008/04/21 وحتى  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخرى  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت   �حلماية نافذة 

تاريخ: 2028/04/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  17  اأبريل 2018 العدد 12302
EAT 35978

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 111210
باإ�شم : ت�شات�شا مون ري�شتور�نت ليمتد

 وعنو�نه: ووكرز )بي يف �آي( ،  ووكرز ت�شامربز ،  �س.ب. 92 ، رود تاون ،  تورتول يف جي 1110 ،
�جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.

بتاريخ:2011/02/02 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 131215 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
خدمات توفري �لأطعمة و �مل�شروبات ، �لإيو�ء �ملوؤقت.

�نتهاء حلماية يف: 2008/04/21 وحتى  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخرى  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت   �حلماية نافذة 
تاريخ: 2028/04/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  17  اأبريل 2018 العدد 12302
EAT 35979

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 116336
باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي 

وعنو�نه: بورت �شنايت-وير�ل- مر�شي�شايد -�جنلرت�
بتاريخ:2010/03/31 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 101267 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
�ل�شابون، زيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت �حلمام و�ل�شتحمام ، م�شتح�شر�ت �لعناية بالب�شرة ، زيوت وكرميات 
م�شتح�شر�ت   ، �ل�شعر  �إز�ل��ة  م�شتح�شر�ت   ، �حلاقة  وبعد  وقبل  �حلاقة  م�شتح�شر�ت   ، للب�شرة  ولو�شن 
 ، �لتجميل  م�شتح�شر�ت   ، �ل�شم�س  م��ن  �لوقاية  م�شتح�شر�ت   ، لل�شم�س   بالتعر�س  �لب�شرة  لا�شمر�ر 
م�شتح�شر�ت �ملكياج ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ملكياج ، فازلني ، م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شفاه ، بودرة �لتلك ، غزل 
قطنى و �أعو�د �لقطن ، �شماد�ت �لتجميل ، مناديل م�شربة بغ�شولت ) لو�شن( لأغر��س �لتجميل ، �شماد�ت 

مبللة للتنظيف ، �أقنعة جتميلية للوجه. 
�نتهاء حلماية يف: 2008/07/14 وحتى  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخرى  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت   �حلماية نافذة 

تاريخ: 2028/07/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  17  اأبريل 2018 العدد 12302
EAT 116149
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•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �لأمانة �لعامة جلائزة وزير 
�نطاق  �لعلمي  للبحث  �لد�خلية 
�لدورة �لر�بعة من �جلائزة �عتبار� 
من �م�س مع بدء مرحلة �لت�شجيل 
�ل���ت���ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ����ش��ت��ق��ب��ال جميع 
�إرف��اق ملخ�س  �مل�شاركة مع  طلبات 

�لبحث.
وكان �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد 
�ل����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ق��د �أطلق 
 167 �ل��وز�ري رقم  - وفقا للقر�ر 
وزير  “جائزة   -  2010 ل�����ش��ن��ة 
�لد�خلية للبحث �لعلمي” لت�شجيع 
�لبحث  تبني  �ل��وز�رة على  منت�شبي 
�لأدو�ت  كاأحد  ومنهجياته  �لعلمي 
�مل�شكات  وح���ل  لفهم  �ل�����ش��روري��ة 
بطرق مبتكرة و��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
م������ن خ�������ال �ل����ت����ن����ب����وؤ ب���امل���خ���اط���ر 
�ملحتملة  �لإج���ر�م���ي���ة  و�ل���ظ���و�ه���ر 
و�خلطط  �ل�شرت�تيجيات  وو���ش��ع 
�أمناء  جمل�س  وعقد  لها.  للت�شدي 
�جل����ائ����زة �م�������س �ج��ت��م��اع��ا يف مقر 
�للو�ء  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�لرز�ق  عرب  عبد�لقدو�س  �لدكتور 
وبح�شور  �ملجل�س  رئي�س  �لعبيديل 
جميع �لأع�شاء جرى خاله بحث 
�لرتتيبات �خلا�شة باجلائزة وعدد 
من �ملو��شيع �ملتعلقة بها و�لإعان 

عن تفا�شيل �مل�شاركة يف �جلائزة.
وت�شجيع  دعم  �إىل  وتهدف �جلائزة 
ب��اع��ت��ب��اره �ملدخل  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
�ل���رئ���ي�������ش���ي ل���ع���م���ل���ي���ت���ي �لب����ت����ك����ار 
�مل�شتقبل  و����ش��ت�����ش��ر�ف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
و�لتناف�س بني  �لإب��د�ع  وتنمية روح 
�لعاملني يف �لوز�رة �إ�شافة �إىل ن�شر 
�ل���در�����ش���ات و�ل��ب��ح��وث �ل��ت��ي تخدم 
نتائجها  وت��ب��ن��ي  �ل�����ش��رط��ي  �ل��ع��م��ل 
يحقق  مم��ا  لتطبيقها  وتو�شياتها 
�لو�قع  �أر���س  على  �ملن�شود  �لتغيري 
ويحقق �لقيمة �مل�شافة عاوة على 
�ملوؤ�ش�شي  �لب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
�مل��وه��وب��ني مم��ا يتو�فق  و�ك��ت�����ش��اف 
للوز�رة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  مع 
و�لريادة  �لتميز  لتحقيق  وقيمها 

يف �لأد�ء.
ولغاية حتقيق �لأه��د�ف �ملرجوة .. 
�لر�بعة من �جلائزة  �ل��دورة  ج��اءت 
لت�شم عدة جمالت بحثية تخت�س 
و�لأمني  �ل�شرطي  �لعمل  ب�شميم 
وت�شمل جمالت �جلائزة “�لعمليات 
و”  �ملدين”  و”�لدفاع  �ل�شرطية” 
و�لإ�شاحية”  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات 
“�ملرور و�لرتخي�س” و” �لإد�رة  و 

�لب�شرية”  �ملو�رد  �ل�شرطية وتنمية 
�إ�شافة �إىل ��شتحد�ث جمال خا�س 
�لوز�رة  تو�جهها  �لتي  ب�التحديات 
ويتكون من خم�س م�شكات حمددة 
عنها  لاإجابة  �إح��د�ه��ا  �ختيار  يتم 
لتحقيق  وذل��ك  �لبحث  طريق  ع��ن 
�لبحوث  م��ن  �لق�شوى  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�لعمل  �آليات  وتو�شياتها يف تطوير 

يف وز�رة �لد�خلية.
�لتايل  يف  �مل�شكات  هذه  وتتلخ�س 
وطريقة  �مل������خ������در�ت  ج�����ر�ئ�����م   ..
�لت�شدي لها ومكافحتها ��شت�شر�ف 
م�شتقبل �جلرمية - �أو نوع حمدد- 
و�شيناريوهات �لتعامل معها و�حلد 
من ظاهرة ��شتخد�م �لهو�تف �أثناء 
�لقيادة و��شتخد�م �أحد �شور �لذكاء 
�أح������د �مل���ج���الت  �ل����ش���ط���ن���اع���ي يف 
�ل�����ش��رط��ي��ة و�حل�����د م���ن �حل�����و�دث 

�ملرورية ب�شبب �ل�شباب.
وي���������ش����رتط ل���ل���ت���ق���دم و�مل�������ش���ارك���ة 
�لبحث  م��ق��دم  ي��ك��ون  �أن  ب��اجل��ائ��زة 
و�لأمن  �ل�شرطة  قوة  منت�شبي  من 
للمتقاعدين  وي���ج���وز  �ل���دول���ة  يف 
�لدولة  م��و�ط��ن��ي  وم����ن  �مل�����ش��ارك��ة 
ويجوز �أن يكون من غري �ملو�طنني 
�ل�شرت�ك مع مو�طن  يتم  �أن  على 
كما ميكن  ثنائي م�شرتك  يف بحث 
�ل���ت���ق���دم ل���ل���ج���ائ���زة ب��ب��ح��ث��ني كحد 
�أق�شى على �أن يكون �أحدهما فردي 

و�لآخر ثنائي.
�شمن  �لبحث  مو�شوع  ي��ن��درج  و�أن 
�ملجالت �لبحثية �لتي مت حتديدها 
و�أن يتو�فر يف �لبحث �مل�شارك �أ�ش�س 
�ل��ب��ح��ث �لعلمي  و���ش��روط وم��ن��اه��ج 
ت�شمينه  مع  علميا  عليها  �ملتعارف 
معاجلة  يف  ت�شهم  �بتكارية  �أف��ك��ار� 
�لعمل.  �آل��ي��ات  وتطوير  �لتحديات 
�أل يكون  �ل��ب��ح��ث  ي�����ش��رتط يف  ك��م��ا 
ح�شل  �أو  ج��ائ��زة  ن���ال  �أن  �شبق  ق��د 
علمية مبوجبه  درجة  على  مقدمه 

و�أن يتم تقدميه باللغة �لعربية ما 
باللغة  تقدميه  طبيعته  تقت�س  مل 
جمل�س  من  ومبو�فقة  �لجنليزية 
�أمناء �جلائزة ووفق �ل�شو�بط �لتي 

مت حتديدها.
وي���ت���م ت��ق��ي��ي��م �ل���ب���ح���وث م����ن قبل 
ت�شمن  م��ع��اي��ري  وف����ق  �مل��خ��ت�����ش��ني 
درجات  و�أع��ل��ى  و�لعد�لة  �ل�شفافية 
�ل��ن��ز�ه��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة وف���ق ل��ل��ت��ايل .. 
�ل��ق��ي��م��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث وم���دى 
وم�����دى �شلته  �أه��م��ي��ت��ه وح���د�ث���ت���ه 
�ل�����ش��رط��ي وم����دى و�شوح  ب��ال��ع��م��ل 
م�شكلة �لبحث وما يقدم من �إ�شافة 

�إىل �لقيمة �ملعرفية �لإن�شانية.
�لتقييم  م����ع����اي����ري  ت�������ش���م���ل  ك����م����ا 
للبحث  و�لأ�شالة  �جلدة  �لأ�شا�شية 
و�لأ�شلوب  ل���ه  �ل��ن��ظ��ري  و�لإط�������ار 
و�شامة �للغة و�لعر�س ومنهجيته 
�لتوثيق  وو�شائل  �لعلمية  و�لأمانة 
وحتليل �لبيانات وطرق ��شتخا�س 
�لتي  و�لطرق  و�لتو�شيات  �لنتائج 
يجب ��شتخد�مها يف توثيق �لبحث 
�مل�����ش��ارك و�مل��و����ش��ف��ات �ل��ف��ن��ي��ة له. 
�لعامة للجائزة  �لأمانة  �أعدت  وقد 
�إط�����ار� زم��ن��ي��ا ي���ب���د�أ م���ن �ل���ي���وم مع 
تكرمي  �إىل  و���ش��ول  �لت�شجيل  ب��دء 
�لفائزين يف حفل ر�شمي يقام لهذه 

�لطلبات  ب��ت��ق��دمي  م�����رور�  �ل��غ��اي��ة 
�ل��ط��ل��ب��ات و�لبدء  �مل��ب��دئ��ي��ة وق��ب��ول 
�لتقييم  ومرحلة  �لبحوث  بكتابة 
و�مل���ق���اب���ات. وخ�����ش�����ش��ت �لأم���ان���ة 
�لعامة جو�ئز مالية جمزية للفائز 
يف كل جم��ال من جم��الت �جلائزة 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  م��ي��د�ل��ي��ة  وم���ن���ح 
و�شهاد�ت تقدير بامل�شاركة مع تبني 

وطباعة �لأبحاث �لفائزة.
 “ �أف�����ش��ل ج��ه��ة  ك��م��ا �شيتم ت��ك��رمي 
حيث  �جل��ائ��زة  يف  م�شاركة  قطاع” 
�شيتم �ختيار �لقطاع بناء على ن�شبة 
�مل�شاركة وعدد �مل�شاركني يف �جلائزة 
�أو �لعدد �لإجمايل لكل قطاع و�شيتم 
ت�شليم �لقطاع درعا تذكاريا يحمل 
�شعار �جلائزة يف حفل �لتكرمي �إىل 
�مل�شاركات  �أ���ش��ح��اب  ت��ك��رمي  ج��ان��ب 
�مل���ت���ع���ددة �ل���ذي���ن ����ش���ارك���و� يف �أرب����ع 
�أن  دور�ت من �جلائزة ول ي�شرتط 
تكون �لدور�ت متتالية. وللت�شجيل 
يف �جلائزة يتم زيارة �شفحتها على 
�لد�خلية  ل����وز�رة  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��وق��ع 
�أيقونة  �شمن  �ملتاحة  �خل��ي��ار�ت  يف 
�أمتتة  مت  وق����د  �لوز�رة”  “عن 
�إلكرتونيا  �جل��ائ��زة  م��ر�ح��ل  جميع 
بالت�شجيل يف  �لربنامج �خلا�س  يف 

�ل�شفحة �ملخ�ش�شة لذلك.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �لعميد على �شامل �لبادي مدير 
�لجتماعي  �ل���دع���م  م���ر�ك���ز  �إد�رة 
�شرطة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �أم�����ن  ب��ق��ط��اع 
�أن ح��م��اي��ة �لأط���ف���ال �شد  �أب��وظ��ب��ي 
�ل���ع���ن���ف و�مل���خ���اط���ر م����ن �أول����وي����ات 
�شرطة �أبوظبي.. م�شري� �إىل �أهمية 
ن�شر �لتوعية �شد �لعنف وما يخلفه 
من م�شاكل نف�شية وج�شدية للطفل 
و�لتثقيف بكيفية �حللول و�لتعامل 
م��ع��ه. ول��ف��ت �ل��ع��م��ي��د �ل���ب���ادي �إىل 
�جلهود �لتي تبذلها �شرطة �أبوظبي 
يف  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق 
مبا  وحمايته  �لطفل  حقوق  جم��ال 
�لكو�در  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  يف  ي�شهم 
�لب�شرية للتعامل مع حالت �لعنف. 
�لجتماعي  �لدعم  مر�كز  و�شاركت 
�شرطة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �أم�����ن  ب��ق��ط��اع 
�أبوظبي يف ور�س عمل وحما�شر�ت 
عن رعاية �لأطفال يف �إطار فعاليات 
يف  ��شتي�شن”  “ذ�  �ملحطة  معر�س 
يف  �ل�شيف  مب���ول  �ل��ث��ام��ن��ة  ن�شخته 
�أقيم �شمن مبادرة  و�ل��ذي  �أبوظبي 
�لعنف  ملناه�شة  �أمانة”  “�أبناوؤنا 

�شد �لأطفال.
�لدعم  م��ر�ك��ز  �إد�رة  مدير  و�أو���ش��ح 
�ملجتمع يف  �أم��ن  بقطاع  �لجتماعي 
�أب��وظ��ب��ي �ن ح���الت �لعنف  ���ش��رط��ة 
و�لإ�شاءة �لتي يتعر�س لها �لأطفال 

�لعمر  ب���اخ���ت���اف  ت��خ��ت��ل��ف  ع���امل���ي���ا 
�شبيل  ف��ع��ل��ى  �ل��در����ش��ي��ة  و�مل��رح��ل��ة 
�ملثال فاإن طلبة �لثانوية يتعر�شون 
للعنف و�لإهمال ولاإ�شاءة �جلن�شية 
�أكر من غريهم وفقا لاإح�شاء�ت 

يتعر�س  فيما  و�ل��ت��ق��اري��ر  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل��رح��ل��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة للعنف  ط��ل��ب��ة 
�أم������ا طلبة  �جل�������ش���دي���ة  و�لإ�������ش������اءة 
�ملرحلتني �لإعد�دية و�لثانوية فهم 
�أكر  �للفظية  ل��اإ���ش��اءة  معر�شون 

من طلبة �لبتد�ئية.
ون�شح �لعميد �لبادي �أولياء �لأمور 
خال  م��ت��ع��ددة  �أوق����ات  بتخ�شي�س 
و�ل�شتماع  و�للعب  للجلو�س  �ليوم 
لأبنائهم وطرح �لعديد من �لن�شائح 
مع  للتو��شل  ودع��اه��م   ، و�لأ���ش��ئ��ل��ة 
�إد�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي وعدم 
�أطفالهم  ت��ع��ر���س  ح��ال��ة  �ل����رتدد يف 
للعنف باأنو�عه ، حيث يتم �لتعامل 
عالية  ومهنية  و�ح��رت�ف��ي��ة  ب�شرية 
�لت�شال  �أو  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت  وت��ق��دمي 

بالرقم �ملجاين 8005354 .
وي����ن����ف����ذ �ل������ور�������س و�مل����ح����ا�����ش����ر�ت 
لتعريف  ومتخ�ش�شون  ��شت�شاريون 
�أ�شكال  م��و�ج��ه��ة  بكيفية  �لأط���ف���ال 
ع��م��وم��ا وحث  �لإ�����ش����اءة  �أو  �ل��ع��ن��ف 
�لإباغ  �شرورة  على  �لأم��ور  �أولياء 
ع�����ن �أي�������ة خم����اط����ر ي���ت���ع���ر����س لها 
�أو خ���وف من  �لأط���ف���ال دون خ��ج��ل 

�ل�شخ�س �ملعتدي.

�شرطة اأبوظبي : حم�ية الأطف�ل �شد العنف اإطالق الدورة الرابعة من »ج�ئزة وزير الداخلية للبحث العلمي«
واملخ�طر من اأولوي�تن�

•• اأبوظبي - الفجر:

�لوطني  �ملجل�س  من  �أع�شاء  ��شتقبل 
�لحت��������ادي وف������د� م����ن ك��ل��ي��ة �ل���ق���ادة 
�لثنني  �م�������س  �مل�����ش��ري��ة  و�لأرك���������ان 
ب��اأب��وظ��ب��ي. وبحث  �مل��ج��ل�����س  م��ق��ر  يف 
�جلانبان �شبل تعزيز عاقات �لتعاون 
و�ل�شر�كة وتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات 
و�ملعرفة بينهما، و�طلع �لوفد �ل�شيف 
ع��ل��ى ن�����ش��اط��ات �مل��ج��ل�����س و�إجن����از�ت����ه 
و�لدبلوما�شية  و�لرقابية  �لت�شريعية 
�لربملانية، وعلى م�شرية تطور �حلياة 

�لربملانية يف �لدولة. 
���ش��ع��ادة كا  �ل��وف��د  ��شتقبال  وك���ان يف 
من: �شامل علي �ل�شحي وعزة �شليمان 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شوي  �شليمان  بن 

�لظاهري  �شبيب  و�أح��م��د  �لحت����ادي، 
و��شتعر�شو�  للمجل�س.  �لعام  �لأم��ني 
خ���ال �ل��ل��ق��اء �ل����دور �ل����ذي ي��ق��وم به 
�لد�خلي  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س 
و�خل���ارج���ي، و�أه����م حم��ط��ات تطوير 
 12 يف  تاأ�شي�شه  منذ  �ملجل�س  م�شرية 
�لذي  و�لدعم  1972م،  ع��ام  فرب�ير 
ح��ظ��ي ب���ه م���ن ق��ب��ل �مل��غ��ف��ور ل���ه ب���اإذن 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �هلل 
هذ�  وي���و�����ش���ل  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لنهج 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
متكني  م�شرية  ر�عي  �هلل”،  “حفظه 
�ل�شيا�شي  للربنامج  تنفيذ�  �ملجل�س 
ومت  عام2005.  �شموه  �أعلنه  �ل��ذي 
�لزيار�ت  ت��ب��ادل  �أهمية  على  �لتاأكيد 

يف  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  و�خل���رب�ت 
�لعاقات  �ل�شقيقني، يف ظل  �لبلدين 

دولة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ملتينة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
�ملتحدة وجمهورية  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�لبلدين  وق���ي���ادت���ي  �ل��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر 
و�شعبيهما يف �شتى �ملجالت �ل�شيا�شية 

و�لثقافية  و�لقت�شادية  و�لربملانية 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

�ل�شعبني و�لبلدين �ل�شقيقني.
و�ط��������ل��������ع �ل��������وف��������د ع������ل������ى �خل����ط����ة 
�ل�شاملة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
 ،2021-2016 لاأعو�م  للمجل�س 
�ل�شتة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�أه����د�ف����ه����ا 
�لوطنية  �ل��وح��دة  تر�شيخ  يف  �ملتمثلة 
�ل�شاحلة،  �مل���و�ط���ن���ة  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز 
وت��ع��زي��ز �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مبا 
�أف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري �لعاملية،  ي��ت��و�ف��ق م��ع 
للمجل�س  �لرقابي  ب��ال��دور  و�لرت��ق��اء 
مبا ي�شاهم يف حتقيق روؤية �لإمار�ت، 
ودعم �ل�شيا�شة �خلارجية للدولة من 
خال دور ريادي متميز للدبلوما�شية 
�لربملانية، وتعزيز �لتو��شل و�مل�شاركة 
�لقدر�ت  وتطوير  �لفاعلة،  �ملجتمعية 
�ملجل�س من متكني  �لد�خلية لأجهزة 

ل��ل��م��ج��ل�����س وكذلك  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة 
برملاين  �أد�ء  لتحقيق  �ملجل�س  �أع�شاء 
وفد  �أ���ش��اد  جانبه  من  ومتميز.  فاعل 
ك��ل��ي��ة �ل���ق���ادة و�لأرك������ان �مل�����ش��ري��ة مبا 
ل��ه دول���ة �لإم�����ار�ت م��ن تقدم  و�شلت 
و�لإجناز�ت  �ملجالت،  �شتى  وتطور يف 
خمتلف  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  حققتها  �ل��ت��ي 
يف  �مللمو�س  �ل��ري��ادي  ودوره���ا  �ل�شعد 
على  �ل�شائكة  �مللفات  من  �لعديد  حل 
�مل�����ش��ت��وي��ني �لإق��ل��ي��م��ي و�ل������دويل ويف 

�لدفاع عن �لق�شايا �لعربية.
ويف نهاية �للقاء قام �لوفد بجولة يف 
�لتي  ز�يد  قاعة  �شملت  �ملجل�س  مبنى 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ع��ق��د �جل��ل�����ش��ات ومتحف 
�لحت��اد �ل��ذي يوثق �إجن���از�ت وتطور 

�مل�شرية �لربملانية يف �لدولة.

البواردي يلتقي وزير الدف�ع الوطني الكوري
••اأبوظبي-وام:

�لدفاع يف مكتبه مبقر  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لبو�ردي  �أحمد  بن  �لتقى معايل حممد 
�لوز�رة يف �أبوظبي �شباح �م�س معايل �شونغ يونغ موو وزير �لدفاع �لوطني �لكوري 

و�لوفد �ملر�فق �لذي يزور �لباد حالياً.
�لدفاع  �للقاء عن ترحيبه بوزير  �لدفاع خال  ل�شوؤون  �لدولة  و�أع��رب معايل وزير 
�جلنوبية  وكوريا  �لإم��ار�ت  دولة  بني  �لقائمة  بالعاقات  م�شيد�  �لكوري..  �لوطني 
��شتعر��س  �للقاء  خ��ال  ج��رى  �مل��ج��الت.   خمتلف  يف  وتقدما  تطور�  ت�شهد  و�لتي 
بال�شوؤون  �ل�شلة  ذ�ت  �ملجالت  يف  خا�شة  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون  عاقات 
�لدفاعية و�لع�شكرية و�شبل تعزيزها وتبادل �لر�أي حول �آخر �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت 
�لر�هنة على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية. ح�شر �للقاء معايل جون جيغوك وزير 

�شناعة �لدفاع �لكوري وعدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع.

املجل�ض الوطني الحت�دي ي�شتقبل وفدا من كلية الق�دة والأرك�ن امل�شرية

اأك�دميية للط�ئرات بدون طي�ر ب�أمريكية ال�ش�رقة  
•• الفجر -اإميان دهب

�أكادميية جامعية للطائر�ت بدون طيار يف �لدولة يقع مقرها يف �جلامعة  �أول  �فتتحت �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة 
بالتعاون مع �شركة خدمات �ك�شبونينت للتكنولوجيا.

وتوفر �لأكادميية خمترب�ً لاأن�شطة �لبحثية �ملتعلقة بتطبيقات �لطائرة بدون طيار حيث �شيعمل �لطلبة على م�شاريع 
�أع�شاء هيئة �لتدري�س ومهند�شي �شركة خدمات �ك�شبونينت للتكنولوجيا. و�شيتم �لتدريب يف �لعام �لأول  �إ�شر�ف  حتت 

ب�شكل م�شرتك بني �جلامعة �لأمريكية و�شركة �ك�شبونينت با�شتخد�م م�شاقات �شركة �ك�شبونينت �ملعتمدة.
ويف حني يتوىل �أ�شاتذة �جلامعة �لتدريب �لأر�شي و�ملحاكيات يقوم مدربو �شركة �ك�شبونينت بالتدريب �جلوي، و�شيكون 
�لتدريب ما بني يوم و�حد وثاثة �أ�شابيع �عتماد�ً على �مل�شتوى �ملهني �ملعتمد ونوع �لطائر�ت بدون  . طيار �مل�شتخدمة ... 
و�شوف تعتمد هيئة �لطري�ن �ملدين بدبي �شهاد�ت �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة – �ك�شبونينت - لطياري �لطائر�ت بدون 
طيارحيث ميكن للحائزين على هذه �ل�شهاد�ت �لتقدم باإذن طري�ن للفئة �لتي �أ�شدرت لهم �لكلية �ل�شهادة مبوجبها �شو�ء 

�أكانت للهو�ية �أو ب�شكل جتاري...وتبد�أ �لدفعة �لأوىل بالتدرب �عتبار�ً من نهاية �ل�شهر �حلايل.

مارياتي  �ي��ت��ى   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ندوني�شيا     ، ج��ي��ان  ���ش��ادي  ب��ت 
�جل��ن�����ش��ي��ة - ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )AS663304(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة �لندوني�شية  �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت. 

