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قرقا�ش: على اإيران اأن تراجع 
التبجح باحتالل 4 عوا�صم عربية 

•• اأبوظبي- الفجر:

لل�ش�ؤون  الدولة  اأن���ر بن حممد قرقا�ش، وزير  الدكت�ر  قال معايل 
اخلارجية، ام�ش ال�شبت، اإنه كان من الأ�ش�ب على امل�شاعد اخلا�ش 
لرئي�ش جمل�ش ال�ش�رى الإ�شالمي الإيراين، ح�شني اأمري عبداللهيان 
اأن ي�شاأل عن اأ�شباب امل�قف الإماراتي ال�شع�دي البحريني امل�شرتك 

جتاه �شيا�شة اإيران. 
ال��ت���ا���ش��ل الجتماعي  م���ق��ع  ع��ل��ى  ع��ر ح�شابه اخل��ا���ش  واأ����ش���اف، 
اأربع  اأن يراجع التبجح باحتالل  اأنه كان على عبداللهيان  »ت�يرت«، 
ي�ؤكد  واأن  »ال�شق�ط«،  من  خام�شة  على  واحل��ف��اظ  عربية  ع�ا�شم 

�شرورة اأن تراعي اإيران حق�ق اجلرية واأخ�ة الإ�شالم. 

اللجنة الطبية الإماراتية ت�صتكمل 
زياراتها امليدانية مل�صت�صفيات ح�صرموت

•• ح�رضموت-وام: 

ا�شتكملت اللجنة الطبية القادمة خ�شي�شا من دولة الإمارات زيارتها 
يرافقها  ح�شرم�ت  مبحافظة  امل�شت�شفيات  من  ع��دد  اإىل  امليدانية 
اأع�شاء هيئة الهالل الأحمر الإماراتي العاملني يف ح�شرم�ت وذلك 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  تنفيذا 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة بزيادة وتعزيز 
الدعم الطبي املقدم حل�شرم�ت. واطلعت اللجنة يف ي�مها الثالث 
املركزي  �شيناء  اب��ن  م�شت�شفى  هيئة  احتياجات  على  ال��ت���ايل  على 
املركزة  والعناية  والط�ارئ  اخلارجية  العيادات  فيها  مبا  التعليمي 

والأ�شنان والأق�شام الطبية امل�شاندة.              )التفا�شيل �ش2(

وا�سنطن تبلغ اأنقرة بوقف ت�سليح اأكراد �سوريا

تركيا تطلب من اأمريكا الن�صحاب فورا من منبج
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن املتحدث با�شم الرئا�شة الرتكية اإبراهيم كالن، 
ام�ش ال�شبت، اأن ال�ليات املتحدة اأكدت لأنقرة وقف 
ت��زوي��د وح����دات ح��م��اي��ة ال�����ش��ع��ب ال��ك��ردي��ة يف �ش�ريا 
م�شت�شار  اأن  اإىل  ال��رتك��ي  امل�����ش���ؤول  واأ���ش��ار  بال�شالح. 
اأبلغه مراعاة  الأمن الق�مي الأمريكي ماك ما�شرت، 
وا���ش��ن��ط��ن ل��ل��م��خ��اوف الأم��ن��ي��ة ل��رتك��ي��ا ال��ت��ي و�شفها 
ب�����امل�����ش��روع��ة، م���ع ا���ش��ت��م��رار ال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��ت��م��ر بني 

الطرفني.
الرتكي  اجلي�ش  ي�ا�شل  وق��ت  يف  التط�ر  ه��ذا  وياأتي 
ق�شفه املدفعي على مدينة عفرين وحميطها �شمايل 
اإذ اندلعت  ال���ت����ايل،  ال��ث��اين ع��ل��ى  ل��الأ���ش��ب���ع  ���ش���ري��ا 

ا�شتباكات على عدة حماور يف حميط مدينة عفرين.
 400 نح�  مقتل  اجلمعة،  ال��رتك��ي،  اجلي�ش  واأع��ل��ن 
من امل�شلحني الأك��راد منذ بدء العملية الع�شكرية يف 

عفرين.
واعرتف اجلي�ش الرتكي مبقتل 3 من جن�ده خالل 
ف�شائل  م���ن   13 م��ق��ت��ل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���ش��ت��ب��اك��ات، 

املعار�شة ال�ش�رية املتحالفة مع اجلي�ش الرتكي.
ت�شاوو�ش  م�ل�د  الرتكي  اخلارجية  وزير  وطلب  هذا 
من  الن�شحاب  املتحدة  ال�ليات  من  ال�شبت،  اأوغل�، 

منبج ال�ش�رية )على الف�ر(.
تريد  اأن��ق��رة  اأن  لل�شحفيني  الرتكي  ال���زي��ر  واأ���ش��اف 
اأي�شا خط�ات اأمريكية ملم��شة لإنهاء دعم ال�ليات 

املتحدة ل�حدات حماية ال�شعب الكردية ال�ش�رية.
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ق�ات ال�شرعية اليمنية ت�شيطر على جبل �شيفات وت�ا�شل تقدمها لتحرير تعز   )وام(
قائد  الأث���ل���ه،  عبيد  العميد  وق���ال 
اجلي�ش  ق������ات  اإن  ���ش��ع��دة  حم�����ر 
لدعم  العربي  بالتحالف  م�شن�دة 
تخ��ش   ، ال���ي���م���ن  يف  ال�������ش���رع���ي���ة 
معارك �شارية مع ملي�شيا احل�ثي 
حترير  عملية  �شمن  الن��ق��الب��ي��ة 

حمافظة �شعدة من 3 حماور.
اأن ق�ات اجلي�ش زحفت نح�  وذكر 
العديد من امل�قع والتباب املحيطة 
امل��دي��ري��ة، حم��ق��ق��ة تقدماً  مب��رك��ز 

من عنا�شرها و�شط تقدم ق�ات يف 
جبهتي العطفني واملليل.

ويف احلديدة، اأعلن  اجلي�ش اليمني، 
مركز  على  ال�شيطرة  من  اق��رتاب��ه 
احلديدة  ج��ن���ب  ح��ي�����ش  م��دي��ري��ة 
غ���رب ال��ي��م��ن، وذل���ك ب��ع��د حتريره 
ب��دع��م م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي عدة 
وا�شتكمال  ه��ن��اك،  ج��دي��دة  مناطق 
اخل�خة  اجت��اه  من  عليها  احل�شار 

غربا وم�زع جن�با.

ن�عًيا يف خطتها القتالية.
اإىل ذلك، اأ�شاف الأثلة اأن امللي�شيات 
تفر من اأمام ق�ات اجلي�ش وترتك 
م���اق��ع��ه��ا ب��ح��ث��اً ع���ن ال���ن���ج���اة من 

امل�ت.
من جانبه، قال العميد ذياب القبلي 
اإن اليام القادمة   103 قائد ل�اء 
�شتك�ن مليئة باملفاجئات، م�ؤكداً اأن 
ت�شهد  النقالبية  امللي�شيا  �شف�ف 
انهيارات مت�شارعة وفرار الع�شرات 

•• عوا�صم-وام-وكاالت: 

العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق������ات  جن��ح��ت 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  بقيادة 
اليمن  ال�����ش��رع��ي��ة يف  دع���م  وق������ات 
امك�شرى  ت��ب��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  يف 
الع�شكرية  العملية  اإط���ار  يف  اأم�����ش 
اجلي�ش  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  ال����ا����ش���ع���ة 
ال�طني لتحرير حمافظة تعز من 
وذلك  الإي���راين  احل�ثي  ميل�شيات 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  ب����ارزة  مب�����ش��ارك��ة 
الإ�شناد  ت���ف��ري  ع���ر  الإم���ارات���ي���ة 
لق�ات  الل�ج�شتي  والدعم  الناري 
نح�  تقدمها  خالل  ال�شرعية  دعم 

املحافظة .
وتهدف العملية الع�شكرية ال�ا�شعة 
ال�طني  اجلي�ش  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي 
اإىل فك احل�شار املفرو�ش من قبل 
على  الإي��ران��ي��ة  احل���ث��ي  ميل�شيات 
مدينة تعز منذ نح� ثالث �شن�ات.

التحالف  ق��������ات  وا�����ش����ل����ت  وق������د 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
ال�شرعية يف  ال�شع�دية وق�ات دعم 
الغربي  ال�شاحل  يف  تقدمها  اليمن 

اليمني.
مباغتا  ه��ج���م��ا  ال����ق�����ات  و���ش��ن��ت 
ووا�����ش����ع����ا ب���اإ����ش���ن���اد ط������ريان ق�����ات 
الأول  اأم�ش  ي���م  العربي  التحالف 

عدد  وح���ررت  حي�ش  م��دي��ري��ة  على 
م��ن ال��ق��رى وامل��ن��اط��ق ال��ت��اب��ع��ة لها 
ال���ق����ات امل�شلحة  ك��ب��ري م��ن  ب��دع��م 
الإماراتية يف �شربة كبرية مللي�شيات 
خ�شائر  كبدتهم  الإيرانية  احل�ثي 
واأ�شفرت  والعتاد  الأرواح  يف  فادحة 

عن اأ�شر البع�ش منهم.
وت����ا����ش���ل ال���ق����ات ت��ق��دم��ه��ا جتاه 
م��رك��ز ح��ي�����ش وال�����ذي ي��ب��ع��د عنهم 

ح�ايل 8 كيل�مرتات.
و�شيطرت ق�ات دعم ال�شرعية على 
منطقة جبل �شيفان قرب حمافظة 
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإط����ار  يف  ت��ع��ز 
ي��ن��ف��ذه��ا اجلي�ش  ال����ذي  ال���ا���ش��ع��ة 
التحالف  ق���ات  بدعم من  ال�طني 
ال���ع���رب���ي ل��ت��ح��ري��ر امل��ح��اف��ظ��ة من 

ميل�شيات احل�ثي الإيرانية.
وجنحت ق�ات ال�شرعية يف ال�شيطرة 
ميل�شيات  ودح��ر  �شيفان  جبل  على 
احل���ث��ي ال���ذي ك��ان��ت م��ت��م��رك��زة يف 
امل�قع من اأكرث من عامني ون�شف 
مقتل  ع��ن  العملية  اأ���ش��ف��رت  ح��ي��ث 

العديد من عنا�شر امليل�شيات.
اجلي�ش  ق�����ات  اأط��ل��ق��ت  ذل����ك،  اىل 
وا�شعة  ع�����ش��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  ال��ي��م��ن��ي 
مديرية  م��رك��ز  ل��ت��ح��ري��ر  ال�����ش��ب��ت 
كتاف البقع يف �شعدة، من �شيطرة 

امللي�شيات.
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االنتحاري ا�ستخدم �سيارة اإ�سعاف

مئات القتلى واجلرحى بتفجري دموي لطالبان يف كابول

اجلي�ش اليمني يتقدم يف �سعدة من 3 حماور

قوات ال�صرعية توا�صل الن�صر يف عدة جبهات بدعم اإماراتي

•• كابول-وكاالت:

ع���ل���ى الأق�����ل  ���ش��خ�����ش��اً   95 ق���ت���ل 
يف  بجروح  اآخ���رون   151 واأ�شيب 
اإ���ش��ع��اف مفخخة  ���ش��ي��ارة  ان��ف��ج��ار 
كاب�ل،  و�شط  يف  انتحاري  يق�دها 
تبنته  اع���ت���داء  ال�����ش��ب��ت، يف  ام�����ش 
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان وي��ع��د ب��ني الأكرث 

دم�ية يف العا�شمة.
و������ش�����رح م�����������ش������ؤول الت���������ش����الت 
ب�����ري�����الي ه���اليل  يف احل����ك�����م����ة 
بح�زتنا  التي  الأخ��رية  »احل�شيلة 
جريحاً  و151  ق��ت��ي��اًل   95 ه���ي 
بع�ش  لأن  تتغري  اأن  ميكن  لكنها 
اإىل  ن����ق����ل�����ا  ال�����ذي�����ن  امل���������ش����اب����ني 

امل�شت�شفيات يف حالة حرجة«.
واأدى النفجار وه� الثاين حلركة 
غ�ش�ن  يف  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ط��ال��ب��ان 
اأ�شب�ع اإىل حالة من الهلع عندما 
ف��ر ن��اج���ن م���ذع����رون م��ن املكان 
ب��ي��ن��م��ا اك��ت��ظ��ت امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات مع 

تدفق امل�شابني اإليها.
وياأتي الهج�م على خلفية ت�شعيد 

يف هجمات حركة طالبان وتنظيم 
»داع�ش« على العا�شمة التي تعتر 
م���ن اأك����رث امل��ن��اط��ق خ���ط����رة على 

املدنيني يف البالد.
و�شاهد م�ش�ر يف املكان »العديد من 
القتلى واجلرحى« من املدنيني يف 
يبعد  ال��ذي  جمه�ريات  م�شت�شفى 
العامل�ن  كان  اأمتار وحيث  ب�شعة 

الأوروب���ي. ووق��ع النفجار يف حي 
ي�����ش��م مكاتب  امل��دي��ن��ة  م��ك��ت��ظ يف 
املكلف  الأع����ل����ى  ال�������ش���الم  جم��ل�����ش 
طالبان،  ح��رك��ة  م��ع  ب��امل��ف��او���ش��ات 

وبالقرب منه مقر ال�شرطة.
وفد  اأع�������ش���اء  اإن  م�������ش����ؤول  وق�����ال 
الأوروب���ي يف كاب�ل كان�ا  الحت��اد 
داخ���ل »ال��غ��رف��ة الأم��ن��ي��ة« واإن���ه مل 

ي�شجل وق�ع �شحايا بينهم.
تطاير  اإىل  النفجار  ع�شف  واأدى 
زج�����اج ال���ن����اف���ذ ع��ل��ى ب��ع��د مئات 
ال�شكان من  الأمتار بينما �شعر به 
الأقل،  على  كيل�مرتين  بعد  على 
�شغرية  مبان  انهيار  اإىل  اأدى  كما 

جماورة.
»النتحاري  اأن  رح��ي��م��ي  و����ش���رح 

ا�شتخدم �شيارة اإ�شعاف.
وقال عند احلاجز الأول اإنه ينقل 
مري�شاً اإىل م�شت�شفى جمه�ريات، 
ل��ك��ن ق�����ات الأم�����ن ت��ع��رف��ت عليه 
الثاين فقام بتفجري  عند احلاجز 
ال�شيارة املح�ش�ة باملتفجرات«. قبل 

20 دقيقة على وق�ع النفجار.

ال���ط���ب���ي����ن م��ن��ه��م��ك��ني يف ع���الج 
الذين  والأطفال  والن�شاء  الرجال 

اكتظت بهم ممرات امل�شت�شفى.
با�شم  امل���ت���ح���دث  ن���ائ���ب  واأو������ش�����ح 
رحيمي  ن�����ش��رت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اأن النفجار العنيف مرده تفجري 
�شيارة اإ�شعاف مفخخة بالقرب من 
الحتاد  وم��ك��ات��ب  ال��ق��دمي  مقرها 

عنا�شر الأمن ي�شاعدون يف نقل احد جرحى التفجري النتحاري )رويرتز(
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التحالف الدويل يق�صف 
باخلطاأ ع��راق��ي��ة  ق���وة 

•• بغداد-وكاالت:

اأع�����ل�����ن م���������ش�����ؤول ع���راق���ي 
حملي، اأم�ش ال�شبت، مقتل 
معظمهم  ا�شخا�ش  ثمانية 
م����ن ق�������ات الأم�������ن وج����رح 
نح� ع�شرين اآخرين بينهم 
���ش��اب��ط ا���ش��ت��خ��ب��ارات كبري 
���ش��ن��ت��ه طائرة  ق�����ش��ف  اإث�����ر 
ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
ب��اخل��ط��ا ع��ل��ى جت��م��ع لق�ة 
بلدة  و���ش��ط  حملية  اأم��ن��ي��ة 
البغدادي مبحافظة الأنبار 

غرب البالد.
وق��ال امل�����ش���ؤول ال��ذي طلب 
اإن  ا�شمه  ع��ن  الك�شف  ع��دم 
بينهم  اأ���ش��خ��ا���ش  »ث��م��ان��ي��ة 
�شرطة  ا�شتخبارات  �شابط 
ال����ب����غ����دادي وخ���م�������ش���ة من 
ومدنيان  ال�شرطة  عنا�شر 
لطائرات  ق�شف  اإث��ر  قتل�ا 
و�شط  ال������دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
البلدة ا�شتهدف ق�ة حملية 

عن طريق اخلطاأ«.
وبني اجلرحى مدير ناحية 

البغدادي وقائد �شرطتها.
العمليات  قيادة  واأو�شحت 
بيان  العراقية يف  امل�شرتكة 
مالب�شات  لح����ق����ا  �����ش����در 
بفتح  ووع����������دت  احل����������ادث 

حتقيق باحلادث.

ال�صي�صي اإىل اإثيوبيا للم�صاركة 
الأف��ري��ق��ي الحت����اد  بقمة 

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  امل�شري عبد  الرئي�ش  غادر 
القاهرة  م��ط��ار  ام�����ش  ال�����ش��ي�����ش��ي، 
العا�شمة  اإىل  م��ت��ج��ه��ا  ال�������دويل 
الإثي�بية اأدي�ش اأبابا، للم�شاركة يف 
الأفريقي  الحت��اد  قمة  اجتماعات 
القمة  و�����ش����ُت����ع����ق����د  ال�����ث�����الث�����ني. 
يناير  و29   28 ي�مي  الأفريقية 
���ش��ع��ار الن��ت�����ش��ار يف معركة  حت��ت 
م�شتدام  ن��ه��ج  ال��ف�����ش��اد:  م��ك��اف��ح��ة 

نح� حت�ل اأفريقيا.
،ي���ق����م ال��رئ��ي�����ش ال�����ش��ي�����ش��ي خالل 
اجتماع  برئا�شة  الأفريقية،  القمة 

جمل�ش ال�شلم والأمن الأفريقي.
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اأخبـار الإمـارات
اأمريكية راأ�ش اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة وين �صتيت الأمريكية

•• راأ�س اخليمة-وام:

اتفاقية تعاون مع جامعة  راأ�ش اخليمة  الأمريكية يف  وقعت اجلامعة 
بذلك  لت�شم  الأم��ري��ك��ي��ة  مي�شيغان  ب���لي��ة  دي��رتوي��ت  يف  �شتيت  وي��ن 
اجلامعة التي تتخذ من ال�ليات املتحدة مقرا لها اإىل قائمة �شركاء 

اأمريكية راأ�ش اخليمة الدوليني.
ورك�����زت الت��ف��اق��ي��ة - ال��ت��ي ب�����ادرت ب��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة يف اجلامعة 
الأمريكية يف راأ�ش اخليمة وكلية الهند�شة يف جامعة وين �شتيت - على 
برنامج انتقال الطلبة الذي ميكنهم من احل�ش�ل على ال�شهادات من 

اجلامعتني على ال�ش�اء .
على  ينبغي  الأوىل  مرحلتني  اإىل  الطلبة  ان��ت��ق��ال  ب��رن��ام��ج  وينق�شم 

اأع�ام  اإ�شتكمال ثالثة  راأ�ش اخليمة  الطلبة يف اجلامعة الأمريكية يف 
اأع�ام  اأربعة  ي��دوم  ال��ذي  م�شبقا  املعتمد  الهند�شة  �شهادة  برنامج  من 
واحل�ش�ل على معدل عام تراكمي للدرجات يبلغ 3.0 واأن يك�ن�ا بني 
الأربعة الأوائل خالل الأع�ام الثالثة الأوىل من درا�شتهم بالإ�شافة 
وين  جامعة  قبل  م��ن  املطل�ب  اللغ�ية  الكفاءة  م�شت�ى  حتقيق  اإىل 

�شتيت.
و�شيتم ال�شماح له�ؤلء الطلبة بالنتقال اإىل جامعة وين �شتيت يف اإطار 
م�شبقا وخالل  املعتمدة  املناهج  لإ�شتكمال عامني من  الثانية  املرحلة 
ال�شاعات  �شاعة من   16 �شتيت �شينجزون  الأول يف جامعة وين  العام 
يخ�لهم  بحثي  م�شروع  على  العمل  اإىل  بالإ�شافة  املعتمدة  الدرا�شية 
باإنهاء  اإما  الطلبة  �شيق�م  الثاين  العام  التخرج من اجلامعة. وخالل 

من  �شاعات   8 اأو  املعتمدة  الدرا�شية  ال�شاعات  من  كاملة  �شاعة   16
م�شروع  على  العمل  اأخرى يف  �شاعات  ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة و 8 
�شيح�شل  ال��درا���ش��ة  برنامج  اإمت���ام  وعند  املاج�شتري  لأط��روح��ة  بحثي 
الطالب على درجة البكال�ري��ش يف الهند�شة من اجلامعة الأمريكية 
الهند�شة من جامعة وين  املاج�شتري يف  راأ���ش اخليمة وعلى درج��ة  يف 

�شتيت.
الأمريكية  اجلامعة  رئي�ش  العلكيم  حمدان  ح�شن  الروفي�ش�ر  وق��ام 
امل�ش�ؤولني  ك��ب��ري  وي��ل��ه��اي��ت  �شتيفن  وال��روف��ي�����ش���ر  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش  يف 
اإىل  بزيارة  الأكادميية  لل�ش�ؤون  الرئي�ش  ونائب  للجامعة  الأكادمييني 
مقر جامعة وين �شتيت حيث مت ت�قيع التفاقية مع الروفي�ش�ر كيث 
ويتفيلد كبري امل�ش�ؤولني الأكادمييني يف جامعة وين �شتيت اإىل جانب 

اأمبيكا  والروفي�ش�ر  الهند�شة  كلية  الروفي�ش�ر فر�شد فتحي عميد 
ماث�ر عميد كلية الدرا�شات العليا يف جامعة وين �شتيت.

مع  املقبلة  الأع���ام  يف  التعاون  برامج  تط�ير  اإىل  امل�ؤ�ش�شتان  وتتطلع 
نعتر  العلكيم  وق��ال  الطلبة.  وجن��اح  امل�شتمر  التعاون  على  الرتكيز 
جامعة وين �شتيت �شريكا اأكادمييا متميزا �شي�شاهم يف تزويد طالبنا 

بالمكانات الالزمة ليتمكن�ا من حتقيق النجاح والتقدم.
واأ�شاف تتعاون اجلامعة الأمريكية يف راأ�ش اخليمة حاليا مع جمم�عة 
من ال�شركاء الدوليني يف جميع اأنحاء اأفريقيا واآ�شيا واأوروبا واأمريكا 
ال�شمالية مما ي�شاهم يف ت�فري طيف وا�شع من الإمكانات للطالب مبا 
واحد  ملدة ت�شل اىل عام  اخل��ارج  والدرا�شة يف  التبادل  برامج  يف ذلك 

ف�شال عن دورات �شيفية ل�قت اأق�شر .

هزاع بن زايد: اخلزان ال�صرتاتيجي الكبري للمياه خطوة كبرية نحو حتقيق الأمن املائي امل�صتدام
•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي  املجل�ش  نائب رئي�ش  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ هزاع بن  �شم�  قال 
اإن اخل��زان ال�شرتاتيجي الكبري ال��ذي مت اإجن��از معظم  اأب�ظبي  لإم��ارة 
اأعمال بنائه وت�شغيله يف لي�ا مبنطقة الظفرة باأب�ظبي ه� اإجناز كبري 

وخط�ة عمالقة نح� حتقيق الأمن املائي امل�شتدام.
واأكد �شم�ه اأن ت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�شم�  ومتابعة  امل�شلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 
الظفرة كان  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان 
لها الدور الأكر يف حتقيق مبداأ ال�شتدامة يف قطاع املاء والكهرباء مبا 
ي�اكب خطة اأب�ظبي 2030 وا�شرتاتيجية الأمن املائي 2036 لدولة 
الإمارات العربية املتحدة الهادفة اإىل �شمان ا�شتدامة وا�شتمرارية ت�فري 
البالد..  اقت�شاد  من�  وا�شتدامة  وازده���اره  املجتمع  رخ��اء  وحتقيق  املياه 
اأب�ظبي وتاأمني امل�شادر  املائية يف  اأن م�شتقبل امل�ارد  م�شددا �شم�ه على 
التي حتظى  الأول���ي��ات  اأح��د  ال��دول��ة ي�شكالن  املياه يف  اإم���دادات  لت�فري 

باهتمام القيادة احلكيمة ومتابعتها الدائمة.
اخلزان  مل�شروع  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  بعد  ل�شم�ه  ت�شريح  ذل��ك يف  ج��اء 
ال�شرتاتيجي الكبري للمياه يف لي�ا مبنطقة الظفرة والذي يعد اأ�شخم 

 315 من  تتك�ن  �شبكة  وي�شم  العذبة  املياه  لتخزين  العامل  يف  م�شروع 
5.6 مليار  تتجاوز  وبقدرة تخزين  لي�ا  رم��ال �شحراء  بئرا متتد حتت 
جال�ن من املياه العذبة وذلك بح�ش�ر معايل حممد بن اأحمد الب�اردي 
وزير دولة ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل الدكت�ر اأحمد مبارك املزروعي الأمني 
العام للمجل�ش التنفيذي لإمارة اأب�ظبي ومعايل جا�شم حممد ب�عتابه 
خلفان  حممد  الل�اء  ومعايل  التنفيذي  اأب�ظبي  مكتب  رئي�ش  الزعابي 
الأحبابي  حممد  فالح  ومعايل  اأب�ظبي  ل�شرطة  العام  القائد  الرميثي 
رئي�ش دائرة التخطيط العمراين والبلديات و�شعادة رزان خليفة املبارك 
ال�شيعري  �شالح  �شيف  والدكت�ر  اأب�ظبي   - البيئة  لهيئة  العام  الأم��ني 
م��دي��ر ع��ام هيئة م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب���ظ��ب��ي ب��الإن��اب��ة وع���دد م��ن القيادات 

احلك�مية.
واأثنى �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان على اجله�د التي بذلتها هيئة 
اإ�شافة  اأب�ظبي يف تنفيذ هذا امل�شروع الكبري الذي ي�شكل  مياه وكهرباء 
مهمة ملنجزاتها يف هذا القطاع احلي�ي.. م�شريا اإىل اأن الهيئة مبا متتلكه 
الي�م من طاقات كبرية على م�شت�ى اخلرات الب�شرية والفنية وقدراتها 
الإنتاجية من الكهرباء واملاء قادرة على م�ا�شلة م�شرية التف�ق والنجاح 

ل�شمان حتقيق مبداأ ال�شتدامة يف هذا القطاع.
واأ�شاد �شم�ه بال�شراكات القائمة بني م�ؤ�ش�شات الدولة وكرى ال�شركات 
العاملية يف تنفيذ امل�شاريع احلي�ية واملهمة نظرا ملا حتظى به دولة الإمارات 

من مكانة مرم�قة على امل�شت�يني القليمي والدويل.
اأعمال  ا�شتكمال  �شابقا عن  اأعلنت  اأب�ظبي  وكهرباء  مياه  اأن هيئة  يذكر 
اأب�ظبي  اأ�شب�ع  اأعمال  انطالق  هام�ش  على  ال�شرتاتيجي  امل�شروع  هذا 
لال�شتدامة م�ؤكدة بل�غ القدرة التخزينية الكاملة للخزان وبدء الت�شغيل 
الفعلي للم�شروع بنجاح وذلك ب�شحب جزء من املياه املخزنة من ح��ش 
التخزين اإىل �شبكة نقل املياه بنهاية 2017 حيث ي�شم ح��ش التخزين 
حاليا اأكرث من 26 ملي�ن مرت مكعب من املياه اأي ما يعادل 5،6 مليار 

جال�ن مما يتيح ت�فري اإمدادات مياه ال�شرب عند احلاجة.
وي�شهم هذا امل�شروع يف تعزيز الأمن املائي يف اإمارة اأب�ظبي من خالل نقل 
املياه املحالة من حمطات التحلية عر �شبكة الأنابيب وحقنها يف نظام 
اخلزانات اجل�فية البالغة 315 بئرا ت�شل اأعماقها اإىل 80 مرتا حيث 
يتم تر�شيح مياه التحلية حلقنها ف�ق طبقة املياه اجل�فية يف الأح�ا�ش 
الأر���ش وذلك بفعل اجلاذبية كق�ة دافعة  اأنابيب ممتد حتت  عر نظام 
مما يحقق رفاهية املجتمع على املدى الط�يل من خالل املحافظة على 
اإىل تط�ير املزيد من  اإدراك احلاجة  املياه اجل�فية وتنميتها مع  م�ارد 
تلبية  معها  ميكن  مب��رون��ة  امل��ي��اه  لت�فري  وال���ش��رتج��اع  احلقن  م�شاريع 

احتياجات خمتلف القطاعات.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن تكلفة م�شروع التخزين ال�شرتاتيجي للمياه العذبة 
يف لي�ا تقدر ب� 1،61 مليار درهم يف واحدة من اأكرث املناطق جفافا يف 

ل�شخ  �شم   10 فيها  ال�شن�ية  الأم��ط��ار  هط�ل  ن�شبة  تتجاوز  ول  العامل 
اأكرث من 40 ملي�ن جال�ن من احتياطيات املياه العذبة ي�ميا من �شاأنها 

تعزيز اإمدادات مياه ال�شرب عند احلاجة.
يبلغ  كم   300 امل�شروع  لهذا  الأنابيب  خط�ط  ط���ل  اإج��م��ايل  ويتجاوز 
قطر اأكرها 1،2 مرت وقد مت نقل اأجزاء خط�ط الأنابيب اإىل ال�شحراء 
درجات  اأعلى  تطبيق  مع  الدقة  عالية  حلام  تقنية  با�شتخدام  وجتميعها 
املراقبة واملتابعة والفح�ش الدقيق للتاأكد من ج�دة مناطق اللحام وعدم 
واإجراء  ال�شينية  بالأ�شعة  الت�ش�ير  تقنيات  با�شتخدام  للمياه  ت�شريبها 
تتدفق  التي  للمياه  العايل  ال�شغط  قدرتها على حتمل  لفح�ش  جت��ارب 

داخلها على مدى ال�شن�ات ال� 50 املقبلة على الأقل.
ومت خالل امل�شروع ال�شتعانة مب�اد �شديقة للبيئة ح�شب اأعلى امل�ا�شفات 
امل�شروع..  وتنفيذ  اإن�شاء  مراحل  كافة  يف  للمنطقة  واملالئمة  الهند�شية 
وبع�ش  وقائية ومزيج من احل�شى  الت�شرب مب���اد  فقد مت عزل ح��ش 
امل�اد املختارة الأخ��رى حيث تتميز تلك احل�شى مب�شامها الكبرية التي 
اأف�شل كما  بالت�شاوي و�شمان تر�شيحها ب�ش�رة  املياه  متكنها من ت�زيع 
مت ت�شييج حرم احل��ش ب�ا�شطة �شياج ثالثي من �شعف النخيل لإن�شاء 
للمياه اجل�فية  تل�ث  اأي  وتفادي  املياه اجل�فية  عازلة حلماية  منطقة 
األ�اح  با�شتخدام  وامل��راق��ب��ة  الر�شد  م��ع��دات  ت�شغيل  يتم  بينما  املخزونة 

الطاقة ال�شم�شية.

الداخلية و الطريان املدين تطلقان املرحلة الثانية من حملة التوعية ل�صتخدام الطائرات بدون طيار
•• اأبوظبي -وام:  

ممثلًة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ط��ل��ق 
ب����الإدارة  ال��دع��م اجل����ي  اإدارة  يف 
العامة لالإ�شناد الأمني وبالتعاون 
مع الهيئة العامة للطريان املدين 
بالدولة الي�م املرحلة الثانية من 
ا�شتخدام  ح����ل  ال��ت���ع��ي��ة  ح��م��ل��ة 
الطائرات بدون طيار حتت �شعار 
قد  كانت  والتي  امل�ش�ؤول”  “اأنت 
اأُطلقت املرحلة الأوىل منها العام 
املا�شي وت�شتهدف تعزيز الت�عية 
بهذا  املتعلقة  ال�شارية  بالق�انني 

الن�ع من الطائرات.
اأحمد  ال����دك����ت�����ر  ال����ل�����اء  واأك�������د 
وزارة  عام  مفت�ش  الري�شي  نا�شر 
متابعة  رئ��ي�����ش جل��ن��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اجل�ية  ال��ري��ا���ش��ات  ن��ظ��ام  تنفيذ 
الداخلية  وزارة  حر�ش  اخلفيفة 
بالتعاون مع �شركائها على ت�عية 
بكافة  وتعريفهم  املجتمع  اأف���راد 

على التقيد بالأنظمة املتعلقة بهذا 
الن�ع من الريا�شات ل�شمان اأمن 
واملمتلكات  امل�شتخدمني  و�شالمة 
ُت�شكل  ل  حتى  واخلا�شة  العامة 
اأج�اء  و�شالمة  اأم��ن  على  خطراً 

الدولة والطائرات امل�شغلة.
�شيف  ���ش��ع��ادة  ت���ج��ه  وم��ن جانبه 
حممد ال�ش�يدي مدير عام الهيئة 
العامة للطريان املدين اإىل جميع 
اأف��راد جمتمع دولة الإم��ارات من 
بال�شكر  وم���ق���ي���م���ني  م����اط���ن���ني 
العميق والتقدير للتجاوب الكبري 
من  الأوىل  املرحلة  خ��الل  منهم 
نتائجها  تخطت  وال��ت��ي  احل��م��ل��ة 
كل الت�قعات حيث قفز الت�شجيل 
م�شجلة  ط�����ائ�����رة   561 م�����ن 
اآلف  اأرب����ع����ة  اإىل  احل��م��ل��ة  ق��ب��ل 
وانخف�ش  بعدها  طائرة  و100 
الت�شغيل  ح������الت  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 
اآلف  ا���ش��ت��الم  ك��م��ا مت  امل��خ��ال��ف 
اجلمه�ر  م��ن  ال�شتف�شارات  م��ن 

وامل��ه��ت��م��ني ب��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة، اإىل 
و�شم  طريق  ع��ن  احلملة  متابعة 
امل�����ش���ؤول عر  # ان��ت  /ها�شتاق/ 

تطبيق ال�”الن�شتغرام “.
واأو�شح الري�شي اأن القان�ن مينع 
طيار  ب��دون  بالطائرات  التحليق 
امل����ط����ارات  ك����م م����ن   5 ن���ط���اق  يف 
وم���ن�������ش���ات ه����ب�����ط ال����ط����ائ����رات 
ويف  املحظ�رة  واملناطق  العم�دية 

ت�ؤمن  التي  وال��ق���ان��ني  الأن��ظ��م��ة 
خماطر  وجتنبهم  ال�شالمة  لهم 
اإىل  ال�شل�كيات ال�شلبية.. م�شرياً 
ا�شتخدام  الت�عية ح�ل  اأن حملة 
الطائرات بدون طيار “ الدرونز” 
�شمن الريا�شات اجل�ية اخلفيفة 
�شرتكز على ن�شر وتعزيز الت�عية 
تلك  ا�شتخدام  وق���اع��د  بق�انني 
واأمن  �شالمة  ل�شمان  الطائرات 

اجلميع.
اإن احلملة حتمل ع��دد من  وق��ال 
ت��شح  التي  الت�ع�ية  الر�شائل 
ا�شتخدام  وق����ان���ني  ا����ش���رتاط���ات 
بدون طيار من خالل  الطائرات 
الجتماعي  ال���ت����ا����ش���ل  م����اق���ع 
ل����ل�����زارة ع��ل��ى الإن����رتن����ت وذل���ك 
الإع�������الم  اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لالإ�شناد  العامة  ب���الإدارة  الأمني 
ملكتب  العامة  الأم��ان��ة  الأم��ن��ي يف 
�شم� نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء 
ال��داخ��ل��ي��ة داع��ي��اً اجلمه�ر  وزي���ر 

ع��ن مدى  ينم  فانه  اأن من  وه��ذا 
وبامل�شاركة  بامل�ش�ؤولية  الإح�شا�ش 
املجتمع.  وام��ن  �شالمة  يف حفظ 
بات  ال��دول��ة  اأن جمتمع  واأ���ش��اف 
الع�ش�ائي  ال�شتخدام  اأن  ي��درك 
طيار  ب��دون  للطائرات  واخلاطئ 
يف املناطق املحيطة باملطارات ويف 
حتديداً  املدنية  الطائرات  م�شار 
الطائرة  ل�����ش��الم��ة  ت��ه��دي��داً  ي��ع��د 
وال��رك��اب وي��رب��ك ح��رك��ة املالحة 
ي�ؤدي  وبالتايل  بالدولة  اجل�ية 
ال���دراه���م  م���الي���ني  اىل خ�������ش���ارة 
نتيجة ت�قف املطار عن الت�شغيل 
للم�شائلة  امل��خ��ال��ف  ي��ع��ر���ش  مم��ا 
ملدة  بال�شجن  والعقاب  القان�نية 
ط���ي��ل��ة ك��م��ا ي��ع��اق��ب ال��ق��ان���ن كل 
يت�شرت  اأو  ي�شارك  اأو  ي�شاعد  من 

على مرتكب هذا الفعل.
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  ح���ر����ش  واأك�������د 
تب�شيط  ع��ل��ى  امل�����دين  ل��ل��ط��ريان 
اأبعد حد  اإىل  الت�شجيل  اإج��راءات 

اأو  ال�شكنية  اأو  املكتظة  الأم��اك��ن 
التجارية اأو الريا�شية.

ودع���ا اأ���ش��ح��اب ال��ط��ائ��رات بدون 
من  ت�شجيلها  اإىل  ال��درون��ز  طيار 
الت�شجيل  “نظام  من�شة  خ���الل 
امل��������ح�������د مل����ن����ت����ج����ات واأن�����ظ�����م�����ة 
التي  طيار”  ب���دون  “الطائرات 
الطائرات  ه��ذه  معل�مات  ت���ف��ر 
وم���ط���اب���ق���ت���ه���ا م�����ع امل����ا����ش���ف���ات 
والتي  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
و�شعتها جلنة متابعة تنفيذ نظام 
الريا�شات اجل�ية اخلفيفة وهي 
اإلكرتونية اطلقت م�ؤخراً  من�شة 
�شيتم  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  لت�شجيل 
الدولة  اأج�������اء  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
ومعايري  ا������ش�����رتاط�����ات  ح�������ش���ب 
الأج�����ه�����زة امل���ع���ن���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
الإلزامي  التطبيق  مع  بالتزامن 

للت�شجيل .
الري�شي جميع م�شتخدمي  وحث 
اخلفيفة  ال��ري��ا���ش��ات  ومم��ار���ش��ي 

وحددت املناطق امل�شم�ح الطريان 
فيها من خالل التطبيق املخت�ش 
والذي ي�شهل حتميله لكافة اأن�اع 
اله�اة  وي�شاعد  الذكية  اله�اتف 
على ممار�شة ه�اياتهم بعيدا عن 

املطارات اأو الأحياء ال�شكنية. 

ودعا ال�ش�يدي اأولياء الأم�ر اإىل 
للطريان  العامة  الهيئة  م�شاركة 
لتحقيق  امل���������ش�����ؤول����ي����ة  امل��������دين 
م�����ش��ت���ي��ات اأع���ل���ى م���ن الل���ت���زام 
ال�شادرة  الق�انني  و  بالت�شريعات 

بهذا ال�شاأن بني ال�شباب.

اللجنة الطبية الإماراتية ت�صتكمل زياراتها امليدانية مل�صت�صفيات ح�صرموت
•• ح�رضموت-وام: 

القادمة  الطبية  اللجنة  ا�شتكملت 
الإم��ارات زيارتها  خ�شي�شا من دولة 
امل�شت�شفيات  م��ن  ع��دد  اإىل  امليدانية 
مبحافظة ح�شرم�ت يرافقها اأع�شاء 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح����م����ر الإم����ارات����ي 
العاملني يف ح�شرم�ت وذلك تنفيذا 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  ل��ت���ج��ي��ه��ات 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�شلحة بزيادة وتعزيز الدعم الطبي 

املقدم حل�شرم�ت.
الثالث  ي���م��ه��ا  ال��ل��ج��ن��ة يف  واط��ل��ع��ت 
هيئة  اح��ت��ي��اج��ات  على  ال��ت���ايل  على 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب������ن ����ش���ي���ن���اء امل����رك����زي 
التعليمي مبا فيها العيادات اخلارجية 
والط�ارئ والعناية املركزة والأ�شنان 

والأق�شام الطبية امل�شاندة.
وب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة م���ع امل�����ش���ؤول��ني يف 
امل�شت�شفى الحتياجات الطبية لرفع 
الكفاءة لتقدمي الرعاية املثلى لأبناء 

ح�شرم�ت.
اجلديد  امل��ب��ن��ى  ال��ل��ج��ن��ة  زارت  ك��م��ا 
مل�شت�شفى الأم�مة والطف�لة مبنطقة 
40 �شقة الذي بني وت�قف بناوؤه منذ 

�شامال  م�شحا  اأج����رت  ح��ي��ث  ���ش��ن���ات 
لحتياجاته الراهنة من الت�شطيبات 
الداخلية وجتهيزه بالأثاث والأدوات 
والتجهيزات  الطبية  وامل�����ش��ت��ل��زم��ات 
امل�ازنة  درا���ش��ة  ج��ان��ب  اإىل  الأخ����رى 
من  الب�شرية  والعنا�شر  الت�شغيلية 

اأطباء وا�شت�شاريني وممر�شني.
واأكد الدكت�ر ريا�ش حب�ر اجلريري 
العامة  ال�����ش��ح��ة  م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب 
اأهمية  ح�شرم�ت  ب�شاحل  وال�شكان 
 “ 40” �شقة  ب���  اجل��دي��د  امل�شت�شفى 

ل�شكان حمافظات ح�شرم�ت واملهرة 
و�شب�ة وجزيرة �شقطرى.

الق�شام  اأه���م  على  اللجنة  وت��ع��رف��ت 
واخلدمات التي �شيقدمها امل�شت�شفى 
ال��ت���ل��ي��دي��ة وي�شم  ال���ط����ارئ  م��ن��ه��ا 
وق�شما  الن�شاء  لأمرا�ش  اأق�شام  عدة 
جانب  اىل  لل��شع  وغ��رف��ة  ل��ل���لدة 
ق�شم  منها  ب��الأط��ف��ال  العناية  ق�شم 
اخل�������دج وم����ع����اجل����ة الأط������ف������ال من 
وال�شهالت  التغذية  ���ش���ء  اأم��را���ش 
املتط�رة  وال��ع��ن��اي��ة  ال���ع���ام  وال��ق�����ش��م 

العناية  وق�شم  الأم��را���ش  بع�ش  من 
املركزة يف امل�شت�شفى.

واأعرب الدكت�ر اجلريري عن جزيل 
ال�شم�  ل�����ش��اح��ب  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد 
وحر�ش  له��ت��م��ام  امل�شلحة  ل��ل��ق���ات 
ال��ق��ط��اع ال�شحي  ���ش��م���ه ع��ل��ى دع���م 
جميع  يف  املحافظة  اأب��ن��اء  وم�شاعدة 

املجالت.
واأ�����ش����اد ب���ه���ذه امل����ب����ادرة الإم���ارات���ي���ة 

بح�شرم�ت  ال�شحي  القطاع  لدعم 
لتقييم  املخت�شني  وف��د من  واإر���ش��ال 
والتعاون  م�شت�شفى  ك��ل  اح��ت��ي��اج��ات 
للتط�ير  ا�شرتاتيجي  ت�ش�ر  لطرح 
اأف�شل  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  اأج�����ل  م���ن 
للمر�شى بح�شرم�ت والتي تاأتي يف 
الإماراتية على  القيادة  اإط��ار حر�ش 
بح�شرم�ت  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  دع���م 
لأبناء  التنم�ية  القطاعات  وخمتلف 
املحافظة من اأجل معاجلة م�شكالت 

الكهرباء وقطاع ال�شحة.
اأن ه���ذه ال���زي���ارات  واأك������دت ال��ل��ج��ن��ة 
ا�شتمرار  اإط�����ار  يف  ت���اأت���ي  ال��ت��ف��ق��دي��ة 
ب��رام��ج دع���م ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي التي 
تنفذها دولة الإمارات والطالع عن 
كثب على م�شت�ى اخلدمات ال�شحية 
الحتياجات  وحت����دي����د  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا 

الالزمة يف هذا ال�شاأن.
و�شددت على اأن هذه اجله�د ت�شاف 
اإىل م��ا ق��دم��ت��ه دول���ة الإم������ارات من 
خدمات يف اإطار �شراكة ا�شرتاتيجية 
لتق�ية  العاملية  ال�شحة  منظمة  مع 
خالل  من  ال�شحي  النظام  واإنعا�ش 
م�شت�شفى  ع�����ش��ري��ن  وت���اأه���ي���ل  دع����م 
ن��ظ��ام الإح���ال���ة يف خمتلف  وت��ق���ي��ة 

مناطق اليمن.

الأعلى لالأمومة والطفولة يثمن اإطالق 
الداخلية تطبيق حمايتي

•• اأبوظبي -وام:  

اأعربت الرمي عبداهلل الفال�شي الأمني العام للمجل�ش 
وتقديرها  �شكرها  ع��ن  وال��ط��ف���ل��ة  ل��الأم���م��ة  الأع��ل��ى 
املط�ر  الداخلية على اطالقها تطبيق حمايتي  ل���زارة 
والأول من ن�عه على م�شت�ى العامل ل�شتالم بالغات 
لها عقب اطالق  الإ�شاءة لالأطفال. وقالت يف ت�شريح 
هذا التطبيق على هام�ش عر�ش تقرير الدولة الثالث 
انها  املتحدة بجنيف  ال�شامل حلق�ق الن�شان يف الأمم 
تثمن هذا التطبيق املط�ر والذي كان له اثر كبري على 
بهم  والعتناء  الم��ارات بحماية الطفال  دولة  اهتمام 
واحلفاظ عليهم من كل �ش�ء. واأ�شادت الرمي الفال�شي 
وجه�د  الطفل  حماية  ومركز  الداخلية  وزارة  بجه�د 
وا�شتمرارهم  دائما  واإب��داع��ه��م  املحرتف  عملهم  فريق 
يف خ��دم��ة وح��م��اي��ة الأط��ف��ال يف ك��ل م��ك��ان يف الم���ارات 

وجناحهم الكبري يف ت�شميم هذه اخلدمة املبتكرة.
اهتماما كبريا من  التطبيق لقى  ان هذا  واأ�شارت اىل 
الن�شان  م���ؤمت��ر جنيف حل��ق���ق  امل�����ش��ارك��ني يف  ج��ان��ب 
واثن�ا عليه باعتباره خط�ة متقدمة اىل المام ويطبق 

لأول مرة على م�شت�ى العامل .
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  ان  واك���دت 
الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ش الأعلى لالأم�مة 

ال�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطف�لة 
ت���ج��ه دائ���م���ا ب��ات��خ��اذ اي ق����رار او ب��رن��ام��ج ي��دع��� اىل 
م�شاعدة الطفال يف احل�ش�ل على الرعاية والهتمام.

وقالت الفال�شي ان هذا التطبيق يتنا�شب مع الجندة 
مع  وكذلك  املتحدة  العربية  الم��ارات  لدولة  ال�طنية 
واخلطة  والطف�لة  لالأم�مة  ال�طنية  ال�شرتاتيجية 
الهمم  ا�شحاب  حق�ق  لتعزيز  ال�طنية  ال�شرتاتيجية 
اطلقت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت   -2021  2017
هذا التطبيق املط�ر والذي يق�م على منح امل�شتخدمني 
بطريقه  لالأطفال  الإ���ش��اءة  ب��الغ��ات  فتح  على  ال��ق��درة 
�شهله واحلفاظ على �شرية ه�ية املبلغ وال�شحايا ويتم 
معه  للتعامل  املخت�شة  ال�شرطية  للق�ة  البالغ  حت�يل 

ب�شكل ف�ري.
فتح  على  ال��ق��درة  امل�شتخدمني  مبنح  التطبيق  وي��ق���م 
وحتافظ  �شهله  بطريقه  ل��الأط��ف��ال  الإ����ش���اءة  ب��الغ��ات 
حت�يل  يتم  حيث  وال�شحايا  املبلغ  ه���ي��ة  �شرية  على 
البالغ لالأجهزة ال�شرطية املخت�شة للتعامل معه ب�شكل 

ف�ري.
الق�انني  ع��ن  ن��ب��ذه  مل�شتخدميه  التطبيق  ي���ف��ر  ك��م��ا 
والت�شريعات ذات ال�شلة بحماية الطفل وميكن ا�شتخدام 
هذا التطبيق من كافة فئات املجتمع مثل اأولياء الأم�ر 

واملدر�شني والأطباء والأطفال اأنف�شهم.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكت�م                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى ال��شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القي�ين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الك�رني�ش  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اتفاقية تعاون بني جامعتي عجمان والعاملية الفرن�صية للطب التقوميي
•• عجمان-وام:

وقعت جامعة عجمان اتفاقية تعاون مع اجلامعة العاملية الفرن�شية للطب 
ا�شطرابات  ل��ع��الج  التق�ميي  للطب  احل��دي��ث��ة  ال��ط��رق  لت��ب��اع  التق�ميي 

مف�شل الفك ال�شدغي.
ال�شغري مدير اجلامعة  الدكت�ر كرمي  التفاقية عن جامعة عجمان  وقع 
الطب  ل�حدة  التنفيذي  الرئي�ش  �شتاف  الدكت�ر  الفرن�شية  اجلامعة  وعن 
ال�شالح نائب مدير  الدكت�ر خالد  التق�ميي يف اجلامعة بح�ش�ر كل من 
طب  كلية  عميد  فنا�ش  اأب���  �شامل  والدكت�ر  الأكادميية  لل�ش�ؤون  اجلامعة 

الأ�شنان بجامعة عجمان.
وا�شتعر�ش الدكت�ر �شتاف خالل ور�شة عمل مت تنظيمها على هام�ش ت�قيع 

ال�شدغي  الفك  مف�شل  ت�شيب  التي  املختلفة  ال�شطرابات  اأن���اع  املذكرة 
والطرق املتبعة لت�شخي�شها وعالجها.

وتناول الطرق التق�ميية املختلفة املتبعة يف عالج مف�شل الفك والتي من 
�شاأنها اأن تقلل احلاجة للتدخل اجلراحي يف عالج هذه ال�شطرابات وتعمل 
ا�شطرابات  ع��ن  الناجمة  والت�شنجات  والآلم  ال���ش��ط��راب��ات  ت�شكني  على 

املف�شل الفكي والع�شالت الفكية املحيطة به.
الطب  يف  عامليا  معتمدة  دورات  لعقد  ا���ش��ت��ع��داده  �شتاف  ال��دك��ت���ر  واأب����دى 
التق�ميي والتي من �شاأنها اأن تتيح فر�ش العمل لالأطباء يف خمتلف الدول 
كانت قد  التق�ميي  للطب  الفرن�شية  اأن اجلامعة  اإىل  .. م�شريا  الأوروبية 
عقدت عدة اتفاقيات تعاون مع كليات طب الأ�شنان يف عدة جامعات مرم�قة 

يف اململكة املتحدة واإ�شبانيا.

انطالق معر�ش وموؤمتر »اآراب هيلث« غدا بدبي 
•• دبي-وام:

ال��دورة الثالثة والأربعني من معر�ش   تنطلق ي�م غد بدبي فعاليات 
وم�ؤمتر ال�شحة العربي 2018 »اآراب هيلث« الذي يعد اأكر ملتقى 
ال�شرق  مبنطقة  ال�شحية  الرعاية  جمال  يف  واملتخ�ش�شني  للمهنيني 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  اأي��ام  اأربعة  وي�شتمر  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
العاملي للم�ؤمترات واملعار�ش. و�شيتيح احلدث - الذي �شي�شتقبل هذا 
العام اأكرث من 4200 �شركة عار�شة ونح� 100 األف م�شارك وزائر 
اأحدث  العامل - من�شة مثالية لعر�ش  من اأكرث من 150 دولة ح�ل 
التقنيات والبتكارات يف املجال الطبي ويعتر فر�شة مثالية للت�ا�شل 
مع العاملني يف جمال الرعاية ال�شحية وح�ش�ر اجلل�شات املتخ�ش�شة 

وامل�شاركة يف امل�ؤمترات املعتمدة للتعليم الطبي امل�شتمر.

جديدة  فعالية  ال�شخ�شية  ال�شحية  الرعاية  تقنيات  منطقة  وتعتر 
يف معر�ش »اآراب هيلث 2018 »حيث �شتمكن العار�ش�ن من ت�شليط 
ال�شحية  الرعاية  تقنيات  يف  اإليه  الت��شل  مت  ما  اأح��دث  على  ال�ش�ء 
»الذكية« التي تربط املر�شى بالأطباء وامل�شت�شفيات والعيادات خا�شة 
يف ظل انت�شار اأمرا�ش ال�شكري وال�شمنة باملنطقة حيث �شت�شاهم اأجهزة 
الرعاية ال�شحية ال�شخ�شية الذكية يف م�شاعدة املر�شى والأطباء على 
الدم  البدنية و�شغط  اللياقة  مراقبة حالتهم ال�شحية وكذلك تتبع 
يف  العاملية  للمبيعات  الرئي�ش  نائب  بانرث  دي��ف  وق��ال  ال��ن���م.  ون�عية 
�شركة »اإنف�رما« - اجلهة املنظمة ملعر�ش وم�ؤمتر »اآراب هيلث« - انه يف 
ظل تزايد اأهمية التقنيات القابلة لالرتداء كجزء اأ�شا�شي من اأ�شل�ب 
ال�شخ�شية  ال�شحية  الرعاية  تقنيات  �شت�شكل منطقة  الي�مية  حياتنا 

عن�شرا اأ�شا�شيا يف معر�ش هذا العام و�شتك�ن يف �شدارة امل�شهد.

الإمارات.. دور فاعل لتخفيف معاناة الالجئني حول العامل
•• اأبوظبي -وام: 

العربية  الم���ارات  دول��ة   ت�شطلع 
امل��ت��ح��دة ب���دور ف��اع��ل وم���ؤث��ر على 
ال�����ش��ع��ي��د ال����دويل يف جم���ال دعم 
وم�شاعدة الالجئني مبختلف دول 
ال�شطرابات  تعاين  التي  ال��ع��امل 

والأو�شاع غري امل�شتقرة.
ومل ت��دخ��ر دول���ة الم����ارات جهدا 
ال���ع����ن ل��ك��ل م���ن دفعتهم  مل���د ي���د 
اأوط���ان���ه���م  ت�����رك  اإىل  ال�����ظ�����روف 
بحثا  اأخ���رى  اأم��اك��ن  اإىل  واللج�ء 
باتت  وال�شتقرار حتى  الأمن  عن 
ت�����ش��ك��ل نقطة  الم���������ارات  ج���ه����د 
النطالق الأ�شا�شية يف كل حترك 
امل�شكلة  ه��ذه  معاجلة  نح�  دويل 
امل���ت���ف���اق���م���ة.. م����ع و�����ش�����ل ع���دد 
العامل يف بداية عام  الالجئني يف 
لجئ  ملي�ن   22،5 اىل   2017
الأمم  منظمة  اإح�شائيات  بح�شب 

املتحدة.
وت��ع��ك�����ش ال��ت��ج��رب��ة الإم���ارات���ي���ة يف 
منظ�مة  ال���الج���ئ���ني  م�������ش���اع���دة 
يق�م عليها  التي  الإن�شانية  القيم 
جم��ت��م��ع��ه��ا امل���ح���ل���ي امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
جميع  واح��رتام  واملحبة  الت�شامح 
ال���ث���ق���اف���ات والأدي���������ان والأع�������راق 

الب�شرية.
ملعاناة  الإم���ارات  ا�شتجابة  وت�شكل 
ال��الج��ئ��ني ال�����ش���ري��ني يف ك��ل من 
ولبنان  الها�شمية  الأردنية  اململكة 
وغريها من الدول جتربة فريدة 
مط�ل  ع��ن��ده��ا  ال��ت���ق��ف  ت�شتحق 
وال��ع��ر يف  ال��درو���ش  ل�شتخال�ش 
الإن�شانية  الزم����ات  اإدارة  كيفية 
وال���ت���خ���ف���ي���ف م����ن ح������دة اأث����اره����ا 

ال�شلبية.
ويبلغ اإجمايل الدعم الذي قدمته 
ال�ش�ريني  ل��الج��ئ��ني  الإم���������ارات 
ا�شتقبلت  و  دولر..  ملي�ن   854
على اأرا�شيها اأكرث من 130 األف 
�ش�ري منذ 2011 مانحة اإياهم 
العي�ش  لهم  تتيح  اإقامة  تاأ�شريات 

الكرمي.
وميثل املخيم الإماراتي- الأردين 
الفه�د«  »م��ري��ج��ي��ب  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ب���ال���ق���رب م����ن م���دي���ن���ة ال����زرق����اء 

الإن�شانية  اجله�د  ذروة  الأردن��ي��ة 
الالجئني  ل����غ�����ث  الإم�����ارات�����ي�����ة 
وذل����ك  الأردن..  يف  ال�������ش����ري���ني 
امل�شت�ى  العالية  معايريه  بف�شل 

واإمكاناته املختلفة.
ال������ذي ت�شل  امل���خ���ي���م  وي��ت�����ش��م��ن 
الف   25 اإىل  ال�شتيعابية  طاقته 
متن�عة  خ���دم���ات  ب���اق���ة  ���ش��خ�����ش 
و���ش��ب��ل رف��اه��ي��ة ي��ن��در وج���ده��ا يف 
امل��خ��ي��م��ات الأخ����رى م��ث��ل املالعب 
وقاعة تلفزي�ن لالأطفال واأخرى 
املدار�ش  اإىل  بالإ�شافة  للن�شاء.. 
وم�����رك�����ز ط����ب����ي ي�������ش���م ع����ي����ادات 
جتارية  وم��ن��ط��ق��ة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

ومطبخاً.
وي�����ش���د امل��خ��ي��م ح��ال��ة م��ن الأم���ن 
التخطيط  عن  الناجمة  والهدوء 
املخيم  لإدارة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
الإماراتي  الإغ��اث��ة  »فريق  بقيادة 
مل  ال��������ذي  الأردن«  يف  امل������ح�����د 
واملرافق  اخلدمات  بت�فري  يكتِف 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 
على  عمد  ب��ل  فح�شب  ال��الج��ئ��ني 
خللق  حم��اول��ة  يف  فيها  اإ�شراكهم 
وي�شعى  نف�شه  يعيل  منتج  لج��ئ 
للتخل�ش من ال�شغ�ط عن طريق 
الختالط بالآخرين والعمل على 

م�شاعدتهم.
األف  ل��ب��ن��ان م��ئ��ات  وي�����ش��ت��ف��ي��د يف 
ال�����������ش������ري�����ني من  ال������الج������ئ������ني 
امل�����ش��اع��دات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا هيئة 
ال�����ه�����الل الأح������م������ر الإم�������ارات�������ي 

الق�شية  ب���دع���م  و����ش���ع���ب���اً  ق����ي����ادة 
احلياة  �شبل  وتاأمني  الفل�شطينية 

لالجئني منهم.
الإم����ارات عزمها  اأعلنت  وم���ؤخ��راً 
ع�����ل�����ى ت������ق������دمي ح�����زم�����ت�����ني من 
م�����ش��اه��م��ات ال���دع���م امل����ايل لالأمم 
 15 ب��ق��ي��م��ة  الأوىل  امل����ت����ح����دة: 
ل�كالة  خم�ش�شة  دولر  م��ل��ي���ن 
وت�شغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال����الج����ئ����ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
ال�شرق الأدنى »الأونروا« لإعانتها 
الأ�شا�شية  ب��راجم��ه��ا  تنفيذ  ع��ل��ى 
الفل�شطينيني..  الالجئني  جت��اه 
والثانية بقيمة مماثلة �شتخ�ش�ش 
لدعم اأن�شطة هيئة الأمم املتحدة 
للمراأة على مدى ال�شن�ات الثالث 

املقبلة.
وت��ع��ّد الإم������ارات م��ن اأه����م ال���دول 
بها  ت��ق���م  ال��ت��ي  امل�����ش��ان��دة للجه�د 
م�شالح  رع����اي����ة  يف  »الأون������������روا« 
وحاجات الالجئني الفل�شطينيني 
يف خميمات ال�شفة الغربية وقطاع 
غزة والأردن ولبنان و�ش�ريا حيث 
قامت بدعم بناء مدار�ش ومراكز 
����ش���ح���ي���ة وب�����رام�����ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
الأزم���ات  ح���ّدة  حم��اول��ة لتخفيف 

املالية التي تعانيها ال�كالة.
دول���ة  ت�����رتدد  ال�������ش����م���ال مل  ويف 
الإمارات ف�ر حدوث املجاعة هناك 
يف عام 2011 باإر�شال م�شاعدات 
والالجئني  املحتاجني  عاجلة اىل 
الذين نزح�ا من املناطق املنك�بة 

العراء  وبات�ا يف  بي�تهم  اجنرفت 
اإق��ام��ة خميمات  اإىل  ���ش��ارع  ح��ي��ث 
الألف من  مئات  وت�زيع  الإي����اء 
والبطانيات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��الل 
امل��ت�����ش��رري��ن.. كما  والأدوي�����ة على 
اأ���ش��ه��م يف مت���ي��ل م�����ش��اري��ع اإع����ادة 

تاأهيل املناطق املت�شررة.
وجتاوبا مع معاناة لجئني جن�ب 
ال�����ش���دان يف اأوغ���ن���دا وق��ع��ت دولة 
2016 اتفاقية  الإم���ارات يف ع��ام 
ال�����ش��ام��ي��ة لالأمم  امل��ف������ش��ي��ة  م���ع 
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بتقدمي 
وذلك  دره��م  ملي�ن   14.5 مبلغ 
ل�شالح  م�����ش��اري��ع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دع���م���اً 
لجئي جن�ب ال�ش�دان واملجتمعات 

امل�شيفة يف اأوغندا.
�شاحب  وج���ه   2017 م��اي���  ويف 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
دبي  ال���زراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
»رعاه اهلل« وقرينته �شم� الأمرية 
املدينة  رئي�شة  احل�شني  بنت  هيا 
الإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
الإغاثة  م���اد  من  �شحنة  بتم�يل 
ملي�ناً  قيمتها  ت��ب��ل��غ  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اإىل  دره��م��اً  و465  األ��ف��اً  و658 
اأوغ����ن����دا ل�����ش��ال��ح ال��الج��ئ��ني من 

جن�ب ال�ش�دان هناك.
الروهينجا  الالجئني  اأزم��ة  واإزاء 
ق��دم��ت الإم������ارات من���ذج��ا رائ���دا 
الطارئة  الح���ت���ي���اج���ات  دع�����م  يف 
لالجئني الروهينجا يف بنغالدي�ش 

اخلريية  امل�ؤ�ش�شات  م��ن  وغ��ريه��ا 
امل�شاعدات  وتت�شمن  الإماراتية.. 
امل������اد ال��غ��ذائ��ي��ة وت����ف���ري امل����اأوى 
وتاأمني مياه  ال�شحية  واخلدمات 
�شاحلة لل�شرب وال�شرف ال�شحي 
بع�ش  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م����ايل  ودع�����م 

املدار�ش واجلامعات اللبنانية.
كذلك جانبا  الإم��ارات  وتخ�ش�ش 
امل�����ش��اع��دات لالجئني  م��ن  ك��ب��رياً 
كرد�شتان  اإق���ل���ي���م  يف  ال�����ش���ري��ني 
هيئة  تغطي خطة  العراق.. حيث 
ت�فري  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل 
 50 لنح�  ال�شت�ية  الحتياجات 
األفاً و500 لجئ داخل حمافظة 
اأربيل يف خميمات عربد وق��شتبة 
وك�رك��شك ودار �شكران وبا�شرمة 

وناكري وك�يالن.
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ج��ه���د  ت��غ��ف��ل  ومل 
الالجئني  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
خ�ش��شاً  ال��ي���ن��ان  يف  ال�����ش���ري��ني 
»ال�����ه�����الل الأح����م����ر  يف خم���ي���م���ي 
ولري�شا..  ريت�ش�نا  يف  الإماراتي« 
ح����ي����ث ي�������ش���ت���ف���ي���د م�����ن ب���رن���ام���ج 
امل�شاعدات التي تقدمها الهيئة يف 

الي�نان 50 األف لجئ.
الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  و 
دعم  اأن  دائ���م���ا  الإم��������ارات  اأك������دت 
وت�فري  الفل�شطينيني  الأ���ش��ق��اء 
�شبل احلياة الكرمية لهم وتاأمني 
يف  ي��اأت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  احتياجاتهم 
اأول�ياتها.. وذلك يف اإطار  �شدارة 
الإمارات  لدولة  الرا�شخ  الل��ت��زام 

جراء اجلفاف حيث د�شنت ج�شرا 
العا�شمة  م����ع  وب����ح����ري����ا  ج�����ي����ا 
م���ق���دي�������ش���� ل���ن���ق���ل امل���������ش����اع����دات 
خمتلف  �شملت  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 

�شن�ف الأغذية والأدوية.
وق���دم���ت الإم�������ارات خ���الل عامي 
م�شاعدات  و2013   2012
دره�����م  م���ل���ي����ن   283 ت����ت����ج����اوز 
 50 اىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ل��ل�����ش���م��ال 
بتقدميها  ت��ع��ه��دت  دولر  م��ل��ي���ن 
م�ؤمتر  خالل  ال�ش�مايل  لل�شعب 
ل��ن��دن ال��ث��اين ال���ذي عقد يف �شهر 
عملت  ك��م��ا   ..2013 ع���ام  م��اي��� 
ال�ش�ماليني  على تخفيف معاناة 
جراء قلة مياه ال�شرب حيث نفذت 
يف  الب���ار  لفتح  طم�حة  م�شاريع 

مناطق متفرقة من البالد.
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  وت���ب���ذل 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ش الدولة »حفظه اهلل« جه�دا 
مميزة لتح�شني الأو�شاع الإن�شانية 
ال�شعب  ي��ع��ي�����ش��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ب��ة 
الفي�شانات  ج����راء  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
والك�ارث الطبيعية التي تتعر�ش 

لها باك�شتان بني فرتة واأخرى.
مل�شاعدة  الإماراتي  امل�شروع  ولعب 
الفي�شانات  ف����رتة  يف  ب��اك�����ش��ت��ان 
وا�شعة  اأج����زاء  لها  تعر�شت  ال��ت��ي 
 2010 ب��اك�����ش��ت��ان يف ع��ام��ي  م���ن 
جندة  يف  ك���ب���ريا  دورا  و2011 
وم���������ش����اع����دة ال����الج����ئ����ني ال���ذي���ن 

 7 بتقدمي  ال��دول��ة  تعهد  ت�شمن 
معاناة  لتخفيف  دولر  م��الي��ني 

ه�ؤلء الالجئني.
ت���ج��ي��ه��ات �شاحب  ذل����ك  و���ش��ب��ق 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
دبي  ال���زراء حاكم  رئي�ش جمل�ش 
تلبية  ج���اءت  ال��ت��ي   - اهلل«  »رع����اه 
املف��شية  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  ل��ل��ن��داء 
ل�ش�ؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية 
الالجئني - وذلك بتم�يل رحالت 
الإغاثة اجل�ية التي انطلقت من 
اخلا�شة  ال����ط�����ارئ  م�����ش��ت���دع��ات 
وال�اقعة  ال��الج��ئ��ني  مب��ف������ش��ي��ة 
للخدمات  العاملية  دب��ي  مدينة  يف 
الإن���������ش����ان����ي����ة وق������د ح���م���ل���ت تلك 
اأ�شا�شية  اإغ���اث���ة  م�����اد  ال���رح���الت 
على �شكل خيم واأغطية واقية من 

املطر.
ال�شم�  �شاحب  ح��رم  ترعت  كما 
اآل مكت�م  ال�شيخ حممد بن را�شد 
احل�شني  ب��ن��ت  ه��ي��ا  الأم����رية  �شم� 
للخدمات  العاملية  املدينة  رئي�شة 
ملي�ن   1.5 مب��ب��ل��غ  الإن�����ش��ان��ي��ة 
درهم لت�فري املاأوى وم�اد الإغاثة 
 14000 ملا يقرب من  الأ�شا�شية 
م�ؤ�ش�شة  ق���دم���ت  ف��ي��م��ا  لج������ئ.. 
»القلب الكبري« وبت�جيهات قرينة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
ال�شيخة ج�اهر بنت حممد  �شم� 
القا�شمي دعما مببلغ 367300 

درهم ا�شتفاد منه 4700 لجئ.

