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ال�شيخة فاطمة تفتتح م�شت�شفى دانة 
الإمارات للن�شاء والأطفال يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
يف  واالأط��ف��ال  للن�ساء  االإم����ارات  دان��ة  م�ست�سفى  ام�س  االأ���س��ري��ة  التنمية 

اأبوظبي - جزء من ال�سرقية املتحدة للخدمات الطبية -.
وق��ال��ت ���س��م��وه��ا ع��ق��ب اإزاح�����ة ال�����س��ت��ار ع��ن ال��ل��وح��ة ال��ت��ذك��اري��ة الفتتاح 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  االإم����ارات  دول��ة  اأن  امل�ست�سفى 
واأرقى  اأف�سل  بتوفري  ملتزمة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اخلدمات ال�سحية للمواطنني واملقيمني انطلقا من االهتمام باالإن�سان 
الذي يعترب الرثوة احلقيقية الأي جمتمع.. م�سرية اإىل اأن الدولة منذ 
تاأ�سي�سها اأولت اهتماما كبريا للقطاع ال�سحي حيث �سخرت االإمكانيات 
م�ستوى  على  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  من  متطورة  �سبكة  الإن�ساء 

الدولة توفر خدمات �سحية �ساملة ومتطورة.     )التفا�سيل �س3(

الإمارات تدعو املجتمع الدويل لتكثيف 
جهوده لو�شع حد ملعاناة الروهينغيا

•• جنيف-وام: 

لتكثيف جهوده بهدف و�سع  ال��دويل  املجتمع  االإم���اارت  دول��ة  دع��ت 
املمار�سات  لوقف  و  امل�سلمة يف ميامنار  الروهينغيا  اأقلية  ملعاناة  حد 
اللاإن�سانية التي تقوم بها �سلطات ميامنار بحق الروهينغيا وغريها 
اال�ستثنائية  ال��دورة  اأم��ام  الدولة  ذل��ك يف كلمة  . ج��اء  من االقليات 
ال�سابعة والع�سرين ملجل�س حقوق االإن�سان ب�ساأن حالة حقوق االإن�سان 
والية  االأخ��رى يف  واالأقليات  الروهينغا  اأقلية  امل�سلمني من  لل�سكان 

راخني مبيامنار.                                          )التفا�سيل �س3(
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد خلل  اطلق برنامج االمارات الوطني للف�ساء  )اأر�سيفية(

اأطلق برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء لإر�ضال 4 رواد ف�ضاء اإماراتيني 

حممد بن را�شد: �شيتم اختيار الأف�شل 
والأكرث كفاءة ليكونوا �شفراءنا للف�شاء

•• دبي-وام:

نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأطلق �ساحب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
نوعه  من  برنامج  اأول  وه��و  الف�ساء  ل���رّواد  االإم���ارات  برنامج 
اأربعة  وتدريب  واإع���داد  الختيار  العربي  الوطن  م�ستوى  على 
رواد ف�ساء اإماراتيني واإر�سالهم يف مهمات خمتلفة اإىل حمطة 

الف�ساء الدولية ISS وذلك خلل اخلم�س �سنوات القادمة.
ووجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم الدعوة 
يندرج  ال��ذي  بالربنامج  لللتحاق  االإم���ارات  و�سباب  ل�سابات 
حتت مظلة مركز حممد بن را�سد للف�ساء. وقال �سموه بهذه 
املنا�سبة: يف يوم من اأيامنا الوطنية التي �سيخلدها تاريخنا.. 
نعلن عن اأول برنامج الختيار واإعداد وار�سال اأول 4 رواد ف�ساء 

اإماراتيني يف مهمات ف�سائية .            )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خلل تقدميه واجب العزاء اىل اأحمد علي �سالح يف وفاة والده  )وام(

حممد بن زايد يعزي اأحمد علي �شالح 
يف وفاة والده الرئي�س اليمني ال�شابق

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ق��دم �ساحب 
ام�س  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأح��م��د علي �سالح يف وف���اة وال���ده علي  اإىل  ال��ع��زاء  واج���ب 
عبداهلل �سالح الرئي�س اليمني ال�سابق وذلك خلل زيارته 
تعازيه  خال�س  عن  �سموه  واأع��رب  اأبوظبي.  يف  اإقامته  ملقر 
وموا�ساته الأ�سرة الفقيد وذويه.. �سائل املوىل عز وجل اأن 
يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان .. راجيا من اهلل تعاىل اأن مين 
على اليمن ال�سقيق باالأمن واالأمان واأن يعود اىل حميطه 
العربي �سندا وعونا الأ�سقائه العرب. وقدم واجب العزاء اىل 
جانب �سموه .. الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة وم��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن ح��م��اد ال�سام�سي 
نائب االأمني العام للمجل�س االأعلى للأمن الوطني و�سعادة 

حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي.

حكومة اليمن تطالب جمل�ش الأمن بوقف بط�ش ميلي�ضيا احلوثي اليرانية

اجلي�س الوطني يتقدم جنوب احلديدة والأحمر يدعو للوحدة ملواجهة امليلي�شيات
•• عوا�صم-وكاالت:

ب��ت��ق��دم اجلي�س  م�����س��ادر  اأف������ادت 
وو�سل  احل��دي��دة  جنوب  اليمني 
م�سارف بلدة اخلوخة. كما اأفادت 
من  عن�سراً   20 مبقتل  امل�سادر 
االإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
واعتقال 11 اآخرين خلل تقدم 

قوات ال�سرعية نحو احلديدة.
وق����ال����ت م���������س����ادر ع�������س���ك���ري���ة يف 
اإن  اخلام�سة  الع�سكرية  املنطقة 
15 حوثياً قتلوا يف مواجهات مع 

قوات ال�سرعية يف جبهة ميدي.
امليلي�سيا  ف����اإن  امل�����س��ادر  وح�����س��ب 
احل���وث���ي���ة ���س��ن��ت ه���ج���وم���اً فجر 
اللواء  ق��ط��اع��ي  ع��ل��ى  ال���ث���لث���اء 
ال��ع��ا���س��ر وال���ث���اين ح��ر���س حدود 
جنوب �سرقي جبهة ميدي ا�ستمر 
امليلي�سيات  تكبدت  ���س��اع��ات  ع��دة 
خلله خ�سائر فادحة يف العنا�سر 

والعتاد قبل اأن ينك�سر الهجوم.
العنا�سر  اأن  امل�������س���ادر  واأك�������دت 
خ�سائر  وقوع  بعد  فرت  املهاجمة 
ك���ث���رية يف ���س��ف��وف��ه��ا يف ح���ني ال 

وو�سط بيانات مكتوبة تدعو فيها 
للوحدة واحل��وار، ترفع ميلي�سيا 
احل�����وث�����ي ����س���ق���ف ت���ه���دي���دات���ه���ا 
م�سايخ  م����ن  ع�����دد  ك�����س��ف  ف���ق���د 
املوؤمتر  حل��زب  امل��وال��ني  القبائل 
�سنعاء  طوق  قبائل  من  ال�سعبي 
واملحافظات املجاورة، عن تلقيهم 
بتحديد  احل��وث��ي��ني  م���ن  اأوام�����ر 
اأو  ي����وؤي����ده����م  م����وق����ف م���ك���ت���وب 
مواجهة م�سري الرئي�س ال�سابق.

م���ن���ظ���م���ة  دع�����������ت  ذل�������������ك،  اىل 
»م��را���س��ل��ون ب���ل ح�����دود« وجلنة 
ملي�سيا  ال�����س��ح��اف��ي��ني،  ح��م��اي��ة 
احلوثي االإيرانية، ام�س االأربعاء، 
�سحافياً   41 ع��ن  االإف�����راج  اإىل 
يعملون يف  االأق���ل  على  وم��وظ��ف��اً 
حمتجزين  ال��ي��وم«،  »اليمن  قناة 

منذ ال�سبت يف �سنعاء. 
ال�سحافيني  اح���ت���ج���از  مت  وق����د 
يف م��ب��ن��ى ال��ق��ن��اة ال��ت��اب��ع��ة حلزب 
ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ال�����س��اب��ق علي 
اقتحمه  اأن  بعد  �سالح،  ع��ب��داهلل 
احلوثي  ملي�سيا  م��ن  م�سلحون 
ال�سبت، بح�سب بياين املنظمتني. 

ت���زال ع���دد م��ن ج��ث��ث ق��ت��له��ا يف 
خ���ط امل���واج���ه���ات مل ت��ت��م��ك��ن من 

�سحبها.
ال���وزراء  رئي�س  اأر���س��ل  ذل���ك،  اىل 
اليمني اأحمد بن دغر، تعزية اإىل 
العميد اأحمد علي عبد اهلل �سالح 
ال�سابق  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����س  جن���ل 

م���دي���ن���اً اع���ت���ق���ال اأع�������س���اء حزب 
الدول  اجلامعة  مطالباً  املوؤمتر، 
التدخل  االأمن  العربية وجمل�س 
عن  واالإف���راج  االعتقاالت  لوقف 
املنظمات  ط��ال��ب  ك��م��ا  املعتقلني، 
ال����دول����ي����ة واحل����ق����وق����ي����ة اإدان��������ة 
االع���ت���ق���االت وم����ا ي��راف��ق��ه��ا من 

اإهانات وتعذيب.
هذا ودعا وزير اخلارجية اليمني 
املجتمع  امل�����خ�����ليف  ع���ب���دامل���ل���ك 
الدويل اإىل اإدانة اغتيال الرئي�س 
م���ن خماطر  ال�������س���اب���ق، حم������ذراً 
املمار�سات  على  ال���دويل  ال�سمت 
االإجرامية واملجازر التي ترتكبها 

امللي�سيات.
الرئي�س  ن��ائ��ب  دع���ا  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�سالح  حم�������س���ن  ع���ل���ي  ال���ي���م���ن���ي 
اليمني  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء  االح���م���ر 
وج��م��ي��ع ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة اإىل 
م���ن اي وقت  اأك����رث  وال��ت��م��ا���س��ك 
امل�سروع  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  م�����س��ى 
ملي�سيات  حت��اول  ال��ذي  الوطني 
تعبريه،  ب��ح��د  ط��م�����س��ه  احل���وث���ي 
الرئي�س  فيه  نعى  بيان  وذل��ك يف 
ال�سابق علي عبداهلل �سالح ومن 
املوؤمتر  ق��ي��ادات  م��ن  م��ع��ه  ق�سى 

على يد ميلي�سيات احلوثي.
املرحلة  اأن  ع��ل��ى  االأح���م���ر  واأك�����د 
ف��ت��ح ���س��ف��ح��ة جديدة  ت�����س��ت��دع��ي 
م���ن اأج����ل ال��ي��م��ن مل��واج��ه��ة تلك 

امللي�سيات حتت قيادة ال�سرعية.

ترامب يتجاهل حتذيرات العامل ب�ضاأن العرتاف بالقد�ش عا�ضمة لإ�ضرائيل

الفل�شطينيون: القرار قبلة املوت حلل 
الدولتني واجتماع عربي طارئ ال�شبت

•• وا�صنطن-القد�س-وكاالت:

االأمريكي  الرئي�س  اع��ت��زام  اأمريكية  م�سادر  اأك���دت 
دون���ال���د ت��رام��ب اع����لن اع����راف ال���والي���ات املتحدة 
بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل ونقل �سفارتها اإىل هناك 
منذ  االأمريكية  ال�سيا�سة  عليه  ج��رت  مل��ا  خمالفة  يف 
فرة طويلة ويف خطوة رمبا توؤجج اال�سطرابات يف 

املنطقة.
ورغ���م حت��ذي��رات م��ن ح��ل��ف��اء ال���والي���ات امل��ت��ح��دة من 
ال����دول ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة واالحت����اد االوروب�����ي فان 
االأبي�س  البيت  يف  كلمة  يف  للعلن  ي�ستعد  ترامب 
البحث  يف  ال��ب��دء  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  فيها  يطلب 
ع���ن م��وق��ع الإق���ام���ة ���س��ف��ارة يف ال��ق��د���س يف اإط�����ار ما 
الن�ساط  لنقل  �سنوات  ت�ستمر  اأن تكون عملية  يتوقع 

الدبلوما�سي من تل اأبيب.
اأم��ام م�ساعي  القد�س حجر عرثة  ولطاملا مثل و�سع 
واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  ب��ني  ال�����س��لم  اإح���لل 
امل�ستمرة منذ عقود. وتعترب اإ�سرائيل املدينة عا�سمتها 
االأبدية واملوحدة وتريد اأن ُتنقل اإليها كل ال�سفارات. 
من  ال�سرقي  ال�سطر  ي��ري��دون  الفل�سطينيني  لكن 

املدينة عا�سمة لدولتهم يف امل�ستقبل.
من  االأو���س��ط  ال�سرق  يف  وا�سنطن  حلفاء  ك��ل  وح���ذر 

تداعيات خطرية لهذا القرار.
ودع���ا ال��ب��اب��ا فرن�سي�س الح���رام ال��و���س��ع ال��راه��ن يف 
االأو�سط  ال�سرق  اأي توتر جديد يف  اإن  القد�س قائل 
�سيوؤجج ال�سراعات يف العامل. وعربت ال�سني ورو�سيا 
عن خماوفهما من اأن اخلطط قد تزيد من االأعمال 

القتالية يف املنطقة.
قبلة  يعني  ت��رام��ب  حت��رك  اإن  الفل�سطينيون  وق���ال 

املوت حلل الدولتني.
وقال مانويل ح�سا�سيان كبري املبعوثني الفل�سطينيني 
االإذاع���ة  هيئة  رادي���و  م��ع  مقابلة  يف  بريطانيا  ل��دى 
االأو�سط  ال�����س��رق  احل���رب يف  يعلن  اإن���ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ويعلن احلرب على 1.5 مليار م�سلم ومئات املليني 
االأماكن  تكون  ب��اأن  يقبلوا  لن  الذين  امل�سيحيني  من 

املقد�سة حتت هيمنة اإ�سرائيل بالكامل.
�سهر  كو�سرن  جاريد  فيه  يقود  وق��ت  يف  القرار  ياأتي 
ال�ستئناف  ه����دوء  يف  م�����س��اع��ي  وم�����س��ت�����س��اره  ت���رام���ب 
حم���ادث���ات ال�����س��لم يف امل��ن��ط��ق��ة غ��ري اأن��ه��ا مل حتقق 

تقدما ملمو�سا حتى االآن.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

اأطفال فل�سطني يعربون عن بقاء القد�س يف قلوبهم مهما تخاذل املجتمع الدويل  

ب���وت���ني ي��ع��ل��ن ت��ر���ش��ح��ه 
 2018 الرئا�شية  لالنتخابات 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س الرو�سي فلدميري 
بوتني اأم�س انه �سيقدم تر�سيحه 
االنتخابات  يف  راب����ع����ة  ل����والي����ة 
مار�س  اآذار  املرتقبة يف  الرئا�سية 
�ستبقيه يف احلكم  والتي   2018
حتى العام 2024 يف حال فوزه 

فيها.
وقال بوتني خلل لقاء مع عمال 
م�سنع يف نيجني نوفوغورد على 
مبا�سرة  التلفزيون  بثه  الفولغا 
مل��ن�����س��ب رئي�س  ت��ر���س��ي��ح��ي  اع��ل��ن 

رو�سيا.

�ضقوط ع�ضرات املدنيني بق�ضف رو�ضي على دير الزور

وا�شنطن توؤكد بقاء قواتها يف �شوريا حتى بعد هزمية داع�س
•• عوا�صم-وكاالت:

اأكد املتحدث با�سم البنتاغون اأريك باهون اأن 
�ستحتفظ بوجود ع�سكري  املتحدة  الواليات 

لها يف �سوريا طاملا كان ذلك �سروريا.
طاملا  ب��ال��ت��زام��ات��ن��ا  �سنحتفظ  ب��اه��ون  وق���ال 
عودة  ومنع  �سركائنا  لدعم  ال�سرورة  دع��ت 
التزامات  ان  مو�سحا  االرهابية،  اجلماعات 
القوات االمريكية يف �سوريا �ستكون مبوجب 
اأنه ال يوجد جدول زمني يحدد  اأي  �سروط 

ما اذا كانت �ستن�سحب ام ال.
21 مدنياً بعد منت�سف ليل  اىل ذلك، قتل 
ا�ستهدف  رو���س��ي  ج���وي  ق�سف  يف  االأرب���ع���اء 
اإح���دى ب��ل��دات حمافظة دي��ر ال���زور التي مل 
يعد تنظيم داع�س ي�سيطر �سوى على جيوب 
حمدودة فيها، وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري 
رامي  املر�سد  مدير  وق��ال  االإن�سان.  حلقوق 
عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س اإن ت�سعة 
الرو�سي،  اجل���وي  الق�سف  يف  قتلوا  اأط��ف��ال 
اجلرذي  بلدة  يف  �سكنية  اأبنية  اأ���س��اب  ال��ذي 
الذي  ال��ف��رات،  لنهر  ال�سرقية  ال�سفة  على 

يق�سم حمافظة دير الزور اإىل جزاأين.
وال يزال تنظيم داع�س ي�سيطر وفق املر�سد 

على البلدة.
اأ�سهر  ال�����زور م��ن��ذ  وت�����س��ك��ل حم��اف��ظ��ة دي����ر 

تقود  االأول  منف�سلني،  لهجومني  م�سرحاً 
الغربية  ال�سفة  على  ال�سوري  النظام  ق��وات 
لنهر ال��ف��رات، وال��ث��اين ت��ق��وده ق��وات �سوريا 
كردية  ف�����س��ائ��ل  حت���ال���ف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 

وعربية، على ال�سفة ال�سرقية للنهر.
ل���ق���وات النظام  ال��داع��م��ة  واأع��ل��ن��ت رو���س��ي��ا، 
ال�سوري، االثنني، اأن طائراتها نفذت غارات 
دير  الكردية يف  للف�سائل  دعماً  اأي�ساً  جوية 

الزور.
الكردية،  ال�����س��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح�����دات  وك���ان���ت 
العمود الفقري لقوات �سوريا الدميقراطية، 
داع�س  تنظيم  ط��رد  اأي���ام  ثلثة  قبل  اأعلنت 

من ال�سفة ال�سرقية للفرات.
اإال اأن املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان يقول 
اإن تنظيم داع�س ال يزال ي�سيطر على ثمانية 

يف املئة من املحافظة.
اأكد الدكتور خالد املحاميد نائب  اىل ذلك، 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��ف��او���س��ات ال�����س��وري��ة و�سول 
ال�����س��وري، االأرب��ع��اء، اىل جنيف  وف��د النظام 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف امل��ب��اح��ث��ات ال��ت��ي ت��غ��ي��ب عنها 
موؤخرا بعد ان�سحابه واإبلغه االأمم املتحدة 
ب��اح��ت��م��ال ع���دم ع���ودت���ه ال���س��ت��ك��م��ال اجلولة 
اجلولة  ت���رك���ز  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  احل���ال���ي���ة. 
امل��ب��اح��ث��ات ب�سكل خ��ا���س على  احل��ال��ي��ة م��ن 

ملفي الد�ستور واالنتخابات. 

اإحباط خمطط اإرهابي لغتيال 
رئي�شة الوزراء الربيطانية

•• لندن-وام:
موؤامرة  بريطانيا  يف  االأمنية  ال�سلطات  اأحبطت 
اإرهابية الغتيال رئي�سة الوزراء ترييزا ماي ح�سبما 

اأكدت م�سادر ل�سكاي نيوز.
اإنها امل��وؤام��رة االأح��دث يف عدد  وذك��رت �سكاي نيوز 
ال�سرطة  تعتقد  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  امل���وؤام���رات  م��ن 
هذا  اأحبطتها  ان��ه��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  واال���س��ت��خ��ب��ارات 
العام. واأفادت امل�سادر اأن رئي�س جهاز اال�ستخبارات 
على  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�سة  اأط��ل��ع   5 اآي  اإم 

املوؤامرة اأم�س االول الثلثاء.
ك���ان ي�ستهدف  امل��خ��ط��ط  ف����اإن  امل�����س��ادر  وب��ح�����س��ب 
يف  ال����وزراء  رئا�سة  مقر  على  مبتفجرات  هجمات 
هجوما  لت�سهيل  فو�سى  الإح��داث  �سريت  داوننغ 

اآخر الغتيال ماي.
وت��اب��ع��ت ال�����س��رط��ة واال���س��ت��خ��ب��ارات امل��خ��ط��ط على 
مدى اأ�سابيع وانتهت بالقب�س االأ�سبوع املا�سي على 

رجلني بتهمة التخطيط الأعمال اإرهابية.

رجل يحمل اغرا�سه هربا من جرائم امللي�سيات االيرانية يف �سنعاء )رويرز(

ترييزا ماي خلل جل�سة يف الربملان الربيطاين ام�س
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اأخبـار الإمـارات
مبادرة »خطوة« توفر وقت وجهد متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي 

•• دبي -وام:

اأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي اأن مبادرة »خطوة« التي اأطلقتها ت�سهم 
االإج��راءات وتقلي�س  اخت�سار  املتعاملني عرب  يف توفري وقت وجهد 
عدد اخلطوات اللزمة لت�سغيل اأو اإيقاف اأو حتويل خدمات الكهرباء 
ل��زي��ارة م��راك��ز الهيئة ف�سًل  وامل��ي��اه يف خطوة واح���دة دون احل��اج��ة 
اجلمهور  الهيئة  ودع��ت  الفواتري.  ل�سداد  ذكية  خ��ي��ارات  توفري  عن 
حممد  بن  حمدان  لربنامج  تاأهلت  التي  »خطوة«  ملبادرة  للت�سويت 
للحكومة الذكية لعام 2017 الذي ي�سرف عليه مركز منوذج دبي 
التابع للأمانة العامة للمجل�س التنفيذي حلكومة دبي عرب املوقع 
يوم  ح��ت��ى  وذل���ك   httpvote.dtmc.gov.ae االإل���ك���روين 
اخلمي�س 7 دي�سمرب 2017. تتيح مبادرة خطوة للمتعامل ت�سغيل 

لدى  اإي��ج��اري  عقد  على  احل�سول  مبجرد  واملياه  الكهرباء  خدمات 
اأكرث من 800 �سركة من �سركات اإدارة العقارات املعتمدة لدى دائرة 
االأرا�سي واالأم��لك يف دبي وكذلك حتويل خدمات الكهرباء واملياه 
من ح�ساب املتعامل عند انتقاله من عقار اإىل اآخر داخل اإمارة دبي 
البيانات  وجميع  التاأمني  مببلغ  االحتفاظ  مع  اجلديد  ح�سابه  اإىل 
اخلا�سة به دون احلاجة اإىل تقدمي اأي وثائق اإ�سافية اأوزيارة مراكز 
من  املتعاملني  املبادرة  متّكن  كما  للهيئة.  التابعة  املتعاملني  اإ�سعاد 
الفاتورة  على  واحل�سول  واملياه  الكهرباء  اإيقاف  اإج��راءات  ا�ستكمال 
االإلكروين  موقعها  اأو  الذكي  الهيئة  تطبيق  با�ستخدام  النهائية 
حل�ساب  مبا�سرة  بتحويله  التاأمني  مبلغ  ا�سرداد  طلب  اإىل  اإ�سافة 
�سيك  ا�ستلم  اأو  املحلي   IBAN رقم  باإ�ستخدام  امل�سريف  املتعامل 
عن طريق خدمة التو�سيل ال�سريع موجه اإىل عنوانه داخل الدولة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك تايالند باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
مملكة  ملك  فاجريالوجنكورن  ماها  امللك  جللة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

تايلند وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبلده. 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جللة امللك ماها فاجريالوجنكورن.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س فنلندا مبئوية عيد ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة �ساويل نيني�ستو رئي�س جمهورية فنلندا وذلك 

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

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة �ساويل نيني�ستو .

اطلق برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء لإر�ضال 4 رواد ف�ضاء اإماراتيني 

حممد بن را�شد: �شيتم اختيار الأف�شل والأكرث كفاءة ليكونوا �شفراءنا للف�شاء
م�ضريتنا م�ضتمرة بقوة وطموحاتنا لن تتوقف.. لأن وراءها رجاًل واإجنازاتنا لن تتباطاأ لأن معها عقوًل واأفكارًا

اأبناء الإمارات يك�ضرون حاجزًا جديدًا يف طموحهم ول توجد قوة تقف اأمام اإرادة �ضعب يحب امل�ضتحيل
•• دبي-وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برنامج »االإمارات لرّواد الف�ساء« 
واإعداد  الختيار  العربي  الوطن  م�ستوى  على  نوعه  من  برنامج  اأول  وهو 
اإىل  خمتلفة  مهمات  يف  واإر�سالهم  اإم��ارات��ي��ني  ف�ساء  رواد  اأرب��ع��ة  وت��دري��ب 

حمطة الف�ساء الدولية ISS وذلك خلل اخلم�س �سنوات القادمة.
ل�سابات  الدعوة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ووج��ه 
»مركز  مظلة  حت��ت  ي��ن��درج  ال��ذي  بالربنامج  لللتحاق  االإم����ارات  و�سباب 

حممد بن را�سد للف�ساء«.
�سيخلدها  التي  الوطنية  اأيامنا  من  ي��وم  »يف  املنا�سبة:  بهذه  �سموه  وق��ال 
تاريخنا.. نعلن عن اأول برنامج الختيار واإعداد وار�سال اأول 4 رواد ف�ساء 
االمارات  اأبناء  »�سيك�سر  �سموه:  موؤكدا   ».. ف�سائية  مهمات  يف  اإماراتيني 
اأو ف�ساء.. وال توجد  حاجزاً جديداً يف طموحهم الذي لن حتّده �سماء.. 

قوة تقف اأمام اإرادة �سعب يحب امل�ستحيل«.
واأ�ساف �سموه: »طموحاتنا لن تتوقف.. الأن وراءها رجااًل.. واجنازاتنا لن 
تتباطاأ الأن معها عقواًل واأفكاراً.. وم�سريتنا م�ستمرة بقوة الأننا ال نلتفت 

للوراء.. وال ي�سل مردد.. وال ينجح م�سكك«.
ودعا �سموه كافة �سباب و�سابات االإم��ارات للت�سجيل يف برنامج رواد ف�ساء 
 www.mbrsc.ae/astronauts االإمارات عرب املوقع االلكروين
قائل: »اأدعو �سبابنا و�ساباتنا للت�سجيل يف برنامج االإمارات لرواد الف�ساء 
عرب مركز حممد بن را�سد للف�ساء«، الفتاً �سموه: »�سيتم اختيار االأف�سل 
�ساب  »ك��ل  اأن  موؤكدا  للف�ساء«،  �سفراءنا  ليكونوا  كفاءة  واالأك��رث  واالأق���در 
اأو عرب  �سمائها  اأو يف  اأر�سها  االإم���ارات.. على  دور يف م�ستقبل  لهم  و�سابة 

ف�ساء كونها الف�سيح«.
الف�ساء« مبادرة علمية رائدة من نوعها  »االإم��ارات لرواد  وي�سكل برنامج 
ُت�ساف اإىل �سل�سلة م�ساريع ومبادرات دولة االإمارات التي ت�سعى اإىل تاأهيل 
ا�سراتيجية  من  كجزء  املتقدمة  العلوم  جمال  يف  اإماراتية  كفاءات  وبناء 
الدولة الإعداد االأجيال ال�سابة علمياً ملواجهة التحديات امل�ستقبلية وتعزيز 
ال�سناعات  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  امل��ع��رف��ة  على  ال��ق��ائ��م  االإم�����ارات  دول���ة  اقت�ساد 
الف�سائية وعلوم امل�ستقبل مبا يخدم م�سالح االإمارات الوطنية وامل�ساركة 
الف�ساء اخلارجي  العاملي ال�ستك�ساف  العلمي  البّناءة والفاعلة يف احلراك 
بناء م�ستوطنات ب�سرية  واإمكانية  الف�ساء  الب�سرية يف  اآفاق احلياة  وبحث 

يف كواكب اأخرى.
و ين�سوي برنامج »االإم��ارات لرواد الف�ساء« حتت مظلة مركز حممد بن 
را�سد للف�ساء وي�سعى اإىل اإعداد وتاأهيل رّواد ف�ساء اإماراتيني من ال�سباب 
يف  ي�ساهموا  ك��ي  الف�ساء  علوم  يف  ومتكينهم  علمياً  املتفوقني  وال�سابات 

م�ستوطنة ب�سرية على املريخ يف العام 2117 والو�سول مب�سبار االأمل اإىل 
الكوكب االأحمر يف العام 2021 بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للإمارات.

واإىل جانب تاأهيل وتدريب رواد ف�ساء اإماراتيني واإعداد االأر�سية اللزمة 
لبناء لكوادر اإماراتية متخ�س�سة يف علوم الف�ساء يت�سمن برنامج االإمارات 
الوطني للف�ساء اإن�ساء مدينة املريخ العلمية التي مت االإعلن عنها خلل 
املا�سي..  االإم��ارات يف �سبتمرب  ال�سنوية حلكومة دولة  اأعمال االجتماعات 
على  احلياة  �ستحاكي  التي  نوعها  من  واالأك���رب  االأوىل  املدينة  ه��ذه  وتعد 
هند�سي  فريق  بقيادة  بناوؤها  �سيتم  التي  املدينة  وت�سم  االأحمر..  الكوكب 
للغذاء  للف�ساء« خم��ت��ربات  را���س��د  ب��ن  »م��رك��ز حممد  ب��اإ���س��راف  اإم���ارات���ي 
والطاقة واملياه كما ت�سمل اإجراء جتارب خمتلفة تلبية احتياجات الدولة 
ت�سعى  الغذائي وغريها من مرافق حيوية وتعليمية  االأمن  امل�ستقبلية يف 
اإن�ساء  يف  ي�سهم  ما  االأحمر  الكوكب  على  جوانبها  بكل  احلياة  اختبار  اإىل 

جيل مدفوع ب�سغف ا�ستك�ساف الف�ساء.
كذلك ي�سمل برنامج االإم��ارات الوطني للف�ساء اإطلق الربنامج العربي 
ال�ستك�ساف الف�ساء لتبادل املعارف واخلربات يف علوم وتقنيات الف�ساء يف 
الف�ساء  علماء  بيانات  من�سة  واإن�ساء  العربية  ال��دول  وموؤ�س�سات  جامعات 
العرب باالإ�سافة اإىل اإطلق جممع ت�سنيع االأقمار ال�سناعية �سمن مركز 
اأول دول��ة يف الوطن العربي  حممد بن را�سد للف�ساء كي تكون االإم��ارات 
العاملي  املجل�س  اإن�ساء  جانب  اإىل  كامل،  ب�سكل  ال�سناعية  االأق��م��ار  ت�سنع 

ال�ستيطان الف�ساء بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية عاملية مرموقة.
ومن البداية اأظهرت دولة االإمارات اهتماماً كبرياً بقطاع علوم و�سناعات 
القطاع احليوي  باأهمية هذا  الر�سيدة  القيادة  من وعي  انطلقاً  الف�ساء 

وال�سعي لدعم االبتكارات العلمية وامل�ساريع التقنية لدفع عجلة التنمية.
وقد رعى املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه بذرة 
»ابولو«  ب��رواد ف�ساء  التقى  املا�سي حني  القرن  هذا االهتمام يف �سبعينات 
»نا�سا«  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  وفريق  القمر  �سطح  على  هبطوا  الذين 
الرحلة  ه��ذه  تفا�سيل  على  مطلعاً  القمر  اإىل  »اأب��ول��و«  رحلة  عن  امل�سوؤول 
التاريخية التي �سهدت اخلطوات االأوىل للب�سرية على �سطح القمر ليكون 

ذلك اللقاء التاريخي بداية النطلق اهتمام االإمارات بعلوم الف�ساء.
وجاء تاأ�سي�س �سركة الرثيا للت�ساالت يف العام 1997 لتكون نواة القطاع 
الوطني للف�ساء تلها بعد ع�سر �سنوات تاأ�سي�س »�سركة الياه للت�ساالت 
الف�سائية ياه �سات يف العام 2007 بهدف ت�سميم اأول نظام اأقمار �سناعية 

متعدد االأغرا�س يف املنطقة، مرتبط ببنية حتتية اأر�سية متطورة.
وحتققت النقلة النوعية يف قطاع ال�سناعات الف�سائية املتطورة من خلل 
اأن�ساأها �ساحب  التي  اإيا�ست  املتقدمة«  االإمارات للعلوم والتقنية  »موؤ�س�سة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم يف العام 2006 بغية تعزيز اأبحاث 
الف�ساء يف االإمارات واإطلق م�ساريع علمية ذات تقنيات متقدمة.. وظلت 

االرتقاء بقطاع الف�ساء ليكون يف �سدارة العملية التنموية يف الدولة خلل 
ال�سنوات اخلم�سني املقبلة ولتكون دولة االإمارات مركزاً للقطاع الف�سائي 
يف املنطقة ومن بني اأوائل الدول يف العامل يف جمال ال�سناعات الف�سائية 

والتقنيات املرتبطة بها.
�سباب و�سابات  اأم��ام كافة  املجال  الف�ساء«  ل��رّواد  »االإم��ارات  ويتيح برنامج 
االإمارات الراغبني بامل�ساركة يف الربنامج من خلل الت�سجيل على املوقع 
االإلكروين www.mbrsc.ae/astronauts و�سيتم درا�سة كافة 
طلبات االنت�ساب وتقييمها بناء على املوؤهلت العلمية للمتقدمني بحيث 
املطلوبة  ال�سروط  االأدن��ى من  الذين يحققون احلد  املتاأهلني  اختيار  يتم 
خا�سة  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  وعلمية  ن��ظ��ري��ة  اخ��ت��ب��ارات  خل��و���س 
واختبارات القدرات على مدى عدة �سهور مبا يتوافق مع املعايري العاملية 
املطلوبة للمهمات املختلفة.. ومن ثم �سيخ�سع املر�سحون لت�سفيات عدة 
قبل اختيار اأربعة رواد ف�ساء اإماراتيني ي�سكلون فريق رواد ف�ساء االمارات 
الدولية  الف�ساء  اإىل حمطة  واالف�سل منهم للن�سمام  االأن�سب  واختيار 
املعرفة واخلربة  ليتبادلوا  اماراتية  اول رحلة ف�ساء  ISS يف  ا�س  ا�س  اي 
يف  االإم��ارات��ي  املنجز  تعزيز  يف  ولي�سهموا  اآخ��ري��ن  عامليني  ف�ساء  رواد  مع 
�سيجرونها  التي  العلمية  التجارب  من  �سل�سلة  خ��لل  من  الف�ساء  قطاع 
اأمناط  ا�ستق�ساء  اإىل  يهدف  متكامل  م�سروع  اخلارجي �سمن  الف�ساء  يف 
احلياة البيولوجية و�سبل تكيف الكائنات احلية يف بيئات غري اأر�سية وذلك 

مبا يعود بالنفع على الب�سرية.
لرواد  الكفاءة  ع��ايل  والعملي  العلمي  االإع���داد  توفري  تكفل  خطة  و�سمن 
الف�ساء االإماراتيني ي�سمل برنامج »االإمارات لرّواد الف�ساء« عقد �سراكات 
واتفاقيات مع عدد من اأهم مراكز تدريب رواد الف�ساء يف العامل التي توفر 
اأحدث اأنظمة املحاكاة يف جمال التدريب الف�سائي كي ُيتاح لرواد الف�ساء 

االإماراتيني اكت�ساب اأف�سل واأرقى املهارات يف هذا املجال.
االإماراتيني  الف�ساء  لرواد  الدولية  الف�سائية  املحطة  ا�ست�سافة  و�ستكون 
ا�ستك�سافية يف  مهام  اإىل  االإم���ارات  دول��ة  منها  تنطلق  اأوىل  مبثابة خطوة 

الف�ساء اخلارجي ت�سكل اإ�سافة نوعية للإن�سانية.
ويتبع برنامج »االإمارات لرّواد الف�ساء« برنامج االإمارات الوطني للف�ساء 
و�ساحب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقه  ال��ذي 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
االأعلى للقوات امل�سلحة يف اإبريل املا�سي حيث يعد هذا الربنامج االأول من 
النهو�س  اإىل  تتطلع  متكاملة  وبحثية  علمية  كمنظومة  املنطقة  يف  نوعه 
مب�ستقبل القطاع الف�سائي يف الدولة وامل�ساهمة يف ا�ستغلل علوم الف�ساء 
يف تطوير تقنيات ترتقي بحياة االأجيال امل�ستقبلية اإىل جانب تطوير حلول 
مبتكرة للعديد من حتديات الع�سر مبا ي�سهم يف حت�سني حياة الب�سر يف 
كوكب االأر�س.. ويت�سمن الربنامج اإعداد رواد ف�ساء اإماراتيني وبناء اأول 

»مركز حممد  يتم دجمها مع  اأن  قبل   2015 العام  تعمل حتى  املوؤ�س�سة 
اآنذاك بهدف تعزيز مكانة دولة االإمارات  بن را�سد للف�ساء« الذي تاأ�س�س 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  قطاع  يف  رائ��دة  كوجهة  واالإ�سلمي  العربي  والعاملني 
يف  العربي  وال��وط��ن  االإم����ارات  دور  وتر�سيخ  املتقدمة  والتقنيات  والعلوم 

االكت�سافات العلمية.
وت�سمل م�ساريع مركز حممد بن را�سد للف�ساء اإطلق القمرين ال�سناعيني 
»دبي �سات 1« يف 2009 و«دبي �سات 2« يف 2013 كما يعمل املركز حالياً 
الذي �سيكون االأكرث تقدماً..  ال�سناعي »خليفة �سات«  القمر  على تطوير 
اإىل ذلك يقوم املركز اأي�ساً بت�سميم وبناء »م�سبار االأمل« امل�سروع التاريخي 
2021 بالتزامن  العام  املريخ يف  اإىل  اإر�ساله  االأول من نوعه حيث �سيتم 
مع الذكرى اخلم�سني لقيام احتاد االإم��ارات.. و�سيوفر امل�سبار من خلل 
رحلته اإىل الكوكب االأحمر كماً هائًل من املعلومات والبيانات العلمية التي 
�ستكون متاحة للعلماء ومراكز االأبحاث واجلامعات يف خمتلف اأنحاء العامل 
مبا يعمل على دعم املعرفة العلمية وخدمة الب�سرية. يف ال�سياق ذاته مت يف 
العام 2014 اإن�ساء »وكالة االإمارات للف�ساء« بغية تنظيم وتطوير قطاع 
الف�ساء يف الدولة كي يكون م�ساهماً يف تعزيز االقت�ساد الوطني والتنمية 
امل�ستدامة اإىل جانب العمل على اإعداد وتاأهيل االأجيال االإماراتية ال�سابة 
االأبحاث  وتطوير  امل�ستوى  رفيعة  ومهنية  علمية  مب��ه��ارات  تتمتع  التي 

وبرامج الف�ساء وعقد ال�سراكات اال�سراتيجية يف هذا املجال.