فقدان جواز �شفر
جوجنهيوك   / �ملدعو  فقد 
�جلنوبية    ك����وري����ا   ، ك���ي���م 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )85796359M( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0527353539

فقدان جواز �شفر
ع����زي����ز   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�مل������غ������رب     ، �ل�����������رح�����������اوى 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
) 1987248( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0529701087

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو / �شهاده ح�شني 
ح�شني،  ب���اي���ات  ���ش��وم��ون 
�جلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������س   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
يجده  م��ن   )904293(
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0555794056    

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / فر�هاد ح�شني 
بنغادي�س     ، �ل��دي��ن  ف��ائ��ز 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)3699117( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0552244199

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل���دع���و / ر�م����ى علي 
�لدرن     ، �حل���م���وري  �ح��م��د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )m387225( رق�������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506970095

فقدان جواز �شفر

ي����ا�����ش����ر   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبد�لو�حد  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
م���������ش����ر     ، �جل������������وه������������ري 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
من   )A16218713(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0503743006

فقدان جواز �شفر
نا�شر  �مل����دع����و/ حم��م��د  ف��ق��د 
�لدين حار�س �لدين ، بنغادي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)BC0416858( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
فلنتينا   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�شوريا     ، ه�������ورو  مم�������دوح 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )006361768N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0503302772

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / نور نا�شر �بو 
�جلن�شية  �شوريا     ، عر�بي 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )006980009N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0504429088

فقدان جواز �شفر
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جيم�ض كومي: ترامب غري موؤهل اأخالقي� للرئ��شة 

انق�ش�م اوروبي حول التف�ق النووي مع ايران  

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�نتقد �ملدير �ملدير �ل�شابق ملكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي 
�آي( جيم�س كومي ب�شدة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب يف 
مقابلة مع �شبكة �يه بي �شي معترب� �أنه غري موؤهل �أخاقيا  

للرئا�شة �ذ �نه يكذب با�شتمر�ر و�شيلوث كل من حوله.
وبني  بينه  �شجال  �إط���ار  يف  �لأخ���رية  ه��ي  كومي  وت�شريحات 
�آي �ل�شابق  تر�مب �لذي �شب جام غ�شبه على مدير �ف بي 

قبل يوم و��شفا �إياه ب�كتلة قذ�رة ود�عيا �إىل �شجنه.
وجاءت �ملقابلة مع �يه بي �شي نيوز قبيل ن�شر مذكر�ت كومي 
بعنو�ن ولء �أكرب: �حلقيقة و�لأكاذيب و�لزعامة، �لتي ف�شل 

فيها عاقته بالرئي�س �جلمهوري. وقال كومي عن �لرئي�س 
�لعام  مايو  �أي��ار  يف  �إقالته  منذ  له  تلفزيونية  مقابلة  �أول  يف 
�لناحية �لأخاقية ليكون  �أنه غري موؤهل من  �أعتقد  �ملا�شي 
�لذي  �ل�شلوب  �إىل  �ل�شابق  �ل��ف��در�يل  �ملدعي  و�أ���ش��ار  رئي�شا. 
يتحدث ويتعامل فيه )تر�مب( مع �لن�شاء وكاأنهن قطع حلم 
�أن  �أمور كبرية و�شغرية وي�شر على  ب�شاأن  فيما يكذب مر�ر� 
�شرورية  �لقيم  �إن  كومي  وق��ال  ي�شدقه.  �لأم��ريك��ي  �ل�شعب 

م�شري� �إىل �أن “هذ� �لرئي�س ل ميثل قيم هذ� �لبلد«.
و�أ�شار كذلك �إىل �أن �لعمل �شمن �إد�رة تر�مب ي�شكل مع�شلة 
�أخاقية حقيقية قائا “�لتحدي �لذي ي�شكله هذ� �لرئي�س 
هو �أنه �شيلوث كل من حوله«. وقال ل�شبكة “�يه بي �شي” �لتي 

�لتلوث  من  كم  هو  “�ل�شوؤ�ل  للمقابلة  �لكامل  �لن�س  ن�شرت 
�شيجعلك يف �لنهاية غري قادر على حتقيق هدفك يف حماية 
�ل��ب��اد وخ��دم��ت��ه��ا؟« لكن رغ��م �ن��ت��ق��اد�ت��ه �ل��اذع��ة لرت�مب، 
“�آمل  �لرئي�س قائا  ب��اأن ل يتم عزل  �أمله  �أع��رب كومي عن 
تر�مب  دونالد  و�بعاد  �أن عزل  �أعتقد  لأنني  ذلك  باأل يحدث 
�لأمريكي  �ل�شعب  كاهل  عن  �مل�شوؤولية  �شيزيل  �ل�شلطة  من 
ويجعل �أمر� �أعتقد �أن عليهم �لقيام به مبا�شرة، يحدث ب�شكل 
غري مبا�شر«. ويف كتابه، �شبه كومي �لرئي�س �لأمريكي بزعيم 
ع�شابة غري �شادق وقال �إنه طالب بولء مدير “�ف بي �آي” 
�ل�شابق �شخ�شيا يف �شهادة �أثارت غ�شب تر�مب يف وقت يزد�د 

حجم �ل�شغوط �لقانونية على جبهات �أخرى.

••لوك�صمبورغ -اأ ف ب:

تو�جه حكومتا فرن�شا وبريطانيا 
برملانا  يطرحها  �أ���ش��ئ��ل��ة  �لث��ن��ني 
�شرعية  م�����دى  ح�����ول  �ل���ب���ل���دي���ن 
و�شحة �ل�شربات �لغربية ل�شوريا 
يف مو�شوع �أكر ح�شا�شية بالن�شبة 
�ىل  بالن�شبة  م��ن��ه  م���اي  ل��ت��ريي��ز� 

�ميانويل ماكرون.
يناق�س �لنو�ب �لفرن�شيون �مل�شاألة 
يف �لوقت نف�شه تقريباً مثل نو�ب 
�جلدل  ي���ز�ل  ل  ح��ي��ث  بريطانيا 
�لربيطاين  �لتدخل  حول  حامياً 

.ً يف �لعر�ق يف 2003
�لأوىل  �ل�����ش��رب��ات وه����ي  وك���ان���ت 
معار�شة  �ث������ارت  �حل���ج���م  ب���ه���ذ� 
د�خ������ل �ل���ط���ب���ق���ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
�لبلدين حيث قال نو�ب �نها غري 
�شرعية طاملا مل جتر حتت غطاء 

�لأمم �ملتحدة.
�جلبهة  ع�����ن  �ل���ن���ائ���ب���ة  وق�����ال�����ت 
�ملتطرفة  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
“رئي�س  �ن  �لثنني  لوبن  مارين 
�جلمهورية يعي متاما �نه �نتهك 
يحاول  �ن�����ه  �ل��������دويل،  �ل���ق���ان���ون 
لل�شرعية  م��ف��ه��وم��ا  ي��خ��ل��ق  �أن 

�لدولية«.
م�شاء  �لفرن�شي  �لرئي�س  وح��اول 
�أن ينزع �لأل��غ��ام من حقل  �لح��د 
عرب  ب��ت��اأك��ي��ده  �لهجمات  �شرعية 
�لدولية  “�لأ�شرة  �ن  �لتلفزيون 
لديكم   )...( ت��دخ��ل��ت  �ل��ت��ي  ه��ي 
جمل�س  يف  د�ئمني  �أع�شاء  ثاثة 
�لأم��ن تدخلو� يف �لإط��ار �ل�شارم 

لهذه �ل�شرعية �لدولية«.
خارجية  وزر�ء  �ع���رب  ذل���ك،  �ىل 
�لحتاد �لوروبي �لذين �جتمعو� 
�م�س يف لوك�شمبورغ عن تفهمهم 
�لوليات  �شنتها  �لتي  لل�شربات 
�مل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا يف 

�شوريا، د�عني يف �لوقت نف�شه �ىل 
لنهاء  �ل�شيا�شية  �لعملية  �حياء 

�لنز�ع يف هذ� �لبلد.
�ن  �ىل  �مل���ج���ت���م���ع���ون  وخ����ل���������س 
�ل�شربات  �ن  ي��ع��ت��رب  “�ملجل�س 
�جر�ء�ت  �شكلت  �مل��ح��ددة  �جلوية 
خ���ا����ش���ة �ت����خ����ذت ل���ه���دف و�ح����د 
�ل�����ش��وري م��ن �ن  �لنظام  ه��و منع 
ي�شتخدم جمدد� ��شلحة كيميائية 
لقتل  كاأ�شلحة  كيميائية  وم���و�د 

�ل�شوريني«.
�ملرحلة  “زخم  �ن  على  و���ش��ددو� 
��شتخد�مه لحياء  �حلالية يجب 
حل  �ي��ج��اد  �ىل  �ل��ه��ادف��ة  �لعملية 
ويكرر  �ل�����ش��وري،  للنز�ع  �شيا�شي 
حل  ل  �ن  �لوروب�����������ي  �لحت��������اد 

ع�شكريا” يف �شوريا.
وك�����ان وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �لمل����اين 
و�شوله  ل��دى  ���ش��رح  م��ا���س  هيكو 
حل  “ي�شتحيل  لوك�شمبورغ  �ىل 
موؤكد�  رو�شيا”،  دون  من  �ل��ن��ز�ع 
�ن �لولوية هي جتنب “ت�شعيد” 

ع�شكري يف �ملنطقة.
ديدييه  �لبلجيكي  ن��ظ��ريه  وق���ال 
جمدد�  ن�شلك  �ن  “علينا  ريندرز 
طريق حو�ر �شيا�شي حول �شوريا 
�لد�عمتني  و�ير�ن”  رو���ش��ي��ا  م��ع 

للنظام �ل�شوري.
ويف لهاي، جتتمع منظمة حظر 
يف  �لث��ن��ني  �لكيميائية  �ل�شلحة 
و�ململكة  رو���ش��ي��ا  ���ش��ف��ر�ء  ح�����ش��ور 
�ملتحدة وفرن�شا لبحث �لتطور�ت 
كيميائي  ه��ج��وم  ب��ع��د  �ل�����ش��وري��ة 
ني�شان/ من  �ل�شابع  يف  مفرت�س 

�بريل يف مدينة دوما ��شتدعى رد� 
ع�شكريا غربيا �ل�شبت.

هي  �لول���وي���ة  �ن  فرن�شا  و�ك����دت 
�ل�شلحة  حظر  منظمة  لتمكني 
تفكيك  “�جناز  م��ن  �لكيميائية 

�لربنامج” �لكيميائي �ل�شوري.

لوك�شمبورغ  خارجية  وزير  وعلق 
عملية  “�نها  �����ش���ل���ب���ورن  ي������ان 
)ع�����ش��ك��ري��ة( و�ح������دة وي���ج���ب �ن 

تبقى كذلك«.
من جهته، قال نظريه �لليتو�ين 
لينا�س �نتانا�س لينكيفي�شيو�س �ن 
“حا �شلميا يتطلب �حيانا عما 

�شديد�«.
من  “�لغاية  �ن  ري��ن��درز  و�و���ش��ح 
ه���ذه �ل�����ش��رب��ات ك��ان��ت �ظ��ه��ار �ن 
ه���ن���اك خ���ط���ا �ح���م���ر ي���ج���ب عدم 

جتاوزه«.
�خلارجية  وزر�ء  ب���ي���ان  وي�����ش��دد 
�لوروب����������ي����������ني ع�����ل�����ى �������ش������رورة 
“حما�شبة” �مل�شوؤولني عن جر�ئم 
�ل�شربات،  ي��ربر  ل  لكنه  �حل��رب 
�ل28  �لحت���اد  �ع�شاء  ب��ان  علما 
هناك  ج���ه���ة  ف���م���ن  م��ن��ق�����ش��م��ون 
�خرى  جهة  وم��ن  و�ملانيا  فرن�شا 
�ل��ت��ي وق��ف��ت على �حلياد،  �ل���دول 
�شمال  حلف  يف  �ع�����ش��اء  وبينهما 

�لعديد  �لطل�شي ثمة تباين بني 
منهم حول �ل�شربات.

�ن  على  دبلوما�شي  م�شدر  و�شدد 
“بيان �لدول �ل28 هو �ق�شى ما 

ميكن �لتعبري عنه«.
�حلكومات  ب���ني  �ل��ت��ب��اي��ن  وي��ن��ب��ع 
رد فعل  خ�����ش��ي��ة  م���ن  �لوروب�����ي�����ة 
�لرئي�س �لرو�شي فادميري بوتني 
�لذي يدعم نظريه �ل�شوري ب�شار 

�ل�شد.
�لرئي�س  حذر  �ل�شربات،  وع�شية 
“متهور  ع��م��ل  �ي  م��ن  �ل��رو���ش��ي 
�ن  مي��ك��ن  �شوريا”  يف  وخ���ط���ري 
تكون له “تد�عيات غري متوقعة” 
م�����ش��اور�ت هاتفية  وذل���ك خ���ال 
�ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  مع 

ماكرون.
وقال م�شوؤول �أوروبي رف�س ك�شف 
هويته “على �لحتاد �لوروبي �ن 
�ن  علينا جت��ن��ب  م���وح���د�.  ي��ب��ق��ى 
منفردة  �شيا�شة  دول���ة  ك��ل  تتبنى 

لوجود  مهم  ه��ذ�  مو�شكو.  حيال 
�لحتاد«.

��شتغال  �إىل  مو�شكو  و���ش��ارع��ت 
�لأوروبي  �لحت��اد  �لنق�شامات يف 
ردود  يف  و��شح������ة  ب�������دت  �ل��ت��ي 
ت�شميم  ع���م���ل���ي���ة  ع����ل����ى  �ل����ف����ع����ل 
�ل�شابق  �ل���رو����ش���ي  �جل���ا����ش���و����س 
����ش���ريغ���ي ���ش��ك��ري��ب��ال و�ب���ن���ت���ه يف 

بريطانيا.
وق������ال دب���ل���وم���ا����ش���ي �أوروب���������ي �إن 
�لم����ر  �ىل  خ��ل�����ش��و�  “�جلميع 
�لوقائع  ق�����ر�أو�  �جل��م��ي��ع  ن��ف�����ش��ه. 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ن��ف�����ش��ه��ا ل��ك��ن��ه��م مل 

ي�شدرو� ردود �لفعل نف�شها«.
دولة   19 ع��م��دت  �ملح�شلة،  ويف 
�لوروب����ي �ىل  ع�شو� يف �لحت���اد 
رو���س يف حني  دبلوما�شيني  ط��رد 
با�شتدعاء  دول  خ��م�����س  �ك��ت��ف��ت 
تتخذ  ومل  ل��ل��ت�����ش��اور  ���ش��ف��ر�ئ��ه��ا 
ثاث �خرى هي �لنم�شا وقرب�س 

�ليونان �ي خطوة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�ل�شيا�شية  �ل���ك���ات���ب���ة  ت���ط���رق���ت 
لها  م��ق��ال  يف  فيلدمان  ك��اري�����س 
على موقع “�أمريكان ثينكر” �إىل 
�ل�شربة �لغربية �لأخرية ل�شوريا 
ح��ي��ث �أّك����دت �ل��ت��ز�م ت��ر�م��ب مرة 
�لتي  �حلمر�ء  باخلطوط  �أخ��رى 
ير�شمها. ونقلت فيلدمان تغريدة 
فيها  �أ���ش��ار  �أد�م���ز  �شكوت  للكاتب 
�لفوز  و�شك  على  ت��ر�م��ب  �أن  �إىل 
بثاث معارك متز�منة ومعقدة، 
�ل�شمالية،  وك��وري��ا  د�ع�����س،  ���ش��د 
�لقت�شاد  يعرف  فيما  و�ل�شني، 

�لأمريكي منو�ً لفتاً.
تلك  وب���ع���د  �أّن������ه  �ل��ك��ات��ب��ة  ور�أت 
�لرئي�س  �����ش���ت���ط���اع  �ل���ت���غ���ري���دة، 
بكل  �لتاعب مب��ه��ارة  �لأم��ري��ك��ي 
و�إير�ن  ورو�شيا  �لأ���ش��د  ب�شار  من 
برهاناً  ل���دي���ه  �أن  �أع���ل���ن  ب��ع��دم��ا 

�لهجوم  ور�ء  ك��ان  �لأ�شد  �أن  على 
�لكيميائي على �ملدنيني و�أن لدى 
للتعامل  كبرية  �شو�ريخ  �أمريكا 

مع  �لو�شع.
�إث��ر ذل��ك، ه��رب �لرو�س من �أحد 
من�شاآت  وم���ن  �ل�����ش��وري��ة  �مل���ر�ف���ئ 
�لكيميائّية  �لأ���ش��ل��ح��ة  ل�����ش��ن��اع��ة 

وكذلك فعل �لإير�نيون. 
�لأيام  خ��ال  �أّن��ه  �لكاتبة  وت�شرح 
تهديد�ت  ت���ل���ت  �ل���ت���ي  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 
و��شنطن  ت��ت��ح��رك  مل  ت����ر�م����ب، 
جمع  على  عملت  بالتاأكيد  لكنها 
�لعديد من �ملعلومات �لقيمة حول 
�لإير�نيون  ك��ان  �ل��ت��ي  �لعمليات 
كان  �إذ  ب��ه��ا،  ي��ق��وم��ون  و�ل���رو����س 
�ت�شالتهم  يخرتقون  �لأمنيون 

وير�قبون حتركاتهم. 
تر�مب  ��شتطاع  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف 
و�لربيطانيني  �لفرن�شيني  �شم 
�لدول  ت�شن  �أن  قبل  جانبه  �إىل 

�ل���ث���اث ه��ج��م��ات ع��ل��ى �أه�����د�ف 
حمددة قامت بتدمريها كاملة. 

وقالت وز�رة �لدفاع �لأمريكية يوم 
�ل�شاروخية  �لهجمات  �إن  �ل�شبت 
�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا �ل��ت��ح��ال��ف �ل���ذي 
بنجاح  �أ���ش��اب  و��شنطن  تتزعمه 
و�شّلت  �ل��ث��اث��ة  �لأه����د�ف  جميع 
ب�شكل بارز قدرة �لرئي�س �ل�شوري 
�لأ�شلحة  م��ن  �مل��زي��د  �شنع  ع��ل��ى 

�لكيميائية.
 وعرب �جلرن�ل كينيث ماكينزي، 
�لأمريكية،  �لأرك���ان  هيئة  مدير 
ع���ن �ع���ت���ق���اده ب����اأّن����ه وج����ه لهذه 
�إىل  م�شري�ً  قا�شيًة  �شربًة  �ملو�قع 
�أ�شا�س  ����ش��ت��ه��دف  �ل��ت��ح��ال��ف  �أن 
لاأ�شلحة  �ل�������ش���وري  �ل���ربن���ام���ج 

�لكيميائية.
من جهة ثانية، تكتب فيلدمان �أن 
�لأ�شطورية  �ل�شوفياتية  �لأنظمة 
كما  تعمل  مل  لل�شو�ريخ  �مل�شادة 

�إىل  ب��د�، وك��ذل��ك �لأم���ر بالن�شبة 
�أن يكون  ي��ج��ب  ر�د�ر�ت���ه���ا، وه���ذ� 
���ش��رب��ة مل��ب��ي��ع��ات �لأ���ش��ل��ح��ة لدى 

�لرو�س. 
�إىل  ر�شالة  �أي�شاً  �أن يكون  ويجب 
�إير�ن و�شوريا �للتني وقعتا عقود�ً 
ل�����ش��ر�ء ه���ذه �لأن��ظ��م��ة ب��ن��اًء على 
�عتقاد باأنها �شتحميهما من هجوم 
م�شاد رد�ً على �عتد�ء�تهما. لكن 
ت��ب��ني م��ن �لأح�����د�ث �لأخ����رية �أن 

هذ� �لعتقاد خاطئ.
تر�مب  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  وب��ع��دم��ا 
كتبت  �شوريا،  يجتاح  �أن  يريد  ل 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أّن  فيلدمان 
و��شنطن  ح�����ش��ل��ت  ح��ت��ى  �ن��ت��ظ��ر 
على �لدليل على م�شوؤولية قو�ت 

�لأ�شد يف �لهجوم. 
و�أ�شافت �أنه مل يكن من �ملفرت�س 
�لكيميائّية  �لأ���ش��ل��ح��ة  ت��ك��ون  �أن 
م����وج����ودة �ل���ي���وم يف ����ش���وري���ا من 

ووزير  �لأ�شد  �أبلغ  فقد  �لأ�شا�س. 
�خل��ارج��ي��ة �ل�����ش��اب��ق ج���ون كريي 
�لأمريكيني  �مل�شوؤولني  و�ل��رو���س 
�لكيميائية  �ل��رت���ش��ان��ة  بتفكيك 
كاملة. و�نتقدت �لذين يتذمرون 
�ليوم من تدمري ما كان ُيفرت�س 

�أنه دمر يف �لعهد �ل�شابق. 
�أن �شو�ريخ  توؤكد فيلدمان فكرة 
ثاث  تظهر  �شوريا  �شد  ت��ر�م��ب 
�أن  يف  ت��ك��م��ن  �لأوىل  ح���ق���ائ���ق: 
ت����ر�م����ب، وع���ل���ى ع��ك�����س �أوب����ام����ا، 
�شي�شغط على �لزناد يف �لظروف 

�ملنا�شبة. 
�أن  �إىل  �لثانية  �حلقيقة  وت�شري 
رو���ش��ي��ا ك��ذب��ت ع��ل��ى ج���ون كريي 
وعلى �أوباما حول تفكيك �أ�شلحة 
�متناع  مقابل  �لكيميائّية  �لأ�شد 
�إد�رته عن توجيه �شربة ع�شكرية 
تر�مب،  وق��ب��ل حت���رك  ل�����ش��وري��ا. 
�ل�شيا�شيني  �أم���ري���ك���ا  حت��م��ل  مل 
�لرو�س و�ل�شوريني �مل�شوؤولية عن 

�أكاذيبهم. 
�أم����ا �حل��ق��ي��ق��ة �ل��ث��ال��ث��ة ف��ت��ربز ّن 
�لأنظمة �لدفاعية �لرو�شية �لتي 
كبري�ً  ثمناً  و�إي���ر�ن  �شوريا  دفعت 
مفيدة  غري  هي  عليها  للح�شول 
وت�شكل هدر�ً للمال كما ل حتفظ 

ماء وجه �لرو�س.
هي  �ل��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  �أّن  وت�شيف 
�لتي يتم �لتاأكيد من خالها على 
با�شتخد�م  �ل��ق��ب��ول جم���دد�ً  ع��دم 
�لأمر  وه��ذ�  �لكيميائي،  �ل�شاح 
�لنفاق  �أو  �مل�����ش��ري�ت  ع��رب  يتم  ل 

�لديبلوما�شي. 
�أن تر�مب  وُت�شدد يف �خلتام على 
هجمات  ب���ح�������ش���ول  ي�����ش��م��ح  ل����ن 
ح����ني يكون  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة جم�������دد�ً 
�لدليل على وقوعها وحني  لديه 
تكون �أمريكا يف موقع �لقادر على 

�إنهائها.

اأونروا حتذر من الو�شع الإن�ش�ين يف الريموك 
•• عمان-وكاالت:

�أونرو�،  �لفل�شطينيني  �لاجئني  وت�شغيل  غوث  وكالة  با�شم  �ملتحدث  قال 
�لريموك  خميم  ود�خ��ل  حميط  يف  �لأمنية  �لأو���ش��اع  �إن  م�شع�شع،  �شامي 
�لأنباء  وكالة  نقلته  �شحايف،  بيان  يف  م�شع�شع  و�أو���ش��ح  مقلقة.  �شوريا  يف 
�أو�شاع  تتابع  �لأون�����رو�  �أن  �لإث��ن��ني،  �أم�����س  وف���ا،  �لر�شمية،  �لفل�شطينية 
ودعت  ب��ه،  �ملحيطة  و�ملناطق  �لريموك  خميم  يف  �ملدنيني  و�أم��ن  و�شامة 
�أجل �شمان  �أق�شى درجات �شبط �لنف�س من  كافة �لأط��ر�ف �إىل ممار�شة 
�ملحافظة على �ملدنيني، و�أن تتخذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة مبنع �لإ�شر�ر بالبنية 
�ملخيم  د�خ��ل  �لإن�����ش��اين  �لو�شع  �أن  �إىل  م�شع�شع  و�أ���ش��ار  �ملدنية.  �لتحتية 
�شعب للغاية، و�آخذ بالتدهور ب�شكل �شريع، مع قرب نفاد �ملوؤونة �لغذ�ئية 
�لكهربائي،  �لتيار  و�شعب  �ل�شر�ب،  مياه  �ن��ع��د�م  �إىل  �إ�شافًة  و�ل��دو�ئ��ي��ة، 

وغياب �لرعاية �ل�شحية �ملحدودة.

•• لوك�صمبورغ-اأ ف ب:

فر�س  �مكان  ح��ول  �م�س  منق�شمني  �لوروب��ي��ون  ب��د� 
برناجمها  ب�����ش��ب��ب  �ي�������ر�ن  ع���ل���ى  ج����دي����دة  ع���ق���وب���ات 
�ل�شاروخي، وذلك لتلبية مطالب �لرئي�س �لمريكي 
دون��ال��د ت��ر�م��ب وجت��ن��ب �ي �ن��ه��ي��ار ل��ات��ف��اق �لنووي 

�لذي مت �لتو�شل �ليه مع طهر�ن.
فيديريكا  �لوروب����ي  �لحت���اد  وزي���رة خارجية  وق��ال��ت 
موغرييني لدى و�شولها �ىل لوك�شمبورغ للم�شاركة 
يف �جتماع لوزر�ء خارجية �لحتاد �لوروبي “ل �توقع 
و��شافت “�شبق �ن  قر�ر�ت حول هذ� �ملو�شوع �ليوم”. 

فر�شنا عقوبات«.
كارن  �ل��ن��م�����ش��اوي�����ة  �ل��وزي��������������������رة  ق��ال��ت  جهته������ا،  م��ن 
كني�شل �ن “�ملو�ش������وع لي�س بن������د� مهم����ا على جدول 

�لعمال”. 
فر�س  يف  ت�ردد�  �لكث������ر  �ل��دول  �ح��دى  هي  و�لنم�شا 

عقوبات جديدة ومثله���������ا �يطالي��������ا و�ل�شويد.
ريندرز  دي��دي��ي��ه  �لبلجيكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و���ش��رح 
هناك حل  يكون  لن  �لوىل.  �لولوية  �نه  �عتقد  “ل 

ع�شكري يف �شوريا و�ذ� �ردنا حا �شيا�شيا يجب �جر�ء 
حو�ر مع �ير�ن ورو�شيا«. لكن وزير �خلارجية �لملاين 
هيكو م��ا���س ع��رب ع��ن ����ش��ت��ي��ائ��ه ح��ي��ال ط��ه��ر�ن وقال 
“نحن قلقون باز�ء �لدور �لذي ت�شطلع به �ير�ن يف 

�ملنطقة وب�شبب برناجمها لل�شو�ريخ �لبال�شتية«.
�ىل جانب  ع�شكريا  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام  �ي���ر�ن  وت��دع��م 

رو�شيا.
موقف  �تخاذ  كيفية  نبحث  �ن  “علينا  ما�س  و��شاف 
من هذ� �لمر من دون �ن يحدد ما �ذ� كان يرغب يف 

عقوبات جديدة.
وقال نظريه �لليتو�ين لينا�س �نتانا�س لينكيفي�شيو�س 
هذ�  ع��ل��ى  منفتحون  ون��ح��ن  ذل���ك  نناق�س  �ن  ينبغي 

�خليار«.
وعلق ممثل دولة �وروبية ع�شو مل ي�شاأ ك�شف هويته �ن 
عدم �تخاذ �ي خطوة حيال �ير�ن لي�س حا. �مل�شا�س 
يف  �لتحرك  ميكن  ولكن  و�رد  غ��ري  �ل��ن��ووي  بالتفاق 

حميطه وهام�س �خليار�ت و��شع«.
و��شاف لدينا كل �نظمة �لعقوبات �ل�شرورية. ينبغي 

�ن نرى �ين ن�شيف �ل�شماء.