انطالق »حملة ال�صتجابة الإماراتية للنازحني ال�صوريني - �صتاء 2018« يف لبنان
•• بريوت -وام: 

الإن�شانية  ال�ش�ؤون  ملحقية  اأطلقت 
والتنم�ية ب�شفارة الدولة يف بريوت 
»ح���م���ل���ة ال����ش���ت���ج���اب���ة الإم����ارات����ي����ة 
 2018 �شتاء  ال�ش�ريني  للنازحني 
عدة  من  مقدمة  بهبات  لبنان«   –

احلملة  ان  ب��������ريوت  يف  ال������دول������ة 
�شتغطي جميع املحافظات اللبنانية 
والكرث  احل��دودي��ة  املناطق  خا�شة 
بالتعاون  وذل��ك  وتهمي�شاً  ح��رم��ان��اً 
النازحني  ل�ش�ؤون  الدولة  وزارة  مع 
وج���ه���ات ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة اأخ���رى 
»هيئة الإغاثة وامل�شاعدات الإن�شانية 

����ش����اء خ��ا���ش��ة ب��ع��د الط������الع على 
النزوح  واق��ع  ومعاينة  الحتياجات 
الراهنة  احلملة  ان  يذكر  ال�ش�ري. 
يتم  التي  ال��ت���ايل  على  الثالثة  ه��ي 
اط��الق��ه��ا يف اإط���ار ال��ت��زام الم���ارات 
الن�����ش��اين واخل���ريي ب��ال���ق���ف اإىل 
اللبناين  واملجتمع  النازحني  جانب 

جهات وم�ؤ�ش�شات مانحة يف المارات 
و ذلك ان�شجاما وجتاوبا مع مبادرة 
اأطلقها  ال��ت��ي   »2018 زاي���د  »ع���ام 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه 

اهلل ».
ل�شفارة  الإع��الم��ي  املكتب  واأو���ش��ح 

امل�شتفيدين.  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��ر 
م�شاعداتها  احلملة  خ�ش�شت  وق��د 
الن�شانية العاجلة تزامناً مع م�جة 
الرد وال�شقيع التي مير بها لبنان 
املحددة  اجل��ه��ات  م��ع  �شتبا�شر  وه��ي 
ال�ش�ريني  ال����ن����ازح����ني  م�������ش���اع���دة 
حد  ع��ل��ى  اللبنانيني  وامل��ت�����ش��رري��ن 

و  اللبنانية«  الفت�ى  ل���دار  التابعة 
والهيئة  اللبناين  الأحمر  ال�شليب 
وت����ب����داأ احلملة  ل���الإغ���اث���ة.  ال��ع��ل��ي��ا 
مرحلتها الأوىل يف عر�شال وبريوت 
قرى  م��ع��ظ��م  يف  ت�شتكمل  اأن  ع��ل��ى 
وبلدات ال�شمال و البقاع و طرابل�ش 
اإىل  لت�شل  اخل��روب  واقليم  و�شيدا 

م�شاعدات  ن���اه���زت  ح��ي��ث  امل�����ش��ي��ف 
 859،134،684 الم�������������ارات 
 2012 ال���ع���ام  م��ن��ذ  دولر  م��ل��ي���ن 
تقرير  وف��ق   2017 دي�شمر  حتى 
»ا���ش��ت��ج��اب��ة دول���ة الم�����ارات لالزمة 
وزارة  ع�����ن  ال���������ش����ادر  ال���������ش�����ري����ة« 

اخلارجية والتعاون الدويل.

•• ح�رضموت -وام: 

 وزع������ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
م�شاعدات  الأول  اأم�ش  الإم��ارات��ي 
اإن�����ش��ان��ي��ة واإغ���اث���ي���ة ع��ل��ى اأه����ايل 
يف  ال�ش�م  مبديرية  تنعة  منطقة 
اإطار  يف  وذلك  ح�شرم�ت..  وادي 
تبذلها  ال���ت���ي  اخل���ريي���ة  اجل���ه����د 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
للتخفيف عن اليمنيني من وطاأة 
ميلي�شيا  ���ش��ب��ب��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الأزم������ة 

احل�ثي النقالبية.
نائب  ال���ن���ي���ادي  اأح����م����د  واأو������ش�����ح 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  فريق 
هذه  ت�����زي����ع  اأن  ح�������ش���رم����ت  يف 
امل�شاعدات الغذائية- التي تتزامن 
ا�شتمرارا  ي��اأت��ي   « زاي���د  » ع��ام  م��ع 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ل��رن��ام��ج 
للهيئة �شمن �شل�شلة من احلمالت 
مناطق  ع���م����م  يف  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي 
وقال  ووادي���ا.  �شاحال  ح�شرم�ت 
النيادي اإن الهيئة ت�شتهدف �شمن 
مناطق  اإىل  ال������ش���ل  ح��م��الت��ه��ا 
نائية تعاين الأ�شر فيها التداعيات 
التي خلفها النقالب احل�ثي على 
الرتكيز  اإىل  م��ن���ه��ا  ال�����ش��رع��ي��ة.. 
امل�شاعدات  ه���ذه  تت�شل  اأن  ع��ل��ى 

م�صاعدات غذائية اإماراتية 
لأهايل تنعة يف ح�صرموت

بحياة النا�ش ومعي�شتهم.
الأ�شقاء  ال���ق���ف م��ع  اأن  واأ���ش��اف 
وم������ؤازرت�����ه�����م يف وج�����ه الأزم�������ات 
�شيا�شة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  رك���ن  وامل��ح��ن 
من  امل�شتقاة  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��ط��اء 
ق��ي��م امل��غ��ف���ر ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 

�شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
والتاريخ  ال��دم  ب��اأخ���ة  مدع�مة   «

وامل�شري.
امل�شتفيدون  اأع���رب  جهتهم..  م��ن 
تنعة  منطقة  يف  امل�����ش��اع��دات  م��ن 
���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م لدولة  ع���ن 

الإم������������ارات ق����ي����ادة و����ش���ع���ب���ا على 
تقدمها  ال��ت��ي  امل�شتمرة  امل��ع���ن��ات 
لل�شعب اليمني للحد من الأو�شاع 
يعي�شها..  التي  ال�شيئة  الإن�شانية 
م�ؤكدين اأن هذه امل�شاعدات جاءت 

يف وقتها املنا�شب.
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اأخبـار الإمـارات

 اإ�سادة حقوق االإن�سان

 22 م�صروعًا خلدمة نزلء املوؤ�ص�صة العقابية براأ�ش اخليمة 2017
••  راأ�س اخليمة – الفجر:

اأك��������د ق����ائ����د ع������ام ����ش���رط���ة راأ�������ش 

بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل���اء  اخليمة 
اأه��م��ي��ة اجله�د  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع���ل����ان 
العقابية  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
والإ����ش���الح���ي���ة يف ���ش��رط��ة راأ�����ش 
انطالقاً  نزلئها  لفائدة  اخليمة 
الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية  من 
�شمان  حت���ق���ي���ق  اإىل  ال����ه����ادف����ة 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات الإداري������ة كافة 
والكفاءة  اجل�������دة  م��ع��اي��ري  وف����ق 
وال�شفافية ، وتعزيزاً لعملية اإدارة 
العامة  القيادة  وال��دع��م يف  امل����ارد 

ت��ط���ي��ر اخل��دم��ات والرت���ق���اء بها  
اإىل  ب��ه  لل��ش�ل  العمل  وتط�ير 
ا�شتعداداً  الداء  م�شت�يات  اأع��ل��ى 
اجل�ائز،  خمتلف  على  للمناف�شة 
امل���ؤ���ش�����ش��ة يف كل  ���ش��ع��ي  اإىل  لف��ت��اً 
العديد  وتنفيذ  تنظيم  على  ع��ام 
املتن�عة  والأن�شطة  الفعاليات  من 
للنزلء وذويهم واإ�شراكهم يف كافة 
والإن�شانية  ال���ط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ات 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة داخ�����ل امل���ؤ���ش�����ش��ة يف 
ك���اف���ة امل����ج����الت وح���ر����ش���ه���ا على 
ت�فري البيئة ال�شحية والتعليمية 
والتقنية  والريا�شية  والرتفيهية 
ال������الزم������ة ل����ه����م ل���ق�������ش���اء وق����ت 
حمك�ميتهم داخل ال�شجن باأعمال 

ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����ش 
مل�ظفيها  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  اخل��ي��م��ة 
ال���ت���ي قامت  ون���زلئ���ه���ا وذوي����ه����م 
مدار  ع��ل��ى  وتنظيمها  بتنفيذها 
لت�شمل   ، 2017م  املن�شرم  العام 
متن�عة  وم���ب���ادرة  ب��رن��ام��ج   22
م�ش�ؤولية  الأم����ن  م���ب���ادرة  وم��ن��ه��ا 
اجلميع ، مبادرة النقاط اخل�شراء 
، م���ب���ادرة ال����ش���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ، 
مبادرة القراءة ، مبادرة �شلة اخلري 
، برنامج ور�شة الأنامل الذهبية ، 
م�شروع النادي الرتفيهي ، ح�شانة 
اإ�شعاد  م��رك��ز  م�����ش��روع   ، ال���راع���م 
كانتني  اإن�شاء  م�شروع   ، املتعاملني 
الكثري  وغ���ريه���ا  ال��ع��ن��اب��ر  داخ�����ل 

ل�شرطة راأ�ش اخليمة على ت�شجيع 
وحتفيز جميع منت�شبيها ودعمهم 

لل��ش�ل اإىل اأعلى امل�شت�يات .
التط�ير  لعملية  نتيجة  اإنه  وقال 
امل�ؤ�ش�شة  يف  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����ش��ت��م��ر 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����ش���الح���ي���ة وب����ذل 
اجل���ه���د ل���ت���ق���دم ال���ع���م���ل الأم���ن���ي 
العديد  ع��ل��ى  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ح�����ش��ل��ت 
من  والإ���ش��ادة  الثناء  �شهادات  م��ن 
العاملية  واملنظمات  الإن�شان  حق�ق 
، م���ج��ه��اً ب�����ش��رورة احل��ف��اظ على 
ه���ذا امل�����ش��ت���ى وب���ل ت��ق��دم��ه اأكرث 

وفق معايري التميز .
هذا وقد تن�عت برامج ومبادرات 
والإ�شالحية  العقابية  امل�ؤ�ش�شة 

احلديثة  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ن 
والن�عية على م�شت�ى الدولة .

ي��ع��ق���ب ي��شف  ال��ع��م��ي��د     وق����ال 
العقابية  امل�ؤ�ش�شة  مدير  اأب�ليلة 
والإ�شالحية ب�شرطة راأ�ش اخليمة 
، اأن امل�ؤ�ش�شة ت�شري بخطى ناجحة 
على الطريق ال�شحيح ، وحتر�ش 
والإب����داع  التناف�ش  روح  ب��ث  ع��ل��ى 
امل��ج��الت من  والب��ت��ك��ار يف جميع 
اأج�����ل الرت����ق����اء ب���اخل���دم���ات نح� 
، م�شرياً  وع��امل��ي��اً  ال���ري���ادة حم��ل��ي��اً 
ب����اأن ع��م��ل��ي��ة حت��ف��ي��ز امل���ظ��ف��ني يف 
باأفكار  اخل������روج  ن��ح���  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
املحرك  ب�����ات  وم���ب���ت���ك���رة  ري����ادي����ة 
الأ���ش��ا���ش��ي جل��ه���ده��ا ال��ه��ادف��ة اإىل 

م���ن ه����ذا امل��ج��ت��م��ع واأن������ه ل يقل 
اأه��م��ي��ة ع��ن الآخ���ري���ن يف الإب����داع 
والبتكار خا�شة بعد اإثباته حل�شن 
باأن  م���ؤك��داً  وا�شتقامته.     �شل�كه 

ون��اف��ع��ة تخدمهم  وم��ه��ام م��ف��ي��دة 
وت��خ��دم وط��ن��ه��م ب��ع��د خ��روج��ه��م ، 
وم�ؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  داع��ي��اً 
جزء  واعتباره  النزيل  احت�اء  اإىل 

من  العديد  �شي�شهد   2018 ع��ام 
اخلدمات  يف  والتحديث  التط�ير 
ب�شكل  للنزلء  املقدمة  وامل�شاريع 

ي�اكب تطلعات القيادة الر�شيدة.

�صعيد بن طحنون يح�صر اأفراح 
الكعبي وال�صام�صي

•• العني-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحن�ن اآل نهيان حفل ال�شتقبال الذي اأقامه عبيد �شامل 
جمعة الكعبي مبنا�شبة زفاف جنله اأحمد اإىل كرمية م�شعل جمعة �شليع ال�شام�شي.

كما ح�شر احلفل الذي اأقيم يف قاعة اأفراح زاخر مبدينة العني عدد من وجهاء القبائل 
واملهنئني  املدع�ين  من  وجمع  البالد  واأعيان  وال�شباط  وامل�ش�ؤولني  ال�شخ�شيات  وكبار 

وزمالء العري�ش.
ت�شمن احلفل عرو�شاً فنية �شعبية من�عة ابتهاجاً باملنا�شبة.

•• اأبوظبي-وام:

وحك�مة  قيادة  الإم���ارات  دول��ة  تتطلع 
اأفق  ف��ي��ه  يت�شع  م�شتقبل  اإىل  و���ش��ع��ب��ا 
والإجناز  واملعرفة  العلم  على  ال���ط��ن 
لأبنائها  يحمل  م�شتقبل  امل�����ش��ت��دام.. 
ال�شرتاتيجية  امل�������ش���روع���ات  ال��ك��ث��ري 
وبرامج  خطط  وفق  لعق�د  متتد  التي 
وا���ش��ح��ة امل���ع���امل حم�����ش���ب��ة ب���الأرق���ام 
ل  ح��ي��ث  والأدوات  ال������ش��ائ��ل  وحم����ددة 
وامل�شادفة  ال�شدفة  على  يعتمد  �شيء 

اإمنا ه� عزمية وت�شميم.
بتجربة  الإم�����ارات  اأن  ال��ع��امل  وي�شهد 
قمم  على  ال�شتثناء  كانت  النه�ش�ية 
ال��ن��ج��اح والإجن������از يف وق���ت ق��ي��ا���ش��ي .. 
للكثري  ملهما  تنم�يا  من���ذج��ا  وك��ان��ت 
الروؤية  بف�شل  وال�����ش��ع���ب  ال����دول  م��ن 
التي  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  الثاقبة 
برع�ا  الذين  امل�ؤ�ش�ش�ن  الآب��اء  امتلكها 
يف تاأ�شي�ش واقع اإماراتي اأف�شل ينعم يف 
اأبناء ال�طن وبناته كافة  ظالله الي�م 
باأرقى معايري العي�ش الكرمي والرخاء 
وي��ن��ط��ل��ق���ن ب��اإجن��ازات��ه��م ال��ن���ع��ي��ة يف 
الرحبة  وال��ع��م��ل  ال��ع��ل��م  اآف����اق  خمتلف 
ح��ت��ى ب���ات اأه����ل الإم������ارات اأح����د اأ�شعد 

�شع�ب املعم�رة على الإطالق.
للدولة  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ومت�����ش��ي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه 
القائم  ال��ن��ه��ج  ه���ذا  ا���ش��ت��ك��م��ال  يف  اهلل« 
ا�شت�شراف  لأهمية  التام  الإدراك  على 
مكت�شبات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال���دول���ة والرت���ق���اء ب��ه��ا و���ش��م��ان الغد 

ال�اعد امل�شرق لالأجيال املتعاقبة.
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت���ج��ي��ه��ات  ظ��ل  ويف 
ب������ش��ع اخلطط  ت��ك��ت��ف��ي الم�������ارات  ل 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب����ل اإن����ه����ا يف 
والتغريات  الزمن  مع  مت�ا�شل  �شباق 
باأول  اأول  م���اك��ب��ت��ه��ا  بغية  امل��ت�����ش��ارع��ة 
البناءة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت�����ش���رات  وو����ش���ع 
مبا  وتط�يعها  م�اجهتها  على  القادرة 
يخدم اأهداف الدولة وتطلعاتها.. ومن 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ق��ال��ه  م��ا  يتابع 
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
حاكم  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة 
دب��ي »رع���اه اهلل« وم��ا كتبه وم��ا حتقق 
يدرك  ت�جيهاته  بف�شل  م�شاريع  م��ن 
�شمات  اأهم  امل�شتقبل من  ا�شت�شراف  ان 
ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  القيادي  الفكر 
الروؤية  �شاحب  قائد  را�شد  بن  حممد 
التي متتد اإىل اأبعد حدود امل�شتقبل فه� 
الي�م يح�شد غدا.  ي��زرع  ما  اأن  ي��درك 
الإمارات  اىل  ال���دويل  املجتمع  وينظر 
على انها ت�شهم يف ر�شم م�شتقبل العامل 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  ت�شدرها  بعد 
و�شمال اأفريقيا كاأكرث الدول ا�شتعدادا 
بح�شب  عامليا  الثالثة  واملرتبة  للتغيري 
الدول  جاهزية  م�ؤ�شر  درا�شة  ت�شنيف 
بي  »كي  اأجرتها  التي   2017 للتغيري 
الإم�����ارات مرتبتني  وق��ف��زت  اإم ج���ي«.. 
���ش��م��ن م����ؤ����ش���ر ج���اه���زي���ة ال������دول منذ 
الثالثة  املرتبة  واحتلت   2015 العام 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط خالل العام 

.2017
وق��ط��ع��ت دول���ة الإم�����ارات ���ش���ط��ا مهما 
واأ�شبحت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 
م�����ش��درا ل��ت��ق��دمي امل��ع��رف��ة ل��ل��ع��امل من 
خ�����الل ت���ق���ري���ره���ا ال������ذي اط���ل���ق���ت���ه يف 
»داف��ش«  العاملي  القت�شادي  املنتدى 
العاملي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف  ح�����ل 
العامل  ن�عه يف  الول من  يعد  وال��ذي 
وي�فر للحك�مات درا�شات واإح�شائيات 

مل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ع���دي���د م���ن ال���ق���ط���اع���ات » 
وحجر  والتعليم«  وال�شحة  كالطاقة 
تبني  يف  اخل����ا�����ش  ل���ل���ق���ط���اع  اأ�����ش����ا�����ش 
ملم��ش  ل����اق���ع  ل��ت��ح���ي��ل��ه��ا  الأف����ك����ار 
تنب�ؤا   112 ال��ت��ق��ري��ر  ..وا���ش��ت��ع��ر���ش 
�شنة   40 ال���  يف  �شن�شهدها  م�شتقبليا 
والأع�شاء  ال��ع��ائ��م��ة  ك���امل���زارع  ال��ق��ادم��ة 
ثالثية  بطباعة  امل��ط��ب���ع��ة  اجل�����ش��دي��ة 
املناخي  ال��ت��غ��ي��ري  وحت����دي����ات  الأب����ع����اد 
ال���ع���امل  ال����درا�����ش����ي����ة يف  وال���������ش����ف�����ف 
م�شتقبليا  تنب�ؤا  و112  الفرتا�شي.. 
كالطاقة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
وامل�����ا�����ش����الت وال���ف�������ش���اء.. م��ن��ه��ا انه 
بحل�ل عام 2020 �شتك�ن 20 باملائة 
الطاقة  من  م���ردة  املنازل  كهرباء  من 
املركبات يف  باملائة من  و90  ال�شم�شية 
وذاتية  كهربائية  �شتك�ن   2035 ع��ام 
القيادة. وكانت م�شاركة دولة المارات 

بناء   ..  2018 »داف��������ش  م��ن��ت��دى  يف 
ع����امل مفكك«  يف  م�����ش��رتك  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
 12 �شم  ب�فد  م�شب�قة  وغ��ري  ن�عية 
وزي����را وع����ددا م��ن امل�����ش���ؤول��ني رفيعي 
امل�شت�ى يف احلك�مة والقطاع اخلا�ش.

ال��ري��ادة و�شرعت  ومت�شي الإم���ارات يف 
الإماراتية  املدن  لت�شبح  التخطيط  يف 
التنمية  وحتقيق  وخ�شراء  ذكية  مدنا 
امل�����ش��ت��دام��ة لأج��ي��ال امل�����ش��ت��ق��ب��ل.. وتعد 
التخطيط  ث��م��رة   -  « م�شدر   « مدينة 
اب���ظ��ب��ي - من  اإم������ارة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي يف 
اأوائل املدن الذكية التي مت اإن�شاوؤها يف 
 2008 ع��ام  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
احل�شاري  ال��ت������ش��ع  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ب��ه��دف 
التل�ث من خالل  واحل��د من  ال�شريع 
واإعادة  النظيفة  الطاقة  على  العتماد 
التكن�ل�جية  بالطرق  املخلفات  تدوير 
العقدين  احلديثة.. وغدت دبي خالل 
املا�شيني مركزا اقت�شاديا عامليا ومثال 
على التح�ل الرقمي الناجح مع انت�شار 

الإنرتنت والتخطيط مل�شتقبل اأف�شل.
وت����ط�����ر اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
و�شريع  م���ل���ح����ظ  ب�����ش��ك��ل  الم����������ارات 
وو�شلت  العمالقة  الإجن���ازات  لت�اكب 
وال��ي���م تنطلق  ال��ذك��ي��ة  اإىل احل��ك���م��ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة جنبا  ه�����ذه اخل����دم����ات 
الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  م��ع  جنب  اإىل 
اأطلقها  ال���ت���ي  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ل���ل���ذك���اء 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
�شخم  م�شروع  ك���اأول  مكت�م  اآل  را���ش��د 
وهي   2071 الإم����ارات  مئ�ية  �شمن 
ن�عها  م����ن  الأوىل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال���ع���امل وال���ت���ي تهدف 
وت�شريع  احلك�مي  الأداء  تط�ير  اإىل 
مبدعة  عمل  بيئات  واإيجاد  الإجن���ازات 
ومبتكرة ذات اإنتاجية عالية وذلك من 

واأدوات  تقنيات  اأح��دث  ا�شتثمار  خ��الل 
الذكاء ال�شطناعي وتطبيقها يف �شتى 
وا�شتثمار  عالية  بكفاءة  العمل  ميادين 
الأمثل  ال��ن��ح���  ع��ل��ى  ال���ط���اق���ات  ك���اف���ة 
الب�شرية  والإمكانات  امل���ارد  وا�شتغالل 
تنفيذ  تعجل  خالقة  بطريقة  وامل��ادي��ة 
ال��ت��ن��م���ي��ة لبل�غ  ال���رام���ج وامل�����ش��اري��ع 

امل�شتقبل.
واأط����ل����ق����ت ح���ك����م���ة دول�������ة الإم���������ارات 
للث�رة  الإم�������������ارات  »ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
خ�����الل �شمن  ال����راب����ع����ة«  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
الأخرية  ال�شن�ية  الجتماعات  اأع��م��ال 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول����ة الإم�����ارات 
كمركز عاملي للث�رة ال�شناعية الرابعة 
وطني  اق��ت�����ش��اد  حتقيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
والبتكار  امل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  تناف�شي 
امل�شتقبلية  التكن�ل�جية  والتطبيقات 
والرقمية  املادية  التقنيات  تدمج  التي 
ال�شرتاتيجية  ه��ذه  وتعد  واحلي�ية.. 
ملئ�ية  العمالقة  امل�شاريع  ب��داي��ات  م��ن 
الإم��������ارات ل��ت��ك���ن ح��ك���م��ة الإم�������ارات 
الذكاء  ا�شتثمار  يف  ال��ع��امل  يف  الأوىل 
قطاعاتها  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
واعدة  ج��دي��دة  �ش�ق  واإي��ج��اد  احلي�ية 

عالية  اقت�شادية  قيمة  ذات  املنطقة  يف 
قاعدة ق�ية يف جمال  بناء  اإىل  اإ�شافة 

البحث والتط�ير.
الذكاء  ال�شتثمارات يف جمال  و�شجلت 
كبريا  من���ا  الإم����ارات  يف  ال�شطناعي 
ب���امل���ائ���ة منذ   70 ن��ح���  ن�����ش��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت 
انعكا�ش  يف  الآن  وح��ت��ى   2015 ع���ام 
ت�شجع  ال���ت���ي  احل��ك���م��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
جميع  يف  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
م��ن��اح��ي احل����ي����اة.. وح��ق��ق��ت الم�����ارات 
تقدما جديدا وبارزا يف م�ؤ�شر البتكار 
ب��ع��دم��ا ح��اف��ظ��ت على   2017 ال��ع��امل��ي 
عربيا  الأول  امل����رك����ز  يف  ����ش���دارت���ه���ا 
لتك�ن  عامليا   35 ال���  امل��رك��ز  وح�����ش��دت 
�شمن بلدان الفئة العليا الأكرث ابتكارا 
يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام ل��ل��م���ؤ���ش��ر.. وجاءت 
را����ش���د لالزدهار  ب���ن  م���ب���ادرة »حم��م��د 
البتكار  ح�����ل  ن�����دوة  خ����الل  ال���ع���امل���ي« 
والتكن�ل�جيا عقدت يف ني�ي�رك على 
لجتماعات   72 ال�����  ال������دورة  ه��ام�����ش 
ر�شالة  املتحدة  العامة لالأمم  اجلمعية 
المارات اإىل العامل لتحفيز البتكارات 
الإن�شانية  ت���خ���دم  ال���ت���ي  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
القت�شادي  الزده���ار  بناء  يف  وت�شاهم 

املبادرة »جائزة حممد  العاملي.. وت�شم 
ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار ال��ع��امل��ي« و«حتدي 
للمبتكرين  ال��ع��امل��ي  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
حممد  جائزة  تكرم  حيث  ال�شناعيني« 
ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار ال��ع��امل��ي ال�شركات 
ال�شناعية التي ت�شاهم يف حتقيق هدف 
اأه��داف التنمية امل�شتدامة  اأكرث من  اأو 

لالأمم املتحدة.
وك����ان ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�شلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  »ج��ائ��زة  اطلق 
انعقاد  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ال���ع���امل���ي«  ل����الزده����ار 
والت�شنيع  لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  ملا  اأب�ظبي  يف 
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ش 
حاكم  ال�����زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة 
دبي »رعاه اهلل« من م�شاهمات اإيجابية 
يف حياة اأكرث من 130 ملي�ن �شخ�ش 
قيادته  خ����الل  م���ن  دول�����ة   116 ع���ر 
عاملية  م����ب����ادرة   1400 م����ن  لأك������رث 
دولة  حت�يل  يف  �شم�ه  ل��دور  وت��ق��دي��را 
املبتكرين  م��ن  جمتمع  اإىل  الإم�����ارات 
ال�شعادة والإيجابية مقيا�شا  يتخذ من 

الإمارات ت�صهم يف ر�صم م�صتقبل اأف�صل للعامل

مرور راأ�ش اخليمة يثقف الطالب مرورّيًا
•• راأ�س اخليمة- الفجر

وال���دوري���ات  امل�����رور  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
حما�شرة ت�ع�ية لطالب مدر�شة 

ال��ف��ع��ال والدائم  ال��ت���ا���ش��ل  م��ب��داأ 
امل����رور  اإدارة  اإل���ي���ه  ت�����ش��ع��ى  ال����ذي 
املجتمع  م�ؤ�ش�شات  مع  والدوريات 
املحا�شرات  تنظيم  عر  املختلفة 

اخلا�شة  الإ����ش���الم���ي���ة  ال���رتب���ي���ة 
الهيئة  اأع�شاء  مب�شاركة عدد من 

التدري�شية والإدارية باملدر�شة.
وتاأتي هذه املحا�شرة انطالقاً من 

والت�ع�ية  الأم���ن���ي���ة  وال����ن����دوات 
وغريها من الفعاليات والأن�شطة 
التي ت�شاهم ب�شكل كبري يف عملية 
ممكن  ق��در  اأك��ر  وت�عية  تثقيف 
م���ن ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وحت���دي���داً 

الطالب .
األ��ق��ى امل��ح��ا���ش��رة امل����الزم حمدان 
الت�عية  ف�������رع  م�����ن  احل���ب�������ش���ي 
ب�����اإدارة املرور  امل�����روري  والإع�����الم 
العامة  الإدارة  يف  وال�����دوري�����ات 
للعمليات املركزية بالقيادة العامة 
وتناول  اخل��ي��م��ة  راأ������ش  ل�����ش��رط��ة 
خالل املحا�شرة القاعدة الذهبية 
املدر�شية  احل��اف��ل��ة  رك�����ب  لآداب 

واملركبة اخلا�شة ، وا�شتعرا�ش 

را�صد النعيمي ي�صهد فعاليات هاكاثون عجمان ويطلق مبادرة املربمج الإماراتي
•• عجمان-وام :

ب����ن حميد  را�����ش����د  ال�������ش���ي���خ  ق������ام 
البلدية  دائ�����رة  ال��ن��ع��ي��م��ي  رئي�ش 
رئي�ش  ب���ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
الرقمي  للتح�ل  العليا  اللجنة 
على  اأم�������ش  بج�لة  الإم��������ارة  يف 
“هاكاث�ن  م��ب��ادرة  يف  امل�����ش��ارك��ني 
حك�مة  اأطلقتها  ال��ت��ي  عجمان” 
ع��ج��م��ان ال��رق��م��ي��ة ل��ل��م��رة الأوىل 
الفر�شة  اإتاحة  الإم��ارة بهدف  يف 
اأمام املط�رين وامل�شممني ومدراء 
بينهم  م��ا  يف  للتناف�ش  امل�����ش��اري��ع 
واإبداعاتهم  م��ه��ارات��ه��م  وت��ع��زي��ز 

وقال معايل �شاحي خلفان متيم 
اإن مبادرة املرمج الإماراتي تاأتي 
قيادتنا  لتطلعات  مهمة  كرتجمة 
م�شروع  مقدمتها  ويف  ال��ر���ش��ي��دة 
ملي�ن مرمج عربي الذي اأطلقه 
حممد  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���   �شاحب 
رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال������زراء 
ح��اك��م دب��ي  رع���اه اهلل وال��ت��ي دلت 
الإم���������ارات جت���اوز  ف��ك��ر  اأن  ع��ل��ى 
اأبناء  لي�شتهدف  ال���دول���ة  ح����دود 

ال�طن العربي كافة.
�شندوق  يف  “نت�شرف   :  واأ�شاف 
املبادرة  ه���ذه  نطلق  ب���اأن  ال���ط��ن 

ال�طن  ���ش��ن��دوق  م��دي��ر  القا�شي 
واأح���م���د ال��رئ��ي�����ش��ي م��دي��ر مركز 

�شباب عجمان.
النعيمي  را����ش���د  ال�����ش��ي��خ  واأط���ل���ق 
وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب  يرافقه 
الإماراتي”  “املرمج  م����ب����ادرة 
“هاكاث�ن  ل���  م�شاحبة  كفعالية 
ينظمها �شندوق  عجمان” والتي 
مركز  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ال������ط�����ن 
�شراكة  جانب  عجمان  اإىل  �شباب 
عجمان  حك�مة  مع  ا�شرتاتيجية 

الرقمية.
طالبا   80 امل����ب����ادرة  وت�����ش��ت��ه��دف 
ال�شمالية  امل��ن��اط��ق  م��ن  وط��ال��ب��ة 

وزي���������ادة ك���ف���اءات���ه���م وق���درات���ه���م 
مل���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت�اجه 

حك�مة عجمان.
را�����ش����د - خالل  ال�����ش��ي��خ  وراف�������ق 
ج���ل��ت��ه ع��ل��ى ال����ر����ش امل��ق��ام��ة يف 
فندق فريم�نت عجمان - معايل 
ال���ف���ري���ق ����ش���اح���ي خ���ل���ف���ان متيم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ش ال�����ش��رط��ة والأم�����ن 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  دبي  يف  العام 
و�شعادة  ابراهيم  ال�طن  �شندوق 
للهيئة  ال��ع��ام  الأم����ني  ع��ب��دامل��ل��ك 
عه�د  و���ش��ع��ادة  للريا�شة  ال��ع��ام��ة 
�شهيل مدير عام حك�مة عجمان 
الدين  ت�����اج  وحم���م���د  ال���رق���م���ي���ة 

الذك�ر  ب���ني  م��ن��ا���ش��ف��ة  ب��ال��دول��ة 
والإن����اث وتعقد ور���ش��ات��ه��ا مل��دة 3 
اأ�شهر ب�اقع كل ي�م �شبت يف مركز 

�شباب عجمان.
وتت�شمن املبادرة 4 مراحل الأوىل 
الإلكرتونية  الأل����ع����اب  ب���رجم���ة 
اأما  ال��روب���ت��ات  برجمة  والثانية 
ف���ه���ي برجمة  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة 
وذلك  الإل��ك��رتون��ي��ة  التطبيقات 
لكل مرحلة من  اأ�شابيع   4 ب�اقع 
�شتك�ن  حني  يف  ال�شابقة  املراحل 
مرحلة  ه����ي  ال����راب����ع����ة  امل���رح���ل���ة 
واختباراتها  مبناف�شاتها  احل�شاد 

املتن�عة.

والهيئة  ال����ط���ن  ����ش���ن���دوق  ب���ني 
ممثلًة يف مركز �شباب عجمان، كما 
اأنها م�شروُع بناِء وطن، جن�شد من 
الر�شيدة  قيادتنا  تطلعات  خالله 
التكن�ل�جيا  �شالحه  جيٍل  ببناء 
امل���ب���ادرة  اأن  ..م������ؤك�����دا  وامل���ع���رف���ة 
لي�شت اإجنازاً تت�شارك به اجلهات 
املنظمة بل اإنها اإجناز عظيم يعنى 

اجلميع يف اإجناحه.
ويف ال�شياق ذاته اأكدت عه�د �شهيل 
الرقمية  ع��ج��م��ان  ح��ك���م��ة  دع����م 
..م�شرية  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه  ال��ك��ام��ل 
بحار  ت��خ������ش  الإم������ارات  اأن  اإىل 
الإجناز  درة  لت�شتخرج  ال��ت��ج��ارب 

ال���ذي  ال����ق���ت  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
حت��ت��اج ف��ي��ه الإم������ارات ملرجمني 
ق���ادري���ن ع��ل��ى تط�ير  م���اط��ن��ني 
م�شاريعها واحلفاظ على اأ�شرارها 
اإىل  ي��ق��ف  ك��ل م��ن  ه��ن��ا  .. ون�شكر 
اأن  اآم���ل���ني  اإجن���اح���ه���ا  ج��ان��ب��ن��ا يف 
حتقق املبادرة النجاح الذي ن�شب� 
ابراهيم  ق��ال  م��ن جانبه   .“ اإل��ي��ه 
عبدامللك ان الهيئة العامة لرعاية 
الريا�شة �شعت على مدار الأع�ام 
من  ال��ع��دي��د  اإط���الق  اإىل  املا�شية 
يف  ت�شتثمر  التي  املهمة  ال��رام��ج 
ال�����ش��ب��اب، وم��ن��ه��ا م��ب��ادرة املرمج 
تعاون  ثمرة  تعد  التي  الإم��ارات��ي 

التي  مببادراتها  ال��ت��اري��خ  وتكتب 
ت����اك���ب ال���ت���ط����رات ال��ع��امل��ي��ة بل 
وت�����ش��ب��ق��ه��ا اأح����ي����ان����ا وم������ن ذل���ك 
التي  “هاكاث�ن عجمان”  مبادرة 
التكن�ل�جية  الأم����ل  ب��ارق��ة  ت��ع��د 
بفعالياتها  امل��رت��ق��ب��ة  وال���ط���ف���رة 
وم����ن����ه����ا امل������رم������ج الإم��������ارات��������ي 
�شالحه  ���ش��ت���ؤ���ش�����ش جل��ي��ل  ال���ت���ي 

التكن�ل�جيا والعلم.
وقام ال�شيخ را�شد النعيمي يرافقه 
بج�لة  وال�شعادة  املعايل  اأ�شحاب 
مبادرة  يف  امل�شاركني  الطلبة  على 
ر�شمياً  ال�شغري” معلناً  “املرمج 

انطالق فعالياتها.

الأخ����ط����اء ال��ت��ي ي��رت��ك��ب���ن��ه��ا من 
خ�������الل ع�������دم ات������ب������اع ال����ق�����اع����د 
وتعريف   ، امل����روري����ة  والأن���ظ���م���ة 
ال����ط����الب ب���ال���الئ���ح���ة امل����روري����ة 

الطالب والإجابة عليها .
ويف نهاية املحا�شرة ، كرمت اإدارة 
احلب�شي  حمدان  امل��الزم  املدر�شة 
الدائم  وتعاونه  جل��ه���ده  تقديراً 

اجلديدة واأب��رز واأه��م املخالفات ، 
الرو�ش�رات  ت�زيع عدد من  ومت 
الت�ع�ية بهذا ال�شاأن وفتح املجال 
واأ�شئلة  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات  ل���ش��ت��ق��ب��ال 

دور  ع��ل��ى  مثنيني   ، امل��در���ش��ة  م��ع 
ن�شر  يف  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
ال���ع��ي امل����روري ب��ني ���ش��رائ��ح فئة 

الطالب . 
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اأخبـار الإمـارات

ت�ستبدل اإنارة منطقة القوع ال�سكنية خالل يناير احلايل

بلدية مدينة العني تنجز45 % من اأعمال �صيانة اإنارة الطرق الداخلية واخلارجية و76 % من اأعمال اإنارة املناطق ال�صكنية

باالإمارات الع�سبي  االأنبوب  يف  خلل  مع  يولدون  طفل  اآالف   10 كل  اأ�سل  من   7,7

اأطباء »امل�صت�صفى الكندي التخ�ص�صي« يجرون جراحة ع�صبية دقيقة لطفلة  بعمر يوم واحد

•• العني - الفجر 

حققت بلدية مدينة العني ممثلة 
ن�شبة  الإن��ارة،  �شبكات  اإدارة  بق�شم 
اأعمال  م��ن   45% ب��ل��غ��ت  اإجن����از 
الإن����ارة على  ك��ف��اءة  رف��ع م�شت�ى 
الرئي�شية  و  اخل��ارج��ي��ة  ال���ط���رق 
خالل  العني  مبدينة  واحل�شرية 
�شيانة  مت  ح��ي��ث   ،2017 ال��ع��ام 
الإن�������ارة ع��ل��ى ام���ت���داد م���ا يقارب 
من  اأك���رث  على  كيل�مرت   415
17 �شارعا من  الطرق الرئي�شية 
فيما    ، واخل���ارج���ي���ة  واحل�����ش��ري��ة 
اأجنزت 76 % من اأعمال �شيانة 
ال�شكنية  امل���ن���اط���ق  ط�����رق  اإن��������ارة 
 43 م��ن  اأك���رث  �شملت   ، ب��امل��دي��ن��ة 
منطقة.  وقال املهند�ش اأول عمر 
الكعبي مهند�ش ق�شم اإدارة �شبكات 
العني،  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة  الإن�������ارة 
�شملت اأعمال �شيانة اإنارة الطرق 

اجلديدة بعمر ت�شغيلي افرتا�شي  
ميتد اإىل 10 �شن�ات. 

وتعمل بلدية مدينة العني خالل 
ا�شتكمال  ع��ل��ى   ،  2018 ال���ع���ام 
من  ل��ع��دد  الإن����ارة  �شيانة  خطط 
 ، واحل�����ش��ري��ة  الرئي�شية  ال��ط��رق 
،  وفق  واملناطق ال�شكنية باملدينة 
مدرو�شة  وخ��ط��ط  زم��ن��ي  ج����دول 
، ع�����الوة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ودرا����ش���ة 
و�شيانة  الإن������ارة  ���ش��ب��ك��ات  ت���ف��ري 
الحتياجات  ح�����ش��ب  الأع�����م�����دة 
وجدير  ل��ل��م��ن��اط��ق.  ال�����ش��ك��ان��ي��ة 
العني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
م�ا�شفات  وو�شع  درا�شة  ت�ا�شل 
الذكية  الإن��������ارة  لأن���ظ���م���ة  ف��ن��ي��ة 
مقارنة باأف�شل املمار�شات العاملية 
، لت�شمل كافة م�شت�يات الأنظمة 
احلديثة لالإنارة ، بداأَ  من املعدات 
اإىل  و�ش�ًل  و  امل�قعية  والأج��ه��زة 
التحكم، واقرتاح وت�شميم  غرفة 

����ش���ارع زاي�����د الأول  ع��ل��ى ام���ت���داد 
م��ب��زره غرباً  دوار  وم���ن   ، ج��ن���ب��اً 

باجتاه غافات النّيار. 
خالد  امل���ه���ن���د����ش  اأ������ش�����اف  ف���ي���م���ا 
اإدارة  ق�������ش���م  رئ���ي�������ش  اجل�����اب�����ري 
اأعمال �شيانة  باأن  الإن��ارة  �شبكات 
ال�شكنية  املناطق  اإن��ارة  وا�شتبدال  
43 منطقة من  اأكرث من  �شملت 
والداخلية  اخل���ارج���ي���ة  امل��ن��اط��ق 
اإىل الرتكيز  ، بالإ�شافة  للمدينة 
خلف�ش  امل�شبقة  ال��رجم��ة  ع��ل��ى 
فرتات  خالل  الإ���ش��اءة  م�شت�يات 
املناطق،  لبع�ش  حم����ددة  زم��ن��ي��ة 
مبا يحقق وف�رات مالية اإ�شافية 
ت��خ��ف��ي�����ش معدلت  خ����الل  م���ن   ،
وتكاليف  ال���ط���اق���ة  ا����ش���ت���ه���الك 
وحدات  تقنية  باعتبار  ال�شيانة، 
اأف�شل  م���ن  ت��ع��د   LED اإن�������ارة 
التي  للبيئة  ال�شديقة  التقنيات 
الطاقة،  م���ن  ا�شتهالك  ت����ف���ر 

الرئي�شية واحل�شرية ، طريق قمة 
جبل حفيت ،  و دوار عني الفاي�شة 
اإىل ن��ه��اي��ة ال�����ش��ارع ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
�شارع  اإىل  اإ�شافة  الق�ع،   منطقة 
�شارع  تفرع  و   ، بن خليفة  حممد 
الإحت��اد ملدخل الف�عة و الطريق 
وبداية  الإحت����اد،  ل�شارع  الفرعي 
�ش�يحان  دوار  ب��اجت��اه  ناهل  دوار 
-�ش�يحان-طريق  اأب����ظ���ب���ي   (
الهري (، بداية دوار الهيلت�ن اإىل 
�شارع   ( احل������دودي  م��زي��د  م��ن��ف��ذ 
زايد بن �شلطان(، طريق اخل�شر 
�شارع   ، ال�ش�يب  �شد  -ال�ش�يب- 
  ، ال��ب��ل��دي��ة  ���ش��ارع  ،  و  زاي���د الأول 
ل�شارع خليفة بن  و�شيانة جزئية 
ب��ن �شلطان،  ���ش��ارع خ��ال��د  زاي���د و 
و����ش���ارع ���ش��ل��ط��ان ب���ن ���ش��خ��ب���ط ، 
ال�جن  ال��ف��اي�����ش��ة  ع����ني  ط���ري���ق 
اإىل دوار  ال��ت���ام  ال��ق���ع، م��ن دوار 
زاخر  دوار  م��ن  و   ، النيار  غ��اف��ات 

الكرب�ين  الن���ب���ع���اث  م���ن  وحت����د 
اإنارة  م�شت�يات  تنتج  اأن��ه��ا  كما   ،
على  ال������ش���ح  ومنتظمة  ع��ال��ي��ة 

كامل الطريق.
وك�شف اجلابري ح�ل اإجناز كافة 
اأع��م��ال ال�����ش��ي��ان��ة لإن����ارة منطقة 
بداية  ب��ال��ك��ام��ل  ال�شكنية  ال��ق���ع 
منذ بداية يناير احلايل، حيث مت 
ال�شابقة  الإن���ارة  اأج��ه��زة  ا�شتبدال 
اإن����ارة ح��دي��ث��ة و�شديقة  ب��اأن��ظ��م��ة 
للبيئة ذات تقنية LED ، باعتبار 
ن�شبة ا�شتهالك طاقة الكهرباء يف 
بني  ت��راوح��ت  ال�شابقة  الأع���م���دة 
يف ال�شاعة  واط/   250 و   400
، ف��ي��م��ا وف�����رت اأن���ظ���م���ة  الإن������ارة 
اجل��دي��دة  بني 60 اإىل 80 واط  
من ا�شتهالك الطاقة الكهربائية 
ال�شتهالك  قيمة  يخف�ش  مم��ا   ،
ملنطقة    75% بن�شبة  ال�شن�ية  
الق�ع ، كما وتتميز اأنظمة الإنارة 

•• دبي-الفجر:

»امل�شت�شفى  م���ن  اأط����ب����اء  اأج������رى 
عملية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي«  ال���ك���ن���دي 
بعمر  طفلة  حياة  لإنقاذ  جراحية 
نخاعية  بقيلة  م�شاب  واح���د  ي���م 
ي�شيب  ُخلقي  عيب  وه�  �شحائية، 
الأن���ب����ب ال��ع�����ش��ب��ي. وي��ع��ت��ر هذا 
ال�شن�شنة  اأ�شكال  اأن��در  من  العيب 
العم�د  )ان���������ش����ق����اق  امل�������ش���ق����ق���ة 
حيث  خط�رة،  واأك��رثه��ا  الفقري( 
والنهايات  ال�����ش���ك��ي  ال��ن��خ��اع  ك���ان 
اجلديدة  امل���ل���دة  لتلك  الع�شبية 

خارجة من ج�شمها.
هي  ال�شحائية  النخاعية  والقيلة 
عبارة عن عيب ُخلقي ل ُيغلق فيه 
ال�ش�كية  والقناة  الفقري  العم�د 
قبل ال���لدة مما ي���ؤدي اإىل ظه�ر 
ف��ت��ح��ة يف ظ��ه��ر ال���ط���ف���ل. وي���رز 
النخاع ال�ش�كي واجلذور الع�شبية 
كي�ش  �شكل  على  الطفل  ظهر  من 
ال�����ش���ائ��ل من  ت�����ش��رب  وق���د ي�شبب 
اأن  اأي�شاً  الع�شبي. وميكن  اجلهاز 
ال�شائل  تدفق  العيب  ه��ذا  ُيعرقل 

ال�قت  يف  ج��اء  ال���ذي  الت�شخي�ش 
املنا�شب، متكنا من اإجراء العملية 
بنجاح بعد 24 �شاعة من ولدتها. 
وواجه الفريق الطبي يف »امل�شت�شفى 
من  العديد  التخ�ش�شي«  الكندي 
التحديات لإجراء العملية. ونظراً 
الي�م  امل�ل�دة ل يتجاوز  لأن عمر 
ال�احد، فكان ل بد من تخديرها 
�شديد.  وح������ذر  م��ت��ن��اه��ي��ة  ب���دق���ة 
كانت  ذات��ه��ا  بحد  العملية  اأن  كما 
ح�شا�شة من ناحية ال�قت وينبغي 
اإجراوؤها يف غ�ش�ن 24 �شاعة من 
اإ�شابتها  لتجنب  ال��ط��ف��ل��ة  ولدة 
باأي التهاب. وخ�شي الأطباء اأي�شاً 
م��ن خ�����ش��ارة ال���دم ب��ك��م��ي��ات كبرية 
�شاأن ذلك  اإذ من  اأث��ن��اء اجل��راح��ة، 
خطرية  م�شاعفات  اإىل  ي����ؤدي  اأن 
الدم.  حجم  نق�ش  �شدمة  ت�شبب 
ع��الوًة على ذل��ك، خالل اجلراحة 
ك��ان ل ب��د م��ن احل��ر���ش على عدم 
بالتهاب  املك�ش�ف  الكي�ش  اإ���ش��اب��ة 
حدوث  لتجنب  الأع�شاب  تلف  اأو 
التهاب  م��ث��ل  خ��ط��رية  م�شاعفات 
ال�شحايا اأو ال�شلل الدائم للطفلة.

من الدماغ مما ي�شبب ال�شت�شقاء 
اأو ال���رتاك���م امل��ف��رط ل��ل�����ش���ائ��ل يف 

الدماغ.
ت�شاد  ج��م��ه���ري��ة  م��ن  الأم  ق��دم��ت 
الثالث من حملها  ال�شهر  وهي يف 
»امل�شت�شفى  يف  الأط��ب��اء  ل�شت�شارة 
ال���ك���ن���دي ال��ت��خ�����ش�����ش��ي« ح��ي��ث مت 
بالقيلة  جنينها  اإ�شابة  ت�شخي�ش 
النخاعية ال�شحائية. وقد ن�شحها 
باأن الإجراء الأ�شلم لهذه  الأطباء 
بعد  جراحة  باإجراء  يك�ن  احلالة 
ال���لدة بي�م واحد. وخ�شعت الأم 
لعملية قي�شرية يف �شهرها التا�شع 
للم�ل�دة  عملية  اإج��راء  بعدها مت 

لإ�شالح هذا العيب. 
وق����������ال ال������دك������ت�������ر حم����م����د ن�����ر 
اأخ�����ش��ائ��ي جراحة  ال���دي���ن ج���ب���ار، 
الكندي  »امل�شت�شفى  يف  الأع�����ش��اب 
الطفلة  ول������دت  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي«: 
�شكل  على  الظهر  يف  كبري  بت�ش�ه 
كي�ش يحت�ي نهايات ع�شبية بارز 
ال�شائل  ت�شرب  م��ع  اجل�شم  خ���ارج 
 )CSF( ال�������ش����ك���ي  ال����دم����اغ����ي 
امل��ك�����ش���ف��ة. وبف�شل  امل��ن��ط��ق��ة  م��ن 

اإجراء  مت  جبار:  الدكت�ر  واأ�شاف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي ا���ش��ت��غ��رق��ت اأق����ل 
م�����ش��اع��ف��ات على  ���ش��اع��ة دون  م��ن 
و�شع�بة  ت��ع��ق��ي��ده��ا  م���ن  ال���رغ���م 
وكان  واجهناها.  التي  التحديات 
�شالمة  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  اأن  ه��دف��ن��ا 
اجلذور الع�شبية والنخاع ال�ش�كي 
اإىل مكانها  اأخ���رى  واإع��ادت��ه��ا م��رة 

الأ�شلي.
اإب��ق��اء الطفلة  وبعد اجل��راح��ة، مت 
حت��ت امل��راق��ب��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن تغيري 
ولتقليل  ب���ان���ت���ظ���ام  ال�������ش���م���ادات 
مت  ثم  باللتهاب.  الإ�شابة  فر�ش 
اأن  بعد  امل�شت�شفى  م��ن  تخريجها 

�ُشفي اجلرح متاماً.
ووف��ق��اً لإح�����ش��اءات ع���ام 2016، 
بال�شن�شنة  الإ����ش���اب���ة  م��ع��دل  ب��ل��غ 
امل�شق�قة ح�ل العامل حالة واحدة 
ذلك،  وم����ع  ولدة.   1000 ل��ك��ل 
احلديث،  الطب  ابتكارات  وبف�شل 
بات باإمكان الأطباء الآن ت�شخي�ش 
بف�شل  ال�شاذة  احل��الت  ه��ذه  مثل 
فح��شات ما قبل ال���لدة والعمل 
لتخاذ التدابري العالجية. وميكن 

التقنيات احلديثة للطاقة  درا�شة 
ميكن  ال��ت��ي  وامل��ت��ج��ددة  النظيفة 
امل�شاريع   خم��ت��ل��ف  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

التقنيات الذكية الأخرى املجدية 
خالل  من  تطبيقها  ميكن  والتي 
النظام الذكي ذاته، بالإ�شافة اإىل 

ا�شرتاتيجية  تدعم  فعالة  ب�ش�رة 
معايري  ت����ع����زي����ز  يف  الإم���������������ارة 

ال�شتدامة.

النخاعية  ال��ق��ي��ل��ة  ع���ن  ال��ك�����ش��ف 
ت�ش�هات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحائية 
امل�جات  اأخ��رى عن طريق فح�ش 
والت�ش�ير  ال��دوري  ال�ش�تية  ف�ق 

.)MRI( بالرنني املغناطي�شي
ورغم اأن �شبب هذا اخللل ل يزال 
ين�شح  ل��ك��ن  الآن،  ح��ت��ى  جم��ه���ًل 
يكفي  م����ا  ب��ا���ش��ت��ه��الك  الأط�����ب�����اء 

اأثناء من�ها. ومن اأبرز املتالزمات 
»متالزمة  هي  بها  تتاأثر  قد  التي 
احل��ب��ل ال��ن��ط��اق��ي« ال��ت��ي حت��د من 
ال�����ش���ك��ي. وعلى  ال���ن���خ���اع  ح���رك���ة 
هذه  معاجلة  اإمكانية  من  الرغم 
الك�شف  اأن  اإل  ج��راح��ي��اً،  احل��ال��ة 
الأهمية  غاية  يف  اأم��ر  عنها  املبكر 

لتجنب امل�شاعفات.

واأثناء  قبل  الف�ليك  حم�ش  م��ن 
الأ�شابيع ال�شتة الأوىل من احلمل 

ملنع حدوث مثل هذه احلالت.
وب��ف�����ش��ل اجل���راح���ة، ب���ات مبقدور 
الطفلة الآن العي�ش ب�شحة جيدة. 
تعقيد  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  ذل����ك،  وم���ع 
فاإنها  العملية،  وم��شع  اجلراحة 
قد ت�اجه م�شكالت ع�شبية اأخرى 

واأخ��������رياً، ي��ع��ت��ر ف��ح�����ش م���ا قبل 
ال�����لدة اأم����راً ب��ال��غ الأه��م��ي��ة لأنه 
الت�ش�هات  ع����ن  ال���ك�������ش���ف  ي��ت��ي��ح 
الأف�شل  من  يك�ن  التي  املختلفة 
ال������لدة  ب��ع��د  اأو  م��ع��اجل��ت��ه��ا ق��ب��ل 
م���ب���ا����ش���رًة. ك��م��ا ُت��ن�����ش��ح الأم���ه���ات 
وال�شت�شارات  الفح��شات  باإجراء 

املنتظمة ط�ال فرتة احلمل.

من�صور بن زايد ي�صتقبل رئي�ش 
جمهورية الكونغو

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير 
�ش�ؤون الرئا�شة ام�ش بق�شر الرئا�شة فخامة الرئي�ش ديني�ش �شا�ش� نغي�ش� رئي�ش 

جمه�رية الك�نغ� الذي يق�م بزيارة لدولة الإمارات حاليا.
جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون وال�شداقة بني البلدين و�شبل دعمها 
وال�شتثمارية  القت�شادية  اجل���ان��ب  خا�شة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وتط�يرها 
الق�شايا  النظر ح�ل عدد من  تبادل وجهات  اإ�شافة اىل  والتنم�ية  والتجارية 

ذات الهتمام امل�شرتك.

جامعة العني تعر�ش اإجنازات زايد اخلري

دائرة النقل باأبوظبي: �صارع خليفة بن زايد ع�صب حيوي للتجارة والتنمية املحلية

•• العني-الفجر:

»زايد  بعن�ان  ن��دوة  بتنظيم  والتكن�ل�جيا  للعل�م  العني  جامعة  ت�شرفت 
الكعبي  �شامل  بن  اإجن���ازات« قدمها معايل علي  و  والعطاء: م�اقف  اخلري 
التنمية  م�ؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  الرئا�شة،  �ش�ؤون  وزي��ر  مكتب  مدير 
الأ�شرية وحمد �شامل كردو�ش العامري املدير العام مل�ؤ�ش�شة زايد لالأعمال 
مكتب  رئي�ش  البطيح،  عبدالرحيم  ال�شيد  بح�ش�ر  والن�شانية  اخل��ريي��ة 
الدين  ن���ر  الدكت�ر  ل��الإع��الم،  ظبي  اأب���  يف  والدولية  احلك�مية  العالقات 
عطاطرة املدير املف��ش جلامعة العني، والدكت�ر عامر قا�شم نائب رئي�ش 
اجلامعة، وعدد من اأع�شاء الهيئة الأكادميية والإدارية وجمه�ر غفري من 
الطلبة. قدم معايل علي بن �شامل الكعبي ملحات م�شرقة عن حياة املغف�ر له 
ب��ْاذن اهلل ال�شيخ زايد حيث كان له �شرف مرافقة املغف�ر له لفرتة ط�يلة 
تعلم من خاللها من نبع �شفات القائد و�شرب اأمثلة عن م�اقفه القيادية 
والتي  والأر���ش  والإن�شان  ال�طن  بتنمية  واهتمامه  والن�شانية  وال�طنية 

كانت لهذه الأمثلة عظيم الأثر يف نف��ش الطلبة واأ�شرة اجلامعة
حيث تناول معايل الكعبي خالل الندوة اأهم املنجزات ال�طنية التي �شطرها 
اآل نهيان  التاريخ على يد ال�الد القائد املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

و�شعيه  واخل��ريي��ة،  والجتماعية  الإن�شانية  وم�شاهماته  ث���راه،  اهلل  طيب 
اأهم  عن  للحديث  تطرق  كما  القطاعات.  كافة  يف  الإم���ارات  مكانة  لتعزيز 
ال�شمات التي ات�شف بها حكيم العرب والتي جعلت منه قائداً قدوة ومثاًل 

يحتذى بها على مر ال�شنني.
من  ع��دد  مب�شاركة  خا�شاً  معر�شاً  اجلامعة  نظمت  ال��ن��دوة  هام�ش  وعلى 
بن  زاي��د  م�ؤ�ش�شة  الداخلية،  ب����زارة  ممثلة  واخلا�شة  احلك�مية  اجل��ه��ات 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  والإن�����ش��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �شلطان 
حيث  ل��الإع��الم.  اأب�ظبي  وم�ؤ�ش�شة  الأ�شرية،  التنمية  م�ؤ�ش�شة  الإم��ارات��ي، 
زايد  ال�الد  حياة  تعك�ش  ومقتنيات  وكتب  �ش�ر  بعر�ش  م�شاركتهم  متثلت 

واأهم اإجنازاته على مدار التاريخ.
وعر الدكت�ر عطاطرة عن �شعادته بتنظيم مثل هذه الفعالية يف جامعة 
املغف�ر له  مل��ا قدمه  ال���ف��اء  م��ن  الفعالية ج���زءاً  ق��ائ��اًل: »متثل ه��ذه  العني 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، باعتباره كان اأباً لالإمارات وبانيها، وقدم 

الكثري لأجل العروبة والإن�شانية، ومهما قدمنا له يبقى قليل يف حقه«.
تاأتي هذه الفعالية تزامناً مع عام زايد وتهدف اإىل جت�شيد نهج باين نه�شة 
لقت  وق��د  حياته.  م��ن  هامة  ج���ان��ب  على  والتعرف  وم�ؤ�ش�شها  الإم����ارات 

الفعالية اإقباًل كثيفاً كما نالت اإعجاب احل�ش�ر.

•• اأبوظبي -وام: 

 اأكدت دائرة النقل يف اإمارة اأب�ظبي اأن “ �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد” - الذي 
مت تد�شينه ي�م الأربعاء املا�شي - ي�شكل اإ�شافة ن�عية ل�شبكة الطرق يف الإمارة 
املحلي  ال�شعيدين  على  التجاري  والتدفق  امل��روري��ة  احلركة  ان�شيابية  ويعزز 
والإقليمي. وكان �شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة قد د�شن ال�شارع بح�ش�ر �شم� ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش دائرة النقل وعدد من اأ�شحاب املعايل وال�شعادة اأع�شاء اللجنة التنفيذية 
وم�ش�ؤولني من دائرة النقل و�شركة اأب�ظبي للخدمات العامة م�شاندة وعدد من 

ممثلي ال�شركاء ال�شرتاتيجيني.
ومت تد�شني امل�شروع بعد عملية ت��شعة بلغ ط�لها 246 كيل�مرتا ومتتد من 
منطقة املفرق وحتى احلدود الدولية مع اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة يف 

منطقة الغ�يفات واملركز ال�شناعي يف الروي�ش.
ال�شيخ  “ �شارع  اأهمية  النقل  دائ��رة  وكيل  املزروعي  �شعادة خليفة حممد  واأك��د 
خليفة بن زايد “ يف تعزيز �شبكة الطرق املحلية .. م�شريا اإىل اأن عملية الت��شعة 
التي �شهدها ال�شارع تخدم م�شالح املجتمع وت�اكب النه�شة التنم�ية ال�شاملة 
ال�شتيعابية  الطاقة  وترفع  ال�شعد  اأب�ظبي على خمتلف  اإم��ارة  ت�شهدها  التي 
للطريق مبا يعك�ش دوره كع�شب حي�ي للن�شاط التجاري والتنمية املحلية حيث 
زادت طاقته ال�شتيعابية بن�شبة %100 بني اأب�ظبي وحت�يلة الروي�ش وبن�شبة 

الروي�ش والغ�يفات.  حت�يلة  بني  ما   50%
واأو�شح اأن ال�شارع ي�شهم بعد عملية الت��شعة يف تقلي�ش الفرتة الزمنية الالزمة 
بن�شبة ما بني  ال�شع�دية  ال�شقيقة  الغ�يفات احل��دودي مع  اإىل منفذ  لل��ش�ل 
عدد احل��ارات يف كل اجت��اه وتقليل الزدحام  زي��ادة  نتيجة   30% اإىل   25%
املروري. من جهته اأكد �شعادة اأحمد حممد اخل�ري رئي�ش جمل�ش اإدارة �شركة 
اأب�ظبي للخدمات العامة “م�شاندة” التزام ال�شركة التام باأرقى املعايري خالل 
تنفيذ واإدارة امل�شاريع اخلدمية والبنى التحتية و�ش�ل اإىل اأعلى درجات التميز 
بهدف م�اكبة التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها اإمارة اأب�ظبي بف�شل روؤى �شاحب 
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” وت�جيهات 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 
نهيان ممثل  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شم�  امل�شلحة ومتابعة  للق�ات  الأعلى 
رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  و�شم�  الظفرة  احلاكم يف منطقة 

املجل�ش التنفيذي لإمارة اأب�ظبي .
وقال اخل�ري اإنه بف�شل اهلل تعاىل ومن ثم بف�شل قيادة الدولة الر�شيدة ت�شري 
الآخر  تل�  الإجن���از  ت�شهد  حيث  امل�شتقبل  نح�  وثابتة  واثقة  بخطى  اأب�ظبي 
�شمن م�شرية جناحات مذهلة تلهم القا�شي والداين .. م�شيفا نحن على عهد 
قادتنا ما�ش�ن قدما نح� حتقيق املزيد من الإجنازات والعمل بجد لأجل اإ�شعاد 

جمتمعنا واأبناءه.

بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ش  الظاهري  را�شد  �ش�يدان  �شعادة  ق��ال  ناحيته  من 
اإن م�شروع �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد يعد اأحد اأهم م�شاريع النقل  ل�م�شاندة 
الري يف اإمارة اأب�ظبي واملنطقة وواحد من امل�شاريع ال�شرتاتيجية التي ت�شهم 
وتدعيم  التحتية  البنية  ج���دة  تعزيز  نح�  اأب�ظبي  خطة  اأه���داف  حتقيق  يف 

التنمية القت�شادية املحلية.
 5.3 الكلية  تكلفته  تبلغ  رائ��دا  ا�شرتاتيجيا  م�شروعا  يعد  ال�شارع  اأن  واأ���ش��اف 
مليار درهم ويتاألف من �شت حزم وا�شتمل على تنفيذ 16 تقاطعا عل�يا جديدا 
يف  امل�ج�دة  احلالية  التقاطعات  على  حت�شينات  اإج��راء  اأعماله  نطاق  وت�شمن 
زايد وحت�شينات ملم��شة  الأبي�ش وتقاطع مدينة  واأب�  املفرق وحميم  منطقة 
على التقاطعات احلالية. ويت�شمن امل�شروع احلي�ي - الذي عمل على تنفيذه 
ن��ح��� 8500 ا���ش��ت�����ش��اري وم��ه��ن��د���ش وع��ام��ل اإن�����ش��اء - م�����ش��ارات ج��دي��دة بكال 
اأرب��ع ح��ارات يف كل اجت��اه من منطقة املفرق حتى  اإىل  الجتاهني من حارتني 
حارات  ث��الث  اإىل  حارتني  وم��ن  كيل�مرتا   182 بط�ل  بين�نة  غابة  منطقة 
كيل�مرتا كجزء   64 بط�ل  الغ�يفات  ولغاية  براكة  اجت��اه من منطقة  كل  يف 
مل�شتخدمي  واإن�شاء م�اقف جانبية  كيل�مرتا   327 الكلي بط�ل  الطريق  من 
الط�ارئ  الطريق يف كال الجتاهني حلالت  الطريق وتنفيذ كتف على ميني 
بجانب تنفيذ معابر �شفلية للجمال يف املنطقة القريبة من ال�شلع والغ�يفات 
والتي تخدم مربي اجلمال يف املناطق املحيطة بالطريق وم�شمار �شباق الهجن 

القريب من منطقة ال�شلع.
خالل  الفنية  وامل�ا�شفات  املعايري  اأعلى  بتطبيق  النقل  دائ��رة  التزام  اإط��ار  ويف 
عددا  امل�شروع  تنفيذ  اأثناء  م�شاندة  طبقت   .. التحتية  البنى  م�شروعات  تنفيذ 
من التقنيات احلي�ية التي ا�شهمت يف تعزيز م�شت�ى ال�شتدامة البيئية حيث 
املقاطع على الطريق  ارتفاع م�شت�ى الطريق احلايل يف كثري من  زي��ادة  متت 
ت�شريف  على  وللم�شاعدة  اجل�فية  املياه  لتجمع  ال�شلبية  الآث��ار  تفادي  بهدف 
الأوزان  لتحمل  للطريق  ال�شتيعابية  القدرة  تعزيز  عن  ف�شال  الأمطار  مياه 
الإ�شافية ويف ظل ت�قع زيادة احلركة املرورية الأمر الذي �شيتيح العديد من 
الكامل  كال�شتيعاب  الطريق  هذا  وم�شتخدمي  الظفرة  منطقة  ل�شكان  املنافع 
معايري  وتعزيز  امل��روري��ة  الختناقات  من  واحل��د  وال�شاحنات  املركبات  حلركة 

الأمن وال�شالمة وتخفي�ش معدلت احل�ادث بن�شبة كبرية.
وانطالقا من التزم “م�شاندة” باأف�شل املعايري يف جمال ال�شتدامة اخل�شراء 
مت تزويد امل�شروع اجلديد باأجهزة اإ�شاءة تعمل بنظام ال�شمامات الباعثة لل�ش�ء 
LED لإنارة الطريق والتقاطعات الأمر الذي �شي�شهم يف تخفي�ش ا�شتهالك 

الطاقة بن�شبة نح� %60 على اأقل تقدير.
وياأتي  كيل�مرتا   327 زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ل�شارع  الإجمايل  الط�ل  ويبلغ 
اإجنازه مت�افقا مع خطة اأب�ظبي واأحد اأهدافها الرئي�شية يف ت�فري نظام نقل 
النقل  �شبكة وخدمات  تكامل  ويحقق  واقت�شادها  الإم��ارة  فعال يخدم جمتمع 

الري وفقا ملتطلبات روؤية اأب�ظبي.



األحد   28   يناير    2018  م   -   العـدد  12235  
Sunday  28   January   2018  -  Issue No   12235

06

اأخبـار الإمـارات
هيئة البيئة - اأبوظبي تنظم حملة تنظيف ميناء ال�صيادين

•• اأبوظبي-وام: 

للغ��ش  الإم���ارات  جمعية  مع  بالتعاون  اأب�ظبي   - البيئة  هيئة  نظمت 
ب��امل��ي��ن��اء احل���ر مب�����ش��ارك��ة عدد  ال�����ش��ي��ادي��ن  ام�����ش حملة لتنظيف م��ي��ن��اء 
وخا�شة  حك�مية  جهات  ع��دة  م��ن  تط�ع�ا  املحرتفني  الغ�ا�شني  م��ن 
بالإ�شافة اإىل عدد من الغ�ا�شني الأفراد املرخ�شني من خمتلف اأنحاء 

الدولة وذلك تزامنا مع عام زايد 2018 .
الهيئة  �شتنظمها  التي  التنظيف  حمالت  �شل�شلة  �شمن  احلملة  وتاأتي 
خالل هذا العام حتت �شعار«معاً خلري بيئتنا« لتنظيف ال�ش�اطئ وم�اقع 
الغط�ش وامل�ائل الطبيعية البحرية والرية يف م�اقع خمتلفة من الإمارة 
بهدف حماية البيئة واحلفاظ على نظافتها وت�جيه اجلمه�ر نح� احلد 

من اإلقاء النفايات واملخلفات بطرق ع�ش�ائية وحماية البيئة واملحافظة 
احل�ش  تنمية  خ��الل  م��ن  وم��ت���ازن��ة  �شليمة  الأ�شا�شية  عنا�شرها  على 
ال�طني للتفاعل مع البيئة وا�شتخدام عنا�شرها ب�ش�رة اإيجابية بحيث 
ي�شبح هذا الأمر �شل�كا اعتياديا لدى جميع الأفراد م�اطنني ومقيمني. 
بالتعاون مع عدد من اجلهات احلك�مية واخلا�شة  ومت تنظيم احلملة 
حيث �شاهم جهاز حماية املن�شاآت احلي�ية وال�ش�احل بت�فري ق�ارب لنقل 
الغ�ا�شني امل�شاركني يف احلملة ف�شاًل عن تاأمني منطقة املياه ل��ش�ل 

للق�ارب املخ�ش�شة للتنظيف من اأجل م�شاعدة الغ�ا�شيني.
و�شاهمت جمعية اأب�ظبي التعاونية ل�شيادي الأ�شماك يف اإجناح احلملة 
�شاركت  كما  املخلفات..  اإلقاء  عن  للت�قف  ال�شيادين  بني  ال�عي  ون�شر 
التخطيط  ودائ����رة  اأب���ظ��ب��ي  مدينة  وب��ل��دي��ة  اأب���ظ��ب��ي  م���ان��ئ  باحلملة 

املرور  اأب�ظبي - مديرية  العامة ل�شرطة  العمراين والبلديات والقيادة 
والدوريات وم�شت�شفى ان ام �شي التخ�ش�شي.