حممد بن زايد يعزي اأحمد علي �ضالح يف وفاة والده الرئي�ش اليمني ال�ضابق
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدعو املجتمع الدويل لتكثيف جهوده لو�شع حد ملعاناة الروهينغيا

•• جنيف-وام: 

ال��دويل لتكثيف جهوده بهدف و�سع حد  االإم���ارات املجتمع  دع��ت دول��ة 
الل  امل��م��ار���س��ات  ول��وق��ف  م��ي��امن��ار  امل�سلمة يف  الروهينغيا  اأق��ل��ي��ة  مل��ع��ان��اة 
من  وغريها  الروهينغيا  بحق  ميامنار  �سلطات  بها  تقوم  التي  اإن�سانية 

االأقليات.
والع�سرين  ال�سابعة  اال�ستثنائية  ال��دورة  اأم��ام  الدولة  جاء ذلك يف كلمة 
ملجل�س حقوق االإن�سان ب�ساأن حالة حقوق االإن�سان لل�سكان امل�سلمني من 
والتي  مبيامنار  راخ��ني  والي��ة  يف  االأخ���رى  واالأق��ل��ي��ات  الروهينغا  اأقلية 
للأمم  لدى  للدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �سامل  عبيد  �سعادة  القاها 

املتحدة واملنظمات الدولية االأخرى يف جنيف.
اال�ستثنائية  ال��دورة  هذ  بعقد  كلمته  م�ستهل  يف  ال�سفري  �سعادة  ورّح��ب 

ُمنوها يف هذا ال�سدد اإىل اأن االإمارات كانت من اأوائل الدول التي دعت 
املجموعة  اإط���ار  االأخ����رى يف  ال���دول  ج��ان��ب  اإىل  و���س��ارك��ت  تنظيمها  اإىل 
اإعداد واإثراء م�سروع قرار توافقي ب�ساأنها يعك�س حقيقة  اال�سلمية يف 
منذ  ميامنار  يف  امل�سلمة  الروهينغا  اأقلية  تعي�سه  ال��ذي  ال�سعب  الو�سع 

عدة اأ�سهر.
كما اأ�سار �سعادته اإىل اأن جمموعة التن�سيق بني وكاالت االإغاثة التابعة 
اأفراد  ع��دد  اأن  الو�سع  ح��ول  لها  اآخ��ر حتديث  اأك���دت يف  املتحدة  ل��لأمم 
وهم  �سخ�س  األ���ف   650 بلغ  بنغلد�س  اىل  و�سلوا  ال��ذي��ن  الروهينغا 
يعي�سون يف ظل اأو�ساع مزرية من بينهم اآالف من االأطفال يفتقرون اإىل 

اأب�سط االحتياجات االأ�سا�سية ح�سب تقارير منظمة اليوني�سيف.
و ا���س��اف ان���ه ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذا ال��و���س��ع االإن�����س��اين ال�����س��ع��ب ق��ام��ت دولة 
االإم��ارات منذ بداية االأزم��ة يف �سهر اأغ�سط�س املا�سي بت�سخري اإمكانات 

ال���لزم مب��ا يخفف م��ن معاناة  االإن�����س��اين  ال��دع��م  اأول��ي��ة لتوفري  عاجلة 
اإ�سافية  م�ساعدات  الإر�سال  جوي  ج�سر  ت�سيري  تبعها  اللجئني  ه��وؤالء 
للمنظمات  اللوج�ستي  الدعم  توفري  على  ع��لوة  الو�سع  لتدهور  نظرا 
االإن�سانية الدولية العاملة يف املدينة العاملية للخدمات االإن�سانية يف دبي 
.. وتوا�سلت م�ساعدات دولة االإمارات باإعلنها موؤخرا عن تقدمي مبلغ 
7 مليني دوالر اأمريكي خلل موؤمتر املانحني اخلا�س باأزمة اللجئني 
الروهينغا الذي ُعقد بجنيف يف 23 اأكتوبر املا�سي ف�سل عن ا�ستمرار 
برنامج  من  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  يف  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهلل  هيئة 

اإغاثة اللجئني الروهينغا يف بنغلد�س منذ �سهر نوفمرب املا�سي.
ل��و���س��ع ح��د للممار�سات  ع��ل��ى ���س��رورة تكثيف اجل��ه��ود  ���س��ع��ادت��ه  و���س��دد 
امل�سلمة  االأق��ل��ي��ة  ح��ق  يف  م��ي��امن��ار  �سلطات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اللاإن�سانية 
الروهينغا وغ��ريه��ا م��ن االأق��ل��ي��ات مب��ا يف ذل��ك م��ن اع��ت��داءات وجرائم 

وغريها من االنتهاكات املمنهجة االأخرى التي و�سفها املفو�س ال�سامي 
حلقوق االإن�سان باأنها ترقى اإىل م�ستوى الت�سفية العرقية بينما اعتربها 
م�سروع القرار املعرو�س اأمام الدورة اال�ستثنائية ملجل�س حقوق االن�سان 

بجرائم �سد االإن�سانية.
ونظرا خلطورة الو�سع ومن باب ال�سرعة والفعالية دعا �سعادة ال�سفري 
الزعابي املجتمع الدويل اإىل موا�سلة دعمه للمنظمات االإن�سانية واإلزام 
حكومة ميامنار بالتعاون مع تلك املنظمات تعاوناً كامًل وغري م�سروط 
ي�سمل �سمان و�سول امل�ساعدات على نحو ماأمون وبل عوائق اإىل جميع 
حّث  كما  ال��ب��لد  مناطق  جميع  يف  اإليها  يحتاجون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س 
�سعادته هيئات االأمم املتحدة املعنية على تنفيذ خمتلف الواليات املنوطة 
اإقليم راخ��ني ك�سرط  االأم��ن وال�سلم يف  ا�سرجاع  اأج��ل �سمان  بها من 

اأ�سا�سي لتحقيق امل�ساحلة والتعاي�س ال�سلمي يف املنطقة بكاملها.

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك تفتتح م�شت�شفى دانة الإمارات للن�شاء والأطفال يف اأبوظبي

دانة  م�ست�سفى  اأن  اإىل  م�����س��رية 
واحد  واالأطفال  للن�ساء  االإم��ارات 
ال��ه��ام��ة يف  امل��ن�����س��اآت ال�سحية  م��ن 
يف  بفعالية  ي�سارك  الذي  اأبوظبي 

تقدمي خدمات �سحية متطورة.
اأق�سام  خمتلف  �سموها  وت��ف��ق��دت 
امل�ست�سفى مبا يف ذلك غرف الوالدة 
ووحدة  االأط��ف��ال  اأم��را���س  وق�سم 
اخلدج  للأطفال  امل��رك��زة  العناية 
ووحدة املاموغرام وق�سم جراحات 
وا�ستمعت  ال��ن�����س��ائ��ي��ة..  امل��ن��اظ��ري 
طبيعة  ع����ن  ����س���رح  اإىل  ���س��م��وه��ا 
التخ�س�سية  اخل���دم���ات  ون��وع��ي��ة 
واخلطة  امل�ست�سفى  يوفرها  التي 
م�ستوى  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال�سرقية  جمموعة  يف  اخل��دم��ات 
والتي  الطبية  للخدمات  املتحدة 
هيلث  م��راك��ز  �سبكة  ك��ذل��ك  ت�سم 
وم�ست�سفى  التخ�س�سية  ب��ل���س 

مورفيلدز للعيون يف اأبوظبي.
ال�سيخة  ����س���م���وه  ا���س��ت��م��ع��ت  ك���م���ا 
وحدة  ع��ن  مف�سل  ل�سرح  فاطمة 
ط���ب االأج���ن���ة وال���ت���ي ت��ق��وم بدور 
احل��وام��ل وفح�س  ه��ام يف متابعة 
ح���االت  اأي  ل��ت�����س��خ��ي�����س  االأج����ن����ة 
مبكرة  م������راح������ل  يف  م����ر�����س����ي����ة 
املنا�سب  ال����وق����ت  يف  وع���لج���ه���ا 
واالأجهزة  امل��ع��دات  اأح���دث  وت�سم 

تقدمي  القطاع اخلا�س يف جم��ال 
فيها  ال�����س��ح��ي��ة مب����ا  اخل�����دم�����ات 
اخلدمات التخ�س�سية وقد �ساعد 
التاأمني  تطبيق  جن��اح  ذل��ك  على 
ال�سحي الذي يوفر مظلة �سحية 
يف  واملقيمني  للمواطنني  �ساملة 
اإم������ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن��ذ ن��ح��و ع�سر 

�سنوات.
وجود  اأن  اإىل  ���س��م��وه��ا  واأ�����س����ارت 
الأمرا�س  متخ�س�س  م�ست�سفى 
القطاع  يف  واالأط�����ف�����ال  ال���ن�������س���اء 
ي�ساعد يف  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  اخل��ا���س 
ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��ط��ورة لهذه 
بالذات  املجتمع  يف  امل��ه��م��ة  ال��ف��ئ��ة 
حديثي  اأم�����را������س  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
ال��������والدة واالأط������ف������ال واالرت����ق����اء 
ب��ن��وع��ي��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
خ����لل ا���س��ت��ق��ط��اب ال����ك����وادر ذات 
الكفاءة املتميزة واخلربة الوا�سعة 
وتوفري املعدات واالأجهزة الطبية 
عمليات  يف  ت�ساعد  التي  املتطورة 
خمتلف  وع��������لج  ال���ت�������س���خ���ي�������س 
التقنيات  اأح���دث  وف��ق  االأم���را����س 

املتطورة العاملية.
ال�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  واأ�����س����ادت 
ال�سحية  اخل����دم����ات  مب�����س��ت��وى 
االأم�����وم�����ة  امل����ق����دم����ة يف جم�������ال 
اأبوظبي..  اإم������ارة  يف  وال��ط��ف��ول��ة 

الطبية والكوادر الطبية يف جمال 
فح�س االأجنة واكت�ساف اأي حاالت 
مر�سية يعاين منها اجلنني ومنع 
توؤثر  ق��د  م�����س��اع��ف��ات  اأي  ح���دوث 
ب�سكل  من�����وه  ا����س���ت���م���راري���ة  ع���ل���ى 
الوحدات  اأه���م  م��ن  وه���ي  طبيعي 
جانب  اإىل  امل�ست�سفى  يف  الطبية 
ووحدة  للأطفال  اجل��راح��ة  ق�سم 
الوالدة  حلديثي  امل��رك��زة  العناية 
�سريرا   23 ت�سم  وال��ت��ي  واخل���دج 
الثالث  امل�ستوى  �سمن  وم�سنفة 
ط��ب��ي ومتري�سي  ك���ادر  وي��دي��ره��ا 
متخ�س�س يف طب حديثي الوالدة 
واخلدج وجمهز باأحدث التقنيات 

لرعاية االأطفال اخلدج.
االأن�سطة  ع��ل��ى  ���س��م��وه��ا  واط��ل��ع��ت 
التوعوية التي يقوم بها امل�ست�سفى 
على مدار العام بهدف ن�سر الوعي 
ال�سحي يف املجتمع والذي ي�ساهم 
بدءا  �سحية  جمتمعات  اإن�ساء  يف 
العائلة  وا�ستهداف  الطفولة  من 
ككل وبرامج دعم املراأة يف مرحلة 

احلمل وما بعد الوالدة.
ح�������س���ر االف����ت����ت����اح �����س����ع����ادة ن����ورة 
ال�����������س�����وي�����دي م������دي������رة االحت��������اد 
الن�سائي العام وعدد من القيادات 

الن�سائية.
م���ن ج��ان��ب��ه رف����ع ال�����س��ي��د حممد 

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���لأم���وم���ة 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
االإم������ارات  دان����ة  م�ست�سفى  ام�����س 
اأبوظبي  يف  واالأط����ف����ال  ل��ل��ن�����س��اء 
املتحدة  ال�����س��رق��ي��ة  م����ن  ج�����زء   -

للخدمات الطبية -.
وقالت �سموها عقب اإزاحة ال�ستار 
ال��ت��ذك��اري��ة الفتتاح  ال��ل��وح��ة  ع���ن 
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ملتزمة  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه  ال����دول����ة 
اخلدمات  واأرق����ى  اأف�����س��ل  بتوفري 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال�سحية 
باالإن�سان  االه��ت��م��ام  م��ن  انطلقا 
الذي يعترب الرثوة احلقيقية الأي 
الدولة  اأن  اإىل  م�سرية  جمتمع.. 
منذ تاأ�سي�سها اأولت اهتماما كبريا 
ال�����س��ح��ي ح��ي��ث �سخرت  ل��ل��ق��ط��اع 
االإمكانيات الإن�ساء �سبكة متطورة 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية  من 
على م�ستوى الدولة توفر خدمات 

�سحية �ساملة ومتطورة.
القيادة  اأن  ���س��م��وه��ا  واأ�����س����اف����ت 
االإمكانيات  ���س��خ��رت  ال���ر����س���ي���دة 
لتوفري خدمات �سحية وفق اأعلى 
املجتمع  ف��ئ��ات  جلميع  امل�ستويات 
الن�ساء  اخل�����س��و���س  وج����ه  وع��ل��ى 
م�ست�سفيات  اإن�ساء  فتم  واالأطفال 
ومراكز متخ�س�سة يف هذا املجال 
ما اأ�سهم يف رفع م�ستويات خدمات 
االأمومة والطفولة وحتقيق نتائج 
عاملية على �سعيد خف�س معدالت 
املواليد  الوالدة وبني  الوفاة حول 

اجلدد.  
واأكدت �سمو اأم االإمارات اأن الدولة 
اأو����س���ع يف خمتلف  اآف���اق���ا  ف��ت��ح��ت 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  اأم�����ام  امل���ج���االت 
رئي�سيا  ����س���ري���ك���ا  ي���ع���ت���رب  ال�������ذي 
للقطاع احلكومي.. ونلم�س اليوم 
مدى الدور الكبري الذي يقوم به 

الرئي�س  احل��م��ادي  ال�سرفاء  علي 
ال�سرقية  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلهة  الطبية  للخدمات  املتحدة 
االإم�����ارات  دان����ة  مل�ست�سفى  امل��ال��ك��ة 
ل��ل��ن�����س��اء واالأط����ف����ال اأ���س��م��ى اآي����ات 
ال�سكر والعرفان اإىل �سمو ال�سيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ع��ل��ى تكرم 
وتفقد  امل�ست�سفى  بافتتاح  �سموها 

خمتلف اأق�سامه.
واأ�������س������اد ب����ال����دع����م ال�����لحم�����دود 
م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
م��ب��ارك خل��دم��ات رع��اي��ة االأمومة 
والطفولة ما كان له الدور الكبري 
يف ت���وف���ري اأف�������س���ل اخل����دم����ات يف 
ال���دول���ة.. موؤكدا  امل��ج��ال يف  ه���ذا 
قبل  م����ن  ال���ك���ب���ري  االه���ت���م���ام  اأن 
���س��م��وه��ا ب���ربام���ج ال��وق��اي��ة وعلى 
ب��رام��ج تطعيم  وج���ه اخل�����س��و���س 
االأمرا�س  خمتلف  �سد  الطفولة 
من  ال��ع��دي��د  ا�ستئ�سال  وراء  ك��ان 
االإ�سابة  ن�سب  وخف�س  االأمرا�س 
ب�سكل  االأم����را�����س  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
االهتمام  ج��ان��ب  اإىل  ج���دا  ك��ب��ري 
يف  امل��ق��دم��ة  ال�سحية  ب��اخل��دم��ات 
جم��ال االأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ومبا 
ي��ت��ف��ق م���ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ات دائ����رة 
على  امل�سرفة  اأبوظبي  يف  ال�سحة 

القطاع ال�سحي يف االإمارة.
وك�سف ال�سرفاء عن وجود مرحلة 
االإم������ارات  دان����ة  مل�ست�سفى  ث��ان��ي��ة 
م��ب��ن��ى مماثل  اإن�������س���اء  ت��ت�����س��م��ن 
القائم  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى  وجم��������اور 
اأبوظبي..  بوابة  مدينة  يف  حاليا 
اأن �سعة املبنى احلايل  اإىل  م�سريا 
�سريرا وبتكلفة و�سلت اىل   150
تبلغ  بينما  دره���م  مليون   600
�سعة املبنى يف املرحلة الثانية 90 
�سريرا وبتكلفة 200 مليون درهم 
امل�ست�سفى  �سعة  اإج��م��ايل  لريتفع 
اإىل 240 �سريرا بتكلفة اإجمالية 
دره��م تغطي عنابر  مليون   800
تخ�س�سات  وخم���ت���ل���ف  ال���������والدة 
الن�ساء  وج������راح������ات  اأم������را�������س 

واالأطفال .
امل�ست�سفى  ب���داأ  اأن  منذ  اأن���ه  وق���ال 
اأكتوبر  يف  امل���ر����س���ى  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 

املراجعات  ع���دد  جت���اوز   2015
وع�������دد  م�����راج�����ع�����ة  األ�����������ف   23
امل���راج���ع���ني االأط����ف����ال جت�����اوز ال� 
بلغ  بينما  وطفلة  طفل  األف   15
مولود   5700 امل����وال����ي����د  ع�����دد 
وعدد  م��واط��ن��ني،   3100 منهم 
والن�ساء  ل���لأط���ف���ال  اجل����راح����ات 
1650 ج��راح��ة، وقد  اإىل  ارت��ف��ع 
 65380 امل�����س��ت�����س��ف��ى  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ال��ع��ي��ادات اخلارجية عام  زي���ارة يف 
2016 بينما ت�ساعف العدد اإىل 
زيارة منذ بداية عام   111000

نوفمرب. نهاية  وحتى   2017
االإم����ارات  دان���ه  م�ست�سفى  وي�سم 
ح��ال��ي��ا اإىل ج��ان��ب ق�����س��م ال����والدة 
وق�سم خمت�س بجراحات املناظري 
طب  ووح��دة  الن�سائية  للأمرا�س 
املركزة  ال��ع��ن��اي��ة  واأق�����س��ام  االأج��ن��ة 
وحديثي  واخل���������دج  ل����لأط����ف����ال 
املركزة  ال��ع��ن��اي��ة  ال�����والدة ووح����دة 
للن�ساء والطب الباطني وال�سكري 
والغدد  ال���روم���ات���ي���زم  واأم����را�����س 
اجلراحة  وت��خ�����س�����س��ات  ال�����س��م��اء 
وط���ب ال��ق��ل��ب ل��لأط��ف��ال واالأن����ف 
االأطفال  عند  واحل��ن��ج��رة  واالأذن 
وغريها اإ�سافة اإىل وحدات االأ�سعة 

وت�سخي�س  وت�سوير  واملاموجرام 
التخ�س�سات  وج���م���ي���ع  ال����ث����دي 
ب����امل����راأة  ال���ع���لق���ة  ذات  ال���ط���ب���ي���ة 
امل�ست�سفى  يف  وي��ع��م��ل  وال��ط��ف��ل.. 
طبيب   500 م����ن  اأك������رث  ح���ال���ي���ا 
وفني منهم 300 ممر�سة وتقني 
جمهزة  غ�����رف   10 ي�������س���م  ك���م���ا 
للوالدة و4 غرف عمليات وغرفة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال�������س���غ���رى والإج�������راء 
واملناظري  ال��واح��د  ال��ي��وم  عمليات 
املركزة  للعناية  م��ت��ط��ورا  وق�سما 
للأطفال اخلدج يحتوي على 20 
�سريرا من امل�ستوى الثالث ووحدة 
عناية مركزة للن�ساء ت�سم 3 اأ�سرة 
للأطفال  املركزة  للعناية  ووح��دة 

ت�سم �سريرين.
واإدارة  امل��ج��م��وع��ة  روؤي����ة  اأن  واأك����د 
توفري  ح���ول  تتمحور  امل�ست�سفى 
للمراأة  متكاملة  �سحية  خ��دم��ات 
واح��������د من  م����ك����ان  وال����ط����ف����ل يف 
االأط����ب����اء يف خمتلف  اأم���ه���ر  ق��ب��ل 
الذين  ال���ط���ب���ي���ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
ب��خ��ربات ع��امل��ي��ة وا�سعة  مي��ت��ازون 
اأرق��ى اخلدمات  ما ي�سمن توفري 
على  ل������ل������م������رددات  ال�������س���ح���ي���ة 

امل�ست�سفى واأق�سامه املختلفة.

   دائرة النقل تطلق م�شروع »اأم لفينة« بتكلفة 1.131 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  النقل  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
م�سروع طريق حيوي جديد يربط 
�سلطان مع  بن  زاي��د  ال�سيخ  �سارع 
بتكلفة  وال��رمي  اأم لفينة  جزيرتي 

مليار و131 مليون درهم.
ح���ف���ل و�سع  خ������لل  ذل������ك  ج������اء 
ح��ج��ر االأ���س��ا���س ل��ل��م�����س��روع الذي 
اليوم بح�سور �سعادة خليفة  اأقيم 
حم���م���د امل�����زروع�����ي وك���ي���ل دائ�����رة 
اأحمد  امل��ه��ن��د���س  و����س���ع���ادة  ال��ن��ق��ل 
رئي�س  اخل������وري  ���س��ري��ف  حم��م��د 
اأبوظبي  ����س���رك���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
“م�ساندة”  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وعدد من مديري كل من الدائرة 
و �سركة اأبوظبي للخدمات العامة 

“م�ساندة”.
طريق  اإن�����س��اء  امل�����س��روع  ويت�سمن 
ويت�سمن  كيلومر   10.5 بطول 
واأعمال طرق منها  خم�سة ج�سور 
اأربعة كيلومرات فوق املاء وينفذ 
ع��ل��ى ع��ق��دي��ن بحيث ي��ت��م اإجن���ازه 
كامل خلل الربع الثاين من عام 

.2020
ا�ستجابة  امل�����س��روع  تنفيذ  وي��اأت��ي 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل���وؤ����س���رات 
وال�����س��ي��اح��ي��ة امل����ط����ردة يف اإم�����ارة 
اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ي��ع��زز ال��رب��ط بني 
جزيرة اأبوظبي من جهة وجزيرتي 
اأخرى  لفينة من جهة  واأم  ال��رمي 
اإ�سافة اإىل اأن م�ساهمته يف تدعيم 

ورفع  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية 
م�ستخدمي  ����س���لم���ة  م�������س���ت���وى 
ال���ط���رق وي��ل��ب��ي م��ت��ط��ل��ب��ات النمو 
واالن��ت�����س��ار ال�����س��ك��اين يف االإم�����ارة 
ال�سياحية  ال���ت���ن���م���ي���ة  وي�����دع�����م 

والعمرانية فيها.
خ���ل���ي���ف���ة حممد  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
النقل  دائ��������رة  وك����ي����ل  امل�����زروع�����ي 
تبلغ  ال����ذي  اجل��دي��د  امل�����س��روع  اإن 
مليون   131 و  م��ل��ي��ارا  ت��ك��ل��ف��ت��ه 
يربط  طريق  اإن�ساء  ي�سمل  دره��م 
اأم لفينة  ب��ج��زي��رة  ال���رمي  ج��زي��رة 
ومن ثم ميتد لريبط اجلزيرتني 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  �سارع  مع 
اأب���وظ���ب���ي ع���ن���د ال���ت���ق���اط���ع مع  يف 

املاء  ف��وق  كيلومرات  اأربعة  منها 
يتم  بحيث  عقدين  على  و�سينفذ 
اإجنازه كامل خلل الربع الثاين 

من عام 2020.
يت�سمن  االأول  العقد  اأن  واأو���س��ح 
م�����س��ارات يف  اإن�����س��اء طريق بثلثة 
كيلومر   6.5 مل�سافة  اجت���اه  ك��ل 
ب�����دءا م���ن ج���زي���رة ال�����رمي م����رورا 
ال�سمالية  ل��ف��ي��ن��ة  اأم  ب��ج��زي��رت��ي 
واجل��ن��وب��ي��ة وث��لث��ة ج�����س��ور فوق 
ال���ق���ن���وات امل���ائ���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

احلركة امللحية .
من  ال����ث����اين  ال���ع���ق���د  اإىل  واأ������س�����ار 
طريق  اإن�����س��اء  يت�سمن  امل�����س��روع 
ب���ط���ول اأرب���ع���ة ك��ي��ل��وم��رات فوق 

امل���������س����روع ب���ا����س���ت���خ���دام ب���لط���ات 
خ���ر����س���ان���ي���ة ع���ل���ى ���س��ك��ل اأق����وا�����س 
و�سمان  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
على  التاأثري  وتقليل  املياه  �سريان 
ان�سيابية  وت��ع��زي��ز  ال��ق��رم  اأ���س��ج��ار 
املنطقة.  يف  امل���لح���ي���ة  احل����رك����ة 
االعتبارات  ال��ن��ق��ل  دائ����رة  واأول�����ت 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة اأه���م���ي���ة ق�����س��وى خلل 
والت�سميم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���راح���ل 
البيئة واحلفاظ  اأج��ل حماية  من 
املنطقة  يف  الطبيعة  جمالية  على 
القرم  اأ���س��ج��ار  ال��ت��ي حت��ت��وي على 
والنباتات الطبيعية مبا يوفق بني 
املتطلبات االقت�سادية واملجتمعية 
التنمية  وي����ح����ق����ق  وال����ب����ي����ئ����ي����ة 

������س�����ارع ظ���ف���ري وذل��������ك يف اإط������ار 
ال���ربي احليوية  ال��ن��ق��ل  م�����س��اري��ع 
م�سعى  ويف  ال��دائ��رة  تنفذها  التي 
اال�سراتيجية  امل�����س��اري��ع  الإجن����از 
ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
خ���ط���ة اأب����وظ����ب����ي وت�����ع�����زز ج�����ودة 
التنمية  وت��دع��م  التحتية  البنية 
اأبوظبي  الإم��������ارة  االق���ت�������س���ادي���ة 

وامل�سهد التطويري يف الدولة.
�سويدان  املهند�س  ق��ال  جهته  من 
الرئي�س  الظاهري  �سويدان  را�سد 
التنفيذي باالإنابة ل� “ م�ساندة “ 
طريق  اإن�ساء  يت�سمن  امل�سروع  اإن 
ويت�سمن  كيلومر   10.5 بطول 
خ��م�����س��ة ج�������س���ور واأع�����م�����ال طرق 

لربط  القرم  اأ�سجار  ومناطق  املاء 
ل��ف��ي��ن��ة اجل��ن��وب��ي��ة مع  اأم  ج���زي���رة 
ج�سرين  وبناء  زاي��د  ال�سيخ  �سارع 
وتقاطع  امل��ائ��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ل��ع��ب��ور 
بكل  احل���رك���ات  لت�سهيل  رئ��ي�����س��ي 
زايد  ال�سيخ  �سارع  مع  االجت��اه��ات 
الظاهري  واأ����س���اف  ���س��ل��ط��ان.  ب��ن 
م�سارات  اإن�ساء  ي�سمل  امل�سروع  اأن 
وركوب  امل�����س��اة  حل��رك��ة  خم�س�سة 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ف�����س��ل عن 
لتاأجري  واأم��اك��ن  خدمية  م��راف��ق 
من  وغ��ريه��ا  الهوائية  ال��دراج��ات 
التجميلية  واالإ�سافات  اخلدمات 
متكامل  امل�����������س�����روع  ل���ي�������س���ب���ح 
تنفيذ  و�سيتم  ومرافقه  بخدماته 

 - امل�سروع  ه��ذا  وياأتي  امل�ستدامة. 
بالتن�سيق  ال���دائ���رة  ت��ن��ف��ذه  ال���ذي 
اال�سراتيجيني-  ال�����س��رك��اء  م���ع 
التنمية  مل�����وؤ������س�����رات  ا����س���ت���ج���اب���ة 
املطردة  وال�سياحية  االقت�سادية 
يعزز  ح���ي���ث  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف 
ال��رب��ط ب��ني ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي من 
لفينة  واأم  ال��رمي  وجزيرتي  جهة 
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى اإ�����س����اف����ة اإىل 
ان�سيابية  ت��دع��ي��م  يف  ي�����س��ه��م  اأن����ه 
امل���روري���ة ورف���ع م�ستوى  احل��رك��ة 
����س���لم���ة م�������س���ت���خ���دم���ي ال���ط���رق 
واالنت�سار  النمو  متطلبات  ويلبي 
ال�سكاين يف االإمارة ويدعم التنمية 

ال�سياحية والعمرانية فيها.

•• اأبوظبي-وام:

بداأت يف اأبوظبي ام�س اأعمال ملتقى “تنفيذ اإطار العمل الدويل لتميز 
املحاكم” التي تنظمها وزارة العدل مب�ساركة االحتاد الدويل للمتياز 
املحكمة  وق�����س��اة  الق�سائي  التفتي�س  دائ���رة  م��دي��ر  بح�سور  الق�سائي 
كما  وق�ساتها.  االحتادية  اال�ستئناف  حماكم  وروؤ���س��اء  العليا  االحتادية 
يح�سر امللتقى روؤ�ساء املحاكم االبتدائية االحتادية وق�ساتها واملحامني 
الدويل  التعاون  اإدارات  وم�سئولو  وم���دراء  النيابات،  وروؤ���س��اء  العامني 

والفتوي والت�سريع واال�سراتيجية وامل�ستقبل. واكد القا�سي عبد الرحمن 
مراد البلو�سي مدير اإدارة التعاون الدويل يف الوزارة يف كلمته االفتتاحية 
الأعمال ور�سة امللتقى اأهمية برنامج الور�سة وخمرجاتها لتعميم التميز 
وفق اأف�سل املمار�سات العاملية. ومن جانبه اأ�سار القا�سي الدكتور حممد 
عبيد الكعبي رئي�س حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية- مدير اإدارة 
اال�سراتيجية وامل�ستقبل اإىل اأن االإمارات ترفع �سعار �سباق التميز الذي 
ال خط نهاية له وال حدود لطموحاته، وتعزز االبتكار وتوؤ�س�س للنفتاح 
على العامل والتحول للذكاء اال�سطناعي ويف قطاع العدالة نعمل بكل جد 

املتغريات  الق�ساء ومتيزها مبا يواكب  واإخل�س على تطوير منظومة 
الدكتور  اأكد  العمل  ويحقق للدولة ريادتها. ويف تقدميه الأهمية ور�سة 
الكعبي اأن املحاكم متثل بوابة املجتمع الكربى للعدالة وواجهة القانون 
الفعلية وهي حتظى باملزيد من االهتمام الذي يدعم كفاءة اأدائها ومييز 
خدماتها التي تهدف اإيل حتقيق �سعادة املتعاملني بالركيز علي تقدمي 
الدويل  املوقع  امللتقى ميثل  واأن  ما يفوق توقعاتهم ويلبي احتياجاتهم 
اأداء املحاكم من  للمتياز الق�سائي والذي يعترب م�سدرا هاما لتقييم 
حت�سني  اأج��ل  من  املحاكم  وتوجيه  مف�سلة  امتياز  حم��اور  �سبعة  خ��لل 

روب��رت ج توري�س جر ع�سو  ال��دويل  الق�ساة  وا�ستعر�س قا�سي  اأدائ��ه��ا. 
اللجنة التنفيذية لرابطة الق�ساة االأمريكية ورئي�س جمل�س املحافظني 
خلل فعاليات الور�سة عدد من املو�سوعات املتعلقة بو�سع خطط تطوير 
املحاكم وفق روؤي عاملية باإطار العمل واملبادئ التوجيهية ومبادئ االإدارة 
بجانب  امل�ستمر  اجل��ودة  وحت�سني  ال�سبعة  التميز  وجم��االت  الق�سائية، 
مناق�سة جماعية حول حتديد االأولويات والتخطيط والتنفيذ والقيا�س 
ال��دول االأخ��رى بجانب عمليات التخطيط اال�سراتيجي  وكيف تتم يف 

وحتديد اأولويات املوارد.

وزارة العدل تنظم »ملتقى اإطار العمل الدويل لتميز املحاكم«

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�ضارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�ضارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اأخبـار الإمـارات
وزارة اخلارجية تكرم �شركاءها ال�شرتاتيجيني يف اإطار الحتفال باليوم الوطني

•• اأبوظبي -وام: 

اأقام مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي حفل ا�ستقبال 
ح�سره عدد كبري من ممثلي البعثات القن�سلية العربية واالأجنبية 
يف االمارة باالإ�سافة اإىل كافة ال�سركاء اال�سراتيجيني من وزارات 
وه��ي��ئ��ات ودوائ����ر حملية وذل���ك يف اإط���ار اح��ت��ف��االت ال����وزارة باليوم 

الوطني ال� 46.
ورح���ب ���س��ع��ادة ع��ب��دال��رح��م��ن غ���امن امل��ط��ي��وع��ي م��دي��ر مكتب وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل بدبي يف كلمة له بهذه املنا�سبة باحل�سور 

وم�ساركتهم احتفال الوزارة باليوم الوطني.
وج��رى خلل احلفل - ال��ذي ح�سره نائب مدير مكتب ال��وزارة يف 
ي�سهم  مبا  اال�سراتيجيني  ال�سركاء  تكرمي   - االأق�سام  وروؤ�ساء  دبي 

ات�سال  ق��ن��وات  واإي��ج��اد  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال�سراكة  ع��لق��ات  تعزيز  يف 
تهدف اىل حتقيق املزيد من التعاون خلدمة اأهداف وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل وتعزيز الدبلوما�سية االإماراتية.
�سمت قائمة اجلهات واملوؤ�س�سات التي مت تكرميها : النيابة العامة 
دبي،  دبي، وجمارك  دبي، وحماكم  ل�سرطة  العامة  والقيادة  دبي،   -
ودائرة االأرا�سي واالأملك - دبي، وهيئة دبي للطريان املدين، وديوان 
 - والتعليم  الربية  ووزارة  دبي،  دبي، وغرفة  ال�سمو حاكم  �ساحب 
للإعلم،  دب��ي  وموؤ�س�سة  دب��ي،   - االقت�سادية  التنمية  ودائ���رة  دب��ي، 
واملجل�س التنفيذي - دبي، وهيئة املعرفة والتنمية الب�سرية، واالإدارة 
ال�سوؤون  ودائ��رة  دب��ي،   - الدولة  اأم��ن  امل��دين، وجهاز  للدفاع  العامة 
وهيئة  وامل��وا���س��لت،  ال��ط��رق  وهيئة  اخل���ريي،  والعمل  االإ���س��لم��ي��ة 

كهرباء ومياه دبي، واملدينة العاملية للخدمات االإن�سانية.

ال�شبت .. تطبيق دفع ر�شوم املواقف على �شارعي الحتاد ورا�شد بن حميد يف عجمان
•• عجمان-وام: 

اأعلنت دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان بدء تطبيق خدمة دفع ر�سوم 
بن حميد  را�سد  وال�سيخ  االحت��اد  �سارعي  على  و38 موقفا  الأل��ف  امل��واق��ف 
بدءا من يوم ال�سبت املوافق التا�سع من دي�سمرب اجلاري وذلك من ال�ساعة 
الثامنة �سباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن ال�ساعة اخلام�سة حتى التا�سعة 

م�ساء.
التنفيذي  املدير  املهريي  عمري  بن  اأحمد  حممد  املهند�س  الدكتور  وق��ال 
التنفيذ  �سيدخل حيز  القرار  اإن  الدائرة  التحتية يف  البنية  لقطاع تطوير 
يف  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية  على  للحفاظ  املقبل  ال�سبت  ي��وم  م��ن  ب��دءا 
مما  ال�ساعة  مدار  على  دائمة  حركة  ي�سهدان  اللذين  احليويني  ال�سارعني 

ب�سكل  امل��واق��ف  ا�ستخدام  ظاهرة  تواجه  نظامية  مواقف  اإي��ج��اد  ي�ستوجب 
ع�سوائي وا�ستغللها لفرات طويلة.