برملانيو فرن�صا وبريطانيا ي�صتجوبون حكومتيهما ب�صاأن ال�صربات 

نافذة اأوروب� تدعو اىل اإحي�ء العملية ال�شي��شية يف �شوري� 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري بيلو

�لأوىل  �لع�شكرية.  �حلمات  من  نوعان  هناك     
�أ�شر�ر  و�إحل���اق  �ل��ق��وى  م��ي��ز�ن  تغيري  ه��و  هدفها 
�لتفاو�س  على  �ل��ع��دو  و�إج��ب��ار  باخل�شم  حا�شمة 
�إب����ادة ه���ذ� �ل��ع��دو. و�لثانية  و�ل���ش��ت�����ش��ام وح��ت��ى 
�ل�شيا�شية  و�لإ�����ش����ارة  و�مل���وق���ف،  �ل���رم���ز،  مب��ث��اب��ة 
�شنتها  �لتي  �ل�شربات  وت��ت��ن��ّزل  �لدبلوما�شية.    
معا  �ملتحدة  و�ململكة  وفرن�شا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�شد مو�قع �إنتاج �لأ�شلحة �لكيمياوية �ل�شورية يف 
�لأجند�ت  يف  تتنزل  كما  �ملح�شوب.  �لتلويح  خانة 
على  ك��ان  �ل��ث��اث��ة:  �لغربيني  ل��ل��ق��ادة  �ل�شيا�شية 
�ل�شاعقة،  �شيد  �أن��ه  يثبت  �أن  جوبيرت  م��اك��رون- 
وكان تر�مب يريد باأي ثمن �أن يتمّيز عن �أوباما، 
�أن بادها  ُتظهر  �ن  م��اي  ت��ريي��ز�  ت��ري��د  ح��ني  يف 

ماز�لت موجودة يف �مل�شهد �لدويل.

حركة حم�صوبة
بديهيات  �أرب��ع��ة  عليها،  �ملتفق  ور�ء �خلطب  م��ا     

و��شحة:
ب�شكل  �لق�شف  حت��دي��د  مت  �لأوىل:  �لبديهية     
دقيق جد� وبعناية فائقة �ذ كان ل بد من تفادي 
�أو �لإي��ر�ن��ي��ني، بل  �ل��رو���س  �رت��ك��اب �ي هفوة �شد 
��شعار  فقد مت  مبا�شرة.  ب�شار  �شرب جنود  وحتى 
عنها  �لبتعاد  عليها  �لتي  باملناطق  �شريا  مو�شكو 
هذه �لأيام. ويبدو �أن �ملباين فقط هي �لتي دفعت 
دونالد  مدحها  �لتي  “�لذكية”  �ل�شو�ريخ  ثمن 

تر�مب.
   لي�س من �ل�شعب، ول حتى غري قانوين، �إنتاج 
�لكهربائي  �لتحليل  بو��شطة  ُي�شّنع  وهو  �لكلور. 
�ن��ط��اق��ا م��ن ك��ل��وري��د �ل�����ش��ودي��وم �مل��ل��ح. غ��ري �أن 
�ن���ه ل حاجة  ك�����ش��اح حم���ظ���ور، �ل  ����ش��ت��خ��د�م��ه 
ل�شنع  ثقيلة  وجت��ه��ي��ز�ت  �شخمة  �إن��ت��اج  ل�شل�شلة 

ب�شعة علب.
“�خلط �لأحمر”  �إن مفهوم     �لبديهية �لثانية: 

�لتي  �خل�شائر  �إن  ب�شكل فظيع.  وملتب�س  غام�س 
ت�شببت فيها �لأ�شلحة �لكيميائية غري ذ�ت �أهمية 
�لأهلية  �حلرب  يف  �لفادحة  �خل�شائر  �إىل  بالنظر 
متزقك  و�ن  �لقتلى.  من  �لآلف  مئات  �ل�شورية: 
قذيفة، �و ت�شّوهك رمانة، �و ُت�شحق حتت �أنقا�س 
12.7، ه��و �ي�����ش��ا ل  ُت��ق��ط��ع ب��ر���ش��ا���س  م��ن��زل، �و 
�ل�شحنة  لكن  بالكلور.  �لختناق  عن  فظاعة  يقل 
�ل��ع��اط��ف��ي��ة ل��ي�����ش��ت ه���ي ن��ف�����ش��ه��ا، ف��ف��ك��رة “�خلط 
على  �ل�����ش��رع��ي��ة  ل��ل��م��ف��ارق��ة،  ت�����ش��ف��ي،  �لأحمر” 

��شتخد�م معد�ت �لقتل �لتقليدية.
   �لبديهية �لثالثة: ل تغرّي هذه �ل�شربات مطلقا 
�لأ���ش��د يف  �مل��ي��د�ن. يتحكم ب�شار  �ل��ق��وة يف  ت���و�زن 
معظم ���ش��وري��ا، و�ل��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة، ع��ل��ى �أب���و�ب 
وياأتي  �ل�شوري.  �جلي�س  يد  يف  �ليوم  هي  دم�شق، 
من  قليلة  �أي���ام  بعد  �لثاثة  �حللفاء  دول  ق�شف 
�ملقاتلني  معقل  دوم���ا،  على  �ل�����ش��وري  �لعلم  رف��ع 
و�ل�شربات  )�لإ���ش��ام��ي��ني(..  لب�شار  �ملناه�شني 
و�لإير�نيون  فالرو�س  �ملتفجر.  �لقد��س  من  نوع 
ووح����د�ت ح���زب �هلل �ل��ل��ب��ن��اين و�جل��ن��ود �لأت����ر�ك 
�و  �أح��د  ينوي  ول  مو�قعهم  يف  يظلون  و�أتباعهم، 

حتى يفكر جدًيا يف حماولة �إز�حتهم.
   �لبديهية �لر�بعة: �شتنطلق �للعبة �لدبلوما�شية 
�آج��ًا. مبار�ة معقدة مب�شاركة  �أم  �لكربى عاجًا 
�ل��اع��ب��ني: �لأم��ري��ك��ي��ون، �لرو�س،  �ل��ع��دي��د م��ن 
وغريهم..  �ل�����ش��وري��ون،  �لإي���ر�ن���ي���ون،  �لأت�������ر�ك، 
م��ب��ار�ة ح��ي��ث �جل��م��ي��ع ح���ذر م��ن �جل��م��ي��ع، وحيث 

�جلميع يريد حماية م�شاحله.
�ل�شغرية  م��ع��زوف��ت��ه��ا  ت��ل��ع��ب  �أن  ف��رن�����ش��ا  ت��ن��وي    
�وىل  مرحلة  يف  و�ل��دع��وة  �جلميع  م��ع  بالتحدث 
�إىل �خماد �لنري�ن. ولن تكون �جتماعات جمل�س 
�لدبلوما�شية  ل��ل��م��ن��اور�ت  م��ق��دم��ة  ���ش��وى  �لأم����ن 
�لأكر �شرية بني خمتلف �لأطر�ف.. فبمجرد �ن 
�لر�فال،  طائر�ت  �زي��ز  وبعد  �لوجه  ماء  �نقاذ  مت 

حان وقت هم�س �لدبلوما�شية �لناعم.
ترجمة خرية �ل�شيباين

�شوري�: �شواريخ ذات �شحنة رمزية ع�لية...!

• بيري بيلو، خبري يف �ل�شيا�شة �خلارجية، وم�شت�شار جملة لوبو�ن �لفرن�شية 
رو�صيا كذبت على كريي واأوباما حول كيماوي الأ�صد

اخلط الأحمر لرتامب اأبرز ثالث حق�ئق
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عربي ودويل

و�شل �ل�شفري �ل�شر�ئيلي �جلديد لدى �لردن �أمري فاي�شربود �ىل 
بعد  �لبلدين  بني  تطبيع  عملية  �ط��ار  يف  عمان  �لردن��ي��ة  �لعا�شمة 
�من  عن�شر  بر�شا�س  �ثنني  �ردن��ي��ني  مقتل  �ث��ر  �لتوتر  م��ن  �أ�شهر 
�لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  وق���ال  ي��ول��ي��و.  23 مت��وز  ع��م��ان يف  ��شر�ئيلي يف 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لكايد  �لردنية حممد  وز�رة �خلارجية  با�شم 
�ن “�ل�شفري �ل�شر�ئيلي �جلديد لدى عمان و�شل �شباح )�لثنني( 
بطائرة �ىل مطار �مللكة علياء �لدويل و�شيبا�شر عمله وفقا لاعر�ف 
�لدبلوما�شية �ملتبعة يف مثل هذه �حلالت«. و�و�شح �لكايد �نه �شيتم 
لل�شري  �خلارجية  ل���وز�رة  �عتماده  �ور�ق  لتقدمي  له  موعد  حتديد 
ر�شميا  �عتماده  �ور�ق  تقدمي  ثم  ومن  بها  �ملعمول  �لج���ر�ء�ت  وفق 
�ل�شر�ئيلية  وز�رة �خلارجية  �علنت  �مللك. من جهتها،  �مام جالة 
عن و�شول �ل�شفري �ل�شر�ئيلي �جلديد �ىل �لردن. وقال �ملتحدث 
�ل�شفري  و�شل  تويرت  على  ح�شابه  على  نح�شون  �ميانويل  با�شمها 
�ل�شر�ئيلي �جلديد لدى �لردن �أمري فاي�شبورد ل�شتام مهام عمله 

ونتمنى له �لنجاح.
من جانبه، ن�شر موقع �إ�شر�ئيل بالعربية �لذي يعد �حل�شاب �لر�شمي 
ل�شر�ئيل على تويرت �ن “�أمري فاي�شربود، �شفري �إ�شر�ئيل �جلديد 
يف �لأردن، و�شل قبل قليل �إىل عمان حيث يبد�أ عمله مع ن�شر �شورته 

وهو يرتدي بدلة رمادية وربطة عنق حمر�ء.

�فر�د  �در�ج  يف  جنحت  ب��اده  �ن  �م�س  ع��ر�ق��ي  �مني  م�شوؤول  �علن 
قائمة  �لإره���اب���ي �شمن  د�ع�����س  تنظيم  ع��ر�ق��ي��ة مي��ول��ون  وك��ي��ان��ات 

عقوبات �لمم �ملتحدة متهيد� لتجميد ��شولهم �ملالية.
�ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  هويته  ك�شف  ي�شاأ  مل  �ل��ذي  �مل�شوؤول  وق��ال 
“جلنة جمل�س �لمن للجز�ء�ت �لدولية ب�شاأن تنظيم د�ع�س وتنظيم 
قائمة  �ىل  عر�قيني  و�شخ�شني  �شركة  �أ�شافة  على  و�فقت  �لقاعدة 
عقوبات �لمم �ملتحدة لاأفر�د و�لكيانات �خلا�شة لتجميد �ل�شول 
�لكوثر  �شركة  �مل��ذك��ورة  �لقائمة  على  �درج��ت  عليه،  وبناء  �ملالية«. 
للتو�شط �ملايل ومالكها عمر حممد رحيم �لكب�شي، ��شافة �ىل �شامل 
م�شطفى حممد �ملن�شور �ملعروف ب�شامل �لعفري، وفق �مل�شدر نف�شه. 
و�و�شح �خلبري �لمني ه�شام �لها�شمي لفر�ن�س بر�س �ن �ل�شخ�شني 

قتا خال �ملعارك �شد �جلهاديني يف �لعر�ق �لعام 2016.
و��شاف �مل�شوؤول �لعر�قي �ن “�لقر�ر �شدر مبوجب �لف�شل �ل�شابع 
من ميثاق �لمم �ملتحدة ومن خال جهد حكومي عر�قي م�شتمر 
ل��ت��ج��رمي ك��ل ق���ادة وع��ن��ا���ش��ر ع�����ش��اب��ات د�ع�����س �لره��اب��ي��ة و�جلهات 
“�لعمل م��ا ز�ل  و�ل�����ش��رك��ات و�ل���ش��خ��ا���س �مل��م��ول��ني ل��ه��ا«. و�ك���د �ن 
قائمة  على  �أخ��رى  و�شركات  �آخرين  �ف��ر�د  �أ�شماء  ل�شافة  م�شتمر� 
�لكامل  �لعر�قية �لنت�شار  �لقو�ت  و�أعلنت  �ملتحدة«.  عقوبات �لمم 

على تنظيم �لدولة �لإ�شامية يف كانون �لول/دي�شمرب �لفائت.

�م�س  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابعة  �لإن�شان  بحقوق  �ملعنية  �للجنة  قالت 
�إن على �ملالديف �إلغاء �إد�نة �لرئي�س �ل�شابق حممد ن�شيد و�ل�شماح 
له بالرت�شح ملنا�شب عامة مبا يف ذلك خو�س �لنتخابات �لرئا�شية 
�مل��ق��ررة ه���ذ� �ل��ع��ام. وق��ال��ت �ل��ل��ج��ن��ة، �ل��ت��ي ت�شم خ���رب�ء م�شتقلني 
ير�قبون �متثال �حلكومات للعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية 
�إرهاب  بتهم  ن�شيد  �إد�ن���ة  �إن  �إليها  خل�شت  نتيجة  يف  و�ل�شيا�شية، 
و�نتهكت حقه  �أخطاء ج�شيمة  و�شملت  مبهمة  قو�نني  �إىل  ��شتندت 
�لع�شو  كليفاند  �شارة  وقالت  �لعادلة.  �ملحاكمة  على  �حل�شول  يف 
يف  �ل�شيا�شية  �حل��ق��وق  تقييد  �أو  تعليق  “ميكن  ب��ي��ان  يف  باللجنة 
ظروف و�أو�شاع ��شتثنائية فقط. �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لتي تنتهك 
�ل�شيا�شية  �حلقوق  تقييد  �إىل  ت��وؤدي  قد  �لعادلة  �ملحاكمة  يف  �حل��ق 
لكنه  عاما   13 بال�شجن  ن�شيد  على  حكم  و���ش��در  تع�شفي«.  ب�شكل 
غادر �لباد يف رحلة عاجية لربيطانيا. و�شدر حكم بعدم �أهليته 
خلو�س �لنتخابات �لرئا�شية ملدة 16 عاما. وقالت �للجنة �إنها تريد 
تلقي معلومات من �ملالديف خال 180 يوما ب�شاأن �لإجر�ء�ت �لتي 

�شتتبعها لأخذ �آر�ئها يف �حل�شبان.

عوا�صم

عمان

جنيف

بغداد

ق�ض اأمريكي يح�كم يف تركي� بتهمة الإره�ب  
 •• ازمري-اأ ف ب:

رف�س ق�س �أمريكي م�شجون يف تركيا منذ عام ون�شف عام بتهمة ممار�شة 
�م�س كل �لتهامات �ملوجهة �ليه يف م�شتهل حماكمته  �ن�شطة “�رهابية”، 

�لتي تتابعها و��شنطن من قرب.
�آغ��ا يف  وب��د�أت �جلل�شة �شباح �لثنني يف قاعة حمكمة �شمن معتقل علي 

حمافظة �إزمري بغرب تركيا.
“مل  وقال �ندرو برون�شون بالرتكية مرتديا قمي�شا �بي�س وبدلة �شود�ء 
منذ  �جلها  من  و��شلي  تركيا  �ح��ب  �لعك�س،  على  تركيا.  �شد  �شيئا  �فعل 
25 عاما«. ويقيم �لق�س �خلم�شيني يف تركيا منذ 1993، وكان م�شوؤول 
�ل�شلطات  و�وقفته  �زم��ري  مدينة  يف  للربوت�شتانت  كني�شة  عن  زوجته  مع 

�لرتكية يف ت�شرين �لأول/�كتوبر 2016 وهو معتقل منذ ذلك �حلني.
ويتهم برون�شون بالقيام بن�شاطات موؤيدة حلركة �لد�عية فتح �هلل غولن، 
�لذي تتهمه �نقرة باأنه ور�ء حماولة �لنقاب يف 2016، وحزب �لعمال 

�لكرد�شتاين �ملحظور يف تركيا.
ويقيم غولن يف �لوليات �ملتحدة منذ نحو ع�شرين عاما وينفي �ي �شلوع 

له يف حماولة �لنقاب ليل 15-16 متوز/يوليو 2016.
و��شاف برون�شون “�شيكون ذلك �هانة لديانتي. �نا م�شيحي. لن �ن�شم �ىل 

حركة ��شامية” يف ��شارة �ىل حركة غولن.
وهو متهم �ي�شا بالتج�ش�س لغايات �شيا�شية وع�شكرية. ورد يف هذ� �ل�شدد 

“مل �تورط يوما يف �ن�شطة جت�ش�س«.
“حقه يف �حلرية  �إن  بر�س  لفر�ن�س  �لحد  وقال حماميه جيم هالفورت 
و�لأمان منتهك منذ فرتة طويلة. ناأمل باملقام �لأول �لتو�شل �إىل �لإفر�ج 
لأننا مقتنعون  �ملطاف  نهاية  �شيتم تربئته يف  �أن��ه  “نعتقد  م�شيفا  عنه” 
عاما   15 بال�شجن  عقوبتني  برون�شون  يو�جه  �إد�نته،  حال  ويف  برب�ءته«. 

و20 عاما، بح�شب حماميه.

»اأخب�ر ال�ش�عة« : توافق عربي على الت�ش�من يف مواجهة التحدي�ت وتعزيز الأمن القومي

وك�لت و�شحف عربية: القد�ض وجدان 
العرب .. وتربع اململكة اإنق�ذ ل� »الأونروا«

اأنقرة: ت�شريح�ت م�كرون لن توؤدي لقطيعة

ن�ئب اأوب�م� قد يواجه ترامب ب�نتخ�ب�ت 2020عريق�ت : القمة العربية تبنت املوقف الفل�شطيني ك�مال 
•• وا�صنطن-وكاالت:

�حلايل  �لرئي�س  بوجه  �لرت�شح  باإمكانية  يفكر  �أنه  بايدن،  جو  �ل�شابق،  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  �أعلن 
بايدن، يف حديث  و�أك��د   .2020 �ملقبلة يف  �لنتخابية  �ملعركة  تر�مب خال  دونالد  �ملتحدة  للوليات 
تلفزيوين مع قناة “�أم �أ�س �أن بي �شي” �لأمريكية، �أنه على �لرغم من �لتفكري مب�شاألة �لرت�شح، �إل �أنه 
متابعاً “�أظن �أنه لدينا �أ�شخا�س جيدون لهذ�  “�أمتنى فعًا �أن يتقدم �أ�شخا�س �آخرون لهذ� �ملن�شب”، 
�إد�رة �لبيت �لأبي�س، �أي  �أوباما  �ملن�شب«. وخدم بايدن مبن�شب نائب �لرئي�س طيلة فرتة تويل بار�ك 
على مدى 8 �شنو�ت، م�شري�ً �أن �لرئي�س �ل�شابق فاحته باملو�شوع �أكر من مرة، لفتاً �إىل �أنه كان يلقى 
�لكثري من �لدعم و�لت�شجيع لتخاذ هذه �خلطوة.  وبعد �إ�شر�ر �ملقدم �لتلفزيوين على م�شاألة �لرت�شح، 
�عرتف بايدن باأنه ل ميكن �أن يقول باأنه لن يرت�شح، موؤكد�ً �أن �لكلمة �لنهائية �شيتم �إقر�رها بنهاية 
2018. وعن عدم تر�شحه يف �ملرة �ملا�شية خلافة �أوباما، �أعرب بايدن �أنه مل يكن با�شتطاعته �لدخول 

يف معركة �نتخابية بظل �لأخبار �ملوؤ�شفة �لتي تلقاها �آنذ�ك عن �ملر�س �ملميت �لذي قتل �بنه “بو«.

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة “�أخبار �ل�شاعة” �ن �لبيان �خلتامي �ل�شادر عن �لقمة �لعربية 
يف دورتها �ل� 29 مبدينة �لظهر�ن باململكة �لعربية �ل�شعودية، �أم�س �لأول، 
عرب عن �لتو�فق يف مو�جهة �لتحديات و�ملخاطر �لتي تهدد �لأمن �لقومي 
�لعائق  ميثل  باعتباره  و�لإره���اب  �لتطرف  خطر  مقدمتها  ويف  �لعربي، 
�لرئي�شي �أمام حتقيق �لتنمية و�ل�شتقر�ر، و�لتدخات �خلارجية يف �شوؤون 
دول �ملنطقة، حيث تعمل بع�س �لقوى على �إن�شاء مناطق نفوذ لها لزعزعة 

�لأمن و�ل�شتقر�ر من �أجل حتقيق م�شروعاتها �لطائفية �لهد�مة.
وق��ال��ت �ل��ن�����ش��رة - �ل�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز �لم�����ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث 
�ل�شرت�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن “ تو�فق عربي على �شرورة 
�لبيان  �ن   -  “ �لقومي  �لأم��ن  وتعزيز  �لتحديات  مو�جهة  يف  �لت�شامن 
منهجية  على  �ملبني  �مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  تعزيز  �أهمية  �أك��د  �خلتامي 
به،  �ملحدقة  �لأخ��ط��ار  م��ن  �لعربي  �لأم���ن  حتمي  متينة  و�أ�ش�س  و��شحة 
�لقادمة  و�لرخاء لاأجيال  �لأمل  يحمل  و�ع��د�ً  وتوؤّمن م�شتقبًا م�شرقاً 
ي�شمى  م��ا  وي���ات  ع��ان��ت  �ل��ت��ي  �لعربية  لل�شعوب  �لأم���ل  �إع���ادة  يف  وت�شهم 
“�لربيع �لعربي” وما تبعه من �أحد�ث وحتولت كان لها �لأثر �لبالغ يف 

�إنهاك ج�شد �لأمة.
و�أ�شافت “ لقد كان هناك �إدر�ك و��شح من جانب �لقادة �لعرب، �أن �إير�ن 
متثل �لعامل �مل�شرتك يف كل ما ت�شهده �ملنطقة من �أزمات و�شر�عات، كما 
�أنها تعترب �لعقبة �أمام حتقيق �أي تقدم فعلي يف حل هذه �لأزمات، ولهذ� 
وجهت �لقمة �لعربية ر�شالة حازمة �إىل �إير�ن، باأن تكف عن تدخاتها يف 
�شوؤون دول �ملنطقة، و�لتوقف عن ممار�شاتها �ملزعزعة لاأمن و�ل�شتقر�ر، 
�مليلي�شيات �لإرهابية، و�لطائفية، كما طالبت  ول�شيما فيما يتعلق بدعم 
�لقمة �ملجتمع �لدويل ب�شرورة ت�شديد �لعقوبات على �إير�ن وميلي�شياتها 
�حلوثي  ميلي�شيات  ت��زوي��د  وم��ن  �لإره��اب��ي��ة  �جلماعات  دع��م  م��ن  ومنعها 
يتم  �ل��ت��ي  و�ل�شنع  �ملن�شاأ  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لبالي�شتية  بال�شو�ريخ  �لإره��اب��ي��ة 
توجيهها من �ليمن �إىل �ملدن �ل�ش������عودية، و�لمتث�ال للقر�ر �لأممي رقم 

2216 �لذي مينع توري���د �لأ�شلحة �إىل �حلوثيني«.
بالق�شية  تتعلق  �لتي  تلك  �لقمة،  �ل�شادرة عن  �ل��ق��ر�ر�ت  �أه��م  �ن  وقالت 
ب�شورة  �أك����دت  ح��ي��ث  �ل�����ش��ري��ف،  �ل��ق��د���س  منها  �ل��ق��ل��ب  ويف  �لفل�شطينية، 
بالدعم  حتظى  و�شتظل  و�مل��رك��زي��ة،  �لأوىل  �ل��ع��رب  ق�شية  �أن��ه��ا  و��شحة 
دولته  قيام  يف  �مل�شروعة  حقوقه  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ينال  كي  و�لتاأييد 
�إطاق خادم �حلرمني  �ل�شريف ..موؤكدة �ن  �لقد�س  �مل�شتقلة وعا�شمتها 
�لقمة  على  �لقد�س”  “قمة  ��شم  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني 
للفل�شطينيني  دولر  مليون   200 مببلغ  �ململكة  تربع  و�إعانه  �لعربية، 

وم�شاعدة هذه �لدول على جتاوز �مل�شكات �ملختلفة �لتي تو�جهها، و�لعمل 
على حتقيق تطلعات �شعوبها يف �لأمن و�لتنمية، حيث �أكد �لبيان �خلتامي 
مبا  �ل�شورية،  �لأزم���ة  ينهي  �شيا�شي  ح��ل  �إي��ج��اد  ���ش��رورة  �ل�شياق  ه��ذ�  يف 
يحقق طموحات �ل�شعب �ل�شوري، ويحفظ وحدة �شوريا، ويحمي �شيادتها 
ووحدة  و�شامة  و��شتقر�ره  �لعر�ق  �أمن  �أن  �لبيان  �أكد  كما  و��شتقالها، 
�أر��شيه حلقة مهمة يف �شل�شلة منظومة �لأمن �لقومي �لعربي، و�شدد على 
�لوقوف مع دولة ليبيا يف جهودها لدحر �لع�شابات �لإرهابية و��شتئ�شال 

�خلطر �لذي متثله بوؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جو�رها. 
�خلتامي  �لبيان  ع��رب  “ لقد  �فتتاحيتها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  وق��ال��ت 
عربية  روؤي��ة  عن  �ل�شعودية  �لعربية  باململكة  �لظهر�ن  قمة  عن  �ل�شادر 
�شاملة وعميقة لطبيعة �ملخاطر و�لتحديات �لتي تو�جه �لدول �لعربية، 
وكيفية �لتعامل معها، و�أكد �أن �لت�شامن �لعربي هو �ملدخل للحفاظ على 
و�ل�شتقر�ر  �لأمن  �لعربية وحتقيق تطلعاتها يف  لل�شعوب  �لعليا  �مل�شالح 

و�لرخاء و�لزدهار«.