وقالت �شعادة رزان خليفة املبارك - الأمني العام للهيئة اإن هذه املبادرة 
تعتر واحدة من املبادرات التي اأطلقتها الهيئة خالل هذا العام لالحتفاء 
اآل نهيان »طيب اهلل  بالقائد امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
التي  البيئة  حلماية  بها  وعمل  ن��ادى  التي  املبادئ  على  والتاأكيد  ث��راه« 

متثل جزءاً هاماً من دولة الإمارات وحياة م�اطنيها واملقيمني فيها .
من جانبها قالت الدكت�رة �شيخة �شامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
التن�ع البي�ل�جي الري والبحري بالهيئة اإن اختيار ميناء ال�شيادين 
لتنفيذ احلملة الأوىل من �شل�شلة احلمالت التي �شتنفذها الهيئة خالل 
اأهمية املحافظة على نظافة مياهنا  هذا العام جاء لي�شلط ال�ش�ء على 

البحرية التي تعد م�شدر الرثوة ال�شمكية لنا ولالأجيال املقبلة وتعزيز 
خملفات  اإل��ق��اء  اأهمها  وم��ن  ال�شلبية  املمار�شات  جتنب  باأهمية  ال���ع��ي 
عمليات ال�شيد والنزهة يف البحر مثل معدات ال�شيد التالفة والأكيا�ش 
البال�شتيكية التي ت�شتخدم حلمل طعم لالأ�شماك وفقدان معدات ال�شيد 
البال�شتيكية  الأن����اع  خمتلف  من  املخلفات  اإل��ق��اء  جانب  اإىل  البحر  يف 
واملعدنية وغريها . ومتكن امل�شارك�ن باحلملة والذين و�شل عددهم اإىل 
كيل�جراما   957 من  اأكرث  جمع  من  وغ�ا�شا  متط�عاً  اأكرث من 50 
وعلب  والبال�شتيكية  الزجاجية  امل�شروبات  علب  ت�شمنت  املخلفات  من 
امل�شروبات املعدنية بالإ�شافة اإىل املئات من حاويات الطعام والعديد من 
والبال�شتيكية  اخل�شبية  والنفايات  املرتوكة  البناء  وم�اد  ال�شيد  اأدوات 

واللكرتونية.

توظيف اأبوظبي 2018 
ينطلق غدا

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق ي�م غد الثنني يف العا�شمة اأب�ظبي فعاليات 
الدورة ال� 12 من معر�ش “ت�ظيف 2018” والذي 
ياأتي ب�شراكة مع دائرة التنمية الإقت�شادية باأب�ظبي 
ومب�شاركة  للمعار�ش،  اإنف�رما  �شركة  من  وبتنظيم 

اأكرث من 100 جهة حك�مية وخا�شة .
وتركز الدورة اجلديدة على ثالثة حماور رئي�شة هي 
“التط�ير املهني ، والتدريب ، الت�ظيف” بالإ�شافة 
ت��دري��ب��ي��ة لتمكني  27 ور���ش��ة  اأك���رث م��ن  ت���ف��ري  اإىل 
يناير   31 ح��ت��ى  امل��ع��ر���ش  ي�شتمر  ح��ي��ث  امل���اط��ن��ني 

اجلاري يف مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ش.
األف   15 م��ن  اأك���رث  املعر�ش  ي�شهد  اأن  املت�قع  وم��ن 
زائر من م�اطني الدولة من الن�شاء والرجال للف�ز 
امل�ؤ�ش�شات  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  ال���ظ��ائ��ف  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
املعر�ش  يف  امل�شاركة  واخلا�شة  احلك�مية  وال�شركات 
خلياراتهم  التخطيط  م��ه��ارات  اإك��ت�����ش��اب  ج��ان��ب  اإىل 
وطم�حاتهم  اأه��داف��ه��م  حتقيق  اأج��ل  م��ن  ال�ظيفية 
ال�شخ�شية على املدى الط�يل واحل�ش�ل على دورات 
املهارات  م��ن  ع���دد  يف  متخ�ش�شة  جم��ان��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة 

ال�شخ�شية واملهنية وكتابة ال�شرية الذاتية.
من  باأب�ظبي  الإق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  وت�شتعد 
“ت�ظيف  خالل �شراكتها ال�شرتاتيجية مع معر�ش 
تاأهيل  يف  حم����ري  ب�شكل  امل�شاهمة  اإىل  اأب�ظبي”، 
مما  التناف�شية  ال��ك��ف��اءات  وب��ن��اء  ال��ب�����ش��ري  العن�شر 
ي�����ش��اع��د وب�����ش��ك��ل ف��ع��ال ع��ل��ى ب��ن��اء اق��ت�����ش��اد م�شتدام 
يف  م�شاركتها  خ��الل  تقدم  حيث  املعرفة،  على  مبني 
البتكار  بدعم  اخل��ا���ش  “تكامل”  برنامج  املعر�ش، 
وال�����ذي مت ت��ط���ي��ره وت�����ش��غ��ي��ل��ه م���ن ق��ب��ل ال���دائ���رة. 
“تكامل” ب��ه��دف م�����ش��اع��دة الأف����راد  وي��اأت��ي ب��رن��ام��ج 
اأب�ظبي  اإم���ارة  يف  وامل�ؤ�ش�شات  واجلامعات  امل�اطنني 
ودولة الإمارات ب�شكل عام، حلماية وت�ش�يق اأفكارهم 
املبتكرة، حيث يركز الرنامج على الذكاء ال�شناعي، 
وتكن�ل�جيا الت�ن�م��ش، والرعاية ال�شحية، والبيئة 

واقت�شاد امل�شتقبل .
الر�شمي ملنطقة  ال��راع��ي  ل��ل��ط��ريان،  وت��ق��دم الحت���اد 
الندوات يف املعر�ش، العديد من اخلرات يف جمالت 
الطريان واملطارات، ف�شال عن ما تقدمه من برامج 
ح�ل الت�طني والتط�ير املهني يف “طريان الإحتاد”، 
وت�������ش���ع���ى م����ن خ�����الل رع���اي���ت���ه���ا مل��ن��ط��ق��ة ال����ن����دوات 
لت�يل  وتاأهيلهم   ، وامل�اطنات  امل�اطنني  ل�شتقطاب 
وظائف حي�ية يف قطاع الطريان واخلدمات التابعة 
لها، ومتكينهم للح�ش�ل على فر�ش عمل يف خمتلف 

القطاعات.
وتفتح �ش��شيال داي�ش املجال اأمام الزوار لتعلم اأف�شل 

اللكرتونية  اأو  الذكية  ال��ذات��ي��ة  ال�شري  كتابة  ط��رق 
التي ت�شاهم يف اجتياز مرحلة الت�ظيف الأوىل عند 
ور�ش  تقدمي  �شيتم  حيث   ، الإن��رتن��ت  ع��ر  التقدمي 
ع��م��ل ع��ن كيفية ك��ت��اب��ة ال�����ش��رية ال��ذات��ي��ة م��ن خالل 
عنها  يبحث  التي  الأ�شا�شية  البحث  كلمات  ا�شتخدام 
جهاز احلا�ش�ب والنظام الإلكرتوين قبل البدء بنقل 
ان طرق  ح��ي��ث  ال��ت��ال��ي��ة،  للمرحلة  ال��ذات��ي��ة  ال�����ش��رية 
الإ�شطناعي  الذكاء  تتيح لرامج  الت�ظيف احلالية 
وت�شنيفها،  الذاتية  ال�شرية  ي��رى  من  اأول  تك�ن  اأن 
الت�ظيف  م��دي��ري  اإىل  منا�شبة  ك��ان��ت  اإذا  وار���ش��ال��ه��ا 

ل�شتكمال املراحل التالية من املقابالت والت�ظيف.
لتجربة  ف��ري��دة  ف��ر���ش��ة  ب�تين�شيال،  ���ش��رك��ة  ومت��ن��ح 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم لزوار 
املعر�ش باملجان وملده �شهر، وذلك من بداية انطالق 
املعر�ش، حيث تنظم هذه الدورات عر الإنرتنت ويف 
مي  انترين�ش  �شركة  ت�شعى  فيما  امل��ج��الت،  خمتلف 
على  احل�ش�ل  يف  عمل  ع��ن  الباحثني  م�شاعدة  اإىل 
وت�شاعد  املهنية،  حياتهم  واإط��الق  العمل  يف  اخل��رة 
ك��ذل��ك ال�����ش��رك��ات يف ت��ع��زي��ز ك����ادره���ا ب��ان�����ش��م��ام اأملع 
ال�شركات  ه��ذه  ولت�شبح  املنطقة  يف  ال�شابة  امل���اه��ب 

اأكرث جناحاً.
م�شاركتها  �شمن   Interns ME �شركة  و�شتق�م 
جل�شات  ع�����دة  ب��ت�����ش��غ��ي��ل   ،”2018 “ت�ظيف  يف 
املعر�ش  ف�����رتة  ال���ذات���ي���ة ط�������ال  ال�������ش���رية  ل��ف��ي��دي��� 
للفيدي�  ن�ش  لإن�����ش��اء  فر�شة  املر�شحني  و�شتعطي 
اخلا�ش ب�شريتهم الذاتية، مما ميكنهم من ممار�شة 
وت�شجيل  فريقهم  من  الفعل  ردود  وتلقي  ال�شيناري� 
مقابلة  و�شيتم  بهم،  اخلا�شة  الذاتية  ال�شرية  فيدي� 
املزيد  لإعطائهم  الذاتية  �شريهم  لتقدمي  املهتمني 
املقابالت  ال�شخ�شية من قبل خراء  املالحظات  من 

والت�ظيف.
ور�شة  اأب���ظ��ب��ي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  وتنظم 
عمل لإتاحة الفر�شة اأمام امل�اطنني من زوار املعر�ش 
ال�شيافة،  قطاع  يف  املهني  التط�ر  اآف��اق  ل�شتك�شاف 
التي  التدريبية  ال���ر���ش  م��ن  العديد  اإىل  بالإ�شافة 
العاملة  امل�ؤ�ش�شات  وك��رى  البن�ك  من  عدد  يقدمها 
يف ال��دول��ة ح����ل ف��ه��م م��ك��ان ال��ع��م��ل، وك���ل م��ا حتتاج 
امل�شرفية،  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  امل��ه��ن  ح���ل  معرفته 
ومت��ك��ني امل�����راأة، وكيفية ج��ع��ل ال��ع��م��ل مم��ت��ع��ا، واأب���رز 
الذاتية،  وال�شرية  املقابالت  وفن�ن  امل�شتقبلية،  املهن 

وتط�ير املهارات ال�شخ�شية وغريها.
اأما يف جمال الت�ظيف، ف�شيتم تاأهيل الباحثني عن 
والتاأهيل  التدريب  برامج  خ��الل  من  منا�شب،  عمل 
جمال  يف  خا�شة  امل�شاركة،  امل�ؤ�ش�شات  تقدمها  التي 

التط�ير املهني بهدف تعزيز امل�ؤهالت املهنية.

بت�سجيع من »املزينة« لرفد االأدلة اجلنائية بالكوادر الن�سائية

اإخال�ش و�صيخة: درا�صة الفيزياء التطبيقية منحتنا اآفاقًا رحبة
•• دبي:الفجر

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ع��م��دت 
ا�شتقطاب  اإىل  بالغ  باهتمام  دبي 
ال������ك������ف������اءات الإم�������ارات�������ي�������ة من 
اإىل  وت����ج���ي���ه���ه���ن  امل������اط�����ن�����ات، 
التخ�ش�شات العلمية مبا ميتلكنه 
واأمدتهن  وق��درات،  من م�ؤهالت 
واملعريف  وامل���ادي  املعن�ي  بالدعم 
العقبات  كافة  ذللت  كما  ال���الزم، 
يعد  ما  وه�  طم�حهن،  لتحقيق 
ل�شرتاتيجيتها  حقيقيا  جتليا 
ال�����ت�����ي ت�������اك������ب ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
املراأة  لتمكني  وت�جهاتها  الدولة 
القيادة  يف  وال���ي����م  الإم���ارات���ي���ة، 
املراأة  غ��دت  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
خمتلف  يف  خ���ب���رياً  الإم����ارات����ي����ة 
املتخ�ش�شة،  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��ل���م 
اجلرمية  عن  الك�شف  يف  و�شريكا 

وتقدمي مرتكبيها اإىل العدالة. 
مل تدخر �شرطة دبي جهدا لدعم 
ومتكني املراأة الإماراتية، وت�فري 
بالكفاءة  لتتحّلى  الالزمة  امل���ارد 
امل��ه��ن��ي��ة وامل��ح�����ش��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
والتخ�ش�شات،  امل���ج���الت  ك��اف��ة 
وتعزيز جه�دها التنم�ية و�شقل 
مهاراتها عر جملة من الرامج 
اآفاقا  اأمامها  لتفتح  وال��درا���ش��ات 
رحبة، ولتك�ن �شريكا رئي�شيا اإىل 
جدارتها  مثبتة  ال��رج��ل،  ج��ان��ب 
وذكاءها ومتقلدة مراكز متقدمة 

وم�ؤثرة.

اللقاء االأول
الب�شتكي  اإخ����ال�����ش  ت�����ش��رتج��ع 
جنائية  اأدل��������ة  خ���ب���ري  م�������ش���اع���د 
الن�وي  الفيزياء  ق�شم  يف  ن�وية 
ال��دق��ي��ق��ة، لقاءها  الآث�����ار  وق�����ش��م 
الأول م��ع، امل��غ��ف���ر ل��ه ب���اإذن اهلل، 
املزينة بعد  الفريق خمي�ش مطر 
الثان�ية  اأوائ����ل  �شمن  تخرجها 
العامة يف اإمارة دبي، قائلة » اطلع 
املزينة رحمه اهلل على نتائجي يف 
املرتفعة  للن�شب  ونظرا  الثان�ية، 
يف امل�اد العلمية ل�شيما الفيزياء 
والريا�شيات، فقد  �شجعني رحمه 
اهلل على درا�شة تخ�ش�ش الفيزياء 
احتياجهم  م����ؤك���دا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
يف  متخ�ش�شة  ن�����ش��ائ��ي��ة  ل���ك����ادر 
امل���ج���ال ال��ع��ل��م��ي، م�����ش��ت��ع��ل��م��ا اإن 
ل��دي الرغبة وامل��ق��درة على  كانت 
ثم  وم��ن  الفيزياء  يف  التخ�ش�ش 
لالأدلة  العامة  الإدارة  يف  العمل 
اجل��ن��ائ��ي��ة وع��ل��م اجل���رمي���ة، ومل 
اأت��������ردد حل���ظ���ة ب���امل����اف���ق���ة، وه� 

م���ا م��ث��ل حت��دي��ا لإث���ب���ات قدرتي 
وجدارتي على العمل م�شتقبال يف 

الأدلة اجلنائية.«
الأ�شف  م���ع   « اإخ����ال�����ش  ت��اب��ع��ت 
على  ال�شباب  م��ن  ع���زوف  هنالك 
العلمية،  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  درا����ش���ة 
تربط  م��ن��ا  ك��ب��رية  ن�شبة  اأن  ك��م��ا 
مبهنة  العلمي  التخ�ش�ش  درا�شة 
ال���ت���دري�������ش، ول���ك���ن ع��ل��ى خالف 
العلمية  التخ�ش�شات  ف���اإن  ذل��ك 
متنح دار�شيها اآفاقا وا�شعة للعمل 
والتط�ر املهني، وارتقاء منا�شب 
اجلنائية  ال��ع��ل���م  م��ن��ه��ا  ك���ب���رية، 
ال��ف�����ش��اء التي  وجم������الت ع���ل����م 
اإليها دولة الإم��ارات بق�ة  تت�جه 

وتفّرد.«

لكل عمل حتدياته
ل��ك��ل عمل  اإن  ال��ب�����ش��ت��ك��ي  وق���ال���ت 
حت������دي������ات������ه، واأب��������������رز حت����دي����ات 
عينات  ت��ك���ن  ح��ني  تظهر  عملها 
اإيجابية،  للمتهمني  الفح��شات 
م�ش�ؤولية  لك�نها  ذل���ك  م��رج��ع��ة 
م�شتقبل  وف��ق��ه��ا  ي��ت��ح��دد  ك��ب��رية 
ترئته،  اأو  ب��اإدان��ت��ه  اإم����ا  اإن�����ش��ان 
كخراء  منهم  ي�شتلزم  م��ا  وه���� 
العينة  ف��ح�����ش  اإع������ادة  ج��ن��ائ��ي��ني 

مرتني للتاأكد من النتيجة.
ال�شعادة  م�����ش��اع��ر  اأن  واأو���ش��ح��ت 
من  انتهت  كلما  تنتابها  والفخر 
ح���ل ق�����ش��ي��ة و���ش��اه��م��ت يف اإدان�����ة 
الق�شايا  اأوىل  وت��روي يف  اجلناة، 
اإليها« وقع حريق يف  اأوكلت  التي 
وكانت  دب��ي،  يف  امل�شت�دعات  اأح��د 
حني  اأ�شتلمتها  ق�شية  اأول  ه��ذه 
ال��ت��ح��ق��ت ب���ال���ع���م���ل، وب���اإج���رائ���ي 
خملفات  م����ن  ل���ع���ي���ن���ات  ف���ح�������ش 
احل�����ري�����ق ات�������ش���ح وج���������د م������اد 
الق�شية  غ���دت  وب��ذل��ك  م��ع��ج��ل��ة، 
ج��ن��ائ��ي��ة، و���ش��ع��رت ب�����ش��ع��ادة حني 
اأجنزت ق�شيتي الأوىل، ثم ت�الت 
وا�شتمر  اختالفها  على  الق�شايا 

التحدي.«

اأن�اع  اأك��رث   « الب�شتكي  واأ���ش��اف��ت 
ت����اأخ����ذ منحى  ال���ت���ي  ال���ق�������ش���اي���ا 
�شخ�شيا، تلك التي تتعلق بق�شايا 
اأك���رث مقارنة  ال��ده�����ش وال��ه��روب 
اجلاين  لأن  الأخ����رى،  بالق�شايا 
ول  الت�قف  عناء  نف�شه  يكلف  ل 
لل�شحية  ال��ن��ج��دة  بطلب  ي��ب��ايل 

ويرتكها لتم�ت ببطء.«
ت�شعر  اأن���ه���ا مل  ال��ب�����ش��ت��ك��ي  اأك�����دت 
قدرتها  م����ن  ب���ان���ت���ق���ا����ش  ي�����م����ا 
وال��ش�ل  عملها  مهام  اأداء  على 
الق�شايا  يف  م��رج���ة  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
ال���دول���ة ومنذ   « ك��خ��ب��ري ج��ن��ائ��ي 
ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغف�ر  عهد 
زايد بن �شلطان اآل نهيان اأطلقت 
العنان لقدرات املراأة واإمكانياتها، 
ومل تقف عقبة اأمامها يف حتقيق 
طم�حها املهني والعلمي، بل على 
ل��ه��ا ك���ل الدعم  ال��ع��ك�����ش ق���دم���ت 
جدارتها  لتثبت  وامل��ع��ن���ي  امل���ادي 
اأ�ش�ة  م��ت��ق��دم��ة  م���راك���ز  وت��ت��ق��ل��د 
اأ�شا�شيا  �شريكا  وتك�ن  بالرجال، 
على ذات النهج، لذلك فقد وجدت 
وزميالتي،  زم���الئ���ي  م���ن  دع��م��ا 
العمل  اأداء  على  قدرتي  يف  وثقة 
وال�شتنتاج وبرهنة الأدلة، لذلك 
اأع���ت���ر ن��ف�����ش��ي حم��ظ���ظ��ة جدا 
واأطمح  ال��ع��م��ل،  وببيئة  ب��ال��دع��م 
الفيزياء  ق�����ش��م  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش  ال��ي���م 

الن�وية.«

الق�سم النووي
رغ����م ت���ردده���ا ب���داي���ة يف الجت����اه 
التطبيقية،  الفيزياء  لتخ�ش�ش 
لكن �شيخة علي عبد اهلل اخلبري 
اجلنائية  الأدل������������ة  ق�������ش���م���ي  يف 
ي�شته�يها  وامل��ت��ف��ج��رات،  ال��ن���وي��ة 
الق�شم  تفعيل  بالغ  باهتمام  الي�م 
الن�وي وقالت: اأثناء مقابلتي مع 
الفريق خمي�ش مطر الزينة رحمه 
لتخ�ش�ش  ت���ج��ه��ي  اق�����رتح  اهلل 
يف  ت����رددت  التطبيقية،  ال��ف��ي��زي��اء 
بحثت  كما  مليا  وف��ك��رت  ال��ب��داي��ة 
يف تطبيقات التخ�ش�ش ثم قررت 
خ��ش التحدي، ومل تكن الدرا�شة 
الي�م  الهني، كذلك عملي  بالأمر 
يف الإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
من  حتديا  ي�شكل  اجلرمية  وعلم 

ن�عه اآخر.
تفعيل  مرحلة  يف  »ن��ح��ن  وت��اب��ع��ت 
ال��ق�����ش��م ال�����ن������وي، م��ن��ه��ا درا����ش���ة 
امل�اد  مع  التعامل  وط��رق  اأ�شاليب 
العينات  ج��م��ع  وك��ي��ف��ي��ة  امل�����ش��ع��ة، 
وتاأ�شي�ش  ال��ف��ح�����ش،  واأ����ش���ال���ي���ب 
مقارنات  وع��م��ل  ب��ي��ان��ات،  ق���اع���دة 
مرجعية مع دول متقدمة وخبرية 
يف املجال، اإىل جانب اإعداد وتاأهيل 
خراء، كل تلك حتديات ن�اجهها 
الي�م لتفعيل الق�شم وليك�ن الأول 

من ن�عه يف املنطقة.«
واأ���ش��اف��ت« واج��ه��ت ك��ذل��ك حتديا 

ك��خ��ب��ري يف ق�شم  اآخ������ر  ن������ع  م����ن 
العمل يف هذا  اأن  املتفجرات، ذلك 
حت�شري  يف  اإمل��ام��ا  يتطلب  الق�شم 
امل�اد الكيميائية وتفاعالتها، وه� 
ما ا�شتلزم مني درا�شة واطالعا يف 

تخ�ش�ش اآخر.«

ب�سمة موؤثرة 
امل�����راأة  اإن  ���ش��ي��خ��ة  ق���ال���ت اخل���ب���ري 
ب�شمتها  ل��ه��ا  ال���ي����م  الإم���ارات���ي���ة 
خمتلف  يف  وال���ف���اع���ل���ة  امل������ؤث�����رة 
الأ�شعدة،  ك��اف��ة  وع��ل��ى  امل���ج���الت 
ك��م��ا اأن��ه��ا مت��ث��ل وط��ن��ه��ا يف الدول 
ومتكنت  اأي�شا،  والعاملية  العربية 
تغدو  اأن  م��ن  وك��ف��اءه��ا  بجدارتها 
رمزا لالإرادة والكفاح، » املغف�ر له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
التعلم  امل����راأة يف  ح��ق���ق  اأك���د على 
ومبتابعة  والي�م  والبناء،  والعمل 
�شم�  الإم�������ارات  اأم  م���ن  واه��ت��م��ام 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى 
لالأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة 
حكامنا  وت���ج��ي��ه��ات  وال��ط��ف���ل��ة، 
اأ�شبحنا اأكرث عزمية واإرادة لتقلد 
اأعلى وخمتلف املنا�شب وامل�شاهمة 
والإن�شانية  النه�ش�ية  العملية  يف 
والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة والإب������داع������ي������ة 

والثقافية والعلمية للدولة.«
واأ����ش���اف���ت: وج�����دت دع���م���ا كبريا 
على  وحر�شا  عملي،  يف  وت�شجيعا 
ت��ع��زي��ز ج��ه���دي و���ش��ق��ل مهاراتي 
واإحل�������اق�������ي ب�����������دورات وب�����رام�����ج، 
اأي�������ش���ا ل�����ر�����ش عمل  وت���ق���دمي���ي 
اجلرمية،  مب�����ش��رح  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
التعامل  طرق  الأول،  وامل�شتجيب 
وطريقة  امل���ت���ف���ج���رة،  امل��������اد  م����ع 
اأي�شا  وامل�شاركة  وغ��ريه،  التحريز 
يف م���ؤمت��رات وم��ع��ار���ش مهمة يف 
ال���دول���ة، واأق����در ج���دا ال��ث��ق��ة التي 
منح�ين اإياها مبا اأوكل�ا اإيل من 

مهام وم�ش�ؤوليات.

لت�سجيع اأفراد املجتمع على امل�ساركة بعد اأن جتاوز الطلب الكميات املتوفرة 

م�صت�صفى اجلامعة بال�صارقة ينظم احلملة ال�صنوية الرابعة للتربع بالدم
جنحت احلملة يف جمع اأكرث من 160 األف لرت من خمتلف ف�سائل الدم خالل االأعوام املا�سية لتغطية 25 % من احلاجة ال�سنوية للم�ست�سفى

••  ال�صارقة-الفجر:

ي����ن����ظ����م م�������ش���ت�������ش���ف���ى اجل����ام����ع����ة 
خلدمات  الرائد  امل��زود  بال�شارقة، 
ال�شارقة،  يف  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
نقل  خدمات  مركز  مع  وبالتعاون 
احلملة  بال�شارقة،  والأبحاث  الدم 
ال�شن�ية الرابعة للترع بالدم ي�م 
الثالثني  امل���اف��ق  املقبل  ال��ث��الث��اء 
�شباحاً  التا�شعة  م��ن  ي��ن��اي��ر،  م��ن 
يف مقر  ظ����ه����راً  ال���ث���ان���ي���ة  وح���ت���ى 

امل�شت�شفى. 
وتاأتي حملة الترع بالدم الرابعة 
اأعلنه  الذي  تزامناً مع »عام زايد« 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي�����د 

»حفظه اهلل«. 
ا�شتقطبت  ق����د  احل���م���ل���ة  وك����ان����ت 
املا�شية  ال��ث��الث  ال�����ش��ن���ات  خ���الل 
400 م��ت��رع، وجمعت  اأك���رث م��ن 
م��ا ي��زي��د ع��ن 160 األ���ف ل��رت من 
خمتلف ف�شائل الدم، تكفي لإنقاذ 
ما  ولتغطية  مري�ش،   800 نح� 
احلاجة  م���ن   25% م���ن  ي���ق���ارب 

وب��ات��ت احل��اج��ة اإىل ال��ت��رع بالدم 
اأك����رث اإحل���اح���اً م��ن ذي ق��ب��ل، بعد 
املت�فرة.  الكميات  الطلب  ف��اق  اأن 
وي�����دع������ م�������ش���ت�������ش���ف���ى اجل���ام���ع���ة 
بال�شارقة اأفراد املجتمع اإىل املزيد 
على  اإق��ب��اًل  ويت�قع  امل�شاركة،  من 
ال���ت���رع م���ن ال����ك�����ادر ال��ع��ام��ل��ة يف 
من  وال��زوار  واملر�شى،  امل�شت�شفى، 
م����ن خمتلف  وال���ن�������ش���اء  ال����رج����ال 

وو�شل  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى.  ال�����ش��ن���ي��ة 
حجم ا�شتهالك امل�شت�شفى يف العام 
من  وح��دة   1300 اإىل   2016
املكد�شة،  احل���م���راء  ال�����دم  خ���الي���ا 
الطازجة،  امل���ج���م���دة  وال���ب���الزم���ا 
والرا�شب  ال��دم���ي��ة،  وال�����ش��ف��ائ��ح 
اإىل  ال��ع��دد  ي���زداد  اأن  ال��ق��ري، قبل 
 ،2017 ال��ع��ام  يف  وح���دة   1700

وما يزال الطلب يف تزايد. 

اجلن�شيات والأعمار.
اآل علي،  ُعبيد  الدكت�ر علي  وقال 
املدير التنفيذي مل�شت�شفى اجلامعة 
بال�شارقة: نحر�ش مع حل�ل العام 
»عام  �شعار  يحمل  ال��ذي  اجل��دي��د، 
زاي�������د«، ع��ل��ى م���ا���ش��ل��ة الرت���ق���اء 
مب�������ش���ت����ى اخل������دم������ات امل���ق���دم���ة 
للمجتمع. ومن هذا املنطلق تاأتي 
ح��م��ل��ة ال���ت���رع ب����ال����دم، وال���ت���ي ل 

حياة  اإن��ق��اذ  على  ف�ائدها  تقت�شر 
امل���ر����ش���ى، وحت�����ش��ني ج������دة حياة 
م��ر���ش��ى ف��ق��ر ال����دم امل���زم���ن، مثل 
اخلبيثة،  والأم��را���ش  الثال�شيميا 
قيم  تفعيل  فر�شة  لنا  وتتيح  ب��ل 
خمتلف  ب��ني  والت�شامن  التكافل 

مك�نات املجتمع.  
علي:  اآل  ال�����دك�����ت������ر  واأ��������ش�������اف 
اإج���راًء طبياً  ب��ال��دم  ال��ت��رع  ُيعتر 
اأكرث  ي�شتغرق  ل  ب�شيطاً،  تط�عياً 
ون�����ش��ج��ع جميع  دق���ائ���ق.   10 م��ن 
بالدم  ال��ت��رع  على  املجتمع  اأف���راد 
املر�شى.  اإنقاذ حياة  للم�شاهمة يف 

الترع  ح��م��ل��ة  ت��ك���ن  اأن  ون��ت���ق��ع 
ب��ال��دم ل��ه��ذا ال��ع��ام الأك����رث جناحاً 

مقارنة مع ال�شن�ات املا�شية.
مركز  مع  بالتعاون  امل��ب��ادرة  وُتقام 
خ����دم����ات ن���ق���ل ال������دم والأب�����ح�����اث 
تعزيز  اإىل  وت���ه���دف  ب��ال�����ش��ارق��ة، 
اإىل الترع  ال���ع��ي ح���ل احل��اج��ة 
بالدم بانتظام. وُتقام حملة الترع 
بالدم لهذا العام و�شط حاجة اإىل 
وح����دات ال���دم اأك���رث م��ن ذي قبل، 
وبالتايل يدع� م�شت�شفى اجلامعة 
امل�شاركة يف  اإىل  بال�شارقة اجلميع 

هذه احلملة. 

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/54  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ئي مارت �ش�بر ماركت ومتجر اق�شام �ش.ذ.م.م وميثلها قان�نا/راجي�ش 
امل��دع��ي/م��زرع��ة اجل��زي��رة للدواجن  �شربات دام�����داران جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  ���ش.ذ.م.م وميثله:فهد �شلطان علي ل�تاه قد 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )476.122.85( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ اق��ام��ة ال��دع���ى وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام. وح���ددت لها 
جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 2018/2/8  ال�شاعة:08.30 �ش بالقاعة:ch1.C.14 لذا 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  فاأنت مكلف باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/480  اأمر اأداء
�ش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ك�نك�شن  افريكان  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  اوداع����ا حممد جم��ه���يل حم��ل  2- عبدالرحيم 
حممد بن عاي�ش بن �شيف اهلل الثبيتي وميثله:را�شد عبداهلل علي ه�ي�شل 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب   . النعيمي 
درهم   )2500000( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2017/11/22 
للمدعي والر�ش�م وامل�شاريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 15 

ي�م من الي�م التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة ـ الفجر 

حتظى معار�ش التعليم باهتمام وح�ش�ر لفت 
اأم�رهم  واأول���ي���اء  ال��ث��ان���ي��ة  امل��رح��ل��ة  م��ن طلبة 
تعليمية  م���ؤ���ش�����ش��ات  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني  وك���ذل���ك 
ل�شتكمال درا�شتهم يف برامج املاج�شتري وغريها 
من ال�شهادات العلمية، وتعتر معار�ش التعليم 
من�شات رئي�شية تربط امل�ؤ�ش�شات التعليمية من 
كليات ومعاهد ومراكز تدريب بالطلبة  لت�شاهم 
التعليمي  القطاع  تط�ير  يف  التعليم  معار�ش 
يف  التعليم  م��ع��ار���ش  ت��ع��زز  كما  رئي�شي،  ب�شكل 
املحلية  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  بني  التعاون  زي��ادة 
اأخرى  من جهة والقليمية والدولية من جهة 
ل�شيما اأن معار�ش التعليم ت�شم حتت من�شاتها 
الدولة  داخ��ل  من  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  ع�شرات 

وخارجها.
2018 مبركز  ال��دويل  التعليم  ويرز معر�ش 
اإك�����ش��ب��� ال�����ش��ارق��ة ك��اأح��د اه���م م��ع��ار���ش التعليم 
الفر�شة  امل�����ش��ارك��ة  اجل���ه���ات  امل��ع��ر���ش  ل��ي��م��ن��ح 
والطالبات  ال���ط���الب  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ل��الل��ت��ق��اء 
عن  الباحثني  ال��دول��ة،  يف  واملقيمني  امل�اطنني 
م�ؤ�ش�شات اأكادميية معتمدة ليلتحق�ا بالرامج 
الكادميية التي تت�افق مع رغباتهم وت�جهاتهم 
فيما تتن�ع املجالت املطروحة من التخ�ش�شات 
العمل،  ���ش���ق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
وي����ؤك���د امل�����ش��ارك���ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ع��ر���ش وما 

اأو  يقدمه من خدمات �ش�اء للجهات التعليمية 
الطالب  لي�شع  خا�شة  ام�رهم  واأولياء  الطلبة 
اختيار  كيفية  ال�شحيح يف  الطريق  وذوي��ه على 
خمتلف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خ���الل  م��ن  التخ�ش�ش 

التخ�ش�شات.
و�شهدت الجنحة امل�شاركة اإقبال لفتا من زوار 
ال�  دورت��ه  يف   ،2018 ال��دويل  التعليم  معر�ش 
والتي  ال�شارقة،  اإك�شب�  مركز  يف  املقامة   13
ا�شتمرت على مدى ثالثة اأيام حتت رعاية وزارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م مب�����ش��ارك��ة اأك���رث م��ن 100 

م�ؤ�ش�شة تعليمية حملية واإقليمية ودولية.
بالدعم  وال��زوار  امل�شاركة  وا�شاد ممثلي اجلهات 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ِق��ب��ل  امل��ب��ا���ش��ر وال���دائ���م م���ن 
ب�شكل  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ت��ط���ر  على  ل��ل���ق���ف 
كافة  وا���ش��ت��دام��ة  تنمية  يف  ي�شب  مب��ا  م�شتمر 
مت�شلحة  اجيال  تخريج  يف  وي�شاهم  القطاعات 
كما  ال���ط��ن،  رف��ع��ة  يف  ت�شاهم  وامل��ع��رف��ة  بالعلم 
والطالبات  الطلبة  من  الكبري  بالإقبال  ا�شادوا 

للمعر�ش وكذلك التنظيم املتميز.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ش����اد ال���دك���ت����ر ع���ب���داحل���ق ب�شري 
وم�شت�ى  باملعر�ش  عجمان،   -جامعة  النعيمي 
والدولية  املحلية  امل�����ش��ارك��ات  وت��ن���ع  التنظيم 
معترا املعر�ش فر�شة للقاء املبا�شر بني الطلبة 
ت�شعى  اجلامعة  اأن  وقال  التعليمية،  وامل�ؤ�ش�شات 
من خالل م�شاركتها يف هذا املعر�ش اإىل اإطالع 
املتن�عة  الأكادميية  الرامج  على  املعر�ش  زوار 

درجات  يف  ال��ك��ل��ي��ات  خمتلف  يف  تطرحها  ال��ت��ي 
البكال�ري��ش واملاج�شتري والدكت�راه، واملعتمدة 
جميعها من وزارة الرتبية والتعليم. بالإ�شافة 
بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  امل��م��ي��زات  ك��اف��ة  ا�شتعرا�ش  اإىل 
اأق��دم جامعة خا�شة يف الدولة  جامعة عجمان، 
قبل  ن�شاأتها  م��ن  ا�شتطاعت  وال��ت��ي  وامل��ن��ط��ق��ة، 
خريج  األف   34 من  اأكرث  تخرج  اأن  عاما   30
وخريجة ي�شغل عدد كبري منهم منا�شب قيادية 
مرم�قة يف م�ؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�ش 

يف �ش�ق العمل املحلي والإقليمي والدويل.
هذه  يف  امل�شاركة  باأهمية  اجلامعة  اإدارة  وت�ؤمن 
خاللها  م��ن  ت��ق���م  وال��ت��ي  التعليمية  امل��ع��ار���ش 
براجمها  ب��ا���ش��ت��ع��را���ش  التعليمية  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
�شمن  املحلي  ال�شعيد  على  ت���اج��ده��ا  وتعزيز 
واملرم�قة،  املعروفة  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات 
بالإ�شافة اإىل ما ت�فره هذه املعار�ش من فر�شة 
الثان�ية  امل��دار���ش  طلبة  م��ع  للت�ا�شل  متميزة 
بالتخ�ش�شات  وت��ع��ري��ف��ه��م  اأم����ره���م،  واأول���ي���اء 
لهذه  العمل  �ش�ق  احتياجات  وم��دى  املختلفة 
مبزايا  التعريف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  التخ�ش�شات 

النظم التعليمية يف دولة الإمارات.
اأك���دت غ��زل ح��ج��ازي م��ن اجلامعة  م��ن جانبها 
املعر�ش  اه��م��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى  الم��ري��ك��ي��ة يف 
ودوره يف تعريف الطلبة مبختلف التخ�ش�شات 
واأو�شحت  العمل،  ب�ش�ق  وارتباطها  والكليات 
الدرا�شية  الرامج  من  ع��دد  ت�شم  اجلامعة  ان 

حتت عدد من الكليات وهي كلية العمارة والفن 
والت�شميم وكلية الآداب والعل�م وكلية الهند�شة 
جناح  ي�����ش��ت��ع��ر���ش  ك��م��ا  الع���م���ال،  اإدارة  وك��ل��ي��ة 
اجلامعة امل�شارك طرق التقدمي واأليات القب�ل 
وامل�شاعدات  امل��ن��ح  ا�شتعرا�ش  ج��ان��ب  اإىل  ه��ذا   ،
والإدراة  التنظيم  ا�شادت بح�شن  املالية، وختاما 

وتن�ع اجلهات امل�شاركة حتت مظلة املعر�ش.
العام  املدير  نائب   � غ���ر  راكي�ش  الدكت�ر  واأك��د 
الفق  بكلية  الإب���داع���ي  وال��ت���ا���ش��ل  للت�ش�يق 
املعر�ش متيزه ل�شيما يف  على جناح  اجلامعية 
ظ��ل اه��ت��م��ام وح�����ش���ر اع���داد ك��ب��رية م��ن الزوار 
قبل  م��ن  وال��ت���ا���ش��ل  التن�شيق  ظ��ل  يف  ل�شيما 
املرحلة  طلبة  وح�ش�ر  والتعليم  الرتبية  وزارة 
والكليات  ال��رام��ج  اأه��م  على  للتعرف  الثان�ية 
للطلبة  لي�شهل  امل�شاركة  التي ت�شمها الجنحة 
اأم����ره���م الخ��ت��ي��ار الف�����ش��ل للكليات  واأول���ي���اء 
والرامج والتي تت�افق مع �ش�ق العمل، واأ�شار 
من  جملة  لديها  اجلامعية  الف��ق  كلية  ان  اإىل 
الدرا�شية  ال��رام��ج  م��ن  املتميزة  التخ�ش�شات 
واإدارة  ال�شرتاتيجية  والدارة  ال��ق��ي��ادة  ومنها 
اللكرتونية  واحل���ك��م��ة  وال��ت��ج��زئ��ة  ال��ت�����ش���ي��ق 
واإدارة  ال���دول���ي���ة  والع����م����ال  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
ال�شياحة وال�شفر وادارة نظم املعل�مات وامل�ارد 

الب�شرية والإدارة املالية.
وق���ال اأح��م��د امل��ه��دي واح��م��د حكيم م��ن جامعة 
 MODUL UNIVERSITY

خالل  ت�شتعر�ش  اجلامعة  اأن   �  DUBAI
م�شاركتها يف املعر�ش تخ�ش�شات ال�شياحة واإدارة 
الفنادق وادارة العمال، واعترا املعر�ش فر�شة 
ط��ي��ب��ة ل��ل��ق��اء ط��ل��ب��ة امل���دار����ش وت��ع��ري��ف��ه��م باأهم 
واحتياجاته،   العمل  ب�ش�ق  املرتبطة  ال��رام��ج 
يخدم  امل��ع��ر���ش  وان  اجل��ي��د  بالتنظيم  واأ����ش���ادا 
الطالب  بداية من  املجتمع  �شريحة كبرية من 
ام�رهم  واأول���ي���اء  ع�شر  ال��ث��اين  ط���الب  ل�شيما 
اجلمه�ر  خدمة  وك��ذل��ك  ينا�شبهم  م��ا  لختيار 
ع��ام��ة م��ن خ���الل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ك��اف��ة الرامج 
با�شتكمال  واملهتمني  املطروحة  والتخ�ش�شات 

درا�شتهم العليا.
وق���ال���ت وف����اء ع���ب���داهلل م���ن ج��ام��ع��ة اأب����� ظبي، 
ب�شكل عام يخدم امل�ؤ�ش�شات التعليمية  “املعر�ش 
املعر�ش  ت��ن��ظ��ي��م  ت���ق��ي��ت  ان  م����ؤك���دة  وال��ط��ل��ب��ة 
وال���دور  التنظيم  بح�شن  ا���ش��ادت  ك��م��ا  منا�شب 
الكبري للجنة املنظمة ، وتابعت قائلة ان اجلامعة 
ت�شتعر�ش من خالل م�شاركتها عدد من الكليات 
التي ت�شم برامج البكالري��ش والدرا�شات العليا 
ومنها كلية اإدارة الأعمال وكلية الهند�شة وكلية 
ا�شتعر�ش  كما  ال��ق��ان���ن  وكلية  وال��ع��ل���م  الآداب 
اليات اللتحاق باجلامعة واملنح  جناح اجلامعة 

الدرا�شية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د حم��م��د ال��ف��ق��ي م���ن اجلامعة 
ال��ك��ن��دي��ة، ح��ر���ش اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
التعليم لدورها احلي�ي يف رفد قطاع  معار�ش 

امل�ؤ�ش�شات  جتمع  مظلة  وايجاد  العايل  التعليم 
التعليمية مع الطلبة المر ايل ي�ؤكد اهمية دور 

معار�ش التعليم يف دعم امل�شرية التعليمية.
واأ�شار اإىل ان اجلامعة تقدم عدد من التخ�ش�شات 
العمال  اإدارة  وم��ن��ه��ا  ال��ب��ك��ال��ري������ش  ب��رام��ج  يف 
املعمارية  والهند�شة  والبيئة  وال�شحة  والعالم 
وادارة  الكهربائية  والهند�شة  ال�شبكات  وهند�شة 
التخ�ش�شات  من  وغريها  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات 
اجلديدة هذا اىل جانب برامج الدرا�شات العليا 

يف ادارة العمال وتكن�ل�جيا املعل�مات.
والتفاعل  ال��ق��ب���ل  م��دي��ر   � حلمي  حممد  وق���ال 
ان اجلامعة تطرح  اجلامعي يف جامعة جمريا، 
برامج تتما�شى مع متطلبات �ش�ق العمل ومنها 
والبن�ك  اللكرتونية  والإدارة  الفعاليات  اإدارة 
واإدارة  والبيئة  وال�شحة  ال�شالمية  وامل�شارف 
املبكرة  الطف�لة  يف  والرتبية  ال�شحية  املن�شاآت 
كما  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  ال���ش��الم��ي��ة  وال���درا����ش���ات 
التحتية  للبنية  املتميزة  اخل��دم��ات  ا�شتعر�ش 
ي�شل  ال��ذي  الدرا�شية  املنح  وبرنامج  للجامعة 

اإىل %75 جلميع اجلن�شيات.
واأكد على حر�ش اجلماعة بامل�شاركة يف معر�ش 
مبميزات  للتعريف   2018 ال����دويل  التعليم 
اجل���ام���ع���ة وت���ع���ري���ف ال��ط��ل��ب��ة ب���اأه���م ال���رام���ج 
الكادميية املطروحة، م�شريا اإىل اهمية املعر�ش 
وامل�ؤ�ش�شات  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني  ال��ت��ق��اء  ن��ق��ط��ة  ك���ن��ة 

التعليمية.

•• لندن -وام:  

مميز  ب��ج��ن��اح  العاملية”  اأق�����در  “قمة  ���ش��ارك��ت 
“بت  م��ع��ر���ش  يف  ال���زائ���ري���ن  اآلف  ا���ش��ت��ق��ط��ب 
ب�ش�ؤون  ويعنى  لندن  يف  حاليا  الدويل” املنعقد 
املفاهيم  بتعزيز  �شلة  وذات  واأك��ادمي��ي��ة  ترب�ية 

الأخالقية.
التط�ير  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة ���ش��م��ن  ت��اأت��ي 
ودع�����ة امل��ت��ح��دث��ني وا���ش��ت��ق��ط��اب امل���ؤ���ش�����ش��ات ذات 
ال�شلة املت�اجدة يف املعر�ش التي ت�شم جمم�عة 
القرار  و�شناع  احلك�ميني  امل�ش�ؤولني  كبار  من 

واخل����راء ال��رتب���ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال بناء 
ال�شخ�شية. واأبدى الزائرون مبا تت�شمنه القمة 
من اأهداف وا�شرتاتيجية خا�شة بتعزيز املفاهيم 
وت��ط���ي��ر ال��ق��ي��م الأخ��الق��ي��ة ب��ني ال��ن�����شء حيث 
وم�شم�عة  مرئية  وم���اد  ب��رو���ش���رات  عر�ش  مت 
العاملية وجانب مما مت مناق�شته  اأق��در  عن قمة 
واإجن���ازه يف القمة الأوىل التي ج��رت م���ؤخ��راً يف 
اأب�ظبي. وزار اجلناح �شعادة �شليمان حامد �شامل 
املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة وكان 
يف ا�شتقباله الل�اء الدكت�ر اأحمد نا�شر الري�شي 
العليا  اللجنة  الداخلية رئي�ش  مفت�ش عام وزارة 

“ بح�ش�ر  العاملية  “اأقدر  املنظمة يف جناح قمة 
لرنامج  العام  املن�شق  الدبل  اإبراهيم  الدكت�ر 
املدين  ال�شالم  عبد  وال��دك��ت���ر  للتمكني  خليفة 

رئي�ش اندك�ش القاب�شة.
اأقدر  بقمة  اإعجابه  ع��ن  ال�شفري  �شعادة  واأع���رب 
العاملية .. واطلع على الأهداف والنتائج املرج�ة 
من القمة واأهم امل�ا�شيع التي ناق�شتها يف دورتها 
ل�شتمرار  امل�شتقبلية  خططها  وجممل  الأوىل 
هادفة  ب���رام���ج  ذات  وط��ن��ي��ة  ك��م���ؤ���ش�����ش��ة  دوره�����ا 
الإمارات  تعزيز جه�د  ت�شهم يف  للن�شء  م�جهة 

يف م�شريتها احل�شارية.

الأحبابي : �صارع ال�صيخ خليفة بن زايد مبنطقة الظفرة يعد منوذجًا للطرق امل�صتقبليةم�صاركة مميزة ل� »قمة اأقدر العاملية « مبعر�ش »بت الدويل« يف لندن
•• اأبوظبي -وام: 

اأكد معايل فالح حممد الأحبابي رئي�ش دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات ان �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد يف منطقة الظفرة اإجناز 
كبري نفذ وفق اأعلى الدرا�شات واملعايري لتتنا�شب مع حجم التنمية 

امل�شتدامة يف العا�شمة اأب�ظبي والدولة.
لكافة  يعد من���ذج��ا  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ خليفة  ���ش��ارع  اإن  وق��ال معاليه 
اأهم م�شاريع  اأحد  اأب�ظبي وه� من بني  اإمارة  الطرق امل�شتقبلية يف 
واملندرجة يف  باإجنازها  اأب�ظبي  التي قامت حك�مة  التحتية  البنية 
الإمارة  ال�شاملة للنقل الري تلبي احتياجات  اإطار حتقيق اخلطة 
مع  بالتعاون  عملت  ال��دائ��رة  اأن  اىل  م�شريا  وامل�شتقبلية..  احلالية 

ال�شركاء ال�شرتاتيجيني يف تط�ير امل�شروع.
وياأتي افتتاح �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد �شمن خطة ا�شرتاتيجية 
على  ال�شارع  ميتد  حيث  املتكامل  التط�ر  بعملية  الدفع  يف  ت�شاهم 
ط�ل 327 كيل�مرتا من مدينة اأب�ظبي وحتى احلدود الدولية مع 

اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة.
ال�شيخ خليفة بن زايد بعد �شل�شلة من الدرا�شات  ومت تط�ير �شارع 
والأبحاث ل�شمان قيامه بدوره التنم�ي على امل�شت�يات القت�شادية 
املناطق  تنمية  يف  ي�شهم  مب��ا  والبيئية  وال��ع��م��ران��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
املجاورة احلالية وامل�شتقبلية وتط�ير جمتمعات عمرانية م�شتدامة 
ومتكاملة جماورة له مع احلفاظ على الأ�ش�ل والرثوات الطبيعية 

والنظم البيئية التي تذخر بها الإمارة.

اإقبال الفت من زّوار معر�ش التعليم الدويل 2018

م�ص���ارك���ة اأكث���ر م���ن 100 م��وؤ�ص��ص��ة تعليمي�ة حملي��ة واإقليمي��ة ودولي���ة

وفاء عبداهللحممد حلميحممد الفقيغزل حجازيعبد احلق النعيميد. راكي�شاحمد حكيماحمد املهدي

•• ال�صارقة-وام:

جمل�ش  رئي�ش  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  اأك��د 
ال�شارقة لالإعالم اأن ال�شرتاتيجية وال�شيا�شة الإعالمية 
ال�شيخ  ال�شم�  روؤية �شاحب  اإىل  ت�شتند  ال�شارقة  لإمارة 
املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 
الأعلى حاكم ال�شارقة وتت�افق مع املرتكزات الأ�شا�شية 
لإعالم دولة الإمارات العربية املتحدة واإىل مبادئ وقيم 
الإمارة وخمتلف الق�انني والت�شريعات املنظمة للقطاع. 
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع جم��ل�����ش ال�����ش��ارق��ة لالإعالم 
وال�شيا�شة  ال�شرتاتيجية  اإع��داد  مراحل  على  لالطالع 
�شياغتها  على  يعمل  التي  ال�شارقة  لإم���ارة  الإعالمية 
نخبة من اخلراء الأكادمييني والإعالميني والعاملني 

يف قطاع الإعالم واأ�شحاب الخت�شا�ش.
وقال ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي اإن املجل�ش يعمل 
على اإعداد �شيا�شة اإعالمية م�حدة لقطاع الإعالم التي 
التي  والق�اعد  املعايري  وت�شع  ووظائفه  اأهدافه  حتدد 
وامل�شاهمة يف  ورقيه  املجتمع  القطاع يف من�  دور  تدعم 

ا�شتقراره ومتا�شكه.
وت�شمل ال�شيا�شة الإعالمية وفق ما اأقرته منظمة الأمم 
“الي�ن�شك�” جمم�ع  املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
املبادئ واملعايري التي حتكم تنظيم واإدارة ورقابة وتقييم 
الأخ�ش  على  املختلفة  الت�شال  واأ�شكال  نظم  وم�اءمة 
منها و�شائل العالم والجهزة الرئي�شة للمعل�مات من 

اأجل حتقيق اأف�شل النتائج الجتماعية املمكنة يف اإطار 
والثقايف  والقت�شادي  والجتماعي  ال�شيا�شي  ال�شياق 

الذي تاأخذ به الدولة.
اأمني  املن�ش�ري  يعق�ب  ح�شن  �شعادة  ذك��ر  جانبه  م��ن 
ال�شيا�شات  م��ش�ع  ان  ل��الإع��الم  ال�شارقة  جمل�ش  ع��ام 
الإع��الم��ي��ة ي��ت��خ��ذ اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ن��ظ��راً ل��ل��دور الذي 
الجتماعية  املجالت  �شتى  يف  الإع��الم  و�شائل  به  تق�م 
خا�شة  وال�شيا�شية  والقت�شادية  والرتب�ية  والثقافية 
يف ظل التط�رات التكن�ل�جية املت�شارعة التي زادت من 

ا�شتقرار  يف  التاأثري  على  وقدرتها  ال��شائل  ه��ذه  نف�ذ 
املجتمع.

واأ�����ش����اف ان ال�����ش��ي��ا���ش��ة الإع���الم���ي���ة ت���رك���ز ع��ل��ى عدة 
ووظائفها  الإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  ت�شمل  اأ�شا�شية  حماور 
والت�شريعات املن�شئة واملنظمة لها والأخالقيات املحددة 
اجلغرافية  وخ�شائ�شه  امل�شتهدف  واجلمه�ر  لن�شاطها 
التكن�ل�جيا  اإىل  لف��ت��اً   .. والثقافية  والدمي�غرافية 
الت�شالية امل�شتخدمة والن�شطة الإعالمية والت�شالية 

واآثارها الجتماعية والثقافية والرتب�ية.

وتطرق اأمني عام جمل�ش ال�شارقة لالإعالم اإىل املبادئ 
العامة لل�شيا�شة الإعالمية التي ت�شمل اللتزام بالقيم 
كافة  واح��رتام  ال�شارقة  لإم��ارة  والأخالقية  الإ�شالمية 
الإعالمية  وامل�����ش���ؤول��ي��ة  الأخ�����رى  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ع��ت��ق��دات 
ال�شارقة  واأك��د حر�ش جمل�ش  العربية.  اله�ية  وث�ابت 
اإمكانيات قطاع الإع��الم يف  لالإعالم على ت�ظيف كافة 
وتعميق  ال�اعي  الإن�شان  �شخ�شية  لبناء  ال�شارقة  اإمارة 
القائم  البناء  والتاآخي ودعم قيم احل�ار  الت�شامح  قيم 
ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري الإي���ج���اب���ي واح������رتام ال������راأي الآخ�����ر يف 
م�شرياً   .. والآراء  احل��ق��ائ��ق  ب��ني  التمييز  تعزيز  اإط���ار 
يدعم  مبا  الإعالمية  املمار�شة  اأخالقيات  اح��رتام  اإىل 
ال�شيا�شة  �شياغة  م�شادر  وا�شتعر�ش  املجتمعي.  ال�شلم 
الإ�شالمية  الثقافة  وه��ي  ال�شارقة  لإم���ارة  الإع��الم��ي��ة 
والقيم الثقافية والجتماعية لإمارة ال�شارقة والق�انني 
تنظم  التي  العالمية  للم�ؤ�ش�شات  املن�شئة  واملرا�شيم 
املر�ش�مة  الإعالمية  وال�شرتاتيجية  العامة  حركتها 

والتي حتدد خطط امل�ؤ�ش�شات الإعالمية لفرتة معينة.
الأخرى  امل�����ش��ادر  م��ن �شمن  اأن  اإىل  امل��ن�����ش���ري  واأ���ش��ار 
اأ�شبحت يف  التي  ال�شيا�شة الإعالمية لالإمارة  ل�شياغة 
واملذكرات  الل�ائح  اإعدادها  الأخرية من عملية  املراحل 
تتناول  التي  التنظيمية  الداري��ة  والقرارات  التف�شريية 
ج�انب الن�شاطات الإعالمية وال�ثائق التي ت�شدر عن 
اأو ج�انب  الهيئة العالمية ذاتها التي حتدد �شيا�شتها 

منها.

»الحتادية لل�صرائب« توؤكد اأن رقم الت�صجيل جمل�ش ال�صارقة لالإعالم يطلع على مراحل تنفيذ ا�صرتاتيجية و�صيا�صة الإمارة الإعالمية
ال�صريبي ي�صمح بتنفيذ كافة الأن�صطة التجارية 

•• اأبوظبي -وام:

الت�شجيل  ���ش��ه��ادة  ت��ق��دمي  اإىل  احل��اج��ة  ع��دم  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأك���دت 
الإمارات  يف  القت�شادية  الأن�شطة  ملمار�شة  الأعمال  قطاعات  قبل  من  ال�شريبي 
عمليات  اي��ة  لتنفيذ  كافياً  يعد  ال�شريبي  الت�شجيل  رق��م  تقدمي  اأن  اإىل  م�شرية 
اأم�ش كافة اجلهات  اأن�شطة اقت�شادية اأخرى. ودعت الهيئة يف بيان لها  اأو  جتارية 
وقطاعات الأعمال يف الدولة اإىل الكتفاء باحل�ش�ل على رقم الت�شجيل ال�شريبي 
اخلا�ش بالأعمال املتقدمة لتنفيذ عمليات جتارية اأو غريها بعد التاأكد من �شحته 
وعدم املطالبة ب�شهادات الت�شجيل ال�شريبي وذلك لعدم تعطيل الأعمال اأو الت�شبب 
يف اأ�شرار اقت�شادية لهم. و�شددت الهيئة على اأنه على الرغم من اأن رقم الت�شجيل 
ال�شريبي املبدئي ل ميكن من خالله طباعة “حتميل” �شهادة الت�شجيل ال�شريبي 
على  احلا�شلة  الأع��م��ال  قطاعات  كافة  اأن  اإل  الإل��ك��رتوين  الهيئة  م�قع  على  من 
التجارية ب�شكل  الأعمال والأن�شطة  القيام بكافة  ال�شريبي ميكنها  الت�شجيل  رقم 
اأعمال  لأي���ة  ال�شريبي  الت�شجيل  رق��م  م��ن  ال��ت��اأك��د  �شخ�ش  لأي  ومي��ك��ن  طبيعي. 
م�شجلة لغايات �شريبة القيمة امل�شافة من خالل امل�قع الإلكرتوين للهيئة دون 
احلاجة للنظر اإىل �شهادة الت�شجيل ال�شريبي. واأو�شحت الهيئة اأنها قامت مبنح 
الهيئة خالل  التي حددتها  املهلة  بعد  ت�شجيل  التي قدمت طلبات  الأعمال  بع�ش 
اأعمالهم  اإدارة  من  متكنهم  مبدئية  �شريبية  ت�شجيل  اأرق��ام  املا�شي  دي�شمر  �شهر 
متطلبات  با�شتكمال  الأع��م��ال  تق�م  اأن  على  ال�شريبية  للتزاماتهم  والم��ت��ث��ال 
طلبات  يف  الأخطاء  وت�شحيح  ثب�تية  وم�شتندات  بيانات  من  ال�شريبي  الت�شجيل 
الت�شجيل اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك. واأ�شارت اإىل اأن هذه الأرقام ال�شريبية املبدئية 
تعد كافية ملمار�شة العمال وتثبت �شالمة ال��شع القان�ين للخا�شعني لل�شريبة 
ولكن ل يتم من خاللها ا�شتخراج �شهادة الت�شجيل ال�شريبي التي تك�ن متاحة عند 
�شدور رقم الت�شجيل ال�شريبي النهائي م��شحة اأن الهيئة قامت باإ�شدار الأرقام 
المتثال  حتقيق  على  الأعمال  قطاعات  كافة  م�شاعدة  بهدف  املبدئية  ال�شريبية 

ال�شريبي الكامل و�شمان ا�شتمرار كافة القطاعات يف اأن�شطتها.
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•• جنيف -وام: 

اأق��ام��ه الحت���اد الن�شائي  ال���ذي  حقق اجل��ن��اح اخل��ا���ش 
الن�����ش��ان يف جنيف  م���ؤمت��ر ح��ق���ق  ال��ع��ام على هام�ش 
جناحا باهرا حيث لفتت حمت�ياته الثقافية والرتاثية 
الإماراتية انظار ممثلي الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر التي 
ان��ظ��ار املراقبني  120 دول���ة وك��ذل��ك  زاد ع��دده��ا ع��ن 

وو�شائل العالم التي غطت احداث امل�ؤمتر.
الن�شائي  الحتاد  مديرة  ال�ش�يدي  ن�رة  �شعادة  وقالت 
الكثري  �شجع  مبحت�يات  الباهر  النجاح  هذا  ان  العام 
مد  الحت��اد  الطلب من  اىل  واملراقبني  امل�شاركني  من 
فرتة اجلناح حتى �شهر فراير املقبل كي تتاح الفر�شة 
املثرية  املعرو�شات  على  ل��الط��الع  للزائرين  الكاملة 
الناجحة  الماراتية  امل���راأة  م�شرية  رحلة  عن  وامل��ع��رة 
وامل�روثات الرتاثية والثقافية الماراتية الفريدة من 

ن�عها التي �شمها اجلناح .
اىل  ال��دول��ة  وف��د  الحت���اد �شمن  م�شاركة  ان  وا�شافت 
ح�ل  الم���ارات  لتقرير  الثالث  ال���دوري  ال�شتعرا�ش 
حق�ق الن�شان �شمن اأعمال الدورة التا�شعة والع�شرين 
التي  الإن�شان  حلق�ق  ال�شامل  ال���دوري  لال�شتعرا�ش 
هي  حققت  جنيف  يف  امل��ا���ش��ي  اخلمي�ش  ي���م  اختتمت 
الخرى جناحا كبريا من خالل الهتمام الذي حظيت 
به م�شرية املراأة الماراتية حيث اكد م�ش�ؤول�ن دولي�ن 
ان دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت��ع��د واح����دة من 
اف�شل الدول اداء من حيث متكني املراأة والت�ازن بني 

اجلن�شني .
وقد افتتح معايل الدكت�ر اأن�ر بن حممد قرقا�ش وزير 
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية جناح الحتاد الن�شائي العام 
باهتمام مثري  متميز وحظي  بانه  وو�شفه  املعر�ش  يف 

من جانب امل�شاركني يف امل�ؤمتر والزائرين اإليه.
املندوب  ال��زع��اب��ي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة عبيد  اأع����رب  يف ح��ني 

الدائم لدولة الم��ارات لدى لالأمم املتحدة يف جنيف 
الذي �شارك يف افتتاح جناح الحتاد الن�شائي يف املعر�ش 
امل�شاحب عن اعجابه ال�شديد مبا ا�شتمل عليه اجلناح 

من معرو�شات متميزة .
امل�شاركني  امام  اجلناح  يف  كلمة  الزعابي  �شعادة  والقى 
وال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن اك��ت��ظ ب��ه��م اجل��ن��اح ق���ال فيها انه 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  من  كرمية  برعاية 
الأعلى  املجل�ش  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة 
التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطف�لة  لالأم�مة 
الثقايف  املعر�ش  العام  الن�شائي  الحت��اد  نظم  الأ�شرية 
اخلا�ش برتاث دولة الإمارات العربية املتحدة ومعر�ش 
ا�شتمل على  وال���ذي  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  وري����ادة  متكني 
التقدم  وم���اد مرئّية و�ش�تية عن مدى  �ش�ر معرة 
التنمية  يف  ف��اع��ل  ع�ش�  باعتبارها  ل��ل��م��راأة  والتمكني 

امل�شتدامة وع�ش� م�شارك يف كافة املجالت.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��اي��ك��ل م���ل��ر م��دي��ر م��ك��ت��ب الأمم 
املتحدة يف جنيف ان معرو�شات جناح الحتاد الن�شائي 
وت�شتحق الطالع  الم��ارات مثرية لالهتمام  دول��ة  يف 
عليها وامل�شاهدة لأنها تعر عن م�شرية ناجحة للمراأة 
الم��ارات��ي��ة وت����راث ا���ش��ي��ل ل��دول��ة الم�����ارات العربية 

املتحدة.
وك����ان ج��ن��اح الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ق���د اأق���ي���م يف املعر�ش 
امل�����ش��اح��ب مل���ؤمت��ر ح��ق���ق الن�����ش��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع وفد 

الدولة اىل امل�ؤمتر ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف.
امل�شاركني  من  بالزائرين  اجلناح  رده��ات  اكتظت  وق��د 
وامل��راق��ب��ني ومم��ث��ل��ي و���ش��ائ��ل الع����الم ال��ذي��ن انبهروا 
مبحت�يات اجلناح الرتاثي والثقايف لالحتاد الن�شائي 
حيث ت�قف�ا ط�يال عند كل معرو�ش اماراتي له ق�شة 

يف حياة م�اطني المارات قدميا وحديثا .
وا�شتمع الزائرون اىل �شرح خمت�شر عن كل معرو�ش 
ح���ي���ث ك����ان�����ا ي�����ش��ت��ف�����ش��رون ك���ث���ريا ع����ن ال���ع���دي���د من 

مما  الماراتية  وال�شعبية  الرتاثية  خا�شة  املعرو�شات 
اث��ار اهتمامهم اك��رث وط��ال��ب���ا مب��د ف��رتة اجل��ن��اح اىل 

�شهر فراير املقبل.
وع���رت امل��ع��رو���ش��ات ال��ت��ي اح��ت���ى عليها اجل��ن��اح عن 
م�����ش��رية ال��ت��م��ك��ني وال���ري���ادة وامل��ك��ا���ش��ب ال��ت��ي حتققت 
للمراأة الماراتية حديثا بالإ�شافة اإىل امل�روث الثقايف 
والجتماعي واله�ية ال�طنية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة.
معر�ش  ملحت�يات  اجليد  العر�ش  ان  مراقب�ن  وق��ال 
الحتاد الن�شائي كان �شببا اأي�شا يف هذا النجاح الباهر 

للجناح من حيث عدد الزائرين الذين كان�ا باملئات .
مركز  عر�ش  حيث  اق�شام  ع��دة  على  املعر�ش  وا�شتمل 
يف  املعل�مات  تقنية  ب��اإدارة  والبتكار  لالإبداع  التط�ير 
املحطات  اب���رز  ع��ن  ول��ق��ط��ات  ���ش���را  الن�شائي  الحت���اد 
ال�طنية  وال�شرتاتيجية  الإماراتية  امل��راأة  م�شرية  يف 
للمراأة وبيانات عن ال�شرية الذاتية ل�شم� ام المارات .

تقنية  ادارة  م��دي��رة  امل��ن��اع��ي  غ��ال��ي��ة  املهند�شة  وق��ال��ت 
املعل�مات يف الحتاد الن�شائي العام ان الزائرين للجناح 
انبهروا مبا �شاهدوه من �ش�ر معرة ومناذج هامة من 
م�شرية املراأة الإماراتية .. وعر�ش مركز البتكار اي�شا 
فيلما وثائقيا عن النجاح امللفت للنظر يف تط�ر املراأة 
فاطمة  ال�شيخة  �شم�  وا�شحة  ب�ش�رة  دعمتها  والتي 

بنت مبارك .
ك���ل �ش�رة  ع��ن��د  ت����ق���ف����ا  ال���زائ���ري���ن  ان  واو����ش���ح���ت 
و�شاهدوا لقطات من الفيلم ال�ثائقي وكان�ا ي�شال�ن 
عن هذه امل�شاهد باهتمام وا�شح .. واأ�شارت اىل انه مت 
الماراتية  الق�انني  ت��شح  وبرو�ش�رات  كتيبات  ن�شر 
وت�فري  والط��ف��ال  والم��ه��ات  امل���راأة  برعاية  اخلا�شة 
�شرح  وكذلك  وحمايتهم  لهم  وال�شحة  التعليم  �شبل 
ل�شالح  العام  الن�شائي  الحت��اد  ينفذها  التي  الرامج 

املراأة.