واأ�ساف اأن الدائرة تعمل على تنظيم ا�ستخدام املواقف مبا يخدم امل�سلحة 
العامة ولرفع فعالية املواقف مل�ستخدمي الطرق يف اإمارة عجمان م�ستهدفة 
توفري نظام فعال الإدارة مواقف ال�سيارات يف االإمارة حلل م�سكلة ال�سغط 

على املواقف ول�سمان توفري اأكرب عدد من املواقف النظامية للجمهور.
�سهلة لدفع  ع��دة ط��رق  تتوفر لديهم  املركبات  �سائقي  اأن  اب��ن عمري  وذك��ر 
“موقفي”  املواقف  خلدمات  الذكي  التطبيق  ت�سمل  والتي  املواقف  ر�سوم 
الر�سائل  عرب  الر�سوم  دف��ع  خلدمة  اإ�سافة  التعامل  ب�سهولة  ميتاز  ال��ذي 
يف  املوزعة  املواقف  اأجهزة  طريق  عن  التقليدي  والدفع  الق�سرية  الن�سية 

جميع القطاعات اخلا�سعة للر�سوم.

حاكم عجمان ي�شتقبل وفدا من اجلالية ال�شودانية لتقدمي التهاين باليوم الوطني

عمار النعيمي يطلع على ت�شنيف اخلدمات احلكومية يف اإمارة عجمان

•• عجمان -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان مبكتبه يف الديوان �سباح ام�س وفداً من اجلالية ال�سودانية يف 
االمارة والذي رفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات لقيادة وحكومة و�سعب 

االمارات مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 .
اإن العلقات املتميزة بني  وقال �ساحب ال�سمو حاكم عجمان خلل اللقاء 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قيادة  حتت  االم���ارات  حر�س  م��دى  تعك�س  البلدين 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س االأعلى للحتاد حكام االمارات على تعزيز الروابط 
للجالية  ت��ق��دي��ره  ع��ن  �سموه  واأع����رب  ال�سقيق.  ال�����س��ودان  م��ع  وال��ع��لق��ات 
ال�سودانية يف عجمان والتي تتفاعل مع ق�سايا الوطن ..م�سيدا بتما�سكهم 
وجهودهم املقدرة يف العملية التنموية التي ت�سهدها امارة عجمان ودورهم 

االأن�سطة  خ��لل  م��ن  االإم����ارة  اأب��ن��اء  م��ن  اأ�سقائهم  م��ع  التوا�سل  ال��ب��ارز يف 
والربامج والفعاليات االجتماعية والثقافية العديدة التي ينظمها النادي 
الكبري  بالدعم  ال��وف��د  اأ���س��اد  جانبه  م��ن  املنا�سبات.  خمتلف  يف  ال�����س��وداين 
االإمارة  و�سيوخ  واأجن��ال��ه  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  يقدمه  ظل  ال��ذي 
وقيادات العمل احلكومي فيها للجالية ال�سودانية بعجمان. وا�ستمع �سموه 
يو�سف  احمد  عو�سية  الدكتورة  من  لق�سيدتني  اللقاء  خ��لل  واحل�سور 
اأ�سادا فيهما بدولة االمارات العربية املتحدة  واالأ�ستاذ عبدالقادر الكتيابي 
وقيادتها الر�سيدة التي جعلتها اإحدى الدول املوؤثرة على ال�ساحة الدولية 

واأك�سبتها احرام وتقدير املجتمع الدويل .. وت�سرع ال�ساعران للموىل عز 
وجل اأن يحفظ االإمارات ويدمي عليها وعلى قيادتها الر�سيدة و�سعبها الويف 
بن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  اللقاء  ح�سر  واال�ستقرار.  االأم��ن  نعمة 
�سعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم و�سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفاء امل�ست�سار 
ال�سمو  ل�ساحب  القانوين  امل�ست�سار  النيل  عبا�س  و�سعادة  احلاكم  بديوان 
حاكم عجمان رئي�س اجلالية ال�سودانية ومعايل �سامل �سيف املطرو�سي نائب 
مدير الديوان و�سعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم 

عجمان وجمع من كبار امل�سوؤولني.

•• عجمان-وام:

اطلع �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي على عر�س تقدميي حول »الت�سميم التفكريي« والفوائد امللمو�سة 
التي حققتها كربى املوؤ�س�سات العاملية واحلكومات الرائدة يف جمال تقدمي 

اخلدمات.
اإىل   - �سراي  الذي ح�سره يف فندق عجمان  اللقاء  �سموه - خلل  وا�ستمع 
على  ونتائجه  التفكريي  الت�سميم  اأدوات  ا�ستخدام  اأهمية  عن  واف  �سرح 
تطوير اخلدمات واملوؤ�س�سات ونتائج م�سروع ت�سنيف اخلدمات احلكومية يف 

االإمارة والذي مت تنفيذه خلل املرحلة املا�سية .
التنمية  دائرة  النعيمي رئي�س  ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد   .. اللقاء  ح�سر 
ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
التنفيذي  للمجل�س  العام  االأم��ني  املطرو�سي  �سيف  �سعيد  الدكتور  و�سعادة 
و�سعادة عهود �سهيل املدير العام حلكومة عجمان الرقمية وروؤ�ساء ومدراء 
امل�سوؤولني  وكبار  واخلا�سة  العامة  والهيئات احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر 
واأع�ساء الفريق التنفيذي خلطة التحول الرقمي يف اإمارة عجمان 2017-

.2021
مع  احلكومية  اخل��دم��ات  ت�سنيف  م�سروع  اإىل  التقدميي  العر�س  وتطرق 
االأخذ بعني االعتبار رحلة املتعامل ومت التعرف على مفاهيم لغة التوا�سل 
تعد حجر  وال��ت��ي  اأدائ��ه��ا  وقيا�س  اخل��دم��ات  تطوير  املتعامل يف جم��ال  م��ع 
االأ�سا�س لقيا�س اأداء اخلدمات وتطويرها واال�ستناد على م�سنف اخلدمات 

حكومة  يف  اخلدمات  مل�ستقبل  جديدة  الآف��اق  االأوىل  اخلطوة  وه��ي  املحدث 
عجمان.

الت�سميم  التدريبة  الور�سة  ح��ول  توثيقي  فيلم  عر�س  اللقاء  خ��لل  ومت 
يف  التفكريي  الت�سميم  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتن�سيق  ن��ف��ذت  وال��ت��ي  التفكريي 
اأم�سردام ومت من خللها تدريب اأع�ساء الفريق التنفيذي حيث ت�سمنت 
بهدف  احلكومية  ال��دوائ��ر  من  بعدد  اخلدمة  ملراكز  ميدانية  زي���ارات  عمل 

التطبيق العملي ملحتوى الور�سة.
بجهود   - ال��ع��ر���س  ع��ق��ب   - النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  واأ����س���اد 
عجمان  حكومة  يف  القائمني  ودور  االإم��ارة  يف  احلكومية  اخلدمات  تطوير 
الرقمية لتنفيذ الربامج واملبادرات التي تهدف اإىل االرتقاء باالأداء واالإبداع 
واالبتكار والتميز لتقدمي تلك اخلدمات للمتعاملني مع املوؤ�س�سات والدوائر 
احلكومية. واأكد قدرة الكوادر الوطنية واملوؤهلة على تطوير جميع اخلدمات 
احلكومية بجهود فرق العمل التي تعمل بكل طاقاتها على التغيري.. م�سريا 
اإىل اأن العامل يتطور وال بد من مواكبة هذا التطور .. معربا عن اأمله اأن 
من  والتي  وهيئاتها  وموؤ�س�ساتها  عجمان  حكومة  يف  اخلدمات  جميع  يرى 
وقت  باأ�سرع  للمتعامل  ومتطورة  متميزة  خدمات  تقدمي  ن�ستطيع  خللها 
ممكن. و�سدد �سموه على حر�س حكومة عجمان الرقمية على مواكبة ركب 
التطور العاملي عرب تبني خطط وبرامج تهدف اإىل اأن تكون اخلدمات ذات 
الكثري  تنفيذ  من  للنتهاء  بجد  عملت  اأنها  اإىل  الفتا   .. عاملية  موا�سفات 
من تلك الربامج بهدف االهتمام بالت�سميم التفكريي وت�سنيف اخلدمات 
داخل  املعلوماتية  التكنولوجيا  ا�ستخدام  وتعزز  واأداء  فعالية  اأك��رث  لتكون 

الدوائر احلكومية كافة.
واأكد �سمو ال�سيخ عمار النعيمي اأن ا�سراتيجية حكومة عجمان مرتكزة على 
ترجمة روؤية “ االإمارة 2021 “ وفق املعايري واملوا�سفات التي تعك�س روؤية 

القيادة وتطلعات احلكومة.
وقال اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
االإمارة  املوؤ�س�سات احلكومية يف  اأهمية خا�سة لتطوير  حاكم عجمان يويل 
مبا يحقق النه�سة ال�ساملة والتقدم املن�سود يف املجاالت كافة واأن احلكومة 
ال��رق��م��ي��ة ت��ع��د اإح����دى امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ي��ق��ع ع��ل��ى عاتقها م��ع��اون��ة ومتكني 
خدمات  تقدمي  ب�سرورة  ال��دول��ة  توجه  مع  لتتما�سى  احلكومة  موؤ�س�سات 

متطورة للمتعاملني معها.
وكرم �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ترافقه عهود �سهيل القائمني على 

الربنامج التدريبي واملتدربني من موظفي الدوائر احلكومية .
ت�سعى  الرقمية  عجمان  حكومة  اأن  �سهيل  عهود  �سعادة  اأك��دت  جانبها  من 
املتعامل  جتربة  بتوفري  ل��لإم��ارة  الرقمي  التحول  خطة  اأه���داف  لتحقيق 
اال�ستثنائية والتي تتطلب الركيز على تطوير اخلدمات احلكومية املقدمة 
للجمهور واإعادة هند�ستها وت�سميمها بح�سب اأف�سل املمار�سات العاملية التي 

تتبعها احلكومات الرائدة يف جمال تقدمي تلك اخلدمات .
واأو�سحت اأن اأهم هذه االأدوات التي اأثبتت كفاءتها وفعاليتها يف توفري جتربة 
متعامل ا�ستثنائية حتت م�سمى “الت�سميم التفكريي” ويتم من خلله اإدراج 
اجلمهور وال�سركاء اال�سراتيجيني والقطاع احلكومي واخلا�س يف ت�سميم 
م�سافة  قيمة  بتقدمي  املتعامل  �سعادة  حتقيق  ي�سمن  نحو  على  خ��دم��ات 

ملتعامليها. وقالت اإنه اإميانا من احلكومة الرقمية يف اإمارة عجمان لتقدمي 
برنامج  و�سع  مت  اال�سراتيجيني  وال�سركاء  للمتعاملني  اخلدمات  اأف�سل 
�سامل لتدريب موظفني من جميع الدوائر واجلهات احلكومية يف االإمارة 
على اأف�سل االأدوات العاملية يف هذا املجال مبا يخدم املتعاملني للو�سول الأداء 

متميز ت�سوده روح الفريق الواحد واالإبداع واالبتكار يف تقدمي اخلدمات .
اأنه يتم العمل حاليا على تنقيح وت�سنيف اخلدمات مبا  واأ�سافت �سعادتها 
يواكب املعايري العاملية يف هذا ال�ساأن على اأن يتم اعتمادها من رئي�س املجل�س 

التنفيذي �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي .
ويعد   2017 700 خدمة خ��لل  ع��دد اخلدمات جت��اوزت  اأن  اإىل  م�سرية 
ولي�س  االإج���راءات  اأن اخلدمات ت�سمم وفق  الرقم مرتفع جدا ويبني  هذا 
بح�سب رحلة املتعامل وعليه مت تنقيح ومراجعة ت�سنيف اخلدمات للوقوف 
اجلهات  قبل  من  املقدمة  اخل��دم��ات  ع��دد  يعك�س  ال��ذي  الفعلي  الرقم  على 

احلكومية بح�سب رحلة املتعامل.
ومواكبة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  الرقمية  واأك��دت حر�س حكومة عجمان 
الرقمي  للتحول  اال�سراتيجية  اخلطة  ع��رب  الدولية  امل�ستجدات  اأح���دث 
للخدمات احلكومية يف االإمارة حيث تعمل حاليا على اإجناز املراحل املتبقية 
من اخلطة يف ظل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ال��ذي يحر�س على توفري كل  وروؤي��ة �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
لتحويل  العمل  اأداء  تعر�س  ق��د  ال��ت��ي  العقبات  وت��ذل��ي��ل  امل��ط��ل��وب  ال��دع��م 
اخلدمات احلكومية وفق اإجراءات �سهلة وتقنيات مبتكرة تن�سجم مع “روؤية 

عجمان 2021”.

بطاقة الهوية الإماراتية .. خ�شائ�س متطورة وا�شتخدامات متنوعة
•• اأبوظبي-وام:

عززت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية عرب ال�سنوات املا�سية من اخل�سائ�س 
على  واالأذك���ى  االأح���دث  لت�سبح  االإم��ارات��ي��ة  الهوية  لبطاقة  والتقنية  االأمنية 

م�ستوى العامل.
اإىل  فاأ�سبحت  الهوية  لبطاقة  متعددة  ا�ستخدامات  اإ�سافة  يف  الهيئة  وجنحت 
معتمدة  و�سيلة  ال�سخ�سية  واإث��ب��ات  للتعريف  االأ�سا�سية  الو�سيلة  كونها  جانب 
البنوك  من  النقود  �سحب  مثل  اخل��دم��ات  من  العديد  على  احل�سول  يف  اأي�سا 
واحل�سول على اخلدمات ال�سحية والتزود بالوقود وغريها من اخلدمات التي 

يحتاجها االفراد يف حياتهم اليومية.
خمتلف  يف  رئي�سي  كمرجع  الهوية  بطاقة  ا�ستخدامات  نطاق  تو�سيع  وميثل 
التي ميكن احل�سول على  القطاعات وزي��ادة عدد اجلهات احلكومية واخلا�سة 
اال�سراتيجية  اخل��ط��ة  اأه���داف  اأب���رز  اأح���د  البطاقة  ه��ذه  خ��لل  م��ن  خدماتها 
اخلم�سية 2017 - 2021 التي اأطلقتها الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية. 
واأ�سهمت اخل�سائ�س االأمنية والتقنية املتقدمة لبطاقة الهوية يف تو�سيع نطاق 
ا�ستخداماتها مبختلف القطاعات بالدولة حيث ا�ستفادت العديد من موؤ�س�سات 
القطاعني احلكومي واخلا�س من هذه اخل�سائ�س وقامت بدجمها فيما تقدمه 
من خدمات اإلكرونية ذكية واعتمادها مرجعا اأ�سا�سيا ووحيدا يف بع�س االأحيان 

للح�سول على هذه اخلدمات.
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية  اأنتجتها  التي  البطاقات  اإجمايل عدد  وبلغ 

منذ عام 2011 ولغاية �سبتمرب املا�سي 31 مليونا و422 األفا و995 بطاقة 
وذلك وفقا لبيانات ن�سرتها على موقعها االإلكروين.

الهوية  بطاقة  ا�ستخدام  يف  ملحوظا  تو�سعا  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  و�سهدت 
اإىل جانب  وال�سلع  م�ستوى قطاعي اخلدمات  على  للأفراد  اليومية  احلياة  يف 
اأطلقت  االت�����س��االت  ذات��ه��ا ففي جم��ال  البطاقة  اإ���س��اف��ة خ��دم��ات ج��دي��دة على 
با�ستخدام  خلله  م��ن  تقدم  ج��ه��ازا  “ات�ساالت”  للت�ساالت  االإم����ارات  �سركة 
بطاقة الهوية باقة خدمات يف مقدمتها حتديث البيانات و�سراء بطاقات “�سيم 
“اأدنوك للتوزيع” خدمتها الذكية لتعبئة الوقود  كارد”. بدورها د�سنت �سركة 
ذاتيا وت�سديد ثمنه با�ستخدام بطاقة الهوية حيث باتت هذه اخلدمة متوفرة 
وحققت  ابوظبي.  العا�سمة  يف  خا�سة  ال��وق��ود  تزويد  حمطات  من  العديد  يف 
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية مع م�سرف الهلل وبنك امل�سرق �سبقا عامليا 
با�ستخدام بطاقة الهوية يف اإجراء كافة املعاملت امل�سرفية عرب اأجهزة ال�سراف 

االآيل وخمتلف االأنظمة البنكية.
االأجانب يف  و�سوؤون  للإقامة  العامة  االإدارة  اأطلقت  والتنقل  ال�سفر  ويف جمال 
دبي خدمة عبور “البوابات الذكية” يف مطار دبي الدويل ببطاقة الهوية لتمكن 
امل�سافر من اإنهاء اإجراءات املغادرة والدخول خلل ثوان فيما اعتمدت “حماكم 
دبي” البطاقة لت�سجيل الق�سايا واملعاملت اإلكرونيا ما اخت�سر زمن اإجنازها 

بن�سبة 75 باملائة.
“�سمان”  ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  با�سرت  ال�سحي  ال�سعيد  وعلى 
ا�ستخدام بطاقة الهوية للم�سجلني يف نظام التاأمني ال�سحي بدال عن بطاقات 

التاأمني  واإع��ادة  للتاأمني  االإ�سلمية  دبي  �سركة  اأعلنت  كما   .. ال�سحي  التاأمني 
التاأمني ال�سحي ملتعامليها يف بطاقة الهوية. بطاقة  دمج  “اأمان” عن 

من  اع��ت��ب��ارا  “�سحة”  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ب���داأت  جانبها  م��ن 
..واأطلقت هيئة  املر�سى  الهوية لت�سجيل  2016 االعتماد على بطاقة  اأكتوبر 
“�سعادة” للتاأمني ال�سحي  الذاتي يف برنامج  ال�سحة يف دبي نظاما للت�سجيل 
ي�سمح للأ�سخا�س بالت�سجيل تلقائيا يف الربنامج با�ستخدام بطاقة الهوية من 
خلل اأجهزة خدمة ذاتية توفرها يف العديد من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. 
ويف ال�سياق ذاته نظمت حماكم راأ�س اخليمة اأول عقد زواج اإلكروين باالعتماد 
على بطاقة الهوية يف ت�سجيل بيانات الزوجني ب�سكل مبا�سر.. كما اأطلقت بلدية 
عليهم  ترتب  التي  املخالفات  قيمة  دفع  للأفراد  تتيح  خدمة  ال�سارقة  مدينة 
مايل  ر�سيد  اإ�سافة  ل�ساحبها  ميكن  التي  الهوية  بطاقة  با�ستخدام  ل�ساحلها 
عليها لت�سديد الغرامات. ومواكبة لهذا التو�سع يف ا�ستخدامات بطاقة الهوية 
على  ت�سهل  التي  االإمكانات  جميع  واجلن�سية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  وف��رت 
الهوية  بطاقة  تطبيقات  اال�ستفادة من  اخلا�سة  وال�سركات  الهيئات احلكومية 
منذ عام  واخلا�س  العام  القطاعني  موؤ�س�سات  على  جمانا  ووزعت  “الذكية” 
االإلكروين للبطاقة االأمر  القارئ  جهاز  من  االآالف  مئات  االآن  حتى   2012
الذي اأتاح ت�سهيل تقدمي خدماتها وفق اأعلى درجات اجلودة والكفاءة والفاعلية 
وعلى  ناحية  م��ن  نف�سها  امل��وؤ���س�����س��ات  على  والكلفة  واجل��ه��د  ال��وق��ت  واخ��ت�����س��ار 
متعامليها من ناحية ثانية. وجتاوز عدد اجلهات التي تعتمد “القارئ” يف اإجناز 
من  باقة  لها  يتيح  وال��ذي  وخا�سة  حكومية  جهة   600 متعامليها  معاملت 

اخلدمات تتمثل يف قراءة البيانات املخزنة على ال�سريحة االإلكرونية للبطاقة 
وحتميلها على االأنظمة والربامج التي ت�ستخدمونها خلل ثوان معدودة .. يف 
حني مكنتها الهيئة من احل�سول جمانا عرب موقعها االإلكروين على برنامج 
قارئ البطاقات والب�سمات االإلكروين وبرنامج االإعدادات وحتديثاته الدورية 
تقنية خلل  م�سكلة  اأي  لها يف حال مواجهة  الكامل  الدعم  تقدمي  اإىل جانب 
مبا�سرة.  معها  التعامل  يتوىل  خمت�س  فريق  عرب  االإلكروين  القارئ  ت�سغيل 
اإمكانية  الهوية  بطاقة  حتملها  التي  البيومرية  ال�سخ�سية  البيانات  وتتيح 
نقلها  ميكن  ال  التي  الفريدة  �سفاته  با�ستخدام  ال�سخ�س  هوية  من  التحقق 
وبع�س  ال��ع��ني  و�سبكية  ال��ي��د  ك��ف  وهند�سة  االأ���س��اب��ع  ب�سمات  مثل  ل��لآخ��ري��ن 
خ�سائ�س الوجه وملحمه وغريها. وحتتوي البطاقة على رقم تعريفي يعرف 
برقم الهوية الذي يرتبط بحامله مدى احلياة وميكنه من اال�ستفادة من جميع 
تتطلب  التي  والتجارية  وبع�س اخلدمات غري احلكومية  اخلدمات احلكومية 
اإثبات الهوية.. ويتميز هذا الرقم بكونه رقما وحيدا ال يتكرر حيث ي�سم 15 

خانة.
وت�سم البطاقة �سريحة اإلكرونية تخزن معلومات ت�سل اإىل 144 األف حرف 
اآليا يف اال�ستخدامات التي  حتتوي البيانات ال�سخ�سية ل�ساحبها لتتم قراءتها 
ال  بحيث  م�سفرا  البيانات  ه��ذه  بع�س  ويكون  وتاأكيدها  الهوية  اإث��ب��ات  تتطلب 
ي�سمح اإال للجهات ذات العلقة بقراءتها وذلك حلماية ال�سرية واخل�سو�سية.. 
كما ت�سم البطاقة اأحدث تقنيات البطاقات الذكية مبا يف ذلك االأحرف الدقيقة 

واحلرب فوق البنف�سجي والر�سم اخلطي.
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اأخبـار الإمـارات
اإ�شادات با�شتخدام الإمارات لالأنظمة الذكية والإلكرتونية يف تفتي�س العمل

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستخدام  االم�����ارات يف  دول���ة  اإقليمية مب��م��ار���س��ات  ع��م��ل  ور���س��ة  اأ����س���ادت 
التكنولوجيا احلديثة يف جمال تفتي�س العمل على امل�ستويني االإقليمي 

والعاملي.
املنطقة  ودول  االم���ارات  بني  الثنائي  التعاون  بتعزيز  الور�سة  واأو���س��ت 
تعميم  يف  ي�سهم  ال���ذي  بال�سكل  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  يف  االأع�����س��اء 
امل��م��ار���س��ات مب��ا يف ذل��ك تنظيم زي���ارات اىل االمارات  ال��ف��ائ��دة م��ن تلك 
برعاية املنظمة لغر�س االطلع على املزيد من التفا�سيل حول االأنظمة 
والتوطني يف  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  التي تطبقها  والذكية  االإلكرونية 

تفتي�س العمل وال�سحة وال�سلمة املهنية.
جاء ذلك يف ختام اأعمال الور�سة التي عقدت موؤخرا يف االأردن باإ�سراف 

وبح�سور  الدولية  العمل  منظمة  يف  العربية  ل��ل��دول  االإقليمي  املكتب 
وم�ساركة وفد من وزارة املوارد الب�سرية والتوطني برئا�سة ماهر العوبد 

وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون التفتي�س.
واأكد العوبد حر�س وزارة املوارد الب�سرية والتوطني بناء على توجيهات 
على  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  معايل 
بهدف  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  وفعاليات  ب��رام��ج  يف  الفاعلة  امل�ساركة 
ابراز املنجزات واملكت�سبات التي حتققت يف �سوق العمل يف دولة االمارات 
وانعكا�ساتها على �سمان م�سالح اأ�سحاب العمل وتوفري احلماية للعمالة 

التعاقدية املوؤقتة.
واأ�سار اىل ان ور�سة العمل االإقليمية ت�سمنت عر�س التجارب واملمار�سات 
بهدف  وذل��ك  املهنية  وال�سلمة  وال�سحة  العمل  بتفتي�س  ال�سلة  ذات 
ال���وزارة خطتها  وف��د  امل�ساركة حيث عر�س  ال��دول  تبادل اخل��ربات بني 

اىل  ا�سافة  التفتي�س  قطاع  يف  وال�سيا�سات  والت�سريعات  اال�سراتيجية 
التي  وال�سراكات  بها  يقوم  التي  وامل��ه��ام  بفاعلية  الب�سرية  امل���وارد  اإدارة 

تربمها الوزارة مع �سركائها يف القطاعني احلكومي واخلا�س.
واأو�سح انه مت عر�س حزمة االأنظمة الذكية واالإلكرونية التي تطبقها 
وال�سكن  الذكي  واملفت�س  الذكي  التفتي�س  اأنظمة  ت�سمل  والتي  ال���وزارة 
العمايل والتقييم الذاتي اإ�سافة اىل نظام راتي وت�سديق عقود الباطن 
..م�سريا اىل ان ممثلي الدول امل�ساركة يف الور�سة اأ�سادوا بتلك االأنظمة 
على  ب��ه  يحتذى  مثاال  وجعله  العمل  تفتي�س  تطوير  يف  �ساهمت  التي 

م�ستوى املنطقة ومناف�سا على ال�سعيد الدويل.
التكنولوجيا احلديثة يف  اإدخ��ال  اإىل  الور�سة دعت  ان  العوبد اىل  وذك��ر 
اإقليمية  �سبكة  واإن�ساء  املهنية  العمل وال�سحة وال�سلمة  جمال تفتي�س 
املهنية  وال�سلمة  وال�سحة  التعاون يف جمال  وتعزيز  املعلومات  لتبادل 

املفت�س  الو�سائل اللزمة الإجناح عمل  اأن تقوم الدول بتوفري  و�سرورة 
اللوج�ستية والتحفيز املادي له.

بالقوانني  امل��ل��ت��زم��ة  للمن�ساآت  االم��ت��ي��ازات  مب��ن��ح  ال��ور���س��ة  اأو���س��ت  ك��م��ا 
يف  ال��ق��درات  لتعزيز  اإقليمية  برامج  وا�ستحداث  العمالية  والت�سريعات 
جمال ال�سحة املهنية وت�سخي�س االأمرا�س املهنية لدى الدول امل�ساركة 
اىل  ا�سافة  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  برعاية 
العمل  تفتي�س  لتعزيز  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  وامل��ط��ب��وع��ات  االأدوات  ت��ط��وي��ر 
وال�سحة وال�سلمة املهنية للعاملني يف املنازل ومكاتب اال�ستقدام وزيادة 
جهود التوعية يف القوانني والت�سريعات لطريف االإنتاج وذلك ال�ستقرار 

العلقات يف �سوق العمل.
وال�سحة  العمل  تفتي�س  حول  اإقليمية  ور�سة  عقد  اىل  امل�ساركون  ودع��ا 

وال�سلمة املهنية بتنظيم منظمة العمل الدولية كل �سنتني.

حاكم ال�شارقة ي�شهد افتتاح املوؤمتر الدويل الثالث يف تاريخ العلوم عند العرب وامل�شلمني
•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
املوؤمتر  افتتاح  ام�س  ال�سارقة  رئي�س جامعة  ال�سارقة  االأعلى حاكم  املجل�س 
الدويل الثالث يف تاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني الذي تنظمه جامعة 
للنه�سة  را���س��خ  اأ���س��ا���س  االإ�سلمية  العربية  “العلوم  �سعار  حت��ت  ال�سارقة 

التقنية الع�سرية” وذلك يف قاعة الزهري يف كلية الطب.  
بداأ حفل االفتتاح بال�سلم الوطني بعدها قدم االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول 
النعيمي مدير جامعة ال�سارقة خلل كلمته اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على رعاية وت�سريف �سموه للموؤمتر باحل�سور 
من  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  والباحثني  العلماء  من  بال�سيوف  ومرحباً 
امل�ساركني يف املوؤمتر.  وقال مدير جامعة ال�سارقة اإن جامعة ال�سارقة ومنذ 
اأن اأ�س�سها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف العام 1997 اأولت البحث العلمي 
منهجا موازيا متاما ملنهجها االأكادميي من حيث قوته وجزالته ور�سانته 
االأكرب  الن�سيب  واالإ�سلمي  العربي  واالإن�ساين  العلمي  للراث  كان  ولقد 
اأحدث التقنيات واأكرثها تطورا ولقد  من هذا املنهج و�سّخرت له اجلامعة 
تعاظم هذا االهتمام وكرب اإىل اأن نتج عنه عقد املوؤمتر الدويل االأول يف العام 
2008 والذي دعي اإليه كبار العلماء واملتخ�س�سني وامل�ست�سرقني من كثري 
من دول العامل ف�سل عن عاملنا العربي واالإ�سلمي ومن ثم مت عقد املوؤمتر 

الدويل الثاين لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني يف العام 2014 .
 واأ�ساف قائًل نتيجة للنتائج العلمية التاريخية التي خل�س اإليها املوؤمتر يف 
دورته االأوىل والثانية ور�سده الأهميتها يف تاأ�سي�س جوانب عديدة ال ح�سر 
لها يف الثورة التقنية التي يعي�سها العامل املعا�سر اليوم تعاظمت اأهمية هذين 
املوؤمترين وج�سدت نتائجهما اأهمية اأن ت�ستمر هذه املوؤمترات واأن يتعاظم 
دورها حتت قباب جامعة ال�سارقة اأكرث االأمر الذي عظمت اأهميته يف فكر 
ال�سارقة ورئي�س اجلامعة، احل�ساري واال�سراتيجي  ال�سمو حاكم  �ساحب 
ويف العمق العاملي فاأمر باإن�ساء موؤ�س�سة ال�سارقة الدولية لتاريخ العلوم عند 
امل�ستوى  على  التاريخ  هذا  يف  لتبحث  ال�سارقة  جامعة  يف  وامل�سلمني  العرب 
العاملي وجت�سد جميع اآفاقه وميادينه وف�سله يف بناء احل�سارات االإن�سانية 

منذ اأن كان وحتى يومنا هذا ولكي تكون هذه املوؤ�س�سة بحجم الدور املطلوب 
منها عامليا وافق �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة ورئي�س اجلامعة على اأن يتوىل �سموه 
رئا�سة جمل�س اأمنائها املكون من العديد من ال�سخ�سيات العاملية املتخ�س�سة 

اأو على �سلة مبا�سرة بتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني.
وتناول الدكتور حميد جمول النعيمي خلل كلمته الدور الكبري واملاأمول 
�سي�سكل  انه  موؤكدا  ال�سارقة  بجامعة  والفلك  الف�ساء  لعلوم  ال�سارقة  ملركز 
وتراثيا  وتربويا  وثقافيا  وتقنيا  علميا  مركزا  كونه  وك��ربى  نوعية  اإ�سافة 
بعلوم  يهتم  الذي  ال�سباب  اأجيال من  تن�سئة  على  يعمل  وتدريبيا  و�سياحيا 
والفلك.   الف�ساء  ع��ل��وم  يف  ب��رع��وا  ال��ذي��ن  وامل�سلمني  ال��ع��رب  م��ن  االأج����داد 
اأه��داف املوؤمتر قائًل :  اأهمية  واأع��رب مدير جامعة ال�سارقة يف كلمته عن 
اليوم تعزز لدينا االأمل  ولعل االأه��داف التي يعمل على حتقيقها موؤمترنا 
الناجت من  االأه��داف على ربط هذا  �سيعمل �سمن هذه  الب�سائر فهو  بهذه 
احلديث،  العلم  اإليه  تو�سل  مبا  ق��رون  ع�سرة  نحو  قبل  كانت  التي  العلوم 
اليوم، كما  واأثرها على تكنولوجيا  العلمية  اأهمية هذه االإجن��ازات  ويج�سد 
�سيتم التعرف على اأحدث امل�ستجدات النظرية والتطبيقية يف درا�سات تاريخ 
االأبحاث  تطرحها  التي  العلمية  املحاور  �ستج�سدها  االأه���داف  ه��ذه  العلوم 
�سيوف  م��ن  واملتخ�س�سون  العلماء  �سيطرحها  التي  العلمية  وال��درا���س��ات 
املوؤمتر وامل�ساركون يف فعالياته من خمتلف الدول، ومنها: حمور عن البيئة 
االإ�سلمية، وحمور  املعرفة يف احل�سارة  بناء جمتمع  واأثرها يف  االإبداعية 
عن البحث العلمي واآخر عن اإحياء الراث العلمي العربي االإ�سلمي وربطه 
باملعا�سرة، ف�سل عن حمور حول تاريخ الطب والعلوم ال�سحية يف احل�سارة 
االإ�سلمية وحمور عن العمارة والفنون الزخرفية وال�سناعية، وحمور عن 
االأ�سا�سية والفلك والف�ساء يف احل�سارة  العلوم  واآخ��ر عن  وال��ري،  الزراعة 

االإ�سلمية.
 من جانبه اأعرب الدكتور ح�سني املهدي رئي�س اللجنة التنظيمية للموؤمتر 
ال�سارقة  جامعة  يف  دوري  ب�سكل  ع��ق��ده  ليتم  امل��وؤمت��ر  ب��اإق��رار  �سعادته  ع��ن 
ليكون منربا علميا يلتقي يف العلماء من كافة دول العامل لتبادل اخلربات 
اال�سراتيجية  اجلامعة  اأه��داف  ي�سهم يف حتقيق  العلمية مبا  واالجن���ازات 

التي تتمحور حول الدفع بالبحث العلمي ودعم االبتكار.   وتناول د. ح�سني 
املهدي اأهداف املوؤمتر حيث مت العمل على اأن تكون اأهداف املوؤمتر يف دورته 
الثالثة مكملة للم�سرية التي بداأناها يف �سنة 2008م حيث اأننا نهدف من 
املهتمني  والباحثني  العلماء  بني  التوا�سل  ل�تعزيز  التظاهرة  ه��ذه  تنظيم 
وامل�سلمني  العرب  العلماء  اأثر  وامل�سلمني جت�سيد  العرب  العلوم عند  بتاريخ 
العلماء من غري  �سهادات  العلمية وتوثيق  يف تقدم احل�سارات يف اجلوانب 
الراث  واإح��ي��اء  العلمية  وامل�سلمني  ال��ع��رب  اإجن����ازات  اإن�����س��اف  يف  امل�سلمني 

العلمي العربي وربطه باملعا�سرة .
الكيمياء خلل   وع��رّب الربوفي�سور �سري فيزر احلائز على جائزة نوبل يف 
كلمته عن �سعادته بزيارة ال�سارقة للمرة االأوىل متناواًل جانباً من م�سريته 
والفيزياء  اجل��غ��راف��ي��ا  اإىل  ال��ت��اري��خ  ب��ني  حمطاتها  ت��ن��وع��ت  ال��ت��ي  العلمية 

والكيمياء.
اأن االهتمام بالبحث العلمي واملعرفة الدقيقة املبنية على حب  اإىل  م�سرياً 
واالأ�ساتذة  والعلمية  التعليمية  الفر�س  واال�ستفادة من  اإليه  وال�سعي  العلم 
املتميزون هي اأهم ما خرج به من خل�سة مكثفة مل�سريته العلمية احلافلة 
التي قادته لل�سفر اإىل العديد من الدول.  كما قدم الربوفي�سور امل�ست�سرق 
التطبيقية ومدير معهد  الب�سريات  اأ�ستاذ فيزياء  ت�سارلز فالكو  االأمريكي 
بن الهيثم لل�سوء بجامعة اأريزونا االأمريكية حما�سرة عن العامل االإ�سلمي 

اأبو علي احل�سن بن الهيثم.
ال��ب�����س��ري��ات احلقيقي ح��ي��ث اع��ت��م��دت عليه  اأن���ه م��وؤ���س�����س ع��ل��م  اإىل  م�����س��رياً 
يتعلق  فيما  خا�سة  الب�سريات،  علم  يف  االأ�سا�سية  احلديثة  الدرا�سات  كافة 
الب�سرية  العني  التي حتدث داخل  االإن�سان والعمليات  روؤية  بتحديد كيفية 
التي  الدقيقة  العلمية  املو�سوعات  من  وغريها  بال�سوء  وعلقتها  للروؤية 
تو�سيح  املوؤمتر يف  اأهمية  اإىل  ..م�سريا  الوقت  ذلك  رائ��دة يف  ك�سوفاً  كانت 
اخراعات وابتكارات العلماء العرب وامل�سلمني والتي قدمت خدماًت كبرية 
لكافة العلماء الذين جاءوا من بعدهم يف الع�سر احلديث.  من جانبه قدم 
تناولت  حما�سرًة  املخطوطات  يف  املتخ�س�س  م��ع��روف  ب�سار  الربوفي�سور 
اأهمية املخطوطات وحتقيقها وطرق التمييز بينها والعناية باإبرازات الكتب 
املختلفة والتي تعني عودة املوؤلف اإىل م�سودة كتابه االأوىل عدة مرات �سواء 

باحلذف اأو باالإ�سافة وهي ما ت�سمى عملية التبيي�س ..وقدم معروف خلل 
كتابة  على  موؤلفوها  عمل  هامة  خمطوطات  من  لن�سخ  اأمثلة  عدة  حديثه 
عدة ن�سخ منها بعد االإ�سافة اإليها عاماً بعد اآخر اأو بحذف اأجزاء منها الفتاً 
اإىل اأنهم عادًة ما يعتمدون اآخر ن�سخة تركها املوؤلف، وموؤكداً اأهمية العناية 
باملخطوطات ملا حتمله من تاأريخ عريق ومهم.  وكان احل�سور قد �ساهدوا 
فيلماً تناول تاريخ املوؤمتر واأهدافه التي ي�سعى اإىل حتقيقها.  وكّرم �ساحب 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة رئي�س جامعة ال�سارقة يف نهاية حفل افتتاح املوؤمتر الدويل 
الثالث لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني كل من: الربوفي�سور �سريفيزر 
والربوفي�سور  معروف  ب�سار  والربوفي�سور  فالكوت  ت�سارلز  والربوفي�سور 
القا�سمي  �سلطان  الدكتور  دارة  وه��م:  املوؤمتر  رع��اة  ك��رم  كما  جبار..  اأحمد 
و�سناعة  جتارة  وغرفة  االإ�سلمي  ال�سارقة  وم�سرف  اخلليجية  للدرا�سات 
ال�سارقة  وموؤ�س�سة  بال�سارقة  وال�سياحي  التجاري  االإمن��اء  وهيئة  ال�سارقة 
للإعلم.  بعدها جتول �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف املعر�س امل�ساحب 
االأثرية  وال��ق��ط��ع  ال��ن��ادرة  التاريخية  املخطوطات  عند  متوقفاً  للموؤمتر 
االإمارات  دول��ة  من  املعر�س  حواها  التي  القّيمة  والكتب  وامل��راج��ع  ال��ن��ادرة، 
العربية املتحدة.  وي�ستمر املوؤمتر الدويل الثالث يف تاريخ العلوم عند العرب 
وامل�سلمني ملدة ثلثة اأيام حيث ي�سهد عر�س ومناق�سة اأكرث من 150 ورقة 
علمية يلقيها عدد من العلماء واالأ�ساتذة املخت�سني وطلبة الدرا�سات العليا 
�ستى  واالأك��ادمي��ي��ة يف  العلمية  املوؤ�س�سات  كافة  دول��ة من   20 اأك��رث من  من 
االن�سانية  والعلوم  وال�سحية  والطبية  والهند�سية  التطبيقية  العلوم  فروع 
واالجتماعية كما اأعدت اللجنة التنظيمية برناجماً علمياً وثقافياً يت�سمن 
حما�سرة يلقيها   13 وع��دد  املوؤمتر  اأي��ام  خلل  موزعة  عمل  جل�سة   51
املوؤمتر.   مب��ح��اور  تخت�س  خمتلفة  م��و���س��وع��ات  تناق�س  خمت�سون  علماء 
الب�سرية  امل��وارد  الهاملي وزير  نا�سر بن ثاين  املوؤمتر معايل  افتتاح  ح�سر 
�سيف  العميد  و�سعادة  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  اأع�ساء  من  وع��دد  والتوطني 
الزعابي  عبيد  حممد  و�سعادة  ال�سارقة  �سرطة  عام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري 
النعيمي مدير  والدكتور حميد جمول  وال�سيافة  الت�سريفات  دائرة  رئي�س 

جامعة ال�سارقة ونوابه وعدد كبري من االأ�ساتذة.