لدعم �لأوقاف �لإ�شامية يف �لقد�س ووكالة �لأمم �ملتحدة لغوث وت�شغيل 
�لاجئني �لفل�شطينيني، �إمنا ي�شري بو�شوح �إىل �أن �لق�شية �لفل�شطينية 
ما تز�ل ت�شكل �أهم �أولويات �لدول �لعربية، بل �إن تاأكيد �لبيان �خلتامي 
بطان وعدم �شرعية �لقر�ر �لأمريكي ب�شاأن �لعرت�ف بالقد�س عا�شمة 
لإ�شر�ئيل،  عا�شمة  بها  ل��اع��رت�ف  �لقاطع  �لرف�س  وكذلك  لإ�شر�ئيل، 
�لقانونية  �ل�شفة  تغيري  �شاأنها  م��ن  �إج����ر�ء�ت  �أي  �ت��خ��اذ  م��ن  و�لتحذير 
�إليه ذلك من تد�عيات موؤثرة على  ملا قد يوؤدي  �لر�هنة لها،  و�ل�شيا�شية 
متم�شك  �لعربي  �لعامل  �أن  بو�شوح  يوؤكد  �إمن��ا  باأكمله،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�ملقبلة،  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة  م��ن  يتجز�أ  ل  ج��زء  و�أن��ه��ا  �مل��دي��ن��ة،  بعروبة 

ويرف�س حماولت �إ�شر�ئيل تهويدها، �أو تغيري ماحمها.
�لأزمات  من  �لعربي  �ملوقف  ثو�بت  تاأكيد  �أع���ادت  �لقمة  �ن  �ىل  و�أ���ش��ارت 
من  تنطلق  و�ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل����دول  بع�س  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ر�ع��ات 
�حلفاظ على �شيادة هذه �لدول ووحدتها و�شامة �أر��شيها، و�لعمل على 
�إنهاء وجود جميع �لقو�ت �خلارجية و�جلماعات �لإرهابية �لطائفية فيها، 

•• انقرة -اأ ف ب:

ت�شريحات  �إن  �م�س  تركيا  �أك���دت 
�ميانويل  �ل���ف���رن�������ش���ي  �ل���رئ���ي�������س 
ت�����وؤدي �ىل  م���اك���رون ل مي��ك��ن �ن 
وذلك  رو�شيا،  وب��ني  بينها  قطيعة 
�ل�شربات  �أن  ماكرون  �إع��ان  بعد 
�جل��وي��ة ع��ل��ى ���ش��وري��ا ل��ي��ل �ل�شبت 
ت�شببت بتباين بني �نقرة ومو�شكو 

حول هذ� �مللف.
�لرتكي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
ت�������ش���او����س �وغ����ل����و خال  م����ول����ود 
�لعام  م��ع �لم���ني  م��وؤمت��ر �شحايف 
للحلف �لطل�شي ين�س �شتولتنربغ 
خمتلف  ب�شكل  نفكر  �أن  “ميكننا 
لي�شت  رو�شيا(  لكن )عاقاتنا مع 
للرئي�س  درج��ة ميكن  �إىل  �شعيفة 

�لفرن�شي �أن يقطعها.
لدينا  �وغ���ل���و  ت�����ش��او���س  و������ش����اف 

ماكرون  ت�شريحات  على  �لثنني 
جتاه  ت��رك��ي��ا  ���ش��ي��ا���ش��ة  “�إن  وق�����ال 
�شوريا ل تق�شي باأن نقف مع دولة 

ما �أو �شدها«.
با�شم  �مل����ت����ح����دث  �ك�������د  ب�����������دوره، 
�ن  بي�شكوف  دمي���رتي  �ل��ك��رم��ل��ني 
�نق�شاما”  حت��دث  “مل  �ل�شربات 

بني مو�شكو و�نقرة.
و�شرح لل�شحافيني �لثنني “لي�س 
ومو�شكو  �ن��ق��رة  م��و�ق��ف  �ن  ���ش��ر� 
�لق�شايا.  م��ن  ع��دد  ح��ول  تتباين 
تبادل  م���ن  ذل����ك ل مي��ن��ع��ن��ا  ل��ك��ن 

�مل�شاور�ت حول هذه �لتباينات«.
وي�����زور ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ �ن���ق���رة حيث 
�لرتكي  �لدفاع  وزي��ر  �ي�شا  �لتقى 
رجب  ب��ال��رئ��ي�����س  يجتمع  �ن  ع��ل��ى 
وقد  �ل��ظ��ه��ر.  بعد  �ردوغ����ان  طيب 
بالن�شبة  تركيا  �همية  على  ���ش��دد 

�ىل حلف �شمال �لطل�شي.

�ل��ع�����ش��و يف ح��ل��ف �لط��ل�����ش��ي منذ 
ب�شاأن  ورو����ش���ي���ا  و�إي�������ر�ن   1952
تلفزيون  م��ع  مقابلة  ويف  ���ش��وري��ا. 
�إن �ل�شربات  فرن�شي قال ماكرون 
للنظام  �ه���������د�ف  ع���ل���ى  �جل�����وي�����ة 
ت�شببت  �ل�����ش��ب��ت  ل���ي���ل  �ل�������ش���وري 
حول  ومو�شكو  �أن��ق��رة  ب��ني  بتباين 
ه��ذ� �مل��ل��ف. وق��ال م��اك��رون “بهذه 
ف�شلنا  �ل��ت��دخ��ل،  وه���ذ�  �ل�شربات 
بني )موقف( �لرو�س و�لتر�ك يف 
هذ� �مللف �لأتر�ك د�نو� �ل�شربات 
�لتي  �لعملية  ودعمو�  �لكيميائية 
�وغلو  ت�شاو�س  لكن  �أج��ري��ن��اه��ا«. 
�شرح �ن ماكرون �خطاأ يف تقديره 
وقال �إن �نقرة “تتوقع ت�شريحات 
يعرب  �ن  عليه  و�أن  برئي�س”  تليق 
عن نف�شه بطريقة “�أكر جدية«.

وكان نائب رئي�س �ل��وزر�ء �لرتكي 
ب��ك��ر ب����وزد�غ ق��د رد يف وق���ت �شابق 

عاقات قوية مع رو�شيا” متد�ركا 
لي�شت  رو�شيا  مع  عاقاتنا  “لكن 
ب��دي��ا م��ن �ل��ع��اق��ات م��ع �حللف 

�لطل�شي �أو مع حلفائنا«.
�رتياح  �ىل عدم  �ملوؤ�شر�ت  وتتز�يد 
غ��رب��ي جت���اه �ل��ت��ق��ارب ب��ني تركيا 

الكرملني ي�أمل يف 
حوار مع وا�شنطن  

•• مو�صكو-اأ ف ب:

�أك���د �ل��ك��رم��ل��ني �م�����س �ن���ه ل يز�ل 
ياأمل يف �قامة حو�ر مع و��شنطن 
�لذي  �ل�شرر  كل  من  �لرغم  على 
�لقوتني  ب����ني  ب���ال���ع���اق���ات  حل����ق 
مزيد�  ���ش��ه��دت  و�ل��ت��ي  �لعظميني 
�ل�شربات  ج������ر�ء  �ل���ت���ده���ور  م����ن 

�لغربية يف �شوريا.
�لكرملني  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
لل�شحافيني  ب��ي�����ش��ك��وف  دمي����رتي 
زم���اوؤن���ا  ي��ح��ل  �أن  ب��ع��د  “ناأمل، 
�لأمريكيون م�شكاتهم �لد�خلية، 
م���ن �حل�������و�ر، على  ن����وع  ي���ب���د�أ  �أن 
�ل��ذي حلق  �ل�شرر  �لرغم من كل 
بالعاقات �لثنائية و�لذي فر�شته 

و��شنطن«.

اأمل�ني� مع تغيري 
النظ�م ال�شوري 

 •• برلني-رويرتز:

�لأملانية  با�شم �حلكومة  �ملتحدث  قال 
�أن  ت��ع��ت��ق��د  ت�����ز�ل  ب�����اده ل  �إن  �م�������س 
حكومة �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
يجب تغيريها يف نهاية عملية �شام، 
ذلك  جتعل  �لتي  باحلقائق  �أق��ر  لكنه 
م�شتحيا على �ملدى �لق�شري. وقالت 
يف  �خل��ارج��ي��ة،  وز�رة  با�شم  متحدثة 
�شيتعني  �إن��ه  �ل�شحفي،  �ملوؤمتر  نف�س 
�شام  عملية  ب��ع��د  �ن��ت��خ��اب��ات  �إج�����ر�ء 
حربا  ت�شهد  �ل��ت��ي  ���ش��وري��ا  يف  ط��وي��ل��ة 
ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا �أط�����ر�ف ع���دي���دة. ومل 
�شربات  يف  �مل�شاركة  �أملانيا  من  ُيطلب 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �شنتها  ���ش��اروخ��ي��ة 
مو�قع  ع���ل���ى  وف���رن�������ش���ا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
بعد  �لأ�شبوع  هذ�  �ل�شورية  للحكومة 
باللوم  �أُل��ق��ي  م��زع��وم  كيماوي  ه��ج��وم 
فيه �إىل حد كبري على حكومة �لأ�شد.

�ل�شام �لعربية. وقال عريقات - يف ت�شريحات له 
- �ن �لقمة �لعربية كانت قمة فل�شطينية بامتياز 
�لرئي�س  �ع��ان  �ل��ع��رب  �ل��ق��ادة  �د�ن جميع  حيث 
�لقد�س عا�شمة  �عتبار  تر�مب  دونالد  �لمريكي 
لإ�شر�ئيل موؤكدين على �حلق �لفل�شطيني �لثابت 

يف �لقد�س عا�شمة لدولة فل�شطني.
�شتو��شل  �لعربية  �لوز�رية  �للجنة  �ن  �ىل  و�أ�شار 
غو�تيمال  دول����ت����ي  ل��ث��ن��ي  حم����اول����ة  يف  ع��م��ل��ه��ا 
ب��ال��ق��د���س عا�شمة  وه���ن���دور�����س ع���ن �لع�����رت�ف 
�لفريقي  �لحت������اد  خم��اط��ب��ة  ع���رب  ل���اح���ت���ال 
..لفتا �ىل �ن حتركات يف جمل�س �لمن برئا�شة 

•• رام اهلل-وام:

�لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أمني  عريقات  �شائب  �أكد 
�لعربية  �لقمة  �ن  �لفل�شطينية  �لتحرير  ملنظمة 
�لأول  �أم�س   29 �ل���  دورتها  �أعمال  �ختتمت  �لتي 
مبدينة �لظهر�ن باململكة �لعربية �ل�شعودية تبنت 
بالكامل كافة �ملقرتحات �لفل�شطينية و�عتمدتها 
يف قر�ر�تها �لتي جاءت يف �لبيان �خلتامي و�برزها 
طرحها  �لتي  �ل�شلمية  �ل�شيا�شية  �لروؤية  �عتماد 
�لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س �أمام جمل�س 
ملبادرة  ��شا�شا  �مل�شتندة  �ملا�شي  فرب�ير  يف  �لم��ن 

�ل�شويد بد�أت من �جل تعزيز مكانة دولة فل�شطني 
يف �لمم �ملتحدة.

هام�س  على  عقدت  �لتي  باللقاء�ت  يتعلق  وفيما 
ك�����ش��ف ع��ري��ق��ات ع��ن �ن �جتماعا  �ل��ق��م��ة  �أع���م���ال 
ونظريه  �لفل�شطيني  �لرئي�س  ب��ني  عقد  مو�شعا 
�مل�شري عبد�لفتاح �ل�شي�شي جرى خاله �لتاأكيد 
�لنق�شام  لإن��ه��اء  �مل�شرية  �جلهود  مو��شلة  على 
وطنية  م�شلحة  ذل���ك  ك���ون  �مل�����ش��احل��ة  وحت��ق��ي��ق 
لل�شعب �لفل�شطيني لتفويت �لفر�شة �أمام �لإد�رة 
�لأم��ري��ك��ي��ة و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره ث��غ��رة لتفتيت 

�ل�شعب �لفل�شطيني وت�شفية ق�شيته.

و�لإق�شاء  و�جلهل  �لفو�شى  تن�شر  غريبة  �أجند�ت  وفر�س 
و�لتهمي�س. بدورها �أفردت �شحيفة “�جلمهورية” �مل�شرية 
حيز� و��شعا للبيان �خلتامي للقمة وكلمة �لرئي�س �مل�شري 
�أكد فيها على �ن �حلق �لعربي يف  عبد�لفتاح �ل�شي�شي �لتي 
�لقد�س �أ�شيل غري قابل للتحريف، و�ن �ل�شام وفق �ملبادرة 
�لعربية ي�شكل خيار� ��شرت�تيجيا. ويف لبنان قالت �شحيفة 
�ل�شرقية  للقد�س  �لعربية  �لهوية  �أك��دت  �لقمة  �إن  �مل�شتقبل 
ر�شالة  ووج��ه��ت  لفل�شطني،  ع��ا���ش��م��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ملُ��ح��ت��ل��ة، 
ب��اأن فل�شطني باقية يف  للقا�شي و�ل��د�ين للقا�شي و�ل��د�ين 
يف  �للو�ء  �شحيفة  رك��زت  بدورها  �لعربية.  �ل�شعوب  �شمري 
 150 مببلغ  �ل�شعودية  �لعبية  �ململكة  ت��ربع  على  تغطيتها 
�إ�شافة  �لقد�س،  �لوق��اف �ل�شامية يف  مليون دولر لدعم 
�لأمم  وك��ال��ة  ل�شالح  دولر  م��ل��ي��ون   50 بقيمة  ت���ربع  �إىل 
“�ونرو�«.  �ملتحدة لإغاثة وت�شغيل �لاجئني �لفل�شطينيني 

•• اأبوظبي-وام:
ت��ف��اع��ل��ت وك����الت �أن���ب���اء و���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة م��ع ن��ت��ائ��ج �لقمة 
�لقمة  �أن  م��وؤك��دة  �لقد�س”،  “قمة  �ل��ظ��ه��ر�ن  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأمة  ثابت جت��اه ق�شية  �خل��روج مبوقف عربي  جنحت يف 
�لأوىل. وركزت وكالت �لأنباء و�ل�شحف �لعربية على تربع 
ب�  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم 
200 مليون دولر لدعم �ل�شعب �لفل�شطيني ووكالة �لأمم 
�ل�شرق  �ملتحدة لإغاثة وت�شغيل �لاجئني �لفل�شطينيني يف 
بد�ية  ب�”�لإنقاذ«.  �خل��ط��وة  و��شفني  “�لأونرو�”  �لأدن���ى 
�إط���اق خادم  �أن  “وفا”  �لفل�شطينية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  �أك���دت 
�لقد�س”  “قمة  �لعربية  �لقمة  على  �ل�شريفني  �حل��رم��ني 
�لقد�س  �أن  مفادها  ومبا�شرة  و��شحة  عربية  ر�شائل  حمل 

�شتبقى يف وجد�ن كل عربي، ولن يتم �لتنازل عنها.
�لعربية”  �لقمة  �لأولوية يف  “�لقد�س �حتلت  وحتت عنو�ن 
..�أ�شارت “وفا” �إىل �أنه وعلى �لرغم من �لأحد�ث �لعديدة 
�لتي نوق�شت يف �لقمة �لعربية �لتا�شعة و�لع�شرين �ملنعقدة 
يف مدينة �لظهر�ن باململكة �لعربية �ل�شعودية، �إل �أن �لقد�س 
�حتلت �أولوية للقادة �لعرب، وهو ما عرب عنه خادم �حلرمني 
�ل�شريفني ب�شكل و��شح باإطاق ��شم “قمة �لقد�س” عليها. 
فتح،  حلركة  �لعام  �لقائد  نائب  ت�شريحات  “وفا”  ونقلت 
�أك���د فيها  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ال��ول  �مل��رك��زي��ة حم��م��ود  �للجنة  ع�شو 
�لتاأييد  �لتوقيت ل�شمان ح�شد  �لقمة يف هذ�  �نعقاد  �أهمية 
يتعلق  فيما  خ�شو�شاً  �لفل�شطيني  للموقف  �لد�عم  �لعربي 
بالقد�س، فيما �أكد ع�شو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 
�لقد�س  ����ش��م  �إط����اق  �ن  جم����دلين،  �أح��م��د  �لفل�شطينية 
كبري  له مغزى  �حلالية  �لعربية  للقمة  �ل�29  �ل��دورة  على 
يعك�س �هتمام �لقمة �لعربية وقادة �لدول بالقد�س باعتبار 
�ملركزية  �لق�شية  ت�شكل  ز�ل��ت  ما  �لفل�شطينية  �لق�شية  �أن 

�ملحورية للنظام �لر�شمي �لعربي.

و�أ�شاف جمدلين يف ت�شريحاته لوكالة �لأنباء �لفل�شطينية 
�أن �إعان �مللك �شلمان عن دعم �لأوقاف �لإ�شامية هو تعزيز 
و�مل�شيحية،  �لإ�شامية  وهويتها  وعروبتها  �لقد�س  لهوية 
�لفل�شطينيني  �ل��اج��ئ��ني  وت�شغيل  غ���وث  ل��وك��ال��ة  وت��ربع��ه 
وحقهم  �ل��اج��ئ��ني  ق�شية  دع���م  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د  “�لأونرو�” 
�ل�شيا�شي  �ملحلل  �أ�شار  جانبه،  من  �مل�شري.  وتقرير  بالعودة 
�أحمد رفيق عو�س �ىل �أن تربع �مللك �شلمان ب� 200 مليون 
دولر تاأكيد على مو�قف �ل�شعودية �لد�عمة للقد�س، م�شدد�ً 
على �أن �لقيادة �لفل�شطينية بحاجة لهذه �لقر�ر�ت �لكبرية 
لتقوية موقف �لقيادة �لفل�شطينية. ويف �ل�شياق ذ�ته �أبرزت 
�شحيفة �لر�أي �لأردنية نتائج �لقمة �لعربية حيال �لق�شية 
�لقد�س”  “قمة  �لظهر�ن  قمة  �أك��دت  وقالت:  �لفل�شطينية، 
وعلى  �لعربية  ل��اأم��ة  بالن�شبة  فل�شطني  ق�شية  م��رك��زي��ة 
دولة  عا�شمة  �ملحتلة  �ل�شرقية  للقد�س  �لعربية  �ل��ه��وي��ة 
خطاب  ن�س  �لأردن��ي��ة  �لد�شتور  �شحيفة  ونقلت  فل�شطني. 
فيها  �أك��د  و�لتي  فل�شطني  ح��ول  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�أن �لق�شية �لفل�شطينية هي ق�شيتنا �لأوىل، و�شتظل كذلك 
حتى ح�شول �ل�شعب �لفل�شطيني �ل�شقيق على جميع حقوقه 
وعا�شمتها  �مل�شتقلة،  دولته  �إق��ام��ة  ر�أ�شها  وعلى  �مل�شروعة، 
على  �شلمان  �مللك  تاأكيد  على  وع��رج��ت  �ل�شرقية.  �لقد�س 
�لقد�س  �أن  وموؤكد�  �لقر�ر،  لهذ�  �لر�ف�س  �ل��دويل  �لإجماع 

�ل�شرقية جزء ل يتجز�أ من �لأر�س �لفل�شطينية.
على  بالرتكيز  تغطيتها  ب���د�أت  �مل�شرية  �لأه����ر�م  �شحيفة 
�إعان قمة �لقد�س على و�شع منهجية و��شحة حتمي �لأمة 
وت�شون �منها وتعيد �لأمل لل�شعوب �لعربية �لتي عانت من 
ويات �لربيع �لعربي وما تبعه من �أحد�ث وحتولت كان لها 

�لأثر �لبالغ يف �إنهاك ج�شد �لأمة �ل�شعيف.
و�أ�شافت �ل�شحيفة: �شدد �لإعان على رف�س �لقادة �لعرب 
لأي تدخل من قبل دول و�أطر�ف خارجية يف �شئون �ملنطقة 

�لظهر�ن  قمة  �ن  على  �لوطن  �شحيفة  �شددت  �لكويت  ويف 
يف  �لفل�شطينية  �لق�شية  ���ش��د�رة  كر�شت  �لقد�س”  “قمة 
�ل�شعب  �إىل  �ل��وق��وف  على  و�أك���دت  �لعربية،  �لق�شايا  �شلم 
دولته  وقيام  �مل�شروعة  كافة حقوقه  ينال  �لفل�شطيني حتى 
�مل�شتقلة. ونوهت �ل�شحيفة �إىل �ملوقف �لعربي �جلامع �لذي 
�إي��ر�ن يف  باإد�نة ورف�س تدخات  �لبيان �خلتامي  عرب عنه 
�ل��ط��ائ��ف��ي��ة ومطالبتها  �ل��ن��ع��ر�ت  �ل��ع��رب��ي��ة و�ث�����ارة  �مل��ن��ط��ق��ة 
ب���اح���رت�م م��ب��د�أ ح�����ش��ن و�ل��ك��ف ع��ن ت��ع��ري�����س �م���ن �ملنطقة 
�شحيفة  �أ���ش��ارت  �ل�شياق  نف�س  ويف  للخطر.  و����ش��ت��ق��ر�ره��ا 
�ل���روؤى  توحيد  يف  جنحت  �لقمة  �ن  �إىل  �للندنية  �حل��ي��اة 
�لق�شية  مقدمتها  ويف  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لق�شايا  ح��ي��ال 
�ل��ذي حتالف مع  �لإره����اب  وم��و�ج��ه��ة حت��دي  �لفل�شطينية 
بنارها  �كتوى  د�خلية  �شر�عات  لينتج  و�لطائفية  �لتطرف 

عدد من دول �ملنطقة.
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كيف تعمل بعثة حظر الكيمي�ئي على الأر�ض؟ 
•• الهاي-اأ ف ب:

�لأ�شلحة  حظر  منظمة  �أوف��دت��ه��م  وخ���رب�ء  وم�شعفون  علماء  يحقق 
�لكيميائية �إىل �شوريا يف �لتهامات �ملرتبطة بهجوم مفرت�س بالغاز 

�ل�شام وقع يف �لثامن من ني�شان �بريل يف مدينة دوما قرب دم�شق.
�أ���ش��اب��ي��ع ي��ت��م فيها �إر����ش���ال حمققني من  وه���ذه �مل���رة �ل��ث��ان��ي��ة خ���ال 
منظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية �إىل موقع ي�شتبه باأنه �شهد هجوما 
ب�شاح كيميائي بعد حتقيق �ل�شهر �ملا�شي جرى يف مدينة �شالزبري 

�لربيطانية.
يف م���ا ي���اأت���ي ب��ع�����س �ل���ش��ئ��ل��ة و�لأج����وب����ة ب�����ش��اأن ع��م��ل �خل�����رب�ء خلف 

�لكو�لي�س:
ت�شتغرق �لتح�شري�ت لت�شكيل فريق حتقيق من �أ�شبوعني �إىل �أربعة.

�أوزوجمو  �أحمد  �لكيميائية  �لأ�شلحة  �لعام ملنظمة حظر  �لأمني  لكن 
قال لوكالة فر�ن�س بر�س يف 2016 �إنه �شكل فريقا خمت�شا مكونا من 
15 �شخ�شا ليتم �إر�شاله يف غ�شون 24 �شاعة على خلفية �لتهامات 

�ملتز�يدة با�شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية يف �شوريا.
وفور �لتفاق على �لبعثة، يجمع �لعاملون يف خمازن �ملعد�ت يف من�شاآت 
�ملنظمة يف ر�ي�شفايك ويتفقدون �ملعد�ت و�ملاب�س �لو�قية �ل�شرورية 

حلماية �خلرب�ء وم�شاعدتهم يف حتلياتهم.
ويف�شل �ملحققون حمل �أمتعة خفيفة قدر �لمكان، �إل �أنهم يحتاجون 
�ل��ازم��ة لأد�ء  �مل��ع��د�ت  �أن��ه��م يحملون معهم  �ل��ت��اأك��د م��ن  �إىل  ك��ذل��ك 

مهامهم.
على  �لعينات  جلمع  وع��ب��و�ت  ه��و�ء  ��شطو�نات  ت�شمل  �مل��ع��د�ت  وه��ذه 
�لهجوم  �أن  �لذي يعتقد  �ملوقع  �لنباتات من  �أو  �لرتبة و�لدماء  غر�ر 

وقع فيه. ويتم كذلك تو�شيب �أجهزة للك�شف على �لبخار �لكيميائي 
و�أدو�ت جمع �لعينات و�ختبار �ملياه يف �أغلفة با�شتيكية �شلبة لنقلها 
للقيا�س  ك�شف  �أج��ه��زة  تطور�  �لأك��ر  �مل��ع��د�ت  وتت�شمن  �آم��ن.  ب�شكل 
�ل�شوئي للهيب يتم �إحر�ق عينة من �لهو�ء د�خلها با�شتخد�م لهيب 

مليء بغاز �لهيدروجني يف �أ�شلوب ي�شتخدم عادة للك�شف عن �لغاز.
ويتم جتهيز كل ع�شو يف �لفريق باأقنعة غاز �أو �أجهزة تنف�س ��شطناعي 
�إ�شافة �إىل بز�ت و�قية من �ملو�د �خلطرة �أو بز�ت حمكمة �لإغاق ملنع 
�لتلوث. وبني �ملو�د �لتي تعد من �ل�شرور�ت هو�تف تعمل عرب �لأقمار 
م�شاد�ت  تت�شمن  �ل��ط��و�رئ  حل��الت  طبية  وم�شتلزمات  �ل�شناعية 

لل�شموم.
يتكون �لفريق عادة من طبيبني وحمققني �ثنني خمت�شني بالأ�شلحة 
�لكيميائية وحمقق �أو �ثنني خمت�شني يف حتليل �ملو�د �لكيميائية �إىل 

جن�شيات  من  جميعا  يكونون  وق��د  �أم��ن.  وعنا�شر  مرتجمني  جانب 
خمتلفة وهم عادة خرب�ء يف جمالهم تلقو� تدريبات مكثفة.

�ل��ف��ري��ق م��ق��اب��ات م���ع �ل�شهود  ي��ج��ري  �مل���وق���ع،  �إىل  وف����ور و���ش��ول��ه 
و�لأطباء و�مل�شعفني �لأوليني ويقوم مبر�جعة �أي �شجات متو�فرة يف 

�مل�شت�شفيات.
وع����د� ع��ن �ل��ع��ي��ن��ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة، ي��ج��م��ع �أع�����ش��اء �ل��ف��ري��ق ع��ي��ن��ات طبية 
كما  �أو  �حل��ادث��ة  يف  قتلو�  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  م��ن  �أح��ي��ان��ا  بيولوجية، 

يف�شل -- من �لناجني.
�إىل  �لبتة  �لكيميائية  �لأ�شلحة  حظر  منظمة  خ���رب�ء  �ي��ف��اد  يتم  مل 
�لأمم  مل�شاعدة   2013 ع��ام  ��شتدعائهم  قبل  ح��روب��ا  ت�شهد  مناطق 
�ملتحدة يف �لتحقيق يف �لتهامات ب�شاأن ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيميائية 

يف �شوريا.

•• الفجر - ناتا�صا تاتو – ترجمة خرية ال�صيباين
   اىل الآن، يف عامل ح�صب ترامب، ف�صيحة تق�صي 
ترث  ــويــة  اأول ال�صابقة..  متحو  اأزمـــة  اأخــــرى.. 
اأوباما كري، اجلدار، وكوريا ال�صمالية ...  اأخرى.. 
يف بع�س الأحيان بوترية مذهلة، ولكن بالتق�صيط 

ولي�س باجلملة.
حرب  يف  الأمريكي  الرئي�س  هو  ها  اأ�صبوع،  منذ     
على جميع اجلبهات: يف موقف هجومي على �صوريا، 
يف  والربيطانيني  الفرن�صيني  حلفاءه  خلفه  يجر 

�صربات �صد من�صاآت ب�صار الأ�صد الع�صكرية،
اىل جانب تهديد فالدميري بوتني، �صديقه الكبري 

بالأم�س.