وا���ش��ت��م��ل اجل���ن���اح اي�����ش��ا ع��ل��ى من����اذج ت��راث��ي��ة مثرية 
بالحتاد  واحلرفية  الرتاثية  ال�شناعات  اإدارة  اعدتها 
الن�شائي العام عن تقاليد املراأة الماراتية وال�شناعات 
من  حمايتها  اىل  تهدف  التي  احلرفية  و  التقليدية 
بها.  احلديثة  الأج��ي��ال  وتعريف  وتط�يرها  الن��دث��ار 
وقالت ال�شيدة ل�ل�ة احلميدي مديرة ادارة ال�شناعات 
من  ال��زائ��ري��ن  اب��ه��رت  الرتاثية  النماذج  ان  الرتاثية 
م�شاركني يف امل�ؤمتر ومراقبني وكان�ا يقف�ن عند كل 
للمرة  الرتاثية  املالب�ش  خا�شة  عنه  وال�ش�ؤال  من���ذج 
الطبخة  ان����اع  وك��ذل��ك  �شنعها  وكيفية  الم��ارات��ي��ة 
والطعام الذي يعر عن املاأك�لت الماراتية ال�شعبية 
قدميا وحديثا ومت عر�ش ازياء و�شيافة اماراتية نالت 

اعجاب الكثريين من الزوار .
وك���ان اخل����راء يف جم���ال ح��ق���ق امل�����راأة امل�����ش��ارك��ني يف 
م�ؤمتر حق�ق الن�شان قد ا�شادوا بجه�د �شم� ال�شيخة 
العام  الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الرئي�شة  والطف�لة  لالأم�مة  العلى  املجل�ش  رئي�شة 
العلى مل�ؤ�ش�شة التنمية ال�شرية يف جمال متكني املراأة 
ودعمها بكافة ال�شبل وال��شائل وحر�شها على حتقيق 

الت�ازن بني اجلن�شني .
واك����دت ���ش��ع��ادة ن����رة ال�����ش���ي��دي ان م�����ش��ارك��ة الحتاد 
الن�شائي العام يف الفعاليات امل�شاحبة ملناق�شة التقرير 
املتحدة  المم  يف  الم����ارات  ل��دول��ة  ال�شامل  ال����دوري 
بجنيف حتت رعاية �شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
وجناحه يف عر�ش جمالت التمكني للمراأة الماراتية 
ابرزت  ح��ي��ث  مت��ام��ا  مقنعة  اجلن�شني  ب��ني  وامل�����ش��اواة 
اهتمام امل�شاركني مب�شاندة �شم�ها ومتابعتها احلثيثة 
الكبري  الثر  لت�جيهاتها  كان  امل�ؤمتر حيث  لفعاليات 
يف اجناح التظاهرة الثقافية و املعر�ش الرتاثي الذي 
يعك�ش �ش�رة م�شرفة عن عاداتنا و تقاليدنا الأ�شيلة 

لدولتنا .

الحتاد  مل�شاركة  الفائق  النجاح  ه��ذا  ان  اىل  وا���ش��ارت 
الن�شائي �شمن وفد الدولة يرجع اىل اهتمام القيادة 
ال��ر���ش��ي��دة ب���امل���راأة وال���دع���م امل��ت���ا���ش��ل م���ن ���ش��م��� “ام 
امل��راأة حتى حققت ن�شبة عالية من  المارات” مل�شرية 
التمكني يف كافة املجالت كما و�شلت اىل ت�ازن كامل 

بني املراأة والرجل يف دولة المارات .
واأك����د م�����ش���ؤول���ن دول��ي���ن ���ش��ارك���ا يف م���ؤمت��ر حق�ق 
الدول  اف�شل  واح��دة من  الم���ارات  دول��ة  ان  الن�شان 
وامل�����ش��اواة بني  امل���راأة  املنطقة من حيث متكني  اداء يف 

اجلن�شني .
وثمن اخل��راء جه�د دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
بني  بامل�شاواة  والنه��ش  امل���راأة  متكني  عملية  لتعزيز 

اجلن�شني.
وا�����ش����ار ����ش���ع���ادة ال�����ش��ف��ري ادري���������ش اجل����زائ����ري املدير 
ادار  ال���ذي  الن�����ش��ان  حل��ق���ق  جنيف  مل��رك��ز  التنفيذي 
اجلل�شة النقا�شية لالحتاد الن�شائي العام اىل اأن دولة 
الإمارات العربية املتحدة هي واحدة من اأف�شل اجلهات 
اأداء يف املنطقة فيما يتعلق بتمكني املراأة وامل�شاواة بني 
اجلن�شني”.. وميكن اأن يعزى ذلك اإىل اعتماد اخلطة 
ال���ط��ن��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بعن�ان 
جعل  اإىل  تطمح  وال��ت��ي   ”2021 الإم����ارات  “روؤية 
الدولة واحدة من اأف�شل 25 دولة يف العامل من حيث 

حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني بحل�ل عام 2021.
الإم���ارات  جمل�ش  اأن  اأي�شا  اجل��زائ��ري  ال�شفري  وذك��ر 
حتديد  يف  رئي�شيا  دورا  لعب  اجلن�شني  ب��ني  ل��ل��ت���ازن 
عملية  اإدراج  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  امللم��شة  الإج������راءات 
امل�شاواة بني اجلن�شني يف جميع ال�شيا�شات ذات ال�شلة.

تراعي  التي  احلك�مة  م��ن  طلب  على  بناء  ان��ه  وق��ال 
والتي  امل�شتقبل  اإىل  وتتطلع  اجلن�شني  ب��ني  ال��ف���ارق 
واخلا�ش  العام  القطاعني  مبادرات  من  �شل�شلة  ق��ادت 
احلياة  ج���ان��ب  جميع  يف  م��ت��زاي��دا  دورا  امل����راأة  تلعب 

العامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ي�شري   2021 الإم�������ارات  روؤي�����ة  ان حت��ق��ي��ق  واأو����ش���ح 
الإمارات  حك�مة  لأن  –نظرا  ال�شحيح  الطريق  على 
فيما  الإجن���ازات  من  العديد  حققت  املتحدة  العربية 
يتعلق بتعزيز متكني املراأة..م�شريا اإىل اأن 77 باملائة 
الن�شاء يف الإم��ارات يلتحقن بالتعليم العايل واأن  من 
ال��ن�����ش��اء الإم���ارات���ي���ات مي��ث��ل��ن 70 ب��امل��ائ��ة م��ن جميع 
بالقراءة  الإمل����ام  ن�شبة  اأن  كما  اجل��ام��ع��ات..  خريجي 
بلغت  كما  باملائة   95.8 بلغت  الإن���اث  ب��ني  والكتابة 

ن�شبة م�شاركة املراأة يف الرملان الإماراتي 20 باملائة.
واأ�شاد كذلك بحك�مة الإمارات العربية املتحدة ل�شنها 
كل  اإدارة  جمل�ش  يف  ن�شاء  بتعيني  تق�شي  ت�شريعات 
اأك��رث من  ب��ات  لذلك  وكنتيجة  �شركة وجهاز حك�مي 
الن�شاء و  من  الإدارة  جمال�ش  اأع�شاء  من  باملائة   13
26.7 باملائة من جميع املنا�شب التنفيذية العليا يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ت�شغلها الن�شاء ..وا�شفا 
حق�ق  بتعزيز  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  التزام 

املراأة والنه��ش بها باأنه اأمر مثايل.
ك��م��ا ا����ش���ادت ال�����ش��ي��دة اأب���ارن���ا م��ه��روت��را م��دي��رة �شعبة 
هيئة  يف  املتحدة  الأمم  منظمة  اأن�شطة  بني  التن�شيق 
الأمم املتحدة للمراأة بجه�د �شم� ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك الدوؤوبة يف الدفع بعملية امل�شاواة بني اجلن�شني 

ومتكني املراأة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
تك�ن عملية متكني  اأن  وقالت مهروترا: لقد �شمنت 
امل�����راأة – ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى الق��ت�����ش��ادي وع��ل��ى خمتلف 
دولة  ب��ه  ت��ق���م  م��ا  ك��ل  يف  رئي�شيا  -حم����را  امل�شت�يات 

الإمارات العربية املتحدة.
واأكدت ان دولة الإمارات العربية املتحدة كانت م�ؤيدا 
التزام  واأن  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  ملهمة  ق���ي��ا 
المارات بتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني وتعزيز متكني 

املراأة ه� اأمر من�ذجي.

•• ال�صارقة -وام: 

ا�شتعدادها  ال�����ش��ارق��ة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت   
لتقدمي ا�شت�شارات جمانية جلميع املباين وامل�شروعات 
احلم�لة  لتحديد  وال�شكنية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شناعية 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��ا وال���ق�������ش���اء ع��ل��ى ظ���اه���رة الإ����ش���اف���ات 
الع�ش�ائية وزيادة الأحمال يف املباين من خالل ت�شغيل 
معدات واأجهزة ت�شتهلك كميات اإ�شافية من الكهرباء 
دون الرج�ع للهيئة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي 
وذلك  املخالفني  على  فر�شها  يتم  ال��ت��ي  وال��غ��رام��ات 
الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب  لت�جيهات  تنفيذا 

الأعلى  املجل�ش  ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
حاكم ال�شارقة .

وقال �شعادة الدكت�ر املهند�ش را�شد الليم رئي�ش هيئة 
حتقيق  على  تعمل  الهيئة  اإن  ال�شارقة  ومياه  كهرباء 
الن�شباط واللتزام بالأحمال املحددة وحتر�ش على 
اإنذارهم  بعد  اإل  املخالفني  عدم تطبيق غرامات على 
بتعديل وت�شحيح اأو�شاعهم ويف حالة عدم ا�شتجابتهم 
يف امل����اع���ي���د امل���ح���ددة ي��ت��م ف���ر����ش غ���رام���ات حم���ددة 

قان�نيا.
الهيئة  ت�شتقبل  امل�شرتكني  على  للتي�شري  اأنه  واأ�شاف 
ال��ت��ظ��ل��م��ات م���ن امل��خ��ال��ف��ني -ال���ذي���ن ت��ف��ر���ش عليهم 

غ��رام��ات - ع��ر امل���ق��ع الإل���ك���رتوين وم��راك��ز خدمة 
امل�����ش��رتك��ني وت��در���ش��ه��ا وي��ت��م اإل��غ��ائ��ه��ا يف ح��ال��ة ثب�ت 
وتخفي�ش  امل���ح���ددة  امل����دة  خ���الل  الأو�����ش����اع  ت�شحيح 

يتجاوز 50 يف املائة يف حالة �شرعة ال�شتجابة.
واأ�شار اإىل اأن الهيئة اأطلقت حملة عر و�شائل الإعالم 
املختلفة خالل 2017 ا�شتهدفت �شكان اإمارة ال�شارقة 
الع�ش�ائية  ل��الإ���ش��اف��ات  ال�شلبي  ب��ال��ت��اأث��ري  للت�عية 
والأحمال الزائدة على ال�شبكة الكهربائية واحلفريات 
التي تتم دون الرج�ع اإليها ملعرفة م�شارات الكابالت يف 
املناطق املختلفة وتت�شبب يف انقطاع التيار الكهربائي 
و�شرورة ت�فيق اأو�شاع الإ�شافات الع�ش�ائية والأحمال 

ب��ن��اوؤه��ا دون  وال��ت��ي مت  ال�شكنية  الأح���ي���اء  ال���زائ���دة يف 
ا�شرتاطات  واملتعار�شة مع  الر�شمية  للجهات  الرج�ع 

واأنظمة البناء.
الهيئة  اأن  الليم  را�شد  املهند�ش  الدكت�ر  �شعادة  واأك��د 
الكهربائية  ال�شبكة  ل��ت��ط���ي��ر  مكثفة  ج��ه���دا  ت��ب��ذل 
ال��ت���زي��ع القدمية  ال��ك��اب��الت و���ش��ن��ادي��ق  وا���ش��ت��ب��دال 
العاملية  امل�ا�شفات  اأف�شل  مع  تت�افق  حديثة  باأخرى 
الأحمال  املختلفة  الت�زيع  حمطات  من  عدد  ودخ���ل 
الكهربائية  لل�شبكة  وال���ش��ت��ق��رار  ال��ث��ب��ات  لتحقيق 

وتقدمي اخلدمات بكفاءة وج�دة عالية.
املجتمع  ج���ه����د  ت�����ش��اف��ر  ي��ت��ط��ل��ب  ذل����ك  اأن  واأو�����ش����ح 

وال��ت��ع��اون م��ن خ���الل الل���ت���زام ب��احل��م���لت املحددة 
اأي���ة اج�����راءات دون الرج�ع  ل��ك��ل م��ن��زل وع���دم ات��خ��اذ 
يلزم  ما  وت�فري  املنطقة  يف  الأح��م��ال  لدرا�شة  للهيئة 

لالإ�شافات اجلديدة.
بع�ش  يف  واملخالفات  الع�ش�ائية  الإ���ش��اف��ات  اأن  واأك���د 
ال��ف��ل��ل وامل��ن��اط��ق ال�����ش��ك��ن��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ احل��ف��ري��ات دون 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م�����ش��ارات الكابالت  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���رج����ع 
اأمام  عائقا  تقف  التي  الرئي�شية  الأ�شباب  �شمن  تاأتي 
ت��ق��دمي خ��دم��ات مم��ي��زة يف جم���الت ال��ك��ه��رب��اء واملياه 
الأحمال  زي�����ادة  اإىل  ت������ؤدي  ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وال���غ���از 
التخطيط لها وت�فري  الأعطال نتيجة عدم  وحدوث 

ت�افر  اإىل عدم  اإ�شافة  واملياه  الطاقة  متطلباتها من 
والأحمال  الع�ش�ائية  الإ�شافات  يف  وال�شالمة  الأم��ن 

الزائدة .
واأ�شار الليم اإىل اأن اأحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه 
ال�شارقة  مدينة  يف  الأع��ط��ال  ع��دد  اأن  ك�شف  ال�شارقة 
خالل 2017 ب�شبب زيادة الأحمال بلغ 606 اأعطال 
.. بينما بلغ عدد املح�لت التي تعطلت لنف�ش ال�شبب 
اأعمال احلفريات من  493 حم�ل والأعطال نتيجة 
ال�شركات بلغ 144 عطال خالل العام املا�شي وت�شببت 
املنازل  بع�ش  ح��رائ��ق يف  اإح�����داث  الأح���م���ال يف  زي����ادة 

والكايبالت ووحدات ت�زيع باإجمايل عدد 103.

�صرطة اأبوظبي حتذر من خماطر الوقوف اخلاطئ للحافالت
•• اأبوظبي -وام:

حذرت �شرطة اأب�ظبي قائدي املركبات من خماطر ال�ق�ف 
اخلاطئ للحافالت واملركبات على الطرق داعية اإىل �شرورة 
اللتزام بقان�ن ال�شري واملرور وا�شتخدام الإ�شارات ال�ش�ئية 

اجلانبية يف املركبات.
اإدارة  مدير  الظاهري  ب��راك  بن  �شامل  العميد  وا�شتعر�ش 
امل����رور والدوريات  م��دي��ري��ة  امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة يف  م���رور 
الرا�شدي  كبينة  ب��ن  ���ش��امل  مبجل�ش  ت���ع��ي��ة  حم��ا���ش��رة  يف 
اجلانبية  الإ���ش��ارات  ا�شتخدام  اأهمية  اأب�ظبي  يف  بال�ثبة 

باملركبات لفتا اإىل اأن جتاهلها قد ي�شفر عنه وق�ع ح�ادث 
الظاهري بع�ش احل�ادث  ا�شتعر�ش  مرورية ج�شيمة. كما 
�شائقي حافالت  بع�ش  لت�قف  نتيجة  وقعت  التي  املرورية 
الطرق  على  الأخ��رى  املركبات  �شائقي  وبع�ش  العمال  نقل 
ح�����ادث مرورية  وق����ع  يت�شبب يف  خ��اط��ئ��ة مم��ا  ب��ط��ري��ق��ة 

ج�شيمة ينتج عنها وفيات واإ�شابات بليغة.
فرع  مدير  العلي  الرحمن  عبد  الرائد  اأو�شح  جانبه  ومن 
ال��ظ��ف��رة م���ن خ���الل ال�شرائح  ال��ع��ام��ة مب����رور  ال��ع��الق��ات 
وي�شمل  للمركبات  اخل��اط��ئ  ال���ق���ف  اأن�����اع  الت��شيحية 
ال�ق�ف يف ال�شندوق الأ�شفر وال�ق�ف يف ف�هات احلريق 

وال�ق�ف  حركتها  يعيق  وال���ذي  املركبات  خلف  وال���ق���ف 
وال�ق�ف  املعاقني  وال�ق�ف مب�اقف  الطرق  يف مفرتقات 
واقعية  و���ش���راً  من��اذج��اً  وا�شتعر�ش  الطريق  منعطف  يف 
مل��خ��ال��ف��ات ال����ق����ف غ��ري الآم����ن ع��ل��ى ال��ط��رق وع��ل��ى كتف 

الطريق.
اآمنة  اأم��اك��ن  يف  مبركباتهم  ال���ق���ف  اإىل  ال�شائقني  ودع���ا 
خارج الطريق والبتعاد عن نهر الطريق والت�شال مبركز 
القيادة والتحكم على هاتف الط�ارئ 999 لطلب امل�شاندة 
الآخرين  ال�شائقني  لتحذير  ال�شرورية  اخلط�ات  واتخاذ 

با�شتخدام الأ�ش�اء التحذيرية الرباعية.

حمتويات جناح الحتاد الن�صائي باملعر�ش امل�صاحب ملوؤمتر حقوق الإن�صان يف جنيف تلفت الأنظار

»كه��رب��اء ال�ص��ارق���ة« تق���دم ا�صت��ص���ارات لت�صحي���ح الأو�ص���اع وجت�ن�ب املخالف�ات
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اإعــــــــــالن
الفار�ش  ال�ش�����ادة/احالم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1140005:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شيف ن�اب حممد احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شامل حمد الغيالين اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28

اإعــــــــــالن
ال�شبعة  ال�ش�����ادة/النج�م  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1081097:لعمال ال�شباغ رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شيف ن�اب حممد احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شامل حمد الغيالين اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28

اإعــــــــــالن
ال�شلع  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1111128 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد بن عبداهلل بن حممد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي حميد �شعيد ال�شاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
  اعالن حكم بالن�سر
 اعالن حكم غيابي 

يف الدعوى رقم 02/10280/2017 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات
املحك�م له طالب الإعالن/ ا�شماعيل احمد عبدالنبي ال عبا�ش العن�ان اإمارة 
دبي ديرة املنخ�ل �شارع خالد بن ال�ليد بناية العبا�ش الطابق التا�شع املحك�م 
عليه املطل�ب اإعالنه/ مان ت�ين ت�بي يل العن�ان: دبي بردبي جبل علي منطقة 
جافزا jafza one building tower a ج�ف�رتيك انرتنا�شي�نال �ش م ح تعمل 
 2018/1/17 بجل�شة  ال�شادر  احلكم  والت�ش�يق منط�ق  العمال  تط�ير  مبهنة 
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري: الزام املدعى عليها ب�شداد بدل اليجار للفرتة 
من تاريخ 2017/1/15 حتى 2017/9/7 بقيمة 296.548.00 درهم الزام املدعى 
عليها ب�شداد قيمة فات�رة هيئة كهرباء ومياه دبي خالل فرتة �شغلها للماج�ر 

الزام املدعى عليها باملنا�شب من م�شاريف الدع�ى
من  ليمكنه  عليه  للمحك�م  الغيابي  احلكم  ب��اإع��الن  ال��زم  ق��د  ال��ق��ان���ن  وحيث 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

امل�اعيد القان�نية . 
مركز ف�ش املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/355   
املنذر/بنك دبي ال�شالمي 

املنذر اليه :�شي�ش� بي�تك اند�شرتيز �ش.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )690.166.00( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ 

الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات ارقام:
1- ال�شيارة رقم )69161/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي كانرت - بيك اب( 

م�ديل 2015- ل�ن ابي�ش
2- ال�شيارة رقم )69162/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي كانرت - بيك اب( 

م�ديل 2015- ل�ن ابي�ش
3- ال�شيارة رقم )69163/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي كانرت - بيك اب( 

م�ديل 2015- ل�ن ابي�ش
4- ال�شيارة رقم )69164/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي كانرت - بيك اب( 

م�ديل 2015- ل�ن ابي�ش
5- ال�شيارة رقم )69195/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي كانرت - بيك اب( 

م�ديل 2015- ل�ن ابي�ش 
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11235 بتاريخ 2018/01/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �ش.ار�ش الزعفران للتجارة �ش.ذ.م.م

 LIL SHABAAB FAQAT طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:لل�شباب فقط
امل�دعة بالرقم  : 276341     بتاريخ : 2017/7/12

باإ�شم :�ش.ار�ش الزعفران للتجارة �ش.ذ.م.م
وعن�انه:دبي - �ش.ب:28068 - دبي - المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
م�شتح�شرات تبيي�ش القم�شة وم�اد اخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�ش ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل 
، منظفات  لل�شعر  )ل��شن(  ، غ�ش�ل  ، م�شتح�شرات جتميل  وزي���ت عطرية  ، عط�ر  �شاب�ن  وق�شط  وجلي 

ا�شنان.
ولتينية  عربية  باحرف   LIL SHABAAB FAQAT فقط  لل�شباب  العالمة:العالمة  و�شف 

مميزة بالل�ن ال�ش�د وبت�شميم مميز ومبتكر كما ه� م��شح بال�شكل.
الإ�شرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
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•• اأبوظبي -وام: 

تنظم الق�ات امل�شلحة الن�شخة الثالثة من العر�ش 
اإق��ام��ت��ه يف  3” امل��ق��رر  الحت���اد  “ح�شن  الع�شكري 
ال��راب��ع وال��ع�����ش��ري��ن م��ن ف��راي��ر امل��ق��ب��ل يف مدينة 
ال��ع��ني. وي��ن�����ش��ج��م ه���ذا احل����دث ال��ك��ب��ري م��ع روؤي���ة 
املهم الذي تق�م  ال��دور  اإظهار  القيادة احلكيمة يف 
ال�طن  اأم��ن  البا�شلة يف حفظ  امل�شلحة  الق�ات  به 
اأر���ش الإم��ارات ف��شلت  وامل�اطن وكل مقيم على 
بدعم قيادتها الر�شيدة وعزم رجالها وولئهم اإىل 
درجة عالية من الكفاءة والحرتاف.. تتقا�شم �شرف 
الدفاع عن الأخ�ة وتقف مع ال�شقيق يف حمنته ويف 

ال���ق��ت ذات��ه حتمل الأم���ل اإىل بقاع الأر����ش جندة 
ال�طن  عزة  عن�ان  فهي  للمحتاج  وع�ناً  لل�شديق 
وكفاءة  وجاهزية  واقتدار  ق�ة  من  اإليه  و�شلت  ملا 

وقدرة على تنفيذ املهام وال�اجبات.
القدرات  اإظ��ه��ار  اإىل  الع�شكري  ال��ع��ر���ش  وي��ه��دف 
املتط�رة لق�اتنا امل�شلحة وما يتمتع به اأفرادها من 
واإق��دام وتفان ومهارات وخ��رات ميدانية  �شجاعة 
بالإ�شافة اإىل ما متتلكه من معدات وتقنيات حديثة 
ما جعل منها درعاً واقية لل�طن حتمي مكت�شباته 
وت�������ش����ن م�شريته  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت���ع���زز 
الحتادية يف م�اجهة التحديات والتهديدات التي 

تع�شف مبنطقتنا والعامل اأجمع.

الع�شكري  للعر�ش  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  واأك���د 
من  العديد  على  3” ي�شتمل  الحت��اد  “ح�شن  اأن 
الع�شكري  العر�ش  راأ�شها  على  واملحاور  الفعاليات 
امل�شلحة بهدف  الق�ات  امل�شرتك ملختلف ت�شكيالت 
اإبراز التكامل والن�شجام فيما بينها بالإ�شافة اإىل 
تنفيذ عمليات ميدانية مثل املداهمات احلية التي 
تعك�ش �ش�رة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية 
الداخلي  الأمن  تنفيذ عمليات  امل�شلحة يف  لق�اتنا 
ال��ع��ام بت��شيع  ال��ع�����ش��ك��ري ه���ذا  ال��ع��ر���ش  وي��ت��م��ي��ز 
الرتكيز  اأكر عر  الرية بحجم  الق�ات  م�شاركة 

على العمليات امل�شرتكة الرية.
القائد  جه�د  زايد” ن�شتذكر  “عام  يف  اإن��ن��ا  وق��ال 

امل�ؤ�ش�ش املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه يف تط�ير ق�اتنا امل�شلحة وتقدمها 
املرحلة  ه����ذه  اإىل  و���ش���ل��ه��ا  وم����ا  ب��ه��ا  والرت����ق����اء 
النظرة  لتلك  جت�شيد  اإل  وع���ت���اداً  ع���دة  امل��ت��ط���رة 
لتحقيق  الر�شيدة  قيادتنا  ومتابعة  ودع��م  الثاقبة 

املزيد من التقدم والزدهار.
وحدات  تنفذه   ”3 الحت���اد  “ح�شن  اأن  واأو���ش��ح 
رئ��ي�����ش��ة م���ن ال����ق�����ات ال���ري���ة واجل�����ي����ة وحر�ش 
ذات  ال�شاربة  الع�شكرية  ال��ق���ة  لإظ��ه��ار  الرئا�شة 
القدرة على القيام مبهام التدخل ال�شريع مبرونة 
نطاق  تنفيذ  على  ال��ق��درة  وك��ذل��ك  عالية  وك��ف��اءة 
ال�طن  للدفاع عن  الع�شكرية  العمليات  وا�شع من 

وحماية اأمنه بالتعاون ال�ثيق مع الأجهزة الأمنية 
الأخرى.

العني  مطار  اأن  اإىل  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  واأ���ش��ار 
“ح�شن  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ع��ر���ش  �شيحت�شن  ال����دويل 
ال��ش�ل  فر�شة  اجلمه�ر  يعطي  3” م��ا  الحت���اد 
اإليه ب�شه�لة من خمتلف مناطق الدولة بالإ�شافة 
كما  للعر�ش  ال��الزم��ة  التحتية  البنية  ت���ف��ر  اإىل 
�شيناري�هات  لتطبيق  امل�اتية  الظروف  ي�فر  اأن��ه 
امل�شاركة  ال���ق����ات  وم���ن���اورات  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ع��ر���ش 

ب�ش�رة فعالة.
الكرمي  اإىل اجلمه�ر  ووجه دع�ة عامة ومفت�حة 
اأبناء الق�ات امل�شلحة م�شاعر الفخر وروح  مل�شاركة 

حامي  املقدام  البا�شل  بجي�شهم  والعتزاز  ال�حدة 
�شعلة  وح��ام��ل  ومكت�شباته  واأم���ن���ه  ال���ط��ن  ح��م��ى 
العامل حتى  اإىل  والتعاون  وال�شالم واملحبة  الأم��ل 
غ��دا �شيفاً يف اخل��ارج ودرع���اً يف ال��داخ��ل و�شهماً يف 

قلب كل حاقد.
الع�شكري  للعر�ش  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  واأ���ش��اد 
ال�شابقني  ال��ع��ر���ش��ني  يف  اجل��م��اه��ريي  ب��احل�����ش���ر 
والذي فاق الت�قعات ما ي�شري اإىل اأنه حقق اأهدافه 
يف اإظهار مدى التالحم بني ق�اتنا امل�شلحة و�شعب 
الإم������ارات وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا م��ت���ق��ع��اً زيادة 
التي  ل��الإث��ارة  نظراً  العام  ه��ذا  اأع���داد اجلمه�ر  يف 

حققتها العرو�ش ال�شابقة.

الق��وات امل�صلح���ة تنظ���م »ح�ص���ن الحت����اد 3«  يف العي��ن 24 فب��راير املقب��ل

�صرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع 
املوؤ�ص�صة الوروبية لإدارة اجلودة

موؤ�ص�صة الإمارات تطلق برنامج 
ال�صباب ال�صت�صاري »�صبابنا« 

»منو« يفوز بجائزة الأل�صكو للتطبيقات اجلوالة يف الوطن العربي

»معر�ش الزين لالأزياء 2018« ينطلق 
اليوم مب�صاركة عربية واآ�صيوية

 •• دبي -وام:  

مع  تفاهم  مذكرة  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وقعت 
بهدف   EFQM اجل����دة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  امل�ؤ�ش�شة 
ت�طيد اأوا�شر التعاون والتن�شيق بينهما واإميانا منهما 
باأهمية تر�شيخ عالقة ال�شراكة مبجال التميز والريادة 
التعاون  وتعزيز  ال�شرتاتيجية  اأهدافهما  يحقق  مب��ا 

وتبادل اخلرات واأف�شل املمار�شات واملعارف.
وقع املذكرة �شعادة الل�اء عبد اهلل خليفة املري القائد 
املدير  ت������ش��ان��ت  ل��ي���ن��ارد  وال�����ش��ي��د  دب���ي  ال��ع��ام ل�شرطة 
التنفيذي للم�ؤ�ش�شة الوروبية لإدارة اجل�دة يف اأكادميية 
�شرطة دبي بح�ش�ر الل�اء الدكت�ر عبد القدو�ش عبد 
التميز  ل�ش�ؤون  العام  القائد  م�شاعد  العبيديل  ال��رزاق 
املعال مدير  اهلل  ال�شيخ حممد عبد  والعقيد  والريادة، 
الدكت�ر  العقيد  ونائبه  والريادة  للتميز  العامة  الإدارة 

�شالح احلمراين وعدد من ال�شباط.
امل��ري خ��الل حفل   واأك��د �شعادة الل�اء عبد اهلل خليفة 
ت�قيع املذكرة حر�ش القيادة العامة ل�شرطة دبي على 
تعزيز �شبل التعاون مع امل�ؤ�ش�شة الوروبية لإدارة اجل�دة 
امل�ؤ�ش�شة  يف  ع�ش�  دبي  �شرطة  اأن  وخا�شة   EFQM
�شن�ات   10 م��ن  اك��رث  منذ  اجل����دة  لإدارة  الأوروب���ي���ة 

ال�شتفادة من  الطرفني يف  بني  م�شتمر  تعاون  تخللها 
جتارب اإدارة اجل�دة امل�ؤ�ش�شية .

واأ�شار اإىل اأن امل�ؤ�ش�شة تعتر اجلهة امل�ش�ؤولة عن برامج 
للتميز”  الأوروب��ي  “النم�ذج  الأوروبية  التميز  معايري 
الإط��ار من  ه��ذا  التعاون معها يف  اأهمية  تاأتي  هنا  من 
لتعزيز  الطاقات  بكل  والعمل  اجل��ه���د  م�شاعفة  اأج��ل 
اأ�شاليب  اعتماد  ع��ر  ال�شرطية  وال��ق��درات  الإم��ك��ان��ات 
ع��م��ل م��ت��ج��ددة وم��ت��ط���رة ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اخلدمات 
منظ�مة  تط�ير  على  ايجابيا  تنعك�ش  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة 
العمل ال�شرطي يف خمتلف املجالت من خالل ال�شراكة 
التي جتمعهما.. و�شتق�م الإدارة العامة للتميز والريادة 
وتنفيذ  اجلمعية  م��ع  امل�شتمر  وال��ت���ا���ش��ل  بالتن�شيق 
اإىل  لل��ش�ل  املقبلة  املرحلة  خ��الل  امل��ذك��رة  ه��ذه  بن�د 

امل�شت�يات العاملية يف التميز امل�ؤ�ش�شي.
بدوره اأ�شاد لي�نارد ت��شانت املدير التنفيذي للم�ؤ�ش�شة 
التي  ال�شرتاتيجية  بالعالقة  اجل�دة  لإدارة  الوروبية 
مذكرة  ت���ق��ي��ع  اأن  م����ؤك���داً  دب���ي  ���ش��رط��ة  م��ع  جتمعهم 
التفاهم مع القيادة العامة ل�شرطة دبي ي�شب يف التعاون 
من  ال�شتفادة  يف  الطرفني  ت�جهات  ويدعم  امل�شرتك 
تبادل اخلرات بينهما وا�شتثمار العالقات مع ال�شركاء 

مبا يحقق الأهداف املرج�ة.

•• اأبوظبي -وام: 

برنامج  اإط��الق  عن  الإم���ارات  م�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال�شباب ال�شت�شاري للم�ؤ�ش�شة “�شبابنا” الذي 
اأنحاء  ال�شباب من جميع  اإ�شراك  �شيعمل على 
التنمية،  املتحدة يف م�شرية  العربية  الإم��ارات 
حيث يجمع قادة ال�شباب املتمّيزين، والذين مت 
تكرميهم من ِقبل م�ؤ�ش�شة الإمارات على مدار 
ال�شن�ات الت�شع املا�شية مل�شاهماتهم البارزة يف 

تنمية ال�شباب واملُجتمع حتت مظلة واحدة.
ال�شت�شاري  ال�����ش��ب��اب  ب��رن��ام��ج  ت�����ش��م��ي��م  ومت 
مل�ؤ�ش�شة الإمارات “�شبابنا” خللق بيئة ممّكنه 
لل�شباب الإماراتي ولي�شركهم يف ابتكار ُمبادرات 
جدول  �شياغة  ُت��ع��ي��د  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ج��دي��دة 
اأعمال ال�شباب يف امل�ؤ�ش�شة وتعزيز دور ال�شباب 
الجتماعية  التنمية  م�شرية  يف  ف��ع��ال  ب�شكٍل 

والقت�شادية.
ج��اء الإع����الن ع��ن ال��رن��ام��ج م��ن ِق��ب��ل �شعادة 
مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ش  احلب�شي  ميثاء 
الإمارات - وهي م�ؤ�ش�شة نفع اجتماعي رائدة يف 
متكني ال�شباب الإماراتي - يف اللقاء التعريفي 
الذي ُعقد اأم�ش يف فندق فريم�نت باب البحر 
ال�شباب من  باأب�ظبي وح�شره عدد كبري من 

جميع اأنحاء الإمارات ال�شبعة.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  احل��ب�����ش��ي  م��ي��ث��اء  وق��ال��ت 
برنامج  ع��ن  الإع�����الن  اإن  الإم������ارات  مل���ؤ���ش�����ش��ة 
الإم���ارات  م�ؤ�ش�شة  ال��ت��زام  يعك�ش  “�شبابنا” 
يف  فعال  ب�شكٍل  املُ�شاهمة  من  ال�شباب  لتمكني 
م�شرية التنمية وذلك من خالل اإطالق العنان 

لإبداعاتهم وابتكاراتهم .
م�شرية اىل انه �شيتم تفعيل برنامج “�شبابنا” 
يف جميع اأرجاء الإمارات لت�فر لل�شباب فر�شا 
وُمبادرات  م�شاريع  وق��ي��ادة  لتط�ير  حقيقية 
ُمبتكرة من �شاأنها تلبية احتياجاتهم ودعمهم 

يف م�اجهة التحديات املُختلفة.
“�شبابنا” �شي�فر  اأن برنامج  واأك��دت ثقتها يف 
بال�شباب  النه��ش  �شاأنها  م��ن  ج��دي��دة  فر�شا 
التنمية  جم������الت  يف  ُم�����ش��اه��م��ت��ه��م  وزي��������ادة 
الجتماعية والقت�شادية، بالإ�شافة اإىل تعزيز 
القيادة وتط�ير جدول  ال�شباب يف جمال  دور 
وا�شرتاتيجيتها  الإم������ارات  م���ؤ���ش�����ش��ة  اأع���م���ال 
ل�شن�ات ُمقبلة ومن ثم دعم قدرتهم على قيادة 

الإمارات نح� املزيد من التقدم والزدهار.
ي��ذك��ر اأن����ه مت اخ��ت��ي��ار ال�����ش��ب��اب املُ�����ش��ارك��ني يف 
ال��ذي��ن مت  ه����ؤلء  ب��ني  “�شبابنا” م��ن  برنامج 
تكرميهم من قبل م�ؤ�ش�شة الإمارات لتميزهم 
القيادة  ِقبل  من  املا�شية،  الع����ام  م��دى  على 

الر�شيدة.

•• دبي-وام:

تنمية  وزارة  اأطلقته  ال��ذي  “من�”-  تطبيق  ف��از   
للتطبيقات اجل�الة  الأل�شك�  “جائزة  ب�   - املجتمع 
العربية - 2017” يف جمال العل�م على م�شت�ى 
دولة الإمارات �شمن فعاليات الن�شخة الثالثة من 
للرتبية  العربية  املنظمة  تنظمها  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة 
تكن�ل�جيات  وزارة  مع  بالتعاون  والعل�م  والثقافة 
اجلمه�رية  يف  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ش���اد  الت�������ش���ال 

الت�ن�شية.

رعاية  اإدارة  مدير  �شليمان  ب��ن  حمد  وف��اء  وق��ال��ت 
اإن تطبيق  ال�������زارة  ال��ه��م��م يف  اأ���ش��ح��اب  وت��اأه��ي��ل 
والذي  العربية  باللغة  امل��ت���ف��ر  ال���ح��ي��د  “من�” 
يتتبع من� الأطفال دون �شن ال�شاد�شة يف جمم�عة 
للك�شف عن حالت  ويهدف  النمائية  املجالت  من 
التاأخر النمائي لدى الأطفال قبل حدوث الإعاقة 
من اأجل التدخل املبكر لتقدمي اأي ن�ع من التاأهيل 
والعالج الذي قد يحتاجه مبا يقل�ش من الفج�ة 
النمائي  الفعلي والعمر  النمائية بني عمر الطفل 

الذي يك�شفه التطبيق.

م���ن قبل  اإق���ب���ال  “من�” ح��ق��ق  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ي��ذك��ر 
وخارجها  الإم����ارات  داخ���ل  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
الأم�ر من  بالن�شبة لأولياء  العملية  نظرا لقيمته 
حيث التعرف على قدرات اأبنائهم يف �شتة جمالت 
منائية هي ج�انب “الع�شالت الكبرية وال�شغرية 
واجلانب الجتماعي والت�ا�شلي والعناية الذاتية” 
الأولية  بالعالمات  يتعلق  اآخ��ر  جانب  اإىل  اإ�شافة 
تنمية  وزارة  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ك��م��ا  ال��ت���ح��د.  لأط���ف���ال 
امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ط��ب��ي��ق يف امل�����ش���ح��ات امل��ي��دان��ي��ة التي 
 - “ املبكر  الإم�����ارات للتدخل  “ ب��رن��ام��ج  ي��دي��ره��ا 

التابع لل�زارة - حيث يعتر التطبيق م�شحيا اأوليا 
به  يق�م  ال��ذي  ال�شامل  الت�شخي�ش  مرحلة  ي�شبق 
اإمارات  يف  الرنامج  يف  التخ�ش�شات  متعدد  فريق 

دبي وعجمان والفجرية وراأ�ش اخليمة.
ي����ف���ر لالأ�شرة  ك����ن���ه  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأه���م���ي���ة  وت��ك��م��ن 
معل�مات هامة عن م�شت�ى الطفل النمائي وياأخذ 
اإطار  يف  التقييم  عملية  يف  الأ���ش��رة  دور  بالعتبار 
البيئة الطبيعية للطفل وذلك عر جمم�عة من 
الأ�شئلة امل�جهة لالأ�شرة عن طفلها والتي تنا�شب 

عمر الطفل الزمني.

•• ال�صارقة -وام: 

تنطلق الي�م الحد يف قاعة ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان يف اإم��ارة دبي فعاليات ال��دورة الوىل ل� 
ت�شتمر  2018” التي  لالأزياء  الزين  “معر�ش 
حتى 31 من يناير اجلاري حتت رعاية وم�شاركة 
�شيدة الأعمال ال�شيخة هند بنت في�شل القا�شمي 
واآ�شي�ية.  وع��رب��ي��ة  وخليجية  حملية  مب�شاركة 
امل�شاريع  ق��ط��اع  م�����ش��ارك��ة  امل��ع��ر���ش  وي�����ش��ت��ه��دف 
ال�شغرية واملت��شطة الذي ي�شهد من�ا مت�ا�شال 
يف اأعماله على م�شت�ى الدولة اإىل جانب اأ�شحاب 
امل�شاريع ال�شبابية املتميزة التي تعزز بدورها من 
تناف�شية م�شاريع رواد الأعمال يف �ش�ق املعار�ش. 
وبالتزامن مع “عام زايد” خ�ش�شت اإدارة املعر�ش 
عدة من�شات عر�ش لالأ�شر املنتجة التابعة ل�زارة 
الفر�شة  وتقدمي  دعمهم  بهدف  املجتمع  تنمية 
لهم للرتويج مل�شاريعهم ومنتجاتهم.. كما ي�شارك 
الن�ش�ية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  جم��م���ع��ة  امل��ع��ر���ش  يف 
اجل��دي��دة يف اإط���ار دع��م م�شاريع متكني امل���راأة يف 
امل�شاريع  الفر�شة لدعم  املعر�ش  الإم��ارات ويتيح 
اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة م��ن خ���الل م��ن��ح م�ؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية جزءا 

من ريع املعر�ش.
انطالقته  يف  لالأزياء”  الزين  “معر�ش  وي�شكل 

العامل  ح����ل  للت�شاميم  ج���دي���دة  دورة  الأوىل 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال�����ش��ن��ة اجل���دي���دة وح���ل����ل ف�شل 
ال�����ش��ت��اء.. ك��م��ا اأك���د ال��ك��ث��ري م��ن امل�����ش��ارك��ني اأنهم 
ت�شاميمهم  ج���م���ي���ع  ت����ق����دمي  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م���ن 
واإيجاد  امل��ع��ر���ش  ال���ع���ام خ����الل  ل��ه��ذا  اجل���دي���دة 
ال���ذي يتميز  الأزي����اء  ق��ط��اع  املناف�شة يف  ج��� م��ن 
والزينة  ك��ال��ع��ط���ر  امل��ج��الت  م��ن  وا���ش��ع��ة  بنخبة 
والك�ش�ش�ارات وغريها. وقالت ال�شيخة هند بنت 
كبرية  فر�شة  املعر�ش  ه��ذا  اإن  القا�شمي  في�شل 
الإم��ارات��ي��ة يف  الإب���داع���ات  ال�����ش���ء على  لت�شليط 
جمال الت�شميم والأزياء وامل��شة بعد اأن �شهدت 
مناف�شة وتط�را لفتني ا�شتطاع اأن ي�شع الإنتاج 
الإقليمي مت�قعة  الإنتاج  الإماراتي على خارطة 
لهذا املعر�ش التقدم جتاه حتقيق التف�ق والتميز 
يف هذا املجال احلي�ي املهم. من جانبه قال �شامل 
الأزياء  اأ�ش�اق  اإن  املعر�ش  املط�ع م�ؤ�ش�ش ومدير 
وال��ع��ط���ر وال��زي��ن��ة ت�شهد ت��ط���را ك��ب��ريا يف دولة 
املتاحة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  الأج������اء  ب�شبب  الإم�����ارات 
املجال..  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  امل�����ش��م��م��ني  واإب������داع 
اأجل و�شع ب�شمة بارزة لل�شباب  اأنه من  م��شحا 
اأطلقنا ه��ذا احل���دث املهم  امل��ه��م  ال��ق��ط��اع  يف ه��ذا 
�شريا على طريق الزدهار الذي ر�شمته حك�متنا 
على  ال��ق��ادري��ن  جلميع  الفر�شة  ومنح  الر�شيدة 

تقدمي الأجمل واجلديد.

•• لندن -وام: 

ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م زوار  اأه�������دى جم��ل�����ش 
املنعقد حاليا   - التعليم  تكن�ل�جيا  معر�ش 
كبار  م��ن   - لندن  الريطانية  العا�شمة  يف 
ال�شم�  �شاحب  كتب  م��ن  ن�شخا  امل�ش�ؤولني 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�ش� املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة.
وح��ر���ش��ت ف��ئ��ات ع��دي��دة م��ن امل�����ش��ارك��ني يف 
الأه�����م ع��ل��ى م�شت�ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي -  احل����دث 
ال���ع���امل خ��ا���ش��ة ال��ب��اح��ث��ني الأك���ادمي���ي���ني - 
حاكم  ال�شم�  �شاحب  م���ؤل��ف��ات  اقتناء  على 

والأحداث  باملعل�مات  تزخر  ك�نها  ال�شارقة 
من  �شم�ه  ي�شردها  التي  الهامة  التاريخية 

واقع معاي�شته ومعا�شرته لها.
رئي�ش  الكعبي  م�شبح  �شعيد  الدكت�ر  وق��ال 
ن�شخ  ت���زي��ع  اإن  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�ش 
من كتب �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة على 
الأهمية  م��ن  ينبع  املعر�ش  زوار  م��ن  نخبة 
العلمية مل�ؤلفات �شم�ه .. م��شحا اأن الهدف 
من اإهدائهم هذه امل�ؤلفات الهامة ه� تقدمي 
الإم���ارات وتاريخها الرثي  دول��ة  �ش�رة عن 
ب�شكل خمت�شر يف املعر�ش .. معترا معر�ش 
تكن�ل�جيا التعليم منا�شبة لتبادل اخلرات 

عن  م��ع��ل���م��ات  لن�شر  ومنا�شبة  ن��اح��ي��ة  م��ن 
فعاليات  ج��م��ي��ع  امل�����ش��ارك��ة يف  ع���ر  ال���دول���ة 

املعار�ش الهامة.
واأ�شار الدكت�ر الكعبي اإىل اأن املجل�ش ي�شعى 
الإلكرتونية  التعليمية  باملنظ�مة  لالرتقاء 
لتحقيق “ روؤي��ة الإم��ارات 2021 “ وذلك 
م���ن خ���الل دع���م م���ب���ادرات ���ش��اح��ب ال�شم� 
ح���اك���م ال�����ش��ارق��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين 
بني  ال��رق��م��ي  التعليمي  ال��ت���ا���ش��ل  وت��ع��زي��ز 
املدار�ش والطلبة واأولياء اأم�رهم مبا يدعم 
اجله�د املبذولة حمليا للتح�ل اإىل اقت�شاد 

املعرفة.

اإهداء كبار زّوار معر�ش تكنولوجيا التعليم يف لندن اأبرز موؤلفات حاكم ال�صارقة
•• ال�صارقة -وام:  

الدويل  املنتدى  فعاليات  لتنظيم  ال�شارقة  بجامعة  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  ت�شتعد 
ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  مع  بالتعاون  الأع��م��ال  وري���ادة  لالبتكار  الثالث 
مع  متا�شياً  املنتدى  فعاليات  تاأتي  ال��ق��ادم.  فراير   18 اإىل   15 من  الفرتة  يف 
اأ�شب�ع  ا�شرتاتيجية البتكار يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة و �شمن فعاليات 
باملنتدى باجل�لة  التحكيم اخلا�شة  ال�شارقة وتق�م حالياً جلنة  باإمارة  البتكار 
للجائزة  النهائية  الت�شفيات  اإىل  للدخ�ل  عمل   13 اأف�شل  لختيار  الثالثة 
اإدارة الأعمال  اخلا�شة باملنتدى. و�شرح الدكت�ر فيليب م�لين�ك�ش عميد كلية 
اأنه مت ا�شتقبال اأكرث من 50 م�شروع مقدم من طلبة جامعة ال�شارقة واجلامعة 
 13 فائزين من   4 اختيار  و�شيتم  العليا  التقنية  الأف��ق وكلية  الأمريكية وكلية 
اأعمال مر�شحة يف املنتدى واأ�شار اأن جلنة حتكيم امل�شاريع تتميز مبحكمني منهم 

رواد اأعمال واأ�شحاب �شركات كبرية يف جمتمع الأعمال باإمارة ال�شارقة والإمارات 
كبرية  جن��اح��ات  �شتحقق  ال��ت��ي  امل�شاريع  لتحكيم  التاأهيل  ك��ل  م�ؤهلني  عم�ماً 
بكلية  امل�شاعد  الأ�شتاذ  علي  اآل  اأمل  الدكت�رة  اأ�شافت  امل�شتقبل. ومن جانبها  يف 
اإدارة الأعمال ورئي�ش جلنة املنتدى الدويل لالبتكار وريادة الأعمال اأن امل�شاريع 
الجتماعي  الطابع  حيث  م��ن  بالتن�ع  متيزت  احلالية  ال���دورة  �شمن  امل�شاركة 
باأ�شاليب  ال�شابقة  اجل���لت  خ��الل  وتط�يرهم  الطلبة  تدريب  مت  كما  والبيئي 
مبا  مقارنه  امل�شاركة  امل�شاريع  م�شت�ى  رفع  يف  �شاهمت  وتعليميه  حديثه  وطرق 
مت تقدميه خالل ال�شن�ات ال�شابقة وقدمت اأفكار وحل�ل ابتكارية ميكن تنفيذها 
على اأر�ش ال�اقع واعتمدت جلنة التحكيم يف اختيارها امل�شاريع املر�شحة للمرحلة 
بت��شيح  الطالب  يق�م  اأن  ومنها  املعاير  من  جمم�عة  على  للم�شابقة  النهائية 
اجلدوى ال�ش�قية والعامل البتكاري و�شفات رائد الأعمال للم�شروع وذلك مما 

يخلق للطالب قاعدة بيانات ت�شاعده يف تنفيذ امل�شاريع م�شتقباًل.

جامعة ال�صارقة تعتمد امل�صاريع النهائية مل�صابقة منتدى البتكار وريادة الأعمال 

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12685  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شاره لتجارة الغذية ���ش.م.ح جمه�ل حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /غ����ازي اح��م��د حم��م���د ال���راب���ره ق��د اأق����ام عليك الدع�ى 
وبالر�ش�م  درهم(  وقدرها )8000  املطالبة مب�شتحقات عمالية  وم��ش�عها 
وامل�شاريف وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2018/2/4 ال�شاعة 08.30 
�ش مبكتب ادارة الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10878  عمايل جزئي

املدعي  ان  ���ش.م.ح  جمه�ل حمل القامة مبا  �شاين�ش  املدعي عليه / 1-ني�  اىل 
مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ك�مابيل  علي  /�شعيب 
والف�ائد  دره���م   )2500( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   73861( وق��دره��ا  عمالية 
ي����م الرب���ع���اء امل�افق  ل��ه��ا جل�شة  ال��ق��ان���ن��ي��ة 9% وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف وح����ددت 
2018/1/31 ال�شاعة 09.30 �ش بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة 

ح�ش�ري ، علما ان الدع�ى اعيدت اىل املرافعه .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/602  عقاري كلي

اىل املدعي عليه /1- دورجا راين ت�شامارتهى 2- فينكات راما راج� �شاماراثى 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�شالمي �ش.م.ع وميثله:عبداهلل 
املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�ش 
بف�شخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك ومالحقها امل�ؤرخة يف:25 ابريل 2015 
والتع�ي�ش مببلغ وقدره )135.000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف. وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/6 ال�شاعة 9.30 �ش بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/44  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�شادت فاريت حمزه جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�شتارلنج 
اي لتجارة جي بي ا�ش �ش.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )40.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت  ال�شاعة:08.30 �ش  امل�افق 2018/1/31   الربعاء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   28   يناير    2018  م   -   العـدد  12235  
Sunday  28   January   2018  -  Issue No   12235اأخبـار الإمـارات

1810

•• ال�صارقة -وام: 

اجل�����اري  ي���ن���اي���ر   31 يف  ت��ن��ط��ل��ق 
اخلام�ش  ال�شارقة  م�ؤمتر  فعاليات 
برعاية   2018 الب�شرية  للم�ارد 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  من  كرمية 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت������ر 
الأعلى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ش���  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شعار  حت������ت  ال���������ش����ارق����ة  ح�����اك�����م 
احلديثة  التاأهيل  “ا�شرتاتيجيات 

يف جمتمع املعرفة ».
�شلطان بن  الدكت�ر طارق  واأو�شح 
امل���ارد الب�شرية  خادم رئي�ش دائ��رة 
ي�مني  ي�شتمر  ال����ذي  امل����ؤمت���ر  اأن 
ي��ح��م��ل ���ش��ع��اراً ت��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه دولة 
مل�ا�شلة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اإن�����ه جمتمع  ت��ق��دم��ه��ا ون��ه�����ش��ت��ه��ا 

املعرفة.
اإننا ومن منطلق م�ش�ؤوليتنا  وقال 
ل�ش�ق  ال�طنية  ال��ك���ادر  تاأهيل  يف 
اأف�شل  ت�ظيف  اإىل  ن�شعى  العمل 
لتعتمد  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��م��ل  ق����ى 
والتط�ير  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على 
لأج���ل ���ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ة حتقيق 
امل�شتدامة..  والتنمية  الرفاة  دولة 
للم�ؤمتر  العامة  امل��ح��اور  ف���اإن  ل��ذا 
�شتتطرق اإىل اأربعة ق�شايا رئي�شية 
ه���ي جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة وم����ا يت�شل 
ب��ه م��ن م��ف��ه���م واأ���ش�����ش وحتديات 
وروؤى ابتكارية بجانب طرح مناذج 
تطبيقية للمجتمع املعريف يف بيئات 
الت�شال  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  الأع����م����ال 
املعرفة  جمتمع  وب��ن��اء  التفاعلية 
ف�شال عن �شناعة اأجيال واعدة يف 

جمتمع املعرفة .
واأه�����داف  ت���ج��ه��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تتجه  اخلام�شة  ن�شخته  يف  امل�ؤمتر 
�شلب  اإىل  واأع��م��ال��ه��ا  جل�شاتها  يف 
املعرفة  جم���ت���م���ع  ب����ن����اء  ع���م���ل���ي���ات 
الأو�شع  الإط������ار  ���ش��م��ن  وامل����اأم�����ل 
والهدف الأ�شمى املتمثل يف حتقيق 

التنمية امل�شتدامة.

م�ؤكدا �شرورة بناء الكتلة الرئي�شية 
م����ن راأ���������ش امل������ال امل����ع����ريف امل����ؤه���ل 
ل��ق��ي��ادة عمليات  م��ع��رف��ي��ا  وال���ق���ادر 
املعرفة  واق��ت�����ش��اد  جمتمع  اإق���ام���ة 
املجتمع  حت��ق��ي��ق  دع�����م  ����ش����ء  يف 
ال�شركات  قطاع  دور  وبيان  املعريف 
الكرى يف حتقيق ذلك مبا يخدم 
باإمارة  الأعمال وقطاعاته  اقت�شاد 

ال�شارقة.
واأك������د ب���ن خ�����ادم ع��ل��ى م���ا حققته 
تنم�ية  اجن�������ازات  م���ن  الإم��������ارات 
ق��ي��ا���ش��ي ومنذ  زم����ن  م��رم���ق��ة يف 
البداية كان بناء الإن�شان الإماراتي 
املعتمدة  الأه������داف  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه 
�شيا�شية  ب�������اإرادة  اق���رتن���ت  وال���ت���ي 
ب�����الإرادة  م��دع���م��ة  ذل���ك  لتحقيق 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال�������ش���ادق���ة وال�����ع����ي 
ب���اأه���م���ي���ة ال���ل���ح���اق ب���رك���ب ال�����دول 
يحققه  م��ا  اإىل  م�شريا  املتقدمة.. 
الب�شرية  للم�ارد  ال�شارقة  م�ؤمتر 
لإقامة  دوؤوب  �شعي  م��ن  اخلام�شة 
روؤية ب�شرية نح� جمتمع واقت�شاد 
اأهم  اأح���د  امل��ع��رف��ة وم���ا ميثله م��ن 
جتليات هذه الت�جهات وال�شيا�شات 

يف اإمارة ال�شارقة .
�شي�شاحب  اأنه  اإىل  بن خادم  ولفت 
وفر”  “برنامج  م��ع��ر���ش  امل����ؤمت���ر 
املن�شمة  ال�����ش��رك��ات  ف��ي��ه  ي�����ش��ارك 
حت��ت م��ظ��ل��ة ال��رن��ام��ج م��ا يعك�ش 
عالقة ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني 

القطاعني احلك�مي واخلا�ش.

•• عجمان -وام: 

�شهدت ال�شيخة عزة بنت عبداهلل بن را�شد النعيمي مدير عام 
 35 تخريج  حفل  اخلريية  النعيمي  را�شد  بن  حميد  م�ؤ�ش�شة 
الأ�شري  الإر���ش��اد  يف  املهني  الدبل�م  برنامج  يف  م�شاركة  �شيدة 
الذي نظمه “مركز م�دة الأ�شري”- التابع جلمعية اأم امل�ؤمنني 

- بالتعاون مع جامعة عجمان.
ح�شر حفل التخريج �شعادة رجاء الن�مان نائبة رئي�شة جمعية 
اأم امل�ؤمنني والدكت�ر ح�شام �شالمة عميد كلية الإعالم والعل�م 
الإن�شانية يف جامعة عجمان وعلي ح�شن مدير منطقة عجمان 
املدر�شة  مدير  الك�شا�شبة  ع��دن��ان  حممد  وال��دك��ت���ر  التعليمية 
م�دة  م��رك��ز  م�شت�شار  الأن�����ش��اري  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت���ر  ال�طنية 

الأ�شري وعدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية بجامعة عجمان.

اأم  جمعية  اإدارة  جمل�ش  ع�ش�  امل��رزوق��ي  ن���را  الدكت�رة  ونقلت 
خالل  كلمتها  يف   - باجلمعية  الإعالمي  املكتب  مدير  امل�ؤمنني 
احلفل - للخريجات حتيات وتهاين قرينة �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�ش�  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
رئي�شة اجلمعية  نهيان  اآل  بن �شقر  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
للمرحلة  تت�يجا  يعد  ال��ذي  الكبري  الإجن���از  لهذا  وتقديرها 
الأوىل من برامج التمكني املهني امل�شتند اإىل العمق الأكادميي 

والذي �شرعت به اجلمعية منذ عامني.
الإن�شانية يف جامعة عجمان  والعل�م  الإع��الم  كلية  �شكرت  كما 
ممثلة بعميدها الدكت�ر ح�شام �شالمة على جه�ده املت�ا�شلة يف 
دعم برامج اجلمعية واملحا�شرين وامل�ش�ؤولني يف مركز التعليم 

امل�شتمر يف اجلامعة على جه�دهم كافة.
واأكدت املرزوقي حر�ش اجلمعية على تنفيذ برنامج الدبل�م - 

�شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  الدولة  قيادة  لت�جيهات  تنفيذا 
“حفظه  اآل نهيان رئي�ش الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شم� 
الهدف  اعترته  ال��ذي  والإن�����ش��ان  ب��الأ���ش��رة  واهتمامها  اهلل” - 
يف  ال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  م��ن  وانطالقا  تط�ر  لكل  الأ�شمى 
متكني املراأة خلدمة املجتمع ابتداء من اأفراد اأ�شرتها من خالل 
العلمية  اإىل احلقائق  امل�شتند  الأ�شري  الإر�شاد  تاأهيلها ملمار�شة 
اأجيال �شاحلة  اإىل تن�شئة  واملهارات الرتب�ية الرا�شخة و�ش�ل 
و�شعيدة . من جهته وجه الدكت�ر ح�شام �شالمة جزيل ال�شكر 
اأم امل�ؤمنني .. م�ؤكدا اأهمية  للتعاون الدائم واملثمر مع جمعية 
هذه الرامج يف تنمية املجتمع وفق منظ�مة الدولة التي تهدف 
اإىل التعاون امل�ؤ�ش�شي ملا ي�شب يف �شالح خدمة الأ�شرة والتي هي 
لطرح  واجلمعية  اجلامعة  ا�شتعداد  اأعلن  فيما  املجتمع..  ن���اة 

برنامج دبل�م مهني جديد لتطبيقه خالل 2018.

•• اأبوظبي -وام: 

 وقع �شعادة �شيف بدر القبي�شي املدير العام لبلدية 
العمراين  التخطيط  دائ��رة  عن  اأب�ظبي  مدينة 
�شعيد  اأحمد  ط��ارق  املهند�ش  و�شعادة  والبلديات 
“اأغذية”  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ش  ال�احدي 
الغذائية  ال�شلع  خ��دم��ات  م��راك��ز  لإدارة  اتفاقية 
التابعة لبلدية مدينة اأب�ظبي من قبل جمم�عة 

“اأغذية«.
هذه  ت�قيع  اأن  القبي�شي  ب��در  �شيف  �شعادة  واأك��د 

التفاقية ياأتي انعكا�شا حلر�ش دائرة التخطيط 
ت��ط���ي��ر خدماتها  ع��ل��ى  وال��ب��ل��دي��ات  ال���ع���م���راين 
حيث  املتعاملني  ر�شا  ن�شب  اأعلى  اإىل  وال��ش�ل 
ي��ع��د ه����ذا ال���ه���دف اأول�����ي����ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لدى 
ال�شرتاتيجية  ال��روؤي��ة  مع  يتطابق  مبا  ال��دائ��رة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  وت�جيهات  اأب���ظ��ب��ي  حلك�مة 
باأهمية ت�فري اأف�شل �شبل احلياة الكرمية واأرقى 
اأف�شل  اتباع  خ��الل  من  امل�اطنني  اإىل  اخلدمات 
املمار�شات التي اأثبتت جناحها حيث تع�ل الدائرة 
على هذه التفاقية وبالنظر اإىل تاريخ جمم�عة 

“اأغذية” وخدماتها املتقدمة تتطلع اإىل الرتقاء 
مراكز  خ��الل  م��ن  املتعاملني  خ��دم��ة  يف  امل�شتمر 

خدمات ال�شلع الغذائية .
الدائرة ت�شعى ب�شكل م�شتمر  اأن  واأ�شاف �شعادته 
نح� تعزيز عالقات التعاون مع القطاعني العام 
واخلا�ش، اإميانا باأهمية تكامل اجله�د امل�شرتكة 
بهدف حتقيق ر�شا املتعاملني واإ�شعاد امل�اطنني. 
وبدوره اأعرب �شعادة املهند�ش طارق اأحمد �شعيد 
“اأغذية”  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ش  ال�احدي 
عن فخره بهذه الثقة الكبرية التي ت�ليها بلدية 

م��دي��ن��ة اأب���ظ��ب��ي مل��ج��م���ع��ة اأغ���ذي���ة وال��ت��ي ت�ؤكد 
التزام املجم�عة بتقدمي اأعلى معايري اجل�دة يف 

اخلدمات واملنتجات وكل ما تقدمه للمجتمع.
ب��الأه��داف امل�شرتكة التي جتمع  ال���اح��دي  ون���ه 
بلدية مدينة اأب�ظبي مع جمم�عة اأغذية والتي 
اإىل تط�ير  ت��رم��ي م���ن خ���الل ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة 
اأعلى  وت�فري  البيع  اخلدمات عر جميع مراكز 
باأ�شعار منا�شبة  ال�شتهالكية  املنتجات  ج�دة من 
زي�����ادة عدد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وب�����ش��ه���ل��ة م��ط��ل��ق��ة 

املنتجات والعرو�ش.

التي  ال��ب��ن���د  م��ن  ال��ع��دي��د  الت��ف��اق��ي��ة  تت�شمن  و 
ت��ط���ي��ر اخلدمات  ك��ب��ري يف  ب�����ش��ك��ل  و  ���ش��ت�����ش��اه��م 
امل�شاهمة يف دعم منظ�مة  و  املقدمة للم�اطنني 
المن الغذائي لالإمارة وت��شعة نطاق اخلدمات 
للجمه�ر  عنها  والع����الن  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة 
يف  وم��ا  والب�شرية  ال�شمعية  ال��شائل  خ��الل  من 

حكمها.
التابعة  الغذائية  ال�شلع  خدمات  مراكز  و�شهدت 
ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب����ظ���ب���ي اق���ب���اًل ك���ب���رياً خالل 
ال�����ش��ن���ات امل��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث ���ش��ه��دت امل��راك��ز تط�راً 

واملنتجات  ال�شلع  ع��دد  ارت��ف��اع  م��ن خ��الل  ك��ب��رياً 
حاجة  يلبي  مب��ا  وت��ن���ع��ه��ا  للم�اطنني  امل��ق��دم��ة 
انه  ح��ي��ث  املجتمعية  امل���ب���ادرات  ودع���م  امل���اط��ن��ني 
ب���ني القطاعني  امل���ت���ب���ادل  ال���ت���ع���اون  وم����ن خ����الل 
على  الت�فري  ن�شبة  و�شلت  واخل��ا���ش  احلك�مي 
اىل  املا�شية  ال�شن�ات  ال��ث��الث  خ��الل  امل���اط��ن��ني 
مئتان   - دره��م   /236،000،000/ يقارب  ما 
و�شتة وثالث�ن ملي�ن درهم- المر الذي يعك�ش 
دور الدعم املقدم للم�اطنني واهتمام القيادة يف 

ت�فري �شبل الراحة والرفاهية للم�اطنني.

اتف��اقي�ة ب��ني دائ���رة التخطي���ط العم���راين والبل�دي��ات وجمموع��ة »اأغذي��ة« 

�صرطة دبي تطلق م�صروع “عيون” كمنظومة اأمنية تعمل بالذكاء ال�صطناعي
•• دبي -وام:

“عي�ن”  دبي م�شروع  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
بدعم وم�شاركة القطاعني احلك�مي واخلا�ش، ما من 
التعامل  على  املخت�شة  الأج��ه��زة  ق��درات  تعزيز  �شاأنه 
بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخ�ش اأمن 
الفرد اأو املجتمع، ل�شيما مع حتقيق اإمارة دبي معدلت 

مرتفعة يف من� ال�شتثمارات والقت�شاد وال�شياحة.
املن�ش�ري  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري  ال��ل���اء  �شعادة  وق���ال 
رئي�ش  اجلنائي  البحث  ل�ش�ؤون  العام  القائد  م�شاعد 
جلنة م�شروع “عي�ن” - خالل م�ؤمتر �شحفي عقدته 
الل�اء  ���ش��ع��ادة  ب��رع��اي��ة  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
عبداهلل خليفة املري القائد العام - ان امل�شروع يهدف 
خالل  م��ن  تعمل  متكاملة  اأمنية  منظ�مة  خلق  اإىل 
كافة ال�شركاء ال�شرتاتيجيني على ا�شتغالل التقنيات 
ال�شطناعي  الذكاء  وتكن�ل�جيا  واملتط�رة  احلديثة 
ملنع اجلرمية، والتقليل من وفيات احل�ادث املرورية، 
ور�شد الظ�اهر ال�شلبية يف املناطق ال�شكنية والتجارية 
ورود  قبل  للح�ادث  الف�رية  وال�شتجابة  واحلي�ية، 
ال��ب��الغ، وك��ذل��ك ال��ت��ن��ب���ؤ ب���الأح���داث وا���ش��ت��ب��اق��ه��ا قبل 

وق�عها.

ي���اأت���ي اط����الق امل�����ش��روع ت��ن��ف��ي��ذا خل��ط��ة دب���ي 2021 
الأكرث  املعي�شية  وجتربتها  العاملية  ملكانتها  وتعزيزا 
مدينة  باعتبارها  وزائريها  و�شاكنيها  مل�اطنيها  اأمنا 

اآمنة للعي�ش والإقامة والعمل.
واأكد �شعادة الل�اء املن�ش�ري - خالل امل�ؤمتر ال�شحفي 
الذي ح�شره عدد من مديري الإدارات العامة والفرعية 
يف �شرطة دبي، اإىل جانب مديرين تنفيذيني وممثلني 
عن جهات ودوائ��ر حك�مية يف اإم��ارة دبي من املعنيني 
يف امل�شروع، وال�شادة الإعالميني - اأن امل�شروع �شي�شهم 
و���ش��م��ان تغطية جميع  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  دع��م عملية  يف 
املناطق احلي�ية والطرق، وال�شتغالل الأمثل للم�ارد 
الب�شري  ال��ت��دخ��ل  ن�شبة  تقليل  خ���الل  م��ن  الب�شرية 

وخا�شة يف جمالت الر�شد والتحليل واملراقبة.
ل�شرتاتيجية  فعلية  ترجمة  يعد  امل�����ش��روع  ان  وق���ال 
لأهدافها  وحتقيقا  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  الإم�����ارات 
اخلا�شة بالعتماد عليها يف اخلدمات وحتليل البيانات 
وتطبيقها يف �شتى ميادين العمل بكفاءة وفاعلية ودمج 
خدمات اخلط الأول يف �شرطة دبي املقدمة للجمه�ر 
من خالل الذكاء ال�شطناعي يف العمليات ال�شرطية 

الرئي�شية منها.
وبنّي الل�اء املن�ش�ري اأن ت�شكيل جلنة م�شروع “عي�ن” 

جاء بت�جيهات من �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة املري، 
القائد العام ل�شرطة دبي، وت�شم �شركاء ا�شرتاتيجيني 
من القطاع احلك�مي مثل بلدية دبي، وهيئة كهرباء 
ومياه دبي، وهيئة الطرق وامل�ا�شالت، وهيئة تنظيم 
ومركز  الأمنية،  ال�شناعة  تنظيم  وهيئة  الت�شالت، 
حممد بن را�شد للف�شاء ومكتب دبي الذكية، و�شركاء 
م��ن ال��ق��ط��اع ال���ش��رتات��ي��ج��ي اخل��ا���ش م��ث��ل جمم�عة 
العقارية،  دبي  وجمم�عة  مريا�ش،  وجمم�عة  نخيل، 
العقارية  ودب���ي  العاملية،  وال��ق��ري��ة  ال��ت��ج��اري،  وامل��رك��ز 

ومدينة جمريا.
واأو�شح اأن اللجنة �شتق�م ب��شع معايري ح�ل تركيب 
وا���ش��ت��خ��دام ج��م��ي��ع ال��ك��ام��ريات ع��ل��ى م�����ش��ت���ى اإم����ارة 
يف  للنظر  املناطق  جميع  على  ميدانية  ودرا���ش��ة  دب��ي، 
الأمن  حتقق  مب��ا  ال��ك��ام��ريات  لنظام  احتياجها  م��دى 
دبي متتلك  اإم��ارة  اأن  ..م�شيفا  املنطقة  وال�شالمة يف 
التي  ال��ك��ام��ريات  باأنظمة  امل��ت��ط���رة  التقنيات  اأف�����ش��ل 
مُت��ك��ن رج���ال الأم���ن م��ن حتقيق الأه����داف يف خطط 
امل��خ��ال��ف��ات القان�نية،  احل��د م��ن اجل��رائ��م، وم��راق��ب��ة 
ال��ذي يعزز ال�شع�ر  امل��روري��ة، الأم��ر  ور�شد احل����ادث 
بالأمن لدى جميع القاطنني يف اإمارة دبي، كما ي�شاهم 
امل�شروع يف اإظهار الدور البارز لدى ال�شركاء يف ت�فري 

الإمكانيات واخلرات التي كان لها دور مهم يف ت�فري 
امل�شاهمة يف  وبالتايل  والب�شرية  التقنية  امل�ارد  جميع 

اإجناز اأهداف امل�شروع.
مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  ل�تاه،  و�شام  قال  جانبه  من 
“ عي�ن” �شيحقق  م�شروع  اإن  ال��ذك��ي��ة،  دب��ي  حك�مة 
اجلانب  تعزيز  م��ن حيث  دب��ي  لإم���ارة  ف��ائ��دة عظيمة 
 ، للغاية  ب��ي��ان��ات مهمة  وت���ف��ري  امل��ج��ت��م��ع،  الأم��ن��ي يف 
م�شت�ى  على  اخل��دم��ات  مب�شت�ى  الرت��ق��اء  وبالتايل 
اأن مدينة دبي الذكية  الإم��ارة ورفع كفاءتها ..م�ؤكدا 
حيث  م��ن  امل�شروع  م��ن  ال�شتفادة  على  ق���ادرة  �شتك�ن 
املخرجات  وك��اف��ة  التحليلية  البيانات  على  ح�ش�لها 

الأخرى.
�ش�ؤون  اإدارة  �شيف بن غليطة، مدير  املهند�ش  واأع��رب 
بدبي،  ات�شالت  تنظيم  هيئة  يف  التكن�ل�جيا  تط�ير 
عن �شعادتهم بالتعاون مع �شرطة دبي �شمن م�شروع 
“ عي�ن” ال�شخم، والذي �شيك�ن له اآثار فعالة حي�ية 
انهم كهيئة احتادية  وق��ال  دب��ي،  اإم��ارة  واإيجابية على 
وذلك  التحتية،  البنية  يف  امل�شاهمة  م��ن  �شيتمكن�ن 
ال�شت�شارات  تقدمي  يف  الأ�شا�شي  دوره��م  من  انطالقا 
امل�شتقبلية  بالتكن�ل�جيا  يتعلق  فيما  والتقنية  الفنية 

وتقنيات الذكاء ال�شطناعي.