حاكم ال�شارقة ي�شهد توقيع ثالث مذكرات تفاهم لتنمية املوارد الب�شرية الوطنية
•• ال�صارقة-وام: 

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
ثلث  توقيع  ام�س  ال�سارقة  جامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
مذكرات تفاهم تخت�س بالتنمية امل�ستدامة للموارد الب�سرية الوطنية وذلك 
يف مكتب �سموه باجلامعة. مت توقيع املذكرة االأوىل بني وزارة املوارد الب�سرية 
ودائرة  ال��وزارة  بني  الثانية  توقيع  مت  بينما   .. ال�سارقة  وجامعة  والتوطني 

املوارد الب�سرية يف ال�سارقة .. فيما مت توقيع الثالثة بني اجلامعة والدائرة.
وقع املذكرات كل من.. معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�سرية 
والتوطني و�سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو املجل�س التنفيذي يف 
اإمارة ال�سارقة رئي�س دائرة املوارد الب�سرية والدكتور حميد جمول النعيمي 

مدير جامعة ال�سارقة وذلك بح�سور عدد من املمثلني للجهات الثلث.
واأكد معايل نا�سر الهاملي اأن رعاية �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة ملذكرتي 
التفاهم بني الوزارة وكل من دائرة املوارد الب�سرية وجامعة ال�سارقة مينحهما 
زخما كبريا ويوؤكد مدى اهتمام �سموه بتمكني اأبنائه املواطنني الباحثني عن 
العمل من خلل دعم ال�سيا�سات والربامج التي ت�ستهدف تدريبهم وتاأهيلهم 

وتهيئتهم لدخول �سوق العمل.
واأكد اأن مذكرتي التفاهم تاأتيان يف اإطار تكامل االأدوار بني اجلهات احلكومية 
لل�سري بخطى واثقة  �سراكاتهما اال�سراتيجية  االحتادية واملحلية وتطوير 
العمل  �سوق  يف  م�ساركتها  لتعزيز  الوطنية  الب�سرية  م��واردن��ا  تنمية  نحو 
االقت�ساد  اإىل  التحول  �سوء  يف  امل�ستهدفة  االقت�سادية  القطاعات  ولتقود 
للجهات  امل�سركة  االأه��داف  جت�سدان  املذكرتني  اإن  وق��ال  التناف�سي.  املعريف 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  ال��رك��ي��ز على  م��ن حيث  امل��وق��ع��ة عليها  ال��ث��لث 
توظيف  فر�س  لتعزيز  اأ�سا�سية  ركيزة  ت�سكل  لكونها  نظرا  املهني  واالإر���س��اد 
املوارد الب�سرية الوطنية يف �سوق العمل حيث ت�ساهم هذه الربامج ب�سكل كبري 
يف اأعداد الباحثني عن العمل ال �سيما املوؤهلني اأكادمييا منهم ل�سغل الوظائف 

املتوافرة لدى القطاع اخلا�س وفقا ملتطلبات وطبيعة تلك الوظائف.
واأعرب معاليه الهاملي عن ثقته مبا �سينبثق عن املذكرتني من نتائج ايجابية 

ت�سهم بفاعلية يف اجلهود املبذولة لت�سريع وترية التوطني.

من جانبه قال �سعادة الدكتور طارق بن خادم اإن مذكرة التفاهم بني دائرة 
اإىل التعاون يف  امل��وارد الب�سرية يف حكومة ال�سارقة وجامعة ال�سارقة تهدف 
الوطنية  ال��ك��وادر  بتطوير  املتمثلة  االإم���ارة  الب�سرية يف  امل��وارد  تنمية  جم��ال 
واإعداد وتاأهيل املواطنني الباحثني عن عمل وذلك لتعزيز م�ساركتهم يف �سوق 
العمل .. موؤكدا اأن ال�سراكة اال�سراتيجية بني الوزارة والدائرة �ست�ساهم يف 
تنمية املوارد الب�سرية الوطنية املتمثلة يف تاأهيلهم تاأهيل مهنيا وتطويرهم 

وظيفيا لتلبية احتياجات �سوق العمل.
واأعرب عن ثقته باأن هذه ال�سراكة �ست�ساهم يف توفري قواعد بيانات اخلرجني 
مبادرات  وت��ق��دمي  اخل��ا���س  القطاع  يف  امل��ت��وف��رة  الوظيفية  الفر�س  لعر�س 
�سوق  يتطلبها  التي  التخ�س�سات  لدرا�سة  للطلبة  مهني  وتدريب  اإر�سادية 
الب�سرية وجامعة  امل���وارد  دائ���رة  اأن  واأو���س��ح  ال��ق��ادم��ة.  ال��ف��رة  العمل خ��لل 
بينهما  امل�����س��رك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  خ��لل  م��ن  ي��رغ��ب��ان  ال�سارقة 
للم�ساهمة يف تقدمي برامج التعليم والتدريب املهني امل�ستمر لرفع وتطوير 
يف  الوطنية  الب�سرية  للكوادر  املهنية  وامل��وؤه��لت  وامل��ه��ارات  املعارف  م�ستوى 
ال�سارقة  الإم��ارة  الب�سرية  امل��وارد  وتطوير  التعليم  وتقدمي  ال�سارقة  حكومة 
امل�ستقبلية ل�سوق  من خلل ربط الربامج االأكادميية واملهنية باالحتياجات 

برعاية  املذكرتني  توقيع  اأن  ال�سارقة  جامعة  مدير  اأك��د  جانبه  من  العمل. 
القا�سمي يج�سد  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  وح�سور �ساحب 
من  ال��ع��ام  العمل  على  القائمني  تطوير  يف  �سموه  اإرادة  عملي  نحو  وع��ل��ى 
املوظفني واملوظفات وكذلك اأولئك الذين ي�سعون للح�سول على العمل من 
حملة الدرجات اجلامعية وغريهم. واأ�ساف اأن اجلامعة وهي تتوىل امل�سوؤولية 
هذا  اأبناء  من  االآالف  بني  الكربى  التنموية  النه�سة  ه��ذه  لتنفيذ  العملية 
اإمنا  الوظيفة  الباحثني عن  اأو  املوظفني  الغايل والعزيز وبناته من  الوطن 
هي تفعل ذلك مبوجب مكونات اأحد اأهم اأركان الر�سالة التي و�سعها لها منذ 
اأن تف�سل بتاأ�سي�سها رئي�سها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة قبل عقدين من 
الزمن والذي يتمثل يف العمل على تنمية املجتمع املحيط وتنويره مبختلف 

عنا�سر ومعايري هذه التنمية العلمية والعملية واملهنية.
الواجب  ه��ذا  عائدات  تكون  ولكي  اإن��ه  النعيمي  حميد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
على  واأب���دا  دائ��م��ا  ال�سارقة  جامعة  تعمل  التي  اجل���ودة  اآف���اق  �سمن  الوطني 
اأع����دت ال��ع��دة مت��ام��ا ك��م��ا ينبغي ل��ه��ا اأن ت��ك��ون م��ن ح��ي��ث الربامج  اأ���س��ا���س��ه��ا 
من  جلميع  واملهنية  والتدريبية  النظرية  العلوم  من  والتاأهيلية  التعليمية 
التدري�سية  االأطقم  اأع��دت  اأنها  واأ�ساف  اليوم.  املوقعة  املذكرات  ت�ستهدفهم 
العالية  التي يتميز االأع�ساء الذين ميدونها بالكفاءات واملهارات واخلربات 
اأن خريجي هذه الربامج من  للتاأكد من  �سعيا منها  امليادين وذل��ك  يف هذه 
االآمال  املهنية هم جميعا �سمن  الدبلومات  واملواطنات من حملة  املواطنني 

املن�سودة واملرجوة وطنيا.

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/257  مدين كلي
حمل  جمهول  امل��رح��وم  وال��د  ب�سفته  عياف  �سامل  عبداهلل   / املدخل  اخل�سم  اىل  
االقامة مبا ان املدعي/�سيف بن دروي�س ملقاوالت البناء وميثلها �سيف دروي�س جمعه 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  �سعيد وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )4000000( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2001 وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/11  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2620  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمهول  عليم  عليم  حاجي  خ��ان  1-اف�سر   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  باد�ساه  زاه��د  فياز خان  املدعي/  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12800( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام.  ال�����س��داد  ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى  م��ن  وال��ف��ائ��دة %9  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
غازى  /ناديه  املدعو  فقد 
العراق   ، ال�سمرى  عبيد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3961832A( رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/3665060

فقدان  �سهادة ا�سهم   ت
خلفان  ����س���امل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
حم���م���د ح������زمي امل���ن�������س���وري - 
�سهادة ا�سهم �سادرة من م�سرف 
ابوظبي اال�سلمي  رقم ال�سهادة 
اال�سهم  بعدد   10176873
يعرث  م���ن  ي��رج��ى   -  2740
 عليها االت�سال على هاتف رقم

 0505622253
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اأخبـار الإمـارات
الحتادية للتناف�شية ت�شتعر�س م�شاريع �شفراء �شباب الإمارات

•• دبي-وام:

وطالبة  طالبا   18 واالإح�����س��اء  للتناف�سية  االحت��ادي��ة  الهيئة  ا�ستقبلت 
من املنت�سبني لربنامج �سفراء �سباب االإمارات- الربنامج الوطني الذي 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ينظم حتت رعاية �ساحب 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة -.
الأفكار  م��ق��رح��ات  ت�سمل  رئي�سية  م�ساريع  اأرب��ع��ة  الطلبة  وا�ستعر�س 
وم����ب����ادرات م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ق��اري��ر ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة واالب���ت���ك���ار واأه������داف التنمية 

امل�ستدامة.
وقيمت جلنة متخ�س�سة من الهيئة العرو�س ومت اختيار العر�س الفائز 
باأداء وتناف�سية دولة  اإىل االرتقاء  والذي تناول مقرحا مبتكرا يهدف 

البنك  اأن�سطة االأعمال ال�سادر عن  االإم��ارات يف تقرير �سهولة ممار�سة 
الدويل يف وا�سنطن حيث �سيتم تطوير املقرح وحتويله اإىل مبادرة يتم 

تنفيذها من قبل فريق اإدارة ا�سراتيجية التناف�سية يف الهيئة.
وعرب �سعادة عبداهلل نا�سر لوتاه مدير عام الهيئة االحتادية للتناف�سية 
الطلبة  به  متتع  ال��ذي  واملهني  الفكري  بامل�ستوى  فخره  عن  واالح�ساء 
امل�ساركون واحلر�س الذي مل�سه لديهم يف تقدمي م�ساريع قيمة .. م�سيدا 
.. موؤكدا جناح  ال��ذي بذلوه الإمت��ام هذه املرحلة من الربنامج  باجلهد 

التجربة التي تهدف لن�سر ثقافة التناف�سية �سمن فئة ال�سباب.
واالح�ساء  للتناف�سية  االحت��ادي��ة  الهيئة  باختيار  �سعادته  ع��ن  واأع���رب 
ت�سعى  وال��ت��ي   2017 ل��ع��ام  االم����ارات  �سباب  برنامج  ملنت�سبي  كمحطة 
الطلبة  وباالأخ�س  املجتمع  �سرائح  جلميع  معرفة  جهة  لتكون  بدورها 

الدولة نحو مراتب متقدمة  النهو�س برتيب  باأن  دراي��ة  ليكونوا على 
�ساأنها  من  والتي  اجلميع  م�سوؤولية  هي  العاملية  التناف�سية  تقارير  يف 
و�سول الدولة ملا تطمح اإليه من مراتب متقدمة خلل ال�سنوات القليلة 

املقبلة.
واأو�سح اأن الربنامج - املعد من قبل الهيئة - يهدف اإىل تقدمي درا�سات 
واأبحاث لها علقة بالتناف�سية وبناء القدرات الوطنية ال�سابة يف جمال 
ر�سدها  وكيفية  فيها  العمل  منهجية  على  والتعرف  التناف�سية  تقارير 
حيث خ�سع الطلبة لربنامج تدريبي خلل اأبريل 2017 وتعرفوا على 

الهيئة ومهامها واأهدافها اال�سراتيجية.
وابتكرت الهيئة برناجما خا�سا بهذه املجموعة من �سباب الدولة ركزت 
من خلله على اأهمية تقدمي م�ساريع ودرا�سات ذات علقة بالتناف�سية 

اأربعة  حيث مت تق�سيم الطلبة الأربع جمموعات كل جمموعة ت�سم من 
اإىل خم�سة اأفراد تخت�س بتقدمي درا�سة حول اأربعة مو�سوعات رئي�سية 
وهي تقرير التناف�سية العاملية وتقرير ممار�سة اأن�سطة االأعمال وموؤ�سر 

االبتكار وموؤ�سر اأهداف التنمية امل�ستدامة.
واأ�سرف على هذا امل�سروع خم�سة من اخلرباء من الهيئة وهم حنان اأهلي 
لتقدمي  وذل��ك  عزيز  وعمر  نايف  و�سعد  مقدم  وفي�سل  امل��دين  وم��ال��ك 
م�سروعهم  الإجن���از  الطلبة  ل��ه��وؤالء  ال���لزم  والتوجيه  وامل�����س��ورة  ال��دع��م 
عام  مدير  م��ن  تتكون  تقييم  جلنة  على  امل�ساريع  تلك  عر�س  ث��م  وم��ن 
دي���وان ويل عهد  م��ن  وف��ري��ق  واالح�����س��اء  للتناف�سية  االحت��ادي��ة  الهيئة 
اإمارة اأبوظبي وجمموعة من خريجي برنامج �سفراء ال�سباب وبح�سور 

اخلرباء اخلم�سة.

اأوراق عمل لتطوير اآلية اإدارة برنامج الإنارة يف الأماكن العامة واملرافق

بلدية مدينة اأبوظبي ترعى موؤمتر الإنارة ما بني 11-12 دي�شمرب 2017 يف اأبوظبي

بلدية منطقة الظفرة تنظم لقاءات مع ممثلي اجلهات احلكومية واملواطنني

�شرطة اأبوظبي ت�شبط �شخ�شني  يقومان بالن�شل عن طريق »الب�شق«

•• اأبوظبي-الفجر: 

التخطيط  دائ�������رة  رع����اي����ة  حت����ت 
العمراين – بلدية مدينة اأبوظبي 
 11 امل��واف��ق  ي���وم االث��ن��ني  تنطلق 
 2017 احل�������ايل  دي�������س���م���رب  م����ن 
اأع���م���ال م���وؤمت���ر االإن������ارة يف فندق 
تنظمه  وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي  وي�ستني 
�سركة ACM Event وي�ستمر 

يومني. 
ي���اأت���ي ه����ذا امل����وؤمت����ر ���س��م��ن اإط����ار 
حر�س دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات – بلدية مدينة اأبوظبي 
ا�سراتيجية  بتطبيق  وال��ت��زام��ه��ا 
االإنارة يف اإمارة اأبوظبي، والهادفة 
واالإج���راءات  ال�سيا�سات  اتباع  اإىل 

ا�ستعرا�س  �سي�سهد  امل���وؤمت���ر  اأن 
العديد من اأوراق العمل، وت�سارك 
العام  ه��ذا  ابوظبي  مدينة  بلدية 
نخبة  يقدمها  اأوراق عمل   بثلث 
م���ن اخل�����رباء وامل��ه��ن��د���س��ني حيث 
تطوير  م�سروعات  اأهم  ت�ستعر�س 
ن���ظ���ام اإن������ارة ال���ط���رق احل��ال��ي��ة يف 
الربامج  واأح��دث  اأبوظبي،  جزيرة 
الإدارة  ال���ب���ل���دي���ة  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال����ت����ي 
ي�سارك  كما  الطرق،  اإن��ارة  �سيانة 
هذا  يف  البلدية  خ��رباء  م��ن  نخبة 
الفني  النقا�س  جل�سات  يف  امل��ج��ال 
املحلية  بخرباتهم  املوؤمتر  الإث��راء 
ال�سوء  وت�������س���ل���ي���ط  وال�����دول�����ي�����ة، 
معايري  تطبيق  يف  جن��اح��ه��ا  ع��ل��ى 
العامة  االإن����������ارة  ا����س���رات���ي���ج���ي���ة 

اآخ�����������ر امل�����������س�����ت�����ج�����دات واأف�����������س�����ل 
والعاملية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
واال�����س����رات����ي����ج����ي����ات احل���دي���ث���ة 
ذلك  يف  مب����ا  االإن����������ارة  جم�����ال  يف 
جمال  يف  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
مب�ستويات  ال��ت��ح��ك��م  و  ال��ت�����س��غ��ي��ل 

االإنارة العامة على الطرق.
يعد  امل��وؤمت��ر  اأن  البلدية  واأ�سافت 
واالط���لع  للبحث  مم��ي��زة  من�سة 
واملتعددة،  احلديثة  التقنيات  على 
القطاعني  ب��ني  ال�سراكة  وف��ر���س 
اأنواع  ملختلف  واخلا�س  احلكومي 
واال�ستثمارية،  امل�ساريع احلكومية 
والبنية  ال����ط����رق  ���س��م��ن��ه��ا  وم�����ن 

التحتية واملباين.
وق��ال��ت ال��ب��ل��دي��ة: امل���وؤمت���ر يهدف 

ع��ل��ى مبادئ  ال��ق��ائ��م��ة  وامل�����س��اري��ع 
عن�سر  وحت���ق���ي���ق  اال�����س����ت����دام����ة، 
الطاقة،  ا���س��ت��ه��لك  يف  ال��ر���س��ي��د 
الإجناح  حقيقية  اأر���س��ي��ة  واإي���ج���اد 
ال�سعد  على  اال���س��ت��دام��ة  م�����س��روع 
البنية  م�ساريع  جميع  ويف  ك��اف��ة، 

التحتية يف اأبوظبي.
امل����وؤمت����ر  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأك�����������دت 
جهات  م���ن  م�����س��ارك��ني  ي�ستقطب 
عديدة تتمثل بالهيئات احلكومية 
واالإقليميني  املحليني  واملطورين 
وال������دول������ي������ني، واال����س���ت�������س���اري���ني 
جمال  يف  املتخ�س�سني  واملقاولني 
العاملية  وال�������س���رك���ات   ، االإن����������ارة 
امل�ستخدمة  للمنتجات  امل�����س��ن��ع��ة 
ا�ستعرا�س  �سيتم  ،ك��م��ا  االإن����ارة  يف 

لبلدية  ال��ري��ادي  ال��دور  تاأكيد  اإىل 
االإنارة  جم��ال  يف  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
العاملية  اخل��ربات  من  واال�ستفادة 
املنت�سرة على  االإ�ساءة  يف جماالت 
الطرق واجل�سور واالأنفاق، واإ�ساءة 
ال�ساحات  واإ���س��اءة  امل�ساة،  مناطق 
اإىل  والو�سول  العامة،  واحل��دائ��ق 
لر�سيخ  م��وح��دة  م�سركة  روؤي���ة 
اأف�سل املمار�سات، وا�ستثمار اأف�سل 
التقنيات واالأفكار املبدعة التي من 
الطاقة  توفري  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 
وحتقيق اال�ستدامة وتوفري فر�س 
وتوطيد  للمطورين،  ا�ستثمارية 
البيئة  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ  ث���ق���اف���ة 
ي�����س��اه��م يف دفع  ال������ذي  ب��ال�����س��ك��ل 
بالذكر  اجل��دي��ر  التنمية.  عجلة 

•• الظفرة -الفجر:

منطقة  بلدية  روؤي��ة  من  انطلقاً 
ال���ظ���ف���رة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���وا����س���ل مع 
امل����ج����ت����م����ع امل����ح����ل����ي وال���������س����رك����اء 
البلدية  نظمت  اال���س��رات��ي��ج��ي��ني 
لقاًء مع ممثلي اجلهات احلكومية 
ن���ظ���م قطاع  ح���ي���ث  وامل����واط����ن����ني، 
ت�ساورية  ج��ل�����س��ة  غ��ي��اث��ي  م��دي��ن��ة 
احلكومية  ال����دوائ����ر  مم��ث��ل��ي  م���ع 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع م��رك��ز اخلدمات 
لل�ستفادة  مت  املتكامل  احلكومية 
من خرباتهم وا�ستعرا�س جتربتهم 
اإىل  اللقاء  اآرائ��ه��م. وه���دف  واأخ���ذ 
ال��ع��م��لء مبختلف  ال��ت��وا���س��ل م��ع 
من  احتياجاتهم  ودرا���س��ة  فئاتهم 
بلدية  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
كافة  على  وال���رد  الظفرة  منطقة 
اآرائهم  وا�ستطلع  ا�ستف�ساراتهم 
بهدف  امل���ق���دم���ة  اخل�����دم�����ات  ع����ن 
والوقوف  وت��ط��وي��ره��ا.  حت�سينها 

يعترب  ح���ي���ث  امل���ح���ل���ي،  امل���ج���ت���م���ع 
ال�سريك االأ�سا�سي والداعم الدائم 

للبلدية يف �سنع القرار. 
وتاأتي اأهمية املجال�س من منطلق 
امل�سوؤولية املجتمعية للبلدية والتي 
ا�سراتيجياتها  ���س��م��ن  ت��ت��ب��ن��اه��ا 
جودة  معايري  تعزيز  نحو  املعلنة 
املحلي  امل���ج���ت���م���ع  جت������اه  احل����ي����اة 
اإ���س��راك��ه��م يف اتخاذ  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 
القرار يف خطوة تهدف اإىل تعزيز 
خمتلف  م��ع  املجتمعي  ال��ت��وا���س��ل 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وال���ت���ع���رف على 
وامل�ساهمة  الفعلية  احتياجاتهم 
اللقاء  خ����لل  ومت  حت��ق��ي��ق��ه��ا.  يف 
جلميع  املجتمعية  امل�ساركة  اأهمية 
ل���ل���وق���وف على  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد 
يف  وتلبيتها  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  جميع 
هذه  خ���لل  م���ن  �سكنهم  م��ن��اط��ق 
بامل�سوؤولية  وت��وع��ي��ت��ه��م  امل��ج��ال�����س 
مظهر  على  باملحافظة  املجتمعية 
الراحة  �سبل  ك��ل  وت��وف��ري  املدينة، 

جمموعة ممثلني بق�سد تعريفهم 
التنفيذ  ق��ي��د  ال��ب��ل��دي��ة  مب�����س��اري��ع 
وامل����ق����رح����ة. وم��ن��اق�����س��ة اآرائ����ه����م 
واطلعهم  اخل�������س���و����س،  ب����ه����ذا 
يف  البلدية  م�ستجدات  كافة  على 
ومعرفة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  تنمية 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م من 
الأوا�سر  توثيقاً  البلدية  خ��دم��ات 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  م����ع  ال���ت���وا����س���ل 
واأهمية  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
املجتمع  م��ع  اللقاء  يف  م�ساركتهم 
ال�سركاء  اأن�����ه�����م  ح���ي���ث  امل���ح���ل���ي 
لبلدية  وال���داع���م���ني  االأ���س��ا���س��ي��ني 

منطقة الظفرة.
 واأ�ساد احل�سور بالدور الفعال ملثل 
ال�سكان  تعريف  يف  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 
واإ�سراكهم  ال��ب��ل��دي��ة  مب�ستجدات 
على  التعرف  اإىل  باالإ�سافة  فيها 
ورفعها  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 
وياأتي  بالبلدية.  القرار  الأ�سحاب 
منطقة  بلدية  خطة  �سمن  اللقاء 

اال�ستماع  ب��ع��د  احتياجاتهم  ع��ل��ى 
وتقوم  ومقرحاتهم،  اآرائ��ه��م  اإىل 
املقرحات  ك��اف��ة  ب���اأخ���ذ  ال��ب��ل��دي��ة 
املخت�سة  ع��ل��ى اجل��ه��ات  وع��ر���س��ه��ا 

للعمل على تنفيذها.
املن�سوري  ه�����ادف  حم��م��د  واأك������د 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
غياثي  مبدينة  و�سواحيها  امل���دن 
باالإنابة اأهمية عقد هذه اللقاءات 
يف اإثراء املجتمعات املحلية ومتكني 
اأولويات  اأبناء املجتمع من حتديد 
اأه��م��ي��ة احل��اج��ة اىل  وف���ق  عملهم 
اخلدمة املقرحة. وموؤكدا �سرورة 
و�سع البدائل واحللول لل�سعوبات 
العمل  م�سرية  تعر�س  ق��د  ال��ت��ي 
لقاء  اإن  وق���ال  ال��ع��ام.  االجتماعي 
البلدية مع �سكان منطقة الظفرة 
االأ�سا�سية  امل����ب����ادرات  م���ن  ي��ع��ت��رب 
وعلقات  املنطقة  تخطيط  الإدارة 
ال�سكان بالقطاع، حيث يتم اإ�سراك 
املجتمع املحلي يف اللقاء من خلل 

ال���ظ���ف���رة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���وا����س���ل مع 
للتوا�سل  وذل����ك  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 
املجتمع،  فئات  جميع  مع  امل�ستمر 
�سيكون  اللقاءات  هذه  ومن خلل 
امل�ستهدفة  الفئات  يف  تنوع  هناك 
م���ن ح��ي��ث اط���لع���ه���م ع��ل��ى كافة 
البلدية  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
باالإ�سافة اإىل اخلدمات التي تقدم 

من خلل مراكز مت. 
املواطنني  ملجال�س  زياراته  و�سمن 
ن�����ظ�����م ق������ط������اع خ�������دم�������ات امل�������دن 
و���س��واح��ي��ه��ا مب��دي��ن��ة دمل����ا ممثًل 
املنطقة وعلقات  ب��اإدارة تخطيط 
املواطن  مل��ج��ل�����س  زي������ارة  ال�����س��ك��ان 
بهدف  احلو�سني.   جا�سم  حممد 
تنظيم  ملنهجية  االف�سل  التطبيق 
ال��ع��لق��ة م���ع جم��ت��م��ع اإم������ارة اأبو 
ظبي وانطلقا من اال�سراتيجية 
الظفرة،  منطقة  لبلدية  ال��ع��ام��ة 
توثيق  على  القطاع  م��ن  وحر�سا 
اأوا����س���ر ال��ت��وا���س��ل وال���ت���ع���اون مع 

االأم��اك��ن مثل  امل��ي��دان��ي��ة يف جميع 
الفتاً   واال���س��واق،  التجارية  املراكز 
اجل����رائ����م  ه������ذه  حم�����دودي�����ة  اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر:

���س��ب��ط م���رك���ز ���س��رط��ة امل��دي��ن��ة يف 
ب�سرطة  العا�سمة  �سرطة  مديرية 
اجلن�سية  م��ن  �سخ�سان  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�سخا�س  �سرقة  بتهمة  االأفريقية 
بالب�سق  اي���ه���ام���ه���م  ط���ري���ق  ع����ن 
ليكت�سفوا  ان���ت���ب���اه���ه���م  و�����س����رف 
تعر�سهم للن�سل بعد ذلك وفقدان 

حافظة النقود اخلا�سة بهم.
بن  �سيف  اأح��م��د  العميد  واأو����س���ح 
مديرية  م���دي���ر  امل���ه���ريي  زي���ت���ون 
�سرطة العا�سمة اأنه وردت بلغات 
تفيد  امل��دي��ن��ة  ���س��رط��ة  م��رك��ز  اإىل 
�سخ�سني  م��ن  للن�سل  ب��ال��ت��ع��ر���س 

و ق�����ال امل����ق����دم ���س��ع��ي��د ب����ن دمل����وج 
�سرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ال���ظ���اه���ري 
مركز  اإىل  ب���لغ  ورد  اأن����ه  امل��دي��ن��ة 
�سرطة املدينة من قبل �سخ�س من 
بتعر�سه  يفيد  العربية  اجلن�سية 
من  �سخ�س  ق��ام  اأن  بعد  لل�سرقة 
»بالب�سق«  االأف��ري��ق��ي��ة  اجلن�سية 
االعتذار  حم��اول��ة  ث��م  وم���ن  عليه 
ليفقد حافظة نقوده بعد الواقعة، 
�سخ�س  م���ن  اآخ����ر  ب����لغ  ورد  ك��م��ا 
عند  لل�سرقة  بتعر�سه  يفيد  اآخ��ر 
ال�سرافة  اأحد حمال  خروجه من 
بر�س  اأفريقي  �سخ�س  قام  اأن  بعد 
ومبتابعة  وج���ه،  على  �سائلة  م���ادة 
على  ال����ت����ع����رف  مت  ال����واق����ع����ت����ني 

م���ن اجل��ن�����س��ي��ة االأف���ري���ق���ي���ة، و مت 
االإجرامي  االأ�سلوب  على  التعرف 
الن�سل  اجلناة يف  ي�ستخدمه  الذي 
على  بالب�سق  ي��ق��وم��ان  ك��ان��ا  حيث 
مراقبته  ت���ت���م  ال������ذي  ال�����س��خ�����س 
يقوم  ثم  وم��ن  احليلة  تنفيذ  قبل 
انتباه  و�سرف  باالعتذار  اأحدهما 
بن�سله  االآخ���ر  ليقوم  عليه  املجني 
ل��ي��ك��ت�����س��ف ال�����س��خ�����س الح���ق���اً بعد 

الواقعة فقدانه حلافظة نقوده.
مثل  اأن  امل��ه��ريي  العميد  واأو���س��ح 
هذه اجلرائم تتم غالباً يف االأماكن 
اإىل  م�سرياً  ازدح��ام��اً،  ت�سهد  التي 
اأن مديرية �سرطة العا�سمة تعمل 
عنا�سرها  ت��واج��د  على  با�ستمرار 

بف�سل اجلهود التي تبذلها الفرق 
االأمنية امليدانية. 

ون��ا���س��د ال��ع��م��ي��د اأح���م���د ���س��ي��ف بن 
�سرطة  م���دي���ري���ة  م���دي���ر  زي����ت����ون 
ب�سرورة  املجتمع  اأف��راد  العا�سمة 
توخي احل��ر���س عند اخل���روج من 
وعدم  ال�سرافة  حم��ال  اأو  البنوك 
ح��م��ل م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ك��ب��رية ب�سكل 
�سعاف  ي�����س��ج��ع  ال  ح���ت���ى  ظ���اه���ر 
داعياً  ���س��رق��ت��ه��م،  ع��ل��ى  ال��ن��ف��و���س 
الوقاية  امل�ساهمة يف  اإىل  اجلمهور 
من مثل هذه اجلرائم من خلل 
�سرعة االإبلغ عنها وذلك بالتوجه 
واالدالء  �سرطة  م��رك��ز  اق���رب  اإىل 

بكافة تفا�سيل الواقعة.

تنفيذ ا�سراتيجية االإن��ارة، ي�سهم 
يف حتقيق العديد من الفوائد، ويف 
مقدمتها تخفي�س  فاتورة التكلفة 
الطاقة  الإ���س��ت��ه��لك  االإج��م��ال��ي��ة 
مقارنة   ،  70% ع��ن  يقل  ال  مب��ا 
ب��امل��ع��اي��ري ال�����س��اب��ق��ة، وحت��ق��ق هذه 

اجلديدة،  امل�ساريع  يف  امل�ستدامة 
امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  م���ع  ت��زام��ن��اً 
االإن����ارة  و���س��ع  ت�سحيح  جم���ال  يف 
العامة وفقاً للمعايري واملوا�سفات 
اجل���دي���دة ط��ب��ق��اً ل��ربن��ام��ج روؤي����ة 
اأبوظبي2030. واأكدت البلدية اأن 

االإ�ساءة   بيئات   اأف�سل   ال�سيا�سة  
ع��ل��ى  امل�����س��ت��وى  ال��ع��امل��ي،  وت�سهم  
ث���اين  ان����ب����ع����اث����ات  ت��خ��ف��ي�����س  يف  
بحوايل   CO2 الكربون  اأك�سيد 
اأعمال  تخفي�س  وكذلك   ،75%

التجهيزات  وال�سيانة.

عمل املوظف يف املنطقة عن طريق 
ب�سكل  بها  املعني  ال��ف��ري��ق  ت��واج��د 
اال�ستجابة  م�����س��ت��وى  ورف����ع  دائ����م 
ور�سد جميع امل�سوهات. باالإ�سافة 
املجتمع  ب��ني  ال��ع��لق��ة  تعزيز  اإىل 
باملناطق  االرت����ق����اء  يف  وال��ب��ل��دي��ة 
املجتمعية  امل�����س��ارك��ة  خ����لل  م���ن 
ت�ساهم  املجال�س  وت�سهم  الفعالة. 
ممثلي  ب�����ني  احل���������وار  اإث����������راء  يف 

وال��رف��اه��ي��ة ل��ل��م��واط��ن وامل��ق��ي��م يف 
بيئة  ت��وف��ر  م��ن  وال��ت��اأك��د  منطقته 
�سحية نظيفة وم�ستدامه حميطة 

باأحيائهم ال�سكينة.
ك��م��ا ت��ه��دف زي����ارات امل��ج��ال�����س اإىل 
املجتمع  الأف����راد  ال�����س��ع��ادة  حتقيق 
م�ستويات  الأع�����ل�����ى  وال�����و������س�����ول 
الرفاهية والبيئة النظيفة، حتقيقا 
فعالية  و�سمان  اأب��وظ��ب��ي.  ل��روؤي��ة 

واالهايل،  الظفرة  منطقة  بلدية 
مقرحات  وت����ق����دمي  وم��ن��اق�����س��ة 
وتعزز  واملواطنني،  املنطقة  تخدم 
يف  اخل���دم���ات،  مب�ستوى  االرت���ق���اء 
والتطوير  النه�سة  م�����س��رية  ظ��ل 
املجاالت  يف  الدولة  ت�سهدها  التي 
كافة. ويف ختام الزيارة مت تدوين 
جميع امللحظات ورفعها للجهات 

املخت�سة. 