حتليل اخباري �لوقت نف�شه   ويف 
دفاعي  م���وق���ع  يف 
و�������ش�����ن�����ط�����ن،  يف 
عليه  ي�شتد  حيث 

�شند�ن �ملدعي �لعام روبرت مولر، 
�ملحتمل  ت��و�ط��ئ��ه  يف  يحقق  �ل���ذي 
�حلملة  خ������ال  �ل���ك���رم���ل���ني  م�����ع 

�لنتخابية.
   كعادته، �شاعف �لرئي�س تغريد�ته 
على  �أحياًنا  و�مللتهبة،  �ل�شريالية 
جبهة  على  و�أحيانا  �جلبهة،  ه��ذه 
�أخ��رى، منتقا يف ثو�ٍن قليلة من 
ت��ه��دي��د ب��ح��رب ع��امل��ي��ة ث��ال��ث��ة �ىل 
نقد تافه لهذ� �ملدعي �لعام، �لذي 
ُقَر�َدة  ر�يه، مثل  ي�شطهده ح�شب 

ل ي�شتطيع �لتخل�س منها.
�ل������ت������و�زي بني  ه������ذ�  ي���ف���ت     مل 
�لكاريكاتري:  ر���ش��ام��ي  �لأزم���ت���ني 
مولر”،  وق�����ش��ف  �لأ����ش���د،  “�قالة 
ه�شتريي  ب�����ش��ك��ل  ت���ر�م���ب  ي���اأم���ر 
على  �م���ا  تاميز”.  “نيويورك  يف 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  ���ش��ب��ك��ات 
فتتكاثر نظريات �ملوؤ�مرة.. هل �ن 

�حلرب للخد�ع فقط؟

فن ن�صر الدخان
�لأمريكي  �لرئي�س  �ن  �شحيح،    
“�لدخان  تقنية  ب��ارع يف  �ن��ه  �ثبت 
�لدخان  ن�����ش��ر  ف��ن  �أي  و�ملر�يا”، 
�ل�شحب.  ت��رت�ك��م  عندما  �لكثيف 
.غ��ري �ن ه��ذه �لأخ���رية تتقارب يف 
ك��ت��ل��ة.   ���ش��ارة ���ش��ان��درز، �ملتحدثة 
�لأب���ي�������س، �شرحت  �ل��ب��ي��ت  ب��ا���ش��م 
�لرئي�س  �إن  �أب��ري��ل   11 �لأرب���ع���اء، 

ُعنّي يف �لآون��ة �لأخ��رية يف من�شب 
�مل�شت�شار �خلا�س �جلديد لاأمن، 
رئي�شي  دور  لعب  يف  ���ش��رع  و�ل���ذي 
فب�شو�ربه  �ل���غ���رب���ي.  �جل���ن���اح  يف 
ر�عي  ي�شبه  �لذي  و�شكله  �لكبرية، 
ب��ق��ر ي��ع��رب��د يف ���ش��ال��ون، ك���ان هذ� 
يف  �لكبري  �لنفوذ  �شاحب  �ل�شقر 
�لد�فعة  �ل��ق��وى  �أح��د  ب��و���س،  �إد�رة 
ور�ء ت��دخ��ل �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف 

�أفغان�شتان و�لعر�ق.
�لبيت  تعيينه يف  ي��وم  نف�س     ويف 
�لأب���ي�������س، ي��ب��دو �ن����ه �ن���ك���ّب ف����ور�ً 
وح�شب  �ل���������ش����وري.  �مل����ل����ف  ع���ل���ى 
�لث���ن���ني  ر�ف�������ق  “�لغارديان”، 
�جتماع  �إىل  �ل��رئ��ي�����س  �مل���ا����ش���ي، 
للجرن�لت، ملناق�شة �لرد �لأمريكي 
على ��شتخد�م �لغاز�ت �لكيمياوية. 
م�����ش��ّم��م��ا ع��ل��ى م��ع��اق��ب��ة �لأ����ش���د، 
�أق��ن��ع �لرئي�س  ي��ب��دو �ن���ه ه��و م��ن 
ب�شربة �شريعة وقوية.. �نه �ختبار 

ل�شابته.
�إليه. يف �لأ�شا�س،    ��شتمع تر�مب 
�أنه لن يتمكن من  يعرف �لرئي�س 
�إي��ق��اف حتقيق م��ول��ر. و�ل��ي��وم، يف 
�أ���ش��و�أ �حل���الت، و�إذ� ك��ان ل ب��د �أن 
�لأقل  على  لديه  �شيكون  ي�شقط، 
�لنجاح يف ما ف�شل  �شبب للر�شا.. 

فيه بار�ك �أوباما، هو�شه.
كان   ،2012 �أغ�����ش��ط�����س  م��ن��ذ     
ب�����ش��ار �لأ����ش���د من  �شلفه ق��د ح���ذر 
جتاوز �خلط �لأحمر: �إذ� ��شتخدم 
�لرئي�س �ل�شوري �لقوة �لكيمياوية 
�ملتحدة  �لوليات  ف��اإن  �ل�شر�ع،  يف 
�أغ�شط�س   21 �شرتد. بعد عام، يف 
بغاز  دم�شق  ه��ج��وم  �أدى   ،2013
 1400 م���ق���ت���ل  �إىل  �ل�������ش���اري���ن 
�ملدنيني.  م��ن  معظمهم  �شخ�س، 
و�مام �لأمر �لو�قع، مل يرد �لبيت 

�لأبي�س �لفعل.
  �ليوم، ينتقم ت��ر�م��ب.. وه��ذ� هو 
كما  له،  بالن�شبة  �لأ�شا�شي  �ل�شيء 
�أعلن بوقار على تويرت: “ �أجنزت 

�ملهمة ».

غ�������اي�������ة  “يف 
ب�شاأن  �ل���ق���ل���ق 
�لتي  �ل���وج���ه���ة 
جلنة  �تخذتها 
�أجر�ه  �لذي  �لتحقيق  �لتحقيق”، 
�لفيدر�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
�مل��ا���ش��ي يف م��ق��ر مايكل  �لأ���ش��ب��وع 
ويبدو  �لرئي�س،  حمامي  ك��وه��ني، 
�ن���ه �ث����ار غ�����ش��ب ت��ر�م��ب وحنقه. 
و��شنطن  يف  ت��������دور  وم����ن����ذئ����ذ، 
���ش��ائ��ع��ات ع��ن �إق��ال��ة روب����رت مولر 
�ل���ع���دل رود  ن��ائ��ب وزي����ر  �أو ط����رد 
روزن�����ش��ت��اي��ن، �ل����ذي ي�����ش��رف على 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق. ق������ر�ر م����ن ����ش���اأن���ه �أن 
كربى،  �شيا�شية  �أزم���ة  �إىل  ي���وؤدي 
�شيكتب  ���ش��ي��ا���ش��ي  “�نتحار  وه����و 
نهاية رئا�شته” يحذر �لعديد من 
زعماء �حلزب �جلمهوري.    هناك 
كتاب جيم�س كومي،  �أي�شا �شدور 
�لتحقيقات  �ل�شابق ملكتب  �لرئي�س 
�أق���ال���ه تر�مب،  �ل����ذي  �ل��ف��ي��در�يل 
و�ل����������ذي ي���ع���ت���رب �ل����رئ����ي���������س غري 
زعماء  ي�شبه  و���ش��ل��وك��ه  �أخ���اق���ي، 
�خ�����رى، حتقيق  وم����رة   ... �مل��اف��ي��ا 
ج��دي��د ح���ول ���ش��ف��ق��ات م��ال��ي��ة مع 
ن�����ش��اء ك���ان ت���ر�م���ب ع��ل��ى عاقات 
حميمة معهن. باخت�شار، ل �شيء 

النتقام من اأوباما
��شتبعاد  ي����ج����ب  ذل��������ك،  وم�������ع    
�مل��ت�����ش��رع��ة... لأنه  �ل���ش��ت��ن��ت��اج��ات 
لي�س بال�شرورة �أن نرى ظل مولر 
لكن  ���ش��وري��ا.  يف  �ل�����ش��رب��ات  ور�ء 
�لذي  بولتون  جون  ظل  بالأحرى 

�لرجل  هذ�  بوتني،  فادميري  مع 
�ملا�شي،  �لأرب��ع��اء  وي��وم  �لعظيم.. 
�أ�شفه لأن �لعاقات مع  �أعرب عن 
�ل�شوء  ه��ذ�  مبثل  تكن  مل  رو���ش��ي��ا 

منذ نهاية �حلرب �لباردة.
ا �أن تر�مب، �لذي     و�شحيح �أي�شً

على ما ير�م يف و��شنطن.
  مو�شوع �آخر للم�شاربة و�ملز�يدة: 
�ل�شيا�شة  م�شائل  تر�مب يف  حتّول 
�خلارجية. �شحيح �ن �لرئي�س غرّي 
�لأخرية.  �لأ�شهر  يف  كلياً  مو�قفه 
�لر�ئعة  بعاقته  ����ش��اد  ع���ام،  قبل 

مو�فقة  دون  ���ش��وري��ا  يف  ع�����ش��ك��ري 
�لكونغر�س.. وها هو يرتدي فجاأة 
يف  مر�شًا،  �لعام”،  “�لقائد  ب��ّزة 
�لأممية،  �ل��ق��و�ع��د  ل��ك��ل  �ن��ت��ه��اك 
�لأمريكان،  �لنو�ب  ��شت�شارة  ودون 

و�با من �ل�شو�ريخ على �شوريا.

�لنتخابية  حملته  طيلة  مت�شك 
بخط مناه�س للتدخل �خلارجي، 
�لوليات  ت��ك��ون  �أن  دوًم�����ا  رف�����س 
�ل�����ع�����امل. عام  ����ش���رط���ّي  �مل���ت���ح���دة 
�أن����ه  ت���غ���ري���دة  يف  ق������ال   ،2013
تدخل  �أي  ي���ح���دث  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ل 

بوتني.. من رجل عظيم.. �ىل عدو لعني

مولر.. �لرجل �لذي يق�س م�شجع تر�مبتر�مب يف بزة �ملحارب بولتون.. مهند�س �ل�شربة

�صرع بولتون يف لعب دور رئي�صي يف اجلناح الغربي وهو الذي اأقنع الرئي�س ب�صربة �صريعة وقوية
اثبت ترامب انه ب�رع يف تقنية »الدخ�ن واملراي�«، اأي فن ن�شر الدخ�ن الكثيف عندم� ترتاكم ال�شحب

»اقالة الأ�صد، وق�صف مولر«:

ق�شف �شوري�: دون�لد ترامب، الُقَراَدة والدبور...!
انتقم ترامب من اوباما وهذا هو ال�صيء الأ�صا�صي بالن�صبة له من العملية

تدور يف وا�شنطن �ش�ئع�ت عن اإق�لة روبرت 
مولر اأو طرد ن�ئب وزير العدل رود روزن�شت�ين

حتّولت ب�جلملة يف �شي��شة 
الرئي�ض المريكي اخل�رجية

ق�شف مولر �م دم�شق..؟

ثاثي.. ولكن لكل هدفه
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�أق�����ام�����ت م��ن��ط��ق��ة �ل���ظ���ف���رة �أم�������س 
�ملنطقة  لأب��ن��اء  ت��ك��رمي  حفل  �لأول 
�لتي  �لهجن  �شباقات  يف  �لفائزين 
�ملحلي  �مل�شتوى  �أقيمت موؤخر� على 
و�خلارجي وذلك على من�شة ميد�ن 
�لظفرة  برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  بن ز�ي��د 
، وبرعاية وح�شور  �لظفرة  منطقة 
م��ب��ارك حممد ث��اين �مل��زروع��ي �حد 
�ل�شباقات  يف  �لفائزين  �مل��اك  �أب��رز 
وبح�شور  م����وؤخ����ر�  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي 
ل��ف��ي��ف م���ن �أع���ي���ان �مل��ن��ط��ق��ة �لذين 
ب����ن نعيف  ت��ق��دم��ه��م حم���م���د ع���ل���ي 
�ملزروعي  خمي�س  وف��ار���س  �لعامري 
بن  �لهجن حمد  م��ي��د�ن  وم�����ش��وؤول 
ك��ل��ف��وت �مل����زروع����ي ور������ش����د حممد 
دي��و�ن ممثل �حلاكم  �ملن�شوري من 

،و�شعيد حممد ثاين �ملزروعي مدير 
من  وع����دد   ، �ل��ظ��ف��رة  م�شت�شفيات 

�ل�شعودية  م��ن  �لأ���ش��ق��اء  �ل�����ش��ي��وف 
�لتكرمي  و���ش��م��ل  ع���م���ان  و���ش��ل��ط��ن��ة 

حققو� �ألقاب  �لذين  من  فائز�   30
وثمن  م��وؤخ��ر�.  �ملختلفة  �ملناف�شات 

كلمته  يف  �لهاملي  عابر  بن  خمي�س 
�لإجناز�ت �لتي حتققت بف�شل دعم 

�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��رت�ث �خلالد 
���ش��ع��ادت��ه��م يف منطقة  ع��ن  م��ع��رب�   ،

�ل�شيخ  ����ش���م���و  له���ت���م���ام  �ل���ظ���ف���رة 
���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ممثل 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة برت�ث 
�لإمار�ت �خلالد و�لذي ميثل ترجمه 
، موؤكد�  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��ق��ائ��د  ل��ر���ش��ال��ة 
���ش��ع��ادت��ه��م ب��ال��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي حتققت 
�لإ�شادة  وج���دد  �مل��ن��ط��ق��ة..  لأب��ط��ال 
بجهود مبارك  ثاين �ملزروعي �لذي 
�ل��ذي يعترب  و�ل��ده  ي�شري علي نهج 
يف  �ل��ه��ج��ن  ���ش��ب��اق��ات  موؤ�ش�شيي  م��ن 
�لكبرية  ب���الأدو�ر  ،وم�شيد�  �ملنطقة 
�لتي قام بها يف �ملنطقة من منطلق 
ل����ل����رت�ث.  ويف ختام  ح��ب��ة و���ش��غ��ف��ة 
�حلفل قام �مل�شاركني بتقطيع كعكة 
،كما  �ملكرمني  �شرف  �لحتفال علي 
مت تبادل �لهد�يا و�لدروع �لتذكارية 
مع �لوفود �مل�شاركة وتوزيع �جلو�ئز 
علي �ملكرمني �لذين �أ�شادو� باللفته 

�لكرمية.

•• دبي-الفجر:

للفتيات  �آ���ش��ي��ا  غ��رب  ببطولة  �لأردن  منتخب  ت��وج 
حتت 15 �شنة، بعد فوزه على منتخب لبنان بنتيجة 
5-4، بركات �لرتجيح بعد �نتهاء �لوقت �لأ�شلي 

�ملبار�ة  يف  منهما،  ل��ك��ٍل  ب��ه��دٍف  �لإي��ج��اب��ي  بالتعادل 
على  �أم�����س  م�شاء  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  للبطولة  �لنهائية 
ملعب ذياب عو�نه باخلو�نيج. تتويج �لبطولة وقام 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  بو�شاخ  �أم��ل  م��ن،  ك��ًا  �شعادة 
�حتاد �لكرة، رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة للبطولة، 

�لعام  �لأم���ني  �لظاهري  ه��ز�م  ب��ن  ع��ب��د�هلل  وحممد 
لحتاد �لكرة، وبح�شور �إبر�هيم �لنمر �لأمني �لعام 
وح�شني  �ل��ك��رة،  �حت���اد  يف  �لفنية  لل�شوؤون  �مل�شاعد 
�آ�شيا،  غ��رب  باحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �شعيد 
رئي�س  ب��ن �حل�شني  �لأم���ري علي  �شمو  ع��ن  م��ن��دوب��اً 

�حتاد غرب �آ�شيا، و�شفاء �لعمو�س �لقائم بالأعمال، 
م�شت�شار �ل�شفارة �لأردنية، و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة 
للبطولة، بتتويج منتخب �لن�شاميات بكاأ�س �لبطولة 
لعبات  ح�����ش��ل��ت  ف��ي��م��ا  �لأول.  �مل���رك���ز  وم��ي��د�ل��ي��ات 
منتخب لبنان على ميد�ليات �ملركز �لثاين، وح�شل 

منتخب فل�شطني على ميد�ليات �ملركز �لثالث بعد 
�أم�س  ع�شر  نظيفني  بهدفني  �لبحرين  على  ف��وزه 
و�لر�بع،  �لثالث  �ملركزين  مبار�ة حتديد  �لأح��د، يف 

و�لتي �شبقت �ملبار�ة �لنهائية.
جوائز فردية

�لبحرين جائزة  �لعلي لعبة منتخب  زه��رة  ونالت 
�إينا�س  وح�شلت  �لبطولة،  يف  مرمى  حار�س  �أف�شل 
جائزة  ع��ل��ى  �لأردين  �مل��ن��ت��خ��ب  لع��ب��ة  �جل��م��اع��ني 
�إلني  �ملنتخب  زميلتها يف  فازت  بينما  �أف�شل لعب، 

�ل�شويلمني بجائزة هد�ف �لبطولة.

بقدرة  بيليه عن ثقته  �لرب�زيلي  �لقدم  �أ�شطورة كرة  �أع��رب 
مو�طنه نيمار على �لتعايف و�مل�شاركة مع �ملنتخب يف نهائيات 
كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�شيا، وذلك يف ت�شريحات �أدىل بها 

لوكالة فر�ن�س بر�س من دبي.
وقال بيليه رد� على �شوؤ�ل ب�شاأن �أغلى لعب يف �لعامل “�عتقد 
�نه �شيكون يف حالة جيدة يف كاأ�س �لعامل لأن ��شابته لي�شت 
بالن�شبة  جد�  مهم  لعب  �نه  “�عتقد  م�شيفا  جد�”،  �شيئة 

�ىل �لرب�زيل، من دون �شك«.
ويغيب نيمار عن �ملاعب منذ تعر�شه يف نهاية �شباط فرب�ير 
لك�شر يف م�شط �لقدم �ليمنى خال مبار�ة مع ناديه باري�س 
�شان جرمان �لفرن�شي، ما ��شطره لإجر�ء جر�حة يف مطلع 
�لرب�زيلي  �ملنتخب  طبيب  وق���ال  �ل��رب�زي��ل.  يف  م��ار���س  �آذ�ر 

�أج��رى �جلر�حة، �ن نيمار يحتاج �ىل  رودريغو ل�شمر �لذي 
فرتة تعاف متتد ما بني �شهرين ون�شف �شهر، وثاثة �أ�شهر.  
وتعول �لرب�زيل ب�شكل �أ�شا�شي على نيمار لقيادة م�شعاها �ىل 
لقب عاملي �شاد�س، يف مونديال رو�شيا بني 14 حزير�ن يونيو 

و15 متوز يوليو.
باده  منتخب  ب��ق��درة  ثقته  ع��ن  ع��ام��ا(   77( بيليه  و�أع���رب 
مع  �إح����ر�زه  ل��ه  �شبق  �ن��ه  علما  �ل�شاد�س،  �للقب  �إح���ر�ز  على 
1962، و1970،   ،1958 �أعو�م  “�ل�شل�شاو” ثاث مر�ت 

موؤكد� يف �لوقت نف�شه �ن كرة �لقدم “�شندوق مفاجاآت«.
�نا  �لعامل...  بكاأ�س  �لرب�زيل  تتوج  �ن  �أري��د  “بالطبع  �أ�شاف 
�لفريق. لدينا  �أتيح له وق��ت لإع���د�د  �مل��درب تيتي  و�ث��ق لأن 
�مل�شكلة هي جمع  �أوروب��ا.  �ملمتازين يف  �لعديد من �لاعبني 

�لعامل  ك��اأ���س  يف  ج��ي��د  مبنتخب  �شنحظى  �ع��ت��ق��د  �ل��ف��ري��ق. 
�ن  يجب  باللقب،  �ل��ف��وز  �أردت  ح��ال  “يف  �ن��ه  و�أك���د  �ملقبلة«. 
نتيجة  نحقق  مل  “لاأ�شف  م�شيفا  وم�شتعد�”،  جيد�  تكون 
... لكن هذ� منتخب جديد.  �لأخ��رية  �لعامل  كاأ�س  جيدة يف 
�ملدرب جيد يف �لعمل مع �لاعبني �ل�شبان، هو �أ�شبه مبحلل 
نف�شي، و�أعتقد �ننا �شنحظى مبنتخب جيد«. وبلغت �لرب�زيل 
تلقت  �نها  �إل  �أر�شها،  على   2014 مونديال  نهائي  ن�شف 
�لذي  �لأمل���اين  �ملنتخب  �أم��ام   7-1 بنتيجة  تاريخية  خ�شارة 
�لأحد  دب��ي  يف  �ل�شود�ء”  “�جلوهرة  وت��و�ج��د  باللقب.  ت��وج 
حيث توىل �لإ�شر�ف على فريق من �لنجوم �ل�شابقني، خا�س 
مبار�ة ودية �شد جنوم �آخرين �أ�شرف عليهم �ملدرب �لإيطايل 

مارتي�شلو ليبي.

بعد تغلبه على لبنان بركالت الرتجيح

الأردن يت���وج بك���أ�ض بط���ول���ة غ����رب اآ�شي����� للن��شئ�������ت

بيليه واثق من جهوزية نيم�ر خلو�ض املوندي�ل 

م�ن�طق���ة الظف���رة تك����ّرم اأبط����ل �شب����ق�����ت ال�ه�ج��������ن

العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3995  جتاري  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- ��شد عوي�س لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�س.ذ.م.م  �ل��رك��اب  ونقل  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �ل�شباح  �ملدعي/قمر  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�لدعوى  يف    2018/2/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�س.ذ.م.م  �ل��رك��اب  ونقل  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �ل�شباح  ل�شالح/قمر  �ع��اه  �مل��ذك��ورة 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )78500( درهم قيمة �ل�شيكات �شند 
�لدعوى و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك ف�شا 
عن �لر�شوم و�مل�شاريف . حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3477  جتاري  جزئي 

حمل  جمهول  ذ.م.م  �ملركزية  للمكيفات  �شعيد  علي  �شركة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�لن�شاف لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملنعقدة بتاريخ 2018/2/5  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح/ حكمت بجل�شتها 
�لن�شاف لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان ت�شدد �ىل �ملدعية 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى  ت���اري���خ:2015/12/19  م��ن   %9 وف��ائ��دة  دره��م   )15930( مبلغ 
و�لزمتها بر�شوم وم�شروفات �لدعوى ورف�شت ما ز�د على ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/152  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�ر�شتقر�ط �شتار لتطوير �لعقار�ت ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�شركة تطوير جممع دبي لا�شتثمار ذ.م.م وميثله:ح�شن جمعة ح�شن 
حممد �لرئي�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�لر�شوم و�مل�شاريف  وقدره )1286366.13( درهم 
كفالة.وحددت  با  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ 
لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/4/25 �ل�شاعة:11:00 بالقاعة:ch.1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/911  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/�شركة �لمار�ت للحوم كلد�ري - �يد�م ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�تورنت لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م وميثلها/�حمد بن �شهيل بن �شامل 
بن  عبد�لرحمن  ن�شيب  عبد�لرحمن  وميثله:مي  �شريك  ب�شفته  )ب��ه��و�ن(  �ملخينى 
ن�شيب �لفا�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )440384( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملو�فق:2018/4/22  �لحد  يوم  جل�شة  لها  �لتام.وحددت  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�شاعة:08:30�س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/278  جتاري  كلي 
ر�فيندير  جوبتا  �بهناف   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بو�شبا  عليه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�لفجرية  �ملدعي/بنك  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  كومار  ر�فيندر  �بهي�شيك   -3
�لوطني )فرع دبي( قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ:... �حلكم �لتمهيدي �لتايل:حكمت �ملحكمة ح�شوريا وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع 
بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول وتكون مهمته كالتي �لطاع 
مقر  �ىل  و�لن��ت��ق��ال  �خل�شوم  يقدمه  �ن  وماع�شى  �لدعوىوم�شتند�تها  ملف  على 
�لورقية و�للكرتونية  �ملر��شات  �ن لزم �لمر و�لط��اع على  �ملدعية و�ملدعي عليها 
خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�شجات  وجدت  �ن 
�لثاثاء  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت   ، ب�شد�دها  �ملدعي  و�لزمت   10000 وقدرها 

 .Ch1.C.15:ملو�فق:2018/4/17 �ل�شاعة:09:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1206  جتاري جزئي

�خلارجية  �ل�شاحات  لتجميل  �نترينا�شيونال  عليه/كون�شوليد�يتد  �مل��دع��ي  �ىل 
وتركيب �حو��س �ل�شباحة ���س.ذ.م.م 2- عمرو �ر عمرو - ب�شفته �ملخول بالتوقيع 
جاجنو�  �قبال  قا�شم  �ملدعي/حممد  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�شيكات  على 
�لمر  با�شد�ر  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  جاجنو�  �ك��رم  حممد 
لها  و�مل�شاريف.وحددت  و�لر�شوم  دره��م   )63954( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م 
 ch.1.C.12:بالقاعة �ل�شاعة:08:30�س  �ملو�فق:2018/5/2  �لربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1235  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/م�شت�شفى ليف لين �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ميد�شول تريدينج م.م.ح قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )180210( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة 
 ch.1.C.13:بالقاعة �ل�شاعة:08:30�س  �مل��و�ف��ق:2018/4/23  �لثنني  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12302 بتاريخ 2018/4/17   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/545  جتاري كلي

�بوظبي  ف��رع   - ذ.م.م  �ل��ع��ام��ه  ل��ل��م��ق��اولت  دمل��ا  م��ب��اين  �مل��دع��ي عليه / 1-   �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فاينرتيد ليميتد قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم   )446.311( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% منذ تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق  2018/5/1   �ل�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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احت�د األع�ب القوى يعتمد مقرتح�ت الأندية وتعديل موعد ك�أ�ض رئي�ض الدولة
�لقوى  �لم�����ار�ت لأل���ع���اب  �د�رة �حت����اد  �ع��ت��م��د جم��ل�����س 
مقرتحات �للجنة �لفنية ومدربي �لندية خال �جتماع 
و�لمار�ت  و�لن�شر وخورفكان  دبي  �لهلي  �شباب  �أندية 
يف  �لعمومية  على �جلمعية  ق��د مت عر�شها  ك��ان  و�ل��ت��ي 

�جتماعها �لعادي.
وكان �ملجل�س قد عقد �جتماعه �لدوري برئا�شة �مل�شت�شار 
�لدويل  �لتنفيذي لاحتاد  �ملكتب  �لكمايل ع�شو  �أحمد 
�شالح  من  كل  وبح�شور  �ملجل�س  رئي�س  �لقوى  لألعاب 
حممد ح�شن �لمني �لعام وعلى بن ز�يد و�شحر �أحمد 

�لنيادي  وعلى  �جل��اري  ور����ش��د  �جلربي  ور����ش��د  �لعوبد 
�أع�شاء �ملجل�س.

وبد�أ �لجتماع بالطاع على �ملوقف �ملايل حتى تاريخه 
�شاحب  كاأ�س  �قامة  موعد  تعديل  مت  كما  �عتماده  ومت 
ي��وم��ي �جلمعة  �ل��ق��وى  �ل��دول��ة لأل��ع��اب  رئ��ي�����س  �ل�شمو 
�مل��ق��ب��ل مباعب  م��اي��و  و12   11 �مل��و�ف��ق��ني  و�ل�����ش��ب��ت 
��شحاب �لهمم مبدينة �لعني و�لتفاق على عقد �جتماع 
�لندية  جميع  ممثلي  بح�شور  �ل��ب��ط��ول��ة  ي�شبق  ف��ن��ي 

لتثبيت ��شماء �مل�شاركني وم�شابقاتهم.