ك�صافة ال�صارقة توؤكد جاهزيتها للقاء 
الك�صفي الدويل الثامن 

•• ال�صارقة -وام:  

للجنة  التنفيذي  الرئي�ش  ال�شام�شي  عبيد  نا�شر  �شعادة  اأكد 
اأر�ش  جاهزية  الثامن  ال��دويل  الك�شفي  للقاء  العليا  املنظمة 
التخييم للقاء الدويل الذي تنظمه مف��شية ك�شافة ال�شارقة 
الك�شفية  واملنظمة  الإم�����ارات  ك�شافة  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
“ال�شارقة  10 فراير القادم حتت �شعار  1 اىل  العربية من 
�شاحب  ورع��اي��ة  بدعم   ”2019 للكتاب  العاملية  العا�شمة 
ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم� 
يف  الك�شفية  احل��رك��ة  راع���ي  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ش 

اأر�ش املخيم ومتابعة  الإمارة. واأ�شاد ال�شام�شي خالل تفقده 
اللم�شات الأخرية لتهيئة املناخ الك�شفي للقاء الدويل الثامن 
بجه�د اللجان املختلفة التي اأكملت كافة ال�شتعدادات املبكرة 
امل�شرف   - ال�ش�يدي  �شعيد  اهلل  عبد  ال��ل���اء  �شعادة  ب��اإ���ش��راف 
العام للقاء وخليل رحمة - نائب امل�شرف العام - الأمني العام 

جلمعية ك�شافة الإمارات.
الرتتيبات  ملناق�شة  للجان  تن�شيقي  اجتماع  عقد  اىل  واأ���ش��ار 
واخلطة  ال��رام��ج  واأن�����ش��ط��ة  ال�����ش��ي���ف  ل�شتقبال  النهائية 
العالمية للمركز الإعالمي واأبدت اللجان ا�شتعداداها التام 

للقيام باأدوارها و�ش�ل لإجناح فعاليات اللقاء.

عزة النعيمي ت�صهد تخريج 35 �صيدة من برنامج »دبلوم الإر�صاد الأ�صري«

انطالق موؤمتر ال�صارقة للموارد الب�صرية 
31 يناير اجلاري ب�صعار »جمتمع املعرفة«

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

املالك : اريا برمييم خلدمات ال�شيارات ذ.م.م/اريا لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م
 AARYA AUTO:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم  : 285738     بتاريخ : 2018/1/10
باإ�شم :اريا برمييم خلدمات ال�شيارات ذ.م.م/اريا لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م

وعن�انه:اب�ظبي - اب�ظبي - هاتف:025512175 - �شندوق الريد:112583 
aaryato@eim.ae:امييل 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :37
�شيانة املركبات.

.AARYA AUTO و�شف العالمة:دائرة غري مكتملة يف الن�شف �شكل �شهم بداخله
الإ�شرتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ش  لدية  من  فعلي 
الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
املالك : �شريوكي ناي�شن ك�ن�شرت اك�شن �شريي�شز ال ال �شي

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:
 CHEROKEE NATION CONSTRUCTION SERVICES LLC

امل�دعة بالرقم  : 283576     بتاريخ : 2017/11/28
باإ�شم :�شريوكي ناي�شن ك�ن�شرت اك�شن �شريي�شز ال ال �شي

- �شندوق   26 بي  رق��م  فيال   -  9 بي  ق   - الم����اج  كا�شر   - اب�ظبي  - جزيرة  وعن�انه:اب�ظبي 
mroumieh@dsduae.com:الريد:62065 - امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :35
ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية.

.CHEROKEE NATION Star Logo:و�شف العالمة
الإ�شرتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ش  لدية  من  فعلي 
الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :�ش.اك�يت�ر بي�ر نيت�شر ك�.ليمتد
 PIPPER STANDARD:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم  : 276892     بتاريخ : 2017/7/23
باإ�شم :�ش.اك�يت�ر بي�ر نيت�شر ك�.ليمتد

وعن�انه:رقم 9/245 ي� ام تاور . 24 فل�ر راخمامهاينج رود ، �ش�انل�اجن ، �ش�انل�اجن بانك�ك 10250 تايالند
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :3
منظفات بخالف امل�شتخدمة يف العمليات الت�شنيعية ولغايات طبية ، ملينات لالقم�شة ت�شتخدم يف الغ�شيل 
والكي ، مزيالت البقع ، م�شتح�شرات تنظيف ، �ش�ائل مانعة لالنزلق لالر�شيات ملمع لالثاث والر�شيات 
 ، الزينة  لغرا�ش  زي���ت   ، الزينة  لغرا�ش  منظف  حليب   ، للعرق  م�شاد  �شاب�ن   ، غ�شيل  م�شتح�شرات   ،

م�شتح�شرات لزالة الق�ش�ر لالغرا�ش املنزلية.
و�شف العالمة:الكلمة PIPPER STANDARD باحرف لتينية مميزة بالل�ن ال�ش�د وبت�شميم 

مميز ومبتكر يحذوها ي�شارا ر�شم هند�شي ل�شكل بي�شاوي بالل�ن ال�ش�د كما ه� م��شح بال�شكل.
الإ�شرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
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عربي ودويل

دعت وزيرة الدفاع الفرن�شية فل�رن�ش باريل خالل زيارة اىل ط�كي� 
ام�ش، اليابان اىل تقدمي م�شاعدة مالية او مادية اىل ق�ة جمم�عة 

دول ال�شاحل اخلم�ش امل�شرتكة التي تت�شدى للمتطرفني.
ال��ت��ع��اون ب��ني جي��ش م��ايل وب�ركينا فا�ش�  ب���اريل ع��ن ه��ذا  وق��ال��ت 
والنيجر وم�ريتانيا وت�شاد “يجرى يف هذا ال�قت حترك يف جميع 
من  م��ادي��ة  مالية،  ت��ك���ن  ان  ميكن  م�شاهمات  جلمع  ال��ع��امل  ان��ح��اء 
اجل ت�شريع عملية جتهيز هذه الق�ة امل�ؤلفة من افقر بلدان الكرة 

الر�شية«.
وزير اخلارجية  ت�شارك مع  التي  الفرن�شية  الدفاع  وزي��رة  وا�شافت 
الدفاع  وزي���ري  م��ع   2+2 ت�شمى  دري���ان يف مناق�شات  ل���  ج��ان-اي��ف 
التاريخ  ذات  البلدان  من  كبريا  “عددا  ان  اليابانيني،  واخلارجية 
هذا  يف  امل�شاركة  على  الن  حتى  واف��ق��ت  ج���دا،  املتن�عة  وال��ث��ق��اف��ات 

املجه�د«.
جدا  الكبري  تقديرنا  ع��ن  جميعا  اأع��رب��ن��ا  ط�كي�  يف  “هنا  وتابعت 
ال�شاحل  دول  جمم�عة  اىل  تقدميها  ال��ي��اب��ان  ت��ق��رر  م�شاعدة  لأي 

اخلم�ش«.
وقد تاأمنت اىل حد كبري ال 250 ملي�ن ي�رو ال�شرورية لطالق 

الق�ة امل�شرتكة.
اليابانية  ال�شلطات  ل��دى  دري���ان  ل���  م��ع  انها طرحت  ب��اريل  وق��ال��ت 
م��ش�ع اجتماع بروك�شل من اجل دع�تها اىل ان تتابع يف افريقيا 
هذه  ت��ط���ي��ر  يف  امل�شاهمة  �شعيد  ع��ل��ى  الن  ح��ت��ى  “املهم  حت��رك��ه��ا 

البلدان، ومن خالل وج�دها الع�شكري اي�شا يف جيب�تي«.
 

عملية  انطالق  منذ  اإره��اب��ي��اً   394 حتييد  ال��رتك��ي،  اجلي�ش  اأعلن 
غ�شن الزيت�ن، اجلارية مبنطقة عفرين �شمال غربي �ش�ريا.

وي�شتخدم اجلي�ش كلمة حتييد لالإ�شارة اإىل العنا�شر الكردية التي 
مت قتلها اأو اإ�شابتها اأو اأ�شرها.

واأف��اد بيان �شادر عن رئا�شة الأرك��ان الرتكية، اأن العنا�شر التي مت 
وحزب  ال��ك��ردي،  الدميقراطي  الحت���اد  ح��زب  اإىل  تنتمي  حتييدها 
الأنا�ش�ل  وك��ال��ة  بح�شب  داع�����ش،  وتنظيم  ال��ك��رد���ش��ت��اين،  ال��ع��م��ال 

لالأنباء الر�شمية.
وقال البيان: �شالح اجل� الرتكي دمر اأي�شاً 340 هدفاً لالإرهابيني 

يف اإطار عملية غ�شن الزيت�ن التي دخلت ي�مها الثامن.

اأنه يتعني على الرئي�ش الأمريكي،  ذكر قيادي يف الرملان الأوروبي 
دونالد ترامب، اإثبات التزامه بالتجارة احلرة وال�شراكة الدولية يف 

الق�شايا اخلالفية، مثل ال�شيا�شة املتعلقة بال�شاأن الإيراين.
الأوروب���ي،  ال��رمل��ان  يف  للمحافظني  الرملانية  الكتلة  رئي�ش  وق��ال 
الأملانية  ف���ن��ك��ه  جم��م���ع��ة  ل�شحف  ت�شريحات  يف  ف��ي��ر،  م��ان��ف��رد 
اأن  اإنه ل ميكن لل�ليات املتحدة  الإعالمية ال�شادرة ام�ش ال�شبت، 
الق�شايا  حتدد مبفردها ق�اعد ما ه� ع��ادل وما ه� غري ع��ادل يف 
التجارية. وذكر ال�شيا�شي الأملاين املنتمي للحزب امل�شيحي الجتماعي 
البافاري اأنه يتعني على ترامب ب�جه عام الت�قف عن اتخاذ قرارات 
جديرة  ت�شريحاته  �شتك�ن  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  فقط  وق���ال:  م��ن��ف��ردة، 
�شُتظهر  الإي��راين  بال�شاأن  املتعلقة  ال�شيا�شة  فير:  واأ�شاف  بالثقة. 
ما اإذا كان الرئي�ش الأمريكي كف�ؤا لل�شراكة )الدولية(. اأوروبا ت�ؤيد 
خطاأ  �شيك�ن  �شاقة.  عملية  ذلك  كان  ل�  حتى  وتعاونياً  �شلمياً  حاًل 

فادحاً اإذا األغى دونالد ترامب التفاق الن�وي.
اإي��ران بتطبيع العالقات  اأن التفاق الن�وي يعد  اإىل  جتدر الإ�شارة 
القت�شادية معها، مبا يف ذلك اإلغاء العق�بات املفرو�شة عليها، على 
اأن تلتزم اإيران يف املقبال باإجراء تقلي�ش حاد لرناجمها الن�وي ملدة 

ع�شرة اأع�ام على الأقل، حتى ل تتمكن من ت�شنيع اأ�شلحة ن�وية.
اأمام  داف������ش  العاملي يف  القت�شاد  خ��الل منتدى  دع��ا  ترامب  وك��ان 
نخبة دولية يف القطاع املايل والقت�شادي اإىل ال�شتثمار يف ال�ليات 
املتحدة، م�شتبعداً يف ال�قت نف�شه ع�دة بالده اإىل اتفاقية ال�شراكة 

عر املحيط الهادئ )تي بي بي(.

عوا�صم

طوكيو

بروك�سيل

�أنقرة

م�صت�صار يف البيت الأبي�ش �صاق ذرعًا برتامب
•• وا�صنطن-وكاالت:

هدد  مكغهان،  دون��ال��د  الأب��ي�����ش  البيت  م�شت�شار  اإن  مطلع،  م�شدر  ق��ال 
بال�شتقالة يف ي�ني� )حزيران( املا�شي بعدما �شاق ذرعاً بالرئي�ش دونالد 
ترامب، الذي اأ�شر على اأن يتخذ خط�ات لعزل م�شت�شار خا�ش يحقق يف 

التدخل الرو�شي يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية عام 2016.
وكانت �شحيفة ني�ي�رك تاميز، ذكرت نقاًل عن اأربعة اأ�شخا�ش مت اإبالغهم 
امل�شت�شار اخلا�ش روب��رت م�لر  باإقالة  اأم��ره  اأن ترامب تراجع عن  بالأمر 

بعدما قال مكغهان اإنه يف�شل ال�شتقالة على تنفيذ مثل هذه التعليمات.
داف��ش  يف  ب�شاأنه  ال�شحافي�ن  �شاأله  عندما  وق��ال  التقرير  ترامب  ونفى 
غري  “خر  ال��ع��امل��ي:  الق��ت�����ش��ادي  امل��ن��ت��دى  يح�شر  ك���ان  ح��ي��ث  ب�ش�ي�شرا 

�شحيح، خر غري �شحيح«.
اإذا كان ترامب ح��اول عزل م�لر ف��اإن ذلك قد  وق��ال خ��راء قان�ني�ن اإن��ه 
يدعم ق�شية لعرقلة العدالة على اأ�شا�ش اأنه رمبا كانت لديه نية ف�شاد يف 

حماولة وقف حتقيق م�لر.
وقال �شخ�ش مطلع اإن ترامب �شعى لعزل م�لر ب�شبب ما اعتره ت�شارب 
م�شالح. وقال اآخرون اإن من بني ذلك عالقة م�لر مع جيم�ش ك�مي الذي 
ترامب  اأقاله  اأن  اإىل  الحت��ادي  التحقيقات  خلفه يف من�شب مدير مكتب 
يف ماي� اأيار وا�شتقالة م�لر من اأحد ن�ادي اجل�لف التي ميلكها ترامب 

ب�شبب خالف على ر�ش�م يف عام 2011.
و�شرح ال�شخ�ش املطلع اأم�ش اجلمعة، باأن ترامب طلب من مكغهان اإثارة 
ما قال اإنه نزاعات م�لر مع رود روزن�شتاين نائب وزير العدل لأن الرئي�ش 

راأى اأنها خطرية مبا يكفي لعزل م�لر.
واأ�شاف اأن مكغهان، الذي مل يت�شن الت�شال به للتعليق، مل يناق�ش الأمر 
على  اإ���ش��راره  على  ترامب  ظل  عندما  بال�شتقالة  وه��دد  روزن�شتاين  مع 

م�قفه.

الرئي�ش الفل�سطيني ينعى اتفاق اأو�سلو

ال�صلطة تنفي وجود مبادرات لإحياء املفاو�صات

مواجهات يف باك�صتان
 بعد مقتل �صاب من الب�صتون

املحمية الأمريكية املفرت�صة يف �صوريا....انتهاك للقانون الدويل؟

مهاجرون و�صحايا حتر�ش يح�صرون خطاب ترامب �صارون خطط لإ�صقاط طائرة عرفات
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�شف م�ش�ؤول يف الك�نغر�ش، اأن اأكرث من ع�شرين مهاجراً دخل�ا ال�ليات املتحدة ب�شكل غري �شرعي 
�شيح�شرون اأول خطاب يلقيه الرئي�ش دونالد ترامب عن حالة الحتاد الثالثاء املقبل، خالل جل�شة 

م�شرتكة ملجل�شي الن�اب وال�شي�خ.
ق�انني  اأزم��ة  حلل  اجلديدة  �شيا�شته  عن  للك�شف  الأبي�ش  البيت  ا�شتعداد  مع  اخلط�ة  هذه  وتاأتي 
الهجرة والتي تتيح احل�ش�ل على اجلن�شية الأمريكية حل�ايل 1،8 ملي�ن مهاجر ي�شم�ن ب�احلاملني 

الذين دخل�ا ال�ليات املتحدة بطريقة غري �شرعية وهم اأطفال.
و�شيت�اجد ما ل يقل عن 23 حاملاً وحاملة يف القاعات العامة يف غرفة جمل�ش الن�اب ب�شفتهم �شي�فاً 

للن�اب الدميقراطيني، وفقاً لالئحة باحل�ش�ر قدمها اجلمعة م�شاعد يف الك�نغر�ش.
واأعلن النائب اجلمه�ري كارل��ش ك�ربيل� من فل�ريدا، وهي ولية ت�شم عدداً كبرياً من املهاجرين 

غري ال�شرعيني، اأنه �شي�شطحب اأي�شاً معه حاملاً ك�شيف حل�ش�ر اخلطاب.

م�شتعدون للع�دة اإىل املفاو�شات، 
ت����رك هذه  يف  اأب�������داً  ن���رغ���ب  ومل 
املفاو�شات، لكن ولالأ�شف ل اأحد 
وخا�شة  اإق��ام��ت��ه��ا،  علينا  ي��ق��رتح 
ال�ليات املتحدة، التي تريد الآن 

معاقبتنا«.
واأ�شاف اأن ترامب وعده قبل �شنة 
بطرح مبادرة جيدة حلل ال�شراع، 
ويف عدة ات�شالت ومباحثات وعد 
بعد  ولكنه  جيدة،  ب�شفقة  اأي�شاً 
ال�شيئة  ب��امل��ف��اج��اأة  “جاء  ذل����ك، 
والتي  بالقد�ش،  املتعلق  باإعالنه 

ل ميكننا القب�ل بها«.
اأن  غ��ال���ؤون  اأك���دت  وم��ن جانبها، 
والإ�شرائيلي  الأم��ري��ك��ي  اليمني 
عنيفة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  “�شيق�دان 
ف���ق���دان  اإىل  ت���������ؤدي  وك����ارث����ي����ة، 
الفل�شطينيني  ب��ني  ال��ث��ق��ة  ك��ام��ل 

والإ�شرائيليني«.
ه�  الدولتني  “حل  اأن  واأ���ش��اف��ت 
احل���ل ال���ح��ي��د امل��م��ك��ن، ول��ك��ن ل 
اإ�شرائيل  يف  �شجاعة  قيادة  ي�جد 

لتحقيق ذلك«. 

•• رام اهلل-وكاالت:

امل�شت�شار  اخل��ال��دي،  جم��دي  نفى 
الدبل�ما�شي للرئي�ش الفل�شطيني 
حم��م���د ع��ب��ا���ش، ام�����ش وج����د اأي 
ال�شالم  عملية  لإح��ي��اء  م��ب��ادرات 

من قبل فرن�شا اأو غريها. 
ت�شريحات  يف  اخل���ال���دي،  وق����ال 
لإذاعة �ش�ت فل�شطني الر�شمية، 
اأي مبادرات  “ل ي�جد حالياً  اإنه 
التقارير  واإن  ال���ط���اول���ة،  ع��ل��ى 
مبادرات  ط��رح  ع��ن  حتدثت  التي 
ال�شالم  عملية  لإح���ي���اء  ج��دي��دة 

غري �شحيحة«.
“املهم  اأن  اخل����ال����دي،  واأ�����ش����اف 
بديلة  دولية  اآلية  اإيجاد  ه�  الآن 
انتهت  التي  الأمريكية،  للرعاية 
بعد قرار الرئي�ش ترامب اخلا�ش 
عليها  وا���ش��ن��ط��ن  واأن  ب��ال��ق��د���ش، 
باإمكانها  ي��ع��د  مل  اأن���ه  تقتنع  اأن 
العملية  ب����رع����اي����ة  ت���ن���ف���رد  اأن 

ال�شيا�شية«.
واأو�شح اخلالدي، اأن اأي مبادرات 
ال�شالم  جديدة ل�شتئناف عملية 
واإ�شرائيل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ب���ني 
ق�����رارت  ع���ل���ى  ت�����ش��ت��ن��د  اأن  ي���ج���ب 
بني  ب��ال�����ش��راع  املتعلقة  ال��دول��ي��ة 
القرارات  راأ�شها  وعلى  الطرفني، 

املتعلقة مبدينة القد�ش املحتلة.
الرئي�ش  م�شت�شار  ت�شريح  وياأتي 

بريطانيا تن�صب رادار قبالة 
ا�صكتلندا ملواجهة اي تهديد رو�صي 

 •• ادنربه-اأ ف ب:

الريطاين  ال����دف����اع  وزي�����ر  اأف������اد 
ب����الده  اأن  ول���ي���ام�������ش����ن  غ����اف����ني 
يف  ج���دي���د  رادار  ل��ن�����ش��ب  ت�����ش��ت��ع��د 
ال�شكتلندية  �شتالند  جزر  اح��دى 
بهدف م�اجهة “التهديد ال�شديد 

والفعلي” من رو�شيا.
الباردة  احل��رب  لأي��ام  ا�شتعادة  ويف 
�شتالند  ج���زر  ا�شت�شافت  ع��ن��دم��ا 
بناء  يجري  املبكر،  لالنذار  رادارا 
ل�شالح  التابعة  اجل��دي��دة  امل��ن�����ش��اأة 
طائرات  اأي  مل��راق��ب��ة  امل��ل��ك��ي  اجل���� 
جمه�لة  م���دن���ي���ة  اأو  ع�����ش��ك��ري��ة 
اجلمعة  وليام�ش�ن  وق��ال  اله�ية. 
اج�اءنا  ال�����دوام  ع��ل��ى  “�شنحمي 
حمتمل،  رو�شي”  ع�������دوان  م����ن 
ال��رادار مهم للدفاعات  اأن  معترا 
اأن  واأ���������ش��������اف  ال�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة. 
عند  تت�قف  ل  رو�شيا  “ت�شرفات 
احلدود ال�شرقية لأوروبا. التهديد 

لريطانيا �شديد وحقيقي”.
ال���رادار  اأن  ال��دف��اع  وزارة  واأف����ادت 
البالغة كلفته ع�شرة ماليني جنيه 
دولر(  ملي�ن   14،1( ا�شرتليني 
ع��ل��ى ج��زي��رة اأون�����ش��ت ال��ت��ي تعتر 
م�شك�نة  بريطانية  ج��زي��رة  اأب��ع��د 
�شمال، �شيبداأ ت�شغيله قريبا ب�شكل 
ال��ث��اين/ ك���ان����ن   15 ك���ام���ل. ويف 
مقاتلتني  بريطانيا  اأر�شلت  يناير، 
ع�شكريتني  ط���ائ���رت���ني  مل���راق���ب���ة 
رو�شيتني اأفادت وزارة الدفاع اأنهما 
مراقبة  ل�����ش��ل��ط��ات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب��ا  مل 

احلركة اجل�ية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

م�����ع اإع����������الن وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
الأم���ري���ك���ي ري��ك�����ش ت��ي��ل��ر���ش���ن اأن 
الق�ات الأمريكية �شتبقى يف �ش�ريا 
حتى بعد انتهاء القتال مع داع�ش، 
عن  الدميقراطي  ال�شنات�ر  كتب 
ولي�����ة ن��ي���ج��ري���ش��ي ع�����ش��� جلنة 
اخل��ارج��ي��ة يف جمل�ش  ال��ع��الق��ات 
ب�كر  اأ.  ك���ري  الأمريكي  ال�شي�خ 
القان�ن الدويل يف جامعة  واأ�شتاذ 
نفذت  اإذا  اأن�����ه  ه����اث����اواي  اأ.  اأون�����ا 
�شتلزم  فاإنها  ال���ع��د،  ه��ذا  الإدارة 
ال�شعب الأمريكي بنزاع ل نهاية له 
ميكن اأن ي�رط الق�ات الأمريكية 
الق�ات  م��ع  م�اجهات  يف  مبا�شرة 
اإيران  حلفائها،  واأق���رب  ال�ش�رية 
العملية  ه��ذه  خ�شم  ويف  ورو�شيا. 
ذات  ال��ق���ان��ني  ك��ل  �شتك�شر  ف��اإن��ه��ا 
مقال  يف  الكاتبان  وق���ال  ال�شلة.  
تاميز  ن��ي���ي���رك  �شحيفة  ن�شرته 
نظام  مثل  كريه  نظام  ب�ج�د  اإن��ه 
حماولة  اأي  ف�����اإن  الأ�����ش����د،  ب�����ش��ار 
اإعادة  من  ملنعه  اأمريكياً  مدع�مة 
ف��ر���ش ���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى الأرا����ش���ي 
تيلر�ش�ن،  اأ�شار  ما  وفق  ال�ش�رية، 
�شتغرق ال�ليات املتحدة يف �شراع 
ج����دي����د ط�����ي����ل ودم���������ي وي�������زداد 
تعقيداً. ويف ال�اقع، فاإن الهجمات 

بالد�شت�ر، فاإن الآباء امل�ؤ�ش�شني قد 
اأوجدوا نظاماً يخ�ل الك�نغر�ش ل 
اإعالن احلرب.  الرئي�ش م�ش�ؤولية 
ومب�جب قان�ن �شالحيات احلرب 
لعام 1973، يتعني على الرئي�ش 
 48 الك�نغر�ش يف مدة  اأن يخطر 
اإىل  ق���ات  اإر�شال  �شاعة عن عزمه 
اإعالن  غياب  يف  احل���روب،  مناطق 
ال�����ش��ي��اق يجب  ل��ل��ح��رب. ويف ه���ذا 
مهمة  ي��ن��ه��ي  اأن  ال���رئ���ي�������ش  ع���ل���ى 
)مع  ي�ماً   60 غ�ش�ن  يف  الق�ات 
اإذا  اإل  ل��الإن�����ش��ح��اب(،  ي����م���اً   30
واأ�شدر  احل��رب  الك�نغر�ش  اأع��ل��ن 

تف�ي�شاً با�شتخدام الق�ة. 
ال���دويل،  ال��ق��ان���ن  اإىل  وبالن�شبة 
اأو����ش���ح ال��ك��ات��ب��ان اأن���ه ي��ج��ب اأن ل 
بها  يلحق  ط��ري��ق  يف  ق�اتنا  ن�شع 
الأذى، اأو جنعل زعماء العامل من 
يحذون  اخلبيثة  النيات  اأ�شحاب 
تراجع  م���ع  وخ�����ش������ش��اً  ح���ذون���ا، 
القب�ل العاملي بالقيادة الأمريكية 
اإىل  لي�شل  ق��ي��ا���ش��ي  م�����ش��ت���ى  اإىل 
قبل  املئة  48 يف  م��ن  املئة  30 يف 
ع����ام. وم���ن ����ش���اأن ه���ذا امل��ن��ح��ى اأن 
احل�ش�ل  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ي��ق��ّ����ش 
القيادة  على  العاملية  امل�افقة  على 
اللتزام  رائدة  ب�شفتها  الأمريكية 
ال��دويل، ورمب��ا بطريقة  بالقان�ن 

ل ميكن اإ�شالحها.

مقتل 30 داع�صيًا يف عملية 
ع�صكرية باأفغان�صتان

•• كابول-وكاالت:

ذك��ر م�����ش���ؤول ام�����ش اأن م��ا ل يقل 
داع�������ش���ي���اً، من  30 م�����ش��ل��ح��اً  ع���ن 
ق��ت��ل���ا يف عملية  اأج����ان����ب،  ب��ي��ن��ه��م 
ها�شكا  م��ن��ط��ق��ة  يف  وب���ري���ة  ج���ي��ة 
�شرقي  ن��ن��ج��اره��ار  ب��اإق��ل��ي��م  م��ي��ن��ا 
وكالة  ذكرته  ملا  طبقا  اأفغان�شتان، 

باج�ك الفغانية لالنباء ام�ش.
ال�شرطة،  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
اإن  ما�شريكي�ال  ح�شني  ح�شرت 
اأفراد المن �شن�ا الهج�م مبناطق 
م��اري��ز ك��ان��داو و���ش��اروازي وطريق 
اأم�ش  بابا وكاجينا  خاين ومياجي 
م�شلحاً   30 اأن  واأ����ش���اف  الأول. 
ال���ع���دي���د من  ت���دم���ري  ق��ت��ل���ا ومت 
والذخائر،  وال����ش���ل���ح���ة  امل���خ���اب���ئ 

خالل الهج�م. 
وذكر م�ش�ؤول ال�شرطة اأن م�شلحني 

اأجانب كان�ا من بني القتلى.
اأي  الأم���������ن  ق���������ات  ت���ت���ك���ب���د  ومل 

�شحايا.
ومن جهة اأخرى، اعتقلت ال�شرطة 
اخلا�شع  ال�������ش���ط���ر  ����ش���ك���ان  اأح�������د 
اإقليم  م����ن  ب��اك�����ش��ت��ان  ل�����ش��ي��ط��رة 
واأربعة  زوجته  اإىل جانب  ك�شمري، 

اأطفال يف منطقة ها�شكا مينا.
وي�شتبه اأن املعتقلني لديهم �شالت 

بداع�ش.

القيادة  ت��اأك��ي��د  بعد  الفل�شطيني 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى رف�����ش��ه��ا اأي 
اأمريكية يف عملية ال�شالم  �شاطة 
واإ�شرائيل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ب���ني 
الأمريكي  الرئي�ش  اإع��الن  ب�شبب 
دونالد ترامب العرتاف مبدينة 
لدولة  عا�شمة  املحتلة  ال��ق��د���ش 

الحتالل الإ�شرائيلي.
وتبذل القيادة الفل�شطينية م�شاٍع 
الأوروب����ي  ال���دور  لتفعيل  حثيثة 

يف ق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ة ال�������ش���الم ب���دًل 
م���ن ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، وه���� ما 
الفل�شطيني  الرئي�ش  اإلي�����ه  دع��ا 
ع��ب��ا���ش لأوروب�����ا ولقائه  حم��م���د 
ب�����������������زراء خ������ارج������ي������ة الحت���������اد 

الأوروبي.
م�������ن ج����ه����ت����ه ق����������ال ال����رئ����ي���������ش 
اإن  ع��ب��ا���ش  حم��م���د  الفل�شطيني 
اأن  امل��ت��ح��دة ل مي��ك��ن  ال�����لي����ات 
تك�ن و�شيطاً للمفاو�شات، جمدداً 

قد  اأو����ش���ل����  “اتفاق  اإن  ال���ق����ل 
اأن  اأك��د  نف�شه  ال�قت  ويف  مات”، 
ت�شقط  مل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
خيار املفاو�شات بعد الأزمة التي 
ت�شببها اإعالن ترامب عن القد�ش 

عا�شمة لإ�شرائيل.
وقال عبا�ش يف حديث مع زعيمة 
الي�شاري  “مريت�ش”  ح������زب 
الإ�شرائيلي، اأم�ش اجلمعة، ونقلته 
وكالة “معاً” ام�ش ال�شبت، “نحن 

اجل�ية والرية الرتكية يف الأيام 
الذي  على جيب عفرين  الأخ��رية 
كردية  ميلي�شيات  عليه  ت�شيطر 
اأن  مدع�مة من اأمريكا، تثبت كم 
وللتاأكيد،  العطب.  �شريع  ال��شع 
يحمل  ����ش����ري���ا  يف  ع��م��ل  اأي  ف�����اإن 
وق�شى  ومم��ي��ت��ة.  وخيمة  ع���اق��ب 
منذ  �شخ�ش  م��ل��ي���ن  ن�����ش��ف  ن��ح��� 
ال�ش�رية.  الأهلية  احل��رب  ان��دلع 
ويتجاوز الرعب والعنف هناك اأي 
و�شف، ويبقى دور الق�ات الرو�شية 

م�شدر  ون���ي���ات���ه���م���ا،  والإي����ران����ي����ة 
اإعادة  اأن ع�اقب  قلق كبري.  وم��ع 
اإىل وطنها بعد  الق�ات الأمريكية 
فاإن  معروفة،  غري  داع�ش،  هزمية 
البقاء هناك اإىل اأجل غري م�شمى 
ينط�ي على ع�اقب اأخطر. فعلى 
امل��ت��ح��دة لعبت  ال����لي���ات  اأن  رغ���م 
دوراً يف م�شاءلة الأ�شد عن اجلرائم 
ومنعه  �شعبه  ���ش��د  ارت��ك��ب��ه��ا  ال��ت��ي 
م��ن ارت��ك��اب امل��زي��د، ف���اإن الرئي�ش 
�شالحية  مي���ل���ك  ل  الأم����ري����ك����ي 

ات��خ��اذ ق��رار اآح���ادي ب��اإر���ش��ال ق�ات 
ل������ش��ع ح��د ل��الأ���ش��د ب��ال��ق���ة. وه� 
اأم����ام  الأم������ر  اإىل ع���ر����ش  ي��ح��ت��اج 
الأمريكي،  وال�����ش��ع��ب  ال��ك���ن��غ��ر���ش 
حد  على  الدولية  الأ���ش��رة  وكذلك 
�ش�اء. ول �شك يف اأن اإقحام الق�ات 
الأم��ري��ك��ي��ة يف ه��ذا ال������ش��ع بقرار 
من ترامب فقط، ل يعتر �شيا�شة 
���ش��ي��ئ��ة ف��ح�����ش��ب، ب����ل اأي�������ش���اً غري 
قان�ين مب�جب الد�شت�ر والقان�ن 
الدويل.  وي�شرح الكاتبان اأنه بدءاً 

اأعدت من اأجل اغتيال عرفات يك�شف فيه عن اأن 
اأرئيل �شارون  رئي�ش ال�زراء الإ�شرائيلي ال�شابق 
اأراد اإ�شقاط طائرات مدنية ف�ق املت��شط بهدف 

قتل عرفات.
اإن �شارون عندما كان  وُنقل عن بريغمان ق�له 
وزيرا للدفاع و�شع مقاتالت عدة يف و�شع تاأهب 
ال��ت��ح��رك ب�شكل ع��اج��ل لإ���ش��ق��اط طائرة  ب��ه��دف 

ركاب ف�ق البحر املت��شط بهدف قتل عرفات.
رهن  بقيت  امل��ق��ات��الت  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
1982 ويناير عام  ال�شتعداد بني ن�فمر عام 
1983 بهدف اعرتا�ش اأي طائرة يك�ن عرفات 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

القد�ش  يف  “غارديان”  �شحيفة  م��را���ش��ل  اأف���اد 
الإ�شرائيلي  ال������زراء  رئ��ي�����ش  اأن  ه���مل��ز  اأول��ي��ف��ر 
الأ���ش��ب��ق اآري��ي��ل ���ش��ارون ط��ل��ب اإ���ش��ق��اط طائرات 
يا�شر  ال��راح��ل  الفل�شطيني  الرئي�ش  اأن  يعتقد 

عرفات كان على متنها. 
رونني  ال�شتق�شائي  ال�شحايف  اإن  ه�ملز  ويق�ل   
“انه�ش  ب��ع��ن���ان:  كتاب  لن�شر  ي�شتعد  برغمان 
لالغتيالت  ال�������ش���ري  ال���ت���اري���خ  اأوًل:  واق���ت���ل 
الإ�شرائيلية” يتناول تفا�شيل جمم�عة خا�شة 

على متنها، والتدخل لإ�شقاطها، م�شرية اإىل اأنها 
الأقل  على  م���رات  خم�ش  مراب�شها  م��ن  اأقلعت 

لهذه الغاية.
ويق�ل برغمان اإن امل��شاد الإ�شرائيلي لحظ اأن 
عرفات ي�شافر على منت طائرات عادية، وه� ما 
اأن  اعتر  بعدما  لالأمر  للتخطيط  �شارون  دفع 

ا�شتهداف هذه الطائرات اأمر قان�ين.
وي�شري مرا�شل “غارديان” اإىل اأن الكتاب ي��شح 
اخلطة  اأحبط�ا  اإ�شرائيليني  وطيارين  ق��ادة  اأن 
ب�شكل متعمد عدة مرات ورف�ش�ا اإطاعة الأوامر 

التي اعتروها غري قان�نية

اأرا�شي الب�شت�ن معقال للت�شدد يف العق�د الأخرية.
م�شلح  ا�شتباك  اأي  اإىل  الباك�شتانية  ال�شرطة  ت�شري 
ن�شطاء  ويق�ل  “م�اجهة”.  اأن��ه  على  بهم  م�شتبه  مع 

•• كرات�صي-رويرتز:

�شلطت احتجاجات يف اأنحاء باك�شتان على قتل ال�شرطة 
على  ال�����ش���ء  كرات�شي  مدينة  يف  الب�شت�ن  م��ن  ل�شاب 
م��زاع��م ب��ا���ش��ط��ه��اد ال�����ش��ل��ط��ات ل��ل��ن��ازح��ني م��ن منطقة 

ال�شمال الغربي امل�شطربة.
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ب�����داأت  ال���ث���اين  ك���ان����ن  ي��ن��اي��ر   19 ويف 
 27( حم�ش�د  اهلل  نقيب  وف��اة  يف  حتقيقا  الباك�شتانية 
عاما( الذي كان يطمح اأن ي�شبح عار�شا لالأزياء. وكان 
اأيام  ب�شتة  ذلك  قبل  �شقط�ا  قتلى  اأربعة  اأح��د  حم�ش�د 
فيما و�شفته ال�شرطة يف بادئ الأمر باأنه تبادل لإطالق 
وتعتزم  م��ت�����ش��ددون.  باأنهم  ي�شتبه  اأ�شخا�ش  م��ع  ال��ن��ار 

املحكمة العليا بدء جل�شات الق�شية ال�شبت.
وكان فريق ال�شرطة التي قتل حم�ش�د حتت قيادة اأن�ر 
العمل يف  اإيقافه عن  وه��� �شابط كبري مت  اأحمد خ��ان 
20 يناير كان�ن الثاين بناء على ت��شيات جلنة حتقيق 
والد  ت��ق��دم  اأن  بعد  اللجنة  وت�شكلت  لل�شرطة.  تابعة 

بدع�ى خطف  ويدعى حممد خان حم�ش�د،  حم�ش�د، 
ملح�ش�د  �شالت  اأي  ال�الد  وينفي  ال�شابط.  �شد  وقتل 
باملت�شددين. وقال اأن�ر لرويرتز اإنه مل يخطئ م�شيفا 
ي�شمح  اأن  مي��ك��ن  ف��ري��ق��ه  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  التحقيق  اأن 
حل��رك��ة ط��ال��ب��ان ب��ا���ش��ت��ع��ادة م���ط��ئ ق���دم ل��ه��ا يف اأج���زاء 

باملدينة يقطنها الب�شت�ن.
اأي م��ع��ل���م��ات ع��ن نقيب اهلل  ل���دي  ت��ك��ن  “مل  واأ����ش���اف 
حم�����ش���د. اأب��ل��غ��ن��ي ط��اق��م��ي ب���اأن���ه م��ت�����ش��دد ول����ه �شجل 

جنائي«.
واأو�شحت بيانات لل�شرطة تع�د لعام 2011 وراجعتها 
 200 يف  قتل�ا  الأق���ل  على  �شخ�شا   450 اأن  روي���رتز 
ا�شتباك بالأ�شلحة مع ال�شرطة خالل �شبع �شن�ات ت�ىل 
خاللها اأن�ر م�ش�ؤولية حي ملري بكرات�شي الذي يقطنه 

عدد كبري من الب�شت�ن.
ومل تذكر البيانات مالب�شات تبادل اإطالق النار.

وقال م�ش�ؤول كبري من ال�شرطة طلب عدم ن�شر ا�شمه 
وكانت  الب�شت�ن.  ع��رق  م��ن  القتلى  ه����ؤلء  اأغلبية  اإن 

هذه  مثل  اإن  �شن�ات  منذ  �شحايا  وعائالت  حق�قي�ن 
احل���ادث كثريا ما تقع للت�شرت على جرائم قتل خارج 

نطاق القان�ن.
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العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/356   
املنذر/بنك دبي ال�شالمي 

املنذر اليه :ب�ياكارا فيتيل كي�شافان
درهم   )108.745.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )96549/خ�ش��شي/P/دبي( من ن�ع )ه�ندا 
بايل�ت - ا�شتي�شن( م�ديل 2015- ل�ن ابي�ش واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/357   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :ا�شاد اقبال اكر علي

درهم   )56.404.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )20794/خ�ش��شي/P/دبي( من ن�ع )ت�ي�تا 
ك�رول - �شال�ن( م�ديل 2013- ل�ن ف�شي واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/351   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :حممد اح�شان ر�ش�ى مبارك ر�شا ر�ش�ى

درهم   )44.152.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
)كيا  ن�ع  من  )67546/خ�ش��شي/C/دبي(  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
�شريات� - �شال�ن( م�ديل 2016- ل�ن ابي�ش واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/354   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :فريا�ش يا�شني

درهم   )83.911.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )84261/خ�ش��شي/Q/دبي( من ن�ع )ه�ندا 
ابي�ش واملم�لة ل�شاحلكم من قبل  اك���رد - �شال�ن( م�ديل 2015- ل�ن 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/350   
املنذر/بنك دبي ال�شالمي 

املنذر اليه :طالل عبدالرحيم الذهبي
درهم   )255.734.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )32043/خ�ش��شي/Q/دبي( من ن�ع )رجن 
روفر �شب�رت - ا�شتي�شن( م�ديل 2012- ل�ن ف�شي واملم�لة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/359   
املنذر/بنك دبي ال�شالمي 

املنذر اليه :عماد الدين بن الب�شري ابراهم
درهم   )78.551.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
ن�ع  م��ن  )82025/خ�ش��شي/O/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)ف�لك�ش واجن اي��ش - �شال�ن( م�ديل 2010- ل�ن ابي�ش ا�ش�د واملم�لة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/348   

املنذر/دنيا للتم�يل ذ.م.م 
املنذر اليه :ا�شط�ل امل�شتقبل لتاجري ال�شيارات

درهم   )40.710.39( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
ن�ع  م��ن  )28085/خ�ش��شي/O/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)هي�نداي اك�شنت - �شال�ن( م�ديل 2014- ل�ن ا�ش�د واملم�لة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/361   
املنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اليه :مدبر احمد رفيق احمد فريد
درهم   )169.409.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
لتخاذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واإل  ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن  اأ���ش��ب���ع  خ���الل  وذل����ك 
الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )93170/خ�ش��شي/G/دبي( من 
ن�ع )لينك�لن نافيجيرت - ا�شتي�شن( م�ديل 2014- ل�ن ابي�ش واملم�لة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/365   

املنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اليه :جالل الدين كاجا حمي الدين كاجا حمي الدين

درهم   )30.387.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
لتخاذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واإل  ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن  اأ���ش��ب���ع  خ���الل  وذل����ك 
الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )65385/خ�ش��شي/H/دبي( من 
ن�ع )ني�شان �شنرتا - �شال�ن( م�ديل 2013- ل�ن بني واملم�لة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/346   

املنذر/بنك اب�ظبي التجاري 
املنذر اليه :دينا لتجارة املالب�ش ذ.م.م )حالياً( دنيا لل�شياحة وال�شفر �ش.ذ.م.م )�شابقاً(

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )20.528.12( درهم نتيجة  املنذر  املنذر   ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - اتريج  )ميت�ش�بي�شي  ن���ع  من  )54473/خ�ش��شي/E/دبي(  رق��م  ال�شيارة 
�شال�ن( م�ديل 2014- ل�ن ابي�ش واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/342   
املنذر/بنك دبي ال�شالمي 

املنذر اليه :�شاي�ش� للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
درهم   )108.375.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
لتخاذ  امل���ن���ذر  �شي�شطر  واإل  ال��ن�����ش��ر  ت���اري���خ  م���ن  اأ���ش��ب���ع  خ���الل  وذل����ك 
الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم )81297/خ�ش��شي/N/دبي( من 
واملم�لة  ابي�ش  ل�ن   -2013 اب( م�ديل  بيك   - كانرت  ن�ع )ميت�ش�بي�شي 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/347   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :حممد حلمي اب� النعاج

درهم   )87.725.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
ن�ع  م��ن  )52002/خ�ش��شي/M/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
)ت�ي�تا �شيك�يا - ا�شتي�شن( م�ديل 2014- ل�ن ا�ش�د واملم�لة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/358   
املنذر/بنك دبي ال�شالمي 

املنذر اليه :جا�شفيندار �شينغ �شانت��ش �شينغ
درهم   )22.104.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
ن�ع  م��ن  )33654/خ�ش��شي/N/دبي(  رق���م  ال�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى  التنفيذية 
واملم�لة  ابي�ش  ل�ن   -2016 م�ديل  ا�شتي�شن(   - اوتالندر  )ميت�ش�بي�شي 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/349   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :اليا�ش اممد فاليا بارامباث

درهم   )138.049.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )45818/خ�ش��شي/Q/دبي( من ن�ع )ت�ي�تا 
ابي�ش واملم�لة ل�شاحلكم من  ا�شتي�شن( م�ديل 2015- ل�ن   - FJ كروزر 

قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/360   

املنذر/بنك دبي ال�شالمي 
املنذر اليه :ابريل��ش ماهيناي ب�لل ق�ي

درهم   )81.735.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )53112/خ�ش��شي/R/دبي( من ن�ع )ت�ي�تا 
RAV4 - ا�شتي�شن( م�ديل 2014- ل�ن احمر واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/363   
املنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اليه :حممد عارف ب�كاباتنا حممد جعفر
درهم   )220.442.00( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )8143/خ�ش��شي/O/دبي( من ن�ع )X6 بي 
ام دبلي�- ا�شتي�شن( م�ديل 2014- ل�ن ا�ش�د واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/364   
املنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 

املنذر اليه :ليان لينا ك�را
درهم   )35.376.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
)كيا  ن�ع  من  )68981/خ�ش��شي/I/دبي(  رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة  ا�ش�د  ل���ن   -2015 م�ديل  هات�شباك(  ري���- 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/362   

املنذر/�شتاندرد ت�شارترد بنك 
املنذر اليه :رايف براف�ل كامدار باغ�ان دا�ش

درهم   )53.485.00( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط 
وذلك خالل اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )77920/خ�ش��شي/O/دبي( من ن�ع )ف�رد 
اك�شبل�ر- ا�شتي�شن( م�ديل 2014- ل�ن ا�ش�د واملم�لة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    

انذار عديل رقم 31128 /2017
املنذر : بنك اب�ظبي التجاري العن�ان: اإمارة دبي- منطقة دبي للتعهدات- بناية رقم )1(- الطابق الثاين هاتف: 
042507778 ب�كالة ال�شتاذ املحامي عبداهلل خمي�ش الناخي وين�ب عنه بالت�قيع وكيل وكيله ال�شتاذ/اأحمد ال�شعيد 
بردبي-  دب��ي-  اإم���ارة  القان�نية  وال�شت�شارات  للمحاماه  الناخي  عبداهلل  مكتب  املختار:  العن�ان  ع��ش.  ابراهيم 
الرابع- مكتب 404- هاتف رقم: 042507778  ا�شبكت تاور- الطابق  منطقة برج خليفة- بيزن�ش باي- بي �شك�ير- 
اجلن�شية:  راوؤت  راوؤت  راو  بها�شكار  راو  ا�ش�ك  راو  ا�ش�ك  ت��شار  اليه:  املنذر   .83620 ���ش.ب:   042507779 فاك�ش: 
املرور 29- فيال رقم 22  �شارع  اب�ظبي-  اإم��ارة  العن�ان:   )Tushar ashokrao ashokrao bhaskarra( الهند
�شقة رقم 7 متحرك رقم 0501598217. املو�سوع: بالإ�شارة اىل طلب قر�ش مت�يل ال�شيارة وذلك لتم�يل �شرائكم 
لل�شيارة من ن�ع )ت�ي�تا ياري�ش- رقم الل�حة 11/82956 اب�ظبي- �شنف الل�حة/ خ�ش��شي- الل�ن: ابي�ش- �شنف 
املركبة: �شال�ن- �شنة 2016( فانكم تخلفتم عن �شداد الق�شاط ال�شهرية ال�اجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�شد 
و�شبعة وثالث�ن درهم واحد وع�شرون فل�ش(  الف ومائة  )اربعة وثالث�ن  وق��دره 34.137.21 درهم  بذمتكم ملبغا 
حيث امتنعتم عن ال�شداد بالرغم من مطالبات املنذر ال�ديه واملتكرره لكم. لذلك: فان املخطر يخطركم للمبادرة 
اىل �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره 34.137.21 درهم )اربعة وثالث�ن الف ومائة و�شبعة وثالث�ن درهم واحد 
وع�شرون فل�ش( كما يف 2017/11/1 حتت طائلة اتخاذ الجراءات لبيع ال�شيارة املره�نة من ن�ع )ت�ي�تا ياري�ش- رقم 
بعد   )2016 �شنة  �شال�ن-  املركبة:  �شنف  ابي�ش-  الل�ن:  خ�ش��شي-  الل�حة/  �شنف  اب�ظبي-   11/82956 الل�حة 

انق�شاء )7( ي�م من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الخطار �شنداً لن�ش املادة 172 من قان�ن املعامالت التجارية.
                                                                                                                                                                املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
 اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/43 التنفيذ املدين

ال��ب��ل������ش��ي ، اجلن�شية:  ب���ن ح�����ش��ني  ���ش��ري��ف��ة ح�����ش��ني حم��م��د ع��ي�����ش��ى  امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه:  اىل 
ال�شارقة كلباء خلف بنك را���ش اخليمة - الهاتف املتحرك:   ، العن�ان : الإم��ارات  الإم��ارات 
9710508686606+  ليكن معل�ما لديك بان حمكمة را�ش اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما 
بتاريخ 2017/6/29 يف ق�شية )2017/63( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 31145.00 
درهم �شامال الر�ش�م وامل�شاريف. املحك�م له : ابراهيم ح�شن ابراهيم املال املن�ش�ري ب�شفته 
القان�نية(  وال�شت�شارات  )للمحاماة  املال  ابراهيم  ح�شن  ابراهيم  الدكت�ر  مكتب  �شاحب 
اجلن�شية ، اجلن�شية :المارات العن�ان : الإمارات راأ�ش اخليمة بناية املعم�رة الطابق الرابع 
النخيل �شارع املنت�شر ، الهاتف املتحرك : 971506477798+.  ومبا ان املحك�م له اعاله قد 

تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.  مالحظات :  
فم�جب ه��ذا ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل م��دة 15 ي���م من تاريخ الي�م التايل 
للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القان�نية املنا�شبة 

لتنفيذ احلكم، والر�ش�م املرتتبة عليك. 
رئي�س ق�سم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
اإعالن مدعى عليه بالن�سر بورود التقرير
يف الق�سية رقم 2017/3627  جتاري جزئي 
اىل املدعى عليه : روجيلي� ج ا ر ج�نزالي�ش ب�رجال - فلبيني اجلن�شية 

حيث ان املدعي: بنك الحتاد ال�طني

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدع�ى املذك�رة ويعلمك ب�رود تقرير اخلرة. 

و يقت�شي ح�ش�رك اأمام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم 137 الطابق 

الول يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح ي�م 2018/1/29 وذلك لالجابة على 

اإر�شال  اأو عدم  الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ش�ر 

وكيل عنك يف ال�قت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى يف غيابك.

اإدارة الدعوى

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11293  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمه�ل  �����ش.ذ.م.م  تيك  1-�شتيف�ش   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدع�ى  ق��د  ك���م��اران  ف��ادا���ش��ريي  امل��دع��ي /�ش�نيل  ان  مب��ا 
درهم(   62052( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا 
رقم  وامل�������ش���اري���ف  وال���ر����ش����م  دره������م(  ع������دة مب��ب��ل��غ )1000  وت����ذك����رة 
ال�شك�ى:MB178140301AE/2017 وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ش   8.30 ال�شاعة   2018/2/1 امل���اف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
ال�شادة/ رينجر�ش انرتنا�شي�نال خلدمات احلرا�شة ذ.م.م

 ب�شفتكم املتنازع �شدها يف الدع�ى رقم 2017/1717 جتاري جزئي
، للقيام مبهمة  امل�قرة  باأنه مت تكيفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية  ن�د الف��ادة 
فاإننا  عليه  وب��ن��اء   ، 2017/1717 جت��اري جزئي  رق��م  ال��دع���ى  يف  احلا�شبية  اخل��رة 
نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2)دب��ي( �شارع بغداد 
مقابل مدر�شة الألفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - بنابة مركز بالتني�م 
فاك�ش   -   04/2344403 رقم  هاتف   -  )406( رقم  مكتب   - الرابع  الطابق  لالأعمال 
رقم 04/2344330 ، يف ي�م الحد امل�افق 2018/2/4 يف متام ال�شاعة 00: 11 �شباحا 
،وذلك ملناق�شة م��ش�ع الدع�ى املذك�رة اأعاله ، لذا يرجى ا�شطحاب كافة امل�شتندات 

والراق الثب�تية التي حتقق دفاعكم يف ح�ش�ر م�كلكم اأو من ين�ب عنكم. 
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
اخلبري املح�سابي / عبيد حميد �سيف حممد القعود 

اإعالن بالن�سر باجتماع اخلربة

العدد  11235 بتاريخ 2018/1/28    
اإعادة اإعالن بالن�سر -يف الدعوى رقم 2017/5033 كلي - الدائرة املدنية التجارية الكلية الوىل

املدعي  بان  نعلمكم  ال�شيد/ فريديناند ج�ردان- من�شاوي اجلن�شية  ذ.م.م وميثلها  رين� جلف  �شركة   : املدعى عليها  اىل 
يف   - �شابقاً  الحجار  وبيع  لتك�شري  فا�شل  بن  كا�شاره  مالك  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  املزروعي  فا�شل  مبارك  �شيف   :
فيها:1-  اعاله يطالب  املذك�رة  الدع�ى  رفع  قد  الوىل  الكلية  التجارية  املدينة  الدائرة  كلي  رقم 2017/5033  الدع�ى 
الق�شاء بالزام املدعى عليهما الول والثانية بقيمة املعدات واملاكينات والليات املتحركة بقيمة )6.000.000 درهم( �شتة 
التام. 2- الق�شاء بالزام املدعى عليه الول بان  ال�شداد  ماليني درهم والفائدة القان�نية من تاريخ رفع الدع�ى وحتى 
الفا و�شبعمائة واربع�ن درهماً  ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )5.462.740 درهم( خم�شة ماليني واربعمائة واثنان و�شت�ن 
عن قية املعدات واملاكينات واللت الثابتة وتكاليف خط النتاج والفائدة القان�نية من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد 
ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )897.368 درهم( ثمامنائة و�شبعة وت�شع�ن  بان  املدعى عليه الول  بالزام  الق�شاء  التام. 3- 
الفا وثالثمائة وثمانية و�شت�ن درهما عن قيمة اعمال البنية التحتية وت�شييد املباين وامللحقات واملرافق و�شبكة الطرق 
بالزام  الق�شاء   -4 التام.  ال�شداد  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ  من  القان�نية  والفائدة  الك�شارة  مل�قع  واخلارجية  الداخلية 
عن  التنازل  قيمة  درهم  ملي�ن  وع�شرون  خم�شة  درهم(  ملي�ن   25( وقدره  مبلغ  للمدعي  ي�ؤدي  بان  الول  عليه  املدعى 
الرخ�شة ال�شناعية للك�شارة واملق�مات املعن�ية للك�شارة والفائدة القان�نية من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام. 5- 
الق�شاء بالزام املدعى عليه الول بالتع�ي�ش عن ال�شرار املادية للمدعي بقيمة )3.000.000 درهم( ثالثة ماليني درهم 
تع�ي�شا عن اخل�شائر التي ا�شابت املدعي نتيجة ف�شخ عقد ايجار وا�شتثمار الك�شارة مع املدعى عليها الثانية. الزام املدعى 
عيه بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�ش�ر اأمام مكتب ادارة الدع�ى رقم 9 مبحكمة ال�شارقة 
الحتادية البتدائية ، وذلك بتاريخ 2018/2/14 �شخ�شياً او ب�ا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 

مرفقاً بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله- ب��شفك مدعى عليه.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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عربي ودويل
جوبا تلغي ر�صوم الت�صجيل جلماعات الإغاثة 

 •• جوبا-رويرتز:

الذي  امل��ايل  املبلغ  األ��غ��ى م�ؤقتا  ال�����ش���دان  اإن جن�ب  ب��ارز  م�����ش���ؤول حك�مي  ق��ال 
اجلماعات  هذه  لت�شجيع  واأجنبية  حملية  حك�مية  غري  منظمات  على  يفر�شه 

على القدوم وامل�شاعدة يف تخفيف اأزمة اإن�شانية.
يحتاج  ال�����ش���دان  ج��ن���ب  اإن  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  امل��ت��ح��دة  والأمم  احل��ك���م��ة  وق��ال��ت 
م�شاعدات حجمها 1.7 مليار دولر يف العام احلايل مل�شاعدة �شتة ماليني �شخ�ش 
والتده�ر  اآث��ار احل��رب واجل���ع  التكيف مع  ال�شكان يف  ع��دد  يعادل ن�شف  اأو ما 
القت�شادي. واأرجع ب�ل دل نائب رئي�ش جلنة الإغاثة واإعادة التاأهيل يف جن�ب 
احلك�مية  غ��ري  للمنظمات  دولر   3500 قيمتها  ر���ش���م  اإل��غ��اء  ق��رار  ال�����ش���دان 
الدولية و500 دولر للمنظمات املحلية اإىل ال��شع الإن�شاين امللح الذي ي�اجهه 

البلد. وقال لرويرتز “الت�شجيل جماين متاما. هذا �شيحفز العمل الإن�شاين يف 
واأ�شاف اأن قرار اإلغاء الر�ش�م ي�شتمر ملدة عام. البالد”. 

على  �شخمة  ر�ش�م  فر�ش  ب�شبب  م�شى  فيما  انتقادات  ال�ش�دان  جن�ب  وواج��ه 
جماعات الإغاثة والعاملني بها لت�شجيلهم كي يتمكن�ا من العمل داخل البالد.

و�شغطت مندوبة ال�ليات املتحدة لدى الأمم املتحدة نيكي هيلي على الرئي�ش 
الإغاثة  جماعات  عمل  لت�شهيل  املا�شي  العام  ج�با  يف  اجتماع  خالل  كري  �شلفا 
اأمر للق�ات بال�شماح بدخ�ل ق�افل امل�شاعدة  وجنحت يف دفع الرئي�ش لإ�شدار 
اأي�شا  حاجة  هناك  اإن  وقالت  الر�ش�م  اإلغاء  بقرار  هيلي  ورحبت  عراقيل.  دون 

ملراجعة ر�ش�م ت�شاريح العمل لعمال الإغاثة الأجانب واملحليني.
وقالت يف بيان “ر�ش�م ت�شاريح العمل، التي ترتاوح بني 2000 و4000 دولر 

عادة لكل عامل دويل، ما زالت عبئا ماليا اأكر بكثري«.

مفو�ش يتهم رو�صيا بتعمد ن�صر اأخبار كاذبة يف اأوروبا
•• برلني-وكاالت:

كينغ،  ج�ليان  الأم��ن��ي��ة،  لل�ش�ؤون  الأوروب����ي  الحت���اد  مف��ش  اتهم 
احلك�مة الرو�شية بتعمد ن�شر اأخبار كاذبة يف اأوروبا، وكتب يف مقال 
ب�شحيفة فيلت الأملانية ال�شادرة ام�ش ال�شبت: لي�ش هناك �شك يف 
اأننا نتعامل حالياً مع حملة ت�شليل مبتكرة م�الية لرو�شيا ومدبرة 
يبدو  م��ا  على  ي�شتخدم  ال��رو���ش��ي  اجلي�ش  ح��ك���م��ي،  ب��دع��م  بعناية 
الإنرتنت ك�شاحة مهام جديدة م�شتعيناً باملعل�مات امل�شللة ك�شالح 
فيها. ومّثل ال�شيا�شي الريطاين على ذلك، بالتقارير الأخرية التي 
حتدثت عن ته�ين الحتاد الأوروبي من �شاأن زنا املحارم يف ج�رجيا، 

مطالباً اأوروبا بالت�شدي ملثل هذه املعل�مات امل�شللة.

وذكر كينغ اأن التهديدات يف الف�شاء الإلكرتوين ت�شمل اأي�شاً هجمات 
على  لالإرهاب  والرتويج  ال�شارة  الإلكرتونية  والرامج  القرا�شنة 
الإن��رتن��ت وحم��اول��ة التالعب ب�شل�ك ع��دد كبري من الأف���راد عر 
الأخبار املزيفة، وحت�يل اأنظمتنا الدميقراطية املنفتحة اإىل �شالح 

م�جه �شدنا.
واأكد اأن اأف�شل دفاع �شد املعل�مات امل�شللة ه� ف�شحها والعمل على 
ت�شليح الأفراد بعقل ناقد للتفريق بني املعل�مات ال�شادقة والكاذبة، 
اأن املف��شية الأوروبية بداأت لذلك �شل�شلة من امل�شروعات  م��شحاً 
اأنه يجرى حالياً  للم�اطنني، م�شيفاً  الإعالمية  الكفاءة  لتح�شني 
التعاون مع من�شات اإلكرتونية للت�شدي للم�شامني غري القان�نية 

على الإنرتنت، مثل التحري�ش على الإرهاب.

اأكرث من 60 األف داع�شي و120 
الإرهابي،  التنظيم  ق��ادة  كبار  من 
املقاتلني  تدفق  تقريباً  ت�قف  كما 
اإىل �ش�ريا. وعلى الرغم  الأجانب 
من �شع�بة احل�ش�ل على الأعداد 
ال��دق��ي��ق��ة ل��الأ���ش��خ��ا���ش ال���ذي���ن ل 
�ش�ريا  يف  لداع�ش  م�الني  يزال�ن 
وال���ع���راق، ف���اإن ال��ت��ق��دي��رات ت�شري 
النا�شطني  املقاتلني  ع��دد  اأن  اإىل 
ي���رتاوح م��ا بني  امل��ع��رك��ة  يف �شاحة 

1000 و 3000 مقاتل. 

الواليات املتحدة يف ماأزق 
ورمبا يعتقد البع�ش اأن هذا الأمر 
املتحدة  لل�ليات  انت�شاراً  ي�شكل 
اأن����ه يف احلقيقة  ب��ي��د  وح��ل��ف��ائ��ه��ا، 
امل�����ش���ؤول��ني الأم��ري��ك��ي��ني يف  ي�شع 
م�������اأزق ب�����ش��ب��ب اإع�������الن ال�����لي����ات 
لن  الأمريكية  الق�ات  اأن  املتحدة 
ويختلف  م���ك���ان،  اأي  اإىل  ت���ذه���ب 
الآن يف  الأم��ري��ك��ي���ن  امل�����ش���ؤول���ن 
“بقايا  ب��اع��ت��ب��اره  داع�������ش  و����ش���ف 
حُمطمة لتنظيم اإرهابي” اأو “ق�ة 

الك�نغر�ش  اأن  امل��ق��ال  كاتب  ب���راأي 
مل يف��ش الرئي�ش دونالد ترامب 
الع�شكرية  ال����ق�����ة  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
الأه�����داف،  ه���ذه  م��ن  اأي  لتحقيق 
املتحدة  ال�����لي����ات  اأن  وال�����اق����ع 
قان�ين  اأ�شا�ش  على  فعاًل  ا�شتندت 
 2001 ���ش��ع��ي��ف )ت��ف���ي�����ش ع����ام 
�شد  الع�شكرية  ال��ق���ة  با�شتخدام 
تنظيم القاعدة( من اأجل مالحقة 
����ش����ري���ا، ومن  داع�������ش ودح������ره يف 
ا�شتخدام  يف  ال���ش��ت��م��رار  ف���اإن  ث��م 
تف�ي�ش عام 2001 عقب هزمية 
�شيك�ن بال  ب�شكل ج�هري  داع�ش 
�شخيفاً على حد و�شف  اأم��راً  �شك 
الدميقراطي�ن  اأث��ار  وقد  الكاتب، 
يف ال��ك���ن��غ��ر���ش ه����ذا الع���رتا����ش 

خالل الأ�شب�ع املا�شي. 

اإ�سكالية التوغل الرتكي
ويلفت كاتب املقال اإىل اأن الت�غل 
الرتكي يف جيب عفرين احلدودي 
)الذين  الأك���راد  املقاتلني  و�شرب 
“اإرهابيني”(  ت��رك��ي��ا  ت��ع��ت��ره��م 

الواليات املتحدة
 باقية يف �سوريا

الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
ريك�ش تيلر�ش�ن قد ك�شف الأ�شب�ع 
اأهداف ل�شتمرار بقاء  املا�شي عن 
ال�ليات املتحدة يف �ش�ريا؛ اأبرزها 
تق�ي�ش النف�ذ الإيراين املتنامي، 
التي قاتلت  الكردية  الق�ات  ودعم 
الأ�شد  ب�شار  على  وال�شغط  داع�ش 
للنظر  ال���الف���ت  ول���ك���ن  ل��ل��ت��ن��ح��ى، 

قتالية ل تزال ق�ية” اعتماداً على 
ن�شر  يف  ال���ش��ت��م��رار  م��ن  م�قفهم 
الق�ات الأمريكية.  وبح�شب كاتب 
والقادة  امل�����ش���ؤول���ن  يتفق  امل��ق��ال، 
اأنه  على  ع��ام  ب�شكل  الأم��ري��ك��ي���ن 
اإقليمية،  داع�ش كق�ة  رغم هزمية 
الق�ات  بقاء  اإىل  حاجة  ثمة  ف��اإن 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأج���ل ال��ت��اأك��د من 
عدم ظه�ر التنظيم الإرهابي مرة 
اأخ��رى، ويبدو هذا الأم��ر منطقياً 

تريره  ميكن  ال��ع��راق  يف  املتحدة 
اإىل حد ما باأنه ي�شتهدف م�شاعدة 
ع���ل���ى احل�����ف�����اظ على  احل����ك�����م����ة 
يختلف  ال��شع  ولكن  ال�شتقرار، 
تتعاون  ل  حيث  املمزقة  �ش�ريا  يف 
احلك�مة  م���ع  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات 
املركزية لب�شار الأ�شد، وبقاء قرابة 
�ش�ريا  اأمريكي يف  2000 جندي 
اإىل  بالن�شبة  غام�شاً  اأم����راً  ي��ب��دو 

الك�نغر�ش. 

وبخا�شة مع ع�دة تنظيم القاعدة 
يف العراق حتى مع اعتقاد اجلميع 
ب��ه��زمي��ت��ه ق��ب��ل ع��ق��د م���ن الزمن. 
وع���الوة على ذل��ك، ف��اإن التفجري 
مقتل  عن  اأ�شفر  ال��ذي  النتحاري 
بغداد  الأ�شخا�ش يف  الع�شرات من 
اأن  يعك�ش  املا�شي  الأ�شب�ع  خ��الل 
داع�ش ل يزال ي�شكل تهديداً رغم 

عدم �شيطرته على الأرا�شي. 
ويلفت الكاتب اإىل اأن بقاء ال�ليات 

�شتت�شاور مع حك�مة بالدها اأول 
الع�شكري حمل  اأ�شبح اخليار  اإذا 

بحث.
كانت  اإذا  ع��م��ا  التعليق  ورف�����ش��ت 
وا�شنطن قدمت �شمانات وا�شحة 
“م�شرينا  اأ���ش��اف��ت  لكنها  ل�ش�ل 
اأي خيار  ل��ل��خ��ط��ر.  امل��ع��ر���ش  ه���� 
اجلزيرة  ���ش��ب��ه  ب�������ش���اأن  ���ش��ي��ت��خ��ذ 
دون  ينفذ  اأن  مي��ك��ن  ل  ال��ك���ري��ة 

م�افقتنا«.