و�سبطهم  اإليهم  اإىل  التو�سل  مت 
املخت�سة  ل���ل���ج���ه���ات  وحت���وي���ل���ه���م 

او�ساف اجلناة ومن خلل تكثيف 
والتحري  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  ت���واج���د 

القانونية  االإج�����������راءات  الت����خ����اذ 
اللزمة.

اجلراح الإماراتي اخلييلي ل� »وام«: الإمارات �شباقة يف ال�شتثمار يف الذكاء ال�شناعي
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإىل حكام و�سعب االإمارات.
�سمال  �سينا  اب��ن  م�ست�سفى  يف  عظام  ج��راح  يعمل  ال��ذي   - اخلبيلي  وك��ان 
العا�سمة الفرن�سية باري�س - قد �سارك اجلراح الفرن�سي ال�سهري توما�س 
جريجوري يف اإجناز اأول عملية جراحية يف العامل ال�ستبدال مف�سل كتف 
اخلوذة  ارت��داء  عرب  فيها  اال�سطناعي  الذكاء  توظيف  خلل  من  الإن�سان 
كللت  وق��د  ال�سناعي  املف�سل  تبديل  يف  االأب��ع��اد  ثلثية  لل�سورة  الناقلة 

بالنجاح بعد �ساعة ون�سف من بدءها.
�سعادته  ع��ن  االإم�����ارات )وام(  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  واأع����رب اخلبيلي يف ح���وار 
بتحقيق هذا االإجن��از العاملي يف جمال جراحة العظام من خلل توظيف 

تقنية الذكاء اال�سطناعي.
اإىل حر�س الدولة على امل�سي قدما يف اال�ستثمار يف جمال الذكاء  واأ�سار 
له  خا�سة  وزارة  اإن�ساء  خلل  من  ومب�ستقبله  به  واالهتمام  اال�سطناعي 
الر�سيدة  القيادة  حتملها  التي  امل��دى  بعيدة  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  يوؤكد  ما 

للدولة.
واأ�ساف اأن اليوم اأ�سبح الذكاء اال�سطناعي يقتحم كل املجاالت بينها الطب 
والعمليات اجلراحية .. الفتا اإىل اأن االإجناز الذي حتقق مل يكن ليتحقق 
التقنيني  املهند�سني  ذل��ك  يف  مب��ا  الطبي  الفريق  ك��ل  جهود  ت�سافر  ل��وال 

والتكنولوجيني اإ�سافة اإىل االأطباء والفريق اجلراحي.
الذكاء اال�سطناعي وظف يف قطاعات عديدة  اأن  االإماراتي  واأك��د اجل��راح 
ال��دول املتقدمة واأي�سا يف دول��ة االإم��ارات التي اختارت امل�سي قدما يف  يف 
التقنية احلديثة  اأن  موؤكدا   .. وا�ستثمارها  التكنولوجيا  التعامل مع هذه 
والتجارة  املوا�سلت  مثل  عديدة  قطاعات  يف  وجناحها  جدارتها  اأتبثث 
وغريها لكنها تاأخرت يف دخول عامل الطب واجلراحة بحكم اأنها تتعامل 

مع ب�سر.

•• باري�س-وام:

االإم����ارات على  دول��ة  االإم��ارات��ي جابر اخلييلي حر�س  العظام  اأك��د ج��راح 
به  وااله��ت��م��ام  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  اال�ستثمار  يف  ق��دم��ا  امل�سي 
ومب�ستقبله حيث اأن�سئت وزارة خا�سة له ما يوؤكد الروؤية امل�ستقبلية بعيدة 

املدى لقيادتها الر�سيدة.

خلل  حتقيقه  يف  �ساهم  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  الطبي  ال�سبق  اخلييلي  واأه����دى 
م�ساركته يف اأول عملية جراحية يف العامل ال�ستبدال مف�سل كتف الإن�سان 
الفرن�سية  العا�سمة  م�ست�سفيات  اأح��د  يف  اال�سطناعي  الذكاء  با�ستخدام 
باري�س اإىل قيادة الدولة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 

والتكنولوجيا  الطب  بني  اختلل  اأي  هناك  يعد  اليوم مل  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
اأك��رب يف عمليات  فكلهما يكمل االآخ��ر ما مكن من توظيف الدقة ب�سكل 
املري�س يف كل  اإ�سراك  باالإمكان  ال�سناعية وبات  املف�سلت  وا�ستبدال  زرع 
مراحل العملية من خلل ال�سرح الدقيق لكيف �ستكون العملية ومراحلها 

واأطوارها وماذا �سيفعل الطبيب ب�سكل حمدد.
وقال اخلييلي اإن توظيف الذكاء اال�سطناعي يف اجلراحة �سيمكن الطبيب 
العامل  من  اآخرين  خمت�سني  من  بعد  وعن  مبا�سرة  ا�ست�سارات  تلقي  من 
اأمريكا  فيها جراحون من  �سارك  العملية اجلراحية  اأن هذه  اإىل  .. الفتا 
وبريطانيا وكوريا اجلنوبية عن بعد وكانت العملية مرئية ومنقولة على 

الهواء مبا�سرة لثلث قارات يف العامل.
اأن تقتدي دول  اأمله يف  وعرب ج��راح العظام االإم��ارات��ي جابر اخلييلي عن 
الذكاء  توظيف  ب�سباق  للحاق  االإم����ارات  دول���ة  ب��خ��ط��وات  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
االآن  اإن مل تفعل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا   .. ال��ع��امل  ف��ي��ه  ال���ذي ي�سري  اال���س��ط��ن��اع��ي 
ف�ستكون متاأخرة جدا عن باقي الدول التي ا�ستثمرت مبكرا يف هذه التقنية 

احلديثة.
واأ�ساف اأنه بف�سل روؤية القيادة احلكيمة وبعد نظرها اأثبتت االإمارات اأنها 
من بني دول العامل ال�سباقة لل�ستثمار يف الذكاء ال�سناعي وتوظيفه يف 
قيادته  و�سعت  االإماراتي  واالإن�سان  مزاياه  من  واال�ستفادة  العامة  احلياة 
كل الدعم اللزم والتحفيز لدخول املجال اليوم املواطن االإماراتي متوفرة 

لديه كل ال�سروط املطلوبة لتحقيق النجاح والتميز والتاألق.
من جهته اأ�ساد جراح العظام الفرن�سي توما�س جريجوري - رئي�س الفريق 
االإم��ارات��ي اخلييلي من  اأظ��ه��ره زميله  ال��ذي حقق االإجن���از - مبا  الطبي 
مهارات طيلة مراحل اإجراء العملية رغم ال�سغط الذي كان يواجه الفريق 
باأكمله ب�سبب النقل املرئي املبا�سر للعملية على عدة قنوات تلفزيونية يف 

بريطانيا و فرن�سا و كوريا اجلنوبية و الواليات املتحدة.

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2650  مدين جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  لل�ستثمار  ميدي�ست  اك�سنتيال  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جونزالي�س  مانيقوي�س  املدعي/ريان  ان  مبا  االقامة 
درهم   )134203.60( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�����س��داد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
االربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/12/20 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/556  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كاثرين الني برييزي ب�سفتها �سريكه يف الوبات ال�سرق االو�سط 
مري�سانداين  كاهيم�ساند  امل���دع���ي/م���ريال  ان  مب��ا  االق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول  ������س.م.ح 
وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
والر�سوم  دره��م   )4.500.00( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�سمول 
اأو  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة   2017/12/11
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�صن را�صد 

وزارة  م��ن  تعميما  م���وؤخ���را  امل���دار����س  ادارات  ك��اف��ة  ت��ل��ق��ت 
الربية والتعليم ، تطالبهم فيها با�ستثناء مادة “املهارات 
احلياتية” من امتحان نهاية الف�سل الدرا�سي االأول للعام 
الدرا�سي اجلاري، لطلبة جميع املدار�س، وعزت ذلك اإىل اأن 
هذه املادة مل يتم تدري�سها للطلبة خلل الف�سل الدرا�سي 
“مهارات  م��ادة  خانة  اأم���ام  ت�سجيل  ف�سيتم   ول��ذا   ، االول 
االأول  الدرا�سي  للف�سل  الطلبة  درج��ات  نظام  احلياة” يف 
عبارة “غري مكتمل” ، على اأن يتم تقييم الطلبة يف هذه 
املادة يف الف�سلني الدرا�سيني الثاين والثالث فقط لل�سنة 
الدرا�سية )2018-2017( ، ومل يو�سح تعميم الوزارة 
اأية تفا�سيل اأخرى حول اأ�سباب عدم تدري�س مادة “املهارات 
اأو�سحت  فيما   . ك��ام��ل  درا���س��ي  ف�سل  ط���وال  احلياتية” 

تدري�سها  اأ�سباب عدم  اأن  الربية  ب��وزارة  م�سوؤولة  م�سادر 
باال�سراف  واملعني  االجنليزية  اللغة  ق�سم  اأن  اىل  يرجع 
، مل  اللغة االجنليزية  م��ادة  اأي�سا بجانب  امل��ادة  تلك  على 
فظلت   ، لتدري�سها  معلمني  توفري  يف  العجز  �سد  ي�ستطع 
مادة  يدر�س لطلبها  بالكامل مل  �سواغر مبدار�س  هناك 
“املهارات احلياتية” ، وقلة من املدار�س مت تكليف معلمني 
اللغة االجنليزية بتدري�س املهارات احلياتية بجانب اللغة 
االجنليزية ، ولذا اأرتاأت وزارة الربية ت�سقط من ح�سابات 
التقييم الف�سل الدرا�سي االول ، وتعتمد  املدار�س يف تقييم 
الطلب على الف�سلني الدرا�سيني الثاين والثالث فقط ، 
وبعدما يتم توفري كوادر الهيئة التدري�سية لتدري�س تلك 
بوزارة  االجنليزي  ق�سم  اأن  امل�سادر  ذات  واو�سحت   . امل��ادة 
“املهارات  تدري�س  مهام  اأ�سند  قد  كان   ، والتعليم  الربية 
اللغة  مدربي  اإىل  معلميها  وتاأهيل  وت��دري��ب  احلياتية”  

ملوا�سلة  الثغرة”،  “�سد  ل��ربن��ام��ج  التابعني  االجن��ل��ي��زي��ة 
وبعد  اأن��ه  اإال   ، الثانوية  املرحلة  م��دار���س  امل��ادة يف  تدري�س 
االجنليزية  اللغة  معلمي  من  كبرية  اأع��داد  خدمات  اإنهاء 
لتدري�س  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل���ادة  معلمي  وتنزيل   ، املقيمني 
ع��دي��دة مل  ���س��واغ��ر  ع��ن  ك�سف   ، االوىل  باحللقة  امل��راح��ل 

ي�ستطع ق�سم اللغة االجنليزية �سد تلك ال�سواغر.
واأ�ساف كانت الوزارة قد ا�ستحدثت مادة “مهارات احلياة” 
على خارطتها الدرا�سية يف خطة تطوير التعليم )2021-
ال�سخ�سية  املهارات  امل��ادة  هذه  برامج  وت�سمل   ،)2015
االأول��ي��ة ومهارات  االإ�سعافات  وم��ه��ارات  ال��ري��ادة  وم��ه��ارات 
الراث الوطني االإماراتي، م�سيفًة اأنها ت�ستهدف من اإدارج 
بوطنه  يعتز  جيل  تكوين  الدرا�سية  اخلطة  يف  امل��ادة  ه��ذه 
ويفتخر براثه عرب متكينه من عدد من املهارات واالآداب 
عن  ف�سًل  االإم��ارات��ي،  املجتمع  بها  يتمتع  التي  االأ�سيلة 

اإك�سابه مهارات اإدارة الذات والتكيف مع ال�سغوط، واإتقان 
بكفاياته يف  االرتقاء  ت�سهم يف  اإيجابية  اجتماعية  مهارات 
االت�سال باالآخرين والتعاون معهم، اإ�سافة اإىل متكينه من 
اأ�سا�سيات مهارات االإ�سعافات االأولية من اأجل حياة �سحية 
اآمنة. واأ�سار ذات امل�سدر اىل  اأن وزارة الربية تويل هذه 
املادة اأهتماما كبريا ، يف تعزز اجلانب العملي واملهارى يف 
املواد الدرا�سية املختلفة، ف�سل عن حر�سها على  م�ساركة 
فئات من امليدان الربوي واملجتمعي، للم�ساهمة يف تقدمي 
الربامج املبتكرة واالإبداعية واملتجددة ملحاور مادة مهارات 
�سياغة  يف  ب���ال���وزارة  امل��ن��اه��ج  اإدارة  جن��ح��ت  ك��م��ا  احل���ي���اة، 
وث��ي��ق��ة اأك���رث ت���ط���وراً ل��ل��م��ادة، ن��ظ��راً الأه��م��ي��ت��ه��ا يف عملية 
يربطه  ال��ذي ال  التقليدي  التعليم  بالطالب من  اخل��روج 
على  ت�ساعده  م��ه��ارات  اأي  خ��لل  من  يكت�سب  وال  باحلياة 
معاي�سة الواقع، اإىل التعليم االبتكاري الذي يحاكي فكره 

وابداعاته، وحملت وثيقة منهج املهارات احلياتية اجلديدة 
حماور اأ�سا�سية حتاكي املهارات ال�سخ�سية ومهارات الريادة 
وم��ه��ارات االإ���س��ع��اف��ات االأول��ي��ة وم��ه��ارات ال���راث الوطني 
االإماراتي. من جهة اأخرى؛ حذرت وزارة الربية والتعليم 
االإ�سلمية”  “الربية  بتلخي�س مادة  الطلبة  تكليف  من 
يف وريقات توجز املحتوى وتخل به، داعيًة مدير املدار�س 
امل����ادة بعدم  ي��ل��زم م��ن معلمي وم��ع��ل��م��ات  مل��ن  االإي���ع���از  اإىل 
تكليف الطلبة بالقيام بهذا التلخي�س، حر�ساً على �سلمة 

املحتوى العلمي، ودقته ملادة الربية االإ�سلمية.
على مديري  اأم�����س،  وزع��ت��ه،  ال���ذي  التعميم  واأ���س��اف��ت يف 
املدار�س، اأن “الدرو�س اأعدت وفق منهجية تراعي تطوير 
لهذه  ال��ط��ل��ب��ة  “تداول  اأن  م���وؤك���دة  الطالب”،  م���ه���ارات 
التلخي�سات ال يفيد، بل قد ي�سرهم ملا فيه من معلومات 

غري �سحيحة«.

»غري مكتمل« ب�ضبب عدم اإمكانية ق�ضم الجنليزي توفري معلمني لتدري�ضها

الرتبية ت�شتثني “املهارات احلياتية” من امتحانات الف�شل الأول وتعتمد يف التقييم على الف�شلني الثاين والثالث

�شقر بن خالد القا�شمي: العمل التطوعي �شمة راقية ومبادئ 
عظيمة اأ�شلتها القيادة احلكيمة

حماكم دبي ت�شيد مببادرة حمدان بن حممد 
باإطالق من�شة الأفكار الإبداعية

هيئة الطرق تعتمد دليل القواعد الإجرائية حلماية ال�شكك احلديدية يف دبي

اقت�شادية راأ�س اخليمة توا�شل مبادرتها »بادر معنا« 
مبنا�ضبة اليوم العاملي للتطوع

متطوعو حماكم راأ�س اخليمة ينجزون 2000 �شاعة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

التطوعي  بفريقها  اخليمة  راأ����س  حماكم  دائ���رة  احتفلت 
تاأ�سي�سه،  م��ن  ع���ام  م���رور  مبنا�سبة  املحاكم”  “�سواعد 
والإجنازه 2000 �ساعة تطوعية، جاء ذلك خلل احتفال 
الفريق باإجنازاته يف اليوم العاملي للتطوع، والذي ي�سادف 
اخلام�س من دي�سمرب من كل ع��ام، حيث حتر�س حماكم 
راأ�س اخليمة انطلقا من م�سوؤوليتها املجتمعية واأهدافها 
والفعاليات  امل���ب���ادرات  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  اإىل  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه ال���ربام���ج ع���رب ف���ري���ق �سواعد 

املحاكم.
واأكد �سعادة الدكتور �سيف علي بوخطامني ال�سويدي مدير 
عام حماكم راأ�س اخليمة اأنه عند اعتماد قيادتنا احلكيمة 
فريق  بت�سكيل  الدائرة  �سارعت  للخري،  عاما   2017 عام 
�ساملة  خطة  وف��ق  يعمل  امل��ح��اك��م،  �سواعد  با�سم  للتطوع 
ومدرو�سة ت�ستمل على املوا�سفات واملقايي�س اللزمة، ذات 
الفريق من موظفي  يتاألف  واأه��داف، حيث  روؤي��ة ور�سالة 
الذكور  م��ن  الوظيفية  امل�����س��ت��وي��ات  خمتلف  م��ن  ال���دائ���رة 

يتاأ�س�س  ف��ري��ق  اأول  التطوعي  ال��ف��ري��ق  ويعترب  واالإن�����اث، 
على م�ستوى اجلهات املحلية باالإمارة، فيما يهدف ت�سكيل 
املوظفني،  ل��دى  املجتمعية  امل�سوؤولية  تعزيز  اإىل  الفريق 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع ع��ام اخل���ري، مب��ح��اوره ال��ث��لث��ة امل�سوؤولية 

االجتماعية والتطوع وخدمة الوطن.
واأ����س���اف ال�����س��وي��دي اأن ف��ري��ق ���س��واع��د امل��ح��اك��م ق��د اأجنز 
ت�سمنت  اجل���اري،  ال��ع��ام  خ��لل  تطوعية  �ساعة   2000
م�ساركات يف م�سارات متنوعة ومنها املجتمعية، والوطنية، 
وال�سحية، والتعليمية، والبيئية، واالأمن وال�سلمة، مبينا 
اأن م�ساركات الفريق غطت معظم فئات املجتمع كاالأ�سرة 
وال�سباب،  والطفل،  وامل���راأة  الهمم  واأ�سحاب  ال�سن  وكبار 
واالأيتام، ونزالء املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سلحية، والعمال 

واملحتاجني، وغريها من الفئات.
واأردف اأنه يتمحور عمل الفريق يف امل�ساركات داخل الدائرة 
امل��ب��ادرات وال��ف��ع��ال��ي��ات، وخ���ارج الدائرة  م��ن خ��لل تنفيذ 
اأو  بالتطوع يف الفعاليات التي تنظمها اجلهات احلكومية 
على  كانت  امل�ساركات  اأن  كما  اخلا�سة،  اأو  احلكومية  �سبه 

م�ستوى االإمارة والدولة.

•• دبي-وام:

املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  اأ���س��اد 
مدير عام حماكم دبي مببادرة �سمو 
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
باإطلق  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
للحتفاء  االإبداعية  االأفكار  من�سة 

ب�اليوم العاملي للتطوع.
ثقافة  ال���ع���ط���اء  ان  ���س��ع��ادت��ه  وق�����ال 
االإمارات  دول��ة  يف  ومتجذرة  را�سخة 
ك���م���ن���ارة للعمل  ال���ي���وم  ت����ربز  ال���ت���ي 
والتطوعي  واالإن���������س����اين  اخل�����ريي 
ب����االإرث الغني  ال��ع��امل م��دع��وم��ة  يف 
الوالد  له  للمغفور  ال�سامي  والفكر 
ب���ن �سلطان  ال�����س��ي��خ زاي����د  امل��وؤ���س�����س 
الذي  ثراه”  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اخلريي  العمل  يف  امل�ساهمة  اإن  قال 
م�سوؤولية  ال���دول���ة  يف  واالإن�������س���اين 

اجلميع كل ح�سب ا�ستطاعته.
اليوم  العطاء  ان  املن�سوري  وا�ساف 
ميثل ر�سالة حتملها القيادة الر�سيدة 
اأف�سل  لتوفري حياة  واقتدار  باأمانة 

وتعزيز  االأر���س  ل�سعوب  اأمنا  واأك��رث 
رفاه الب�سرية موؤكدا ان مبادرة �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي باإطلق من�سة 
ال�ستنباط االأفكار اجلماعية املبتكرة 
العاملي  “اليوم  ب�  للحتفاء  وامللهمة 
قوية  دف��ع��ة  مبثابة  ت��اأت��ي  للتطوع” 
ب��اجت��اه اإع���لء ���س��اأن دب��ي واالإم����ارات 
على �ساحة العمل االإن�ساين الدويل.

املتفردة تنبثق من  امل��ب��ادرة  وق��ال ان 
حر�س �سموه على دفع عجلة التميز 
التطوعي واخلريي واالإن�ساين التي 

الثاقبة  ال��روؤي��ة  دب��ي يف ظل  تقودها 
ال�سمو  وال�سيا�سة احلكيمة ل�ساحب 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” الذي 
اأك����د ب����اأن “اخلري احل��ق��ي��ق��ي ه��و يف 

اإحداث فرق.
دبي  “ ن��ح��ن يف حم���اك���م  واأ�����س����اف 
الوطنية  اجل��ه��ود  دع���م  م��ا���س��ون يف 
الإر������س�����اء دع����ائ����م ال���ع���ط���اء وال���ب���ذل 
دعم  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  واخل��ري 
العهد  ويل  ل�سمو  ال�سامية  امل��ب��ادرة 
امللهمني  �����س����دارة  يف  دب�����ي  ل���و����س���ع 
التميز يف خدمة  مل�سرية  والداعمني 
دبي  اأر���س  ب��اأن  االإن�سانية وكلنا ثقة 
االإبداعية  ب��االأف��ك��ار  تزخر  املعطاءة 
قيمة  اإ�سافة  �سك  بل  �ستكون  التي 
ل��ل��م�����س��اع��ي ال���دول���ي���ة ال���رام���ي���ة اإىل 
جعل التطوع ركيزة اأ�سا�سية لتوطيد 
ج�سور التوا�سل االإن�ساين والتقارب 
احل���������س����اري ب�����ني ال�������س���ع���وب ح���ول 

العامل.

••دبي -وام:

الطرق  ه��ي��ئ��ة  ال���ق���ط���ارات يف  م��وؤ���س�����س��ة  اع��ت��م��دت 
القواعد  دليل  من  النهائية  الن�سخة  واملوا�سلت 
اإم���ارة  ال�سكك احل��دي��دي��ة يف  االإج��رائ��ي��ة حل��م��اي��ة 
منهجية  ات��ب��اع  م��ن  املوؤ�س�سة  الدليل  �سيمكن  دب��ي 
االأعمال  من  القطارات  حرم  حلماية  فعالة  واآلية 
املقاوالت  �سركات  ومنهم  للغري  التابعة  وامل�ساريع 

العاملة وال�سركات اال�ست�سارية يف االإمارة.
اإب���راه���ي���م ي��ون�����س املدير  واأو�����س����ح ع��ب��د امل��ح�����س��ن 
اتباع  من  الهدف  اأن  القطارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ملن�ساآت  التحتية  البنية  حلماية  ياأتي  الدليل  ه��ذا 

دليل  ويعترب   . دب��ي.  اإم���ارة  احل��دي��دي��ة يف  ال�سكك 
يف  احلديدية  ال�سكك  حلماية  االإجرائية  القواعد 
القانونية  املنظومة  اإم��ارة دبي جزءا ال يتجزاأ من 
ل�سنة   1 رق��م  التنفيذي  املجل�س  ب��ق��رار  املرتبطة 
ال�سكك احلديدية يف  اأعمال  ب�ساأن تنظيم   2017
امارة دبي م�سريا اإىل اأنه مت رفع ن�سخة اإلكرونية 
ال��ر���س��م��ي لهيئة الطرق  امل��وق��ع  ال��دل��ي��ل ع��ل��ى  م��ن 

واملوا�سلت.
التي  املهمة  االأدوات  من  كذلك  الدليل  ه��ذا  ويعد 
ومتطلبات  ا���س��راط��ات  تف�سيلي  ب�سكل  ت��و���س��ح 
م���ن���اط���ق حماية  امل���ق���ي���دة يف  االأن�������س���ط���ة  م����زاول����ة 
القطارات والتي ن�س عليها قرار املجل�س التنفيذي 

ال�سكك  اأعمال  تنظيم  ب�ساأن   2017 ل�سنة   1 رقم 
احلديدية يف اإمارة دبي.. ويقوم على اأ�سا�س تقييم 
االأعمال  ال��ه��ن��د���س��ي جل��م��ي��ع  وال��ت��ح��ل��ي��ل  امل��خ��اط��ر 
لها  يكون  اأن  املحتمل  من  التي  املقيدة  واالأن�سطة 
البنية  �سلمة  على  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  تاأثري 

التحتية ملن�ساآت ال�سكك احلديدية.
اإب��راه��ي��م ان��ه �سيتم اإج���راء ل��ق��اءات مفتوحة  وذك��ر 
مع ممثلي كل من �سركات املقاوالت واال�ست�ساريني 
حتقق  ق��د  واإن���ه  امل��ذك��ور  بالدليل  التوعية  بغر�س 
درا�سة  بعد  الدليل  حتديث  وهو  الرئي�سي  الهدف 
ال�سابق مع االأخ��ذ يف االعتبار  الفجوات يف الدليل 
ال�سكك  امل��م��اث��ل��ة خل���ط���وط  وال���ت���ج���ارب  احل�����االت 

امل�ستفادة من  وال��درو���س  اأخ��رى  احلديدية يف دول 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي مت تنفيذها يف ح��رم ال��ق��ط��ارات يف 

اإمارة دبي.
حتديثات  اأج��رت  القطارات  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سار 
من  النهائية  الن�سخة  على  قيمة  ذات  واإ���س��اف��ات 
الدليل ومنها متطلبات اأعمال اإ�سناد جوانب احلفر 
القطارات  حماية  مناطق  يف  اجلوفية  املياه  ون��زح 
وحت���دي���د امل���خ���اط���ر امل��ت��وق��ع��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن تلك 
االأعمال التي قد توؤثر على البنية التحتية ملحطات 
االحتياطات  وتو�سيح  احلديدية  ال�سكك  وج�سور 
املخاطر  تلك  لتقليل  اتخاذها  الواجب  والتدابري 

..وغريها من التحديثات.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

التجارية  واحل��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  وا�سلت 
باقت�سادية راأ�س اخليمة فعالياتها املرافقة 
مع مبادرة )بادر معنا( والتي اأطلقتها االإدارة 
يف مطلع العام احلايل، التي تهدف اإىل عقد 
وامل�ستهلكني  املتعاملني  مع  حوارية  جل�سات 
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى �����س����ك����اواه����م واق������راح������ات 
يف  االإدارة  ا�ستقبلت  ح��ي��ث  وم��لح��ظ��ات��ه��م، 

ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ه��ذا ال��ع��ام 32 متعامل 
مقر  يف  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  وم�ستهلكا 
الرئي�سي، وقد تنوعت ملحظاتهم  الدائرة 
يف  التوعية  للحملت  تكثيف  طلب  ب��ني  م��ا 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع، وع��ر���س��ه��ا 
ممكن  عدد  الأك��رب  املنفعة  لن�سر  االجتماعي 
لفرة  اإ�سافية  مهلة  واإعطاء  املتابعني،  من 
وكما  �سهران،  اإىل  �سهر  بني  متتد  التجديد 
ت�سمنت �سكاوى حول املن�ساآت الغري ملتزمة 

املراقبة  ل���ك���ام���ريات  دوري�����ة  ���س��ي��ان��ة  ب��ع��م��ل 
اإ�سافة  العقود،  يف  عليه  من�سو�س  ه��و  كما 
احلماية  �سهادة  اإ���س��دار  ت��اأخ��ر  اإ�سكالية  اإىل 
من  وغ��ريه��ا  التجديد،  عملية  يعرقل  مم��ا 

امللحظات. 
واأكدت فاطمة عبد العزيز ال�سويدي مديرة 
املبادرة  ب��اأن  املبادرة  التجارية  احلماية  ق�سم 
حققت ن�سبة ر�سا بلغت  %97، حيث تهدف 
االإدارة  ب��ني  الثقة  ج�سور  ب��ن��اء  اإىل  امل��ب��ادرة 

م�سكلتهم  لكافة  احتواء  عرب  وامل�ستهلكني 
اأف�سل  الإي����ج����اد  وال�����س��ع��ي  وم��لح��ظ��ات��ه��م 
واإعطاء  امل�����س��ك��لت،  ت��ل��ك  لت�سوية  احل��ل��ول 
اإل��ي��ه��م وتقدمي  ال���وق���ت ال���ك���ايف ل��ل���س��ت��م��اع 
اأننا  ك��م��ا  م�سكلتهم،  حل��ل  منا�سبة  ح��ل��ول 
م�ستقبل،  م�سابهة  م��ب��ادرات  الإط��لق  نعمل 
وامللحظات  املقرحات  با�ستقبال  ون��رح��ب 
ded.cp@ االل����ك����روين  ب���ري���دن���ا  ع���رب 

.economic.rak.ae

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد ال�سيخ �سقر بن خالد بن حميد القا�سمي 
اخليمة  راأ�����س  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
التطوعي  العمل  اأن  وعلومه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
���س��م��ة راق��ي��ة ن��اب��ع��ة م��ن ق��ي��م وم���ب���ادئ عظيمة 
يف  ف��ع��اال  ع�سوا  ال��ف��رد  ليكون  مهمة  وو�سيلة 

جمتمعه ي�سهم باإيجابية يف بناء وطنه.
وق�����ال ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب���ن خ���ال���د ال��ق��ا���س��م��ي ان 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  االإم���ارات  دول��ة  موؤ�س�س 
ث���راه غر�س  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 
واأ�سلتها  التطوعي  للعمل  الرفيعة  القيم  هذه 
االإم���ارات  �سعب  عليها  ون�ساأ  احلكيمة  القيادة 
متى  الفر�سة  ا�ستغلل  ال�سباب  على  وينبغي 
وجمتمعهم  وطنهم  خدمة  يف  لهم  توافرت  ما 
اإجناز  املثمر لي�ستطيعوا  التطوعي  العمل  عرب 
وحتقيق الكثري ولكي ي�سهموا يف بناء جمتمعنا 
ليزدهر وطننا بالتكاتف مع قيادتنا احلكيمة يف 

بناء احلا�سر وامل�ستقبل.
يف  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  واأ����س���اف 
 “ “ وام  االإم���ارات  اأنباء  ت�سريح خا�س لوكالة 
اإن العمل التطوعي ميثل مبنهجه االجتماعي 
واالإن�ساين �سلوكا ح�ساريا ترتقي به املجتمعات 
للتكاتف  رم�����زا  مي��ث��ل  واأ����س���ب���ح  واحل�������س���ارات 

خمتلف  �سمن  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
موؤ�س�ساته حيث ارتبط العمل التطوعي ارتباطا 
وثيقا بكل معاين اخلري والعمل ال�سالح موؤكدا 
اأن للعمل التطوعي اأهمية كبرية وجليلة توؤثر 
ب�سكل اإيجابي يف حياة الفرد واالأ�سرة واملجتمع 
ومن كافة امل�ستويات االقت�سادية واالجتماعية 
والتنموية حيث ميثل العمل التطوعي جت�سيدا 
باعتباره  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل  مل���ب���داأ  ع��م��ل��ي��ا 
واخلريية  االإن�����س��ان��ي��ة  االأع��م��ال  م��ن  جمموعة 
واملجتمعية. و�سدد على �سرورة غر�س مفاهيم 
ال�سغر  االأبناء منذ  التطوعي يف نفو�س  العمل 
ن�سر  واالأن��دي��ة يف  واملدر�سة  االآب��اء  دور  وتفعيل 
ثقافة الوعي ملاهية التطوع واأهميته يف حياتنا 
وحتر�س قيادتنا احلكيمة على غر�س هذه القيم 
املباركة مثل مبادرة  يف املجتمع عرب مبادراتها 
تر�سيخ  النبيلة  اأه��داف��ه��ا  م��ن  التي  ع��ام اخل��ري 
لقيم  تر�سيخا  زاي��د  ع��ام  وم��ب��ادرة  التطوع  روح 
العمل  القيم  زايد رحمه اهلل ومن هذه  ال�سيخ 
اخلريي والتطوعي يف خدمة املجتمع والوطن 

وامل�ساهمة يف االأعمال اخلريية واالإن�سانية.
االإمارات  دول��ة  يف  الر�سيدة  القيادة  اأن  واأو�سح 
اأول�����ت اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا ب��ال��ت��ط��وع ح��ي��ث عملت 
والتمكني  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  خمتلف  ت��وف��ري  على 
اأثمر  وقد  القطاع  هذا  يف  الرائدة  للموؤ�س�سات 

ذلك عن تنامي وتر�سيخ ثقافة العمل التطوعي 
املبادرات واملوؤ�س�سات الرائدة  وقيام العديد من 
األوانه  مبختلف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  جم���ال  يف 

واأ�سكاله االإن�سانية واالإغاثية واالجتماعية.
ونوه باأن هذا التطور الكبري يف م�سرية العمل 
التطوعي جاء يف وقت ت�سهد فيه الدولة قفزات 
امل�ستدامة  التنمية  �سعيد  على  كبرية  تنموية 
وال��ت��ط��ور االق��ت�����س��ادي واالج���ت���م���اع���ي.. داعيا 
اإىل ت�����س��اف��ر ك��اف��ة اجل��ه��ود وخ��ا���س��ة م��ن قبل 
اأبنائنا ال�سباب للبناء على االإجن��ازات املتحققة 
التنمية  م�سرية  تعزيز  يف  الفاعلة  وامل�����س��ارك��ة 
الناب�س  وقلبها  ث��روت��ه��ا  ه��م  ال��وط��ن  ف�سباب 
وم���ت���ى حت���ل���وا ب�����روح ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ازداد 
بهم  الوطن  و�سعد  ووطنهم  ملجتمعهم  نفعهم 

وباإجنازاتهم.
ال��ت��ط��وع��ي ومناذجه  ال��ع��م��ل  م��ف��ه��وم  اأن  وق���ال 
ت�����س��رب بجذور  دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف  امل�����س��رق��ة يف 
جزء  وه��و  التاريخ  �سفحات  اأعمق  يف  متاأ�سلة 
ال يتجزاأ من ثقافة دولة االإمارات التي عرفت 
واالإغاثية  واخل���ريي���ة  االإن�����س��ان��ي��ة  مب��ب��ادرات��ه��ا 
اأ�سقاع  خمتلف  اإىل  املمتدة  البي�ساء  واأياديها 
اأروع االأم��ث��ل��ة يف ذل���ك حتى  االأر�����س و���س��رب��ت 
ال��ع��م��ل االإن�ساين  ���س��ه��داء  ك��وك��ب��ة م���ن  ق��دم��ت 
الذين �سحوا باأرواحهم يف �سبيل تقدمي العون 

واالإغاثة للمحتاجني.
واأك�����د ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب���ن خ��ال��د ال��ق��ا���س��م��ي اأن 
لذلك  البيت  من  تبداأ  تربية  التطوعي  العمل 
االأ�سيلة  ال��ق��ي��م  االأب���ن���اء وغ���ر����س  ت��ه��ي��ئ��ة  ف����اإن 
نفو�سهم  االأ�سيلة يف  احلياتية  املهارات  وتنمية 
وتعويدهم عليها هي م�سوؤولية االآباء واالأمهات 
بذل  حب  على  ال�سغر  منذ  لين�ساأوا  وامل��دار���س 
اخل���ري وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ول��ي��رج��م��وا القيم 
احلكيمة  وقيادتها  االإم���ارات  لدولة  االإن�سانية 
يف ح��ي��ات��ه��م وط��ي��ل��ة م�����س��ريت��ه��م وي��ك��ون��وا خري 
واإ�سهاماتهم  مب��ب��ادرات��ه��م  للمجتمعات  ق���دوة 
�سمو�سا  فيكونوا  ال��ت��ط��وع��ي،  العمل  جم��ال  يف 
بن  خ��ال��د  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  واأو���س��ى  م�سيئة. 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  حميد 
وعلومه بر�سيخ  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ�س 
الوعي التطوعي لدى االأفراد واملوؤ�س�سات ودعم 
م��ب��ادرات ال��دول��ة يف ه��ذا امل��ج��ال والتكاتف مع 
االإن�سانية  املوؤ�س�سات  وخا�سة  الدولة  موؤ�س�سات 
اأف�سل  واخلريية مثل الهلل االأحمر لتقدمي 
التي  االإم����ارات  دول��ة  ���س��ورة تعك�س جمال قيم 
باإن�سانيتها واأعمالها اخلريية املمتدة..  متيزت 
متوجها بال�سكر والعرفان اإىل القيادة احلكيمة 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا امل��ب��ارك��ة امل��ت��وا���س��ل وامل��م��ي��زة يف 

رعاية ودعم العمل التطوعي واالإن�ساين.