�لهتمام  ب�شرورة  �لن��دي��ة  مبخاطبة  �ملجل�س  و�أو���ش��ى 
�لن�شائي  �لن�شاط  وك��ذل��ك  و�ل���ش��ب��ال  �لنا�شئني  بقطاع 
�مل��ر�أة يف �ملرحلة �ملقبلة وتقرر �عادة �لنظر  لتفعيل دور 
من  �عتبار�  �ل�شاحية  �خ��رت�ق  بطولت  �قامة  مكان  يف 
�ملو�شم �ملقبل. و�شدد �ملجل�س على �أهمية �عتماد �لور�ق 
�لثبوتية للمدربني �لر�غبني يف �لعمل بالأندية ك�شرط 
عمل  بطاقة  و��شتخر�ج  �لحت���اد  ب�شجات  لت�شجيلهم 
ر�شمية ك�شرط للعمل وذلك حفاظا على حقوق �لندية 

و�مل�شلحة �لعامة للعبة.

وقرر �ملجل�س �لبقاء على جدول م�شتويات �لد�ء ملرحلة 
�لنظر  ب��اإع��ادة  �لفنية  �للجنة  وتكليف  هي  كما  �لرجال 
�مل�شتويات  �إلغاء  مع  �ل�شباب  ملرحلة  �مل�شتويات  وتعديل 
 1“ �لنتائج  و�حت�شاب  و�ل�شبال  �لنا�شئني  مرحلتي  يف 
– 6 – 7 – 8 – 9” وت�شهيل   5 –  4 –  3 –  2 –
مهمة م�شاركة �لندية يف �لبطولت �خلليجية و�لعربية 
لتخاذ  �لحت��اد  مع  و�لتن�شيق  نفقتهم  على  و�ل�شيوية 

كافة �لجر�ء�ت �لتنظيمية و�لد�رية.
باللو�ئح  �لتقيد  م��ر�ع��اة  ���ش��رورة  �ىل  �ملجل�س  و����ش��ار 

�خلا�شة بالحتاد �لدويل لألعاب �لقوى بحيث �ذ� �شارك 
�حد�هما  تكون  �ن  يجب  م�شمار  م�شابقتي  يف  �لاعب 
�لتتابع  م�شابقات  وت�شتثنى  ع��دو�  م��رت   400 م��ن  �ق��ل 
و�عتماد خطة ن�شاط �ملو�شم قبل وقت كاف وعدم �مل�شا�س 
ملنتخباتنا  �و خدمة  �لق�شوى  �لظروف  بها �ل يف حالة 
�لوطنية. كا �شدد �ملجل�س على �نه �شيتم �تخاذ �جر�ء�ت 
�أو  �ل�شطب جت��اه �ي لع��ب  ق��د ت�شل �ىل ح��د  ���ش��ارم��ة 
مدرب �أو �إد�ري تثبت �د�نته بالتزوير بعد �لتحقيق معه 

ب�شاأن هذه �لو�قعة.

للكارتينج  �لإم����ار�ت  بطلة  ت�شتعد 
لل�شرعة  �شمان  �أك��ادمي��ي��ة  وجنمة 
�لأول  مل��و���ش��م��ه��ا  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �آم���ن���ة 
حيث   ،4 �ل���ف���ورم���ول  ���ش��ب��اق��ات  يف 
�شتخو�س �لفتاة �لإمار�تية �لطائرة 
للفورمول  �إيطاليا  بطولة  غ��م��ار 
ب���رمي���ا �لإي���ط���ايل.  ف���ري���ق  م���ع   4
�لبطولة  �آم��ن��ة يف  م�����ش��ارك��ة  ت��اأت��ي 
كا�شبري�شكي  ب��رع��اي��ة  �لإي��ط��ال��ي��ة 
���ش��ب��ع جولت  �مل��و���ش��م  وي�����ش��م  لب 
ت��ب��د�أ م��ن 22 �أب��ري��ل �جل���اري على 
على  �ل�شتارة  وت�شدل  �أدري���ا،  حلبة 
�لبطولة يف 28 �أكتوبر على حلبة 

موجيلو.
�أهم  على  �إق��ام��ت��ه��ا  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�شتمر  �لإيطالية،  �حللبات  و�أع��رق 
�لإيطالية   4 �ل��ف��ورم��ول  ب��ط��ول��ة 
�لفرن�شية  ري���ك���ار  ب���ول  ح��ل��ب��ة  �إىل 
 2018 م��اي��و   13 �إىل   11 م���ن 
روزنامة  �لثانية يف  �جلولة  ومتثل 
�لثالثة  �جل���ول���ة  �أم�����ا  �ل���ب���ط���ول���ة. 
ف�شتكون يف �لثالث من �شهر يونيو 
ع��ل��ى ح��ل��ب��ة م���ون���ز� وت��ل��ي��ه��ا جولة 
عينه.  �ل�شهر  من   17 يف  ميز�نو 
�جلولة �خلام�شة يف 29 يوليو على 
منت�شف  يف  وبعدها  �إمي���ول  حلبة 
�أوتوتدرومو  حلبة  على  �شبتمرب 
�لأخرية  �جل��ول��ة  تليها  فاليلونيا 

على حلبة موجيلو �لدولية يف 28 
�أكتوبر.

ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه��ا �لأوىل  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
�لإيطالية  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �مل��رت��ق��ب��ة 
�شائقة  ق����ال����ت   ،4 ل����ل����ف����ورم����ول 
�آمنة  م��وت��ور���ش��ب��وت  كا�شبري�شكي 
جد�ً  م��ت��ح��م�����ش��ة  ”�أنا  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي: 
من   2018 م���و����ش���م  لن�����ط�����اق 
�لإيطالية.   4 �ل��ف��ورم��ول  بطولة 
كانت  و�ل���ت���م���اري���ن  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
�مل���ا����ش���ي���ة مع  �ل����ف����رتة  م��ك��ث��ف��ة يف 
فريق برميا و�أ�شعر باأنني م�شتعدة 
�شباقات  يف  �لأوىل  ل���ل���خ���ط���وة 
ي�شعرين  �أم������ر  وه�����و  �ل����ف����ورم����ول 
�أي�شاً بالفخر كوين �لفتاة �لعربية 
هذ�  غ��م��ار  ت��خ��و���س  �ل��ت��ي  �لأوىل 

�لنوع من �لتحديات. 
�شحيح �أنني �شاأكون �شائقة مبتدئة 
كونها �ملرة �لأوىل �لتي �أ�شارك فيها 
يف �لبطولة ولكن هذ� ل يعني باأنني 
لن �أ�شغط و�أقدم �لأف�شل يف �شبيل 
ومر�كز  ���ش��ري��ع��ة  �أزم���ن���ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
من  �لإيطالية  �لبطولة  متقدمة. 
�أف�����ش��ل ب��ط��ولت �ل��ف��ورم��ول 4 يف 
�ل��ع��امل وت�شم ع��دد جيد ج��د�ً من 

�ل�شائقني على خط �لإنطاق.
بال�شكر  �لتوجه  و�أود  �خل��ت��ام،  ويف 
�لتمارين  ع��ل��ى  ب���رمي���ا  ل��ف��ري��ق��ي 

و�لن�شائح و�أ�شكر �أي�شاً كا�شبري�شكي 
كر�ج  �إن��دي��ب��ن��دن��ت،  �إي��ط��ال��ي��ا  لب، 
لا�شت�شار�ت،  ري���ن���و�ر  �إي��ط��ال��ي��ا، 
جاودي، عمري لل�شفريات و�أبوظبي 
يل  �لكبري  دعمها  على  لل�شباقات 
و�إعطائي �لفر�شة ملتابعة م�شريتي 
�لريا�شية وخو�س غمار مناف�شات 

�لفورمول 4 يف �أوروبا.
هذ� وكان فريق �أبوظبي لل�شباقات 
قد  لب  كا�شبري�شكي  �شريكه  م��ع 
مرحلة  ع��ن  �ملا�شي  مايو  يف  �أع��ل��ن 
تاريخية جديدة وكبرية يف �مل�شرية 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة ل�����ش��ائ��ق��ة �أك���ادمي���ي���ة 
�لإم����ار�ت  وبطلة  لل�شرعة  �شمان 
للكارتينج - �آمنة �لقبي�شي - حيث 
و�أبوظبي  لب  كا�شبريكي  ك�شفت 
�لفورمول  ���ش��ي��ارة  ع��ن  لل�شباقات 
باأبوظبي  مر�شى يا�س  حلبة  يف   4
و�لتي �شت�شارك على متنها �لبطلة 
�لأوروبية  �ل�شباقات  يف  �لإمار�تية 
�لقبي�شي  لت�شبح  برميا  فريق  مع 
�إمار�تية  ع��رب��ي��ة  ف��ت��اة  �أول  ب��ذل��ك 
�ملقعد  ����ش���ب���اق���ات  غ���م���ار  ت���خ���و����س 

�لأحادي.
و�شهدت حلبة مر�شى يا�س �جلنوبية 
�ملا�شي  ي��ون��ي��و  �شهر  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�لإمار�ت  لبطلة  �لأوىل  �خلطو�ت 
عامل  يف  �لقبي�شي  �آمنة  للكارتينج 

جتاربها  �أنهت  حيث   4 �لفورمول 
�لأحادي  �ملقعد  �شيارة  على  �لأوىل 
بنجاح  �لإي��ط��ايل  برميا  فريق  م��ع 
�شتخو�س معه  �ل��ذي  �لفريق  وه��و 
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�إيطاليا برعاية كا�شبري�شكي لب.
كا�شبري�شكي  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
لب تتمتع ب�شر�كة مميزة مع فريق 
�شكوديريا فري�ري للفورمول و�حد 
كونها تدعم �لفريق �لإيطايل منذ 

عام 2011.
رئي�س  ب���و����ش���اخ  �أم������ل  و�أع�����رب�����ت 
للبطولة،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
بني  �لتناف�س  ب���روح  �شعادتها  ع��ن 
�لن�شخة  �شاركت يف  �لتي  �ملنتخبات 
�لأوىل لبطولة غرب �آ�شيا للفتيات 
حت��ت 15 ���ش��ن��ة، ع��ل��ى �أر�����س دولة 
�جليد  �ل��ف��ن��ي  و�لأد�ء  �لإم�������ار�ت، 
وبرغبة  �ل��اع��ب��ات،  قدمته  �ل���ذي 
�لفوز  حتقيق  يف  منهن  لكٍل  قوية 
مل��ن��ت��خ��ب��ه��ا، ع��ل��ى �ل���رغ���م �أن���ه���ا �أول 
بطولة ر�شمية لهن، ويف هذه �لفئة 
�ل�شنية �ل�شغرية، وحد�ثة عهدهن 

يف جمال كرة �لقدم.
�لكل فائز

و�أ�شارت بو�شاخ، �إىل جملة قالتها 
يف �ملوؤمتر �ل�شحفي للبطولة قبيل 
�إن��ط��اق��ه��ا، ب���اأن �ل��ك��ل ف��ائ��ز، وهذ� 

خ���ال مباريات  ف��ع��ل��ي��اً  م���ا حت��ق��ق 
�حلما�س  تخللها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
و�لندية، ووجدنا �ملنتخبات وكاأنها 
�شالت وجالت من قبل يف بطولت 
بامل�شتوى  ف���از  ف��اجل��م��ي��ع  ر���ش��م��ي��ة، 
عليه  ظهرن  �لذي  و�لبدين  �لفني 
�لتي  �لعالية  وب��ال��روح  �ل��اع��ب��ات، 

�شادت بينهن.
لعبات مميزات

يف  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  �أد�ء  وع����ن 
�لبطولة، �أكدت �أمل بو�شاخ ع�شو 
�أن  على  �لكرة،  �حتاد  �إد�رة  جمل�س 
جيد�ً  �أد�ًء  ق��دم  �لنا�شئات  �أب��ي�����س 
مبار�تي  خ����ال  ق���وي���اً  ن�����د�ً  وك�����ان 
�لقرب  وكنا  وفل�شطني،  �لبحرين 
�أمام  �لفر�س  �إ�شاعة  ل��ول  للفوز، 
�ملرمى، بالإ�شافة �إىل �شوء �لتوفيق 
�لذي لزمنا، ول وقت �لأن للنظر 
وعلينا  �ل��ف��ارغ،  �ل��ك��وب  ن�شف  �إىل 
وهو  �أل  �مل��م��ت��ل��ئ،  للن�شف  �ل��ن��ظ��ر 
�شفوف  يف  �مل���م���ي���ز�ت  �ل���اع���ب���ات 
منتخبنا �لوطني، �لاتي كن على 
و�شعناها  �ل���ت���ي  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ق����در 
�لفرتة  خ����ال  و���ش��ن��ع��م��ل  ف��ي��ه��ن، 
قدر�تهن  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل���ق���ادم���ة 
من  �ملزيد  ببذل  و�لبدنية،  �لفنية 

�لعمل و�جلهد و�لتدريب.
دعم

وث��م��ن��ت �أم������ل، �إ���ش��ت�����ش��اف��ة �حت���اد 
�إط����ار �لدعم  ل��ل��ب��ط��ول��ة، يف  �ل��ك��رة 
�حتاد  �إد�رة  جم��ل�����س  م���ن  �ل���د�ئ���م 
�لحتاد  يف  �لعامة  و�لأم��ان��ة  �لكرة 
و�ملنتخبات  �ل�����ش��ي��د�ت  ق���دم  ل��ك��رة 
�لوطنية، بالإ�شافة للدعم �مل�شتمر 
�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م���ن 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  و�أك��ادمي��ي��ة 
�ل�شيد�ت،  مبارك، وجلنة كرة قدم 
يف �شبيل �لإرتقاء وتطوير كرة قدم 

�شيد�ت �لإمار�تية.
�صكرًا �صركاء النجاح

�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ووج����ه����ت 
�آ�شيا  غ������رب  ل���ب���ط���ول���ة  �مل���ن���ظ���م���ة 
رمية  للدكتورة  �ل�شكر  للنا�شئات، 
�لطبية  �للجنة  رئي�س  �حلو�شني 
�ل��ع��م��ل، �لذين  ل��ل��ب��ط��ول��ة وف���ري���ق 
�أجل  من  م�شنية  جمهود�ت  بذلو� 
�شامة �لاعبات، و�ل�شكر مو�شول 
�لإ�شعاف  خل��دم��ات  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 

�لتي  �ل���ط���ب���ي���ة  �خل�����دم�����ات  ع���ل���ى 
مباريات  خ��ال  و�شخرتها  وفرتها 
�لبطولة، وكذ� م�شت�شفى �لرب�حة، 
وم�شت�شفى ر��شد، و�لكو�در �لطبية 
ب���ه���م���ا، �ل�����ذي�����ن ك�����ان�����و� ع���ل���ى �أمت 
�لبطولة،  �أي����ام  ط���و�ل  �ل���ش��ت��ع��د�د 
ب��ع�����س �حل�����الت �لتي  و�أ���ش��ت��ق��ب��ا 
لعمل  �مللعب،  �لعاج خارج  تطلبت 
لاأطمئنان  �لتخ�ش�شية  �لأ���ش��ع��ة 

على مدى �لإ�شابة.

اآمنة القبي�صي على ا�صتعداد لأوىل جولت بطولة اإيطاليا للفورمول 4

القبي�شي: اأ�شعر ب�أنني م�شتعدة للخطوة الأوىل يف �شب�ق�ت الفورمول وهو اأمر ي�شعرين اأي�شً� ب�لفخر كوين 
الفت�ة العربية الأوىل التي تخو�ض غم�ر هذا النوع من التحدي�ت

اجلوجيت�شو.. م�شروع وطني يحتفي ب�عقد من الإجن�زات
جت�شد ريا�شة �جلوجيت�شو �أحد �مل�شروعات �لر�ئدة �لتي 
�لر�شيدة يف  �ل��دول��ة  قيادة  ورع��اي��ة  دع��م  بف�شل  جنحت 
حتقيق �لنجاحات وت�شطري �لإجن��از�ت لدولة �لإمار�ت 
�آفاق  �مل�شي نحو  �إىل  ومتكنت من جتاوز كونها ريا�شة 
�أرحب ترتبط برت�شيخ قيم ومبادئ نبيلة لدى �لأجيال 

�لنا�شئة مبا يعك�س نهج دولة �لإمار�ت يف بناء �لإن�شان.
بطولة  م��ن  �لعا�شرة  �لن�شخة  مناف�شات  �ن��ط��اق  وم��ع 
�لدولة  حتتفي  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي 
�ل��ت��م��ي��ز و�ل����ري����ادة و�لإجن��������از�ت يف ريا�شة  ب��ع��ق��د م���ن 
�جلوجيت�شو بعد �أن �أ�شحت عا�شمة عاملية للجوجيت�شو 
وجن��ح��ت يف ت��خ��ري��ج �أج��ي��ال م��ن �لأب���ط���ال ع��ل��ى ب�شاط 

�لنز�ل وخارجه.
مع  للبطولة  �ل��ع��ا���ش��رة  �لن�شخة  �ن��ع��ق��اد  ت��ز�م��ن  وي��اأت��ي 
�لتظاهرة  ه��ذه  لتحتفي  ز�يد”  ب�”عام  �ل��دول��ة  �حتفاء 
�لريا�شية �لعاملية باإرث ز�يد وقيمه �خلالدة وتعمل على 
ن�شر ر�شائل وقيم �ل�شام و�لت�شامح من دولة �لإمار�ت 

للعامل �أجمع.
ت�شريحات  يف  �لبطولة  يف  وم�شاركون  م�شوؤولون  وق��ال 
�لإمار�ت  دولة  “و�م” �إن  �لإم��ار�ت  �أنباء  لوكالة  خا�شة 
م�شتوى  على  �جلوجيت�شو  ريا�شة  ر�ئ��دة  �ليوم  �أ�شحت 
�لعامل وياأتي �لحتفاء مبرور ع�شر �شنو�ت على �نطاق 
تاأكيد�  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
�لريا�شة  ه��ذ�  يف  �لدولة  حققتها  �لتي  �لنجاحات  على 
وحتقيقها  كبري  ب�شكل  لها  �ملمار�شني  رقعة  �ت�شاع  م��ع 

للعديد من �لجناز�ت يف خمتلف �لتظاهر�ت �لريا�شية 
�لعاملية.

و�ملدير  �لإد�رة  �ل�شام�شي ع�شو جمل�س  و�أكد فهد علي 
�حتاد  �أن  للجوجيت�شو  �لإم�������ار�ت  لحت����اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
منظومة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف  للجوجيت�شو  �لإم�������ار�ت 
ريا�شة  ممار�شة  عرب  �لنا�شئة  �لأجيال  لدى  �لقيم  من 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و وت�����ش��م��ل زرع ق��ي��م �ل�����ولء و�لن���ت���م���اء يف 
تاأهيل  ع��رب  و�لح��رت�ف��ي��ة  بالنف�س  و�ل��ث��ق��ة  �ل��اع��ب��ني 

لعبني ذوي كفاءة.
�جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  �إن  وق��ال 
حظيت  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ي��وم  مناف�شاتها  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي 
�ل���اع���ب���ني و����ش���ه���دت ح�شور�  مب�����ش��ارك��ة و�����ش���ع���ة م���ن 

جماهري� متميز�.
تعد  �لعاملية  �لريا�شية  �لتظاهرة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لعامل  م�شتوى  على  �ملو�شم  ب��ط��ولت  �أج��ن��دة  يف  �لأه���م 
من  لع���ب   9000 م��ن  �أك���ر  ��شتقطابها  م��ع  خ��ا���ش��ة 

�لعامل. حول  دولة   120
و�أكد �أن �لتز�م دولة �لإم��ار�ت بن�شر �جلوجي�شتو خال 
�لر�ئدة  �لدولة  �شاهم برت�شيخ مكانة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل يف ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة م�����ش��ري� �إىل 
من  بالعديد  ت��زخ��ر  بطولة  م��ن  �ل��ع��ا���ش��رة  �لن�شخة  �أن 
دولة  مكانة  جت�شد  �لتي  �لقوية  و�ملناف�شات  �لفعاليات 
�لإمار�ت و�إمارة �أبوظبي كعا�شمة لريا�شة �جلوجيت�شو 

على م�شتوى �لعامل.

�لت�شويق  �إد�رة  مدير  �مل��رزوق��ي  حممد  ق��ال  جانبه  من 
�لحتاد  �إن  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  يف  و�ملحا�شبة 
ت��ر���ش��ي��خ دع���ائ���م ريا�شة  ب�����دور ر�ئ�����د وك���ب���ري يف  ي���ق���وم 
�جلوجيت�شو مبا ي�شهم يف بناء جمتمع يتمتع مب�شتوى 
م���ع���ريف وث���ق���ايف ع����ال ع���ن ه����ذه �ل��ري��ا���ش��ة وي�����ش��ه��م يف 
�ملحافل  �لتتويج يف خمتلف  �إىل من�شات  �لدولة  �شعود 

�لإقليمية و�لعاملية.
ملحرتيف  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  �أن  �إىل  �أ�����ش����ار  و 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و م��ع �ن��ط��اق م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا �ل��ي��وم حظيت 
فنية  م�شتويات  و�شهدت  �لاعبني  م��ن  كبري  بتناف�س 
طيبة عك�شت �أهمية هذه �لبطولة على م�شتوى �لعامل.

و�أن�شطتها  فعالياتها  بجميع  �لبطولة  ه��ذه  �أن  و�أك���د 
�لرتفيهية تعترب وجهة عاملية جلميع م�شجعي ريا�شة 
هي  وكذلك  ع��ام  ب�شكل  �لريا�شة  وحمبي  �جلوجيت�شو 
لق�شاء  و�لأف����ر�د  للعائات  وتثقيفية  ترفيهية  وجهة 
�ملختلفة  و�لأن�شطة  �لفعاليات  خ��ال  م��ن  ممتع  وق��ت 

�ملر�فقة للبطولة.
للنا�شئني  �لوطني  منتخبنا  لعب  �لف�شلي  عمر  وق��ال 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  مناف�شات  خلو�س  ي�شتعد  �إن��ه 
مل���ح���رتيف �جل��وج��ي��ت�����ش��و وحت��ق��ي��ق �لإجن��������از�ت للوطن 
و�ل�شعود ملن�شات �لتتويج م�شري� �إىل �أن �شبق له �لتتويج 
بامليد�ليات �لذهبية يف �لدورة �ل�شابقة للبطولة وكذلك 

�جلر�ند �شام وبطولة باريبا ب�شريانكا وفيتنام.
و نوه �إىل �أن ريا�شة �جلوجيت�شو ر�شخت فينا حزمة من 

�لقيم �لنبيلة وتعلمنا �أن �لريا�شة �خاق يف �ملقام �لأول 
موؤكد� �أن جميع لعبي �ملنتخب لديهم �لعزمية و�لإ�شر�ر 
لتحقيق �لإجناز�ت للدولة و�عتاء من�شات �لتتويج يف 

بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجي�شتو.
وت�����ش��م��ل �أج���ن���دة �ل��ب��ط��ول��ة م��ه��رج��ان �أب��وظ��ب��ي �لعاملي 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و �ل�����ذي ت�����ش��ت��م��ر م��ن��اف�����ش��ات��ه ح��ت��ى 21 
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة  تنطلق  فيما  �جل���اري  �أب��ري��ل 
للجوجيت�شو للنا�شئني على مد�ر يومي 22 و23 �أبريل 
ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  تنطلق  بينما  �جل��اري 
�أبريل   28 �إىل   24 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���ال  �جلوجيت�شو 
�حلز�م  لفئة  �لنهائية  �ملناف�شات  م��ع  لتختتم  �جل���اري 

�لأ�شود و�لتي �شتعقد يوم 28 �أبريل.
�إ�شافة  �ل���ع���ام  ه���ذ�  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ه��د  و 
حيث  �جل���اري  �أب��ري��ل  �لب�شاط” 24  “ملك  مناف�شات 
�لبطولت  يف  �لفائزون  �جلوجيت�شو  �أبطال  �شيتناف�س 
�لنهائية  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��ع��ة 
من  �لعا�شرة  ل��ل��دورة  �لب�شاط”  “ملك  بلقب  و�لظفر 

بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو.
ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  ع��ن  �لإع���ان  و�شيتم 
�حتاد  يقوم  �جل��اري حيث  �أبريل   29 ي��وم  �جلوجيت�شو 
�ملو�هب  ب��اأف�����ش��ل  ب��الح��ت��ف��اء  للجوجيت�شو  �لإم�������ار�ت 
خال  م��ن  �جلوجيت�شو  لريا�شة  �لد�عمة  و�ملوؤ�ش�شات 
حفل تكرميي فريد من نوعه يختتم به �ملو�شم �لريا�شي 

.2018  -  2017

للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت����اد  مب��ق��ر  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �إ���ش��ت��اد  ي�شهد 
�حلكومية يف �أبو ظبي يف �خلام�شة و�لن�شف من م�شاء �ليوم ،لقاء فريق �أليت 
فيتن�س )�لحتاد �لريا�شي للجامعات �شابقا( مت�شدر م�شابقة دوري �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية لكرة �لقدم يف �أبو ظبي بر�شيد 25 نقطة  بدون هزمية حتى �ألن 
، و�لذي يو�جه فريق �ل�شهامة �لر�بع بر�شيد 14 نقطة و�لتي ي�شعى خالها 
ومناف�شة  و�شيفه  مو�جهة  قبل  �مل�شابقة  لقب  حل�شم  للفوز  �ملت�شدر  �لفريق 
فريق منتخب �شرطة �أبو ظبي �لذي يحتل �ملركز �لثاين بر�شيد 20 نقطة ، 
�لتي تقام يوم �لأربعاء �لقادم 4/25 يف ختام دوري موؤ�ش�شات �أبو ظبي ،و�لتي 
تربز �أهميتها يف حاله خ�شارة فريق �أليت فيتن�س يف مبار�ة �ليوم ، وفوز فريق 
و�رتفاع ر�شيده  �لأربعاء  يوم غد  �لاعبني  �ل�شرطة على فريق جولد وكاء 
�إىل 23 نقطة مما يك�شب �ملبار�ة �أهمية تناف�شية ، وغري ذلك �شتكون �ل�شد�رة 

لفريق �أليت فيتن�س لتبقي �ملبار�ة �خلتامية للتتويج.
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لهاملي  �أحمد  بن  �شيف  �أطماأن  �آخ��ر  جانب  من 
�لتي متت  �لرتتيبات  �أبو ظبي على  للموؤ�ش�شات �حلكومية يف  �لعام  �لريا�شي 
لإجناح �حلفل �خلتامي مل�شابقة دوري �ملوؤ�ش�شات لكرة �لقدم ، �لتي بلغت عقدها 
�لريا�شي  �ملو�شم  م��ن  �ملتبقية  للم�شابقات  بالن�شبة  �لن�شاط  و�شري   ، �لثالث 
�حلايل لاألعاب �جلماعية و�لفردية ، وما مت ب�شاأن روزمانة �لن�شاط للمو�شم 
�لريا�شي �ملقبل بالتن�شيق مع �مل�شابقات �لريا�شية �ملحلية على م�شتوى �لدولة 
، و�لعا�شمة �أبو ظبي ب�شفة خا�شة ،مبا يكفل مل�شابقاته �لنجاح يف ظل �لتن�شيق 

�مل�شبق.