لدعم  احلك�مية”  اجل�����ه������د 
امل�شابني واأ�شر ال�شحايا.

وواج�����ه�����ت ح���ك����م���ة راب�������ع اأك����ر 
اق���ت�������ش���اد اآ����ش���ي����ي ان����ت����ق����ادات يف 
ب�شبب  املا�شية  القليلة  الأع�����ام 
ذلك  و�شمل  الأم��ان  معايري  �ش�ء 
���ش��ي���ول يف عام  ال���ع���ب���ارة  ك���ارث���ة 
اأ���ش��ف��رت ع��ن غرق  ال��ت��ي   2014
اأكرث من 300 �شخ�ش معظمهم 

تالميذ.
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى �ش�جن  وق�����ال م���دي���ر 
لي�ش  امل�شت�شفى  اإن  بي�جن-ت�ش�ل 
اإط����ف����اء ح���ري���ق ولي�ش  ن���ظ���ام  ب���ه 
تركيبه  ط���ل���ب  ل����درج����ة  ك����ب����ريا 

مب�جب القان�ن.
و�شارع احلزب الليرايل املعار�ش 
ب�������ش���ن ه����ج�����م ع���ل���ى م�������ن بعد 

احلادث.
“يتعني  بي��������ان  يف  احلزب  وق�����ال 
تبقي  اأن  م������������������������ن  اإدارة  ع���ل���ى 
وطالب  اأمان”  يف  ال����ك�����ري����ني 
حلماية  اأ�شا�شية”  “بخطة 

امل�اطنني.
وق�������ال م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م احل����زب 
احلزب  اإن  احلاكم  الدميقراطي 
“�شيبداأ مناق�شات برملانية لت�فري 
واأمن  حياة  حلماية  قان�ين  دعم 

امل�اطنني«.

الرا�شخ بني جي�شي البلدين.
“كل منا  واأ����ش���اف ع��ر م��رتج��م 
يفهم الآخر متاما ونتحرك �ش�يا 

كتحالف«.
وجاء اللقاء بعد ي�م من ت�شريح 
وزي�����������رة اخل�����ارج�����ي�����ة ال����ك�����ري����ة 
اجل����ن�����ب����ي����ة ك��������اجن ك������ي�������جن-وا 
ب�شاأن  امل����اج���ه���ة  ح���ل  ب�������ش���رورة 
م�شيفة  ال�شمالية  ك�ريا  برنامج 
وا�شنطن  اأن  م���ن  م��ت��اأك��دة  اأن���ه���ا 

ا�شتن�شاق الدخان.
م���ق��ع احل��ري��ق حيث  م����ن  وزار 
املكل�مني  الأق�������ارب  م���ع  حت����دث 

ورجال الإطفاء.
وي�ؤملني  م���ؤ���ش��ف  “الأمر  وق����ال 
املاآ�شي  م���ن  ال���ن����ع  ه���ذا  اأرى  اأن 
ال�احدة تل� الأخرى برغم تعهد 

احلك�مة بجعل البلد اآمنا«.
وقال  �شامل  حتقيق  بفتح  واأم���ر 
“اأق�شى  ل��ب��ذل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اإن 

اإل اأن ماتي�ش اأكد با�شتمرار على 
الإجراءات غري الع�شكرية مبا يف 
ذل��ك ال��ع��ق���ب��ات ال��دول��ي��ة. وجدد 
ب�زير  ل��ق��ائ��ه  ال��ر���ش��ال��ة يف  ه����ذه 
�ش�جن  اجلن�بي  ال��ك���ري  ال��دف��اع 
ق��ي��ادة املحيط  ي���جن-م��� يف مقر 

الهادي الأمريكية يف هاواي.
وق���ال ���ش���جن اإن���ه ك���ان ي��ت���ق��ع اأن 
يجري بحث ملف ك�ريا ال�شمالية 
التن�شيق  اإىل  واأ���ش��ار  ماتي�ش  م��ع 

والدخان  اللهب  األ�شنة  وانت�شرت 
م�شت�شفى  اأن������ح������اء  يف  ال���������ش����ام 
مريياجن  م��دي��ن��ة  يف  ���ش��ي��ج���جن 
اجلمعة.  اأم�������ش  ال���ب���الد  ج���ن����ب 
واأ����ش���ي���ب يف احل���ري���ق اأك�����رث من 
150 �شخ�شا وياأتي هذا احلادث 
ب���ع���د اأ����ش���اب���ي���ع م����ن ح���ري���ق اآخ����ر 
يف  �شخ�شا   29 مقتل  ع��ن  اأ�شفر 
وت�يف جميع  بدنية.  لياقة  مركز 
ب�شبب  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ال�����ش��ح��اي��ا 

ملاذا ال تعلن اأمريكا »اإجناز املهمة«؟
ال�صربات �صد »داع�ش« الإرهابي �صارت نادرة

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلن التحالف الدويل �شد داع�ش 
ي�م  املتحدة  ال�ليات  الذي تق�ده 
غارة  تنفيذ  عن  املا�شي،  الثالثاء 
دير  ك�����رى يف حم���اف���ظ���ة  ج����ي���ة 
الزور بجن�ب �شرق �ش�ريا اأ�شفرت 
ولكن  م�����ش��ل��ح��اً،   150 مقتل  ع��ن 
يلفت يف  كيتينغ  ال�شحايف ج��ش�ا 
اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة،  “�شليت”  جملة 
التي كانت  ال�شربات  اأن مثل هذه 
نادرة  الآن  ب��ات��ت  قبل  م��ن  �شائعة 

اإىل حد كبري. 
وبح�شب جمم�عة املراقبة امل�شتقلة 
 122 التحالف  �شن  “اإيروارز” 
العراق  يف  الآن  حتى  ج���ي��ة  غ���ارة 
و���ش���ري��ا خ���الل ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر، كما 
بلغ عدد الغارات اجل�ية للتحالف 
خالل ال�شهر املا�شي 212، وهذه 
الأرق��ام هي الأدن��ى منذ اأغ�شط�ش 
ب��داأت احلملة  2014 حينما  ع��ام 
اأي�شاً  تنخف�ش  وه��ي  داع�����ش  �شد 
ب�شدة عن عدد الغارات التي �شنها 
املا�شي  اأغ�����ش��ط�����ش  يف  ال��ت��ح��ال��ف 
ج�ية  �شربة   1755 بلغ  وال���ذي 
م��ن اأج���ل حت��ري��ر ال��رق��ة عا�شمة 

خالفة داع�ش املزع�مة.

خ�سائر داع�ش 
ويرى كاتب املقال اأن تراجع معدل 
اأو ال�شربات اجل�ية لي�ش  الغارات 
الكثري  ي���ت���ب���ق  مل  اإذ  م���ف���اج���ئ���اً؛ 
لق�شفه؛ حيث فقد داع�ش اأكرث من 
%95 من الأرا�شي التي ا�شت�ىل 
وقتل  و���ش���ري��ا،  ال���ع���راق  يف  عليها 

بالن�شبة  ت��ع��ق��ي��داً  الأم�������ر  ي���زي���د 
تتناف�ش  حيث  املتحدة؛  لل�ليات 
الأكراد  مع  النات�(  تركيا )حليفة 
ال���������ش�����ري����ني، ����ش���ري���ك ال�����لي����ات 
املتحدة يف احلرب على داع�ش. وقد 
ماتي�ش  الدفاع جمي�ش  وزير  حذر 
ال��رتك��ي ي�شرف  ال��ه��ج���م  اأن  م��ن 
النتباه عن دحر داع�ش، كما حذر 
ت���رام���ب ال��رئ��ي�����ش ال���رتك���ي رجب 
هاتفية  مكاملة  يف  اأردوغ�����ان  طيب 

من ت�شعيد القتال.
اأنه  الأب��ي�����ش  للبيت  ب��ي��ان  واأك����د   
يتعني على كل الأط��راف الرتكيز 
امل�شرتك  ال����ه����دف  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
الذي يتمثل يف دحر داع�ش ب�ش�رة 

نهائية.
تيلر�ش�ن  اتهم  نف�شه  ال�قت  ويف   
ا�شتخدام  مب�ا�شلة  الأ���ش��د  ن��ظ��ام 
بالل�م  واألقى  الكيماوية  الأ�شلحة 
لل�شماح  رو����ش���ي���ا  ���ش��ري��ك��ت��ه  ع���ل���ى 

با�شتمرار هذه الهجمات. 
اإدارة  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��خ��ل�����ش 
حد  اإىل  اأوب��ام��ا  اإدارة  مثل  ترامب 
تك�ن  اأن  اإىل  ت�شعى  ك��ان��ت  ك��ب��ري 
م�������ش���ارك���ة ال������لي�����ات امل���ت���ح���دة يف 
ال�������ش���راع ال�������ش����ري ق��ا���ش��رة على 
حم���ارب���ة داع�������ش، ول��ك��ن ي��ب��دو اأن 
ا�شتنتاج  اإىل  ت��شلت  ترامب  اإدارة 
�ش�ريا  م��ن  الن�����ش��ح��اب  اأن  م��ف��اده 
تهديدات  ظ��ه���ر  اإىل  ي��ق���د  رمب���ا 
تتخلى  ل������ن  ول������ذل������ك  ج������دي������دة 
ال�ليات املتحدة عن النف�ذ الذي 
امل�ج�دة  ال���ري���ة  ق���ات��ه��ا  ت����ف���ره 
اأن  املنطلق يجب  هناك، ومن هذا 

ي�شتمر القتال �شد داع�ش.     

ماتي�ش يحث زعيم كوريا ال�صمالية على الدبلوما�صية رئي�ش كوريا اجلنوبية يزور م�صت�صفى �صّب فيه حريق 
•• هاواي-رويرتز:

الأمريكي  ال����دف����اع  وزي�����ر  ����ش���دد 
جيم�ش ماتي�ش على الدبل�ما�شية 
ك�ريا  اأزم��ة  مع  للتعامل  ك�شبيل 
حمادثات  خالل  وذلك  ال�شمالية 
م��ع ن��ظ��ريه ال��ك���ري اجل��ن���ب��ي يف 
ه��اواي بعد ي���م من ق���ل ال�زير 
احل����ل  اإن  اجل����ن�����ب����ي  ال������ك�������ري 

الع�شكري لالأزمة غري مقب�ل.
تفر�ش  اأن  “يجب  ماتي�ش  وق��ال 
خطاب  على  العقل  الدبل�ما�شية 
ك���ي���م ال���ط���ائ�������ش وا����ش���ت���ف���زازات���ه 
الزعيم  اإىل  اإ�شارة  يف  اخلطرية” 
الك�ري ال�شمايل كيم ج�جن اأون.

التهديد  ع��ل��ى  ال���رد  اأن  واأ����ش���اف 
الدبل�ما�شية  “تق�ده  اأن  يجب 
الع�شكرية  ب��اخل��ي��ارات  م��دع���م��ة 
اأن يك�ن مفه�ما  املتاحة ل�شمان 
من  ي��ت��ح��دث���ن  دبل�ما�شيينا  اأن 

م�قع ق�ة«.
برئا�شة  الأمريكية  الإدارة  وكانت 
اإن جميع  ق��ال��ت  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اخليارات مطروحة على الطاولة 
ب�شعي ك�ريا  الأم��ر  يتعلق  عندما 
مزود  �شاروخ  لتط�ير  ال�شمالية 
ب���راأ����ش ن������وي ق�����ادر ع��ل��ى �شرب 

ال�ليات املتحدة.

•• �صول-رويرتز:

ي�شعى م�ش�ؤول�ن بك�ريا اجلن�بية 
ج���اه���دي���ن ل��ت��ح��دي��د ه����ي���ة 37 
�شحية لق�ا حتفهم يف حريق �شب 
�شبب  ومعرفة  امل�شت�شفيات  باأحد 
م�ن  الرئي�ش  زار  بينما  احلريق 
جيه-اإن املبنى املحرتق وعر عن 
اأ�شفه ب�شبب “املاأ�شاة تل� املاأ�شاة” 

التي تتعر�ش لها البالد.

�صجن بريطاين اأر�صل وثيقة 
اإرهابية عرب وات�ش اآب

•• لندن-وكاالت:
ب�شجن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ق�����ش��ت حم��ك��م��ة 
مل����دة ثالثة  ع���ام���ا   19 ع���م���ره  ����ش���اب 
اأع�ام ون�شف العام بعد اإدانته بحيازة 
وث��ي��ق��ة مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا لإع����داد 
عر  ر�شائل  واإر�شاله  اإرهابي،  هج�م 
وات�ش اآب قام فيها بتمجيد الإرهاب.

وق�������ش���ت امل��ح��ك��م��ة اجل���ن���ائ���ي���ة اأول�����د 
بيلي - وهي واحدة من اأقدم واأ�شهر 
افتخار  -اأن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  امل��ح��اك��م 
17 عاماً وقت  ال��ذي كان يبلغ  علي، 
تتعلق  تهمة   12 يف  مذنب  اعتقاله، 
بداع�ش،  اخل��ا���ش��ة  ال��دع��اي��ة  ب��ت��ب��ادل 
اإنكاره جلميع التهم  على الرغم من 
�شرطة  وك�شف حتقيق  اإليه.  امل�جهة 
مكافحة الإرهاب اأن ال�شاب الذي كان 
اأر�شل  امل��ح��ال،  ب��اأح��د  م�شاعداً  يعمل 
ر�شائل من هاتفه املحم�ل، بينما كان 
بلدة هاي  يعي�ش يف منزل والديه يف 
باكينجهام�شري،  مبقاطعة  ويك�مب 
كيل�مرتاً  التي تقع على م�شافة 50 

غربي لندن.

رئي�ش الفلبني يهدد من 
ميّول املتمردين ال�صيوعيني 

•• كابول-وكاالت:

حذر رئي�ش الفلبني، رودريج� دوتريتي، ام�ش ال�شبت، ال�شركات واملنظمات 
اأو  ذلك  عن  بالكف  اإياها  مطالباً  البالد،  يف  ال�شي�عي  التمرد  تدعم  التي 

تعر�شها ملالحقة من قبل اإدارته.
اإدارت��ه م�شرة على تدمري التمرد ال�شي�عي، و�شتقب�ش  اإن  وقال دوتريتي 

اأي�شاً على مم�يل املتمردين لإنهاء اأن�شطتهم.
ه�ؤلء  �شنبيد  الأدوات،  تدمري  التدمري،  يف  حقاً  تتمثل  اأوام���ري  وت��اب��ع: 

املتمردين ال�شي�عيني، �شننهيهم.
اإىل الهند خماطباً مم�يل  وق��ال يف م�ؤمتر �شحايف بعد ع�دته من زي��ارة 
اإذا  البع�ش،  بع�شنا  نخدع  ل  دع�نا  اأغبياء،  ل�شنا  ا�شتمع�ا..  املتمردين: 
اكت�شفنا اأنكم تعط�ن املال للمتمردين ال�شي�عيني، �شت�اجه�ن اأمراً �شعباً 

للغاية.
يف  ال�شي�عيني  املتمردين  مع  ال�شالم  حم��ادث��ات  اأنهى  قد  دوت��ريت��ي  وك��ان 
ن�فمر )ت�شرين الثاين( 2017، و�شعى ر�شمياً مل�افقة من اإحدى املحاكم 

لإعالن اأن املتمردين اإرهابي�ن يف ال�شهر التايل.
و�شدد على اأن حمادثات ال�شالم مع املتمردين ال�شي�عيني، انتهت، ولن يتم 
بينها منظمات حق�قية  القطاعات، من  ا�شتئنافها رغم دع�ات من بع�ش 

وكن�شية.

يعتقد اأن يف ا�ستطاعته احل�سول على تاأييد 

ترامب م�صتعد لال�صتجواب...ماذا يخبئ له مولر؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

ه�فمان  جيم�ش  ال�����ش��ح��ايف  ت��ن��اول 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  م�افقة 
اأمام  ب�����ش��ه��ادة  الإدلء  ع��ل��ى  ت��رام��ب 
روب������رت م����ل���ر امل��ح��ق��ق اخل���ا����ش يف 
ق�شية التدخل الرو�شي يف انتخابات 
ال��رئ��ا���ش��ة الأم��ري��ك��ي��ة ع���ام 2016، 
الأربعاء  ليل  اأعلن  ترامب  اإن  فقال 
اإنه يتطلع للتحدث اإىل فريق م�لر، 
ذل���ك حتت  �شيفعل  ب��ال��ت��اأك��ي��د  واأن����ه 
الأم���ر  يح�شل  اأن  وت���ق��ع  ال��ق�����ش��م. 
الثالثة  الأ�شابيع  اأو  الأ�شب�عني  يف 
فعل  يف  “اأرغب  م�����ش��ي��ف��اً:  امل��ق��ب��ل��ة، 
ذلك، واأود اأن يح�شل يف اأقرب وقت 

ممكن«. 
ت����رام����ب خ�����الل لقاء  ك�����الم  وج������اء 
اجلناح  يف  ال�شحافيني  مع  مرجتل 
الغربي للبيت الأبي�ش، حيث وجهت 

و�شروطاً  ع��راق��ي��ل  ي�شع  اخل��ف��اء  يف 
يعلم اأن م�لر لن ي�افق عليها. 

الرتتيبات
يف  التحقيق  اأن  اإىل  ه�فمان  واأ���ش��ار 
ماآزق  عن  يختلف  الرو�شي  التدخل 
ت���رام���ب. وميكن  فيها  وق���ع  ���ش��اب��ق��ة 
قلق  اأنه  ي�شتخل�ش�ا  اأن  الأمريكيني 
اأو يحاول اأن يخفي اأمراً ما. و�شارع 
ت�شريحاته.  اإي�����ش��اح  اإىل  حم��ام���ه 
الأوىل  ال�����ش��ف��ح��ة  ع���ن����ان  وج����اء يف 
“تاي  تاميز”:  “ني�ي�رك  م����ن 
الذي  الأبي�ش  البيت  حمامي  ك���ب 
ي��ق���د ال����رد ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق ق���ال اإن 
ت���رام���ب ك����ان ي��ت��ح��دث ع��ل��ى عجل، 
واأن��ه ك��ان ين�ي الق�ل اإن��ه راغ��ب يف 
للقائهم،  م�شتعد  اإنه  م�لر.  مقابلة 
حماميه  بن�شيحة  �شي�شرت�شد  لكنه 
اأن الرتتيبات يجري  اخلا�ش. واأكد 
الت����ف����اق ع��ل��ي��ه��ا ب���ني ف���ري���ق م�لر 

ح�ل  ال��ك��ب��ار  امل�����ش���ؤول��ني  اإىل  اأ�شئلة 
اإىل  ترامب  وان�شم  الهجرة.  ق�شية 
ال�شحافيني  م��ن  وطلب  الج��ت��م��اع، 
لحقاً اأن ينقل�ا عن ل�شانه ما قاله. 
ويبدو اأن كالمه فاجاأ امل�ش�ؤولني يف 
الأب��ي�����ش، يف وق���ت يتفاو�ش  ال��ب��ي��ت 
حم��ام��� ت��رام��ب م��ع ف��ري��ق م���ل��ر يف 
�شاأن مقابلة حمتملة. و�شبق ل�كالء 
الرئي�ش اأن �شجع�ه على عدم اإطالق 
ح�ل  بتعليقات  الإدلء  اأو  تغريدات 
التحقيق من دون معرفتهم، قائلني 

اأن مثل هذه التعليقات قد تدمره. 
ويف راأي الكاتب اأن ت�شريحات ترامب 
تعك�ش ثقته غري الطبيعية بالنف�ش 
اأي  يف  التحدث  ي�شتطيع  اأن��ه  بحيث 
م�شكلة. وه� ي�شر على اأنه مل يفعل 
اأن يف  يعتقد  ه�  رمب��ا  خاطئاً.  �شيئاً 
ا�شتطاعته اأن يح�شل على تاأييد من 
الراأي العام ل�شفافيته، على رغم اأنه 

ووكالء الرئي�ش ال�شخ�شيني«. 
فلني وكومي

اأعرب  اأن ك�ب كان  واأ�شاف ه�فمان 
اأن  م��ن  املا�شي  الأ���ش��ب���ع  القلق  ع��ن 
“احلنث  ن��ح���  ي�شري  ت��رام��ب  ي��ك���ن 
م��ن خ��الل احل��دي��ث مع  باليمني” 
م���ل��ر. وي��ري��د ف��ري��ق م���ل��ر �ش�ؤال 
م�شت�شاره  اإقالة  قراريه  عن  ترامب 
لالأمن الق�مي مايكل فلني ومدير 
م���ك���ت���ب ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ال����ف����ي����درايل 
ال�شابق جيم�ش ك�مي. ويف الأ�شابيع 
بالأ�شئلة  املحقق�ن  ت�جه  الأخ��رية، 
ترامب  حم���اول���ة  ح�����ل  ���ش��ه���د  اإىل 
اإىل  ال��ع��دل جيف �شي�شن  دف��ع وزي��ر 
ال�شتقالة بعدما ناأى الرجل بنف�شه 
التدخل  ق�����ش��ي��ة  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ع���ن 
الذن  الأ�شخا�ش  ويق�ل  ال��رو���ش��ي.  
املدعني  اإن  م�لر  فريق  اأم��ام  مثل�ا 
مف�شلة  م��ل��ف��ات  ل��دي��ه��م  ال���ع���ام���ني 

لالأحداث، ويف بع�ش الأحيان تتعلق 
ب����الأح����دث م��ن��ه��ا، واأن����ه����م ف���اج����ؤوا 
ر�شائل  اأمامهم  باأن عر�ش�ا  ال�شه�د 
ب��ال��ري��د الإل����ك����رتوين ووث���ائ���ق مل 
التحقيق  فريق  اأن  يعتقدون  يك�ن�ا 
ميلكها اأو اأن اأحداً من زمالئهم قد 
كتبها. وقال �شخ�ش اإن فريق م�لر 
ت��رام��ب اخلا�شة  تعليقات  ع��ن  ���ش��األ 
وعن  اأ�شا�شية  اأح���داث  اإىل  بالن�شبة 

الطريقة التي ي�شرح بها القرارات. 
اأندرو ناب�ليتان� القا�شي  ونقل عن 
ال��ق��ان���ين ل�شبكة  ال�����ش��اب��ق وامل��ح��ل��ل 
على  ي��ك��ن  مل  اإن���ه  ني�ز”،  “ف�ك�ش 
م�لر.  مب��ق��اب��ل��ة  ي��ق��ب��ل  اأن  ت���رام���ب 
واأ������ش�����اف اأن����ه����ا ف����ك����رة ���ش��ي��ئ��ة لأن 
ماذا  ي��ع��رف  اأن  ال��رئ��ي�����ش ل مي��ك��ن��ه 
م�لر  فريق  ب��ح���زة  يك�ن  اأن  ميكن 
الأدلة  م��ن  ن���ع  واأي  معل�مات  م��ن 

ت��شل�ا اإليها م�شبقاً.
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العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم  173/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: افتخار ر�ش�ل غالم ر�ش�ل
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )22،269.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 34176/ خ�ش��شي/ الفئة الوىل / ال�شارقة ( من ن�ع ) ف�رد 
اك�شبل�رر- ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم  166/ 2018 
امل��نذر  :  بنك اب�ظبي التجاري

املنذر اإليه : رفيق بيكال حممد حممد ك�نهي
نتيجة  وق��درة )182،091.83( درهم  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - ت�شالنجر   دودج   ( ن���ع  ( من  دب��ي   /  J 19597/ خ�ش��شي/   ( رق��م  ال�شيارة 
من  املنذر  حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة  �شال�ن( 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                 الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم  198/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: كرم ح�شني منظ�ر ح�شني .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )28،587.55( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - ياري�ش  ت�ي�تا   ( ن���ع  ( من  دب��ي   /  O ) 93495/ خ�ش��شي/  رق��م  ال�شيارة 
من  املنذر  حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة  �شال�ن( 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                 الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم  191/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: �شهيد ال�شالم ان�ار ال�شالم .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )52،630.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 81026/ خ�ش��شي/ J / دبي ( من ن�ع ) ت�ي�تا ك�رول– �شال�ن 
ن�ع  اأي  املنذر من  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  واملم�لة   )

كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  210/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد عا�شف �شديقي .
نتيجة  دره��م   )8،930.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 38863/ خ�ش��شي/ E / دبي ( من ن�ع ) ميت�ش�بي�شي لن�شر 
- �شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم 170/ 2018 
امل��نذر  :  بنك دبي ال�شالمي .

املنذر اإليها : ال�شل�مي لتاجري ال�شيارات .
 )133،523.83( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع 
�شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شب�ع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�شيط  

املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات  ارقام:
ن���ع ) ه�ندا  A / را���ش اخليمة ( من  رق��م ) 7324/ خ�ش��شي/ 

�شيفيك  - �شال�ن(
ن���ع )ه�ندا  م��ن   ) را���ش اخليمة   /  A ) 3874/ خ�ش��شي/  رق��م 

�شيفيك - �شال�ن(  
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت
                                                                                        الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم 168/ 2018 
امل��نذر  :  بنك دبي ال�شالمي .

املنذر اإليها : جيب�ر ملقاولت ال�شباغ والديك�ر .
 )136،665.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع 
�شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شب�ع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�شيط  

املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات  ارقام :
( من ن�ع ) ميت�ش�بي�شي  ال�شارقة   / رقم )68923/ خ�ش��شي/ 2 

ال200– بيك اب كابينه مزدوجه(
)ميت�ش�بي�شي  ن���ع  (م��ن  ال�شارقة   /2 خ�ش��شي/   /68879( رق��م 

كانرت– بيك اب �شحن(  
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت     
                                                                                       الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم 169/ 2018 
امل��نذر  :  بنك دبي ال�شالمي .

املنذر اإليها : جيب�ر ملقاولت ال�شباغ والديك�ر .
 )104،066.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع 
�شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شب�ع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�شيط  

املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات  ارقام :
رقم ) 68854/ خ�ش��شي/ 2 / ال�شارقة ( من ن�ع ) كيا كيه 4000 

جي– بيك اب �شحن(
كيه  )كيا  ن���ع  (م��ن  ال�شارقة  ابي�ش/  خ�ش��شي/   /29511( رق��م 

4000 جي– بيك اب �شحن(  
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت
                                                                                       الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم 167/ 2018 
امل��نذر  :  بنك دبي ال�شالمي .

املنذر اإليها : جيب�ر ملقاولت ال�شباغ والديك�ر .
 )75،468.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع 
�شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شب�ع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�شيط  

املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات  ارقام:
( من ن�ع ) ميت�ش�بي�شي  ال�شارقة   / رقم )22769/ خ�ش��شي/ 2 

ال200– بيك اب �شحن(
ن�ع  م��ن   ) ال�����ش��ارق��ة  الوىل/  ال��ف��ئ��ة  خ�����ش������ش��ي/   /88468( رق���م 

)ميت�ش�بي�شي ال200– بيك اب �شحن(  
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت
                                                                                       الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  185/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: �شانت��ش ك�ن�مب�رات فيالي�دهان .
نتيجة  دره��م   )42،363.2( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 84675/ خ�ش��شي/ الفئة الوىل / ال�شارقة ( من ن�ع ) ت�ي�تا 
املنذر مع حفظ كافة  ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل  ك���رول �شيدان - �شال�ن 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم  199/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد اقبال �شيف املل�ك .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )36،686.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 77369/ خ�ش��شي/ I / دبي ( من ن�ع ) ني�شان تيدا - �شال�ن( 
ن�ع  اأي  م��ن  امل��ن��ذر  كافة حق�ق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�شاحلكم  واملم�لة 

كانت
                                                                                                 الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  192/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: طارق عزيز احمد بخ�ش جات�ي .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )20،438.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 –H1 ) هي�نداي  ن���ع  ( من  دب��ي   /  B ) 83001/ خ�ش��شي/  رق��م  ال�شيارة 
ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                 الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  213/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: ن�شري احمد تالنار ت�دوكا علي ك�يا تالنار ت�دوكا .
نتيجة  دره��م   )8،710.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 50456/ خ�ش��شي/ ابي�ش / ال�شارقة ( من ن�ع ) ه�ندا �شيتي– 
املنذر من  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل   ) �شال�ن 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                 الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم 171/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: امتياز احمد حممد رم�شان .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )74،821.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - ت�ي�تا كامري   ( ن���ع  ( من  دب��ي   /  O ) 41093/ خ�ش��شي/  رق��م  ال�شيارة 
املنذر من  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل   ) �شال�ن 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم 186/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: �شجيد زين الدين زين الدين .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )18،810.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ك�رول  ت�ي�تا   ( ن���ع  ( من  ال�شارقة   /  2 ) 81324/ خ�ش��شي/  رق��م  ال�شيارة 
1.6 - �شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

من اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم 200/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد ر�شا عبدالرحمن .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )31،540.35( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - كامري  ت�ي�تا   ( ن���ع  ( من  دب��ي   /  Q ) 63486/ خ�ش��شي/  رق��م  ال�شيارة 
من  املنذر  حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة  �شال�ن( 

اأي ن�ع كانت     
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم 181/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: رانا تن�ير احمد خان رانا ب�شري احمد خان .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )50،216.02( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 44263/ خ�ش��شي/ 2 / ال�شارقة ( من ن�ع ) ت�ي�تا كامري - 
املنذر من  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل   ) �شال�ن 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  194/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: عبدالعزيز فاروق ف�ؤاد عبدالنبي .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )24،885.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 26322/ خ�ش��شي/ M / دبي ( من ن�ع ) ني�شان باثفايندر- 
ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                 الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  177/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: ج�اد اكر حممد اكر .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )68،150.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - التيما  ني�شان   ( ن���ع  م��ن   ) دب��ي   /  Q خ�ش��شي/   /52831  ( رق��م  ال�شيارة 
املنذر من  كافة حق�ق  املنذر مع حفظ  واملم�لة ل�شاحلكم من قبل   ) �شال�ن 

اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  188/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: �ش�جيت �شا�شيدهاران �شا�شيدهاران بادمانابهان .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )13،064.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 – ت�ي�تا   ( ن���ع  ( من  ال�شارقة   / ابي�ش  68260/ خ�ش��شي/   ( رق��م  ال�شيارة 
ا�شتي�شن بريفيا ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

من اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر رقم  201/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد �شعد خان حممد اي�ب خان .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )30،538.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 58873/ خ�ش��شي/ الفئة الوىل / ال�شارقة ( من ن�ع ) ني�شان 
تيدا - هات�شباك( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر 

من اأي ن�ع كانت
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد  11235 بتاريخ  2018/1/28   

اإخطار عديل بالن�سر  رقم  197/ 2018 
امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 

املنذر اإليه: فين� في�ش�اناتان ناير .
اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )45،019.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شب�ع 
ال�شارقة ( من ن�ع )  ال�شيارة رقم ) 13937/ خ�ش��شي/ الفئة الوىل /  على 
ميت�ش�بي�شي باجريو– ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت     
                                                                                                  الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�س اخليمة

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/76  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  ���ش.ذ.م.م جمه�ل حمل  واملقاولت  للهند�شة  املدعي عليه/�ش�داك�  اىل 
املدعي/ن�رة عبا�ش كرمي �شرحان البل��شي وميثله:را�شد عبداهلل علي ه�ي�شل النعيمي 
بالت�شامن والتكافل  بالزام املدعي عليهم  اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة  قد 
برد مبلغ وقدره )171.102.30( درهم امل�شددة من املدعية بالزيادة والفائدة القان�نية 
ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�ش امل�افق 
اأو  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  لذا   ch1.C.14:بالقاعة ال�شاعة:08.30 �ش    2018/2/15
او م�شتندات للمحكمة قبل  من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12235 بتاريخ 2018/1/28   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1621  تنفيذ جتاري   
بال�شتئناف  وامل��ع��دل   ، كلي  جت��اري  رق�����م:2015/548  ال��دع���ى  يف  ال�شادر  احلكم  الق�شية:تنفيذ  م��ش�ع 
للر�ش�م  �شامال  دره��م   )30045871.65( وق��دره  به  املننفذ  املبلغ  ب�شداد  جت��اري  ا�شتئناف  رق����م:2016/744 

وامل�شاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك �شادرات ايران

املطل�ب اعالنه:املنفذ �شده:1- ر�شا ح�شني تدين احمدي جمه�ل حمل القامة
م��ش�ع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن وحدات عقارية - املنطقة:جممع دبي لال�شتثمار 
الول - رقم الر���ش:2- ا�شم املبنى:GATEWAY WEST 2 - رقم ال���ح��دات:)303-305-306-

به  املطالب  للمبلغ  وفاء   ،  )307-308-309-310-311-601-603-312-406-407-408-409-503-301-302
وقدره )30039851.65( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفع�له قان�نا.بناءا على قرار املحكمة ال�شادر 

بتاريخ:2018/1/18
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ق��ررت ان��ه لي�ش م��ن ح��ق اح��د ان ي��رى ه��ذه اجلماجم 
انا  ا�شحابها.  على  التعرف  ب�شرية مت  لرفات  احرتاما 

نف�شي مل ارها اطالقا«.
ويف ال�شن�ات الخرية، وقعت عرائ�ش من قبل م�ؤرخني 
مثل ينجامان �شت�را وبا�شكال بالن�شار وحممد حربي، 

تطالب باإعادة البقايا اىل اجلزائر.
كم عدد اجلماجم التي ت�شملها هذه العملية من ا�شل 
18 الف جمجمة من العامل اجمع حمف�ظة يف املتحف 
مل ي��ت��م ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ي��ات ا���ش��ح��اب اجل���زء الكر 

منها؟
جمجمة  ب41  “لئحة  ان  داف��ي��د  ق��ال 
“ت�شليمها  مت  انها من اجلزائر”  ثبت 
جماجم  وب���ي���ن���ه���ا  الليزيه”.  اىل 
الفرن�شيني  قاتل�ا  جزائريني  ملقاومني 
بجرائم.  اآخ���ري���ن حم��ك���م��ني  وك��ذل��ك 
من  التاأكد  من  متكنا  “حاليا  وا�شاف 
مقاومني  اىل  ت��ع���د  جماجم  �شبعة  ان 
جمجمة  اي�����ش��ا  ب��ي��ن��ه��ا  ج����زائ����ري����ني«. 
الزعاط�شة  مت��رد  قائد  ب���زي��ان  ال�شيخ 
ا�شره  وقد   .1849 يف  اجلزائر  ب�شرق 
بالر�شا�ش  رم��ي��ا  واع����دم  الفرن�شي�ن 
م�شاعديه.  واخ��رى لحد  راأ�شه،  وقطع 
وهناك  وقد ا�شيفتا اىل جمم�عات املتحف يف 1880. 
امللقب  امل��ال��ك  عبد  ب��ن  الجم��د  حممد  جمجمة  اي�شا 
ال�����ش��ري��ف ب���ب��غ��ل��ة ال����ذي ف��ج��ر ث�����رة �شعبية وق��ت��ل يف 
اعتروا  الع�شكريني  ان  ف��روم��ان  اآلن  يذكر   .1854
“بعد ع�شرات  وا�شاف  “غنائم حرب”.  هذه اجلماجم 
ال�����ش��ن��ني، وه��ب��ت ه���ذه اجل��م��اج��م اىل امل��ت��ح��ف م��ن قبل 
اأطباء ع�شكريني يطمح�ن اىل ت��شيع املعرفة بالتن�ع 

الب�شري«.

كوريا ال�صمالية: العقوبات الأمريكية انتهاك ل�صيادتنافرن�صا تدعو لعقوبات جديدة على فنزويال 
••باري�س-رويرتز:

دعا الرئي�ش الفرن�شي اإميان�يل ماكرون الحتاد الأوروبي 
اأيام  اإىل فر�ش عق�بات جديدة على فنزويال وذلك بعد 
من م�افقة التكتل امل�ؤلف من 28 دولة على فر�ش حظر 
اأ�ش�ل على �شبعة م�ش�ؤولني كبار يف البلد  �شفر وجتميد 

ال�اقع باأمريكا الالتينية.
ويتهم الغرب حك�مة الرئي�ش نيك�ل�ش مادورو بانتهاك 
للنفط  املنتج  البلد  يف  الإن�����ش��ان  وح��ق���ق  الدميقراطية 
مع  كبرية  واجتماعية  اقت�شادية  اأزم��ة  من  يعاين  ال��ذي 

معاناة املاليني من نق�ش الغذاء والدواء.

كانت املحكمة العليا الفنزويلية امل�ؤيدة للحك�مة ا�شتبعدت 
النتخابات  يف  للت�شجيل  التقدم  م��ن  املعار�شة  حت��ال��ف 

الرئا�شية املقررة العام اجلاري.
م�ؤمتر  يف  ماكري  ماوري�شي�  الأرجنتيني  الرئي�ش  وق��ال 
كاراكا�ش  اإن  ب��اري�����ش  يف  م��اك��رون  م��ع  م�����ش��رتك  �شحفي 
يرى  وان��ه ل  ف��رتة ط�يلة  الدميقراطية منذ  تعرف  مل 

م�ؤ�شرات اإيجابية.
ك���ان الحت����اد الأوروب������ي اأع��ل��ن ي����م الث��ن��ني امل��ا���ش��ي عن 
اإج�������راءات ت�����ش��ت��ه��دف اأ���ش��خ��ا���ش��ا م�����ش���ؤول��ني ع���ن الأم���ن 
ي�اجه�ن اتهامات بانتهاكات وا�شعة النطاق خا�شة خالل 

احتجاجات �شد احلك�مة العام املا�شي.

الق�شائية  لل�شلطة  تخ�شع  اأن  الإط���الق  على  �شيادية  دول��ة  لأي 
لدولة اأخرى، حتت اأي ظروف وحتت اأي ا�شتفزاز خطري«.

وا���ش��ن��ط��ن عق�بات  ف��ر���ش  م��ن  ي���م��ني  ب��ع��د  الت�شريحات  ج���اءت 
بينها  من  ال�شمالية،  الك�رية  الكيانات  من  ع�شرات  على  جديدة 
ب�شبب ما يزعم من �شالتها  �شمالية  �شفن ك�رية  و6  ف��رداً   16

برامج ن�وية و�شاروخية ك�رية �شمالية.
برامج  ت��ط���ي��ر   2017 ك��ث��ف��ت يف  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���ري��ا  اأن  وي��ذك��ر 
بذلك  متحدية  لديها،  الن�وية  والأ�شلحة  البالي�شتية  ال�ش�اريخ 
العق�بات القت�شادية املتزايدة والعديد من قرارات جمل�ش الأمن 

الدويل.
ك�ريا  زع��ي��م  ب��ني  ن��اري��ة  ت�شريحات  ت��ب��ادل  اإىل  ال��ت��ج��ارب  واأدت 

ال�شمالية كيم ج�نغ اأون والرئي�ش الأمريكي، دونالد ترامب.

•• �صول-وكاالت:

اأدانت ك�ريا ال�شمالية بق�ة ال�ليات املتحدة، ام�ش ب�شبب مترير 
عق�باتها اخلا�شة �شد بي�نغ يانغ، وا�شفة العق�بات باأنها انتهاك 

وا�شح ومته�ر ل�شيادتها.
اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  ب��ه  اأدىل  ت�شريح  يف  ذل��ك  وج��اء 
الأنباء  وكالة  نقلتها  ه�يته،  عن  يك�شف  مل   ، ال�شمالية  الك�رية 
الذي  الت�شريح،  يف  املتحدث  وق��ال  ال�شمالية.  الك�رية  املركزية 
“ما  اإن  ل��الأن��ب��اء،  اجلن�بية  ال��ك���ري��ة  “ي�نهاب”  وك��ال��ة  اأوردت����ه 
ت�شمى بالعق�بات اأحادية اجلانب التي فر�شتها ال�ليات املتحدة، 
مب�جب قان�نها اخلا�ش بالعق�بات متثل انتهاكاً وا�شحاً وهمجياً 
اأنه ل ميكن  ال��دويل، الذي ين�ش على  القان�ن  لل�شيادة مب�جب 

••  باري�س-اأ ف ب:

للتاريخ الطبيعي  الفرن�شي  ال�طني  املتحف  اكد مدير 
مقاتلني  ج��م��اج��م  لإع�����ادة  م�شتعد  ان���ه  داف���ي���د  ب���رون���� 
لبلدهم  الفرن�شي  ال�شتعمار  �شقط�ا خالل  جزائريني 
جمم�عات  يف  حم��ف���ظ��ة  ع�����ش��ر،  ال��ت��ا���ش��ع  ال���ق���رن  يف 

املتحف.
وخالل زيارته اىل العا�شمة اجلزائرية يف ال�شاد�ش من 
كان�ن الأول دي�شمر، تعهد الرئي�ش الفرن�شي اميان�يل 
املحف�ظة يف متحف  رف��ات اجلزائريني  اع��ادة  ماكرون 

الن�شان التابع ملتحف التاريخ الطبيعي.
اأوروبا وال�ش�ؤون اخلارجية  وقالت وزارة 
ثنائيا  “ح�ارا  ان  بر�ش  فران�ش  ل�كالة 

جرى منذ ذلك احلني يف هذا ال�شاأن«.
و�شرح برون� دافيد يف مقابلة مع وكالة 
اأهمية  مت���ام���ا  “ندرك  ب���ر����ش  ف��ران�����ش 
ع��م��ل��ي��ات اإع�����ادة ال��ب��ق��اي��ا، ن��ظ��را لالطار 
“هذه  للق�شية. وا�شاف ان  التاريخي” 
دخلت اىل جمم�عاتنا  الب�شرية  البقايا 
النرتوب�ل�جية يف نهاية القرن التا�شع 
ع�����ش��ر ب��ع��د ف�����ش���ل ع���دي���دة م���ن الغزو 

الفرن�شي للجزائر«.
ويف عم�د ن�شره على النرتنت، عر علي فريد بلقا�شي 
الذي يطالب بع�دة هذه الرفات اىل اجلزائر عن ا�شفه 
كرت�ن  ع��ل��ب  يف  وم������ش���ع��ة  “ملف�فة  اجل��م��اج��م  لن 

عادية تذكر بعلب حمالت الحذية«.
ورف�ش برون� دافيد هذه النتقادات. وقال “انها علب 
“هذه  ان  وا���ش��اف  ومكلفة”.  للمجم�عات  خم�ش�شة 
اجلماجم م�شف�فة يف خزائن مقفلة يف �شالت مقفلة«. 
وتابع “منذ ان ت�ليت رئا�شة املتحف يف نهاية 2015 

•• بغداد-وكاالت:

اأك����د رئ��ي�����ش ال�������زراء ال��ع��راق��ي حيدر 
العبادي، ام�ش ال�شبت، اأهمية اللتزام 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل�����ش���ؤول��ة،  ب��احل��ري��ة 
هناك من ل يريد للعراق اأن ينت�شر. 
بغداد  احتفالية  العبادي، خالل  وقال 
كان  م��ن  ه��ن��اك  اإن  الإع�����الم،  عا�شمة 
يرى  واأن  ن��ن��ت�����ش��ر،  اأن  ل��ن��ا  ي���ري���د  ل 
�شم�د  ولكن  الي�م،  هذا  العراق  اأبناء 
�شرورهم.  العراقيني ووحدتهم بددت 
واأ�شاف اأن بغداد التي ترونها الي�م هي 
لي�شت كما ت�شمع�ن عنها، واأننا رفعنا 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ���ش��ع��ار حت��ري��ر امل�اطن 
ق���ب���ل حت���ري���ر الأر����������ش، وامل����اط���ن����ن 

مت�شاوون، واأن ل ينظر للم�اطن ح�شب انتمائه فجميع 
امل�اطنني هم درجة اأوىل. وذكر اأن اختيار بغداد عا�شمة 
ل��الإع��الم ال��ع��رب��ي مي��ث��ل ت��ع��زي��زاً حل��ري��ة الإع����الم الذي 
عملنا على ا�شتمراره واحلفاظ عليه، بالرغم من دخ�لنا 

وعدم  احلقيقة  نقل  واأهمية  الإره���اب،  مع  �شر�شة  حرباً 
اختالطها بالكذب لأن هناك من يريد الفتنة للبلد.

اإن الكلمة مثلما ت�حد  وقال العبادي 
ال��ق��ل���ب والأمم وال�����ش��ع���ب ف��اأن��ه��ا قد 
اإىل  م�����ش��رياً  قاتلة”،  ر���ش��ا���ش��ة  ت��ك���ن 

اأهمية اللتزام باحلرية امل�ش�ؤولة.
واأ�شاف: “ل نريد للدولة اأن ت�شيطر 
على الإعالم، لكننا نريد من الإعالم 
اأن ي�شغط، ويق�ل للكاذبني هذا كذب 
ف��ه��ن��اك م���ن ي�����ش��ت��غ��ل ح��ري��ة الإع����الم 

للت�شقيط والدفاع عن الفا�شدين.
ال��ف�����ش��اد والإره�������اب  اأن  و����ش���دد ع��ل��ى 
ت�اأمان كالهما ينخر بالبلد، واأن �ش�ء 
ف�شاداً.  يعد  اأي�شاً  ال�شلطة  ا�شتخدام 
ونق�ل  نقف  اأن  علينا  العبادي:  وق��ال 
اإن هناك �ش�ء م�ج�داً، واأن يتم نقل احلقيقة واجلانب 
كان  باحلقيقة.  �شبابنا  نف��ش  يف  الأم��ل  وُيبعَث  امل�شرق 
ال�شهر  يف  اأعلن  العبادي  حيدر  العراقي  ال����زراء  رئي�ش 

املا�شي اإنهاء وج�د داع�ش ع�شكرياً يف العراق.

 •• عوا�صم-وكاالت:

الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأ���ش��ر 
ت���ي���ل���ر����ش����ن ام���������ش على  ري���ك�������ش 
حتميل رو�شيا م�ش�ؤولية الهجمات 
�ش�ريا،  يف  الأخ����رية  الكيميائية 

رغم نفي م��شك�.
وق����ال خ���الل زي����ارة اأج���راه���ا اإىل 
وار�ش� “اإنه ا�شتخدام غري مقب�ل 
تنتهك  بطرق  الكيميائية  للم�اد 
ج��م��ي��ع الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي وقعت 
وتنتهك  ن��ف�����ش��ه��ا.  رو���ش��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
الت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��ه��دت فيها 
ب���اأن ت��ك���ن م�����ش���ؤول��ة ع��ن حتديد 
�ش�ريا  يف  الكيميائية  الأ���ش��ل��ح��ة 

والق�شاء عليها«.
لل�شحافيني  ت��ي��ل��ر���ش���ن  وق�����ال 
خ���الل م���ؤمت��ر ���ش��ح��ايف م�شرتك 
يا�شتيك  ال��ب���ل��ن��دي  ن��ظ��ريه  م��ع 
اأن  ال�ا�شح  “من  ت�شاب�ت�فيت�ش 
م�ج�دة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  الأ���ش��ل��ح��ة 
هناك ويتم ا�شتخدامها يف �ش�ريا 
هم  الأط��ف��ال  حيث  املدنيني  �شد 

الأ�شعف«.
رو�شيا  ن��ح��م��ل  “لذلك  واأ����ش���اف 
ال��ت��ع��اط��ي م���ع ذلك.  م�����ش���ؤول��ي��ة 
ال�ش�ري  ال���رئ���ي�������ش  ح���ل���ف���اء  ه����م 
ب�شار الأ���ش��د. ه��م ج��زء م��ن هذه 
التزامات  وق���دم����ا  الت��ف��اق��ي��ات 

عليهم اليفاء بها«.
م�شابهة  اتهامات  تيلر�ش�ن  وجه 
اجتماع  خ��الل  ال��ث��الث��اء  لرو�شيا 
باري�ش  يف  دول��ة   29 دبل�ما�شيي 
فر�ش  ب����اجت����اه  ال����دف����ع  ب����ه����دف 
والكيانات  الأف���راد  على  عق�بات 
التي تقف وراء ا�شتخدام ال�شلحة 

الكيميائية يف �ش�ريا.
وال�شني  رو���ش��ي��ا  م��ن  ك��ل  ومنعت 

على  ال�����الذق�����ي�����ة  حم����اف����ظ����ة  يف 
املعار�شة  ال���������ش�����ري،  ال�������ش���اح���ل 
الأر�ش  على  ب��اإج��راءات  ال�ش�رية 
م�ؤمتر  يف  امل�شاركة  رف�شها  بعد 

�ش�ت�شي.
قاعدة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
الرو�شية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ح��م��ي��م��ي��م 
األيك�شندر اإيفان�ف، عر �شفحات 
ت���اب���ع���ة ل���ل���ق���اع���دة ع���ل���ى م����اق���ع 
الي�م  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت����ا����ش���ل 
املعار�شة  “اإعالن  اإن  ال�����ش��ب��ت، 
ال�����ش���ري��ة ام��ت��ن��اع��ه��ا ع��ن ح�ش�ر 
م�ؤمتر �ش�ت�شي، �شيك�ن له تبعات 

عديدة على الأر�ش«.
“تاأخر م�شار العملية  اأن  واأ�شاف 
�شالح  م��ن  ي��ك���ن  ل��ن  ال�شيا�شية 
من  �شكل  ب��اأي  ال�ش�رية  املعار�شة 
ل  “بالطبع  م�شيفاً  الأ�شكال”، 
ي����زال ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ري م���ن العمل 
للق�شاء على التنظيمات املتطرفة 

يف �ش�ريا«.
وي����اأت����ي ت�����ش��ري��ح اإي���ف���ان����ف بعد 
للمفاو�شات  العليا  الهيئة  اإعالن 
الي�م،  ال�������ش����ري���ة  امل���ع���ار����ش���ة  يف 
مقاطعتها مل�ؤمتر �ش�ت�شي للح�ار 
الأ�شب�ع  م��ن��ت�����ش��ف  ي��ع��ق��د  ال����ذي 

احلايل.
اإن  امل���ت���ح���دة  الأمم  وق���ال���ت  ه����ذا 
مبع�ثها اخلا�ش ل�ش�ريا �شتافان 
م�ؤمتر  �شيح�شر  م��ي�����ش��ت���را  دي 

�شالم يف رو�شيا هذا الأ�شب�ع.
وقال املتحدث با�شم الأمم املتحدة 
�شتيفان دوجاريك “الأمني العام 
�ش�ت�شي  م����ؤمت���ر  اأن  م���ن  واث�����ق 
عملية  يف  مهما  اإ�شهاما  �شيك�ن 
ال�ش�ريني  بني  ال�شالم  حمادثات 
التي جرى اإحياوؤها برعاية الأمم 

املتحدة يف جنيف«.

اجل��ه���د امل��دع���م��ة م��ن ال��غ��رب يف 
عق�بات  ل��ف��ر���ش  امل��ت��ح��دة  الأمم 
على دم�شق على خلفية ا�شتخدام 

الأ�شلحة الكيميائية.
ان��ت��ق��دت م��شك�  وي����م الرب���ع���اء، 
اتهام  يف  ل�”ت�شرعه  ت��ي��ل��ر���ش���ن 
ي�شم�نه  كما  ال�����ش���ري  ‘النظام’ 
الغ�طة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ب�����ش��ن 
وا�شنطن  اأن  م�شيفة  ال�شرقية” 
اإىل  رو�شيا”  ج��ر  الآن  “حتاول 

هذه امل�شاألة.
با�شتخدام  م��رارا  دم�شق  واتهمت 

الف�شائل  ب���داأت���ه  ع��ن��ي��ف  ه��ج���م 
دم�شق  غ����ط���ة  يف  الإ����ش���الم���ي���ة 
���ش��م��ن��ه��ا هيئة  م����ن  ال�������ش���رق���ي���ة، 
حترير ال�شام، على اإدارة املركبات 
الإدارة  ح�������ش���ار  م����ن  ومت���ك���ن���ه���ا 
م��دي��ن��ة حر�شتا،  ق���رب  وم��ب��ان��ي��ه��ا 
وم�شاعي  حم�����اولت  ب��ع��د  وذل����ك 
ال�شام  حت���ري���ر  لإخ��������راج  ق��ب��ل��ه��ا 
ونقلها من الغ�طة ال�شرقية اإىل 

اإدلب.
ال���ق���اع���دة  ت������ع�����دت  ذل��������ك،  اىل 
حميميم  يف  الرو�شية  الع�شكرية 

الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب��ت�����ش��ع��ي��د 
رغ���م ال���دع����ات ال��دول��ي��ة ل�شبط 

النف�ش.
املانيا حيث  القلق يف  زاد  وم��ذاك 
تداعيات  م��ن  ال�شلطات  تتخ�ف 
النزاع نظراُ ل�ج�د ملي�ن كردي 
وثالثة ماليني تركي او اأ�شخا�ش 
م���ن ا����ش���ل ت���رك���ي يف ال���ب���الد ما 
يجعل منها اكر جالية تركية يف 

العامل.
ووق��ع��ت �شدامات ب��ني اف���راد من 
م�شاجد  وت��ع��ر���ش��ت  املجم�عتني 
الي�������ام  ل���ل���ت���خ���ري���ب يف  ت����رك����ي����ة 

الخرية.
وقال نائب رئي�ش اجلالية الكردية 
يف املانيا حممد ترنيفردي ال�شبت 
�شتامي”  “هيلرونر  ل�شحيفة 
“خمالف  ال���رتك���ي  ال���ه���ج����م  ان 

للقان�ن الدويل«.
ن������اف-دمي وراء  وك���ان���ت ج��م��ع��ي��ة 
الهج�م  ���ش��د  للتظاهر  ال���دع����ة 
ال��������رتك��������ي وال��������ت��������ي ت����ع����ت����ره����ا 
من  قريبة  الملانية  ال�شتخبارات 
حزب العمال الكرد�شتاين امل�شنف 
من  “الرهابية”  املنظمات  م��ن 
والحتاد  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  قبل 
الوروبي واملحظ�ر يف املانيا منذ 

.1993

�ش�ريا  با�شتخدام غاز اخلردل يف 
والعراق.

و�شتجري م��شك� الأ�شب�ع املقبل 
�ش�ت�شي  م��دي��ن��ة  يف  م��ف��او���ش��ات 
ال��رو���ش��ي��ة ب��ه��دف ان���ه���اء احلرب 

الأهلية ال�ش�رية.
ميدانيا ق�شف ق�ت نظام ال�ش�ري 
مناطق يف اأط��راف مدينة عربني 
يف غ�طة دم�شق ال�شرقية، وذلك 
رغ���م ب���دء ���ش��ري��ان ال��ه��دن��ة فجر 
امل�شدر  ب��ح�����ش��ب  ال�����ش��ب��ت،  ام�������ش 

ال�ش�ري حلق�ق الإن�شان.

كانت  حيث  الكيميائية  الأ�شلحة 
اجل���ه���ات  ب�����ني  امل����ت����ح����دة  الأمم 
احلك�مية  ال���ق����ات  ح��م��ل��ت  ال��ت��ي 
بغاز  ه����ج�����م  ����ش���ن  م�������ش����ؤول���ي���ة 
ال�شارين يف ني�شان ابريل 2017 
ت�شبب  �شيخ�ن  خ��ان  ق��ري��ة  على 

مبقتل الع�شرات.
فرن�ش����ية  ت���ق���دي���رات  وت�����ش��������������������ري 
كيميائيا  ه��ج���م��ا   130 اأن  اإىل 
�ش���������ريا  يف  وقع�������ا  منف�ش�������ال 
حيث   �2012 ال�������ع�������ام  م�����ن�����ذ 
كذلك  داع��������ش  تنظي�������م  ات��ه��م 

ال�شبت، وحذر  ب��داأ  ال��ذي  التفاق 
الرو�شي  اجل��ان��ب  الرحمن  فيلق 
م��ن ع��دم تنفيذ وع�����ده، واأن���ه يف 
بعد  امل�شاعدات  دخ���ل  ع��دم  ح��ال 
بدء  م��ن  اأق�شى  كحد  �شاعة   48
�شيك�ن  ف���اإن���ه  الت����ف����اق،  ���ش��ري��ان 
التفاق،  بهذا  بعدها  ملزماً  غري 
كما علم املر�شد ال�ش�ري حلق�ق 
اأن  م�ث�قة  م�شادر  من  الإن�شان 
هيئة حترير ال�شام م�شم�لة بهذا 

التفاق ب�شكل غري معلن.
وياأتي التفاق بعد 29 ي�ماً من 

اتفاق  اإىل  ت��شلت  رو�شيا  وكانت 
ه��دن��ة م��ع ق�����ات ف��ي��ل��ق الرحمن 
وجي�ش الإ�شالم الذين ي�شيطرون 
ع��ل��ى ال��غ���ط��ة امل��ح��ا���ش��رة، ل�قف 
ال�شتباك والأعمال القتالية، بني 
الف�شائل العاملة فيها من جهة، 
وق�ات النظام وامل�شلحني امل�الني 

لها من جهة اأخرى. 
واأكدت م�شادر للمر�شد ال�ش�ري 
رو�شيا  على  ا���ش��رتط  الفيلق  ب��اأن 
اإن�شانية  م���������ش����اع����دات  اإدخ����������ال 
ب��دء تنفيذ  24 �شاعة من  خ��الل 

بالآلف.  التظاهرة  يف  امل�شاركني 
وكانت �شرطة ك�ل�نيا ا�شارت اىل 
بدء  ل��دى  �شخ�ش  ال��ف  م�شاركة 
التا�شعة  ال�شاعة  بعيد  التظاهرة 

ت غ.
ع��ل��ى م�شاركة  امل��ن��ظ��م���ن  وراه����ن 
التظاهرة  يف  ���ش��خ�����ش  ال���ف   20
م�شددة  ام��ن��ي��ة  اج������راءات  و���ش��ط 
�شرطي  الفي  م��ن  اك��رث  ي�شمنها 

اإ�صتونيا ت�صتخرج 24 جثة 
جلنود اأملان من احلرب العاملية 

•• برلني-وكاالت:

اإبان  اأملانياً  مت فتح قب�ر 24 جندياً 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة يف مدينة 
تالني عا�شمة اإ�شت�نيا بعد اأ�شب�عني 
ت�شييد  اأع��م��ال  اأث��ن��اء  اكت�شافها  م��ن 
اإعالمية  لتقارير  وف��ق��اً  املدينة،  يف 
اأرن�لد  وق���ال  الأول.  اأم�����ش  حملية 
اأونت من متحف احلرب يف اإ�شت�نيا 
اأن ي��ك���ن���ا �شباط  اإن���ه م��ن امل��رج��ح 
بحرية قتل�ا خالل املعارك، م�شتنداً 
يف نظريته اإىل الأ�شياء املكت�شفة مع 
اجل��ث��ث ك�����الأزرار وم���ف���ردات اأخرى 
ل��ت��ح��دي��د ه���ي��ة الأ����ش���ي���اء. ك��م��ا مت 
ل�شحيفة  ق�����ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  ال��ع��ث���ر 
و�شيتم  ال����ق���ت.  ذل���ك  ف��ن��ل��ن��دي��ة يف 
العث�ر  مت  التي  الأ�شياء  كل  ت�شليم 
عليها مع الرفات اإىل رابطة لقتلى 

احلرب الأملانية اإىل جانب الرفات.

•• كولونيا-اأ ف ب:

تظاهر ما ل يقل عن الف كردي 
املانيا  غ����رب  ك���ل���ن��ي��ا  يف  ام�������ش 
الرتكي  ال��ه��ج���م  على  احتجاجا 
اكراد �شمال �ش�ريا  على مقاتلني 
ب����رل����ني من  ت����ت����خ�����ف  ح�����ني  يف 

تداعيات النزاع على البالد.
ان  بر�ش  لفران�ش  مرا�شل  واف���اد 

انقرة  بداأت  املدينة.  و�شط  �شمال 
قبل ا�شب�ع هج�مها على منطقة 
�شد  �ش�ريا  غ��رب  �شمال  عفرين 
الكردية  ال�شعب  حماية  وح���دات 
علما  “ارهابية”  تعترها  ال��ت��ي 
ان��ه��ا م��دع���م��ة م��ن وا���ش��ن��ط��ن يف 
داع�ش  ت��ن��ظ��ي��������م  م��ك��اف��ح��ة  اط�����ار 
ت�عد  واجل����م����ع����ة   . الإره�������اب�������ي 
ال��رئ��ي�����ش رج����ب ط��ي��ب اردوغ�����ان 

تفاديا لي جتاوزات. وحذر قائد 
م����ن خماطر  ك����ل����ن���ي���ا  ����ش���رط���ة 

كبرية بحدوث �شدامات.
وق���ال ���ش��ح��ايف ف��ران�����ش ب��ر���ش ان 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال���ذي���ن جت��م��ع���ا يف 
يافطات  رف���ع����ا  اي�����رت  ���ش��اح��ة 
كتب عليها “احلرية لكرد�شتان” 

وهتف اآخرون “العار لوروبا«.
اخرى  ت��ظ��اه��رة  تنظيم  وي��ت���ق��ع 

هدنة الغوطة تبداأ �ساعاتها االأوىل بق�سف من النظام

وا�صنطن حتمل رو�صيا جمددًا امل�صوؤولية عن كيميائي �صوريا 

تظاهرة كردية باأملانيا �صد الهجوم الرتكي يف �صوريا 

رئي�ش هندورا�ش املنتخب يتوىل مهامه ر�صميا  
 •• تيغو�صيغالبا-اأ ف ب:

يق�شم رئي�ش هندورا�ش خ�ان اورلندو ايرنانديز اليمني 
و�شط احتجاجات للمعار�شة التي ترف�ش اإعادة انتخابه 
وتتحدث عن عمليات تزوير يف النتخابات التي جرت يف 
ت�شرين الثاين ن�فمر املا�شي. وتظاهر املئات يف �ش�ارع 
الت�تر،  اج���اء من  الأول اجلمعة، و�شط  العا�شمة ام�ش 
للدم�ع �شد  امل�شيل  الغاز  المن  ق�ات  ا�شتخدمت  بينما 
املحتجني. وقال من�شق املعار�شة الرئي�ش ال�شبق مان�يل 
“البلد يتجه   2009 زياليا الذي ا�شقط يف انقالب يف 
فر�ش  اج��ل  من  للكفاح  م�شتعدون  نحن  الع�شيان.  اىل 
�شارك�ا  الذين  املتظاهرون  وردد  ال�شعب«.  ارادة  اح��رتام 
اأما  ارح����ل«.  “ايرنانديز  اأب���اق��ه��ا  واط��ل��ق���ا  ب�شياراتهم 
الرئي�ش املنتخب البالغ من العمر 49 عاما والع�ش� يف 
احلزب ال�طني اليميني، فقد رد على التظاهرات بالدع�ة 

اىل ال�حدة. وقال “الي�م اكرث من اي وقت م�شى علينا ان 
ايرنانديز  يبداأ  واح��دة«.  راي��ة  اأبناء هندورا�ش حتت  اجل جمع  نعمل من 
الديكتات�رية  معار�شة  حتالف  مع  امل�اجهة  من  اج���اء  يف  الثانية  وليته 
املعار�شة  وتن�ي  ع�شكرية«.  “ديكتات�رية  بفر�ش  يتهمه  ال��ذي  الي�شاري 

بقيادة الرئي�ش ال�شابق مان�يل زياليا الذي اأطاحه انقالب يف 2009، منع 
ت�يل ايرنانديز احلليف املقرب ل�ا�شنطن، مهامه. وت�ؤكد 
ف�ز مر�شحها يف النتخابات الرئا�شية �شلفادور ن�شر اهلل 
ب�شعبية كبرية  يتمتع  الذي  التلفزي�ن  )64 عاما( جنم 

لكنه يفتقد للخرة ال�شيا�شية.
املعار�شة  اتهمتها  التي  العليا  النتخابية  املحكمة  وكانت 
الأول  22 كان�ن  اك��دت يف  ال�شلطة،  اأوام��ره��ا من  بتلقي 
من  ب��امل��ئ��ة  ب42،95  اي��رن��ان��دي��ز  ف����ز  امل��ا���ش��ي  دي�شمر 
وذل���ك  اهلل،  ل��ن�����ش��ر  ب��امل��ئ��ة   41،42 م��ق��اب��ل  ال�����ش�����ات 
ب��ع��د ح������اىل ���ش��ه��ر م���ن الق�������رتاع ال�����ذي ج����رى يف 26 
التظاهرات  م��ن  حملة  وو���ش��ط  ن�فمر،  ال��ث��اين  ت�شرين 

وال�شطرابات التي كانت عنيفة احيانا.
و���ش��ه��د اع����الن ال��ن��ت��ائ��ج ارب���اك���ا اذ ان���ه ب��ع��د ���ش��اع��ات على 
الت�ش�يت، ك�شفت نتائج ت�شمل 57 باملئة من ال�ش�ات ان 
ن�شر اهلل يتقدم بفارق كبري على خ�شمه. لكن ايرنانديز 
انتقل اىل الطليعة بعد �شل�شلة من ح�ادث ت�قف نظام الحت�شاب للمحكمة 
التظاهرات نظمها  �شل�شلة من  ال��شع اىل  تبدل  وادى  العليا.  النتخابية 
خ�ش�م الرئي�ش يف جميع انحاء هندورا�ش اأفقر بلدان القارة حيث يعي�ش 

اكرث من %60 من 8،7 ماليني هندورا�شي يف الفقر.

املتحف الفرن�صي م�صتعد لإعادة جماجم جزائريني  

العبادي: هناك من ل يريد للعراق اأن ينت�صر
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يف ح��ف��ل ك��ب��ري ن��ظ��م��ه ن����ادي احل��م��ري��ة الثقايف 
رئي�ش  ال�شام�شي  عبيد  جمعة  ك��رم  الريا�شي 
اأم�ش  م�����ش��اء  احل���م���ري���ة  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش 
4 ك�ؤو�ش و  العاب الق�ى  احلا�شل على  فريق 
امل�شاركات  ميداليات ذهبية وبرونزية يف جميع 
الر�شمية وبط�لة ن�شف ماراث�ن باإجمايل عدد 
14 ميدالية برونزية. و  ذهبية   ميدالية   27

رئي�ش  غ��دي��ر  ب��ن  عبيد  حميد  التكرمي  ح�شر 
املهريي  �شعيد  وماجد  الفردية  الل��ع��اب  جلنة 
املدير املايل وماأم�ن ال�شرو�ش املدير التنفيذي 

للنادي.
األعاب  �شارك فريق  اأن  التكرمي بعد  ياأتي حفل 
ال��ق���ى ل��ن��ادي احل��م��ري��ة  يف ع���دد  5 بط�لت 
ر�شمية  وعدد 1 بط�لة ن�شف ماراث�ن املقامة 

حتت رعاية جمل�ش ال�شارقة الريا�شي.
وح�����ش��ل ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ك���اأ����ش ���ش��اح��ب ال�شم� 
رئي�ش الدولة لخرتاق ال�شاحية فئة النا�شئني 

، وك���اأ����ش ب��ط���ل��ة ال���دول���ة ال��ف��رق��ي��ة لإح����رتاق 
ال�����ش��اح��ي��ة م��رح��ل��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ني، وك���اأ����ش بط�لة 

وكاأ�ش  ال�شاحية،  لخ��رتاق  الفرقية  التتابعات 
ب��ط���ل��ة ال���دول���ة لخ�����رتاق ال�����ش��اح��ي��ة مرحلة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني، وك���اأ����ش ب��ط���ل��ة الأن���دي���ة لخ���رتاق 

ال�شاحية مرحلة النا�شئني.
ال�شام�شي  عبيد  جمعه  اأ�شاد  احلفل  بداية  ويف 
الثقايف  احل��م��ري��ة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
الريا�شي باإجنازات فريق الألعاب الفردية وما 
وف���ز م�شتحق يف  حققه من م�شاركات متفردة 

م�ش�اره خالل امل��شم الريا�شي احلايل.
والثناء  ال�شكر  اأي����ات  اأ���ش��م��ى  ال�شام�شي  ورف���ع 
�شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  مل��ق��ام 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��� امل��ج��ل�����ش الأعلى 
ورعاه  اهلل  حفظه   _ ال�شارقة  حاكم  لالحتاد 
الألعاب  لكافة  ودعمه  الدائمة  رعايته  _ على 
والريا�شات يف نادي احلمرية الثقايف الريا�شي 
وما ي�جه به �شن�يا من دعم لكافة اأندية اإمارة 
ال�شارقة وحر�ش �شم�ه على الرتقاء بالألعاب 

وفري  ن�شيب  احلمرية  ل��ن��ادي  ليك�ن  الفردية 
النجاح  يف  دوره  لي�ا�شل  الإم��ك��ان��ات  تلك  م��ن 

املت�ا�شل يف هذه الريا�شة.
العتماد  ه����دا  وب���ع���د  ال���ن���ادي  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

لريا�شة  ���ش��ي���ا���ش��ل مت��ث��ل��ي��ه  ال��ك��ب��ري  وال���دع���م 
المارات وتاأهيل قطاع كبري من ال�اعدين من 
اأب��ط��ال يف كافة  ليك�ن�ا  الم���ارات  اأب��ن��اء وبنات 
الريا�شات التي ي�شار اإىل نادي احلمرية بالبنان 
فيها ك�نها تعد من اأحد اأول�ياته �شمن خارطة 

ريا�شاته ويف �شلم اأول�ياته.
اىل  ي�����ش��اف  الجن����از  ه���ذا  اأن  ال�شام�شي  واأك����د 
واأن  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  ال��ن��ادي يف م�شريته  اجن����ازات 
الريا�شة لغة عاملية يفهمها جميع �شع�ب العامل 
ف��ه��ي ل��غ��ة ���ش��الم وحم��ب��ة ت��ت��اآل��ف ب��ه��ا ال�شع�ب، 
للفريق  ال��ف��ن��ي  للجهاز  ���ش��ك��ر   كلمة  وج���ه  ك��م��ا 

والالعبني متمنيا لهم مزيد من الإجنازات.
الإدارة  جمل�ش  واأع�شاء  ال�شام�شي  ق��ام  بعدها 
والفني  الإداري  واجلهاز  الالعبني  مب�شافحة 
وتكرمي اجلميع وتهناأتهم لإجنازاتهم بامل�شت�ى 
امل�شرف وجرى ت�زيع اجل�ائز و املكافاآت املالية 

على الالعبني.

ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  �شهد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��� رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش ن����ادي تراث 
الإمارات بح�ش�ر ال�شيخ الدكت�ر هزاع بن �شلطان بن 
بن  �شلطان  بن  خالد  الدكت�ر  وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د 
زايد اآل نهيان، �شباح ام�ش ال�شبت فعاليات ومناف�شات 
الي�م ال�شابع ملهرجان �شم�ه الرتاثي الثاين ع�شر الذي 
زايد  الإم���ارات ومركز �شلطان بن  ت��راث  ن��ادي  ينظمه 

وي�شتمر حتى م�شاء ال�شبت املقبل.
م�شابقة  مناف�شات  على  الفعاليات  برنامج  وا�شتمل   
بكار،  فطمان  “املزاينة” لفئة  الأ���ش��اي��ل  الإب���ل  جمال 
�شمن اأ�ش�اط: ال�شي�خ ومن يرغب من اأبناء القبائل، 
اجل��م��اع��ة ال��ف�����ش��ي، اجل��م��اع��ة ال��ذه��ب��ي، وال���ت���الد، كما 
ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى خ��ت��ام وت��ت���ي��ج ���ش��ب��اق ال��ت��دي لل�شل�قي 
ال��ع��رب��ي، وك��ذل��ك ا���ش��ت��م��رار ال�����ش���ط ال��ث��اين مل�شابقة 
ال�شعبي  ال�ش�ق  ن�شاطات  ت�ا�شل  اإىل  اإ�شافة  املحالب، 
وفلكل�رية  فنية  بفقرات  امل��ه��رج��ان  �شي�ف  وجمل�ش 
وت���راث���ي���ة جماهريية  ث��ق��اف��ي��ة  وم�����ش��اب��ق��ات  وت���راث���ي���ة 

وعرو�ش فنية لفرق الفن�ن ال�شعبية.
ج�لة �شم�ه

قام  نهيان قد  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  وك��ان   
يف �شاعة مبكرة من �شباح الي�م  بزيارة �شملت �شب�ك 
احلالل و�شاحة املزاينة واملجل�ش الرتاثي “احلظرية”، 
�شري  على  مبا�شرة  لل�ق�ف  الي�مية  ج�لتة  اإط���ار  يف 
خاللها  �شم�ه  والتقى  املهرجان،  وفعاليات  امل�شابقات 
بعدد  التقى  كما  املنظمة،  اللجنة  واأع�����ش��اء  ب��احل��ك��ام 
م���ن  م���الك وم��رب��ي الإب����ل واأه����ايل م��دي��ن��ة �ش�يحان، 
حيث قدم�ا ل�شم�ه تف�شيالت ح�ل م�شاركتهم يف هذا 
الدائم  �شم�ه  بح�ش�ر  م�شيدين   .. ال��رتاث��ي  احل��دث 
احلدث  فعاليات  وكافة  للم�شاركني  ودعمه  واهتمامه 
ال�شديدة  �شم�ه  ت�جيهات  بف�شل  الي�م  اأ�شبح  ال��ذي 

حدثا تراثيا عامليا بكل املقايي�ش.
يرغب  ومن  ال�سيوخ  �سوط  تت�سدر  »يــودة« 

من اأبناء القبائل
راعي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  وت���ّ�ج 
املهرجان الفائزين باملراكز الع�شرة الأوىل يف م�شابقة 
بكار،  فطمان  لفئة  الأ���ش��اي��ل  للمحليات  الإب���ل  جمال 
ب�ش�ط  ال�شباحية  للفرتة  بالفائزين  التت�يج  وا�شتهل 
انتزعت  حيث  القبائل،  اأبناء  من  يرغب  ومن  ال�شي�خ 
بن  �شيف  ال�شيخ  ملالكها  ي���دة  الناقة  ال�ش�ط  ���ش��دارة 
على  وح�شلت  نهيان  ال  حممد  ب��ن  �شيف  ب��ن  خليفة 
غالب  لبخيت  العا�شمة  الثاين  باملركز  وحلت  �شيارة، 
ل�شامل  ف��خ��ر  ث��ال��ث��ة  واأت����ت  امل��ن�����ش���ري،  غ��ال��ب  �شلطان 
�شلفه  وراب��ع��ة   املن�ش�ري،  �شنديه  خلفان  �شامل  حمد 
ل�شهيل مبارك حممد عن�ده العامري، وحلت خام�شة 
ك�شابه ل�شالح جابر بالقمدة العامري، وجاءت باملركز 
املنهايل، و�شابعة  ال�شاد�ش تكرمي ل�شلطان بن حمت�ت 
وثامنة  القحطاين،  علي  عاي�ش  حممد  مل�شفر  ي���ده 
وتا�شعة  املن�ش�ري،  �شاملني  �شعيد  عبيد  ملبارك  �شف�ة 
وعا�شرة  النهدي،  �شليم  بن  نا�شر  بن  ملحمد  ب��رزم��ان 

�شيخه ل�شهيل را�شد خلفان بالعباد املن�ش�ري.
»رج�ة” حتظى ب�ش�ط اأبناء القبائل الف�شي

اآل نهيان الفائزين  وتّ�ج �شم� ال�شيخ �شلطان بن زايد 
ال�ش�ط  الف�شي حيث ت�شدرت  القبائل  اأبناء  يف �ش�ط 

عبداهلل  حممد  لعبداهلل  رج����ه   املطية  الأول  باملركز 
ثانية  وح��ل��ت   ، ف��اخ��رة  �شيارة  على  وح�شلت  ال�شعدي 
وثالثة    ، القحطاين   علي  عاي�ش  لعلي حممد  جباره 
ع����زاوي ح��م��د حم��م��د ���ش��امل ح��م���ده حم��م��د املنهايل، 
وفازت باملركز الرابع النايف  لعمر بن قا�شم العامري، 
املنهايل  طناف  ب��ن  عي�شة  للبخيت  لكز�ش   وخام�شة 
ال�شبيعي  ع��ب��داهلل  ب��خ��ي��ت  مل��ح��م��د  ه��ي��اف��ه  و���ش��اد���ش��ة   ،
ال�شابع �شم�د ل�شيف بن حميد بن  ، وباملركز  املنهايل 
م�شلم  حممد  ل�شعيد  طيف  ،وثامنة  احل��شني   �شعيد 
عن�ده  ب��ن  ح��م��د  ل�شهيل  ميا�شة  وت��ا���ش��ع��ة   ، امل��ح��رم��ي 
بن  ب��ن حممد  ل�ش�يبق  وع��ا���ش��رة  قندهار   ، ال��ع��ام��ري 

�شعيد احلر�ش��شي.
القبائل  اأبــنــاء  جائزة  تنتزع  »م�سيحة” 

الذهبي
 ثم تّ�ج �شم� ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان بح�ش�ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ه���زاع  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ 
وال�شيخ الدكت�ر خالد بن �شلطان بن زايد اآل نهيان يف 
الفرتة امل�شائية الفائزين باملراكز الع�شرة الأوىل ل�ش�ط 
اأبناء القبائل الذهبي حيث انتزعت املركز الأول املطية 
م�شيحة لعمر بن قا�شم العامري وح�شلت على �شيارة ، 
فيما حلت ثانية �شيا�شة حلمد مبارك بالن�ش العامري 
ورابعة   ، امل��ع���يل  خلفان  حمد  لهالل  اأجم���اد  وثالثة   ،
 ، القحطاين  عاي�ش  ب��ن  حممد  العزيز  لعبد  ه��ق��اوي 
و�شاد�شة   ، املن�ش�ري  �شقر  بن  ل�شامل  مزنة  وخام�شة 
مرف�قة  و�شابعة   ، القحطاين  عاي�ش  ملحمد  اأف��ع��ال 
لفهد را�شد فهد الهاجري ، وثامنة تكرمي لنا�شر بن 
نخرية اخلييلي، وتا�شعة ب�شاير ملن�ش�ر نا�شر املنهايل . 

وعا�شرة حربة ملبارك م�شلم بن ال�شكران الرا�شدي.
 »مزون” تظفر بنام��ش التالد لأبناء القبائل

نهيان بح�ش�ر  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  وت���ج 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ه���زاع  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  بن  خالد  الدكت�ر  وال�شيخ 
ظفرت  حيث  القبائل،  لأبناء  التالد  ب�ش�ط  الفائزين 
�شاملني  �شعيد  عبيد  ملبارك  م��زون  املطية  الأول  باملركز 
امل��ن�����ش���ري وظ��ف��رت ب�����ش��ي��ارة ال�����ش���ط ، وح��ل��ت ثانية 
م�شيحة ملطر بن عن�د العامري، وثالثة جينار ل�شامل 
�شلطان  غالب  لبخيت  اثمان  وراب��ع��ة   ، ال��درع��ي  يحيى 
امل���ن�������ش����ري، وخ��ام�����ش��ة م��ث��اي��ل ل���زاي���د حم��م��د �شهيل 
الرا�شدي، و�شاد�شة املطية “يّف”  ل�شالح حممد �شعيد 
 ، الكعبي  �شامل  علي  ملعايل  ج��ب��ارة  و�شابعة  ال��ع��ام��ري، 
وثامنة نق�ة للمعايل علي �شامل الكعبي ، وتا�شعة رزة 
حلاكم  الظبي  وعا�شرة  الهاجري،  حمد  مبارك  �شامل 

مبخ�ت عبد اهلل املنهايل .
ال�شيخ  ال��ت��ق��ى �شم�  ال��ف��ائ��زي��ن  ف���رح وب��ه��ج��ة   وو���ش��ط 

عددا  الأول���ني  ال�ش�طني  تت�يج  بعد  زاي��د  بن  �شلطان 
من ال�شياح الأجانب الذين جتاوز عددهم مئتي �شائح، 
عر  فيما  ت��ذك��اري��ة،  ���ش���را  �شم�ه  م��ع  لهم  والتقطت 
ومنحهم  �شم�ه  بلقاء  و�شروهم  فرحتهم  عن  ال�شياح 

الفر�شة للتعرف على تراث الإمارات الأ�شيل.
واأكد الفائزون يف مزاينة ام�ش اأن الف�ز باجل�ائز لي�ش 
وليد امل�شادفة، بل ه� نتيجة جه�د م�شتمرة، م�شريين 
اإىل اأن ال�شتعداد للمهرجان يبداأ مبكراً قبل الدخ�ل 
والفحل،  الناقة  اختيار  حلظة  من  وذل��ك  املزاينة،  يف 
والتدريب  والتذليل  الرتبية  على  احلر�ش  ويت�ا�شل 
اإىل حلظة التت�يج. وو�شف املحكم�ن ملزاينات املهرجان 
مناف�شات الي�م بالق�ية واملميزة نظرا حلجم امل�شاركة 
ووج�د عدد كبري من الأ�شايل �شاحبة الأرقام واملراكز 

القيا�شية يف مزاينات الدولة واملنطقة.
مالك االإبل: �سكرًا �سلطان بن زايد

املهرجان  يف  املزاينة  اأ���ش���اط  مناف�شات  حتتدم  وفيما 
امل�شاركني،  الإب���ل  م��الك  ل��دى  احلما�ش  وت��رية  ترتفع 
فتحدث عاي�ش بن �شاملني الكثريي عن املهرجان هذا 
املناف�شات  اأث��رت  وا�شعة  م�شاركة  حقق  اأن��ه  مبينا  العام 
الفعالية  جن���اح  اإىل  اأدى  مم��ا  مب�����ش��ت���اه��ا،  وارت��ف��ع��ت 
واملهرجان، واأ�شاف الكثريي: حظينا ككل عام بح�شن 
ال�شيافة وباأج�اء الألفة التي جتمع بني اأبناء الإمارات 
واإخ�تهم من اخلليج، وه� اأمر لي�ش غريباً على �شلطان 
وال��رتاث، وتع�دنا  الأول لالإبل  الراعي  زاي��د، فه�  بن 

على كرمه الذي ل يحد.
امل�شارك  ال��ه��اج��ري،  حمد  م��ب��ارك  اهلل  عبد  اأ���ش��اد  كما 
اإىل ح�شن  الأ���ش��اي��ل  الإب���ل  اأ���ش���اط م�شابقة جمال  يف 
ك�نها  الفعاليات  اأهمية  على  م�ؤكدا  املهرجان،  تنظيم 
اإنتاج مميز، وهذا  اأو�شع، وتقدمي  تفتح املجال مل�شاركة 
واعتر  �شلطان.  ال�شيخ  �شم�  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً  حتقق  م��ا 
امل��ب��ذول��ة ت�����ش��ب يف خدمة  اأن ك��ل اجل��ه���د  ال��ه��اج��ري 
املالك وحتفيزهم لالهتمام بحاللهم، َواأ�شاف: “�شم� 
اآل نهيان يبحث عن الأف�شل،  ال�شيخ �شلطان بن زايد 
وهذا ما عهدناه من �شم�ه. ونحن ننتظر هذه املنا�شبة 
بفارغ ال�شر، ملا نحظى به من اهتمام �شم�ه  وتكرميه 
جلميع  نام��ش  وه��ذا  �ش�ط،  كل  يف  الع�شرة  للفائزين 

امل�شاركني. 
�سموه يتوج الفائزين بختامي ال�سلوقي العربي

بح�ش�ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  ت���ج 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ب��ن  ه���زاع  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  بن  خالد  الدكت�ر  وال�شيخ 
الفائزين يف �شباق ال�شل�قي العربي، مب�شاركة ثالثني 
الثالث  ي���م  ال��ذي ج��رى  ال�شباق  تاأهلت يف  كانت  �شلقا 
ع�����ش��ر م��ن ي��ن��اي��ر اجل�����اري، وج����رى ���ش��ب��اق ال��ي���م على 

�ش�طني، واحد للذك�ر واآخ��ر لالإناث، وح�شل كل من 
الفائزين الأولني يف ال�ش�طني على  �شيارة، فيما ح�شل 
كل من الفائزين باملركزين الثانيني على ج�ائز مالية 
باملركز  الفائزين  ح�شل  فيما  دره���م،  األ��ف   20 بلغت 

الثالث لكل �ش�ط على ع�شرة األف درهم .
لنا�شر دمل�ك  ال�شلق زعفران  الذك�ر حظي  �ش�ط  ويف 
�شيارة  ع��ن  ع��ب��ارة  قيمة  ج��ائ��زة  على  وح�شل   ، الكتبي 
ف���اخ���رة، واأت����ى يف امل��رك��ز ال��ث��اين ال�����ش��ل��ق ج��ن��اح حلمد 
خطاف  ال�شلق  الثالث  املركز  واحتل  املهريي،  حمدان 

ملتعب حارب جمعة البل��شي.
بن  لعامر  غر�ش�ق  ال�شلق  ح�شلت  الإن���اث  �ش�ط  ويف 
حممد ها�شم املن�ش�ري على املركز الأول، وح�شل على 
املركز  واأت��ت يف  ف��اخ��رة،  �شيارة  عبارة عن  قيمة  جائزة 
الثاين ال�شلق انقالب جلمعة بن خاطر اجلنيبي، فيما 

حلت ثالثة ال�شلق كرنفال لل�شيخ زايد املر املكت�م.
ح�سور كثيف لل�سياح 

 ي�����ش��ه��د م���ه���رج���ان ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي�����د ال����رتاث����ي منذ 
الذين  الأج���ان���ب  لل�شياح  ي���م��ي��اً  ح�����ش���راً  ان��ط��الق��ت��ه 
فرتتيه  تغطي  مت�ا�شلة  ج�لت  يف  فعالياته  يتابع�ن 
ال�شباحية وامل�شائية، متنقلني بني امل�شابقات املختلفة، 
الإماراتي  ال��رتاث  م��ف��ردات  على  كثب  عن  ومتعرفني 
الذي ميثل مهرجان �شلطان بن زايد متحفاً مفت�حاً 
�شم�  لروؤية  حتقيقاً  ودعمه  عليه  واملحافظة  لعر�شه 
نف��ش  يف  وتر�شيخه  ال���رتاث  بحفظ  امل��ه��رج��ان  راع���ي 

النا�شئة.
ح�ش�راً  ال�شابع  ي�مه  يف  ال�شعبي  ال�ش�ق  ج��ذب  فقد 
ك��ث��ي��ف��اً م���ن ال������زوار ال���ع���رب والأج����ان����ب، جت�����ل مئات 
التي  الدكاكني  على  ووق��ف���ا  ال�ش�ق،  جنبات  يف  منهم 
واأطعمة  واأزي���اء  عط�ر  من  ال�شعبية  املنتجات  تعر�ش 
تراثية. واأبدى كثري من ال�شياح الأجانب اهتماماً مبا 
املعرو�شات  عن  ا�شتف�شارهم  يف  ظهر  ال�ش�ق،  يح�يه 
وا�شتخداماتها ودللتها الرتاثية، وت�ثيقهم بال�ش�ر 

ملا حت�يه املحالت ممن معرو�شات.
�شي�ف  جمل�ش  �ش�ب  بعدها  ال�شَياح  وف���د  وت�جهت 
املهرجان، حيث قدمت فرقة �شقطرى للفن�ن ال�شعبية 
عر�شاً تراثياً من الرق�شات وامل��شيقى الرتاثية ق�بل 
اهتم�ا  ال��ذي��ن  ال�����زوار،  ق��ب��ل  م��ن  وامل��ت��اب��ع��ة  بالتفاعل 
بالتقاط ال�ش�ر والفيدي�هات لأداء الفرقة الذي نال 

ا�شتح�شان احل�ش�ر.
اأريام وعريب تلهبان حما�ش �سويحان 

�شهدت خ�شبة م�شرح ال�ش�ق ال�شعبي ليلة اأم�ش اجلمعة 
الفنانتان؛  اأح��ي��ت  اإذ  �ش�يحان،  ليلي  م��ن  مميزة  ليلة 
األهبتا  اأريام، والأردنية عريب حفاًل غنائياً  الإماراتية 
ف��ي��ه ح��م��ا���ش اجل��م��ه���ر ال��ك��ب��ري ال����ذي م���الأ املدرجات 

و�شاحة احلفل، قادماً من اأنحاء الإمارات بعد اأن اعتاد 
على اأم�شيات املهرجان الفنية منذ �شن�ات.

وا�شتهلت املطربة اأريام حفلها الغنائي الكبري باأغنيتها 
ال�شهرية  اأغنيتها  اإىل  بالإ�شافة  “�ش�يحان”،  املعروفة 
التي يحر�ش اجلمه�ر على �شماعها واخلا�شة بال�شيخ 
زايد “طيب اهلل ثراه” والتي مطلعها “متنني يف مثل 
ع���زة امل��ج��د م��� ج���ايف .. واحل�����ش��ى منها يف م��رياه��ا يف 
الكثري  وغريها  “الناقة”،  واأغنية  يكفيني”..  �ش�تها 
جم�شدين  احل�����ش���ر  معها  تفاعل  ال��ت��ي  الأغ����اين  م��ن 
م��ل��ح��م��ة وط��ن��ي��ة ام���ت���زج ف��ي��ه��ا ���ش��دو اأري������ام م���ع اإيقاع 

الرق�شات الرتاثية وال�شعبية الإماراتية.
�شن�ات، على  اأري��ام عن حر�شها، منذ  املطربة  وع��رت 
ح�ش�ر فعاليات املهرجان وامل�شاركة يف اأم�شياته الفنية، 
معربة عن عظيم تقديرها ل�شم� راعي املهرجان على 
ال���رتاث وع��ل��ى اهتمام  م��ا يبذله م��ن ج��ه���د يف حفظ 
���ش��م���ه امل������ش���ل ب��ت��ط���ر امل��ه��رج��ان، واع��ت��رت نف�شها 
جزءاً من هذا املهرجان امل�شطرد التط�ر الذي تعطي 
الذي  البهجة على وج�ه جمه�ره  ب��شعها لرت�شم  ما 

و�شفته بالأكرث من رائع.
ووا�شلت املطربة الأردنية عريب فقرات احلفل الغنائي 
احل�ش�ر  اأ�شعدت  التي  اأغنياتها  من  العديد  بتقدمي 
واأعربت  ال�شعبية،  بالرق�شات  م��ع��را  معها  وت��ف��اع��ل 
الت�ايل  على  الثالثة  للمرة  مب�شاركتها  �شعادتها  ع��ن 
الذي قالت عنه  واللتقاء بجمه�ر مهرجان �ش�يحان 
اإنه يتميز بالتط�ر والتنظيم املميز واحل�ش�ر امللح�ظ 
و�شعيهم  املنظمني  اهتمام  على  ي��دل  ال��ذي  للجمه�ر 
املهرجان  راع��ي  �شم�  حر�ش  وعلى  املهرجان،  لإجن��اح 
على جعل املهرجان عر�شا تراثيا �شن�يا، وعلى ت�اجده  
املهرجان واهتمامه بكل ما يت�شل  الدائم ط�ال فرتة 
التي  العني  باأنه  �شم�ه  وو�شفت  الإم��ارات��ي،  ب��ال��رتاث 
ل ت��ن��ام ل��ت��ح��ر���ش ت����راث الإم��������ارات.  وع���ر اجلمه�ر 
الذي تفاعل مع احلفل منذ بدايته عن �شروره بتن�ع 
كما  خا�شا،  اهتماما  الفن  واإي��الء  املهرجان،  فعاليات 
ال��ذي يحر�ش  املازمي،  الإم��ارات��ي حمم�د  ال�شاب  قال 
على ت�اجده باملهرجان كل عام، واأ�شاف: يتميز حفل 
فيما  للجمه�ر.  واملميز  الكبري  باحل�ش�ر  ال��ع��ام  ه��ذا 
ب�شحبة  ت�اجدت  التي  املن�ش�ري  اآمنة  ال�شيدة  اأ�شادت 
عائالتها، باملطربة اأريام ومبا قدمته من اأغاٍن مميزة 
تفاعل معها احل�ش�ر.. واأثنت على املطربة عريب وما 

حملته من حمبة وتفاعل وخفة ظل.
 »يف �شيافة �شلطان” على قناة اأب�ظبي الريا�شية

ال�شاد�شة  يف  الثانية،  الريا�شية  اأب�ظبي  قناة  تعر�ش 
الذي  �شلطان”  �شيافة  “يف  برنامج  م�شاء،  والن�شف 
ي���ع���ده ���ش��ع��ي��د ال��ب��ه��ن�����ش��اوي وي���خ���رج���ه حم��م��د ع���رب، 

البل��شي.  وفاطمة  ال��درع��ي  حمدان  من  كل  ويقدمه 
لفعاليات  القناة  تغطية  �شمن  ي��اأت��ي  ال��ذي  الرنامج 
�شي�ف  م��ن  ع���دداً  حلقة  ك��ل  يف  ي�شت�شيف  امل��ه��رج��ان، 
والفنانني  وال�شعراء  املمثلني  م��ن   ، وزواره  املهرجان 
وعازيف الآلت ال�شعبية واأ�شحاب ال�شالت، للحديث عن 
املهرجان وما فيه من حراك تراثي وثقايف واجتماعي، 
كما يقدم الرنامج تقارير من اأر�ش املهرجان تتناول 

خمتلف م�شابقاته وفعالياته.
»تدوير«.. من اأجل بيئة �سحيحة

ميثل مركز اإدارة نفايات اأب�ظبي “تدوير”، اأحد رعاة 
املهرجان  يف  جناحهم  على  القائم�ن  ويرى  املهرجان، 
ف��ر���ش��ة ل��ل��ت���ا���ش��ل م��ع ���ش��رائ��ح ك��ب��رية م��ن اجلمه�ر،  
جناح  يعر�ش  الت�عية:  من�شق  القبي�شي  عمر  فيق�ل 
الرتاثي،  زاي���د  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  م��ه��رج��ان  يف  “تدوير” 
الأر�شيات  بينها  م��ن  امل��رك��ز،  م�شانع  ملنتجات  من���اذج 
م�شنع  ينتجها  التي  واأل�انها  ا�شتخداماتها  مبختلف 
ت��دوي��ر امل��ط��اط. وت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة امل��رك��ز يف املهرجان 
بهدف ت�عية اجلمه�ر باخلدمات التي ي�فرها مركز 
امل�شاركة  ت��ه��دف  اإذ  “تدوير”،  اأب���ظ��ب��ي  نفايات  اإدارة 
واخلدمات  باملكبات  ب�ش�يحان  العزب  اأهل  تعريف  اإىل 
التي ي�فرها املركز، هذا بالإ�شافة اإىل ك�ن املركز اأحد 

الرعاة الر�شميني ملهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي.
املهرجان:  يف  م�شاركتهم  اأث���ر  ع��ن  القبي�شي  وي��ق���ل 
���ش��راء منتجاتنا،  ع��ل��ى  اجل��م��ه���ر  م��ن  اإق��ب��ال  “هناك 
والكثريون جاءوا و�شاأل�ا عن املنتجات امل�ج�دة. كذلك 
منتجاتنا”.  على  طلب  اأي�شاً  هناك  املهرجان  بخالف 
وعن دورهم يف ن�شر الت�عية ب�شكل عام، قال القبي�شي: 
املدار�ش والأماكن العامة واملنازل،  يف  بالت�عية  “نق�م 
بغر�ش التعريف بخدمات املركز، والرتكيز على اأهمية 
الف�شل بني النفايات من امل�شدر وه� البيت، لأن عمل 
هذه  ون��دع��م  ال��ن��ف��اي��ات،  ف�شل  على  ي��ق���م  “تدوير” 
الت�عية بطرق �شتى منها الق�ش�ش امل�ش�رة لالأطفال 
التي  امل�شانع  من  ع��دداً  للمركز  اأن  والكتيبات”، مبينا 
اإطارات  م�شنع  وه��ي  النفايات،  تدوير  اإع���ادة  يف  تعمل 
الأحجار،  الطبية، وك�ّشارة  النفايات  املطاط، وحمرقة 
اإ�شافة  ال�شماد،  وم�شنع  البال�شتيك،  تدوير  وم�شنع 
تعمل  امل�شانع  ه��ذه  النافقة.  احل��ي���ان��ات  حمرقة  اإىل 
اأب�ظبي،  نفايات  اإدارة  ملركز  البيئية  ل��الأه��داف  وف��ق��اً 
ال��ت��ي حت��رك ع���دداً م��ن اخل��دم��ات، اأه��م��ه��ا جمع ونقل 

النفايات، ومكافحة اآفات ال�شحة العامة.
برنامج اليوم الثامن

�شلطان  م��ه��رج��ان  فعاليات  م��ن  ال��ث��ام��ن  ال��ي���م  ي�شهد 
م�شابقة  يت�شمن  مكثفاً  ب��رن��اجم��اً  ال��رتاث��ي  زاي���د  ب��ن 
ج��م��ال الإب����ل الأ���ش��اي��ل »امل��زاي��ن��ة« لفئة ح��ق��اي��ق بكار 
املفت�ح،اجلماعة  الذهبي   : ه��ي  اأ���ش���اط  اأرب��ع��ة  �شمن 
الف�شي ، اجلماعة الذهبي، والتالد، ويت�شمن ا�شتمرار 
للمجاهيم  املحالب  مل�شابقة  الثاين  ال�ش�ط  مناف�شات 
ال�ش�ق  ن�شاطات  ت�ا�شل  وكذلك  اخل�اوير،  واملجاهيم 
جماهريية،  وتراثية  ثقافية  م�شابقات  م��ن  ال�شعبية 
وعرو�ش فنية لفرق الفن�ن ال�شعبية، حيث يك�ن على 
الذي  احلربي  جزاء  لل�شاعر  ال�شعرية  الأم�شية  راأ�شها 
�شي�قع يف ال�قت نف�شه دي�انه ال�شادر عن مركز زايد 

للدرا�شات والبح�ث بنادي تراث الإمارات.

مهرجان �سلطان بن زايد يدخل يومه ال�سابع

�صموه يتوج الفائزين مبزاينة فطمان بكار وال�صلوقي العربي
اأريام وعريب تتاألقان على م�سرح ال�سوق ال�سعبي ومئات ال�سياح يف �سويحان

ح�سلوا 27 ميدالية ذهبية  و 14 ميدالية برونزية

جمعه ال�صام�صي يكرم   فريق األعاب القوى  لنادي احلمرية  لفوزه بكاأ�ش رئي�ش الدولة
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الفجر الريا�ضي
فريق اأكادميية تيتيان يف اأبو ظبي ُيتّوج بلقب بطولة كا�ش رئي�ش الدولة للم�صارعة لالأ�صبال لعام 2018

تّ�ج فريق اأكادميية تيتيان يف اأب� ظبي بلقب بط�لة كا�ش رئي�ش الدولة 
2018، التي نظمها احتاد امل�شارعة واجل�دو  للم�شارعة لالأ�شبال لعام 
اأطلقه  ال��ذي  الحت��اد  ن�شاط  �شمن  كلباء  مبدينة  اليعربي  �شيف  ب�شالة 
والتي  الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  ت�جيهات  م��ع  جت��اوب��ا  زاي���د(  ع��ام  )�شعار  حت��ت 
�شهدت م�شاركة اأكرث من 180 لعبا من 9 فرق من املراحل العمرية التي 
متثلت يف فرق اأندية كلباء، الفجرية للفن�ن القتالية، ومركز العني، تراث 
واكادميية  اأب� ظبي،  تيتان يف  اكادميية  ال�شارقة،  دبي،  اليحر،  الم��ارات، 
امل�شتقبل الدولية و�شملت 10 اأوزان. وجاء ترتيب فرق البط�لة العمرية 
بح�ش�ل فريق اكادميية تيتيان اأب� ظبي على املركز الأول الذهبي بر�شيد 
 44 ميداليات ذهبية، والتي فاز بها الالعب خار�ش�ف �شاكي يف وزن   4
كجم، واحمد جا�شم يف وزن 57 كجم، وعي�شى العمري يف وزن حتت 68 
فريق  الثاين  املركز  يف  وجاء  كجم..  كجم، وزياد علي يف وزن حتت 85 

ح�شن  علي  حممد  اأحرزها  والتي  ذهبية  ميداليات  مركز دبي بر�شيد 3 
41 كجم،  اإبراهيم يف وزن حتت  اإبراهيم خليل  38 كجم،  يف وزن حتت 
وح�شني ال��رازي يف وزن حتت 52 كجم.. اما املركز الثالث فقد كان من 
الذهبية حمد  واأح��رز  و3 ف�شيات  ذهبية  بر�شيد  ال�شارقة  ن�شيب مركز 
بح�ش�ل  امل�شاركة  الفرق  ترتيب  وج��اء   .48 حتت  وزن  يف  الرحمن  عبد 
فريق اكادميية امل�شتقبل مفاجاأة البط�لة الذي حل رابعا بر�شيد ذهبية 
وذلك  ك��ج��م،   75 حت��ت  وزن  بذهبية  اأمي���ن  ي��ام��ن  لع��ب��ه  ب��ف���ز  وف�شية 
املركز  احتل  ال��ذي  العريق  القتالية  للفن�ن  الفجرية  فريق  ح�شاب  على 
را�شد  عبيد  الفجرية  ذهبية  واأح���رز  وبرونزية  ذهبية  بر�شيد  اخلام�ش 
عبيد، وال�شاد�ش فريق كلباء م�شت�شيف البط�لة، وحل �شابعا فريق مركز 
اليحر بالعني والثامن فريق نادي الرتاث ومركز العني التا�شع. وحر�شت 
باإ�شراف املدرب �شعبان ال�شيد على ر�شد  اللجنة الفنية ب�شعبة امل�شارعة 

اأبرز الالعبني ال�شاعدين دعما للمنتخبات العمرية التي ت�شتعد للعديد 
امل�شاركات  تلك  اأول  و�شتك�ن  القادمة،  والدولية  الإقليمية  امل�شاركات  من 
يف  ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  تقام  التي  لالأ�شبال  العربية  البط�لة 
الأندية  الفائزين من  تت�يج  البط�لة  القادم.. ومت يف ختام  �شهر مار�ش 
امل�شارعة  احت���اد  رئي�ش  ال��درع��ي  ثعل�ب  ب��ن  حممد  وث��م��ن  وال��الع��ب��ني. 
الثانية لتلك الفئة العمرية التي  واجل���دو بامل�شاركة املميزة يف البط�لة 
يحر�ش الحتاد على تنظيمها �شن�يا والتي تزامنت مع اطاللة عام زايد 
من البط�لت املحلية والإقليمية، التي  العديد  يت�شمن  والذي   ،2018
اعتمدها جمل�ش اإدارة الحتاد م�ؤخرا يف ظل ا�شرتاتيجية الحتاد اجلديد 
لهذا امل��شم، مبا ي�شهم يف طفرة امل�شارعة الإماراتية اعتمادا على قطاع 
املراحل العمرية والتي �شخر لها الحتاد كافة متطلبات النجاح مبا يحقق 

روؤية الحتاد امل�شتقبلية.

�شم�  ال�شارقة،  حاكم  ال�شم�  �شاحب  قرينة  دع��ت 
رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���اه��ر  ال�شيخة 
امل�ؤ�ش�شات  امل�������راأة،  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة  م���ؤ���ش�����ش��ة 
الر�شمية واخلا�شة واأفراد املجتمع، اإىل دعم املراأة 
النه��ش  اأن  م�ؤكدة  الريا�شي،  امليدان  يف  العربية 
ب�اقع الريا�شة الن�ش�ية يحتاج اإىل تكاتف اجله�د 
يف  اإيجابية  نتائج  اإىل  لل��ش�ل  امل�شرتك،  والعمل 
والقت�شادية،  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

والرتب�ية، والثقافية. 
ال�شتعدادات  ���ش��م���ه��ا  م��ت��اب��ع��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
النهائية للن�شخة الرابعة من دورة الألعاب العربية 
ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  تنظمها  التي  لل�شيدات  لالأندية 
فراير   12-2 من  الفرتة  خ��الل  امل���راأة  لريا�شة 
عربياً  ن���ادي���اً   69 ال�����ش��ارق��ة، مب�����ش��ارك��ة  امل��ق��ب��ل يف 
ال�شلة،  وك��رة  امل��ب��ارزة،  األعاب هي:  ت�شع  تتناف�ش يف 
الطاولة،  وك����رة  )ال��ف��رو���ش��ي��ة(،  احل����اج���ز  وق��ف��ز 
الطائرة،  وك����رة  وال�����ش��ه��م،  وال��ق������ش  وال��ك��ارات��ي��ه، 

واألعاب الق�ى، والرماية.
واأكدت �شم� ال�شيخة ج�اهر بنت حممد القا�شمي، 
امل����راأة  ي��ن��ظ��رون اإىل ري��ا���ش��ة  ال��ك��ث��ريي��ن ك��ان���ا  اأن 
البط�لت  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ي��رت��ب��ط  ح���دث���اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
اأنها  اإل  وامليداليات،  الك�ؤو�ش  نيل  على  والتناف�ش 
يف واق���ع الأم���ر جت���اوزت ذل��ك لت�شكل واح���دة من 
دعائم النه�شة احل�شارية لأي جمتمع، ول ميكن 
حتقيق تقدم فعلي وج�هري من دون تعزيز جتربة 

الريا�شة الن�ش�ية يف العامل العربي. 
واأ�شارت �شم�ها اإىل اأن بداية انطالقة دورة الألعاب 
لالأندية العربية لل�شيدات، قبل �شتة اأع�ام، �شكلت 
لأن هذا احلدث  ال�شارقة نظراً  اإم��ارة  اأم��ام  حتدياً 
تردد  ال��ت��ي  العربية،  املجتمعات  على  ج��دي��داً  ك��ان 
بع�شها يف منح امل�اهب الريا�شية الن�شائية الفاعلة 
فيه فر�شة امل�شاركة، لعتبارات خمتلفة ا�شتثمرتها 
الدورة ل�شالح املراأة، حيث منحتها كل الإمكانيات 
ميادين  بلدها يف  علم  رف��ع  على  ق��درات��ه��ا  لإث��ب��ات 

املجد. واأ�شافت �شم� ال�شيخة ج�اهر القا�شمي اإن 
الإجن���ازات التي حققتها دول��ة الإم���ارات يف جمال 

امل��راأة، وحر�شها يف ال�قت ذاته على تق�ية  متكني 
الطريق  ال�شقيقة، مهد  الدول  الأخ�ة بني  اأوا�شر 

اأم�����ام ال������دورة ل��ت��ك��ر وت��ت��ط���ر يف غ�����ش���ن اأع�����ام 
ملعظم  جامعة  الرابعة  ن�شختها  يف  لت�شبح  قليلة، 

للمراأة  املنا�شبة  املن�شة  م���ف��رة  العربية،  البلدان 
الإقليمية  للبط�لت  وال�شتعداد  لتناف�ش  العربية 

اإن حم���ري��ة ريا�شة  ���ش��م���ه��ا:  وال��دول��ي��ة. وق��ال��ت 
القطاعات  م��ن  بالكثري  ارتباطها  م��ن  ت��اأت��ي  امل���راأة 
يعني  الريا�شية  امل���راأة  ع��ن  فاحلديث  الرئي�شية، 
احلديث عن جمتمع يعي متاماً مفه�م الريا�شة، 
وميار�شها كاأ�شل�ب حياة، وه� ما يحقق هدف بناء 
جمتمع �شحي، قادر من خالل طاقات اأفراده على 
التنمية  يف  وامل�شاهمة  النه�شة  م�شروع  ا�شتكمال 

امل�شتدامة التي ترتك تاأثرياً ط�يل الأمد.
املراأة:  لريا�شة  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  رئي�شة  واأ�شافت 
ل ميكن قيا�ش اأهمية ريا�شة املراأة و�شرورة دعمها 
بع�ش  تك�شفها  ال��ت��ي  الأرق����ام  اإىل  النظر  دون  م��ن 
الأمرا�ش  على  النفاق  معدلت  ح�ل  الإح�شاءات 
الناجتة عن غياب منط احلياة ال�شحي والريا�شي 
املثال  �شبيل  على  ال�شمنة،  تكّلف  املجتمع، حيث  يف 
العامل نح� تريلي�ين دولر اأمريكي �شن�ياً، وه� ما 
يقارب %2.8 من الناجت املحلي الإجمايل العاملي، 
اإنتاجيته  تقل  بال�شمنة  امل�شاب  ال�شخ�ش  اأن  كما 

بنح� %50 عن ال�شخ�ش الريا�شي.
واأو����ش���ح���ت ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ��ة ج����اه���ر ب��ن��ت حممد 
للم�ؤ�ش�شات  اأن هذه الأرقام ت�شكل دافعاً  القا�شمي، 
لتك�ن  امل�����راأة،  ري��ا���ش��ة  ب���اق��ع  للنه��ش  والأف�����راد 
الريا�شة  لتكري�ش  الأ�شا�شية  الدعائم  من  واح��دة 
�شتبني  الريا�شية  فاملراأة  معي�شي،  واأ�شل�ب  كنمط 
اأ����ش���رة ت��ع��رف اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ش��ة، و���ش��ت��ن��ق��ل ثقافة 
يف  لت�شهم  الجتماعي،  ل��شطها  البدنية  ال�شحة 

اإن�شاء جمتمع يتمتع اأفراده بال�شحة وال�شعادة. 
تعزيز جه�د  ت�شهم يف  الريا�شة  اأن  �شم�ها  وبينت 
متكني املراأة على خمتلف امل�شت�يات، خ�ش��شاً اأنها 
ت�شكل نح� ن�شف �شكان العامل العربي الذين يقدر 
370 ملي�ن ن�شمة، وه� ما ي�شعنا  عددهم بنح� 
اأم��ام راأ���ش م��ال ب�شري كبري وق���ة ح�شارية قادرة 
حمطات  اإىل  باأ�شرها  العربية  املنطقة  نقل  على 
احلالية  الأج��ي��ال  منها  ت�شتفيد  ج��دي��دة،  تنم�ية 

واملقبلة. 

خالل متابعتها اال�ستعدادات النهائية لدورة االألعاب العربية لالأندية لل�سيدات

جواهر القا�صمي: الريا�صة الن�صوية واحدة من دعائم النه�صة احل�صارية لأي جمتمع

حتت رعاية حممد بن خليفة بن زايد

الدولية بنز  مر�صيد�ش-  اجلولف  بطولة  للفرو�صية” ي�صت�صيف  “العني 
•• العني - الفجر

الحد  الي�م  �شباح  ثلثاً  اإل  التا�شعة  ال�شاعة  يف  تنطلق 
للمحرتفني  الدولية  بنز  مر�شيد�ش-  اجل�لف  بط�لة 
نادي  ي�شت�شيفها   والتي  اخلام�شة  ن�شختها  يف  واله�اة 
العني للفرو�شية والرماية واجل�لف بدعم من جمل�ش 
للحدث  الداعم  احلك�مي  ال�شريك  الريا�شي  اأب�ظبي 
بنز  ملر�شيد�ش-  احل�شري  ال�كيل  لل�شيارات  وال�شرقية 
يف العني وع�ش� جمم�عة الفهيم، والتي كانت قد بداأت 
يف العام 2014. وت�شتمر املناف�شات بني امل�شاركني ملدة 
الأول  امل�افق  املقبل  اخلمي�ش  ي�م  وتختتم  اأي��ام  خم�شة 
م��ن ف��راي��ر ال���ق���ادم  وي��ق��ام احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي وت�زيع 
حفل  مع  روتانا  العني  فندق  يف  الفائزين  اجل�ائزعلى 

ع�شاء  للم�شاركني.
واجل�لف  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  ال��ع��ني  ن���ادي  ويتطلع 

املا�شية  الأربعة  الن�شخ  يف  حققه  ال��ذي  النجاح  مل�ا�شلة 
الدولية للمحرتفني  بنز  لبط�لة اجل�لف مر�شيد�ش- 
القادمة  الفرق  بني  مناف�شة  البط�لة  وت�شهد  وال��ه���اة 
ال�احدة  امل��ب��اراة  يف  وي�شارك  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 
حمرتفاً واحداً وثالثة من اله�اة وت�شتمر املناف�شة بني 
ي�شهد  بينما  الأبطال  لتحديد  اأي��ام  لثالثة  الفرق  هذه 
الي�م الرابع والأخري املناف�شة بني املحرتفني ل�شتكمال 
على  ال��ه���اة  ال��الع��ب���ن  يتناف�ش  بينما   ، ح��ف��رة   72 ال 
 .2018 بنز  الفردي على جائزة  مر�شيد�ش  امل�شت�ى  
بن  بن خليفة  ال�شيخ حممد  �شم�  ق��ال  له  ت�شريح  ويف 
جمل�ش  رئي�ش  التنفيذي  املجل�ش  ع�ش�  نهيان  اآل  زاي��د 
اإن  واجل���ل��ف:  وال��رم��اي��ة  للفرو�شية  العني  ن��ادي  اإدارة 
اإدارة النادي فخ�رة جدا با�شت�شافة هذا احلدث البارز 
مرة اأخرى بهدف اتاحة الفر�شة للمتناف�شني لإكت�شاب 
امل��زي��د م��ن اخل���رة يف ري��ا���ش��ة اجل���ل��ف. وت�شكل هذه 

واجل�انب  الثقافات  لتبادل  ج��دي��دة  فر�شة  البط�لة 
متنياتي  باأطيب  اأت��ق��دم  اأن  واأود  الأخ���رى،  الجتماعية 

والت�فيق والنجاح جلميع امل�شاركني.
�ش�ف  البط�لة  م��ن  الن�شخة  ه��ذه  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ت�شهد ع�دة الالعب الريطاين األيك�ش وريجلي الفائز 
لقبه وح�شد اجلائزة  للدفاع عن   2017 ببط�لة عام 
املالية البالغ قدرها 28000  ي�رو. ومن جهة اأخرى 
اأو�شح حممد را�شد النا�شري، املدير العام لنادي العني 
بالفخر  “ن�شعر  قائاًل:  واجل�لف  والرماية  للفرو�شية 
العني  ل��ن��ادي  لختيارها  املنظمة  اجل��ه��ة  لثقة  العميق 
للفرو�شية لكي ي�شت�شيف مرة اأخرى هذا احلدث املتميز 
والرائع. وناأمل اأن تعزز هذه البط�لة التي ت�شت�شيفها 
لعبي  بني  احلميمة  ال�شداقة  اأط��ر  اخل�شراء  املدينة 
جافن  وق��ال   .“ بينهم  فيما   العالقة  وتق�ي  اجل�لف 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  يف  اجل�لف  ن��ادي  مدير  �شابيل 

البط�لة واحدة من  :”تعتر هذه  والرماية واجل�لف 
بالنادي ودائما ما نتطلع لتنظيمها  الرئي�شة  الأح��داث 
يف كل عام، وعليه فاإننا نرحب بجميع الفرق يف مدينة 
العني. يع�د هذه املرة بع�ش املناف�شني الذين �شارك�ا يف 
الن�شخ املا�شية بينما هنالك لعب�ن ي�شارك�ن لأول مرة، 
واأنا متاأكد من اأنه �شيك�ن حدثاً كبرياً ، ومن الرائع اأن 
بهذا احل��دث جنباً  اأخ��رى  بنز مرة  ترتبط مر�شيد�ش- 

اإىل جنب مع جمل�ش اأب�ظبي الريا�شي”.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال حم��م��د امل���م��ن��ي م��دي��ر ع���ام �شركة 
هذا  م��ن  ج���زءاً  ن��ك���ن  اأن  ي�شرنا  ل��ل�����ش��ي��ارات:  ال�شرقية 
الت�ايل  لل�شنة اخلام�شة على  املتميز  الريا�شي  احلدث 
بالتعاون مع نادي العني للفرو�شية والرماية واجل�لف 
الجتماعية  امل�ش�ؤولية  اإن  الريا�شي.  اأب�ظبي  وجمل�ش 
تعتر اأول�ية لل�شرقية لل�شيارات ونحن ن�شعى با�شتمرار 

لتحقيق النجاح امل�شرتك عاماً بعد عام.

اأج���اء احلر�ش ال�طني على  جل�شة ريا�شية �شادتها 
تط�ير ال�اقع الريا�شي يف اإمارة ال�شارقة وم�ا�شلة 
خططها  ودع��م  الريا�شية  امل�ؤ�ش�شات  بكافة  الهتمام 

وبراجمها وم�شاركاتها املحلية والدولية.
وذلك من خالل وقائع اجلل�شة التي عقدها املجل�ش 
ال�شارقة من �شباح ي�م اخلمي�ش  ال�شت�شاري لإمارة 
النقا�شات  ل��ه��ا  واأف�����رد  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  مب��ق��ره يف 
امل�شتفي�شة التي تعزز من م�شت�ى التناف�ش يف كافة 
الأل���ع���اب ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��الأن��دي��ة وال��ن��ه������ش مب�شت�ى 
وع�ش�ات  اأع�����ش��اء  م��داخ��ل��ة  ت�شمنت  ح��ي��ث  اأدائ���ه���ا 
املجل�ش خالل اأطروحاتهم على م�اد م�شروع القان�ن 
الريا�شي  القطاع  فى  احل�كمة  نظم  تطبيق  اأهمية 

ورعاية امل�هبني وت�فري بيئة احرتافية.
جاء ذلك خالل جل�شة املجل�ش التا�شعة التي عقدها 
وناق�ش فيها م�شروع  قان�ن جمل�ش ال�شارقة الريا�شي 
رئي�ش  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  بح�ش�ر 
نائب  املدفع  �شامل  وعلي  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ش 
رئي�ش جمل�ش ال�شارقة الريا�شي وامل�شت�شار الدكت�ر 
من�ش�ر حممد بن ن�شار مدير عام الإدارة القان�نية 
عبدالرحمن  وع��ب��دال��ع��زي��ز  احل���اك���م  ���ش��م���  مب��ك��ت��ب 
ال��ن���م��ان اأم����ني ع���ام جم��ل�����ش ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي و 
م�شبح �شعيد بالعجيد الكتبي ع�ش� جمل�ش ال�شارقة 
الريا�شي وندى ع�شكر النقبي ع�ش� جمل�ش ال�شارقة 
الريا�شي والدكت�ر حممد عبدالعظيم حمم�د خبري 
ال�شارقة  مبجل�ش  امل�ؤ�ش�شي  والتميز  ال�شرتاتيجية 

خ�لة  تراأ�شتها  التي  اجلل�شة  ب��داي��ة  ويف  الريا�شي. 
اأكدت  ال�شت�شاري  املجل�ش  رئي�شة  املال  عبدالرحمن 
ال�شارقة  جمل�ش  تنظيم  قان�ن  م�شروع  اأهمية  على 
احلك�مية  امل��ج��ال�����ش  اأح���د  يخ�ش  ك�نه   ال��ري��ا���ش��ي 
ال��ن��ه������ش باحلركة  الإم�����ارة وي��ع��زز من   ال��ه��ام��ة يف 
الريا�شية يف الإمارة وتنفيذ �شيا�شة الدولة والإمارة 

يف املجال الريا�شي قائلة:
م�شتفي�شة  مناق�شة  م��ش�عها  يف  الي�م  جل�شتنا  اإن 
يف  ال��ه��ام��ة  املجال�ش احلك�مية  اأح���د  ق��ان���ن  مل�����ش��روع 
على  ن�شعه  واخت�شا�شاته  اأدوراه  ولأهمية  الإم���ارة 
جمل�ش  اإن��ه  وامل�ش�رة،  ال��راأي  وتبادل  املناق�شة  ب�شاط 
ُيعنى  ما  تنظيم  قان�ن  وم�شروع  الريا�شي  ال�شارقة 
به من اأعمال، والذي متثل اأهدافه غاية يف الأهمية 
الإمارة،  يف  الريا�شية  باحلركة  النه��ش  خالل  من 
الريا�شي  املجال  والإم��ارة يف  الدولة  �شيا�شة  وتنفيذ 
وال�شبابية  الريا�شية  والأن�شطة  بالرامج  والرتقاء 
من اأجل حتقيق نتائج ملم��شة على �شعيد املناف�شات 

املحلية والإقليمية والدولية.
ريا�شية  بيئة  ت���ف��ري  اأه��م��ي��ة  اإىل  كلمتها  يف  لف��ت��ة 
ال�شباب ريا�شياً  ت�شاعد على رفع م�شت�ى  احرتافية 
ورع���اي���ة م���اه��ب��ه��م وك��ذل��ك م�����ش��اع��دة ال�����ش��ب��اب على 
البدنية  لياقتهم  وتط�ير  فراغهم  اأوق���ات  ا�شتثمار 
امل�����ش��ارك��ة يف العمل  ال�����لء والن��ت��م��اء وروح  وغ��ر���ش 

اجلماعي.
بعدها األقى ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي رئي�ش 

جمل�ش ال�شارقة الريا�شي كلمة جاء فيها : يت�شرف 
جمل�ش ال�شارقة الريا�شي ب�ج�ده الي�م معكم حتت 
لها  وم��ازال��ت  كانت  ال�شت�شاري  والتي  املجل�ش  قبة 
ب�شمات وا�شحة يف بناء وتط�ير املنظ�مة الت�شريعية 
للعديد من امل�ؤ�ش�شات يف اإمارة ال�شارقة واأ�شمح�ا يل 
يف بداية كلمتي باأن ارفع اأ�شمي اآيات ال�شكر والمتنان 
اىل ح�شرة �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�ش� املجل�ش الأعلى حاكم ال�شارقة 
ح��ف��ظ��ه اهلل  و���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د بن 
رئي�ش  احل��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  وىل  القا�شمي  �شلطان 
املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�شارقة حفظه اهلل  و�شم� 
ال�شيخ عبد اهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
على ما يقدم�نه من دعم ورعاية لكافة القطاعات يف 
وغريها  والريا�شية  وال�شحية  التعليمية  الم���ارة  
الن�شان  بناء  يف  ت�شاهم  التي  اخلدمات  خمتلف  من 
على  واملقيمني  للم�اطنني  الكرمية  احلياة  وحتقيق 

اأر�ش هذه الإمارة. 
كلمته  يف  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  وت��اب��ع 
اأمام املجل�ش ال�شت�شاري : لقد اأ�شدر �شاحب ال�شم� 
املر�ش�م المريي رقم 34 ل�شنة 2006 ب�شاأن اأن�شاء 
اثنا  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  اأي  الريا�شي   ال�شارقة  جمل�ش 
اأو  تعديل  اأي  خاللها  يحدث  مل  ما�شية  �شنة  ع�شر 
العديد من  بالرغم حدوث  املر�ش�م   اأ�شافة يف م�اد 
والمارة  ال��دول��ة  يف  الريا�شي  القطاع  يف  التغريات 
خ��الل تلك ال��ف��رتة فلقد ا���ش��ت��ح��داث م��ا ي��ق��ارب من 

والت��شع  ال�����ش��ارق��ة  ام���ارة  يف  ج��دي��دة  ان��دي��ة  ثمانية 
الالعبني وتطبيق  ع��دد  وزي���ادة  الأل��ع��اب  يف خمتلف 
الح����رتاف يف ك��رة ال��ق��دم وم��ا تبعة م��ن حت��دي��ث يف 
البينة التحتية لالأندية لتالئم متطلبات الحرتاف 
وا�شتحداث  لالأندية  التنظيمية  الهياكل  يف  وتعديل 
الأندية  انت�شار  اأت�شاع  اىل  بالإ�شافة  وظائف جديدة 
اخلا�شة وزيادة عدد الحداث والفعاليات الريا�شية 
على  احل�كمة  نظم  وتطبيق  الأم���ارة  يف  تنظم  التي 

القطاع الريا�شي.
وا�شار اإىل اأنه ومن منطلق تطلعات املجل�ش الريا�شي 
ن��ح��� اإط����الق م��رح��ل��ة ج��دي��دة للعمل ال��ري��ا���ش��ي يف 
بها  الريا�شي  القطاع  تنظيم  على  الم��ارة  وحر�شه 
امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  على  احل���ك��م��ة  م��ب��ادئ  وتطبيق 
وج�د  من  لب��د  لإ�شرافه  كان  اخلا�شعة  الريا�شية 
القيام  خالله  من  املجل�ش  ي�شتطيع  قان�نى  ت�شريع 
بتلك املهام واأ�شدرا العديد من الل�ائح التي ت�شاعده 
على حتقيق اأهدافه م�شددا يف كلمته بق�له : والي�م 
ن�شد على ايديكم جميعا من اجل التعاون معنا نح� 
�شرورة وج�د قان�ن للمجل�ش الريا�شي ي�شتطيع من 
خالله حتقيق كافة اأهدافه وا�شرتاتيجيته وممار�شة 
للريا�شة  اأف�شل  م�شتقبل  وحتقيق  �شالحياته  كافة 

يف الإمارة البا�شمة.
بعدها تلت الع�ش�ة هيام احلمادي مقررة جلنة �ش�ؤون 
اللجنة  والثقافة والإعالم ب��شف  والتعليم  الرتبية 
من  ال����ارد  التقرير  الريا�شي  بالقطاع  املعنية  ه��ي 

اللجنة ب�شاأن م�شروع قان�ن تنظيم جمل�ش ال�شارقة 
املجل�ش م�شروع  اأع�شاء وع�ش�ات  الريا�شي. وناق�ش 
بندا  بندا  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ش  تنظيم  قان�ن 
اخت�شا�شات  كافة  م���اده يف  اأرائ��ه��م ح�له  وط��رح���ا 
املجل�ش ورقابته على اأندية الإمارة وما �شمه م�شروع 

القان�ن من خم�شة وع�شرين مادة.
اإبداء  يف  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ش  ممثل�  قام  فيما 
وجهة نظرهم ح�ل م�شروع القان�ن وقدم عبدالعزيز 
القان�ن  وانعكا�ش  القان�ن  م�اد  عن  �شرحا  الن�مان 
بال�شاأن  وع���الق���ت���ه  ال���ري���ا����ش���ي  امل��ج��ل�����ش  اأداء  ع��ل��ى 

الريا�شي.
مدير  ن�شار  بن  من�ش�ر  الدكت�ر  امل�شت�شار  قدم  كما 
الراأي  احلاكم  �شم�  مكتب  يف  القان�نية  الإدارة  ع��ام 
ال��ق��ان���ين يف م�����اد م�����ش��روع ال��ق��ان���ن واأج������اب على 

ا�شتف�شارات الع�شاء والع�ش�ات على م�اده.

امل�شتقبل  يف  ودوره���ا  امل���راأة  ريا�شة  اإىل  التطرق  ومت 
ال��ق��ري��ب واأ����ش���اف الأع�����ش��اء وال��ع�����ش���ات ع����ددا من 
التعديالت على م�اد م�شروع قان�ن جمل�ش ال�شارقة 
واخت�شا�شاته  م��ه��ام��ه  م���ع  ل��ي��ت���اك��ب  ال���ري���ا����ش���ي 
امل�ؤ�ش�شات  ع��ل��ى  وال�����ش����راف  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ط���ي��ر  يف 
من  م�شتفي�شة  مناق�شة  وبعد  اإم���ارة.  يف  الريا�شية 
الريا�شية  امل�شرية  دعم  يف  والع�ش�ات  الع�شاء  قبل 
على  ال�شت�شاري  املجل�ش  ���ش��ادق  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 
م�شروع قان�ن تنظيم جمل�ش ال�شارقة الريا�شي مع 
اإدخال عدد من التعديالت. بعد ذلك وا�شل املجل�ش 
اأعماله مبناق�شة ت��شياته ب�شاأن �شيا�شة دائرة امل�انئ 
البحرية واجلمارك وال�ارد من جلنة اإعداد م�شروع 
الت��شيات باملجل�ش وبعد النقا�ش وافق املجل�ش على 
البحرية  امل���ان��ئ  دائ���رة  �شيا�شة  مبناق�شة  ت��شياته 

واجلمارك يف اإمارة ال�شارقة.

املجل�ش ال�صت�صاري لإمارة ال�صارقة يقر م�صروع قانون تنظيم جمل�ش ال�صارقة 
الريا�صي ويدخل عليه عددًا من التعديالت
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ف��وزني��اك���ي تت���وج ببط��ول���ة ا�صت���رالي���ا املفتوح����ة  

البطل الإماراتي را�صد الظاهري ين�صم لفريق توين 
كارت العاملي ملو�صم 2018 من �صباقات الكارتينج

ين�شم بطل الكارتينج الإماراتي امل�ه�ب 
الظاهري  را���ش��د  اأع������ام،  الت�شعة  اإب����ن 
الإي���ط���ايل   Tony Kart ل��ف��ري��ق 
لل�شباقات وه� خر مميز اأعطى النجم 
الإم���ارات���ي امل��زي��د م��ن احل��م��ا���ش مل��شم 
وذلك  الكارتينج  �شباقات  من   2018
�شلم  يرتقي معها  له  يف خط�ة جديدة 

ريا�شة ال�شيارات.
ه��ذا وق��د اأك��م��ل البطل الإم���ارات���ي )9 
���ش��ن���ات( م������ش��م��اً ح��اف��اًل ب���الإجن���ازات 
خ����الل ال���ع���ام امل���ا����ش���ي وخ�����ش������ش��اً يف 
اإيطاليا حيث �شجل الإنت�شارات و�شعد 
ب�شكل  ون��اف�����ش  ال��ت��ت���ي��ج  م��ن�����ش��ات  اإىل 
م�شتمر يف املراكز املتقدمة مع �شائقني 

اأكر منه �شناً واأكرث خرة.
 Tony ين�شم را�شد الظاهري لفريق
واأعرق  اأه��م  اأح��د  وه�  امل�شنع   Kart
ال���ع���امل، وهذا  ال��ك��ارت��ي��ن��ج يف  ���ش��ان��ع��ي 
حققها  التي  النتائج  اأهمية  على  ي��دل 
�شجع  ما  وه���  الإيطالية  ال�شباقات  يف 
اإىل  را���ش��د  ع��ري��ق ل�شم  اإي��ط��ايل  �شانع 

�شف�فه وه� ل يزال يف �شن �شغرية.
���ش��ي��ب��داأ را���ش��د يف ال��ت��م��اري��ن م��ع فريق 
اإنطالق  قبل  قريباً   Tony Kart
اأوروب���������ا حيث  ال�������ش���ب���اق���ات يف  م��������ش���م 
و�شتجرى   ،Mini ف��ئ��ة  يف  �شي�شارك 
ال��ت��م��اري��ن ب��اإ���ش��راف م��درب��ني على قدر 
كبري م��ن اخل���رة وال��ك��ف��اءة مثل بطل 

العامل للكاريتنج مارك� اأرديج�.
اإيجابي  ب�شكل  تلك اخلط�ة  و�شتنعك�ش 
ك�ن  الريا�شية  ه��ذه  يف  م�����ش���اره  على 
عالقة  تربطه   Tony Kart فريق 

للف�رم�ل  ف������رياري  ب��ف��ري��ق  وط���ي���دة 
واح��د وحت��دي��داً م��ع اأك��ادمي��ي��ة فرياري 
حيث   FDA ال�������ش���ائ���ق���ني  ل���ت���ط����ي���ر 
اإعداد  اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
لفريق  م�شتقباًل  لالن�شمام  ال�شائقني 
فريق  اأن  الإ���ش��ارة  ال�شك�ديريا. وجت��در 
�شابقاً  ع����رف  ق���د   Tony Kart
م�شاركة اأبطال عامليني يف �شف�فه مثل 
فيتيل،  �شيبا�شتيان  ���ش���م��اخ��ر،  مايكل 
يارن� تروللي، �شك�ت �شبيد، ريان هنرت-
راي ودانيكا باتريك. وتعليقاً على ذلك 
ق���ال ع��ل��ي ال��ظ��اه��ري وال����د را����ش���د: اإنه 
تط�ر رائع يف م�شرية را�شد، وه� دليل 
ال�شاق  وع��م��ل��ه  را����ش���د  ت��ف��اين  اأن  ع��ل��ى 

هي   Tony Kart ث����م����اره.  ي����ؤت���ي 
الكارتينج  الأ�شماء يف  اأك��ر  واح��دة من 
م��ع ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ك��ب��رية و���ش��ج��ل حافل 
كبرية  خط�ة  اأنها  ال�شائقني.  اإن��ت��اج  يف 
ل���ل��دن��ا و���ش��ي��ك���ن ���ش��رف ك��ب��ري لرا�شد 
الإمارات  ومتثيل  الفريق  مع  للت�شابق 
اأعلى  يف حلبات الكارتينج الدولية على 
اأكادميية  رئ��ي�����ش  واأ����ش���اف  امل�����ش��ت���ي��ات. 
ديف�ل:  ما�شيم�  لل�شائقني،  ف���رياري 
اأكادميية فرياري لل�شائقني اإىل  تهدف 
تدريب املهارات العالية يف عامل ريا�شة 
ال�����ش��ي��ارات. وع��م��ل��ن��ا م��ع امل���ه���ارات التي 
ال�شن  يف  ال�شغار  ال�شائقني  بها  يتمتع 

ه� الطريق ال�شحيح الذي نبداأ منه.

ان��ت��ظ��ار، ت���ج��ت ال��دمن��ارك��ي��ة ك��ارولي��ن ف�زنياكي  بعد ط���ل 
امل�شنفة ثانية بلقبها الأول يف بط�لت كرة امل�شرب الكرى، 
ا�شرتاليا  نهائي بط�لة  �شيم�نا هاليب يف  ام�ش على  بف�زها 
على  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف  ���ش��دارة  اىل  �شيعيدها  م��ا  امل��ف��ت���ح��ة، 

ح�شاب الرومانية.
فازت  ���ش��اع��ات،  ث��الث  لنح�  ا�شتمرت  م��ارات���ن��ي��ة  م��ب��اراة  ويف 
و4-6.  و6-3   )2-7( 6-7 ف�زنياكي على هاليب بنتيجة 
واأت����ى ف����ز ال��دمن��ارك��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 27 ع��ام��ا على 
اأول  اأي�شا عن  بعام واحد، والباحثة  التي ت�شغرها  مناف�شتها 

األقابها يف البط�لت الأربع الكرى، م�ؤثرا ومزدوجا.
لالعبات  العاملي  الت�شنيف  ���ش��دارة  اىل  �شتع�د  فف�زنياكي 
للمرة  عليه  تربعت  بعدما  الث��ن��ني،  ي�شدر  ال��ذي  املحرتفات 
اأ�شب�عا،   67 ط���ال  ال�شدارة  وبقيت يف   ،2010 عام  الأوىل 

دون ان حترز لقبا كبريا، مثلها مثل مناف�شتها.
لقبا كبريا،  دمن��ارك��ي��ة حت���رز  اول  ف���زن��ي��اك��ي،  وق��ال��ت 
لأع�ام  اللحظة  بهذه  “حلمت  خديها  على  وال��دم���ع 
الالعبة  م��ن  ال��ك��اأ���ش  ت�شلمها  ب��ع��د  م�شيفة  كثرية”، 
“�ش�تي  ك��ي��ن��غ  ج����ني  ب��ي��ل��ي  ال�������ش���اب���ق���ة  الأم����ريك����ي����ة 

يرجتف”.
اأ�شافت “اأنا ل اأبكي اأبدا، ولكنها حلظة عاطفية جدا”، 

مت�جهة اىل مناف�شتها الرومانية بالق�ل “اأريد تهنئة 
اآ�شفة لنه تعني علي  اأعلم انه ي�م �شعب، وانا  �شيم�نا، 

الف�ز الي�م ولكني واثقة من ان مباريات كثرية �شتجمعنا 
يف امل�شتقبل. كانت مباراة مذهلة”.

خطيبها  اىل  حت��ي��ة  ف����زي���اك���ي  وج���ه���ت  ك��م��ا 
ال�شلة  كرة  لعب  امللعب،  يف  احلا�شر 

ان���ت����ن���ي���� �شبريز  ����ش���ان  ن������ادي  م����ع 
الأمريكي ديفيد يل، قائلة “كنت 
اأردت  لنني  ال�شباح  ه��ذا  مت�ترة 
الف�ز واأنت عملت على تهدئتي”.

وك��ان��ت ف���زن��ي��اك��ي ت��خ������ش ثالث 
نهائي يف 43 م�شاركة يف البط�لت 

ال��ك��رى، و���ش��ب��ق ل��ه��ا ان خ�����ش��رت يف 
املتحدة  ال�����لي����ات  ب��ط���ل��ة  ن��ه��ائ��ي 

فال�شينغ  م���الع���ب  ع���ل���ى  امل���ف���ت����ح���ة 
ميدوز يف عامي 2009 و2014.

اإ�شابات  �شل�شلة  م��ن  ال��دمن��ارك��ي��ة  وع��ان��ت 
نتائجها  ت��راج��ع  اىل  ادت  املا�شية  الع����ام  يف 

املا�شي  امل��شم  يف  ب��ق���ة  ع���ادت  لكنها  وت�شنيفها، 
واأنهته بلقب بط�لة املا�شرتز لالعبات الثماين الوليات 

يف الت�شنيف العاملي.
افلتت  ال��ت��ي  ف�زنياكي  ق��دم��ت  ال�شبت،  النهائي  ويف 

يانا  الكرواتية  اأم��ام  الثاين  ال��دور  من اخل��روج من 
التقلبات  برغم  املباراة  بداية  منذ  ق�يا  اأداء  فيت، 

من  املحكمة  ب�شرباتها  وام��ت��ازت  �شهدتها،  التي 
اىل  التي دفعت هاليب  للملعب  اخلط اخللفي 

ف���زن��ي��اك��ي يف طريقها اىل ح�شم  ون��ف��ذت  اإرت��ك��اب الخ��ط��اء. 
املباراة يف �شاعتني و49 دقيقة، 25 �شربة رابحة مقابل 28 
خطاأ مبا�شرا، بينما جنحت هاليب يف 40 �شربة رابحة لكنها 

اركبت 47 خطاأ مزدوجا.
وخلفت ف�زنياكي المريكية �شريينا وليام�ش )حاملة الرقم 
ت�جت  التي   )23 مع  �شالم  الغراند  األقاب  ع��دد  يف  القيا�شي 
الكرى  �شقيقتها  ح�شاب  على  ا�شرتاليا  بلقب  املا�شي  العام 
لعدم  ال�شنة  ه��ذه  ملب�رن  عن  غابت  �شريينا  ان  ال  فين��ش. 