•• دبي-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
�سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  راأ���س اخليمة  ويل عهد 
االأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  االإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة 
حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
املل مبنا�سبة  يون�س ح�سن  اقامة  ال��ذي  الزفاف  حفل 
زفاف جنليه حمد اىل كرمية ال�سيد عبدالعزيز حممد 
الفهيم و حممد اىل كرمية ال�سيد اأحمد حممد املل .

اأق��ي��م يف ف��ن��دق ج��ران��د حياه  كما ح�سر احل��ف��ل ال���ذي 
امل�سوؤولني  وك���ب���ار  ال�����س��ي��وخ  م���ن  ع����دد  دب����ي  اإم������ارة  يف 

وال�سخ�سيات واملدعوين واأهل واأ�سدقاء العر�سان.

ويل عهد راأ�س اخليمة واأحمد بن �شعيد ومن�شور 
بن حممد يح�شرون اأفراح املال والفهيم
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•• دبي- وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات 
مبقر  ام�����س  �سباح  املجل�س  اجتماع 

ديوان �سمو احلاكم يف دبي.
االجتماع  ب���داي���ة  يف  ���س��م��وه  ورح����ب 
اأع�ساء  وال�سعادة  امل��ع��ايل  باأ�سحاب 
التوفيق  دوام  لهم  ..متمنيا  املجل�س 
والنجاح يف عملهم كما رحب مبعايل 
وزيرة  حميد  ب��و  عي�سى  بنت  ح�سة 
ان�سمامها  مبنا�سبة  املجتمع  تنمية 

اإىل ع�سوية جمل�س االإدارة.
مناق�سة  يف  املجل�س  �سرع  ذل��ك  بعد 

ج���دول االأع���م���ال ح��ي��ث ���س��ادق على 
ال�����س��اب��ق واطلع  حم�����س��ر اج��ت��م��اع��ه 
م��ن جانب  املتخذة  االإج����راءات  على 
القرارات  تنفيذ  ب�ساأن  الهيئة  اإدارة 

والتو�سيات ال�سادرة عنه.
واط����ل����ع امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ال�����ق�����رارات 
والتو�سيات املتخذة من قبل اللجان 
املنبثقة عنه وهي اللجنة التنفيذية 

التدقيق  وجل��ن��ة  اال�ستثمار  وجل��ن��ة 
واملخاطر وقام باعتمادها .

كما ناق�س م�سروع امليزانية ال�سنوية 
 2018 ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ل��ع��ام 

اإىل  لرفعها  ب��اإق��راره��ا متهيدا  وق��ام 
حني  يف  العتمادها  ال���وزراء  جمل�س 
اعتمد البيانات املالية للربع الثالث 
تعيني  ع��ل��ى  وواف������ق   2017 ل���ع���ام 
املدقق الداخلي الأعمال الهيئة لعام 
املنا�سبة  ال��ق��رارات  واتخذ   2018
ب�ساأن املوا�سيع االأخرى املدرجة على 

جدول اأعماله.
الهيئة  يف  امل�سركني  ع��دد  اأن  يذكر 
���س��ج��ل زي�����ادة خ���لل ال���ع���ام اجل���اري 
بن�سبة %1 حيث بلغ 88،041 يف 
نوفمرب 2017 مقارنة ب� 86،489 
ع��ن نف�س ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام املا�سي 
العمل  اأ����س���ح���اب  ع����دد  ارت���ف���ع  ك��م��ا 
نوفمرب  يف   4،819 م��ن  امل�سجلني 
نوفمرب  يف   5،381 اإىل   2016

نحو  املتقاعدين  عدد  وبلغ   2017
 14،570 ب����  م��ق��ارن��ة   15،343
م���ت���ق���اع���دا ع����ن ن��ف�����س ال����ف����رة من 
امل�ستحقني  وع���دد   2016 نوفمرب 

عن   4،046 ب����  م��ق��ارن��ة   5،744
املا�سي  ال����ع����ام  م����ن  ال����ف����رة  ن��ف�����س 
 1847 م��ل��ف��ات  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���دي���ر   ..
من  م�����س��ت��ح��ق��اً  و3986  م��ت��ق��اع��دا 

متقاعدا   5662 وملفات  املدنيني 
الع�سكريني  3165 م�ستحقا من  و 
وزارة  ت�سرف معا�ساتهم من  الذين 

املالية.

•• اأبوظبي-وام:

احتفل قطاع اأمن املجتمع يف �سرطة اأبوظبي ب� “ اليوم العاملي للتطوع “ تكرميا 
للمتطوعني وانطلقا من اأهمية ن�سر الوعي بني اأفراد املجتمع باأهمية التطوع 

كقيمة اإن�سانية وخدمية.
ح�سر احلفل .. العميد حماد اأحمد احلمادي مدير قطاع اأمن املجتمع والعميد 
الدكتور را�سد بور�سيد نائب مدير قطاع اأمن املجتمع والعقيد الدكتور حمود 
�سعيد العفاري مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية وعدد كبري من منت�سبي �سرطة 

اأبوظبي.
واأكد العميد احلمادي حر�س �سرطة اأبو ظبي على تنفيذ الفعاليات والربامج 
التوعوية والتثقيفية يف خمتلف املجاالت االأمنية وال�سرطية واملجتمعية بهدف 
يعزز  اأ�سا�سيا  رافدا  ت�سكل  والتي  التطوعي  العمل  ثقافة  وتعزيز م�ستوى  رفع 
من جهود االأجهزة ال�سرطية لتحقيق االأهداف اال�سراتيجية وتنفيذ املبادرات 
يف  االأ�سخا�س  �سلوكيات  على  ايجابيا  وتنعك�س  ب��االأداء  ترتقي  التي  املجتمعية 
اهتمام  اإىل  الفتا  خ��دم��ات..  من  تقدمه  وم��ا  ال�سرطية  االأج��ه��زة  مع  التعامل 

�سرطة اأبوظبي باإيجاد من�سات هادفة ت�سارك فيها الفعاليات املجتمعية الإثراء 
م�سرية العمل التطوعي.

“ الريادية والتي تعترب  “كلنا �سرطة  ت�سمن احلفل عر�سا لفعاليات مبادرة 
مثاال متفردا يف تعزيز العمل التطوعي ب�سورة موؤ�س�سية .

ال��ت��ط��وع��ي ومن  ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي  وك���رم العميد احل��م��ادي ع���ددا م��ن رواد 
يف  التطوعي  العمل  مفهوم  جت�سد  “ التي  �سرطة  “كلنا  مبادرة  يف  امل�ساركني 

اأرقى �سوره.
و�سمل التكرمي رواد العمل التطوعي ومنهم .. العميد متقاعد �سالح حممد 
االإمارات  موؤ�س�سة  يف  للربامج  التنفيذي  الرئي�س  احلب�سي  حمد  وميثاء  ب��داه 
االجتماعي  للتطوع  الوطني  للربنامج  التنفيذية  وامل��دي��رة  ال�سباب  لتنمية 
االإمارات للتطوع  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوبد  اأحمد  “تكاتف” و�سحر 

رئي�سة االحتاد العربي للتطوع وفاطمة خليفة املناعي خبرية لغة االإ�سارة واأول 
مرجمة يف لغة االإ�سارة ..ومن اأع�ساء “ كلنا �سرطة “.. حممد با�سل عدنان 
وحممد اإ�سماعيل اأحمد وبخيتة ح�سن املزروعي ومرمي علي الزعابي وعائ�سة 

�سامل العفاري وعبدالعزيز كاليادان موديدين.
كما �سمل التكرمي عددا من منت�سبي �سرطة اأبوظبي وهم .. امللزم ف�سل �سالح 
التميمي مدير فرع الفعاليات يف ق�سم كلنا �سرطة يف اإدارة ال�سرطة املجتمعية 
وامل�ساعد اأول جا�سم عبيد الزعابي والرقيب اأول مرمي حممد اأمني االأحمدي 

النا�سطة املجتمعية احلقوقية يف املجتمع املدين.
وعر�ست ميثاء حمد احلب�سي جتربتها يف جمال العمل التطوعي متطرقة اإىل 

اأهم الفوائد التي يجنيها املجتمع من العمل التطوعي .
يعترب ممار�سة  التطوع  اإن  العو�سي  بداه  العميد متقاعد حممد �سالح  وقال 

وا�ستمرار ومكمل للعمل الوظيفي وي�سكل اأ�سا�سا مهما يف تعزيز م�سرية العمل. 
اإذاعات  كل  يف  امل�ستمعني  وعميد  الثقايف  االجتماعي  النا�سط  العو�سي  ويعد 
اإذاعية ومت  األف م�ساركة   14 الدولة والذي جتاوزت عدد م�ساركاته االإذاعية 
اأتقن فن  القيا�سية وهو رجل  “جيني�س” للأرقام  تر�سيحه لدخول مو�سوعة 
قائمة  و�سلت  حتى  كافة  وامل�ساركة  املرا�سلة  اأدوات  عرب  النا�س  مع  التوا�سل 
اأ�سدقائه اإىل اأكرث من األفي �سخ�س منت�سرين يف خمتلف اأرجاء الوطن العربي 
له  اح��راف �سنع  اإىل  �سبابه  ك��ربت وحتولت يف  ثم  الكتابة يف �سغره  وع��رف 
جمموعة من املوؤلفات وجمع يف مكتبته املنزلية اأكرث من األفي كتاب من اأنواع 
الذي   - الزعابي  عبيد  والفنان جا�سم  اأول  امل�ساعد  قال  ناحيته  خمتلفة. من 
يج�سد “�سخ�سية دبدوب “ املحببة لدى االأطفال - اإنه وجد بالعمل التطوعي 
مثلى  بطريقة  و�سعبه  ب���لدة  خ��دم��ة  يف  وطموحاته  اأه��داف��ه  لتحقيق  م��ن��ربا 
اإيجابية. والزعابي هو ممثل اإماراتي بدايته يف منت�سف ال�سبعينات �سارك يف 
اأ�سحفان” اإىل  “م�سل�سل  اأهمها  وامل�سرحية  التلفزيونية  االأعمال  من  العديد 
حممد  برنامج  يف  له  ظهور  اأول  وك��ان  ال�ساعر  �سلطان  الراحل  الفنان  جانب 

يا�سني املعروف ب� “ بابا يا�سني “عام 1975.

»�شرطة اأبوظبي« حتتفي باليوم العاملي للتطوع

برئا�ضة حمدان بن را�ضد 

جمل�س اإدارة “هيئة املعا�شات” يقر امليزانية ال�شنوية لعام 2018

جائزة حمدان بن را�شد الطبية .. متيز وريادة يف 
دعم البحوث العلمية الطبية

وكيل وزارة اخلارجية يح�شر حفل ال�شفارة التايالندية مبنا�شبة اليوم الوطني للمملكة

ع�شو اللجنة العلمية ملنتدى تعزيز ال�شلم: املنتدى يدعو حلفظ الأديان و�شون الأوطان

•• اأبوظبي-وام:

وزارة  وكيل  املزروعي  �ساري  اأحمد  �سعادة  ح�سر 
االأول  اأم�����س  م�ساء  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
ح��ف��ل اال���س��ت��ق��ب��ال ال����ذي اأق���ام���ه ���س��ع��ادة كومات 
الدولة  ل��دى  تايلند  مملكة  �سفري  كامالنافني 

مبنا�سبة اليوم الوطني لبلده .
دو�ست  اأقيم يف فندق  ال��ذي   - كما ح�سر احلفل 

ت���اين ب��اأب��وظ��ب��ي - ���س��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ى عمران 
الدبلوما�سية  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي 
ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل وع���دد من 
العربي  الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  امل�سوؤولني 
واالأجنبي املعتمدين لدى الدولة واأبناء اجلالية 

التايلندية املقيمة بالدولة.
بهذه  ل��ه  كلمة  يف   - التايلندي  ال�سفري  واأ���س��اد 
دولة  تربط  التي  املتميزة  بالعلقات   - املنا�سبة 

تطورا  ت�سهد  وال��ت��ي  تايلند  ومملكة  االم����ارات 
..م��ن��وه��ا بحكمة  امل��ج��االت  واإزده�����ارا يف خمتلف 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  ال��دول��ة  قيادة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
مع  ال��ع��لق��ات  لتوطيد  و�سعيه  اهلل”  “حفظه 

جميع دول العامل.
ت��اي��لن��دي ومعر�س  ف��ن��ي  ع��ر���س  احل��ف��ل  تخلل 

م�سغر لل�سركات ال�سياحية التايلندية.

•• اأبوظبي-وام:

العلمية  اللجنة  ع�سو  حميتو  يو�سف  الدكتور  اأك��د 
ملنتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة اأن املنتدى 
رحبا  ف�ساء  ليكون   2014 عام  اأبوظبي  يف  تاأ�س�س 
وي�سكل  اجلميع  ي�سع  وتعقل  بحكمة  للتفكري  وح��را 
ملذ رحمة يحت�سن الكل وي�سم اأ�سوات اأويل بقية 
يعملون  الذين  به  ولي�ستنري  بال�سلم  املوؤمنني  من 
بالكلمة  الب�سر  ب��ني  ال�سلم  ون�سر  املحبة  ب��ث  على 
الطيبة التي غر�ست يف اأر�س االإمارات الطيبة على 
اأكلها يف كل  “ لتوؤتي  “ رحمه اهلل  زاي��د اخل��ري  ي��د 
ال�سيخ  املنتدى �سمو  مكان وكل حني كما قال راعي 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

الدويل يف الكلمة االفتتاحية للملتقى االأول.
املنتدى يب�سر  انطلق  التاريخ  اإنه منذ ذلك  واأ�ساف 
االأوطان  و�سون  االأدي���ان  حفظ  اإىل  ويدعو  بال�سلم 
يقول  كما  مكان  كل  االإن�سان يف  �ساأن  واالإع���لء من 
مو�سحا  بيه..  بن  اهلل  عبد  العلمة  معايل  رئي�سه 
اأن هذه االأهداف كانت حا�سرة يف ملتقياته الثلث 
امللتقى  اأجلها  من  يلتئم  التي  نف�سها  وهي  ال�سابقة 
 11 الفرة من  اأبوظبي خلل  للمنتدى يف  الرابع 
- 13 دي�سمرب اجلاري حتت عنوان “ ال�سلم العاملي 

واخلوف من االإ�سلم«.
دويل  و���س��ع  ���س��ي��اق  يف  ي��اأت��ي  امللتقى  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
متاأزم يواجه فكراً ماأزوماً وتلوح يف اأفقه نذر اأزمات 
داخل  ف��ي��ه  ت��غ��ول��ت  و���س��ع  وه���و  اأخ�����رى  م�ستقبلية 
التي  الدينية  املفا�سلة  عقيدة  امل�سلمة  املجتمعات 
داع�س  ومثلتها  ال�سيا�سي  االإ���س��لم  جماعات  غذتها 
واالأقليات  امل�سلمني  ح��ق  يف  اقرفته  ومب��ا  بفتنتها 
الدينية واأما يف املجتمعات غري امل�سلمة - خا�سة يف 
الغرب - فل تكاد متر فرة دون اأن ي�سدر قانون اأو 
يتخذ اإجراء �سد امل�سلمني ودون اأن ن�سمع بت�سريحات 
احلملت  فحتى  الدينية  العن�سرية  ن��ريان  ت��وؤج��ج 
انتخابية  امل�سلم مادة  العن�سر  االنتخابية وجدت يف 
الناخبني. وقال  اأ�سوات  بالتحري�س �سده  ت�ستميل 
يف  الدينية  املفا�سلة  م�سكلة  مع  تفاعل  املنتدى  اإن 
وزارة  م��ع  ب�����س��راك��ة  ن��ظ��م  ح��ني  امل�سلمة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
االأوقاف املغربية يف يناير 2016 “ موؤمتر مراك�س 
حل��ق��وق االأق��ل��ي��ات الدينية يف ال��ع��امل االإ���س��لم��ي “ 
الذي كان من خمرجاته “ اإعلن مراك�س التاريخي 

املدينة  ل�سحيفة  تاريخي  اإح��ي��اء  اأول  باعتباره   “
علقة  وتوؤطر  لتوؤ�سل  الواقع  ر�سحها  التي  املنورة 
امل�سلمني مبن ي�ساركهم االأر���س من غريهم يف اأفق 

املواطنة التعاقدية.
واأ�ساف الدكتور يو�سف حميتو اأنه على نف�س النهج 
يعقد امللتقى الرابع ملعاجلة املوقف التحري�سي �سد 
املجتمعات  يف  وثقافتهم  امل�سلمني  وق��ي��م  االإ����س���لم 
الغربية والذي اأ�سبح تيارا منظما وموؤطرا يتغذى 
ممن  املجانني  بع�س  يرتكبها  جزئية  اأح���داث  على 
اأو  با�سمه  متحدثا  نف�سه  ون�سب  ال��دي��ن  اختطف 
املغذيني  وكل  احل�سارات  �سدام  نظرية  من  يقتات 
عابرين  ودي��ن��ي  ع��رق��ي  تطهري  حل��م��لت  يوؤ�س�سان 
ت�ستباح  ا�ستباقية  ح���روب  ���س��ن  وي�����ربران  ل��ل��ق��ارات 
من  والتخويف  االإ���س��لم  �سيطنة  و���س��ائ��ل  ك��ل  فيها 
ظاهرة  ويقوي  العاملي  ال�سلم  يهدد  مما  امل�سلمني 

“االإ�سلموفوبيا«.
ال�سلم  اأن م�سكلة  ي��درك  بيه  اب��ن  العلمة  اإن  وق��ال 
ال��ع��امل��ي وظ���اه���رة اخل����وف م���ن االإ����س���لم تفر�سان 
بال�سلم  وال���ه���وي���ة  ال���دي���ن  ب��ح��ث ع��لق��ة  ����س���رورة 
العاملي وما يوجبه ذلك من التطرق لعلقة االأديان 
وطرح  العنف  بظاهرة  خ�سو�سا  واالإ���س��لم  عموما 
و�سياقات  واأ���س��ب��اب  ال��ع��امل��ي  لل�سلم  االإ����س���لم  روؤي����ة 
امل�سلمني وغريهم  االإ�سلم من منظور  اخلوف من 
يف ال��غ��رب وب��ي��ان م��ا ي�سهم م��ن ال��ع��وام��ل يف تاأجيج 
“االإ�سلموفوبيا” وي�سعف فر�س التعاي�س ويدمر 
االإن�����س��ان وم���ن ه��ن��ا مي��ث��ل م��و���س��وع امل��ل��ت��ق��ى الرابع 

للمنتدى ا�ستجابة لهذا الواقع امللح.
املنتدى  ملتقيات  يف  اأ���س��ل  بيه  اب��ن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
على  به وعمل  وب�سر  ال�سلم  ملفهوم  ال�سابقة  الثلث 
احلفر املعريف يف بنية خطاب الفكر املاأزوم واملتطرف 
واملفاهيم  الن�سو�س  على  التوكوؤ  زيف  ك�سف  وعلى 
اإىل  و�سعى  االإجرامية  االأعمال  تربير  يف  ال�سرعية 
واجتثها  اج��ت��زاأه��ا  التي  املفاهيم  م��ن  ع��دد  ت�سحيح 
التطرف من �سياقاتها اللغوية وال�سرعية والتاريخية 
كاجلهاد والوالء والرباء ومفهوم اخللفة والدولة 
ب���داأه يف موؤمتر  م��ا  ي�ستاأنف  ال��راب��ع  امللتقى  وه��و يف 
ر�سالة  يف  مطبعي  خطاأ  بت�سحيح   2010 ماردين 
 101 دام  خطاأ   - تيمية  الب��ن   - املاردينية  الفتوى 
و�سيا�سية  دينية  ج��رائ��م  �سرعنة  عليه  وبنيت  �سنة 
“ عن  امل��ع��م��ورة  وتق�سيم  ال���دار  “ مفهوم  اأخ��رج��ت 

اأن  الذي قام عليه. و ذكر  الوظيفي  الفقهي  �سياقه 
ابن بيه يرى اأنه قد اآن االأوان من جديد للنطلق 
من احلديث عن مفهوم الدار للو�سول اإىل اجلوار 
ال��د���س��ات��ري الوطنية  يف ظ���ل و���س��ع ج��دي��د حت��ك��م��ه 
يف  اجلهاد  عن  للحديث  وال��ع��ودة  الدولية  واملواثيق 
ال�سابقة  امللتقيات  يف  تناوله  مت  عما  يختلف  �سياق 
من  وبالتحول  العادلة  باحلرب  يرتبط  �سياق  وه��و 
والت�سامن بني  ال��و���س��ال  ج��ه��ود  اإىل  ال��ق��ت��ال  ج��ه��اد 

االأديان والتعارف بني االإن�سان و�سبل تعزيزه دوليا.
�سعيه  عن  مبكرا  اأعلن  بيه  اب��ن  اأن  حميتو  واأ���س��اف 
اإىل تاأ�سي�س تيار �سلم عاملي وهو م�سروع انخرط فيه 
مئات من العلماء واملفكرين والقادة يف العامل العربي 
واالإ�سلمي ويوؤكد يف كل منا�سبة “نحن نبحث عن 
وبال�سلم  ب���احل���وار  ت��وؤم��ن  ال��ع��امل  م��ن  بقية  اأويل 
ونبحث عن حتالف قيم بني االإن�سانية عامة واأتباع 
وذلك  خا�سة”  ال�سماوية  االأ���س��ول  ذات  ال��دي��ان��ات 
وعيا منه مبا تفر�سه االأحداث على ديانات العائلة 
االإب��راه��ي��م��ي��ة م��ن حت��دي��ات ك��ب��رية ل��ت��ع��زي��ز ال�سلم 
واالإن�سانية  والدينية  الوطنية  امل�سركات  ولتقوية 
وحل��ف��ظ ال��ه��وي��ات واخل�����س��و���س��ي��ات ول��دع��م جهود 
العاملي وقد قطع  ال�سلم  والعقلء خلدمة  احلكماء 
املنتدى �سوطا يف هذا ال�سدد با�ستقباله يف اأبوظبي 
 2017 لل�سلم يف مايو  االأوىل  االأمريكية  للقافلة 
 2017 اأك��ت��وب��ر  وال��ق��اف��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ال���رب���اط يف 
“حلف ف�سول عاملي” بينها  تاأ�سي�س  اأف��ق  وذل��ك يف 

يت�سدى خلطاب الكراهية والتحري�س.
وقال ع�سو اللجنة العلمية ملنتدى تعزيز ال�سلم اإن 
العلمة ابن بيه ا�ستطاع بفكره الوقاد ونهجه املتزن 
العلمية  ومتانته  والفقهية  االأ�سولية  ومرجعيته 
وهي   - وال��واق��ع��ي��ة  وال�سيا�سية  القانونية  وخ��ربت��ه 
اأ���س��ل��ح��ت��ه يف احل���رب ع��ل��ى احل���رب - و�سجاعته  ك��ل 
وروايته  بروؤيته  وثقته  قناعاته  من  ي�ستمدها  التي 
باجلن�س  قدمية  بالنوع  جديدة  براديغما  ي�سنع  اأن 
حمورها ال�سلم مبناها على حتالف القيم امل�سركة 
من  اإال  حلها  ميكن  ال  م�سكلة  اأي  اأن  اعتقاد  وعلى 
ال���واق���ع يف معاجلة  ب��ن��ي��ت��ه��ا ودم�����ج  ت��ف��ك��ي��ك  خ����لل 
الق�سايا و�سبط املفاهيم الكلية التي تت�سق مع روؤية 
العامل يف هذه املرحلة احلرجة من مراحل االجتماع 
االإن�ساين ويف ظل البعد الكوين الذي اأ�سبح يفر�س 

نف�سه على العامل.

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ج��ائ��زة  حر�ست 
للعلوم الطبية منذ تاأ�سي�سها عام 1999 حتت رعاية 
نائب حاكم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو 
دبي وزير املالية علي حتقيق اأهدافها من خلل دعم 
البحوث العلمية يف كافة املجاالت الطبية والثقافية 
للإن�سانية  العليا  امل�سلحة  تخدم  التي  واالجتماعية 
اإجن���ازات  حققوا  مم��ن  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  وت��ك��رمي 
اأنحاء  جميع  م��ن  وملمو�سة  متميزة  طبية  علمية 

العامل.
يف  العلمي  البحث  وت�سجيع  بدعم  اجل��ائ��زة  واهتمت 
دولة االمارات من خلل ان�ساء مركز لدعم البحوث 
2001 والذي يوفر منح مل�ساريع البحوث  منذ عام 
متميزة  نتائج  عن  املبادرة  هذه  اأثمرت  حيث  الطبية 
املجال  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  دور  ت��ر���س��ي��خ  ���س��اه��م��ت يف 
الطبي عرب الركيز على الق�سايا ال�سحية احلرجة 
يف دولة االإمارات ومبا يعود بالنفع على اأفراد املجتمع 
يف  العلمية  نتائجها  م��ن  العديد  ون�سر  اعتماد  ومت 

اأ�سهر املجلت العاملية.
وخلل الت�سع دورات ال�سابقة من اجلائزة مت متويل 
درهم  مليون   20 بلغت  بقيمة  علميا  بحوث   103
اأجرتها  البحوث  لعدد من  اجل��ائ��زة  دع��م  ف�سل عن 
االإم����ارات  ج��ام��ع��ة  منها  ب��ال��دول��ة  ج��ام��ع��ات خمتلفة 
وجامعة ال�سارقة وجامعة نيويورك اأبوظبي .. كما مل 
العديد  املقدمة من  البحوث  تغفل اجلائزة عن دعم 
من املوؤ�س�سات كوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وهيئة 

ال�سحة بدبي ومركز لندن ملر�س ال�سكري.
وجت�سدت ريادة اجلائزة يف جمال دعم البحث العلمي 
مبنهجية علمية تراكمية عرب و�سع وتطوير االأ�س�س 
البحث  متويل  عملية  تنظم  التي  العلمية  واملعايري 
من  اعتمادها  مت  وال��ت��ي  املختلفة  مبراحله  العلمي 
قبل اجلهات التي اأن�سئت الحقا لدعم البحث العلمي 
حيث تنظم هذه املنهجية درا�سة وتقييم كل طلب من 
واملحكمني  البحوث  جلنة  قبل  من  املقدمة  الطلبات 
ال��ع��امل��ي��ني ل��ل��م��ح��ت��وى ال��ع��ل��م��ي ب�����س��ك��ل ع��ل��م��ي ودقيق 
االإمارات  جمتمع  يف  البحث  اأهمية  اإىل  وباالإ�ستناد 

واإمكانية االإ�ستفادة منه يف املتابعة والتطبيق .
و�سمن م�ساعيها الرامية اإىل االإهتمام بالن�سر الطبي 
كاأحد العنا�سر املكملة جلهودها يف دعم البحث العلمي 
اأ�سدرت اجلائزة جملة “حمدان الطبية “ بن�سختيها 
العلمية  املجلة  تعترب  حيث  واالإلكرونية  املطبوعة 
الطبية ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت�����س��در م��ن دول���ة االإم����ارات 
تتبع  حملية  علمي  ن�سر  من�سة  وت�سكل  دوري  ب�سكل 
التي  العاملية  القيا�سية  واالأ�ساليب  العلمية  املعايري 
تنظم عملية الن�سر العلمي اإذ تلتزم املجلة باأخلقيات 
اللجنة  يف  ع�سو  كونها  الطبي  االإل��ك��روين  الن�سر 
اأنها مفهر�سة  الن�سر ف�سل عن  الدولية الأخلقيات 
 »COPE« يف الفهر�س الطبي الإقليم �سرق املتو�سط

التابع ملنظمة ال�سحة العاملية .
 “ الطبية  “حمدان  جملة  تعكف  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
على  واملخربية  ال�سريرية  للبحوث  نافذة  فتح  على 
العلمي  املجتمع  على  لطرحها  االإق��ل��ي��م��ي  امل�ستوى 
ال��ع��امل��ي م���ا ي��ف�����س��ح امل���ج���ال ل��ل��ت��ب��ادل ال��ع��ل��م��ي ويعود 
نظام  اجلانبني حيث جنحت من خلل  على  بالنفع 
بحوث  تقدمي  عملية  ت�سهيل  يف  االإل��ك��روين  الن�سر 
وت�سجيعهم  ال��ط��ب��ي  امل��ج��ال  وال��ع��ام��ل��ني يف  االأط���ب���اء 
على االإنخراط يف العمل البحثي حيث مت تخ�سي�س 

جائزة الأف�سل البحوث التي يتم ن�سرها باملجلة.
كما اهتمت جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
قنوات  بفتح  املا�سية  ال��ف��رة  خ��لل  الطبية  للعلوم 
واملحلية  العاملية  اجلامعات  من  العديد  مع  توا�سل 
العديد  تنظيم  �ساهمت يف  والتي  الدولية  واملنظمات 
التي  امل�ستمر  التعليم الطبي  واأن�سطة  الفعاليات  من 
االإرت���ق���اء مب�����س��ت��وى الربامج  ك��ب��ري يف  ل��ه��ا دور  ك���ان 
وكليفلند  وا�سنطن  كجامعة  والتدريبية  التعليمية 
الفرن�سية  مونبيليه  وج��ام��ع��ة  االأم��ري��ك��ي��ة  كلينيك 

االأمريكية  واجل��ام��ع��ة  ال��ن��م�����س��اوي��ة  فيينا  وج��ام��ع��ة 
اخليمة  راأ����س  وجامعة  ال�سارقة  وجامعة  بالقاهرة 
ووزارة  دبي  ال�سحة  باأبوظبي وهيئة  ال�سحة  ودائ��رة 
للطاقة  الدولية  والوكالة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
االمارت  وجمعية  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  ال��ذري��ة 

الطبية وغريها من اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية .
ويف هذا االإطار اأكد �سعادة عبداهلل بن �سوقات املدير 
اآل مكتوم  التنفيذي جلائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد 
يف  كبريا  �سوطا  قطعت  اجل��ائ��زة  اأن  الطبية  للعلوم 
هذا املجال من خلل برامج التعليم الطبي امل�ستمر 
التدريبية  وال��ور���س  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  املتمثلة يف 
وتاأهيل  ت���دري���ب  ق�����س��وى يف  ف��ع��ال��ي��ة  اأث��ب��ت��ت  ال���ت���ي 
قدراتهم  وتطوير  الطبي  امل��ج��ال  يف  العاملني  كافة 
اأ�ساليب  يف  جديد  ماهو  ك��ل  مواكبة  م��ن  ومتكينهم 
جماالت  يف  ت�سب  التي  العلمي  البحث  ومنهجيات 
االإرتقاء مب�ستوى العاملني واإثراء اخلدمات املقدمة 
يف كافة جماالت احلقل الطبي كمنظومة متكاملة و 
اإبراز اأن�سطة اجلائزة ودورها يف كافة املحافل الطبية 
وم���ن اأه��م��ه��ا ال��روي��ج مل��وا���س��ي��ع اجل��ائ��زة ح�سب كل 

دورة.
اأن�سطة  �سمولية  على  حر�ست  اجل��ائ��زة  اأن  واأ���س��اف 
امل�����س��ت��م��ر وت��ن��م��ي��ة الثقافة  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رام���ج 
العديد  تبنت  حيث  واالأف���راد  املجتمع  لدى  ال�سحية 
املبنية  والتثقيفية  والتوعوية  العلمية  امل��ب��ادرات  من 
والتعاون  ب��ال�����س��راك��ة  وذل�����ك  امل��ج��ت��م��ع  ح���اج���ة  ع��ل��ى 
الدولة  املعنية على م�ستوى  املبا�سرمع كافة اجلهات 
..الفتا اإىل اأن اجلائزة حققت العديد من االإجنازات 
من خلل العمل املتوا�سل منها على �سبيل املثال ريادة 
الأول  تعقد  وم��وؤمت��رات  برامج  ا�ستقطاب  يف  اجلائزة 
االأو�سط  وال�سرق  العربي  العامل  م�ستوى  على  م��رة 
ككل واحل�سول على اإعتماد دائرة ال�سياحة والرويج 
التجاري يف ع�سوية �سفراء �سياحة املوؤمترات واإن�ساء 
اجلهات  اأهم  مع  االإ�سراتيجية  العلقات  من  �سبكة 

واملوؤ�س�سات الفاعلة يف املجالني الطبي والعلمي. 
ومن �سمن االإجنازات املهمة التي حتققت يف م�سرية 
اجلائزة تاأ�سي�س املركز العربي للدرا�سات اجلينية عام 
اأن اأجمع العلماء على اأن اإحراز التقدم  بعد   2003
االأثر  ال��وراث��ي��ة يكمن يف  االأم���را����س  اآل��ي��ات  ف��ه��م  يف 
العديدة  العلمية  االأب��ح��اث  حتدثه  ال��ذي  الراكمي 
وهو  ن�سبيا  طويلة  زمنية  م��دد  خ��لل  جت��رى  ال��ت��ي 
لتوثيق  اإقليمي  ثقل  ذات  مرجعية  اإن�ساء  مايتطلب 
هذه االأبحاث وقولبتها واالإ�سافة اإليها حيث مت لهذا 
الغر�س اإطلق قاعدة البيانات حتت م�سمى “فهر�س 

االأمرا�س الوراثية عند العرب«.
اآل علي  ويف هذا ال�سدد ذكر الدكتور حممود طالب 
نائب مدير املركز العربي للدرا�سات اجلينية اأن املركز 
ا�ستطاع  اإذ  ال��ع��امل  بيانات يف  ق��اع��دة  اأك��رب  ث��اين  يعد 
من  لكثري  علمية  مرجعية  يكون  اأن  العلماء  بجهود 
املنظمات ال�سحية حيث يعمل مع جامعات دولية يف 

جمال تبادل املعلومات واخلربات .
منوها باأن اأول بحث للمركز نفذ من خلل عدد من 
جنيف  يف  الطب  كلية  مع  بالتن�سيق  العرب  العلماء 
الواليات  يف  نربا�سكا  جامعة  م��ع  وك��ذل��ك  ب�سوي�سرا 

املتحدة االأمريكية .
العديد  اجلينية  ل��ل��درا���س��ات  العربي  امل��رك��ز  وي�سدر 
هذه  ت�ستهدف  حيث  منتظم  ب�سكل  املطبوعات  م��ن 
 .. العلمي والعامة  اأف��راد املجتمع  املطبوعات كل من 
جمانية  �سيا�سة  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  امل��رك��ز  يتبنى  فيما 
الو�سول اإىل املطبوعات للجميع ما يحقق اأكرب قدر 
“االأمرا�س  �سل�سلة  وحتتل  للمجتمع.  الفائدة  م��ن 
الوراثية عند العرب” املركز االأهم من بني جمموعة 
كتب  ت�ستند  حيث  امل��رك��ز  ي�سدرها  التي  املطبوعات 
اإىل العمل الذي يقوم به طاقم املركز  ال�سل�سلة  هذه 
عند  ال��وراث��ي��ة  االأم��را���س  وتو�سيف  اأر�سفة  �سياق  يف 
كل  يت�سمن  ..بينما  العربية  ال�سكانية  املجموعات 
كتاب ملحة �ساملة وحديثة عن الدرا�سات الوراثية يف 
بلد عربي معني ويقوم فريق العمل يف املركز بكتابة 

هذه الكتب مب�ساعدة علماء وراثة وباحثني من ذلك 
الكتب  ه��ذه  م��ن  اإلكرونية  ن�سخ  تتوفر  حيث  البلد 
على موقع املركز االإلكروين كما ميكن توفري ن�سخ 

مطبوعة عند الطلب. 
يقوم  املخت�سني  غ��ري  ب��ني  العلم  ن�سر  �سياق  يف  اأم���ا 
�سل�سلة  ب��اإ���س��دار  اجلينية  ل��ل��درا���س��ات  العربي  امل��رك��ز 
“ال�سل�سلة  ع��ن��وان  وال��ك��ت��ي��ب��ات حت��ت  ال��ن�����س��رات  م��ن 
الوراثية  االأم���را����س  بع�س  ع��ن  املي�سرة”  ال��وراث��ي��ة 
الكتيبات  ه��ذه  تت�سمن  حيث  معني  بلد  يف  ال�سائعة 
ملحة عامة عن فئات معينة من االإ�سطرابات الوراثية 
واأ�سبابها وعوامل اخلطورة وطرق علجها واأ�ساليب 
ت�سخي�سها باالإ�سافة اإىل معلومات عن ن�سبة انت�سارها 
اإلكرونية من  يف البلدان العربية.. كما تتوفر ن�سخ 
هذه الكتيبات على موقع املركز االإلكروين كما ويتم 
وامل�ست�سفيات  ال��ع��ي��ادات  على  مطبوعة  ن�سخ  ت��وزي��ع 

املحلية.
وي���ع���د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي اأح�����د اأه�����م االأن�����س��ط��ة التي 
ياأخذها املركز العربي للدرا�سات اجلينية على عاتقه 
الوراثية  االأمرا�س  تتناول  التي  االأبحاث  وباالأخ�س 
يف العامل العربي حيث ال تقت�سر اأهمية هذه االأبحاث 
بل  امل��ر���س��ى  على  املبا�سرة  الطبية  التطبيقات  على 
ل��دب��ي ولدولة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ت��ع��داه��ا 
االإم��ارات عموما كم�سدر للأبحاث العلمية املوثوقة 