األيت فتن�ض يواجه ال�شه�مة للتتويج  بلقب دوري موؤ�ش�ش�ت اأبوظبي 

تتويج فريق احلبتور 
بك�أ�ض دبي للبولو

توج فريق �حلبتور للجولف بكاأ�س دبي �ملقام �شمن �شل�شلة بطولت كاأ�س دبي 
�لذهبية 2018 و�لتي ت�شمنت جمموعة من �لبطولت �ملتباينة يف �لهانديكاب 
كا�س ماكارين �لف�شية وكا�س جوليو�س بار �لذهبية وكاأ�س �ملا�شرتز وحتدي 
دبي وكا�س دبي ..وكاأ�س �ليوم �لوطني وكا�س هلوين و�ليوم �لربيطاين وغريها 
من �لبطولت مما ��شهم يف م�شاركة عدد كبري من �ملو�هب �لوطنية �لتي تاألقت 

كل ح�شب ت�شنيفها .
و جاء تتويج فريق �حلبتورللبولو �إثر فوزه على مناف�شه فريق بن دري حامل 
ون�شف  �أه��د�ف  ت�شعة  بنتيجة  �خلتامي  �ليوم  يف  �لذهبية  بار  جوليو�س  كا�س 
�لهدف مقابل �شبعة �أهد�ف لفريق بن دري كما �شهد �ليوم �خلتامي فوز فريق 
زيد�ن �لذئاب على فريق �يه �م بولو وبنتيجة �ربعة �أهد�ف ون�شف هدف مقابل 

�أربعة �أهد�ف.
�حلبتور  ومنتجع  ن���ادي  م��اع��ب  جممع  على  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لبطولة  وك��ان��ت 
للبولو و�لفرو�شية قد ��شتمرت نحو �أ�شبوع مب�شاركة خم�شة فرق هي �حلبتور 
زي��د�ن و�لذئاب  �م بولو وبن دري وفريق م�شرتك من  و�ي��ه  و�أبوظبي ومهرة 

وبهانديكاب من 6 �ىل 8 جول .
من جانبه وجه رجل �لعمال حممد �حلبتور رئي�س �للجنة �ملنظمة ل�شل�شلة 
بطولت كا�س دبي �لذهبي �ل�شكر و�لعرفان �إىل �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي على رعايته �لكرمية للبطولة معربا عن 
�لعام  لبطولت  حتققت  �لتي  و�لتنظيمية  �لفنية  بالنجاحات  �لبالغة  �شعادته 

�حلايل و�لزخم �جلماهريي و�لعامي �لذي حظيت به �لبطولة .
�لعام  �لذهبي  دبي  كاأ�س  بطولت  �شل�شلة  عن  �لع��ان  �ن  �ىل  �حلبتور  و��شار 
�ملقبل حتى يت�شنى للفرق جدولة  2019 �شيتم قبل نهاية �شهر مايو  �ملقبل 

م�شاركاتها �خلارجية ويف مقدمتها كاأ�س دبي �لذهبية .
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دورمتوند  ب��رو���ش��ي��ا  ف��ري��ق  �ن�����ش��م 
�ملتاأهلة  �لفرق  قائمة  �إىل  �لأمل���اين 
�لثامنة  �لن�شخة  نهائي  ن�شف  �إىل 
حممد  ب���ن  ح���م���د�ن  “بطولة  م���ن 
�ل���دول���ي���ة ل���ك���رة �ل���ق���دم حت���ت 16 
�شمو  رعاية  حتت  تقام  �شنة” �لتي 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
وينظمها  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
�ل��ري��ا���ش��ي مب�شاركة  دب���ي  جم��ل�����س 
�شرطة  ���ش��ب��اط  ن���ادي  يف  ف���رق   8
�أبريل   19 �خلمي�س  وتختتم  دب��ي 

�جلاري.
�إل  �خل��ام�����ش��ة  �ل�����ش��اع��ة  يف  وتنطلق 
ربع م�شاء �ليوم �لثاثاء مناف�شات 
فريق  يلتقي  حيث  �لنهائي  ن�شف 
م����ع فريق  �ل����رب�زي����ل����ي  ف��ام��ن��غ��و 
تليها  �لأمل����اين،  دورمت��ون��د  برو�شيا 
يف �ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف �ملبار�ة 
�لإ�شباين  ريال مدريد  بني  �لثانية 
�لهولندي،  �آيندهوفن  يف  �إ���س  وب��ي 
يوم  �ملبار�تني  يف  �لفائزين  ويلتقي 
�لنهائية  �ملبار�ة  �ملقبل يف  �خلمي�س 
ي����وم �خل��م��ي�����س �ملقبل  ت���ق���ام  �ل���ت���ي 

و�لتي ت�شبقها مبار�ة حتديد �ملركز 
�لثالث و�لر�بع.

و�ك����ت����ف����ى ف�����ري�����ق ري���������ال م����دري����د 
بالتعادل �ل�شلبي مع فريق برو�شيا 
دور  �إىل  �لأخ��ري  ليتاأهل  دورمتوند 
�للجنة  وك���رم���ت  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
جياكومو  م��ارك��و  �ل��اع��ب  �ملنظمة 
من فريق دورمتوند كاأف�شل لعب 
يف �ملبار�ة، فيما تبددت �أحام فريق 

ن�شف  دور  �إىل  �ل��ت��اأه��ل  يف  �لن�شر 
فريق  معه  ت��ع��ادل  بعدما  �لنهائي 
�أهد�ف  ب��اأرب��ع��ة  دب��ي  �لأه��ل��ي  �شباب 
لكل منها، �فتتحها �لن�شر بت�شجيل 
من   23 �لدقيقة  يف  �لأول  �لهدف 
�لاعب  طريق  عن  �لأول  �ل�شوط 
�شعيد �أحمد خادم، و�أتبعها بت�شجيل 
�لهدف �لثاين بعد ثاث دقائق عن 
طريق �لاعب �أحمد �شعيد حممد، 

لكن �شرعان ما ��شتعاد فريق �شباب 
�لأهلي دبي تو�زنه بعد ن�شف �شاعة 
م���ن ب���د�ي���ة �مل���ب���ار�ة و���ش��ج��ل هدفه 
حارب  �ل��اع��ب  ط��ري��ق  ع��ن  �لأول 
عبد�هلل �شهيل وقبل �نتهاء �ل�شوط 
�لأول بثو�ن معدودة �شجل �لاعب 
عبد�لعزيز حممد �لبلو�شي �لهدف 

�لثاين لينهي �ل�شوط بالتعادل.
ومع �نطاق �ل�شوط �لثاين �شجل 

ف��ري��ق ���ش��ب��اب �لأه��ل��ي دب���ي �لهدف 
�لع���ب حمد�ن  ط��ري��ق  ع��ن  �لثالث 
حميد ح�شن، وبعد حماولت عديدة 
يعادل  �أن  �ل��ن�����ش��ر  ف��ري��ق  ����ش��ت��ط��اع 
�لثالث  �ل��ه��دف  بت�شجيل  �لنتيجة 
ع��ن ط��ري��ق لع��ب��ه �مل���وه���وب �أحمد 
�لدقيقة  ويف  ح�شن،  حممد  �شعيد 
من  دبي  �لأهلي  �شباب  متكن   81
�لتقدم مرة �أخرى بت�شجيل �لهدف 

�ل��ر�ب��ع ع��ن طريق �ل��اع��ب خليفة 
دقيقة  �آخ������ر  ويف  ع���ت���ي���ق،  ي���و����ش���ف 
بعد  للت�شجيل  �لن�شر  عاد  باملبار�ة 
�ملهدي  �ل���ب���دي���ل  �ل����اع����ب  دخ������ول 
�لهدف  ���ش��ج��ل  �ل�����ذي  �خل��م��ل��ي�����ش��ي 
 4 بالتعادل  �ملبار�ة  لتنتهي  �لر�بع 
– 4، ويخرج �لن�شر من �لت�شفيات 
بر�شيد نقطتان فقط حيث تعادل 
يف مبار�تني وخ�شر مبار�ة و�حدة، 

�للجنة  �أه����دت  �مل���ب���ار�ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
�مل��ن��ظ��م��ة ل���ق���ب �أف�������ش���ل لع�����ب يف 
�شعيد  �أحمد  �لاعبني  �إىل  �ملبار�ة 
حممد �لبلو�شي من فريق �لن�شر، 
فريق  م��ن  ح�شن  حميد  وح��م��د�ن 

�شباب �لأهلي دبي.
وق���ال �أح��م��د ���ش��امل �مل��ه��ري، مدير 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف  �لأك���ادمي���ي���ات  ق�شم 
“قدمت  �ل��ري��ا���ش��ي:  دب��ي  جمل�س 

�لفرق �مل�شاركة يف �لن�شخة �لثامنة 
م���ب���اري���ات مثرية  �ل���ب���ط���ول���ة  م����ن 
�ملجموعات،  ت�شفيات  م��رح��ل��ة  يف 
�أول مبار�ة عندما �شجل  ب��دء�ً من 
�ي���ن���ده���وف���ن ن��ق��ط��ة ك���ام���ل���ة �أم�����ام 
�لأهلي �مل�شري يف �لثو�ين �لأخرية 

من �ملبار�ة«.
�أرب���ع  “�أف�شل  �مل���ه���ري:  و�أ����ش���اف 
و�شلت  �لتي  �لبطولة هي  فرق يف 
�لآن �إىل �ملر�حل �لنهائية وت�شتمر 
لهم  ونتمنى  �لبطولة،  يف  رحلتها 
�أربعة  رحلة  �نتهت  فيما  �لتوفيق، 
ف���رق �أخ�����رى �أن����ا م��ت��اأك��د �أن���ه���ا قد 
�ملباريات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ����ش��ت��ف��ادت 
�لعاملية  �ل��ف��رق  م��ع  لعبتها  �ل��ت��ي 
�لحتكاك  وم���ن  �ل��ب��ط��ول��ة  ه��ذ  يف 
دولية  خ�����رب�ت  ذوي  لع���ب���ني  م���ع 
�شد  �ل���ل���ع���ب  جت���رب���ة  �إن  ك����ب����رية، 
ري��ال مدريد، فامنغو،  فرق مثل 
�شتجعلهم  و�آيندهوفن  دورمتوند 
�أف�����ش��ل عندما  ب��ال��ت��اأك��ي��د لع��ب��ني 
�لأول  �ل���ف���ري���ق  �إىل  ي�������ش���ع���دون 
باأنديتهم ومنتخباتهم يف �ل�شنو�ت 

�لقادمة«.

دورمتوند يكمل عقد ن�صف نهائي دولية حمدان بن حممد

�شب����ب الأهل���ي دب��ي يع����دل الن�ش����ر ويح���رم���ه فر�ش����ة الت�أه����ل 

خطوة جديدة نحو الثالثية  

ب�يرن �شيف� على ليفركوزن بنه�ئي ك�أ�ض اأمل�ني�
يخطو بايرن ميونيخ �ليوم �لثاثاء خطوة جديدة ياأمل 
�لثاثية، وذل��ك عندما يحل �شيفا  �ح��ر�ز  �ن تقربه من 
لكرة  �مل��ان��ي��ا  ك��اأ���س  نهائي  ن�شف  يف  ليفركوزن  ب��اي��ر  على 

�لقدم.
وي��ل��ع��ب ���ش��ال��ك��ه م��ع �ي��ن��رت�خ��ت ف��ر�ن��ك��ف��ورت غ���د� �لرب���ع���اء يف 

�ملو�جهة �لثانية لن�شف �لنهائي.
ويتاأهل �لفائز�ن �ىل �ملبار�ة �لنهائية يف 19 �أيار مايو على �مللعب 

�لوملبي يف برلني.
�ملحلي  �ل���دوري  يف  لقبه  �حل��ايل  �ل�شهر  مطلع  ب��اي��رن  و�شمن 
ن�شف  �ملا�شي  �ل�شبوع  وبلغ  �لتو�يل،  على  �ل�شاد�س  للمو�شم 
نهائي دوري �بطال �وروبا حيث �وقعته �لقرعة يف مو�جهة 
ب��ط��ل �لن�شختني  ن���اري���ة ���ش��د ري����ال م���دري���د �ل���ش��ب��اين 

�لخريتني.
و�ح�����رز �ل��ف��ري��ق �ل���ب���اف���اري ث��اث��ي��ت��ه �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 
�بطال  ودوري  �ملحليان  و�لكاأ�س  �ل���دوري   ،2013
�وروب���ا، حت��ت ����ش��ر�ف م��درب��ه �حل��ايل �ملخ�شرم يوب 

هاينك�س )72 عاما( بالذ�ت.
و�رت���ف���ع م��ن�����ش��وب �لم����ل ل���دى حم��ب��ي ب���اي���رن م��ن��ذ عودة 
خلفا   2017 �ك��ت��وب��ر  �لأول  ت�����ش��ري��ن  يف  �مل��ه��م��ة  ل��ت��ويل  ه��اي��ن��ك�����س 
لاإيطايل �ملقال كارلو �ن�شيلوتي، �ذ �عاد �لفريق �ىل درب �لنت�شار�ت 
بعد فرتة من �لنتائج �ملتذبذبة، تكللت بالحتفاظ بلقب �لبوند�شليغا، 

وبلوغ ن�شف نهائي دوري �لبطال.
باير  عقبة  تخطي  بايرن  على  يتعني  �لثاثية،  عن  �حلديث  قبل  ولكن 
�لبطال  دوري  يف  �مل�شاركة  �ىل  بقوة  و�ل�شاعي  �ل���دوري  ثالث  ليفركوزن 

�ملو�شم �ملقبل.
�ل�شحايف  �مل��وؤمت��ر  يف  �لث��ن��ني  بقوله  �ملناف�س  �لفريق  م��ن  هاينك�س  وح��ذر 
من  �لكثري  وميلك  �ملرتدة  بالهجمات  ممتاز  فريق  “ليفركوزن  للمبار�ة 

�خليال و�جلودة �لفنية«.
مبار�ة  ك��ذل��ك يف  �شتكون  وه��ي  ج��وه��ري��ة،  �لعاطفة  �ل��ك��اأ���س،  “يف  وت��اب��ع 

�لغد«.
ول يظهر بايرن �ي عامات تر�جع �و تعب، فبعد تخطيه ��شبيلية 
ذهابا يف ��شبانيا 2-1 وتعادله معه �يابا دون �هد�ف يف ميونيخ 
يف ربع نهائي دوري �لبطال، �كت�شح بورو�شيا مون�شنغادباخ 

�ل�شبت 5-1 يف �ملرحلة �ل�شابقة من �لدوري.
����ش��م مدرب  �ل��ن��ادي  �د�رة  �لأخ���ري ح�شم  �ل��ف��وز  و�شبق 
�لفريق بدء� من نهاية �ملو�شم �حلايل، حيث �شي�شتلم 
�لكرو�تي نيكو كوفات�س �لذي ي�شرف على �ينرت�خت 

فر�نكفورت، �ملهمة خلفا لهاينك�س �لذي قال عقب �لفوز �لكبري على مون�شنغادباخ 
�شبعة تغيري�ت عن �ملبار�ة �لخرية �شد ��شبيلية. هناك �ن�شجام وجو ر�ئع  “�جرينا 

يف �لفريق«.
�لفرن�شي فر�نك ريبريي )35  كما �قرتب بايرن من متديد عقدي �ملخ�شرمني 

عاما( و�لهولندي �ريني روبن )34 عاما(.
�لركبة  يف  ل�شابة  فيد�ل  �رت��ورو  �لت�شيلي  �لو�شط  لعب  �لثاثاء  بايرن  ويفتقد 
ري��ال مدريد  �لرج��ح عن مبار�تي  �شتبعده على  �لح��د،  �لتدريبات  لها يف  تعر�س 

�ي�شا يف �ل�شبوعني �ملقبلني.
عملية  �ىل  يحتاج  �ح��ت��ك��اك.  �أي  دون  �ل��ت��م��اري��ن(  )خ���ال  “�شقط  هاينك�س  وق���ال 
جر�حية طفيفة و�شيغيب على �ملدى �لق�شري، لكن ل نعرف حتى �لآن” مدة هذ� 
�لغياب، م�شري� �ىل �أن فيد�ل “�أر�د �أن يلعب �ملبار�ة �أمام ريال مدريد. �رتورو لعب 

حمارب وهو على �أعلى درجات �لحرت�ف ويريد �أن يلعب مهما كان �لثمن«.
“ج�شم �شغري غريب” يف  �أظهر وجود  �ل��دويل لت�شوير بال�شعة  وخ�شع �لاعب 

ركبته، و�شيخ�شع لعملية جر�حية طفيفة ل�شتخر�جه.
ويتعني على بايرن �حلذر من جناحي مون�شنغادباخ، �جلامايكي �ل�شاب ليون بايلي 

)20 عاما( وكيفن فولند �شاحب �ربعة �هد�ف يف �ملبار�تني �لخريتني لفريقه.
مل يكن م�شو�ر بايرن ميونيخ �شها يف هذه �مل�شابقة �ل�شاعي �ىل لقبه �لتا�شع ع�شر 
فيها، لأنه تعني عليه �ز�حة ليبزيغ بركات �لرتجيح، قبل �ن يتغلب على بورو�شيا 
دورمتوند خارج ملعبه 3-1، ثم تخطى بادربون من �لدرجة �لثالثة ب�شهولة يف ربع 

�لنهائي بفوزه عليه -6�شفر.
�ل��ذي يقرتب من  �ل��دوري  ثاين  �شالكه  �لثانية مو�جهة قوية بني  �ملبار�ة  وت�شهد 
�مل�شاركة  �ل�شابع �لباحث بدوره عن  حجز بطاقة �ىل دوري �لبطال، وفر�نكفورت 

�لوروبية.
�ملركز  �شاحب  دورمت���ود  وبورو�شيا  فر�نكفورت  ب��ني  فقط  نقاط  خم�س  وتف�شل 

�لر�بع. وي�شارك �لربعة �لو�ئل يف دوري �لبطال.
ويخو�س �خلام�س مناف�شات �لدوري �لوروبي “يوروبا ليغ”، و�ل�شاد�س �لت�شفيات 

�ملوؤهلة �ليها.
وكان فر�نكفورت و�شل �ىل �ملبار�ة �لنهائية للكاأ�س يف �ملو�شم �ملا�شي قبل �ن يخ�شر 
�مام دورمتوند 1-2. و�شيكون �حر�ز لقب �لكاأ�س �و �شمان مقعد يف دوري �لبطال 

هدية جميلة لكوفات�س قبل �نتقاله لاإ�شر�ف على بايرين ميونيخ.
لكن فر�نكفورت لقي خ�شارة ثقيلة �ل�شبت �مام باير ليفركوزن 1-4. وكانت �ملرة 

�لوىل �لتي يتلقى فيها �ربعة �هد�ف هذ� �ملو�شم.
وقال كوفات�س بعد خ�شارة فريقه �لخرية “�ملدربون و�لاعبون ياأتون ويغادرون، 
ولن ن�شتخدم ذلك كمربر )للخ�شارة(”، م�شيفا “�جلميع حمرتف مبا فيه �لكفاية، 

لأننا نعرف �نه باإمكاننا �شمان مقعد �وروبي �ملو�شم �ملقبل«.
ماينت�س  فر�نكفورت  تخطى  حني  يف  -1�شفر،  فولف�شبورغ  تخطى  �شالكه  وك��ان 

ربع �لنهائي. يف  -3�شفر 

يخو�س بر�شلونة �ملت�شدر �لربوفة �لأخرية قبل نهائي �لكاأ�س 
�ليوم  يحل  وذل��ك عندما  ��شبيلية،  �شد  �ملقبل  �ل�شبت  �ملقرر 
�لثاثاء �شيفا على �شلتا فيغو يف �ملرحلة �لثالثة و�لثاثني 

من �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم.
�ملدرب  لرجال  بالن�شبة  م�شمون  �شبه  �ل���دوري  لقب  ويبدو 
�رن�شتو فالفريدي، �إذ يتقدمون بفارق 11 نقطة على �تلتيكو 
�ملو�شم، وتنتظرهم  6 مر�حل على ختام  �لثاين قبل  مدريد 
مباريات �شهلة �ىل حد ما با�شتثناء و�حدة �شتجمعهم بالغرمي 

 6 �لرتتيب يف  وثالث  �للقب  ري��ال مدريد حامل 
�أيار مايو.

تاأثر  �أي  �ل��ك��ات��ال��وين  �ل���ن���ادي  ي��ظ��ه��ر  ومل 
ب���خ���روج���ه �ل���در�م���ات���ي���ك���ي م���ن �ل������دور ربع 
�أوروب������ا  �أب����ط����ال  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�لإيطايل  �أم����ام روم����ا  �ل��ث��اث��اء  ب��خ�����ش��ارت��ه 

�إذ  �أر�شه(،  4-1 على  �شفر3- )فاز ذهابا 
�لقوي  �شيفه  عقبة  �ل�شبت  جتاوز 

 ،1-2 عليه  ب��ال��ف��وز  فالن�شيا 
منفرد� بالرقم �لقيا�شي لعدد 
دون  م��ن  �ملتتالية  �مل��ب��اري��ات 
�ل��ب��ط��ول��ة )39  خ�����ش��ارة يف 
مبار�ة( بعد �أن كان يت�شاركه 

مع ريال �شو�شييد�د.
و�عترب فالفريدي بعد �لفوز 
على فالن�شيا �لذي تخلى عن 
ريال  ل�شالح  �لثالث  �ملركز 
مدريد، �أنها “نقاط ثاث 
�لأ�شبوع  ك���ان  ذه���ب.  م��ن 
�شعبا علينا وترك تاأثريه 
بينهم  �جل����م����ي����ع،  ع���ل���ى 
متطرقا  �جلمهور”، 
�لقا�شية  �ل���ه���زمي���ة  �ىل 
“كانت  ب��ال��ق��ول  روم����ا  يف 
مبار�ة مهمة ون�شعر باأننا 
ونريد  �لنا�س  ظ��ن  خيبنا 

�لتعوي�س عليهم«.
وكان موقف �لأوروغوياين 

ل����وي���������س ������ش�����و�ري�����ز �ل������ذي 
لفريقه  �لأول  �ل��ه��دف  �شجل 

لفالفريدي  م�شابها  فالن�شيا،  م��رم��ى  يف 
�أن  �جلمهور  ب��اإم��ك��ان  نحن،  “مثلنا  ق��ال  �إذ 

ي�شعر بالغ�شب يف ما يتعلق بدوري �لأبطال، لكن هذ� �لرقم 
)�لقيا�شي من حيث عدد �ملباريات دون هزمية( يظهر ما قد 
�أننا نقدم مو�شما ر�ئعا  جتاهله �لكثريون على �لأرج��ح، وهو 

يف �لدوري.
�لكاتالوين،  ل��ل��ن��ادي  �شها  خ�شما  فيغو  �شلتا  ي��ك��ون  ول���ن 
ل�شيما �أنه �شقط يف زيارتيه �لأخريتني يف �لدوري �ىل ملعب 
باليدو�س عام 2015 بنتيجة كبرية 1-4 و2016 4-3، 
يف  �مللعب  ه��ذ�  �ىل  �لأخ���رية  زي��ارت��ه  يف  بالتعادل  �كتفى  كما 
�أن  �لكاأ�س )1-1 ذهابا قبل  مل�شابقة  �لنهائي  �لدور ثمن 

يفوز �يابا -5�شفر(.
�شو�شييد�د  ري��ال  ي�شديه  ب��اأن  �لنف�س  بر�شلونة  وميني 
مدريد  �تلتيكو  �شيفه  على  �ل��ف��وز  خ��ال  م��ن  خدمة 
�لكاتالوين  للنادي  �شي�شمح  �لأمر  لأن هذ�  �خلمي�س، 
ب��ت��و���ش��ي��ع �ل���ف���ارق �ل����ذي يف�شله ع��ن ف��ري��ق �مل���درب 
 14 �ىل  �شيميوين  دي��ي��غ��و  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�نتهاء  ع��ل��ى  م���ر�ح���ل   5 ق��ب��ل  ن��ق��ط��ة 
�ملو�شم، ما يعني �أنه قد يتوج باللقب 
يف �ملرحلة �ملقبلة �شد ديبورتيفو ل 
كورونيا و�شيحتفل باأف�شل طريقة 
�أم������ام خ�����ش��م��ه �ل��ت��اري��خ��ي ري���ال 
يوم  نو”  “كامب  يف  م���دري���د 

�ل�شاد�س من �أيار مايو.
�ت��ل��ت��ي��ك��و مي���ر بفرتة  ل��ك��ن 
�لأحد  وق��د حقق  ج��ي��دة، 
ليفانتي  ح�������ش���اب  ع���ل���ى 
ف������وزه  )-3�شفر( 
�ل���������ش����اب����ع ت����و�ل����ي����ا 
ع���ل���ى �أر�������ش������ه يف 
�لدوري و�شمن 
م���������ش����ارك����ت����ه 
دوري  يف 
�لأب��������ط��������ال 
�ملو�شم �ملقبل 
�ل�19  ف����ارق  ب�����ش��ب��ب 
ن��ق��ط��ة �ل������ذي ي��ف�����ش��ل��ه عن 
�خل��ام�����س، وه���و ب��ل��غ �ي�����ش��ا ن�شف 
“يوروبا ليغ” رغم  نهائي م�شابقة 
م�شيفه  �م�����ام  �خل��م��ي�����س  خ�����ش��ارت��ه 
وذلك  �شفر1-،  �لربتغايل  �شبورتينغ 

لفوزه ذهابا -2�شفر.

بر�شلونة يخو�ض الربوفة الأخرية قبل نه�ئي الك�أ�ض 



معركة ن�ش�ئية ب�خلن�جر
�أل��ق��ت �ل�����ش��رط��ة �جل��ز�ئ��ري��ة �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ع���دة ن�����ش��اء ت�شاجرن 
ملا  وفقا  ب�شيط،  مادي  مبلغ  ب�شبب خاف على  �لأبي�س  بال�شاح 

ذكرت تقارير �شحفية �م�س �لأول �لأحد.
وجرت �لو�قعة �ملوؤ�شفة يف مدينة بئر مر�د ر�ي�س بولية �جلز�ئر 
�لعا�شمة، يف حي بيوت ق�شدير ع�شو�ئية، بح�شب جريدة "�لنهار 

�جلديد".
وكانت فتاة عمرها 20 عاما هاجمت بيت جارتها رفقة �شقيقتها، 
يف  ج�شدها  ��شتغال  لقاء  دينار   1000 مبلغ  مبنحها  لتطالبها 
�مل��ال لتدخل معها  �لأخ��رية رف�شت منحها  �أن تلك  �إّل  �لرذيلة". 
يف ما�شنات كامية، تطورت �إىل حماولة هتك عر�س �بنة �جلارة 

من �لعمر 8 �شنو�ت بو��شطة �شكني.
 على �إثر ذلك ن�شب عر�ك بالأ�شلحة �لبي�شاء، حيث قامت �شاحبة 
و�لبطن،  �لفخذ  �لفتاتني على م�شتوى  �أحد  �لدعارة بطعن  بيت 
فيما  يوما،  ب�17  �ل�شرعي  �لطبيب  ق��دره  لها يف عجز  ت�شبب  مما 
مما  و�لظهر،  �لبطن  م�شتوى  على  �ل�شربة  �لثانية  عليها  رّدت 

ت�شبب لها يف عجز قدره 10 �أيام.
 وقد تبني من خ�شم جمريات �لتحريات �ملنجزة، �أن �مل�شتبه فيهن 
كن حتت تاأثري "موؤثر�ت عقلية" خال توقيت �مل�شاجرة، كما �أن 
�مل�شتبه فيها �لتي تعر�شت لل�شرب على م�شتوى �لفخذ و�لبطن 
خال  توقيفها  ومت  �لق�شائية،  �ل�شبطية  م�شالح  لدى  معروفة 
�شهر دي�شمرب �ملا�شي، يف ق�شية دعارة و��شتفادت من �لرب�ءة عند 
�شبيل  �إخ��اء  ج��رى  �أن��ه  �ل�شحيفة  وذك��رت  للمحاكمة.   �متثالها 
�لن�شوة ب�شبب جروحهن �خلطرية، يف �نتظار تقدميهن �أمام نيابة 
حمكمة بئر مر�د ر�ي�س بالعا�شمة، يف ملفني منف�شلني يتعلقان 

بال�شرب و�جلرح �ملتبادل با�شتعمال �شاح �أبي�س.