جه�زيتها بعد و�شع م�ل�دتها الأوىل يف اأيل�ل/�شبتمر.
ف�زنياكي.  �شديقتها  لف�ز  فخرها  عن  المريكية  واأع��رب��ت 
وكتبت عر ح�شابها على م�قع “ت�يرت”، “كنت مت�ترة جدا 
مل�شاهدة املباراة ولكن ا�شتيقظت �شباحا على خر ان كارولين 
وبطلة  اجل��دي��دة  الأوىل  امل�شنفة  ه��ي  ف���زن��ي��اك��ي 

ا�شرتاليا”.
هذه  ه��ل  ج���دا.  �شعيدة  “اأنا  اأ���ش��اف��ت 
دم�ع؟ اأجل”، متابعة “من عام اىل 
�شديقتي،  جدا  فخ�رة  اأنا  الي�م، 
الن�م  ميكنني  ل  ج���دا.  ف��خ���رة 

حتى الآن”
حزنها  ه��ال��ي��ب  ت��خ��ف  ومل 
خل�شارتها ثالث نهائي لها 

يف البط�لت الكرى.
�شهال  “لي�ش  وقالت 
الآن،  ال����ت����ح����دث 
ول��ك��ن��ي اأري����د 
ت�����ه�����ن�����ئ�����ة 

“كانت بط�لة  ب�شكل مذهل”، م�شيفة  لعبت  لقد  كارولين، 
من  اأمتكن  مل  لأنني  حزينة  اأن��ا  بالطبع  اإيل،  بالن�شبة  رائعة 

الف�ز الي�م ولكن كارولين كانت اأف�شل مني”.
وتابعت الرومانية “لكنني �شاأوا�شل القتال واآمل يف ان اأح�شل 
على حتد اآخر كما فعلت الي�م. انا حزينة لنني مل امتكن من 
احراز اللقب للمرة الثالثة، ولكن رمبا �شاأك�ن حمظ�ظة يف 

املرة الرابعة”.
وكان هذا النهائي الثالث اأي�شا لهاليب يف البط�لت الكرى، 
 2014 الفرن�شية  غارو�ش  رولن  نهائيتني يف  مباراتني  بعد 

و2017.
وبداأت ف�زنياكي املباراة بق�ة مع �شرعة يف التحرك فتقدمت 
ب�شرعة -3�شفر بعدما ك�شرت اإر�شال هاليب مبكرا يف ال�ش�ط 

الثاين.
املباراة  اج���اء  يف  تدريجيا  ودخلت  �شمدت  الرومانية  ان  ال 
 5-5 ال��ت��ع��ادل  اأدرك����ت  ث��م  التا�شع  ال�����ش���ط  التحية يف  ف���ردت 
و6-6، ال ان الدمناركية ح�شمت امل�قف يف ال�ش�ط الفا�شل 

.2-7
و�شهدت املجم�عة الثانية تبادلت ط�يلة من اخلط اخللفي 
ل �شيما يف ال�ش�ط الثالث الذي ا�شتغرق اكرث من 10 دقائق 
ك�شر  م��ن  هاليب  ومتكنت   .1-2 ال��روم��ان��ي��ة  بتقدم  وانتهى 
وحت�شم   ،3-5 لتتقدم  الثامن  ال�ش�ط  يف  مناف�شتها  اإر���ش��ال 

املجم�عة 6-4 على رغم تاأثرها باآلم يف فخذها الي�شر.
وطلبت الرومانية املعاجلة الفيزيائية يف هذه املجم�عة، ومت 

فح�ش �شغط دمها، وبدت انها تفتقد اىل الطاقة.
على  اأك���ر  بت�شميم  احلا�شمة  املجم�عة  ف�زنياكي  ودخ��ل��ت 
الف�ز، علما انها مل تفز باأي جمم�عة يف املباراتني النهائيتني 
اللتني �شبق لها خ��شهما يف البط�لت الكرى. ويف ظل ارتفاع 
درجات احلرارة يف املباراة التي اأجريت ليال )و�شلت اىل حدود 
ا�شرتاحة ع�شر  الالعبتني  املنظم�ن  30 درجة مئ�ية(، منح 

دقائق قبل بداية املجم�عة الثالثة.
انها  واأع��رف  الآن،  تعبة  باأنني  اأفكر  “كنت  ف�زنياكي  وقالت 
اأي�شا تعبت )...( كنت اأق�ل +ل ميكنني القيام بذلك )اللعب( 

بعد الآن. اأنا منهكة+”.
وانعك�ش التعب على الالعبتني يف املجم�عة الأخرية، اذ عانت 
كل منهما للحفاظ على اإر�شالها، وتبادلتا ك�شر الإر�شال ب�شكل 
متكرر: اأربع مرات لف�زنياكي وثالث لهاليب. وكانت الكلمة 
الأخرية للدمناركية عر كرات حمكمة ق�ية يف زاويا امللعب، 
ل��شع  م�شتقطعا  وقتا  املجم�عة  انها طلبت يف هذه  علما 

رباط ح�ل ركبتها الي�شرى.
ويف نهائي زوجي الرجال، فاز النم�ش�ي اأوليفر مارات�ش 
خ�ان  ال��ك���ل���م��ب��ي��ني  ع��ل��ى  بافيت�ش  م��ات��ي  وال���ك���روات���ي 
ليت�جا  و4-6،   4-6 ف��رح  وروب���رت  كابال  �شيبا�شتيان 

برابع لقب لهما يف البط�لت الكرى.
ال�ش�ي�شري  ب��ني  ال��رج��ال  ف���ردي  نهائي  الأح���د  وي��ق��ام 
روجيه فيدرر حامل اللقب وامل�شنف ثانيا، والكرواتي 

مارين �شيليت�ش ال�شاد�ش.

ن�ص��ف م�اراث�ون راأ�ش اخليم���ة تظ��اه���رة ريا�صي���ة وجمتمعي����ة دولي����ة
ت�شتعد اإمارة راأ�ش اخليمة لتنظيم الن�شخة ال�12 من ن�شف ماراث�ن 
ال�شم�  رع��اي��ة �شاحب  �شن�يا حت��ت  يقام  ال��ذي  ال���دويل  راأ����ش اخليمة 
ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي حاكم راأ�ش اخليمة يف فراير من كل 

عام.
ن�شف  يف  املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة  ال�شباقات  اأف�شل  اأح���د  ال�شباق  وي��ع��د 
لن�شف  الذهبي  الت�شنيف  درع  على  ح�ش�له  بعد  العامل  يف  امل��اراث���ن 
الق�ى ف�شال  لألعاب  ال��دويل  الحت��اد  الذهبي من  وال��شام  املاراث�ن 
على  دول ح�شلت   6 بجانب   2013 عام  الذهبي منذ  الت�شنيف  عن 
وك�ل�مبيا  وت�شيك��شل�فاكيا  الرتغال  وه��ي  الذهبي  المتياز  ه��ذا 

واإجنلرتا والهند وراأ�ش اخليمة.
ال��ذي انطلق يف فراير  ال��دويل  ويعتر ن�شف ماراث�ن راأ���ش اخليمة 
عام 2007 حدثا ريا�شيا عامليا بامتياز لنجاحه يف ا�شتقطاب اأبطال 

وريا�شية  جمتمعية  م�شاركة  و�شجل  العامل  دول  خمتلف  من  اللعبة 
اإىل  ينتم�ن  ال��ع��امل  دول  م��ن خمتلف  وع���داءة  ع��داء  اآلف  ال�3  تف�ق 
وترويجية لدولة  ريا�شية  فعالية  ك�نه  اىل جانب  �شن�يا  دولة   101
الإم��ارات وراأ���ش اخليمة ب�شكل خا�ش حيث يعك�ش ال�ش�رة الإيجابية 
الكرى  العاملية  الأح���داث  ا�شت�شافة  الإم���ارات وجناحها يف  دول��ة  عن 

بف�شل دعم القيادة الر�شيدة يف الدولة للريا�شة والريا�شيني.
ومنذ انطالق احلدث عام 2007 حظي ال�شباق بدعم ورعاية خا�شة 
من �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي حاكم راأ�ش اخليمة 
راأ�ش  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شع�د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شم�  و 
اخليمة لي�ا�شل م�شريته الناجحة عاما بعد عام ويحظى مبزيد من 
التي حتر�ش على  العاملية  الهتمام واملتابعة من قبل و�شائل العالم 
ا�شحاب  العامليني  البطال  العاملي وكذلك من  ونقل احلدث  الت�اجد 

�شباق  يف  وامل�شاركة  الت�اجد  على  يحر�ش�ن  الذين  القيا�شية  الرق��ام 
راأ�ش اخليمة وحتطيم الأرقام القيا�شية العاملية لتح�شني مراكز على 

�شلم الت�شنيف العاملي.
وحقق �شباق ن�شف ماراث�ن راأ�ش اخليمة الدويل العام املا�شي اجنازا 
جديدا بتحقيقه لقب الأغنى عاملياً بالن�شبة ل�شباقات ن�شف املاراث�ن 
بلغ  العامل والذي  املاراث�ن على م�شت�ى  �شباقات ن�شف  واأ�شرع م�شار 

جمم�ع ج�ائزه ملي�نا و245 األف درهم.
العدائيني  ال�شباق جند مناف�شة كبرية بني  �شرف  �شجل  وعطفا على 
الن�شخة الخري عام  الأوىل حتى  الن�شخة  والثي�بيني منذ  الكينيني 
6 �شباقات من  الكينيني يف  العدائني  فاز  الرجال  فئة  ففي   2017
اأ�شل 11 �شباق اع�ام 2007 2009- 2010- 2012- 2013- 
 -2011  2008 اأع���ام  �شباقات   5 بينما حقق الثي�بيني   -2017

كينية  �شيطرة  جند  ال�شيدات  فئة  ويف   -2016  -2015  -2014
 -2013  -2012  -2011  2008 ���ش��ب��اق��ات   8 ب���اق��ع  وا���ش��ح��ة 
لالثي�بيات  �شباقني  مقابل   -2017  -2016  -2015  -2014

وف�ز وحيد لرتكيا عام 2010.  -2009  2007
و مت حتطيم الرقام القيا�شية العاملية يف ن�شف ماراث�ن راأ�ش اخليمة 
وامل�شجل   2007 21 كيل� يف منا�شبتني عام  البالغ م�شافته  ال��دويل 
با�شم العداء الكيني �شامي ونغريو بزمن وقدرة 58 دقيقة و53 ثانية 
ويف الن�شخة اخلام�شة 2011 با�شم الكينية ماري كيتاين بزمن �شاعة 
ثانية ف�شال عن ذلك ا�شتطاعت الكينية ماري كيتاين  و50  دقائق   5
راأ���ش اخليمة  ماراث�ن  ن�شف  �شباق  بالف�ز يف  �شخ�شي  اجن��از  حتقيق 
2015- لت�شبح الأوىل   -2012  2011 اع���ام  3 ن�شخ  ال��دويل يف 

التي حتقق هذا الإجناز.

 يقف الكرواتي مارين �شيليت�ش عائقا وحيدا بني ال�ش�ي�شري روجيه 
فيدرر واللقب الع�شرين يف البط�لت الكرى لكرة امل�شرب، عندما 
اأوىل  امل��ف��ت���ح��ة،  ا���ش��رتال��ي��ا  ب��ط���ل��ة  ن��ه��ائ��ي  ال��ي���م الأح����د يف  يلتقيان 

بط�لت الغراند �شالم لهذا امل��شم.
النهائي  يخ��ش  ال���ذي  ع��ام��ا(   36( املخ�شرم  ال�ش�ي�شري  وي��ب��دو 
 2018 يف  يحقق  ان  من  قريبا  الكرى،  البط�لت  يف  له  الثالثني 
بداية مماثلة لعام 2017 الذي �شهد ع�دته بق�ة اىل مناف�شات لعبة 
�شجالتها  اإ�شمه يف  فيها، وطبع  والع�شرين  احل��ادي  يخ��ش م��شمه 

كاأحد اأف�شل من زاولها تاريخيا، ان مل يكن اأف�شلهم على الطالق.
ال�شرتالية  البط�لة  بلقب  املا�شي  العام  د�شن  عامليا،  ثانيا  فامل�شنف 
ال�شباين  �شد  ق���ي  نهائي  يف  ملب�رن،  مدينة  مالعب  على  املقامة 
التي  اأول عامليا حاليا. ويف ظل لعنة ال�شابات  رافايل نادال امل�شنف 
ل تزال ترتك اآثارها على “املاتادور” وال�شربي ن�فاك دي�ك�فيت�ش 
وال�ش�ي�شري �شتاني�شال�ش فافرينكا والريطاين اأندي م�راي، يبدو 
التي  ال�شابة  م��ع  يتعامل  كيف  وع��رف  ال�شنني  يعاند  ال��ذي  ف��ي��درر 
ميدان  يف  وح��ي��دا  اأب��ع��دت��ه ع��ن الأ���ش��ه��ر الأخ����رية م��ن ع��ام 2016، 
الكبار. واإ�شافة اىل اللقب الع�شرين، ي�شعى فيدرر اىل معادلة الرقم 
القيا�شي لعدد الألقاب يف ملب�رن باإحراز لقبه ال�شاد�ش، ليت�شاوى مع 
دي�ك�فيت�ش وال�شرتايل روي امير�ش�ن، علما ان الأخري اأحرز األقابه 
1968. والعام املا�شي، انفرد  قبل بدء تطبيق نظام الحرتاف عام 
النكليزية،  وميبلدون  بط�لة  األقاب  لعدد  القيا�شي  بالرقم  فيدرر 
نف�شه، وعانى  �شيليت�ش  نهائي خا�شه �شد  الثامن يف  اللقب  باإحرازه 

خالله الكرواتي من اإ�شابة م�ؤملة. ومع �شبعة األقاب امل��شم املا�شي، 
وعدم خ�شارة اأي جمم�عة يف بط�لة ا�شرتاليا هذا امل��شم، يتمتع 

فيدرر مب�شت�ى من الثقة املعززة قبل النهائي املقرر بدءا من 
ال�شاعة الثامنة والن�شف �شباح الأحد بت�قيت غرينيت�ش. 
وقال فيدرر قبيل النهائي انه ل يجد داعيا “لتح�شني اأي 
كان  اأدائ��ي  ان  م�شرور من  “اأنا  �شيء حتديدا”، م�شيفا 

جيدا منذ بداية البط�لة حتى الآن”.
اأ�شاف “فزت بكل املباريات دون خ�شارة اأي جمم�عة. الأكيد 

دون  النهائي  بلغت  اذا  ي��رام  م��ا  اأف�شل  على  ت�شري  الأم����ر  ان 
خ�شارة اأي جمم�عة”.

اأ�شاف “اآمل يف ان اأبداأ بالإر�شال ب�شكل جيد وعدم ال�ق�ع يف م�شاكل 
يف وقت مبكر. اآمل يف ان اأمتكن من قراءة اإر�شاله )�شيليت�ش( ب�شكل 

جيد”.
الكرواتي  م���اج��ه��ة  يف  �شجله  اىل  مطمئنا  النهائي  ف��ي��درر  وي��دخ��ل 
امل�شنف �شاد�شا، الفارع الط�ل )1،98 م( واملعروف باإر�شالته الق�ية. 
فمن اأ�شل ت�شع م�اجهات بينهما، مل يفز الكرواتي البالغ من العمر 

ن�شف نهائي بط�لة فال�شينغ  وذلك يف  واحدة،  �ش�ى مرة  عاما   29
يف  ال�حيد  لقبه  لإح��راز  طريقه  يف   ،2014 ع��ام  الأمريكية  ميدوز 
اأكد فيدرر  الكرى. ويف ت�شريحات �شحافية يف ملب�رن،  البط�لت 
ان مناف�شه “لي�ش �شخ�شا ياأتي اىل هنا ملجرد امل�شاركة )...( ف�زه يف 
بط�لة ال�ليات املتحدة املفت�حة اأظهر انه قادر على حتقيق ذلك”، اأي 

الألقاب الكرى. وبلغ فيدرر النهائي بعد ف�زه اجلمعة على مفاجاأة 
البط�لة ال�شرتالية، الك�ري اجلن�بي هي�ن ت�ش�نغ 1-6 

و5-2 ثم بالن�شحاب، يف مباراة ا�شتمرت نح� 62 
نف�شه  فيدرر  يجد  ذل��ك،  وبنتيجة  فقط.  دقيقة 

يف النهائي وقد اأنهى �شت مباريات يف ا�شرتاليا 
على  عمليا  اأم�����ش��ى  وه����  اأق����ل،  اأو  ب�����ش��اع��ت��ني 
و50  �شاعات  ع�شر  ملب�رن  يف  امللعب  اأر����ش 
دقيقة، اأي اأقل ب�شت �شاعات و13 دقيقة من 

فيدرر  اأك���د  ح��ني  ويف  ال��ك��روات��ي.  مناف�شه 
اجلمعة انه كان يف�شل خ��ش مباراة 

وطبيعية  ك��ام��ل��ة 
الك�ري  ���ش��د 

اجلن�بي 
لغ  لبا ا

من 

عامل  ه�  �شريع  ب�شكل  امل��ب��اراة  انتهاء  ان  يخف  مل  عاما،   21 العمر 
تطرح  العمر  م��ن  مرحلة  يف  ب��ات  ال�ش�ي�شري  ان  ل�شيما  اإي��ج��اب��ي، 
العديد من عالمات ال�شتفهام ح�ل قدرته على ال�شتمرار يف  فيها 
املناف�شة على اأعلى م�شت�ى. واعتمد فيدرر امل��شم املا�شي نظاما اأتاح 
له احلفاظ على لياقته البدنية لأط�ل فرتة ممكنة، بلج�ئه اىل عدم 
امل�شاركة يف العديد من الدورات ل�شيما كامل م��شم الدورات على 
املالعب الرتابية. وركز فيدرر على الدورات الكبرية، واأحرز 
اأح��رزه - لقبني كبريين  املا�شي - من �شمن ما  العام 

وثالثة األقاب يف دورات املا�شرتز لالألف نقطة.
ليفر  رود  ملعب  على  يتكرر  األ  يف  �شيليت�ش  وياأمل 
 ،2017 16 مت�ز/ي�لي�  يف ملب�رن الأحد، م�شهد 
لنادي  الرئي�شي  امللعب  على  ال��دم���ع  خانته  عندما 
عم�م انكلرتا يف لندن. واأكد الكرواتي حينه ان بكاءه 
مل يكن ب�شبب اأمل ال�شابة، بل لن هذه ال�شابة حت�ل 
دون تقدميه اأف�شل م�شت�ى ممكن يف مباراة على هذا 
القدر من الأهمية. ويخ��ش الكرواتي الأحد اأول نهائي 
“اأ�شعر انني  له يف ملب�رن، وقال يف ت�شريحات �شحافية 
املباريات  العديد من  ان  يف و�شع جيد فعال، على رغم من 
ل�شيما  �شاعات”،  ث���الث  م��ن  اأك����رث  ام��ت��دت  خ�شتها  ال��ت��ي 
ال�شابة يف  ب�شبب  ان�شحب  ال��ذي  ن��ادال  اأم��ام  النهائي  رب��ع 
املجم�عة اخلام�شة. اأ�شاف “امل�شت�ى الذي قدمته ط�ال 
واأنا  املا�شي،  العام  من  اأف�شل  األعب  جيدا.  كان  البط�لة 
تف�ق  ن�����ادال،  تخطيه  وب��ع��د  اأكر”.  ب�شكل  ه��ج���م��ي 
كايل  الريطاين  على  �شيليت�ش 
عامليا   49 امل�شنف  اإدم���ن��د 
 2-6 ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  يف 

و7-6 )7-4( و2-6.
ب�شكل  ���ش��ي��ل��ي��ت�����ش  وي���ع����ل 
الق�ية،  اإر�شالته  على  كبري 
البط�لة  ه��ذه  يف  معدله  وبلغ 
يف  “اآي�ش”  �شاحقا  اإر���ش��ال   18
املباراة. واعتر ان اأحد مفاتيح اللعب 
اإتاحة  ع���دم  ���ش��ي��ك���ن  ف���ي���درر  م���اج��ه��ة  يف 
الفر�شة له لرد الكرات، لأنه “اذا بداأنا بالرك�ش 
ت�شل  “عندما  اأ�شاف  الأم��ر �شعبا”.  �شيك�ن  الكرة،  خلف 
البط�لت اىل مرحلة ن�شف النهائي والنهائي، ي�شبح )فيدرر( 
اأف�����ش��ل واأف�����ش��ل وه���� ي��ق��دم ك���رة م�����ش��رب رائعة”، م��ت��اب��ع��ا “يف 

م�اجهته، املباراة تك�ن دائما حتديا كبريا”.

�صيليت��ش بي�ن في�درر ولقب�ه ال�� 20 يف الغ�ران�د �ص�الم  بيكيه يجدد عقده مع بر�صلونة غدا
اأعلن نادي بر�شل�نة اأن مدافعه جريارد بيكيه �شي�قع 
اأخرياً  اتفق  بعدما  الإثنني،  غدا  اجلديد  عقده  على 
قيمته  ج��زائ��ي  ب�شرط   2022 حتى  جت��دي��ده  على 

500 ملي�ن ي�رو.
الت�قيع على العقد �شيك�ن  باأن  النادي  واأف��اد 

بيكيه  اأن  اإىل  م�شرياً  ن���،  كامب  ملعب  يف 
�شيخ�شع بعد ذلك جلل�شة ت�ش�ير و�شيعقد 

م�ؤمتراً �شحافياً.
وكان بر�شل�نة قد اأعلن يف 18 من ال�شهر 

اجلاري اأنه ت��شل لتفاق مع بيكيه 
ل��ت��ج��دي��د ع���ق���ده ح��ت��ى 30 

ي����ن���ي���� )ح�����زي�����ران( 
اأن  على   ،2022
�شرطاً  ي�����ش��م��ل 

بقيمة  جزائياً 
ملي�ن   500

ي�رو.
اأن  ي������ذك������ر 
ب������ي������ك������ي������ه 
 3 0 (
ع�������ام�������اً( 

ب�������������داأ 

بينما   ،1997 عام  بر�شل�نة  يف  الريا�شية  م�شريته 
كان يف العا�شرة من عمره وتاأهل يف �شف�ف النا�شئني، 
الذي  ي���ن��اي��ت��د  مان�ش�شرت  اإىل  ان��ت��ق��ل   2004 ويف 
-2006 م��شم  �شاراغ��شا يف  اإىل  اأع��اره 

.2007
اإىل  بيكيه  ع��اد   2008 �شيف  ويف 
ب��ر���ش��ل���ن��ة ال����ذي ك���ان ي���درب���ه بيب 
غ�اردي�ل، مدرب مان�ش�شرت �شيتي 

حالياً.
ب�25  بيكيه  ت���ج  بر�شل�نة  وم��ع 
اأوروبا  اأبطال  ب��دوري  فاز  اإذ  لقباً 
 6 الإ���ش��ب��اين  وب��ال��دوري  م��رات   3
5 مرات وبكاأ�ش  امللك  مرات وبكاأ�ش 
5 م����رات  ال�������ش����ب���ر الإ�����ش����ب����اين 
وب��ك��اأ���ش ال�����ش���ب��ر الأوروب������ي 3 
 3 الأن��دي��ة  م��رات ومب�نديال 

مرات.
مباراة   424 بيكيه  وخ��ا���ش 

بقمي�ش بر�شل�نة. 
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جمتمع االمارات

بوادي مول ي�صّجل رقمًا قيا�صيًا يف عدد الّزوار
للمت�ش�قني  املف�شلة  العني وال�جهة  الأكر يف  امل�ل  ب�ادي م�ل،  ا�شتقبل 
يف الإمارات، 10،158،087 زائراً خالل العام 2017. و�شّجل امل�ل هذا الرقم 
القيا�شي يف عدد زواره �شن�ياً لنجاحه يف تقدمي املزيج املنا�شب من الت�ش�ق 

والرتفيه. 
وقال ب�شام �شالح، مدير الت�ش�يق يف ب�ادي م�ل: وّلت الأيام حينما كانت 
احلا�شر  ال�قت  ففي  الت�ش�ق.  ن�شاط  على  فقط  تقت�شر  الت�ش�ق  مراكز 
وامل�شروبات  الأطعمة  من  حمدودة  ل  خيارات  ت�فر  امل�لت  اأ�شبحت 
والعرو�ش الرتويجية اخلا�شة ومراكز الرتفيه ال�شتثنائية التي اأ�شبحت 
لتلبي  كبرية  ب�شرعة  تتنامى  اأنها  حيث  الزوار  من  كبري  اهتمام  حمط 

احتياجات اجلميع. 

الذي  “الرمي”  مهرجان  ا�شتقبل 
تنظمه �شركة الدار العقارية، اأكرث من 
ثمانية اآلف زائر خالل نهاية الأ�شب�ع 
من  الكبري  لالإقبال  ونتيجة  املا�شي، 
املقيمني والزوار، قامت الفعالية ي�مي 
26 و 27 يناير اجلاري. وي�شم برنامج 
الفعاليات  اأن�شطة  “الرمي”  فعاليات 
للت�ش�ق،  واأماكن  ترفيهية،  عرو�ش 
بالإ�شافة  ممتعة،  م��شيقية  وعرو�ش 
اإىل الأن�شطة الريا�شية واملطاعم التي 
الفعالية  و�شتتاح  املاأك�لت.  األذ  تقدم 
وحتى  ع�شراً   3 ال�شاعة  من  للجميع 

ال�شاعة 11 م�شاًء.
الع�ش�ية،  املاأك�لت  مطاعم  و�شتقدم 
جمم�عة  املتنقلة  الطعام  و�شاحنات 
الفريدة  املاأك�لت  اأ�شهى  من  وا�شعة 
واملحلية  العاملية  املطابخ  جميع  من 
لي�شتمتع الزوار بتذوق اأطيب املاأك�لت 
اأثناء م�شاهدتهم عرو�شا فنية خمتلفة 
اىل  بالإ�شافة  والغناء،  الرق�ش  من 

اأ�ش�اق الزه�ر والع�شل. 
والتجارب  الأن�شطة  �شتت�فر  كما 
تتفاوت  التي  ال�شيقة  الريا�شية 
على  والت�شلق  الي�غا،  درو�ش  بني 
“الرتامب�لني”.  على  والقفز  اجلدار 
وبالإ�شافة اإىل كل ذلك، مت تخ�شي�ش 
لعب  و�شاحات  الأطفال،  للعب  اأماكن 
اإ�شافية يف احلدائق ومبحاذاة ال�شاطئ، 
والفن�ن  الطبخ  ور�ش  عن  ف�شاًل 

والعل�م.

»�صيدات ال�صارقة« يعيد افتتاح حلبة التزلج على اجلليد 
ابن بطوطة مول ي�صتقبل 21 مليون زائر يف العام 2017

للت�ش�ق والرتفيه  “نخيل م�لز”  اإحدى وجهات  ابن بط�طة م�ل،  حقق 
والبيع بالتجزئة، رقماً قيا�شياً جديداً يف اأعداد زواره، بعدد جتاوز21 ملي�ن 
زائر خالل عام 2017. �شاهم التدفق الكبري لل�شياح على اإمارة دبي، وامل�شاريع 
العقارية ال�شكنية التي مت تط�يرها م�ؤخراً يف املناطق املجاورة، اإىل جانب 
قائمة مميزة من املتاجر، يف حتقيق اأكر عدد زوار منذ افتتاح ابن بط�طة 
م�ل.  ويف تعليقه على هذا الإجناز، قال عمر خ�ري املدير التنفيذي ل��شركة 
حيث �شهد  نخيل م�لز: كان 2017 عاماً مميزاً لنم� اأعمال “نخيل م�لز”، 
وامل�شتاأجرين.  ف�شاًل عن  الزوار  قبل  من  كبرياً  تدفقاً  ابن بط�طة م�ل 
اأدى  ما  وه�  املحيطة،  املناطق  ال�شكنية يف  للم�شاريع  املت�ا�شلة  الت��شعات 
الزوار، م�شجاًل بذلك ما  اأعداد  القيا�شي يف  اإىل حتقيق امل�ل لهذا الرقم 

يزيد عن 21 ملي�ن زائر.

مهرجان الطائرات الورقية ينطلق 
دبي اأوتليت مول  يف  فرباير   2

اأوتليت م�ل ي�م اجلمعة 2 فراير املقبل يف الفرتة ما بني  يحت�شن دبي 
العا�شرة �شباحاً ولغاية اخلام�شة ع�شراً مهرجان الطائرات ال�رقية، والتي 

ت�شتقطب ه�اة الطائرات ال�رقية. 
على  الأخاذ  واجلمال  العالية  احلرفية  من  كبرياً  قدراً  الزوار  �شيجد 
من  الفرق  من  عدد  املهرجان  يح�شر  كما  امل�شاركة،  ال�رقية  الطائرات 
جمه�رية الهند حيث ي�شتعر�ش�ن ت�شكيلة متن�عة من الطائرات ال�رقية 

مبختلف الأ�شكال، الأحجام والأل�ان. 
اأفراد  لكافة  والت�شلية  الرتفيه  الكثري من فقرات  املهرجان  برنامج  ي�شم 

بني  ما  تتن�ع  والتي  العائلة 
الطائرات  و�شنع  عمل  ور�ش 
ملنطقة  بالإ�شافة  ال�رقية، 

األعاب خم�ش�شة لالأطفال. 
الفعالية  خالل  تت�فر  كما 
التي  املاأك�لت  اأن�اع  اأطيب 
الطعام  عربات  تقدمها 
التي   DJ�ال لفرقة  بالإ�شافة 

تقدم اأجمل الأغاين. 

تعيني مارتن كرامر مديرًا عامًا 
جديدًا ل� »ق�صر الإمارات«

اأعلن “ق�شر الإمارات” عن تعيني 
عاماً  مديراً  كرامر  مارتن  ال�شيد 

جديداً للفندق. 
جمال  يف  املتمّيز  عمله  وبف�شل 
ميتّد  الذي  ال�شيافة،  قطاع 
كرامر  فاإن  عاماً،   30 من  لأكرث 
يجلب معه اخلرة الهائلة لق�شر 
من  واحداً  ُيعّد  الذي  الإمارات 
املُمّيزة  ال�شياحية  ال�جهات  اأفخم 
له  تعليق  ويف  اأب�ظبي.  اإمارة  يف 
مارتن  قال  التعيني،  هذا  على 
ُيعّد  اجلديد  العام  املدير  كرامر، 
متالألئة  ج�هرة  الإمارات  ق�شر 
للفخامة  رمز  فه�  الفنادق،  بني 
يف  املُتمّيزة  وال�شيافة  النم�ذجية 

جميع اأنحاء العامل .

اعاد “نادي �شيدات ال�شارقة” افتتاح حلبة التزلج على اجلليد، ي�م ام�ش ال�شبت ،واعتره ي�ماً مفت�حاً للتزلج حتت �شعار )معنا يحل� التزلج(، مقدماً لع�شاق ريا�شات التزلج على اجلليد فر�شة 
يف  للم�شاركة  وال�شي�ف  لالأع�شاء  الدع�ة  النادي  وجه  وكان  بالنادي.   ه�اياتهم  ملمار�شة 
الي�م املفت�ح  وال�شتمتاع بالرنامج اخلا�ش الذي اأعده املجمع الريا�شي للح�ش�ر، والذي 
املخ�ش�شة  الفعاليات  اإىل عدد من  بالإ�شافة  التزلج على اجلليد،  باقة من عرو�ش  �شمل 
لالأطفال، كما قدم »كافيه التزلج« للزوار خيار التمتع من قائمة الطعام اأو الركن ب�فيه 
ال�جبات ال�شريعة. وتتميز حلبة التزلج باأنها احللبة ال�حيدة املخ�ش�شة ح�شرياً لل�شيدات 
وفرت  عاماً،   24 مدار  على  بارزة  وجهة  جعلها  الذي  الأمر  ال�شارقة،  اإمارة  م�شت�ى  على 
والفتيات  اجلليد  على  التزلج  يف  مهاراتهن  ل�شقل  املحرتفات  لل�شيدات  فر�شة  خاللها 

املبتدئات  بخ��ش مغامرة التزلج على اجلليد للمرة الأوىل.
 يذكر اأن نادي �شيدات ال�شارقة، التابع للمجل�ش الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شرة، داأب منذ تاأ�شي�شه 
با�شتمرار  ينظم  كما  والأطفال،  لل�شيدات  وثقافية  ترفيهية  واأن�شطة  مرافق  ت�فري  على 
الفعاليات  اإىل  اإ�شافة  وال�شحية،  والفنية،  املجتمعية،  والأن�شطة  الفعاليات  جمم�عة من 
ب�شتى  وامللتقيات  والندوات،  واملاراث�نات،  واملعار�ش،  والبازارات،  واملحا�شرات،  اخلريية، 
دولة  يف  تفرداً  بال�شيدات  اخلا�شة  الرتفيهية  املراكز  اأكرث  اأحد  النادي  ويعد  اأن�اعها، 
اإذ يعتمد م�شت�يات عالية من اخلدمة الرفيعة، ومت جتهيزه مبجم�عة وا�شعة  الإمارات، 
ُي��شف بالأف�شل من ن�عه على  اأن  ا�شتحق معه  الذي  الأمر  من اخلدمات والت�شهيالت، 

م�شت�ى ال�شرق الأو�شط.

فندق هوثورن من ويندهام يف جمريا بيت�ش 
ريزيدن�ش تعنّي مديرًا جديدًا لالأغذية و امل�صروبات 

من  ه�ث�رن  واأجنحة  فندق  اأعلن 
بيت�ش ريزيدن�ش  ويندهام يف جمريا 
جديداً  مديراً  نعمه  نادر  تعيني  عن 
نادر  ويتمتع  وامل�شروبات.   لالأغذية 
نعمه بخم�شة ع�شر عاماً من اخلرة 
يف قطاع ال�شيافة يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط يف �ش�ريا ولبنان والإمارات 
على  حا�شل  وه�  املتحدة.  العربية 
من  ال�شيافة  اإدارة  يف  علمية  درجة 
وقبل  ال�ش�رية.   اجلامعات  اإحدى 
له  �شبق  الفندق،  اإىل  ان�شمامه 
يف  وال�شراب  للطعام  مديراً  العمل 
كما  العني”،  يف  املغامرات  “وادي 

عمل لدى العديد من الفنادق البارزة يف ال�شرق الأو�شط.

منتجع �صانت ريجي�ش ال�صعديات
 يعني ال�صيف اجلديد اأوليفري بيليارد

ال�شيف  تعيني  عن  ال�شعديات”  ريجي�ش  “�شانت  منتجع  اأعلن 
املنتجع  مطاعم  جميع  لإدارة  بيليارد  اأوليفري  اجلديد  التنفيذي 
راما�شاومي  غريل”  ذا   ،5th&55“ ملطعم  التنفيذي  وال�شيف 
ج�ائز  على  حائزة  مطاعم  يف  اأوليفري  ال�شيف  عمل  وقد   . جيادا 
فاخرة  فنادق  اإىل  بالإ�شافة  ون�رماندي،  باري�ش  �شتار يف  مي�شالن 
اأنحاء العامل مبا يف ذلك فندقي �شانت  ذات خم�ش جن�م يف جميع 

ريجي�ش �شان فران�شي�شك� و�شانت ريجي�ش م�ري�شي��ش. وت�شل خرته اإىل 20 عام يف جمال الطهي 
وقال  ني�ي�رك.   يف  املرم�قة  ك�رنيل  جامعة  من  ال�شيافة  اإدارة  يف  املاج�شتري  درجة  على  وح�شد 
مطاعم  عمل  فريق  قيادة  ي�شرفني   : ال�شعديات   ريجي�ش  �شانت  ملنتجع  اجلديد  التنفيذي  ال�شيف 

املنتجع، لتجديد ق�ائم الطعام املقدمة يف مطاعم 5th&55، ذا غريل و�ش�نتايا الآ�شي�ي.

مهرجان »الرمي« يعود جمددًا بعد الإقبال الكبري من الّزوار

مركز جمعة املاجد ينظم ور�صة التفكري الإيجابي

تناول الفطور برفقة اأروع الببغاوات يف  حديقة الإمارات للحيوانات  
ا�شتمتع مبرافقة اأجمل واأروع اأن�اع الببغاوات اأثناء تناولك الفط�ر يف منتتجع وحديقة الإمارات للحي�انات ، اإذ جعلت احلديقة 
من الق�شم اخلا�ش بالطي�ر لديها جنة رائعة متكن الزوار من مرافقة الببغاوات والتفاعل معها براحة تامة اأثناء تناولهم طعام 
الفط�ر. ا�شتهل رحلتك يف هذه احلديقة الرائعة املليئة ب�شتى مظاهر احلياة الطبيعية احلي�ية، بزيارة ق�شم الطي�ر املليء باأغرب 
واأجمل اأن�اع هذه احلي�انات الرقيقة ذات الري�ش، ومتتع بتناول اأ�شهى فط�ر معد على اأيدي اأمهر الطهاة العاملني يف منتجع 
اإ�شراف مدربني  الطي�ر حتت  بالتفاعل مع  الأطفال والبالغني  احلديقة، يف ج� بديع فريد من ن�عه، حيث ي�شمح للزوار من 
متخ�ش�شني و ياأخذونهم يف ج�لة ممتعة تبداأ مب�شاهدة الببغاء ذو الأل�ان الراقة، ثم روؤية الن�ش�ر الرائعة يف م�شهد ا�شتثنائي 
وتختتم اجل�لة اأخرًيا مبعل�مات علمية تثقيفية مذهلة.  �شت�شعر وكاأنك حًقا يف الرية، اإذ �شتت�شنى لك روؤية �شتى اأن�اع الطي�ر، 
فهنالك الب�م والعقاب والطاوو�ش وال�شقر وغريها الكثري جمعت مًعا لتعك�ش احلياة الرية بكل ما فيها من األ�ان وحي�ية. كما 
ميكنك التفاعل مع البط ومل�شه واإطعامه باإ�شراف املخت�شني يف اأوقات حمددة.   وقال الدكت�ر وليد �شعبان، مدير حديقة الإمارات 
للحي�انات: “ يبهجنا ا�شتقبال �شي�فنا لهذا العام بهذا امل�شهد الرائع الذي �شيمكنهم من م�شاهدة خمتلف اأن�اع الطي�ر امل�ج�دة 
اأ�شدقائنا الطي�ر فح�شب، بل  يف حديقة الإمارات للحي�انات. لن ت�شمح هذه التجربة الفريدة للزوار بالتفاعل والت�ا�شل مع 

�شترثي معل�ماتهم ح�لها وح�ل ما ت�اجهه هذه الطي�ر من حتديات يف الرية و كيف ميكننا امل�شاركة يف احلفاظ عليها . 

الباذجنان  املحا�شيل  نت  وت�شمَّ
واأوراق  والطماطم  والفجل 
والفلف�ل  النعن��������اع  اجلرجري 
املحا�شي�ل  من  وع���������دداً  احلار 
الأخرى. ومتت�������د املزرعة القائمة 
يف حرم الفندق على م�شاحة 430 
زراعة  فيها  وتتم  مربع  مرت 
ل�شتخدامها  امل��شمية  املحا�شيل 

معلقاً  حمداين  وقال  عجمان. 
اأننا ل  “رغم  الن�شاط:  على هذه 
عمل  من  مبكرة  مرحلة  يف  نزال 
ويندهام  فندق  اأنَّ  اإل  الفندق 
يف  بامل�شاركة  بدء  عجمان  غاردن 
ملفاهيم  تر�شيخاً  الن�شاطات  هذه 
يف  البيئة  وحماية  ال�شتدامة 
واخلدمات  ال�شيافة  جمالت 

مبطعم  املاأك�لت  حت�شري  يف 
الفندق. 

اإبراز  اإىل  الن�شاط  هذا  ويهدف 
من  مبتابعٍة  ال�شتدامة  اأهمية 
فنادق  اأحدث  ومديري  م�ظفي 
افتخار  يتقدمهم  املجم�عة 
حمداين، مدير عام فندق واأجنحة 
رمادا عجمان وفندق رمادا بيت�ش 

الفندقية.” 
عجمان  رمادا  فندق  ويحظى 
واإقليمياً  حملياً  مرم�قة  ب�شمعٍة 
تنفيذ  يف  املكثَّف  لن�شاطه  نظراً 
واحلفاظ  البيئة  مبادرات حماية 
على امل�ارد، والتي نال على اإثرها 
و�شهادات  اجل�ائز  من  العديد 

العتماد. 

بالتعاون مع فريق العمل ملرحلة 
ويندهام  فندق  افتتاح  قبل  ما 
قامت  عجمان،  ك�رني�ش  غاردن 
بفندق  البيئة  حماية  جلنة 
بح�شاد  عجمان  رمادا  واأجنحة 
م�اد  اأي  من  اخلالية  املحا�شيل 
يف  زراعتها  بعد  وذلك  كيميائية 

مزرعٍة بحرم الفندق.  

انطالق  مع  ال�ر�شة  هذه  تاأتي 
امل��شم الثقايف الذي ينظمه املركز 
ور�شاً  وي�شمل  زايد،  عام  بداية  يف 
املخط�طات  وحتقيق  املكتبات  يف 
الإلكرتونية  والأر�شفة  وترميمها، 
الإدارية  الرامج  من  وغريها 
حيث  الذات.  وتط�ير  وتنمية 
هذه  خالل  من  املركز  يهدف 
ن�شر  اإىل  التدريبية  الرامج 

التي  امل�ا�شيع  والثقافة يف  ال�عي 
تهم املجتمع.

“عي�ش  ب�شعار  املدربة  بداأت 
احل�ش�ر  اأنظار  لفتة  اللحظة”، 
وراءنا،  اأ�شبح  املا�شي  اأن  اإىل 
من  وكثري  عنا،  مغيب  وامل�شتقبل 
النا�ش يهمل عي�ش حا�شره فيبقى 
اأن  دون  ي�م  بعد  ي�ماً  نف�شه  يكرر 

يحقق ما ي�شب� اإليه.

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  نظم 
ور�شة  املا�شي  الأربعاء  والرتاث 
الإيجابي  التفكري  بعن�ان  عمل 
قدمتها  اأف�شل،  وظيفي  لأداء 
اأول  مدرب  وكيل،  عبري  الأ�شتاذة 
معتمد يف جمال التنمية الب�شرية، 
ومتدربة  متدرباً   35 وح�شرها 
احلك�مية  اجلهات  من  عدد  من 

واخلا�شة واملهتمني.

فريق العمل بفندق رمادا عجمان يقوم بزرع وح�صاد حما�صيل ع�صوية يف مزرعة الفندق



   

 

 

اإزالة 16 اإبرة خياطة من ج�صم ر�صيع
اإبرة   16 اأوزب��ك�����ش��ت��ان عملية ج��راح��ي��ة لإزال����ة  اأج���رى الأط��ب��اء يف 
يتجاوز  ل  ر���ش��ي��ع  ط��ف��ل  داخ���ل ج�شد  عليها  ال��ع��ث���ر  خ��ي��اط��ة، مت 
درج��ة احلرارة  ارتفاع يف  عانى من  اأن  بعد  �شهراً،   11 العمر  من 
 16 وج���د  ال�شينية،  الأ�شعة  �ش�ر  واأظ��ه��رت  بالتب�ل.   و�شع�بة 
اإبرة خياطة داخل ج�شد الطفل، يف كل من القلب والعنق والعم�د 
حيث  امل�شت�شفى،  اإىل  نقله  بعد  وذلك  واملثانة،  والق�ل�ن  الفقري 
خ�شع على الف�ر لعملية جراحية عاجلة ا�شتمرت 9 �شاعات، متكن 

الأطباء فيها من اإزالة 13 اإبرة.
اإب��ر من   4 اجل��راح���ن  اأزال  الدقيقة،  العملية اجلراحية  وخ��الل 
�شدر الطفل، و9 اأخرى من بطنه، ومن املقرر اأن يخ�شع لعملية 
تهديداً  ت�شكل  ل  وال��ت��ي  املتبقية،  الإب���ر  لإزال���ة  اأخ���رى،  جراحية 

حلياته، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
ومل يعلق الأطباء، على كيفية و�ش�ل هذه الإبر اإىل داخل ج�شد 
غري  وم��ن  بغر�شها،  ق��ام  م��ا  �شخ�شاً  اأن  يعتقدون  لكنهم  الطفل، 
بقيت  الإب��ر  ه��ذه  اأن  وُيعتقد  ابتلعها،  قد  الطفل  يك�ن  اأن  املمكن 
�شهراً كاماًل داخل ج�شده. وبداأ ال�شرطة حتقيقاً للك�شف عن �شبب 
وج�د هذه الإبر داخل ج�شد الطفل الر�شيع، وتق�ل والدته اإنها 
تعي�ش مع والدتها، وتعمل على تربيته ل�حدها، حيث يعمل زوجها 

يف رو�شيا، ول يزورهم اأ�شخا�ش غرباء يف العادة.

حتول اأكيا�ش ال�صاي اإىل لوحات مده�صة
القمامة، لكن  امل�شتعملة يف  ال�شاي  باأكيا�ش  عادة ما ينتهي احلال 
حيث  خمتلفة،  بطريقة  الكيا�ش  هذه  اإىل  تنظر  م�ه�بة،  فنانة 

جتد فيها مادة هامة، ميكن حت�يلها اإىل اأعمال فنية مميزة. 
�شيلفي��ش  روب��ي  الأمريكية  الفنانة  ابتكرت  �شن�ات،  ث��الث  قبل 
طريقة مميزة، للجمع بني اثنتني من اأف�شل الن�شاطات التي حتب 
ممار�شتها: الر�شم و�شرب ال�شاي، عن طريق حت�يل اأكيا�ش ال�شاي 

امل�شتعملة، اإىل قما�ش لر�شم ل�حاتها.
وبداأت �شيلفي��ش م�شروعاً طم�حاً، اأطلقت عليه ا�شم "363 ي�ماً 
على  ال�شاي  اأكيا�ش  على  ل�حة   363 لر�شم  وذل��ك  ال�شاي"،  م��ن 
مدى 363 ي�م. لتتح�ل هذه الل�حات، اإىل ما ي�شبه املفكرة، التي 
ت�شرح اأفكارها وم�شاعرها بطريقة ب�شرية، ويف نف�ش ال�قت، تلقي 
ا�شتخدام العديد من الأ�شياء، بح�شب  اإعادة  اإمكانية  ال�ش�ء على 
اأ���ش��دق��اء �شيلفي��ش  اأن ع��ل��م  ���ش��ن��رتال. ومب��ج��رد  اأودي���ت���ي  م���ق��ع 
بجميع  ال�شاي  اأكيا�ش  لها  ير�شل�ن  راح���ا  مب�شروعها،  واأ�شرتها 

الأ�شكال واملقا�شات، والتي �شينتهي احلال بها كجزء من امل�شروع.
وجذب هذا امل�شروع اهتماماً كبرياً، �ش�اء كان ذلك يف عامل الفن، 
املتابعة  ع��ل��ى  �شيلفي��ش،  �شجع  مم��ا  الإن���رتن���ت،  م���اق��ع  ع��ل��ى  اأو 

با�شتك�شاف هذا العامل اجلديد، والجتاه الفريد يف الفن.

ان�صطار �صيارة وحتليق �صائقها يف الهواء
�شيارة  ب��ع��د حت��ط��م  ح��رج��ة  ح��ال��ة  اأح��ده��م��ا يف  �شخ�شان  اأ���ش��ي��ب 
م�شرعة يف �شتاتن اأيالند الأمريكية بعدما فقد ال�شائق ال�شيطرة 

على ال�شيارة التي ارتطمت ب�شجرة على جانب الطريق.
حلظة  اجتماعي،  ت�ا�شل  م�اقع  ن�شرته  م�ش�ر  ت�شجيل  واأظهر 
ني�ي�رك  مدينة  من  بالقرب  ب�شجرة  العنيف  ال�شيارة  ا�شطدام 
وان�شطارها اإىل ق�شمني، الأمر الذي اأدى اإىل حتليق اأحد ركابها يف 
اله�اء.  وح�شب تقارير ال�شرطة فاإن ال�شرعة الزائدة كانت ال�شبب 
الرئي�شي يف احلادث، ونقل ال�شاب الذي قذفته ال�شيارة يف اله�اء 
اأوردت  ما  ح�شب  ال��ع��الج،  لتلقي  خطرية  حالة  يف  امل�شت�شفى  اإىل 

�شحيفة ديلي ميل الريطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�صعرها! جدائل  لتفك  اأيام   5
وثقت م�شتخدمة مل�قع الت�ا�شل الجتماعي ي�يت�ب، عملية فك جدائل �شعرها التي ا�شتغرقت نح� 5 اأيام، بعد اأن 

حافظت على هذه الت�شريحة ملدة 3 �شن�ات متتالية. 
املا�شي، ي�ثق  اأكت�بر )ت�شرين الأول(  اأجنل��ش، مقطع فيدي� يف  التي تعي�ش يف ل��ش  املدونة بيل ك�ملان  ون�شرت 

خط�ة بخط�ة عملية فك جدائلها، ليحظى هذا الفيدي�، باأكرث من 1.2 ملي�ن م�شاهدة، خالل ثالثة اأ�شهر.
وتق�ل ك�ملان، اإنها احتفظت بهذه اجلدائل ح�ايل 3 �شن�ات ون�شف، وكانت يف البداية على و�شك حالقتها، لكنها 

قررت بعد ذلك، اأن تتمهل، وتاأخذ وقتها يف عملية فك هذه اجلدائل، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
وقبل اأن تبداأ بعملية فك اجلدائل، �شرحت ك�ملان، كيف زارت العديد من املتاجر، للح�ش�ل على الأم�شاط والفرا�شي 
واأدوات ت�شريح ال�شعر، وكانت خطتها، اأن تنقع كل جديلة ملدة 10 دقائق باملاء ال�شاخن، قبل اأن ت�شتخدم مادة خا�شة 

لتفكيكها.
ومل تكن هذه املهمة دون خ�شائر، فاأثناء عملية فك جدائل ال�شعر، وجدت ك�ملان كميات كبرية من ال�شعر بني يديها، 

لكنها كانت تت�قع ذلك، لت�شتعيد بعد �شن�ات مظهر �شعرها الذي افتقدته ل�قت ط�يل.
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روث البطريق.. اأهم م�صدر غذائي للنباتات
احت�شان  م�شتعمرات  البحر يف  اإن طي�ر  دول��ة  اأك��رث من  باحث�ن من  ق��ال 
البي�ش، تخرج مع ف�شالتها �شن�ياً نح� 99 ملي�ن كيل�غرام من الف��شف�ر 

و591 ملي�ن كيل�غرام من النرتوجني.
واأو�شح فريق الباحثني الدوليني يف درا�شتهم التي ن�شرت اأم�ش الثالثاء يف 
البطريق  طي�ر  اأن  الطبيعة  عل�م  ك�مي�نيك�شنز" لأبحاث  "نيت�شر  جملة 
هي اأكر م�شدر لهذه العنا�شر الغذائية املفيدة للنباتات معترين اأن هذه 

العنا�شر يف جمملها �شهلة التحلل وي�شهل على النباتات امت�شا�شها.
وت��شل الباحث�ن ب�شكل دقيق ملعرفة كمية النرتوجني والف�شف�ر التي ت�شل 
البيئة عر ف�شالت الطي�ر على م�شت�ى العامل، حيث اأح�ش�ا اأعداد الطي�ر 
البحرية يف م��شم احت�شان البي�ش ومعرفة عدد فراخها وذلك با�شتخدام 
م�شادر بيانات خمتلفة. وخل�ش الباحث�ن اإىل اأن عدد هذه الطي�ر يبلغ على 
م�شت�ى العامل 804 ماليني طائر تع�د ل� 320 ن�عاً. وت�شم %6 من اأن�اع 
اأكرث من ع�شرة ماليني طائر.  اأع��داداً كبرية ج��داً، تبلغ  البحرية  الطي�ر 
تلقائياً  تعني  ل  الطي�ر  من  الكبرية  الأع���داد  اأن  اأك���دوا  الباحثني  اأن  غري 
الطائر  لأن حجم ج�شم  وذل��ك  املغذية،  العنا�شر  كبرية من  كميات  وج���د 
على �شبيل املثال ومدة احت�شانه البي�ش ت�ؤثر على كمية خملفاته. وباعتبار 
هذه الع�امل، يحاول الباحث�ن بعد ذلك ح�شر الكمية الإجمالية لف�شالت 
الباحث�ن  العام كله. واأكد  هذه الطي�ر من النرتوجني والف��شف�ر خالل 
اأن ن�شبة تركيز النرتوجني والف��شف�ر يف كل وحدة م�شاحية يف م�شتعمرات 
الطي�ر البحرية تعتر من اأعلى ن�شب الرتكيز على م�شت�ى العامل، حيث 
اإىل   500 الطي�ر يزيد بنح�  للبيئة عر روث  الذي ي�شل  النرتوجني  اإن 
و�شائل  عر  الزراعية  امل�شاحات  ي�شل  الذين  النرتوجني  عن  م��رة   1100
الأرا�شي  ت�شميد  يف  البحرية  الطي�ر  روث  وي�شتخدم  ال�شناعي.  الت�شميد 
ك�شماد  وا�شع  ب�شكل  ي�شتخدم  يزال  ول  ع�شر،  التا�شع  القرن  منذ  الزراعية 

طبيعي للنجيل والزه�ر وغريها من نباتات احلدائق. 

نفوق اأكرب الغوريالت �صنا يف العامل 
اأفادت تقارير اإعالمية باأن الغ�ريال فيال، اإحدى اأكر الغ�ريالت �شنا يف 
العامل، نفقت عن عمر 60 عاما ي�م اخلمي�ش يف حديقة حي�ان �شفاري بارك 
الإلكرتوين  امل�قع  تقديرات على  وت�شري  الأمريكية.  دييج�  �شان  مبدينة 
حلديقة احلي�ان اإىل اأن فيال التي تنتمي ل�شاللة غ�ريال ال�شه�ل الغربية 
دييج�  �شان  تت�ىل حديقة حي�ان  اأن  قبل   1957 ع��ام  الك�جن�  ول��دت يف 
تريبي�ن(  ي�ني�ن  دييج�  �شان  )ذا  �شحيفة  ونقلت  وتربيتها.  رعايتها 
اأم�ش اجلمعة عن ران��دي ريت�شيز  اأخ��رى يف �شاعة متاأخرة  اإع��الم  وو�شائل 
"�شيفتقدها  �شحفي  بيان  يف  ق�له  ب��ارك  �شفاري  يف  الثدييات  على  القيم 

العامل�ن يف حديقة احلي�ان والزوار واملتط�ع�ن".

بيرب يغيب عن 
غرامي للعام الثاين

ك�شف النجم العاملي  جا�شنت بير  
ع��ن ق�����راراه ب��ع��دم ح�����ش���ر حفل 
املقرر  ال�60  غ��رام��ي  ال����  ت���زي��ع 
ال���ي����م الأح�����د، يف قاعة  اإق��ام��ت��ه 
ب�لية  غ��اردن  �شك�ير  مادي�ش�ن 

ني�ي�رك الأمريكية.
 tmz م�قع  بح�شب  بير  وب��رر 
ب�شبب  غ��رام��ي  ال���  ع��دم ح�ش�ره 
عدم انتهائه حتى الن من الب�مه 
اجل��دي��د، ل��ي��ك���ن ث���اين غ��ي��اب له 
ب��ع��د اع���ت���ذاره ال��ع��ام امل��ا���ش��ي عن 
الأه��م يف  الغنائي  ح�ش�ر احلفل 

العامل.
يذكر ان والدة بير باتي ماليت 
تعر�شت لك�شر يف رجلها يف الي�م 
تق�شيها  كانت  عطلة  م��ن  الأول 
برفقة ابنها الذي ا�شطحبها اإىل 
منتجع فاخر يحيط به امل�ظف�ن 

باأعداد كبرية.

حامل بعمر اخلم�صني
ال�شي�خ  جم��ل�����ش  ع�������ش����ة  اأع���ل���ن���ت 
الأمريكي ال�شينات�ر تامي داك�ورث 
الثانية.  ط��ف��ل��ت��ه��ا  يف  ح���ام���ل  اأن���ه���ا 
وذك����رت ع��ر ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى ت�يرت 
بع�ش  م�����ش��ارك��ة  يف  "ترغب  اأن���ه���ا 
الأخبار ال�شخ�شية املثرية". واأعلنت 
اأن��ه��ا حامل  ع���ام���اً(  داك������ورث )49 
اأن ت�شعها يف  امل��ق��رر  اأن��ث��ى، وم��ن  يف 
ميالدها  عيد  بعد  )ني�شان(  اأب��ري��ل 
اإخبارية.  اخلم�شني، بح�شب تقارير 
وب���ذل���ك ���ش��ت��ك���ن داك����������ورث، وهي 
ع�ش�ة دميقراطية مبجل�ش ال�شي�خ 
ع�ش�ة  اأول  اإل���ي���ن����ي،  ولي�����ة  ع���ن 
اخلدمة.  يف  وه����ي  ت��ل��د  ب��امل��ج��ل�����ش 
ي�شار اإىل اأن داك�ورث كانت �شابطة 
برتبة لفتنانت ك�ل�نيل يف احلر�ش 
ال�طني، و�شبق اأن خدمت يف العراق 
وفقدت �شاقيها عام 2004. اأجنبت 
عندما   2014 عام  الأوىل  طفلتها 

كانت ع�ش�ة مبجل�ش الن�اب. 

اأنقذا رجاًل من النتحار بركلة مزدوجة  
اأظهر مقطع فيدي� ن�شر على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، 
اإنقاذ رجال الإطفاء حياة �شخ�ش حاول النتحار بالقفز 
من نافذة �شقته، بطريقة جريئة و�شجاعة.  هرع فريق 
من املنقذين اإىل اأحد اأحياء ب�ين�ش اآير�ش الأرجنتينية ، 
اأن �شديقها على  بعد ات�شال بال�شرطة من ام��راأة ادعت 
و�شك القفز من نافذة �شقته يف الطابق ال�شاد�ش.  ولدى 
و�ش�ل املنقذين اإىل م�قع احلادث، �ش�هد رجل يف العقد 
الثالث من عمره وه� يتكئ على نافذة يف حماولة منه 
اإىل  الإطفاء  الذي دفع رجال  الأم��ر  الأ�شفل،  اإىل  للقفز 
بدء عملية �شريعة لإنقاذه، واأظهر مقطع الفيدي� الذي 
�شطح  يتدليان من  اإط��ف��اء  اجل���ريان، رجلي  اأح��د  �ش�ره 
�شريعة  بحركة  �شقته  داخ��ل  اإىل  الرجل  ويركالن  املبنى 
وخاطفة، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

قتلت ابنيها وعذبت الثالثة
اتهامات  لها  ووجهت  ا�شرتالية  ام��راأة  ال�شرطة  اعتقلت 
بقتل ابنيها البالغني، اللذين يعانيان من اإعاقات �شديدة، 

بال�شافة اإىل تعذيب ابنة اأخرى.
ومت اعتقال املراأة )51 عاماً( يف �شاحية بري�شبان جن�ب 
البالد . وكان هناك فا�شل زمني خم�ش �شن�ات بني مقتل 
التعامل يف  البنة )18 ع��ام��اً( والب��ن )26 ع��ام��اً(، ومت 

بادئ المر مع الثنني على اأنهما اأقدما على النتحار.
يعانيان من  كانا  ا�شرتاليان" اإنهما  "ذا  وقالت �شحيفة 
اإعاقات �شديدة. واأكدت ال�شرطة اعتقال املراأة الأ�شرتالية، 
وقالت  والدتهم.  هي  امل���راأة  ب��اأن  تقارير  ت�ؤكد  مل  لكنها 
ب�شكل  اعتدت  امل��راأة  اإن  بيان  �شرطة ولي��ة ك�ينزلند يف 
خطري على ابنتها )25 عاماً( يف عدد من املنا�شبات "على 

مدار عدة �شن�ات".
ومت العث�ر على جثة البن يف منزلهم يف ي�لي� )مت�ز( 
امل��راه��ق��ة يف  ال��ع��ث���ر على جثة الب��ن��ة  امل��ا���ش��ي، بينما مت 

منزلهما ال�شابق يف �شبتمر )اأيل�ل( 2012.

حفل الزواج يف مطعم كنتاكي
اأق��ام زوج��ان حفل زفافهما يف مطعم دج��اج كنتاكي )كي 
اأف �شي( ال�شهري بتقدمي الدجاج املقلي، غري مكرتثني 

بعادات حفالت الزواج التقليدية.
اأقاما حفال �شغريا  اإن الزوجني  وقالت �شحيفة ميرتو 
لزفافهما يف فرع ملطعم )كي اأف �شي( مبدينة وورك�شرت 
�شخ�شا،   40 ب��دع���ة  وق��ام��ا  يقيمان،  حيث  الإجن��ل��ي��زي��ة 

تناول�ا الدجاج املقلي يف املطعم ال�شهري.
اإقامة  ق���رار  اأن  ���ش��ن��ة(   34( ت�شري�ش  ال��ع��رو���ش  واأك����دت 
بينها  ق��رارا م�شرتكا  ك��ان  �شي  اأف  كي  احلفل يف مطعم 
وبني زوجها اإدوارد )48 عاما(، ب�شبب ع�شقهما ل�جبات 

املطعم الأمريكي ال�شهري.
تكاليف  دولر على   140 م��ن  اأك��رث  ال��زوج��ان  ينفق  ومل 
�شبب  اأن  اأك����دا  لكنهما  امل��ط��ع��م،  يف  الزفاف"  "حفل 
اختيارهما املطعم مل يكن ب�شبب التكاليف املنخف�شة، بل 

ب�شبب حبهما للدجاج املقلي. املو�سيقية را�سيل بالتن لدى و�سولها حل�سور حفل �سخ�سية العام املو�سيقية 2018 يف مانهاتن, نيويورك. )رويرتز(

عجل يفقد رجيله 
في�صري على اثنني 

على  ف�����ي�����دي������  م����ق����ط����ع  اأظ�������ه�������ر 
اإح����دى القرى  ���ر يف  ي���ت��ي���ب ���شُ
ي�شري على  ع��ج��اًل  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة، 
رجليه اخللفيتني مثل الآدمي بعد 

اأن ُقطعت اأطرافه الأمامية.
وظهر العجل يتج�ل ببطء يف اأحد 

الأزقة ب�شكل غري مت�ازن.
وان��ت�����ش��ر ال��ت�����ش��ج��ي��ل امل�����ش���ر على 
على  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع 
ن��ط��اق وا���ش��ع، ول��ق��ي رواج����اً كبرياً 
امل��ت��اب��ع��ني، يف ح���ني اعرت�ش  ب���ني 
البع�ش على ذلك مطالباً منظمات 
الرفق باحلي�ان بالتدخل مل�شاعدة 
اأوردت  ما  ح�شب  امل�شكني،  املخل�ق 

�شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

يدخل غيني�ش 
باأبعد رمية �صلة 

اإىل  مغامرين  جمم�عة  انطلقت 
منطقة جبلية غنية بال�شاللت يف 
القيا�شي  الرقم  لتحطيم  اأفريقيا 
اأعلى  م��ن  ك��رة  ت�شديد  يف  ال��ع��امل��ي 
ارتفاع ممكن.  وت�جه فريق تريك 
منطقة  اإىل  الأ������ش�����رتايل،  ����ش����ت 
�شاللت ماليت�ش�نيان يف لي�ش�ت�، 
لدخ�ل �شجل غيني�ش، برمية �شلة 
واح�����دة م���ن ع��ل��ى ج���رف �شخري 
�شاهق الرت��ف��اع.  واأظ��ه��ر ت�شجيل 
ت�ا�شل  م���اق��ع  على   ن�شر  م�ش�ر 
الفريق  ع�����ش���  جن����اح  اج��ت��م��اع��ي، 
دي��ري��ك ه���ريون يف ت�����ش��دي��د رمية 
من ارتفاع 593 قدم، اأي ما يعادل 
180 م��رتاً، يف اجتاه �شبكة مثبتة 
يف الأ�شفل، ح�شب ما نقل م�قع ي� 

بي اآي الإلكرتوين. 

مواقف حمرجة لرتامب يف عامه الرئا�صي الأول
ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  للرئي�ش  الأوىل  ال�شنة  �شهدت   
يف البيت الأب��ي�����ش على ال��ع��دي��د م��ن امل���اق��ف امل��ح��رج��ة له 
و�شفها  التي  الغريبة  امل�شاهد  اإىل  بالإ�شافة  ول�شي�فه، 

البع�ش اأنها خرقاء.
ترامب وفريدريك دوغال�ش: اأ�شار ترامب اإىل اأن فريدريك 
ي��زال حيا  العب�دية، ل  اأح��د دع��اة النعتاق م��ن  دوغ��ال���ش، 
ي���رزق، ق��ائ��ال اإن دوغ��ال���ش م��ث��ال ح��ي لل�شخ�ش ال���ذي قام 
بعمل رائع. اإن �شهرته تزداد ي�ما بعد ي�م، اأنا األحظ ذلك. 
ترامب ومريكل: رف�ش ترامب م�شافحة امل�شت�شارة الأملانية 
اأجنيال مريكل خالل زيارتها للبيت البي�ش يف اآذار املا�شي. 
وكاأن  الأم���ر  جتاهل  لذلك  ال�شحفي�ن  دع��اه  عندما  حتى 

مريكل ل جتل�ش بج�اره.
ترامب  ميالنيا  الأوىل  ال�شيدة  اأب��ع��دت  وزوج��ت��ه:  ت��رام��ب 
اإليها.  ك��ان مي��ده��ا  بينما  م��ن منا�شبة  اأك���رث  زوج��ه��ا يف  ي��د 
كانا  بينما  بيده  الإم�شاك  وبدا ذلك وا�شحا خالل رف�شها 

يهبطان �شلم الطائرة يف تل اأبيب يف ماي� املا�شي.
ترامب يدفع م�ش�ؤول: دفع ترامب رئي�ش وزراء م�نتينيغرو 
بعنف وا�شح خالل اجتماع حللف �شمال الأطل�ش يف بروك�شل 
يف ايار املا�شي. بعدها اأخذ الرئي�ش الأمريكي يرتب هندامه 

وكاأن �شيئا مل يحدث.
الهندي  ال���زراء  الهند: فاجئ رئي�ش  ترامب ورئي�ش وزراء 
نارندرا م�دي ترامب بعناق ق�ي، خالل امل�ؤمتر ال�شحفي 
يف  الأب��ي�����ش  بالبيت  ال����رود  حديقة  يف  للرجلني  امل�شرتك 
ح��زي��ران . م��ا دف���ع ال��رئ��ي�����ش الأم���ريك���ي اإىل الإع�����راب عن 

ا�شتغرابه.
هكذا  ج��داً،  جميلة  هيئتك  م��اك��رون:  زوج��ة  يغازل  ترامب 
اأثناء  بريجيت ماكرون  الأوىل  فرن�شا  �شيدة  ترامب  و�شف 
باأنه  الر�شمية لفرن�شا، الأمر الذي اعتره كثريون  زيارته 

اإيحاء غري لئق.
ت��رام��ب زوج��ت��ه ميالنيا  ت��رام��ب وزوج��ت��ه جم���ددا: �شافح 
يف  وال�شباط  للجن�د  قدمته  اأن  بعد  ج���دا،  ر�شمي  ب�شكل 
قاعدة اأندروز ب�لية ماريالند يف ايل�ل املا�شي. وقد لقي 
هذا الأمر ا�شتهجانا وا�شعا يف و�شائل الت�ا�شل الجتماعي.

لرتامب  لذع��ة  انتقادات  كثريون  وجه  والإع�شار:  ترامب 
ب��ع��د اأن ظ��ه��ر وه���� ي��ق��ذف م��ن��ا���ش��ف ورق���ي���ة ل��ل��ف��اري��ن من 
اإع�شار �شرب ب�رت�ريك� يف ايل�ل املا�شي. فقد بدا الرئي�ش 
من  الفارين  مبعاناة  ي�شتخف  وكاأنه  للكثريين  الأم��ريك��ي 

الكارثة.

6 ماليني م�صاهدة لكليب 
�صاكريا ومالوما 

ل تزال اأغنية Trap التي جمعت النجمة الك�ل�مبية العاملية  �شاكريا  بالنجم 
العاملي  مال�ما  حت�شد النجاحات الكبرية منذ طرحه كليبها قبل ي�م واحد، 
ال�شاعات  خ��الل  م�شاهدة  م��الي��ني  �شتة  م��ن  اأك���رث  العمل  كليب  ح�شد  حيث 
األب�مها  من  وه��ي  مبال�ما،  �شاكريا  جمعت  دي���  اأغنية   "Trap" املا�شية. 
الأخري EL Dorado. ويلقى كليب الأغنية الكثري من النجاحات والتفاعل 
اأن العمل كان ينتظره ع�شاق  الكبري على م�اقع الت�ا�شل الإجتماعي خا�شة 
�شاكريا ومال�ما. يذكر اأن �شاكريا لحقتها ال�شائعات يف الآونة الخرية حيث 
تطرقت لنتهاء عالقتها مع حبيبها لعب كرة القدم وجنم بر�شل�نة جريارد 

بيكيه، لكن �شاكريا نفت كل تلك ال�شائعات.