التي ت�ستخدم اأحدث التقنيات يف االأبحاث اجلينية.
املحلية  امل�ست�سفيات  من  العديد  مع  املركز  ويتعاون 
وا�سع  وجزيئي  �سريري  حتليل  الإج���راء  واالإقليمية 
الت�سوهات  ت��و���س��ي��ف  اأج����ل  م��ن  واأ���س��ره��م  للمر�سى 
تقوم  التي  اجلزئية  للآلية  فهمنا  وتعزيز  الوراثية 
البحثية يف  االأوراق  بن�سر  املركز  عليها يف حني يهتم 
ومفهر�سة  للتحكيم  خا�سعة  عاملية  علمية  جم��لت 
ومعاهد  للطب  االأمريكية  الوطنية  املكتبة  موقع  يف 
هذه  تلقي  حيث   «  PubMed« الوطنية  ال�سحة 
معروفة  غ��ري  جينية  ط��ف��رات  على  ال�سوء  االأب��ح��اث 
�سابقا عند مر�سى عرب يعانون من اأمرا�س وراثية. 
�سل�سلة  اجلينية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  وي��ن��ظ��م 
كل  م��رة  الب�سرية  ال��وراث��ة  لعلوم  ال��ع��رب  م��وؤمت��رات 
�سنتني بهدف ايجاد اأر�سية م�سركة واإتاحة الفر�سة 
املحليني  الوراثة  علم  واخت�سا�سيي  العلماء  لتلقي 
الق�سايا  يف  واخل���ربات  امل��ع��ارف  ليتبادلوا  والعامليني 
اخلا�سة بهذا املجال حيث يعترب تنظيم هذا احلدث 
اأهم اإ�سهامات املركز يف دعم درا�سات الوراثة الب�سرية 
اأهميته على  اإذ ال تقت�سر  على م�ستوى املنطقة ككل 
دوره يف حتفيز االأبحاث عالية امل�ستوى يف جمال علم 
البلدان  به من  ي�ستهان  ع��دد ال  الب�سرية يف  ال��وراث��ة 
النامية بل تتعداه اإىل كون هذا التجمع م�سدر اإلهام 
الأعداد متزايدة من الباحثني املحليني ال�سباب ليتموا 
وتتاأتى  احليوي.  العلمي  املجال  هذا  يف  اخت�سا�سهم 
البلدان  يف  الب�سرية  ال��وراث��ة  لعلم  البالغة  االأهمية 
للأمرا�س  ن�سبيا  املرتفع  للإنت�سار  ن��ظ��را  العربية 
العاملية  الن�سب  مع  مقارنة  البلدان  الوراثية يف هذه 
اأكرب عدد ممكن من  التعاون بني  اإذ يتوجب حتقيق 
االأمرا�س  ه��ذه  م��واج��ه��ة  جلهة  املحليني  الباحثني 
العربية  املوؤمترات  �سل�سلة  واأهمية عقد  دور  ما يربز 

لعلوم الوراثة الب�سرية يف املنطقة .
وي�ست�سيف املوؤمتر متحدثني اإقليميني وعامليني من 
اخت�سا�سيي علم الوراثة بالتعاون مع عدة منظمات 
ال��ب�����س��ري ومنظمة  دول���ي���ة م��ث��ل م��ن��ظ��م��ة اجل��ي��ن��وم 
حيث  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  الب�سري  ال��ف��اري��وم 
حمليا  مندوبا   500 ح��وايل  م�ساركة  املوؤمتر  ي�سهد 
جامعات  وطلب  واأطباء  علماء  من  ودوليا  واإقليميا 
ويتم خلله عر�س اأحدث االأبحاث يف علم الوراثة .. 
30 حما�سرة  املوؤمتر حوايل  فيما تت�سمن فعاليات 
100 مل�سقا بحثيا وع��ددا من ور���س العمل التي  و 
تتمحور حول التدريب ال�سريري والتطبيقات العلمية 
والتقنيات املخربية املرتبطة بعلم الوراثة منها على 
االإر���س��اد اجليني وعلم  املثال ور���س عمل ح��ول  �سبيل 

الوراثة اخللوية واملعلوماتية احليوية .
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•• اأم القيوين-وام:

وق��ع��ت م��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود ب���ن را�سد 
املعل للأعمال اخلريية واالإن�سانية 
اتفاقية  ام�����س  ات�����س��االت  و���س��رك��ة 
الإطلق م�سروع درهم بر الوالدين 
بن  م��اج��د  ال�سيخ  بح�سور  وذل���ك 
�سعود بن را�سد املعل رئي�س جمل�س 

اأمناء املوؤ�س�سة .
ومي����ك����ن مل�������س���ت���خ���دم���ي ات�������س���االت 
باإر�سال  امل�سروع  طريق  عن  التربع 
حيث   1110 الرقم  اإىل  بر  كلمة 
يوميا  واح���د  دره���م  ا�ستقطاع  يتم 
لي�سل  امل����ت����ربع����ني  ر����س���ي���د  م�����ن 
املوؤ�س�سة  ح�ساب  اإىل  مبا�سر  ب�سكل 
للم�ساهمة يف دعم امل�ساريع اخلريية 
امل�ساعدات  وت��ق��دمي  تتبناها  ال��ت��ي 
مل�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا. وق���ع االت��ف��اق��ي��ة عن 
م��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود ب���ن را����س���د املعل 
واالإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���لأع���م���ال 
العام  مديرها  احلمر  حمد  را���س��د 
“ات�ساالت”  ع���ن  وق��ع��ه��ا  ف��ي��م��ا   ..
�سعادة عبد العزيز ترمي مدير عام 
من  ال�سمالية  املناطق  يف  ات�ساالت 
الدولة م�ست�سار الرئي�س التنفيذي 
امل�����س��وؤول��ني من  ع���دد م��ن  بح�سور 
االإعلم  و�سائل  وممثلي  اجلانبني 

را�سد احلمر حر�س  واأكد  املحلية. 
اجلهات  مع  التعاون  على  املوؤ�س�سة 
احل���ك���وم���ي���ة وغ�����ري احل���ك���وم���ي���ة يف 
امل����ج����ال����ني اخل�������ريي واالإن���������س����اين 
وت�����س��اف��ر اجل���ه���ود ل���لرت���ق���اء مبا 
ومواكبة  ال���ع���ام  ال�����س��ال��ح  ي���خ���دم 
انعكا�سات  م��ن  ل��ه  مب��ا  امل�ستجدات 
اإيجابية على ال�سعيدين االإن�ساين 
واالجتماعي وت�سخري كل االإمكانات 
عن  امل��ع��ان��اة  تخفيف  يف  امل�����س��اه��م��ة 
واالأمل  الب�سمة  ور���س��م  املحتاجني 

االأف���راد وتوفري  العديد م��ن  ل��دى 
احلياة الكرمية لهم.

م����ن ج���ان���ب���ه اأ������س�����ار ����س���ع���ادة عبد 
االتفاقية  اأن  اإىل  ت����رمي  ال��ع��زي��ز 
“ات�ساالت”  ن���ه���ج  م����ع  ت��ن�����س��ج��م 
م�سمار  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
اإطار  ويف  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
�سراكات  ل��ع��ق��د  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
املدين  املجتمع  بناءة مع موؤ�س�سات 
الدولة  يف  ال��ع��ام  النفع  وجمعيات 
وتوفري  االإن�����س��اين  العمل  لتعزيز 

قنوات اآمنة تتيح للعملء ب�سهولة 
امل�����س��ارك��ة يف ع��م��ل اخلري  وراح������ة 

واإ�سعاد الفئات امل�ستحقة.
واأ�ساف ترمي اأن االتفاقية تتزامن 
املتعددة  ال��وط��ن��ي��ة  امل����ب����ادرات  م���ع 
التي اأطلقت جت�سيدا الأه��داف عام 
اخلري.. موؤكدا اأن ال�سركة ما�سية 
املت�ساعدة  والوترية  النهج  ذات  يف 
يف االإ���س��ه��ام ب��دع��م م�����س��رية اخلري 
التي ت�سهدها الدولة على خمتلف 

االأ�سعدة ويف امل�سارات كافة.

•• دبي-وام:

نظمت وزارة التغري املناخي والبيئة بالتعاون مع 
املعهد العاملي للنمو االأخ�سر و�سفارية جمهورية 
كوريا ور�سة عمل يف مركز ال�سباب بدبي ملناق�سة 
املناخي  التغري  م��ع  بالتكيف  املتعلقة  املوا�سيع 

و�سبل اإ�سراك ال�سباب فيها.
وت��اأت��ي ور���س��ة ال��ع��م��ل يف اأع��ق��اب ب��رن��ام��ج متكني 
ال���وزارة على  اأطلقته  ال��ذي  امل��ن��اخ  ال�سباب الأج��ل 
هام�س موؤمتر االأط��راف باتفاقية االأمم املتحدة 
االإطارية ب�ساأن تغري املناخي الذي انعقد ال�سهر 

املا�سي يف بون باأملانيا.
طالب  بني  ما  و�سابة  �سابا   40 الور�سة  وجمعت 
وموظف مع خرباء وخمت�سني يف جمال التغري 
امل��ن��اخ��ي م��ن دول���ة االإم�����ارات وك��وري��ا اجلنوبية، 
�ساركوا فيها بخرباتهم املحلية والعاملية وتفاعلوا 

مع احل�سور حول مو�سوع التكيف.
ويف ظ��ل حت��دي��ات ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي و���س��ح امل���وارد 
حول العامل ب��داأت حكومة دولة االإم��ارات عملية 
���س��اأن��ه �سمان  ت��ن��م��وي م��ن  ال��ت��ح��ول اإىل من����وذج 
واالجتماعية  واالقت�سادية  البيئية  اال�ستدامة 
وذلك بتبنيها ا�سراتيجية النمو االأخ�سر والتي 
م�ستعد  واعد  م�ستقبل  على فر�س حتقيق  تركز 

ملواجهة حتديات هذه الظاهرة.

ويف يونيو 2017 اعتمد جمل�س الوزراء اخلطة 
ت��ر���س��م معامل  وال��ت��ي  امل��ن��اخ��ي  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة 
التخفيف من االأ�سباب امل�سببة للظاهرة والتكيف 
اخلطة  ت�سع  كما  امل�ستقبل..  يف  تداعياتها  م��ع 
لتحقيق  املهمة  العوامل  �سمن  من  ال�سباب  فئة 
اأهدافها وياأتي اإ�سراكهم يف هذا املجال على قائمة 
احلمادي  فهد حممد  ���س��ع��ادة  وق���ال  اأول��وي��ات��ه��ا. 
الوكيل امل�ساعد لقطاع التنمية اخل�سراء والتغري 
والبيئة  املناخي  التغري  ب��وزارة  بالوكالة  املناخي 
ت��ق��دمي الدعم  ان دول���ة االإم�����ارات حت��ر���س على 
الكامل لل�سباب وتبحث دوما عن فر�س اإ�سراكهم 
التغري  ظ��اه��رة  ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����س��دي  عملية  يف 
املناخي.. موؤكدا ان التفاعل مع ال�سباب يعد من 
اأولويات قيادتنا الر�سيدة ونحن ن�سعى دائما اإىل 
التعاون مع اأ�سدقائنا يف املجتمع الدويل لتحقيق 
على  ق����ادرا  نبني جمتمعا  “ اإن��ن��ا  وق���ال  ذل����ك.. 
التكيف لن�سمن لوطننا م�ستقبل م�ستداما بيئيا 
واقت�ساديا ويجب اأن يكون لل�سباب دورا حموريا 

يف هذه اجلهود«.
وت���اأت���ي ال��ور���س��ة ���س��م��ن ب��رن��ام��ج ال�����س��ب��اب للنمو 
بور�سة   2015 ع����ام  ان��ط��ل��ق  ال�����ذي  االأخ�������س���ر 
التدريبية  الفر�س  م��ن  بعدد  وا�ستمر  تعريفية 
ل���دى م��ق��ر املعهد   2016 ل��ل��ط��لب خ���لل ع���ام 
باأبو  م�سدر  مدينة  يف  االأخ�����س��ر  للنمو  ال��ع��امل��ي 

ال��ق��ادم بفر�س  ال��ع��ام  ال��ربن��ام��ج  ظ��ب��ي. وي�ستمر 
تدريبية جديدة باالإ�سافة اإىل ور�س عمل اأخرى 
والنمو  امل��ن��اخ��ي  التغري  ح��ول  موا�سيعها  ت���دور 
�سوق  �سيتطلبها  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  ل��دع��م  االأخ�����س��ر 

العمل يف امل�ستقبل.
من جانبه قال الدكتور فرانك رايزبرمان املدير 
العام للمعهد العاملي للنمو االأخ�سر ان االنتقال 
ال�سباب  اإ���س��راك  ينطلب  االأخ�سر  االقت�ساد  اإىل 
يف جهود النمو االأخ�سر والتغري املناخي.. الفتا 
يف  برناجمه  خ��لل  م��ن  �سي�ستمر  املعهد  ان  اىل 
هذه  يف  اال�ستثمار  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ال��ف��ئ��ة ودع��م��ه��ا يف ال�����س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة ع��ن طريق 

فر�س التدريب والتاأهيل.
�سعادتها  ع��ن  ك��وري��ا  جمهورية  ���س��ف��ارة  واأع��رب��ت 
لل�سراك يف هذه الفعالية واأ�سارت اإليها كمثال 
البلدين يف جمال  وامل�ستمر بني  الفعال  للتعاون 

التغري املناخي.
ال�سباب  لتمكني  فر�سا جيدة  العمل  ور���س  وتعد 
االأهمية  ذات  الق�سايا  ح��ي��ال  اآرائ��ه��م  اإب���داء  م��ن 
واإ�سراكهم يف البحث عن حلول عملية للتحديات 
الور�س  ه��ذه  ت�سمح  ذل��ك  اإىل  باالإ�سافة  العاملية 
ومناق�سة  ال��ق��رار  ب��اأ���س��ح��اب  ب��االل��ت��ق��اء  لل�سباب 
يف  االإب��داع��ي��ة  ق��درات��ه��م  لت�سخري  ال�سبل  اأف�سل 

حتقيق م�ستقبل واعد يف �ستى القطاعات.

•• اأبوظبي -الفجر:

 كرم ال�سيخ زايد بن �سلطان بن خليفة 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
املتطوعني  من   45 اأمنية”  “حتقيق 
الدولة  املوؤ�س�سة مبنا�سبة احتفاالت  مع 
ي�سادف  ال���ذي  للتطوع  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
اخلام�س من دي�سمرب من كل عام وذلك 
يف ق�سر �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو 
زاي��د بن  ال�سيخ  واأثنى    . الدولة  رئي�س 
�سلطان بن خليفة اآل نهيان على اجلهود 
التي  واالإن�سانية  واخل��ريي��ة  التطّوعية 
الدولة  يف  امل��ت��ط��ّوع��ني  ج��م��وع  ت��ب��ذل��ه��ا 
اأمنية«  موؤ�س�سة »حتقيق  ويف  عام  ب�سكل 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  اجلمعيات  وكافة 
ب�����س��ك��ل خا�س  ال��ت��ط��وع��ي��ة  وال����ربام����ج 
2017 �ساهم  اأن ع��ام اخل��ري  ..م��وؤك��دا 
والعمل  ال��ت��ط��ّوع  م��ف��اه��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  يف 
رديفا  ال��وط��ن  خ��دم��ة  لتكون  املجتمعي 
دائ��م��ا حل��ب ال��وط��ن ال���ذي ت��ر���ّس��خ عرب 
ع��ق��ود يف ك��اف��ة ق��ل��وب اأب���ن���اء االإم������ارات 

واملقيمني على اأر�سها. 
واأ�����س����اد ���س��م��وه ب���ال���زي���ادة امل��ل��ح��وظ��ة يف 
الذين  ع��ام اخل��ري  املتطّوعني يف  اأع���داد 
لهم  اأ�سبح  حتى  اخل��ري  عمل  يع�سقون 
املوؤ�س�سة  و�ساركوا  حياة  واأ�سلوب  نهجاً 
اال���س��ت��م��رار يف جهودها  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا 
النبيلة  ر���س��ال��ت��ه��ا  الإي�����س��ال  االإن�����س��ان��ي��ة 
اأمنيات  حتقيق  اإىل  وال��رام��ي��ة  ل��ل��ع��امل 

م�سكلت  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال 
ومعّوقات �سحية ونف�سية وغريها على 

م�ستوى الدولة. 
الدكتورة  ال�سيخة  التكرمي  ح�سر حفل 
اآل نهيان وال�سيخة  مو�سي بنت حممد 
طارق  وال�سيد  القا�سمي  فاهم  بنت  نور 
الواحدي اأع�ساء جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��زب��ي��دي  وه����اين 
مل��وؤ���س�����س��ة »حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة« اإ���س��اف��ة اإىل 
من  وجموع  للموؤ�س�سة  االإداري  اجلهاز 

املتطّوعني. 
اأح���م���د ع��م��ر باحلمر  ووج����ه امل��ه��ن��د���س 
كلمة �سكر عن املتطوعني اإىل حرم �سمو 

اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان 
ال����دول����ة ال�����س��ي��خ��ة ���س��ي��خ��ة ب��ن��ت �سيف 
ملوؤ�س�سة  الفخرية  الرئي�سة  نهيان  اآل 
الفر�سة  اإتاحتها  على  اأمنية«  »حتقيق 
اأمام اجلميع للتطوع وامل�ساهمة يف هذا 

العمل االإن�ساين النبيل. 
وقال هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي 
املوؤ�س�سة  ان  اأم��ن��ي��ة«  »حت��ق��ي��ق  مل��وؤ���س�����س��ة 
���س��ه��دت ه����ذا ال���ع���ام اإق���ب���اال مم���ي���زا من 
امل��ت��ط��وع��ني م��ن ق��ط��اع��ات خمتلفة من 
فتيات و�سباب االإمارات ..م�سيدا باإعلن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

لعام  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الذي مكن  االأمر  للخري  عاما   2017
ا�ستقطاب  من  اأمنية«  »حتقيق  موؤ�س�سة 
اأعداد كبرية من الكوادر ال�سبابية املميزة 
وقدراتهم  باإمكانياتهم  تفتخر  وال��ت��ي 
وا�سهاماتهم يف حتقيق اأمنيات االأطفال 
امل�سابني باأمرا�س خطرية ُتهّدد حياتهم 

باملوت وا�سعاد اأ�سرهم واملحيطني بهم. 
واأك�������دت ن���رم���ني ���س��ل��ي��م م���دي���رة فريق 
اأن  اأمنية«  املتطّوعني مبوؤ�س�سة »حتقيق 
اإقبااًل  ي��لق��ي  اأ�سبح  التطّوعي  العمل 
ال�سباب  فئة  خا�سة  اجلميع  من  كبرياً 
ال��رق��ي مبجتمعهم  ي��رغ��ب��ون يف  ال��ذي��ن 

التكافل  روح  وزي��������ادة  االأف�������س���ل  اإىل 
االج��ت��م��اع��ي وت��ق��وي��ة ال���رواب���ط ب��ني كل 
الكبرية  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  مم��ا  الطبقات 
على املجتمع ب�سكل عام وعلى املتطّوعني 

ب�سكل خا�س. 
واأو�سحت �سليم باأن التجربة االإماراتية 
تزخر  ال���ت���ط���ّوع���ي  ال���ع���م���ل  جم������ال  يف 
ال��ت��ي ت�ستحق  ب��ال��ع��دي��د م��ن اجل���وان���ب 
ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ي��ه��ا خ��ا���س��ة واأن 
املجتمعات  اأك���رث  م��ن  اأ���س��ب��ح  جمتمعنا 
التطوعي  ب��ال��ع��م��ل  واع���ت���ن���اء  اح����ت����واء 
جلهودهم  تقديراً  املتطّوعني  واالأف���راد 

املبذولة دون انتظار الأي مقابل. 

ن�سر  اأمنية  حتقيق  يف  هدفنا   « وق��ال��ت 
ثقافة العمل التطّوعي وتعزيز قيمته يف 
املوؤ�س�سة  يف  واأننا  امليادين خا�سة  جميع 
اأمر  اإىل  االأم��ن��ي��ات  حت��وي��ل  ع��ل��ى  نعمل 
واقع مهما كانت �سعوبتها وحتويل دموع 
االأطفال املر�سى اإىل ابت�سامة واأمل مما 
ي��ك��ون ل��ه ب��ال��غ االأث����ر يف اإح����داث تغيري 

اإيجابي يف حياة االطفال واأهلهم. 
اأح���م���د ع��م��ر باحلمر،  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 
متطّوع مع موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« منذ 
عام 2009، » نحن �سعداء بهذا التكرمي 
من قبل موؤ�س�سة حتقيق اأمنية وهو اأمر 
على  نتلقى  حيث  عليهم  بغريب  لي�س 

الدوام الدعم والت�سجيع والتحفيز من 
والعاملني  املوؤ�س�سة  على  القائمني  قبل 
كبريا  حافزا  لدينا  ي�سكل  وال��ذي  فيها 

للمزيد من العمل والعطاء«. 
امل�ست�سار  ن��ق��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن  واث���ن���ى 
على  امنية  حتقيق  ملوؤ�س�سة  االع��لم��ي 
االدوار  وت���ك���ام���ل  امل���ت���ط���وع���ني  ح���ر����س 
وتنوعها بينهم واهتمامكم الكبري بنجاح 
اهداف املوؤ�س�سة وفقا للمنظومة العاملية 
ملوؤ�س�سة حتقيق امنية ومتيز االمارات يف 
عدد  و�سمولها  االم��ن��ي��ات  اع��ل��ى  حتقيق 

من اقطار العامل العربي .
ب��دوره��ا اأث��ن��ت ال��دك��ت��ورة ف��ري��دة حممد 

الدم  ق�سم  اأط��ف��ال  اأخ�سائية  امل��رزوق��ي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  يف  واالأورام 
»حتقيق  موؤ�س�سة  جهود  على  باأبوظبي 
العمل  �سرف  يل  كان   « ..وقالت  اأمنية« 
التطّوعية  املوؤ�س�سة  ه��ذه  م��ع  وال��ت��ط��ّوع 
التي تر�سم البهجة وال�سرور على وجوه 
وي�سعدنا  وعائلتهم  املر�سى  االأط��ف��ال 
امل�ست�سفى  يف  امل���ت���وا����س���ل  ت���واج���ده���م 
مل�����س��اع��دة االأط���ف���ال ع��ل��ى اج��ت��ي��از رحلة 
وحتفيزهم  وال��ب�����س��م��ة  ب���االأم���ل  ال��ع��لج 
معظم  يف  �سعوبتها  رغ��م  اإمتامها  على 
االأحيان للو�سول اإىل ال�سفاء التام باإذن 

اهلل«.

•• دبي -وام: 

اأعلنت موؤ�س�سة “اجلليلة” - املوؤ�س�سة 
اخلريية العاملية الرامية اإىل االرتقاء 
التعليم  م���ن خ���لل  االأف������راد  ب��ح��ي��اة 
والبحوث الطبية - تخ�سي�سها �ستة 
مليني درهم كمنح اأ�سا�سية اإىل 21 
م���ن ال��ب��اح��ث��ني يف جم����ال ال���ط���ب يف 
ا�ستثماراتها  اإج��م��ايل  لي�سل  ال��دول��ة 
اأن��ف��ق��ت على  دره���م  م��ل��ي��ون   20 اإىل 

م�سروعا بحثيا.  76
االأبحاث  على  االأ�سا�سية  املنح  وتركز 
واأم������را�������س  ال���������س����رط����ان  يف جم������ال 
وال�سكري  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
والتي  وال�����س��م��ن��ة  العقلية  وال�����س��ح��ة 
االأب���ح���اث اخلم�س  اأول����وي����ات  ت��ع��ت��رب 

للموؤ�س�سة.
وقدمت املنح اإىل علماء من موؤ�س�سات 
ال��دول��ة مبا  اأن��ح��اء  طبية يف خمتلف 
را�سد للطب  فيها جامعة حممد بن 
يف  ال�سحة  وهيئة  ال�سحية  والعلوم 
وال�سارقة  االإم�����ارات  وج��ام��ع��ات  دب��ي 
وخليفة للعلوم والتكنولوجيا والعلوم 
احلديثة يف دبي .. فيما مت منح اأربعة 
طلب طب اإماراتيني زماالت بحثية 

طبية يف موؤ�س�سات دولية �سهرية.

وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  مكتوم 
اجلليلة - يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة 
- اإن املوؤ�س�سة عملت منذ اإن�سائها على 
توفري عدد كبري من برامج الرعاية 
ال�سحية املبتكرة يف جماالت التعليم 
وال����ع����لج وال���ب���ح���وث وال����ت����ي ع����ادت 
اأبناء االإمارات وال�سعوب  بالنفع على 
رائدة  بيئة  تهيئة  اأن  حيث  االأخ���رى 
ال��ط��ب��ي يعترب  ل��ل��ب��ح��ث  وم���ت���ط���ورة 
وذلك  املوؤ�س�سة  اأول��وي��ات  �سميم  من 
اأج���ل و�سع  م��ن  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  متا�سيا 
االبتكار  جم���ال  ����س���دارة  يف  ال���دول���ة 

الطبي للرتقاء بحياة االأفراد.
واأكد �سموه اأن مركز االأبحاث التابع 
ب����ادرة  ي�����س��ك��ل  “اجلليلة”  مل��وؤ���س�����س��ة 
عظيمة الإجن����از ال��ق��ف��زة ال��ق��ادم��ة يف 
جمال البحث الطبي ويوفر الفر�سة 
ملجتمع االإمارات للن�سمام للموؤ�س�سة 
يف �سعيها نحو فهم املر�س والنهو�س 
يف  �ست�ساعد  ال��ت��ي  العلمية  ب��امل��ع��ارف 
اأن  اإىل  .. الفتا  له مبا�سرة  الت�سدي 
املوؤ�س�سة  ه��ذه  حتملها  التي  الب�سائر 
ب��ن��اء جمتمع  اأ���س��ه��م��ت يف  اجل���دي���دة 
ي�سم كبار العلماء الذين �سيتعاونون 
�سويا من اأجل الو�سول اإىل اكت�سافات 

علمية فارقة.
الدكتورة  ���س��ع��ادة  ذك���رت  جانبها  م��ن 
اأمناء  جمل�س  ع�����س��وة  ال��ق��رق  رج���اء 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س���ة 
جميع  يف  ال��ع��ل��م��اء  اأن  “اجلليلة” 
عن  البحث  يوا�سلون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
اإجابات حول االأ�سباب وطرق الوقاية 
ت�سيب  التي  االأم��را���س  من  والعلج 
الب�سر .. م�سرية اإىل اأن اال�ستثمار يف 
جمال االأبحاث الطبية يوؤكد جمددا 
البحث  “ ب��اإدم��اج  “ اجلليلة  ال��ت��زام 
ا�سراتيجية  ن�����س��ي��ج  يف  واالب���ت���ك���ار 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ط��وي��ل��ة االأم����د 
االأبحاث  ���س��اأن  م��ن  ال��دول��ة حيث  يف 
الب�سر ومتهد  اأرواح  اأن تنقذ  الطبية 
اأك������رث �سحة  اأم�������ام ع�����امل  ال���ط���ري���ق 

للأجيال القادمة.
111 طلبا  بني  اأن��ه من  اإىل  ولفتت 
مقدما للح�سول على املنح االأ�سا�سية 
- والذي ميثل زيادة يف عدد الطلبات 
امل�����س��ت��ل��م��ة ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ت��ه��ا اأك�����رث من 
100 يف املائة منذ بداية الربنامج - 
جنح 21 من املتقدمني بعد مراجعة 

تناف�سية من مرحلتني .
على  االأق���ران  مراجعة  اأن  واأو�سحت 
امل�����س��ت��وى ال������دويل ق����ام ب��ه��ا خ���رباء 

م����ن امل���وؤ����س�������س���ات ال���ط���ب���ي���ة االأك������رث 
ذل��ك جامعة  العامل مبا يف  �سهرة يف 
لندن  يف  امللكية  “اأك�سفورد” والكلية 
الربيطانية  “غل�سكو”  وج��ام��ع��ة 
“هارفارد”  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب  وك��ل��ي��ة 
و”مايو  “بن�سلفانيا”  وج���ام���ع���ة 
وجامعة  املتحدة  بالواليات  كلينك” 
وج���ام���ع���ة  ال����ك����ن����دي����ة  “تورنتو” 
وغريها  االأ�سرالية  “كوينزالند” 
اأختري  ح��ي��ث  امل���رم���وق���ة  اجل���ام���ع���ات 
اخلرباء  اأب��رز  من  بعناية  املراجعون 
يف ك��ل جم��ال م��ن جم���االت االأبحاث 
ال���ت���زام موؤ�س�سة  م��ع  وذل����ك مت��ا���س��ي��ا 
للأبحاث  بيئة  برعاية  “اجلليلة” 
على  قائمة  دب��ي  يف  احليوية  الطبية 

اأف�سل املمار�سات الدولية.
ب��ه��ذه الطريقة  اإن����ه  ال��ق��رق  وذك����رت 
توزع املنح املقدمة حول هذه املوا�سيع 
وميثل  ج����ي����دة  ب���������س����ورة  اخل���م�������س���ة 
ال���ت���ي تدعمها  االأب����ح����اث  ن����وع  ذل����ك 
باأنه  منوهة   .. “اجلليلة”  موؤ�س�سة 
م��ن��ح يف جمال  ���س��ت  ت��خ�����س��ي�����س  مت 
ال�����س��رط��ان واأرب�����ع الأم���را����س القلب 
واأرب����ع لل�سكري  ال��دم��وي��ة  واالأوع���ي���ة 
لل�سحة  وث������لث  ل���ل���ب���دان���ة  واأرب���������ع 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ح���ي���ث ت�����س��م��ل ال���درا����س���ات 

و�سبع  اأ�سا�سية  درا���س��ات  ت�سع  املمولة 
م�ساريع  وخم�سة  متعدية  درا����س���ات 

بحثية �سريرية.
م����ن ج��ه��ت��ه اأو�����س����ح ال���دك���ت���ور عبد 
التنفيذي  الرئي�س  العلماء  ال��ك��رمي 
اإحراز التقدم  “اجلليلة” اأن  ملوؤ�س�سة 
م�ساألة  ه����و  ال��ط��ب��ي��ة  االأب�����ح�����اث  يف 
ح��ا���س��م��ة ل���رخ���اء ال����دول����ة م���ا يدفع 
جهود املوؤ�س�سة الرامية جلذب الدعم 
االإح�سان  واأه����ل  املهنيني  م��ن  امل���ايل 
مهمتها  الأن  ال��دول��ة  يف  وال�����س��رك��ات 
يعود  ال��ذي  الطبي  التقدم  اإلهام  هي 
امل�ستقبلية  االأج����ي����ال  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
اأن نكون يف طليعة  ويدعم روؤيتها يف 
اأن  موؤكدا   .. العاملي  الطبي  االبتكار 
ا�ستثمارات اليوم يف االأبحاث الطبية 
�سمان  يف  ط���وي���ل  ���س��وط��ا  ���س��ت��ق��ط��ع 
توفري خيارات علج اأف�سل للأجيال 

القادمة.
اأرب��ع زماالت  اأن��ه مت منح  واأ���س��ار اإىل 
ت�������س���م���ل زم�����ال�����ة واح���������دة يف جم���ال 
وثلث  االختيارية  ال��ط��لب  اأب��ح��اث 
زم�������االت ل���ل���ت���دري���ب ع���ل���ى االأب����ح����اث 
ال��ط��ب��ي��ة.. ف��ي��م��ا ب�����داأت زم���ال���ت���ان يف 
يف  بالفعل  الطبية  االأب���ح���اث  جم���ال 
وكلية  االأمريكية  “اأالباما”  جامعة 

حيث  لندن  يف  كوليدج”  “اإمربيال 
للطلب  الزمالة ح�سريا  منح  تقدم 
وامل��خ��ت�����س��ني االإم���ارات���ي���ني يف جمال 
الطب احليوي ما يتيح لهم الفر�سة 
الكت�ساب اخلربة يف موؤ�س�سات ومراكز 

متيز ذات �سهرة عاملية.
�سهام  الربوفي�سور  ق��ال  ناحيته  م��ن 
الكيمياء  اأ����س���ت���اذ  ك����ل����داري  ال����دي����ن 
اخللوية  وال���ب���ي���ول���وج���ي���ا  احل���ي���وي���ة 
اال�ست�سارات  جلنة  ورئي�س  اجلزيئية 
العلمية يف موؤ�س�سة “اجلليلة” اإنه مت 
طلبات  ا�ستلم  اجل��اري  العام  خ��لل 

تقريبا  ال��دول��ة  اإم���ارات  جميع  مثلت 
املجاالت  ك��ل  يف  منح  تخ�سي�س  ومت 
تدعمها  ال���ت���ي  اخل��م�����س��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

املوؤ�س�سة ومت اختيار الفائزين.
واأ�ساف اأن مهمة املوؤ�س�سة مع التطور 
يف مركز اأبحاثها هي مل �سمل العلماء 
املحليني والدوليني الإجراء االأبحاث 
النهائي  يف دول���ة االإم�����ارات وه��دف��ه��ا 
االأبحاث  وطريقة  بكم  االرت��ق��اء  ه��و 
بناء  يف  الأهميته  اإج��راوؤه��ا  يتم  التي 
وحتويل  املعرفة  على  ق��ائ��م  اقت�ساد 
نظام الرعاية ال�سحية بحيث ي�سبح 

لتح�سني  و�سوال  باالأبحاث  متوجها 
تطوير  خ�����لل  م����ن  ال���ن���ا����س  ح���ي���اة 

علجات اأف�سل.
موؤ�س�سة  اأب����ح����اث  م���رك���ز  وت���اأ����س�������س 
بتوجيهات   2014 عام  “اجلليلة” 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
دول���ة  و����س���ع  ب���ه���دف  اهلل”  “رعاه 
االإمارات يف طليعة االأبحاث واالبتكار 
املركز  ي���ت���م مت���وي���ل  ح���ي���ث  ال���ط���ب���ي 

بالكامل من موؤ�س�سة “اجلليلة« .

زايد بن �شلطان بن خليفة يكرم متطوعي »حتقيق اأمنية« يف  اليوم العاملي 

»اجلليلة« تخ�ش�س �شتة ماليني درهم لالإرتقاء بالأبحاث الطبية يف الدولة

»وزارة التغري املناخي« تعقد ور�شة لل�شباب بالتعاون �شعود املعال اخلريية وات�شالت تطلقان م�شروع )درهم بر الوالدين(
مع املعهد العاملي للنمو الأخ�شر

•• اأبوظبي-وام:

�ساهمت االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي يف حتقيق 
اأم��را���س م�ستع�سية  اأط��ف��ال م��ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن  ل�10  اأم��ن��ي��ات 
للطريان  االحت��اد  جائزة  �سباق  ح�سور  يف  ونف�سية  �سحية  ومعوقات 
لكبار  املخ�س�سة  االأم��اك��ن  يف  عائلتهم  م��ع  للفورموال1  ال��ك��ربى 

ال�سخ�سيات.
وتاأتي هذه املبادرة تاأكيدا على حر�س اأمانة تنفيذي اأبوظبي على دعم 
املبادرات املجتمعية �سمن امل�سوؤولية املجتمعية لدى جميع املوؤ�س�سات 
�سريكا يف  وجعله  املجتمع  تنمية  اأ�سا�سيا يف  رابطا  ليكون  احلكومية، 
اأفراد  جميع  مع  بامل�ساركة  متكامل  ب�سكل  ال�ساملة  التنمية  موا�سلة 
االت�سال  مكتب  مدير  املن�سوري  �سعيد  حميد  ال�سيد  وقال  املجتمع. 