جتربة تلقيح ب�شرية يف الف�ش�ء 
�نعد�م  على  لاإن�شان  �مل��ن��وي  �ل�شائل  فعل  رد  بحث  نا�شا  تعتزم 
جتارب  بالف�شاء.  �لتكاثر  �لإن�����ش��ان  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  و�إذ�  �جل��اذب��ي��ة، 
�شابقة على �لثدييات لقت جناحات حمدودة، فهل �شيكون م�شري 

هذ� �لتجربة م�شابهاً ل�شابقاتها؟
يف  )ن��ا���ش��ا(  و�ل��ف�����ش��اء  �جل��وي��ة  للماحة  �لوطنية  �لإد�رة  تعتزم 
منوي  �شائل  من  عينات  �إر���ش��ال   Micro-11 �جلديد  م�شروعها 
ب�شري للف�شاء �خلارجي. "م�شاألة �لتكاثر �لب�شري حيوية خلطط 
�لأج�شام  من  وغريهما  و�ملريخ  �لقمر  على  �لإن�شاين  �ل�شتيطان 
�ل�شماوية. وهذ� �مل�شاألة ل بد من تناولها بالبحث"، يقول جوزيف 
�شيفح�س  و�ل��ذي  �لطبي  كان�شا�س  �لباحث يف جامعة مركز  تا�س 

�لعينات بعد عودتها �إىل �لأر�س. 
ت�شبح  عندما  �لإن�شان،  فيها  مبا  �لثدييات،  عند  �لتلقيح  ويحدث 
بد من  �لبي�شة وتدخل فيها. وليحدث ذلك ل  �إىل  خلية منوية 
�خللية  �شرعة  تكون  �أن  بد  ل  ثم  وم��ن  �أوًل،  �خللية  "تن�شيط" 
�أن  �ملنوية منا�شبة حتى تتمكن من �للتحام بالبي�شة. كما ل بد 

يكون غ�شاء �خللية �ملنوية �أكر �شيولة. 
وقد �شجلت جتارب على �شائل منوي لقنفذ �لبحر و�لثور جناحاً 
�خلطو�ت  �أن  �إل  �ملنوية،  �خللية  حركة  ب�"تن�شيط"  يتعلق  فيما 
بيان  وح�شب  ب��امل��رة.  حت��دث  مل  �أو  بطيء  ب�شكل  حدثت  �لاحقة 
مبو�د  �مل��ن��وي��ة  �حل��ي��و�ن��ات  بخلط  �لعلماء  �شيقوم  ن��ا���ش��ا،  ل��وك��ال��ة 
كيماوية لتحفيزها على �حلركة باجتاه �لبي�شة و�للتحام معها. 

و�شيقيم �لعلماء قدرة �خلايا �ملنوية على �حلركة. وعند �لعودة 
�إذ� كانت �خلايا  �إىل �لأر�س �شيقوم تا�س و�لفريق �لبحثي فيما 
�ملنوية قد �جتازت كل �ملر�حل �لازمة للتلقيح و�أوجه �لختاف 

عن تلك �لتي مل تقم برحلة �إىل �لف�شاء �خلارجي. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ط�ئرة املنتخب امل�شري تفتتح الطريان اىل مو�شكو
�ختارت �شركة "م�شر للطري�ن" �أن تقوم طائرة "منتخب �لفر�عنة" لتقوم باأوىل �لرحات بني �لبلدين �إىل مو�شكو 

بعد قر�ر ��شتئنافها بني رو�شيا وم�شر.
�لطائرة �لتي تزينت ب�شور لعبي منتخب �لفر�عنة، تتقدمهم �شورة �لنجم �لدويل حممد �شاح، وحار�س �ملرمى 

ع�شام �حل�شري بالإ�شافة ل�شور حممد �لنني وحممود تريزيغيه ومدرب �ملنتخب هيكتور كوبر.
و��شتقبلت �إد�رة مطار "دوموديدوفو" يف �لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو يف 12 �أبريل �لطائرة �مل�شرية بر�س �لطائرة 

باملاء، وهو تقليد متبع مبثابة �لرتحيب و�لحتفال بو�شول �أول رحلة بعد توقف �لرحات بني �لبلدين.
جدير بالذكر �أن "م�شر للطري�ن" �شت�شري ثاث رحات �أ�شبوعياً �إىل مو�شكو وذلك �أيام �لأحد و�لثاثاء و�خلمي�س 

�شبونتيك. لوكالة  وفقا  على طائر�ت �ل�شركة من طر�ز "�أيربا�س 320"، 
وكانت رحات �لطري�ن قد توقفت بني �لبلدين بقر�ر رو�شي يف خريف 2015، عقب �شقوط طائرة ركاب رو�شية يف 

�شحر�ء �شيناء، وم�شرع ركابها وطاقمها وعددهم 224 �شخ�شا.
ومت �لتوقيع موؤخر� على �تفاق تعاون يف جمال �لأمن �جلوي بني مو�شكو و�لقاهرة، يق�شي با�شتئناف �لرحات بني 
�لبلدين، على �أن تقت�شر �لرحات بني مو�شكو و�لقاهرة يف �ملرحلة �لأوىل، على مطار �لقاهرة فقط، دون �لهبوط 
و�لإقاع من مطار�ت �أخرى مثل مطاري �شرم �ل�شيخ و�لغردقة، و�لتي يق�شدها عادة �ل�شياح �لرو�س يف م�شر، ومن 

�ملقرر �أن يتقرر �شم باقي �ملطار�ت لاتفاق لحقا.
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�شت�ربك�ض تعتذر عن واقعة املرح��ض
�أ�شدرت �شركة �شتاربك�س �عتذ�ر� ر�شميا بعد �أن �أظهر �شريط فيديو �نت�شر 
رف�شهما  ب�شبب  لاعتقال  يتعر�شان  �أ���ش��ودي��ن  رجلني  و����ش��ع  نطاق  على 

�ملغادرة بعدما منعهما �أحد �ملوظفني من دخول �ملرحا�س.
موظف  �ت�شل  رو����س،  ري��ت�����ش��ارد  فيادلفيا  �شرطة  يف  �مل�����ش��وؤول  وبح�شب 
"�لتعدي على ممتلكات  بتهمة  �لرجلني  بال�شرطة لاإباغ عن  �شتاربك�س 
��شتخد�م  وط��ل��ب��ا  ق��دم��ا  �ل��رج��ل��ني  �أن  �ل�����ش��ب��اط  �مل��وظ��ف  و�أخ����رب  �لغري". 
�أي �شيء  بالقيام بذلك، لأنهما مل ي�شرتيا  �ملرحا�س لكن مل ي�شمح لهما 

من �ملقهى طبقا ل�شيا�شة �ل�شركة.
�لرحيل ثاث  �لرجال  �إنهم طلبو� من  رو���س  قال  �ل�شرطة،  و�شول  وبعد 

مر�ت لكنهم رف�شو�.
وقد مت �عتقال �لرجلني لكن مت �إطاق �شر�حهما يف نهاية �ملطاف بعد �أن 

قررت �ل�شركة عدم متابعة �ل�شكوى.
�أكر من �شتة مايني مرة على  ويظهر يف �شريط �لفيديو، �لذي �شوهد 
�آخ��ر ي�شف ما  ي�شمع �شوت رجل  بينما  �لرجلني  يقيد�ن  ، �شباًطا  تويرت 
على  �للقطات  ن�شرت  �لتي  ديبينو  ميلي�شا  وقالت  "�شخيف".  بال�  يحدث 
ذلك  لنا  يحدث  مل��اذ� مل  يت�شاءلون  �لآخ��ري��ن  �لبي�س  �لنا�س  "كل  تويرت: 
هذ�  على  غا�شبة  فعل  ردود  م��و�ج��ه��ة  ويف  نف�شه".  �ل�����ش��يء  نفعل  عندما 
�ل�شبت،  �أم�����س  �شباح  تويرت  على  �ع��ت��ذ�ًر�  �شتاربك�س  �أ���ش��درت  �لت�شرف، 
ووعدت مبر�جعة �شيا�شتها. و�أثار �حلادث �تهامات بالعن�شرية لكن رو�س 

نفى ب�شرعة مز�عم بارتكاب �ل�شباط �أي خطاأ.

اإوزة ترهب �شك�ن مدينة
��شتكى �شكان بلدة دي باري، يف ولية فلوريد� �لأمريكية، من �إوزة عدو�نية، 

روعتهم ب�شوتها وت�شرفاتها �لغريبة.
ون�شر موقع "WKMG ClickOrlando" �لإلكرتوين، خرب� عن هذه 

�لإوزة ومقطع فيديو خا�شا، �شوره �أحد �شكان �لبلدة.
للمو�طنني  �إزع��اج��ا  ت�شبب  �لإوزة  �إن  جي�شول،  جينيفر  �ملو�طنة  وت��ق��ول 
بيوتهم  نو�فذ  �شباك  ومت��زق  وتع�شهم  �لنا�س  وتطارد  �أ�شابيع،  ع��دة  منذ 
منازلهم  �إىل  �حلافات  مو�قف  من  �لطريق  يف  �لأطفال  ور�ء  و"ترك�س 

وتهاجم منتظري �حلافلة على �ملو�قف �لعامة".
لكن جي�شول تلتم�س عذر� ل�شلوك هذ� �لطائر غري �لطبيعي بقولها: "كان 
ل��دى �لإوزة �شديق وح��دي.. ومنذ ف��رتة م��ات، ول �أع��رف ما �ل��ذي جرى 
تعتقد  ل  ذل��ك،  من  �لرغم  وعلى  �جلنون".  �أ�شابها  لقد  ذل��ك،  بعد  لها 
جي�شول �أن �لإوزة يجب �أن توؤخذ �إىل ماأوى للحيو�نات �لربية، كما يريد 
"�أ�شبحت  لأن��ه��ا  �لإوزة،  �شلوك  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �حل��ي  �شكان  غالبية 
جزء� ل يتجزء من مكونات هذه �ملنطقة". وتن�شح جي�شول �ملد�فعني عن 

�حليو�نات مب�شاعدة �لإوزة و�لعثور لها على �شديق يوؤن�س وحدتها.

كون�شيت� فور�شت تك�شف 
عن اإ�ش�بته� ب�لإيدز 

مغنية  ف��ور���ش��ت،  كون�شيتا  ق��ال��ت 
يف  ف��وزه��ا  بعد  �لنم�شاوية  �ل��ب��وب 
يف  �لغنائية  ي��وروف��ي��ج��ن  م�شابقة 
بفريو�س  م�����ش��اب��ة  �إن���ه���ا   ،2014
نق�س �ملناعة �ملكت�شب �مل�شبب ملر�س 
�لإيدز. و�أ�شافت �ملغنية �لتي تبلغ 
من �لعمر 29 عاما على �إن�شتجر�م 
بفريو�س  ب��الإ���ش��اب��ة  "�شخ�شت 

)�إت�س.�آي.يف( منذ �شنو�ت".
�حلقيقي  و��شمها  فور�شت،  وقالت 
�إن�شتجر�م  على  نويفريت،  توم  هو 
عددهم  ي��ق��رتب  �ل��ذي��ن  ملتابعيها 
من 300 �ألف متابع، �إنها ��شطرت 
بالفريو�س  �إ�شابتها  عن  لاإعان 

ب�شبب تهديد حبيب �شابق لها.
وقالت فور�شت "يف �حلقيقة �لأمر 
ل يهم �لنا�س لكن حبيبي �ل�شابق 
�ملعلومة  ه�����ذه  ب��ك�����ش��ف  ي����ه����ددين 
�أعطي  ول��ن  �مل��اأ،  �ل�شخ�شية على 
لأي �أحد �حلق يف �إخافتي �أو �لتاأثري 
على حياتي". وحققت �ملغنية، �لتي 
�ل�شعر  بني  �ملميز  مظهرها  يجمع 
�ملطلية  و�لأظافر  �لطويل  �لأ�شود 
�ل�شهرة  �ملرتبة،  �ل�شود�ء  و�للحية 
�لغنائية  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �ل��ف��وز  ب��ع��د 
)ر�يز  �ل�شعبية  باأغنيتها  �لطويلة 

ليك �إيه فينك�س(. 

املوت الرحيم يط�ل ب�ه�تي
�أعلنت حديقة حيو�ن توليدو �لأمريكية 
�ل��ر�ب��ع��ة م��ن عمرها  �أن��ث��ى زر�ف���ة يف  �أن 

نفقت �خلمي�س �ملا�شي.
�حلديقة  بر�س" عن  "�أ�شو�شيتد  ونقلت 
م�شتلقية  �ل��زر�ف��ة  وج���دو�  �حل��ر����س  �أن 

على �لأر�س وغري قادرة على �حلركة.
كري�شتني  �لبيطرية  �لطبيبة  و�أو�شحت 
��شطرت  �حل��ي��و�ن  حديقة  �أن  ت��وم��ا���س 
�لزر�فة،  على  �لرحيم  �ملوت  تطبيق  �إىل 
�مل��ح��اولت غ��ري �لناجحة  بعد ع��دد م��ن 
�ل�شم  حتمل  �لزر�فة  وكانت  لإنعا�شها. 
"باهاتي" وتعاين م�شكات �شحية منذ 

�أ�شهر.
�أ�شيبت  �ل���زر�ف���ة  �أن  كري�شتني  وذك����رت 
تورم  ح��دوث  يف  ت�شبب  �لفم  يف  مبر�س 

و�شيان �للعاب وفقد�ن �لع�شات.
و�أ�شافت �أنه مل يت�شح ما �إذ� كان �ملر�س 
حالتها  ت��ده��ور  يف  دور�  ل��ع��ب  �ل��ف��م��وي 
�ل�شحية. ومت �لتخطيط لت�شريح جيفة 

�لزر�فة لتحديد �شبب �لوفاة.

ل�ض يفلت من ال�شرطة...فتف�شحه الري�ح
يف موقف ل يح�شد عليه.. ف�شحت �لرياح ل�شاً بعد �شطو 
م�شلح، حيث تطايرت �لأم��و�ل �لتي خباأها يف �شرتته يف 

�لهو�ء �أثناء رك�شه من موقع �جلرمية. 
كامري�ت  �شا�شات  �إح��دى  عرب  �أي�شاً  �لف�شيحة  وظهرت 
حيث  �لربيطانية،  مان�ش�شرت  مدينة  يف  �ملركبة  �ملر�قبة 
�لهو�ء يف  �ملتطايرة يف  �لأم���و�ل  ور�ء  يرك�س  �لل�س  ب��د� 
30 ثانية ن�شره موقع  طق�س غائم يف فيديو مدته نحو 

مرتو �لربيطاين.
�ملا�شي  �ل�شهر  ل�شان  �قتحم  �لربيطاين،  �ملوقع  وح�شب 
�شركة �شفر يف مان�ش�شرت، و�أجرب� �ملوظفني على ت�شليمهما 
�لأمو�ل حتت �لتهديد، ثم لو� بالفر�ر و��شعني �لأمو�ل 
�شدة  ب�شبب  منهم  تطايرت  �لأم���و�ل  لكن  �شرت�تهم.  يف 
�لرياح �أثناء هروبهم من �ملكان، ولكنهما جنحا يف تفادي 

�لقب�س عليهما على �لأقل حتى �لآن.

ا�شرتى �شي�رة لرحلته لأنه� اأرخ�ض من تذكرة القط�ر
�شيارة  ����ش���ر�ء  �أن  ي��ربه��ن  �أن  ب��ري��ط��اين  ���ش��اب  ����ش��ت��ط��اع 
م�شتعملة يف بريطانيا مع كافة نفقاتها، ميكن �أن يكون 
 100 طولها  لرحلة  قطار  تذكرة  �شر�ء  من  تكلفة  �أق��ل 

ميل. 
مدينة  يف  �شديقه  زي��ارة  عاماً(   27( ت�شرت�س  توم  و�أر�د 
لكنه  �إقامته،  مكان  من  ميل   100 بعد  على  بري�شتول، 
�لقطار  ت��ذك��رة  تكلفة  ب�شبب  �ل��رح��ل��ة،  لتاأجيل  ��شطر 
�لتي بلغت 218 جنيهاً ��شرتلينياً )311 دولر(، وحاول 

�لبحث عن بديل �أقل تكلفة.
���ش��غ��رية م�شتعملة، مع  ���ش��ي��ارة  ���ش��ر�ء  �أن  ت���وم  و�ك��ت�����ش��ف 
 206 يبلغ  �لطريقة،  و�شريبة  و�لتاأمني  �لبنزين  تكلفة 
�لقطار،  تذكرة  ثمن  من  �أق��ل  وهو  ��شرتلينية،  جنيهات 
ويف نف�س �لوقت �شيحتفظ بال�شيارة بعد �لرحلة، بح�شب 
موقع �أوديتي �شنرت�ل. وقال توم �إن من �ملرجح �أن يبيع 
�شيارته �مل�شتعملة بعد �لرحلة، وقد ينتهي به �لأمر �إىل 

ربح بع�س �لنقود من هذه �ل�شفقة.

تدفع حبيبه� املع�ق طوال �شب�ق م�راثون
�أكمل �شاب �أمريكي يعاين من �شلل رباعي، �شباق مار�ثون 
�ملتحرك  �لتي دفعت كر�شيه  بو�شطن، مب�شاعدة حبيبته 

طو�ل �ل�شباق. 
وتعر�س مات وثربي �إىل حادث غريب قبل نحو عامني، 
�ل�شلة، مما ت�شبب يف عجزه عن �حلركة  �أثناء لعبة كرة 

يف جميع �أطر�فه.
�أمل  على  مكثف،  فيزيائي  لعاج  خ�شع  �حل��ادث،  ومنذ 
للزو�ج  و�لتقدم  �لأي���ام،  م��ن  ي��وم  يف  قدميه  على  �ل�شري 
من كايلتني، �لتي كانت خري عون له للتاأقلم مع حياته 

�جلديدة.
مار�ثون  �شباق  يف  �لثنان  �شارك  �ملا�شي،  �لإثنني  وي��وم 
بو�شطن، لتاأكيد قدرتهما على مو�جهة �ل�شعوبات، حيث 
26.2 ميًا، بح�شب �شحيفة  دفعت كاتيلني مات مل�شافة 

ديلي ميل �لربيطانية. املمثلة ريبيكا رومني خالل تقدميها جائزة اأف�صل مطرب للعام �صمن جوائز اأكادميية املو�صيقى الريفية الثالثة واخلم�صني يف ل�س فيجا�س .   )رويرتز( 

متث�ل �شخم مل�رك�ض 
يف م�شقط راأ�شه 

و�شع متثال �شخم، لكارل مارك�س، 
يف  ل��ل�����ش��ي��وع��ي��ة،  �مل���وؤ����ش�������س  �لأب 
م�شقط ر�أ�شه بعد �أن قررت مدينة 
�أملانيا،  ج��ن��وب  يف  �ل��و�ق��ع��ة  ت��ري��ر 
من  �لربونزي  �لتمثال  هذ�  قبول 
خماوف  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل�شني، 
ب�شاأن �شجل حقوق �لإن�شان يف هذ� 

�لبلد.
�لذي  وُن�شب متثال كارل مارك�س 
ي��ب��ل��غ وزن������ه ث���اث���ة �أط����ن����ان قبل 
200 ع���ام على  �لح��ت��ف��ال مب���رور 
م��ي��اده يف، �خل��ام�����س، م��ن مايو، 

عندما يز�ح �ل�شتار عنه.
�مل�شوؤول  ل��ودف��ي��ج،  �ن��دري�����س  وق���ال 
مارك�س  "كارل  �إن  ترير،  مبدينة، 

�أ�شهر �أبناء ترير".
ذلك  يف  مب��ا  �لتمثال  ط��ول  ويبلغ 
ويج�شد  �أم���ت���ار،  خم�شة  ق��اع��دت��ه، 
كتابا  يحمل  وه���و  و�ق��ف��ا  م��ارك�����س 
�لذي  �ملفكر  ه��ذ�  وق�شى  ي��ده.  يف 
�أول  ع�شر،   �لتا�شع  للقرن،  يعود، 
17 عاما من حياته يف ترير قرب 

حدود لوك�شمبورغ.
باملو�فقة  �مل��دي��ن��ة  جمل�س  و���ش��وت 
ع���ل���ى ق����ب����ول ه������ذه �ل����ه����دي����ة من 
 42 باأغلبية  �ل�شينية  �حل��ك��وم��ة 
�أ����ش���و�ت، يف  ���ش��وت��ا م��ق��اب��ل �شبعة 
مار�س، 2017،  ولكن �لتمثال �أثار 

�نق�شاما يف �لر�أي.
وي��ري �لبع�س �أن��ه �ع��رت�ف نهائي 

باأ�شهر �شكان ترير.
�أن قبول  �آخ��رون بقلق من  وي�شعر 
يتفق  �ل�شني، ل  �لهدية من  ه��ذه 
�ن��ت��ه��اك��ات��ه��ا حلقوق  �ن���ت���ق���اد  م����ع 

�لإن�شان.

حدة الطبع يف الطفولة مرتبطة ب�لأفك�ر النتح�رية
�ملز�جية من  �لتقلبات  �إىل  �لأطفال،  يتعر�س معظم 
�أن  �إىل  �أ�شارت  وقت لآخر، لكن در��شة كندية كبرية، 
و�لكتئاب  �لطبع  حدة  من  يعانون  �لذين  �لأطفال، 
�أك���ر ع��ر���ش��ة لاأفكار  ي��ك��ون��ون  �ل��ق��ل��ق  �أو  �ل�����ش��دي��د، 

�لنتحارية وحماولت �لنتحار يف �شن �ملر�هقة.
1430 طفا متت  �شجات  �لدر��شة على  و�عتمدت 
متابعتهم ملدة ت�شل �إىل 17 عاما. وخل�س �لباحثون 
�لطبع  ب���ح���دة  �ت�����ش��م��و�  �ل���ذي���ن  �لأط����ف����ال  �أن  �إىل 
�أكر  كانو�  عاما  و12   6 �شن  بني  و�لقلق  و�لكتئاب 
�أو �لإق��د�م عليه  عر�شة مرتني للتفكري يف �لنتحار 

بني �شن 13 و17 عاما.
حدة  عو�مل  �جتماع  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة،  تو�شلت  كما 
�لطبع و�لكتئاب �أو �لقلق يف �لطفولة، لدى �لفتيات 
�أمثال  �أكر عر�شة مبقد�ر ثاثة  يجعلهن  حتديد� 
�أو حماولت �لنتحار يف �شنو�ت  لاأفكار �لنتحارية 

�ملر�هقة.
�لدر��شة  ب��اح��ث��ي  ك��ب��ري  �أوري،  ما�شيميليانو  وق���ال 
و�أخ�����ش��ائ��ي �ل��ع��اج �ل��ن��ف�����ش��ي، يف جم��م��وع��ة مكجيل 
�لنتحار يف جامعة مكجيل يف مونرتيال،  لدر��شات 

�إن عو�مل حدة �لطبع و�لكتئاب �أو �لقلق تكون و�ردة 
�رتباط  "خطر  ل��ك��ن  �ل��ذك��ور  ح��ال��ة  يف  �أك���رب  ب�شكل 
�أكر  يكون  قد  �لأع��ر����س  بتلك  �لنتحارية  �لأف��ك��ار 

�أهمية فيما يخ�س �لفتيات".
وتابع �لباحثون 674 طفا و754 طفلة يف كيبيك.

و�عتمد فريق �لبحث على معلومات عن حدة �لطبع 
عند �لأط���ف���ال، و���ش��ع��وره��م ب��الك��ت��ئ��اب و�ل��ق��ل��ق وفقا 
لتقييم �أ�شاتذتهم �إىل جانب حديثهم هم �أنف�شهم عن 
�لأفكار �لنتحارية �لتي ر�ودتهم وحماولت �لنتحار 

عندما كانو� يف �شن 13 و15 و17 عاما.
و�أظهر �لتحليل �جلديد، �لذي ن�شرته دورية )جاما 
���ش��اي��ك��اي��رتي( �أن ن��ح��و ف��ت��اة و�ح����دة، م��ن ك��ل ثاث 
�أو  �ل�شديد  و�لكتئاب  �لطبع  بحدة  �ت�شمن  فتيات، 
مرت  �لطفولة  مرحلة  يف  �لقلقة  �ملز�جية  �حل��الت 
ببالها �أفكار �نتحارية �أو حاولت �لنتحار، خال �شن 

�ملر�هقة.
وبني �لفتيان �لذي تظهر عليهم �لأعر��س نف�شها يف 
�لطفولة كانت �لن�شبة و�حد� يف كل ع�شرة مر بنف�س 

�لتجربة يف �ملر�هقة.

اأديل تفقد عقله� ب�شبب 
بيون�شيه

�شاركت  �ملغنية �لعاملية �أديل  جمهورها ومتابعيها عدد� من مقاطع �لفيديو 
حفل  م��ع  وتتفاعل  ترق�س  وه��ي  ه�شتريية  جنونية  بحالة  فيها  ظ��ه��رت 
 Coachella ملغنية �لعاملية  بيون�شيه  �لأخري، �لذي �أحيته �شمن مهرجان�

.Music Festival
وظهرت �أديل يف �لفيديوهات من د�خل منزلها وهي ترق�س ب�"�لبيجاما" 

�أمام �شا�شة �لتلفاز حيث كان يعر�س �حلفل.
وتفاعل متابعوها مع رق�شها �جلنوين هذ� ب�شكل كبري، م�شيدين بعفويتها 
عاقة  تربطهما  و�لتي  بيون�شيه  ل�شديقتها  ودعمها  �لتلقائي  وتفاعلها 
قوية فلم ين�س حمبوها دموع �لأوىل حلظة ت�شلمها 3 جو�ئز ر�شحت لها 

�أي�شاً بيون�شيه، مما دفعها للبكاء على �مل�شرح.