“ نحن �سعداء بامل�ساهمة  احلكومي التابع للأمانة العامة للمجل�س 
للطريان  االحت��اد  جائزة  �سباق  بح�سور  االأط��ف��ال  اأمنيات  حتقيق  يف 
جمريات  مع  وتفاعلهم  �سعادتهم  مدى  ومل�سنا  للفورموال1  الكربى 
اأحداث وفعاليات ال�سباق”.. موؤكدا اأن هذه امل�ساهمة هي اأحد القيم 

االأ�سيلة يف املجتمع االإماراتي.
“حتقيق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي  اأ�سار هاين  من جانبه 
حتقيق  يف  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة  م�ساهمة  اأمنية” اإىل 
اأمنية الطفل ح�سام الذي يعاين من مر�س �سرطان العظام من اململكة 
لوي�س  مع  له  خا�سة  ومقابلة  ال�سباقات  حل�سور  الها�سمية  االأردنية 

هاميلتون بطل العامل يف �سباقات اجلائزة الكربى الفورموال1 .
واأ�ساد الزبيدي باجلهود الكبرية التي تبذلها االأمانة العامة للمجل�س 
لتحقيق  وامل�ستمر  املتوا�سل  وتعاونهم  اأبوظبي  حكومة   - التنفيذي 

الذين يعانون  اأمنيات االأطفال  اإىل حتقيق  الرامية  املوؤ�س�سة  اأه��داف 
باحلياة  اال�ستمتاع  ح��االت �سحية �سعبة حتد من قدرتهم على  من 
�سنهم..  يف  االأط��ف��ال  باقي  مثل  طبيعي  ب�سكل  طفولتهم  وممار�سة 
�سمو  اأمنية” وبتوجيهات من حرم  “حتقيق  اأن موؤ�س�سة  اإىل  م�سريا 
ال�سمو  اآل نهيان م�ست�سار �ساحب  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
رئي�س الدولة ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن حممد اآل نهيان مبواكبة 
الريادي  بدورها  القيام  على  وبا�ستمرار  2017 حتر�س  عام اخلري 
الدولة  داخ��ل  ���س��واء  املوؤ�س�سات  كافة  م��ع  التوا�سل  خ��لل  م��ن  وذل��ك 
ر�سم  بهدف  للعامل  النبيلة  االإن�سانية  ر�سالتها  الإي�سال  خارجها  اأو 
االبت�سامة والفرح على وجوه االأطفال االأبرياء كما ت�سهم يف توفري 
ليتمكنوا من تخطي  العلج  رحلة  لعائلتهم خلل  النف�سي  الدعم 

هذه املرحلة ال�سعبة.

اأمانة تنفيذي اأبوظبي ت�شاهم يف حتقيق اأمنيات 10 اأطفال بح�شور �شباق الفورمال 1

•• بوخار�صت-وام: 

بحث �سعادة اأحمد علي حمد املعل �سفري الدولة لدى رومانيا ومعايل تودوريل 
بني  الق�سائي  التعاون  تعزيز  �سبل  االول  اأم�س  ال��روم��اين  العدل  وزي��ر  ت��وادر 

البلدين.
ح�سر اللقاء - الذي عقد يف مقر وزارة العدل الرومانية يف العا�سمة بوخار�ست- 

معايل مارييتا �سافتا وكيل وزارة العدل الرومانية.

�شفري الدولة ووزير العدل 
الروماين يبحثان التعاون
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رئ��ي�س اأرك��ان الق��وات امل�شلح��ة يلتق�ي 
نظي�ره امل�ش�ري بالقاه�رة

•• القاهرة-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ح��م��د حم��م��د ثاين 
اأرك��ان القوات امل�سلحة ام�س خلل  ، رئي�س  الرميثي 
زيارته جلمهورية م�سر العربية الفريق اأركان حرب 
امل�سلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  حجازي  فريد  حممد 

امل�سرية وذلك مبقر وزارة الدفاع امل�سرية.
ورحب رئي�س اأركان القوات امل�سلحة امل�سرية مبعايل 
والوفد  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق 
ال��ع��لق��ات الع�سكرية  ل���ه، وا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ه  امل��راف��ق 
القائمة بني دولة االإمارات وجمهورية م�سر وال�سبل 

الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

ومت خ���لل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
املجاالت املتعلقة بال�سوؤون الدفاعية، وتبادل اخلربات 
اجلانبان  اأك��د  فيما  امل�سرك،  والتن�سيق  وال��زي��ارات 
خلل اللقاء على عمق العلقات التي جتمع البلدين، 
وحر�سهما امل�سرك على تقويتها وتنميتها مبا يعود 

باخلري والفائدة على ال�سعبني ال�سقيقني.

•• وا�صنطن-وام:

احتفلت �سفارة الدولة لدى وا�سنطن 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 لقيام 
احتاد دولة االمارات حيث ا�ست�ساف 
�سفري  العتيبة  مانع  يو�سف  معايل 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ل�����دى  ال����دول����ة 
غ��داء مبقر  االأمريكية خ��لل حفل 
االإدارة  يف  امل�سوؤولني  كبار  ال�سفارة 
ويلرب  االمريكية مبن فيهم معايل 
رو�س وزير التجارة االأمريكي وكبار 
االأمريكية  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ق����ادة 
وو�سائل  ال�سيوف  مئات  جانب  اإىل 
قطاع  وق��ادة  امل�ستوى  رفيعة  اإع��لم 
وروؤ�ساء  املحلي  واملجتمع  االأع��م��ال 
املعتمدة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  يف 
لت�سليط  م��ن��ا���س��ب��ة  احل��ف��ل  وك����ان   .
ال�����س��وء ع��ل��ى اجل��وان��ب امل�����س��رق��ة يف 
علقات االإمارات والواليات املتحدة 
االزدهار”  �سبيل  يف  “واحتادهما 
العلقات  لتعميق  امل�سرك  والعمل 
من  بينهما  واالقت�سادية  التجارية 

اأجل تعزيز امل�سالح امل�سركة.
العتيبة يف  ال�����س��ف��ري  م��ع��ايل  واأ����س���اد 
كلمة له بالعلقة القوية والرا�سخة 
بني البلدين ..قائل “ ترتبط دولة 

االمارات العربية املتحدة والواليات 
املتحدة ب�سراكة اقت�سادية وجتارية 
عالية  من�����و  وت��������رية  وذات  ق����وي����ة 
االإماراتي  لل�سعبني  ال��رخ��اء  حتقق 
واالأمريكي” ..م�سريا اىل ان التبادل 
االإم���ارات يحقق  دول��ة  التجاري مع 
ف��ائ�����س��اً جتارياً  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
�سنوياً بقيمة 19 مليار دوالر حيث 
مئات  االم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ادرات  تتيح 
االآالف من فر�س العمل يف الواليات 
املتحدة وت�ساعد دولة االإمارات على 

تنويع اقت�سادها.
واأك��د ان دول��ة االم��ارات ظلت وعلى 
م������دى 8 �����س����ن����وات ع���ل���ى ال����ت����وايل 
االأمريكية  ل��ل�����س��ادرات  ���س��وق  اأك���رب 
يف ال�����س��رق االأو����س���ط ح��ي��ث جتاوزت 
قيمة التبادل التجاري بني البلدين 
 2016 ع��ام  يف  دوالر  مليار   25
من  وا�سعة  جمموعة  منه  ا�ستفادت 
قطاعات االأع��م��ال.  واأو���س��ح معايل 
العتيبة ان جمال الطريان  ال�سفري 
االأ�سا�س  ي��ع��ت��رب  امل�����دين  ال���ت���ج���اري 

البلدين  االقت�سادية بني  للعلقات 
هي  االإم��ارات��ي��ة  ال��ط��ريان  ف�سركات 
امل�ستوردة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ات  اأك����رب 
حيث  ال�سخمة  البوينغ  ل��ط��ائ��رات 
ت��ع��اق��دت ك��ل م��ن ط���ريان االإم����ارات 
واالحت������اد وف�����لي دب����ي م���ع �سركة 
ب��وي��ن��غ ع��ل��ى ���س��راء اأك���رث م��ن 800 

طائرة جتارية.
خطوط  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  م�����س��ريا 
طريان االإمارات واالحتاد ا�ستخدمتا 
اأ����س���ط���ول���ي���ه���م���ا م������ن ال����ط����ائ����رات 

ل��ن��ق��ل ع�سرات  ال�����س��ن��ع  االأم��ري��ك��ي��ة 
الواليات  اىل  ال�����زوار  م��ن  امل��لي��ني 
املتحدة واأن هذه الرحلت الدولية 
ت�ستفيد  ال����دوالرات  م��ل��ي��ارات  ت�سخ 
اأمريكية  جمتمعية  قطاعات  منها 
من  االآالف  م��ئ��ات  وت��دع��م  خمتلفة 
العمل يف جم��االت اخلدمات  فر�س 
وقطاع  التجزئة  وجت��ارة  الفندقية 

الطريان املحلي.
رئي�س  نائب  كيتنغ  تيموثي  و�سارك 
بوينغ  ل�سركة  احلكومية  العمليات 
الوطني  باليوم  احتفالها  ال�سفارة 
العلقة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ع��ل��ق  ح��ي��ث 
وبوينغ  و�سركة  االإم���ارات  دول��ة  بني 
بوينغ  ���س��رك��ة  ع��لق��ة  “اإن  ..وق�����ال 
مع زبائنها يف دول��ة االإم���ارات متتد 
ع��ل��ى م���دى 62 ع��ام��اً وه���ي علقة 
تقديره  ..مبديا   “ ورائعة  متميزة 
للقيمة التي اأ�سافتها دولة االإمارات 
فيها  وللعاملني  بوينغ  �سركة  اإىل 
وال�سركات املورد لها وال�سركات التي 
متثلها يف الواليات املتحدة ويف كافة 

اأرجاء العامل.
التجارية  ال���ع���لق���ات  ج���ان���ب  واىل 
البلدين  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
..ت��ع��د دول��ة االإم����ارات اأك��رب م�سدر 
ل��ل���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر من 

العامل العربي يف الواليات املتحدة اذ 
االأجنبية  اال�ستثمارات  اإجمايل  بلغ 
املبا�سرة لدولة االإمارات يف الواليات 
عام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   26 امل��ت��ح��دة 
احلكومية  للبيانات  وفقا   2016

االأمريكية.
االإماراتي  اال�ستثمار  قوة  ولتو�سيح 
االأجنبي املبا�سر يف الواليات املتحدة 
�سلط معايل ال�سفري العتيبة ال�سوء 
التي  ف��اون��دري��ز  غلوبل  �سركة  على 
اأك����رب م�����س��ن��ع يف العامل  ت��ع��د ث���اين 
يوظف  حيث  املو�سلت”  “الأ�سباه 
هذا امل�سنع اآالف العمال االأمريكيني 

من ذوي املهارات العالية يف املناطق 
ونيو  ن��ي��وي��ورك،  ب��والي��ة  ال�سمالية 

انغلند وكاليفورنيا.
كما تطرق معاليه اىل �سركة مبادلة 
اأعلنت  التي  اأبوظبي  يف  لل�ستثمار 
م���وؤخ���راً ع���ن اف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب ل��ه��ا يف 
اأجل  م��ن  فران�سي�سكو  �سان  مدينة 
مليار   15 ال��ب��ال��غ��ة  ح�ستها  اإدارة 
دوالر يف �سندوق اال�ستثمار يف قطاع 
التقنيات التكنولوجيا املعروف با�سم 

�سوفت بنك فيجن .
معايل  رف������ع  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف    
ال�سفري العتيبة اأ�سمى اآيات التهاين 

�ساحب  م���ق���ام  اىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�سمو  اأ�سحاب  واخوانهم  امل�سلحة 
ال�سيوخ حكام االمارات ول�سعب دولة 
االمارات مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 
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•• عمان-وام:

زار وفد مركز ال�سباب العربي برئا�سة معايل �سما 
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون 
اململكة  عهد  ويل  موؤ�س�ستي  االول  اأم�����س  ال�سباب 
ال�سباب  ووزارة  ران��ي��ا  وامللكة  الها�سمية  االأردن��ي��ة 
االأردنية لعر�س جتربة متكني ال�سباب يف االإمارات 
وتبادل اخلربات وبحث جماالت التعاون التي من 
�ساأنها تفعيل دور ال�سباب االأردين وحتقيق االأهداف 

امل�سركة.
ال��ث��اين ويل  ب��ن عبد اهلل  االأم���ري احل�سني  والتقى 

الزائر  وال��وف��د  امل���زروع���ي  م��ع��ايل   .. االأردن  ع��ه��د 
خلل اجتماع خا�س اأقيم يف موؤ�س�سة ويل العهد.

واأكد ويل عهد االأردن عمق العلقات املتميزة بني 
البلدين ال�سقيقني م�سيدا باملبادرات التي تطلقها 
ال�سباب.. الفتا  دور  االإم���ارات لتمكني ودع��م  دول��ة 
دورهم  وتفعيل  ال�سباب  يف  اال�ستثمار  �سرورة  اإىل 
يف عملية التنمية .. منوها اإىل اأهمية التعاون بني 

موؤ�س�سة ويل العهد ومركز ال�سباب العربي.
من جهتها اأعربت معايل املزروعي - خلل اللقاء - 
عن �سعادتها بالتواجد يف اململكة االأردنية الها�سمية 
.. م�سرية اإىل االأهداف امل�سركة التي جتمع مركز 

اللذان  ال��ع��ه��د  وم��وؤ���س�����س��ة ويل  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
لدى  وال��ري��ادة  االبتكار  روح  حتفيز  اإىل  يتطلعان 
وتطوير  خدمة  يف  للم�ساركة  وتوجيههم  ال�سباب 

جمتمعاتهم من خلل برامج ومبادرات خمتلفة.
دائم  �سعي  ال��ع��رب��ي يف  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز  اإن  وق��ال��ت 
القيادات  م��ع  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ع��لق��ات  لتوطيد 
الوطن  يف  ال�سباب  ب��رع��اي��ة  تعنى  ال��ت��ي  واجل��ه��ات 
دور  م��ن  يلعبونه  مل��ا  مواهبهم  وحتت�سن  ال��ع��رب��ي 
ومتمكن من  فاعل  تطوير جيل  ب��ارز يف منظومة 

ال�سباب العربي على م�ستوى املنطقة والعامل.
من جهة اأخرى ا�ست�سافت موؤ�س�سة ويل عهد اململكة 

االأردنية الها�سمية ام�س حلقة �سبابية بالتعاون مع 
مركز ال�سباب العربي ملناق�سة دور ال�سباب القيادي 
التطوعي  العمل  خلل  من  املجتمعية  التنمية  يف 

حتت عنوان “�سبابنا قوتنا«.
وج��م��ع��ت احل��ل��ق��ة م��ع��ايل امل���زروع���ي م��ع 30 �سابا 
م���ب���ادرات موؤ�س�سة ويل  امل�����س��ارك��ني يف  م��ن  و���س��اب��ة 
العهد املتمثلة يف مبادرة جمال�س “حقق” ومبادرة 
اأدار  فيما   .. التقنية  احل�سني  وجامعة  “م�سار” 
احللقة النقا�سية االإعلمي حممد اخلالدي مذيع 

قناة روؤيا الف�سائية االأردنية.
وع�����ربت م���ع���ايل امل����زروع����ي ع���ن ���س��ك��ره��ا للأمري 

العهد  الثاين وموؤ�س�سة ويل  اهلل  بن عبد  احل�سني 
ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ة م���ب���ادرة احل��ل��ق��ات ال�����س��ب��اب��ي��ة يف 

االأردن.
واأكدت - خلل احللقة ال�سبابية - اأن قوة ال�سباب 
ه���ي امل���ح���رك ال��رئ��ي�����س��ي الأي جم��ت��م��ع ي��ط��م��ح اإىل 
التطور والنماء والعمل على توجيه هذه القوة هو 
ال�سبيل نحو دعم م�سرية تطور الدول يف خمتلف 

املجاالت.
االأوىل  وه���م  امل�ستقبل  ه��م  ال�����س��ب��اب  اأن  واأ���س��اف��ت 
بتحديد التحديات التي تواجههم وحتديد الطرق 
لتخطي  معا  العمل  وعلينا  عليها  للتغلب  االأمثل 

احلدود اجلغرافية وتعزيز العوامل امل�سركة التي 
العمل  روح  وت�سجع  العربي  الوطن  �سعوب  توحد 

اجلماعي بني ال�سباب لتنمية املجتمع.
اململكة  اإىل  ال��وف��د  زي���ارة  اأع��م��ال  اأج��ن��دة  وت�سمنت 
لقاء   - يومني  ت�ستمر  التي   - الها�سمية  االأردن��ي��ة 
مع م�سوؤويل موؤ�س�سة امللكة رانيا ومعايل املهند�س 
االأردين بجانب  ال�����س��ب��اب  وزي���ر  اخل��ري�����س��ا  ح��دي��ث��ة 
التي  التقنية  احل�سني  جامعة  ملقر  تعريفية  زي��ارة 
�سملت عر�سا تعريفيا عن اجلامعة واأهم اأن�سطتها 
ال�سباب  الذي تلعبه يف دعم م�سرية تطور  وال��دور 

االأردين.

براأ�س  وال��راث  للثقافة  ال�سحوح  جمعية  اإدارة  جمل�س  اأ�ساد 
جلهود  الر�سيدة  القيادة  توليه  الذي  الكبري  بالدعم  اخليمة 
ونقله  االن��دث��ار  من  عليه  واملحافظة  ال�سعبي  ال��راث  اإح��ي��اء 
ب���ني االأج���ي���ال وح��ر���س��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف خمتلف 
الذي  الدعم  املختلفة  وثمن  الراثية  واالأن�سطة  الفعاليات 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  ووزارة  اخليمة  را���س  تقدمه  حكومة 
الفنون  جل��م��ع��ي��ات  اجل���ه���ات  وب��ق��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة 
العاملي  باليوم  اجلمعية  احتفال  خ��لل  ذل��ك  ج��اء  ال�سعبية.  
اجلمعية  ال�سيد  ادارة  جمل�س  برئي�س  واحتفائها  للتطوع 
رحلة  من  بال�سلمة  وع��ودت��ه  ال�سحي  املقدحي  �سعيد  حميد 

العلج خارج الدولة . و�سهد االحتفال �سعادة احمد حمدان ال 
مالك الرئي�س الفخري للجمعية وعدد من االأعيان واأع�ساء 

جمل�س االإدارة واالع�ساء العاملني .
واأث��ن��ى ���س��ع��ادة اح��م��د ح��م��دان ال م��ال��ك على ج��ه��ود موؤ�س�سي 
اجلمعية وجمال�س االدارة وم�سيدا بجهود ال�سيد حميد �سعيد 
املقدحي ال�سحي وجمل�س االدارة احلايل و�سكر و�سائل االعلم 

على دعمها املتوا�سل مل�سرية اجلمعية .
ال��راث الوطني من اه��م جماالت  واك��د ان التطوع يف حفظ 

التطوع الذي ي�سهم يف حفظ التاريخ الوطني من االندثار .
اجلمعية  رئي�س  نائب  ال�سحي  الزبري  عبداهلل  عبداهلل  وق��ال 

اجلمعية  ادارة  وجمل�س  العمومية  حر�ست  اجلمعية  لقد   «
االن�سطة  وال��ف��ن��ي يف  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ط��وع  ب��رام��ج  ع��ل��ى  تفعيل 
والفعاليات التي قدموها خلل الدورة املن�سرمة وابرزها  يف 
والفنون  اأجيالنا   « �سعار  حت��ت  التخ�س�سية  الور�سة  تنظيم 
واحلربية  وال��ن��دب��ة  ال����رواح  ف��ن��ون  �سملت  وال��ت��ي   « ال�سعبية 
جلنة  واأف�سل  م��درب  اأف�سل  على  اجلمعية  وح�سول  وال�سنع 

منظمة على م�ستوى الدولة ». 
واأع�����رب ع���ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود اع�����س��اء امل��ج��ل�����س :���س��ع��ي��د علي 
ح��روز مدير اجلمعية  علي  الرئي�س وحممد  نائبا  ال�سلحدي 
ال�سندوق  ام���ني  م��ر���س��د  امل��دي��ر و�سعيد  ن��ائ��ب  ورا���س��د ح���روز 

نائب  ال�سلحدي  و�سعيد  العام  ال�سر  امني  ال�سلحدي  وخليفة 
ام���ني ال�����س��ر ال��ع��ام وم��دي��ر امل�����س��ري��ات وع��ل��ي ح��م��دون مدير 
مدير  اخلنبويل  وحممد  نائب  زيد  واحمد  العامة  العلقات 
واحمد  ال�سحوح  فرقة  رئي�س  �سعدين  وعلي  الفني  الن�ساط 
اليعقوبي رئي�س فرقة الطبول وعلي را�سد نائبه وعلي �سعيد 
واحمد  ن��ائ��ب��ه  ع��ل��ي  اح��م��د  ورا���س��د  ال��راث��ي��ة  اللجنة  رئي�س  
�سلطان مدير اللجنة البحرية و�سعيد احلربي رئي�س اللجنة 
ال�سلحدي  و�سعيد  نائبه  حلق  وم��اي��د  واالإع��لم��ي��ة  الثقافية 
وعموم  الت�سريفات   مدير  اخلنبويل  وعبداهلل  املتحف  مدير 

االأع�ساء العاملني واأع�ساء اللجان.

مركز ال�شباب العربي يعر�س جتربة الدولة يف متكني ال�شباب بالأردن

�شفارة الدولة لدى وا�شنطن حتتفل باليوم الوطني

ملتقى زايد الإن�شاين يف اوغندا 
ير�شخ ثقافة العمل التطوعي 

•• اأبوظبي-وام:

���س��ارك امل��ئ��ات م��ن ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي واالف��ري��ق��ي يف ف��ع��ال��ي��ات ملتقى زايد 
االن�ساين يف دورته ال� 15 يف اوغندا بهدف تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي 
والعطاء االن�ساين . اقيم املنتدى بح�سور ممثلني عن العديد من املوؤ�س�سات 
احلكومية واخلا�سة املعنية يف جمال العمل االإن�ساين واالجتماعي ومببادرة 
م�سركة من زايد العطاء وجمعية دار الرب وموؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريية 
امل�ست�سفيات ال�سعودية االملانية وبا�سراف من برنامج االمارات  وجمموعة 

للتطوع املدجتمعي والتخ�س�سي.
الطبي  للفريق  االإن�سانية  امل��ه��ام  م��ع  ت��زام��ًن��ا  املنتدى  فعاليات  وان��ع��ق��دت 
وتبادل  االإن�ساين  العمل  تطوير  يف  امل�ساهمة  بهدف  االوغندي  االإم��ارات��ي 
اخلربات بني املوؤ�س�سات ودعم اآليات ال�سراكة والتعاون فيما بينها وتقدمي 
واخلا�سة  احلكومية  املجتمع  موؤ�س�سات  ك��ف��اءة  ل��زي��ادة  العملية  ال��ربام��ج 
العاملة يف املجال االإن�ساين واملجتمعي والتطوعي و�سمان �سروط اجلودة 
واملعايري العاملية الإجناح امل�ساريع والربامج االإن�سانية يف بعدها االجتماعي 
واالإن�ساين. وت�سمنت فعاليات حفل االفتتاح فيلًما وثائقًيا عن زايد العطاء 
يربز الدور الريادي للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف جمال 
ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  والعاملي  املحلي  ال�سعيدين  على  االإن�ساين  العمل 
العاملية  املليونية  العطاء  وحملة  اخل��ري  زاي��د  لقوافل  االإن�سانية  امل�ساريع 
للقلب  القلب  وحملة  متطوع  املليون  وحملة  وم�سن  طفل  مليون  لعلج 
والتطوعي  االإن�����س��اين  العمل  تطوير  وب��رن��ام��ج  امل��ع��وزي��ن  امل��ر���س��ى  ل��ع��لج 
خمتلف  م��ن  للمليني  االن�سانية  بر�سالتها  ت�سل  ان  ا�ستطاعت  وال��ت��ي 
تثميًنا جلهودهم يف  واملوؤ�س�سات  االأعمال  رواد  تكرمي  كما مت  العامل.  دول 
جمال العمل االإن�ساين واالجتماعي بح�سور عدد من رواد العمل االإن�ساين 

واالجتماعي.

جمعية ال�شحوح للثقافة والرتاث حتتفي برئي�شها حميد املقدحي يف يوم التطوع العاملي
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عربي ودويل

اأك����دت راب��ط��ة ال��ع��امل االإ���س��لم��ي اأن االع����راف ب��ال��ق��د���س عا�سمة 
الإ�سرائيل يعد خطوة خطرية ت�سادم القرارات الدولية املوؤكدة على 

ذلك.
وقال االأمني العام لرابطة العامل االإ�سلمي الدكتور حممد العي�سى 
يف بيان له ان اأي قرار من هذا القبيل �سيواجه بغ�سب اإ�سلمي كبري 

ويفتح تداعيات.
ال�سعي  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��ن  امل��اأم��ول  اأن  اإىل  م�سريا 
احلثيث نحو م�سرية ال�سلم ودفعها اإىل االأمام اال ان الرجوع بها اإىل 
الوراء �سيهدد مبزيد من التداعيات بالغة اخلطورة يف �ساأن النزاع 

الفل�سطيني االإ�سرائيلي.
اأن  توؤكد  االإ�سلمية  لل�سعوب  مظلة  بو�سفها  الرابطة  اأن  واأ���س��اف 
�سوى  تقبل  ال  مهمة  ق�سية  االإ���س��لم��ي  ال�سعور  يف  متثل  ال��ق��د���س 
احلل العادل واملن�سف الذي يحفظ التاريخ واحلق لي�سع االأمور يف 

ن�سابها ال�سحيح دون اأي انحياز �سلبي اأو تعقيد خطري.

اأكدت �سلطات اأفغانية اأن طائرة تقل طالبي جلوء مرحلني من اأملانيا 
اإىل اأفغان�ستان �ست�سل غداً اخلمي�س.

�سوؤون  ب����وزارة  بالرحيلت  املخت�س  ال��رق��اب��ة  ق�سم  م��دي��ر  و���س��رح 
اللجئني يف اأفغان�ستان، فاي�سرحمن �سدم، اأن الرحلة �ست�سل �سباح 

غد اخلمي�س بالتوقيت املحلي لكابول.
وقال: ال نعرف عدد القادمني حتى االآن، الفتاً اإىل اأنه من املقرر اأال 

يتجاوز 50 �سخ�ساً وفقاً التفاق مع اأملانيا.
20 �سخ�ساً  اأم�س الثلثاء، عن ترحيل نحو  اأنه مت االإع��لن  يذكر 
اأ�سخا�س  ت�سعة  بينهم  �سيكون  اأن��ه  ت��ردد  اأفغان�ستان،  اإىل  اأملانيا  من 
اآخ��ري��ن م��ن والية  م��ن والي��ة بافاريا واأرب��ع��ة م��ن هامبورغ واأرب��ع��ة 
واآخ��ر من  راينلند-بفالت�س  ب��ادن-ف��ورمت��ربغ، و�سخ�س من والي��ة 

�سك�سونيا، ورمبا �سخ�س اآخر من والية �سمال الراين-في�ستفاليا.
ولكن لي�س وا�سحاً اإذا ما كانت قائمة املرحلني قد اكتملت بذلك اأم 

ال. ومن املقرر اأن تقلع الطائرة من مدينة فرانكفورت.
وذكر حمامي اأحد االأ�سخا�س املحتمل ترحيلهم اأن الطائرة �ستغادر 
اأن الرحيلت  اإىل  ي�سار  املحلي.  بالتوقيت   00:18 ال�ساعة  اأملانيا 
اإىل اأفغان�ستان تعد مثار جدل الأن النزاع مع جماعة طالبان ت�ساعد 
ب�سكل ماأ�ساوي هناك. وحتى االآن �سمحت احلكومة االأملانية برحيل 
128 �سخ�ساً اإىل اأفغان�ستان يف رحلت جماعية منذ �سهر دي�سمرب 

)كانون االأول( عام 2016.

ت�سل  تربعات  على  باحل�سول  وع��وداً  تلقيها  املتحدة  االأمم  اأعلنت 
قيمتها اإىل 857 مليون دوالر، لنجدة 67 مليون الجئ وم�سرد يف 

كل اأنحاء العامل يف عام 2018.
غري اأن هذا املبلغ ال ميثل �سوى %11 من مبلغ 7،5 مليار دوالر 
حتتاج اإليه املفو�سية العليا ل�سوؤون اللجئني التابعة للمم املتحدة 

ملواجهة حتديات العام املقبل، ح�سبما اأعلنت املفو�سية يف بيان.
يف  اإن��ه  غ��ران��دي  فيليبو  اللجئني  ل�����س��وؤون  ال�سامي  املفو�س  وق��ال 
ت�سع  اأن  املفو�سية  على  “يجب  ك��ربى  مالية  �سعوبات  وج��ود  ح��ال 

اأولويات«.
اأمورهم  تدّبر  اإىل  �سي�سطرون  البع�س  اأن  ذلك  يعني  قد  واأ�ساف: 

باأنف�سهم خلل اأ�سهر ال�ستاء القا�سية.
تربعات  م��ن  تقريباً  ح�سري  ب�سكل  ل  مُت���وَّ ال��وك��ال��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

احلكومات واملوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات واالأفراد.
اأوروبا،  اإىل  للو�سول  ال�ساعني  واللجئني  املهاجرين  اأزم���ة  وبعد 
اتخذ مو�سوع اللجئني اأهمية كبرية مع نزوح الروهينغا اجلماعي 
واملعلومات عن  بنغلد�س،  اجتاه  بورما يف  )اآب( من  اأغ�سط�س  منذ 

وجود اأ�سواق لتجارة العبيد يف ليبيا.

عوا�صم

الريا�ض

وا�شنطن

برلني

اأبو الغيط : النهو�س بال�شياحة 
العربية يتطلب الق�شاء على الإرهاب

•• القاهرة -وام: 

ا�ستعادة  اأن  العربية  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  االأم���ني  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  اأك��د 
�سروريني  �سرطني  مي��ث��لن  االإره����اب  على  والق�ساء  االأم��ن��ي  اال���س��ت��ق��رار 
يف  اإ�سهامه  وتعظيم  دوره  وتعزيز  ال�سياحة  قطاع  لدفع  االأه��م  والرافعة 
االقت�سادات العربية التي حتتاج لتنويع جماالتها واخلروج من اأفق االعتماد 
القطاعات  اإهمال  ن�ساط حموري مع  االقت�سار على  اأو  بعينه  على جمال 
االأخ��رى. ودع��ا اأب��و الغيط - يف كلمته خلل افتتاح اعمال ال��دورة ال� 20 
للمجل�س الوزاري العربي لل�سياحة ام�س يف مقر اجلامعة العربية - التخاذ 
خطوات جادة للنهو�س بال�سياحة العربية من خلل تطوير اال�سراتيجية 
بت�سهيلت  يتعلق  فيما  خا�سة  تنفيذها  اآل��ي��ة  وتعزيز  لل�سياحة  العربية 
اخلدمات  حت�سني  كيفية  ودرا���س��ة  العربية  ال��دول  بني  ال�سياحية  احلركة 
يف املطارات واملقا�سد ال�سياحية العربية يف الدول امل�ست�سيفة لل�سائحني. 
وقال اإن قطاع ال�سياحة يعد من اأكرث القطاعات االقت�سادية التي تنطوي 
على اإمكانيات واعدة - بدرجات خمتلفة - يف االأغلبية العظمى من الدول 
اأنها  اأو  اأ�سفه لعدم ا�ستغلل هذه االإمكانيات الهائلة  العربية.. معربا عن 
التي مرت  الظروف  اأن  على  و�سدد  ورائ��ه��ا.  االأق�سى من  العائد  ال حتقق 
بالعامل العربي خلل ال�سنوات االأخرية قد اأدت اإىل تراجع خطري يف قطاع 

ال�سياحة االأكرث ح�سا�سية للأو�ساع االأمنية واال�ستقرار املجتمعي.
واأعرب عن اأ�سفه ملا تتعر�س له مناطق اأثرية ومزارات تاريخية ودينية على 

يد ع�سابات اخلراب التي تعيث ف�سادا يف بع�س البلدان العربية.
وحتت�سن  االإن�سانية  للذاكرة  االأك��رب  اخل��زان  هو  العربي  العامل  اإن  وق��ال 
اأر�سه االآثار ال�ساهدة على فجر احل�سارة االإن�سانية وما يجري من تدمري 
لبع�س هذه االآثار التي ال تقدر بثمن هو تخريب للذاكرة وحمو لواحد من 

اأهم الف�سول يف ق�سة احل�سارة الب�سرية.

نتانياهو ميتنع عن ذكر قرار الرئي�ش الأمريكي 

ا�شتياء دويل من اعرتاف ترامب بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل

اإحباط وغ�شب يف �شوارع القد�س القدمية

الإي�شي�شكو حتذر من خطورة نقل وزيرة فل�شطينية تدعو الوليات املتحدة اإىل اللتزام بالقرارات الدولية املتعلقة بالقد�س
�شفارة اأمريكا اىل القد�س املحتلة

•• الرباط - وام:

“اإي�سي�سكو”  املنظمة االإ�سلمية للربية والعلوم والثقافة  حذرت 
القد�س  اإىل  �سفارتها  بنقل  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  قيام  خ��ط��ورة  م��ن 
م�سلمي  غا�سبة من  فعل  ردة  ذلك من  على  �سيرتب  وما  املحتلة 
الدينية  مل�ساعرهم  ا�ستفزازا  العمل  هذا  �سيعتربون  الذين  العامل 
ودعت  الفل�سطينية.  للأرا�سي  املحتل  الكيان  اإىل  كامل  وانحيازا 
عادل  ح��ّل  اإي��ج��اد  على  العمل  اإىل  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  لها  ب��ي��ان  يف 
للق�سية الفل�سطينية وت�سوية نهائية لها وفق قرارات االأمم املتحدة 
والقانون الدويل بدال من عمل ا�ستفزازي يوؤجج امل�ساعر ويزيد من 

تعقيد الو�سع ويعّر�س االأمن وال�سلم الدوليني ملخاطر جديدة.

الذي يعترب اعتداء  بالقد�س عا�سمة ال�سرائيل االمر  واالع��راف 
الفل�سطيني  ال�سعب  وحقوق  العربية  االأمة  على  و�سريحا  وا�سحا 
االأو���س��ط.. موؤكدة  ال�سرق  ال�سلم يف  يقو�س فر�س  ان  �ساأنه  ومن 
وهي  فل�سطينية  عربية  اأب���دا  و�ستبقى  وم��ازال��ت  كانت  القد�س  ان 
العربي  الفل�سطيني. وا�سافت ان وطننا  العا�سمة االبدية لل�سعب 
من  العديد  يف  ال�سياحة  واق��ع  على  توؤثر  ا�ستثنائية  بظروف  مير 
الدول واالأقاليم اذا يتوجب علينا العمل على تكثيف اجلهود للعمل 
على هذه مواجهة هذه االأزمات والعراقيل واملعيقات والعمل على 
اىل  تهدف  واأن�سطة  برامج  خ��لل  من  ال�سياحية  احلركة  تطوير 
مزيد من الرويج ال�سياحي لبلداننا ومزيد من التقدم والتطور 
ان  واو�سحت معايعة  القطاع.  والعاملني يف هذا  ال�سياحي  للواقع 

•• القاهرة-وام: 

املتحدة  الواليات  الفل�سطينية  ال�سياحة  وزي��رة  معايعة  روال  دعت 
ب���ق���رارات االمم املتحدة  ال����دول اىل االل���ت���زام  االم��ري��ك��ي��ة وج��م��ي��ع 
وجمل�س االأمن الدويل املتعلقة بالقد�س والتي تعترب كل االإجراءات 
والقوانني اال�سرائيلية الهادفة لتغيري الو�سع القانوين والتاريخي 
ملدينة القد�س ال�سرقية ومقد�ساتها وهويتها وتركيبها الدميغرافية 
هي قرارات الغية وباطلة. وقالت يف كلمتها خلل تروؤ�سها اأعمال 
املجل�س الوزاري العربي لل�سياحة يف دورته الع�سرين التي انطلقت 
ام�س بالقاهرة ان هذا االجتماع ياأتي بالتزامن مع اعتزام الرئي�س 
ال�����س��ف��ارة االم��ري��ك��ي��ة اىل القد�س  االم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب نقل 

من  جمموعة  واق���رار  وتنفيذ  متابعة  على  �سيعمل  ال��ي��وم  اجتماع 
اال�سراتيجية  وتنفيذ  وتطوير  متابعة  اأهمها  من  التي  املوا�سيع 
بت�سهيلت  يتعلق  ما  خا�سة  براجمها  وتنفيذ  لل�سياحة  العربية 
دول  مع  العربي  والتعاون  العربية  ال��دول  بني  ال�سياحية  احلركة 
امريكا اجلنوبية يف جمال ال�سياحة ومقرح ان�ساء جائزة املجل�س 
العربي لل�سياحة و�سمان اال�ستثمارات ال�سياحية يف الدول العربية 
وغريها من املوا�سيع الهامة. وقالت ان املجل�س �سيعمل على تنمية 
التنمية  يف  م�ساهماته  لتعظيم  العربية  ال��دول  يف  ال�سياحة  قطاع 
والثقافية  والب�سرية  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�ساملة  امل�ستدامة 
العربية  ال�سياحة  حركة  تنمية  على  والعمل  والبيئية  والربوية 

وجذب مزيد من ال�سياحة العاملية اىل املنطقة العربية.

النا�س  اأذه����ان  يف  ل��رام��ب  املنتظر  االع����لن  وي��رت��ب��ط 
“األي�س  بغ�سب  فاطمة  وت��ت�����س��اءل  واحل����رب.  بالتوتر 
لرامب اأوالد يخاف عليهم؟ ملاذا يريد احلروب؟ اأنا اأم 

واأخاف على اوالدي واوالد النا�س«.
لوكالة  مطعم،  �ساحب  وه��و  ال�ساوي�س  �سلح  ويقول 
فران�س بر�س “من الطبيعي ان يعرف ترامب الفا�سد 
العربي  العامل  و�سع  الن  الإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س 
ل��ذا جت��راأ ترامب على  الزعماء �سعيف.  مم��زق وو�سع 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

القدمية بطيئة �سباح  القد�س  بدت احلركة يف مدينة 
دون  ابوابهم  التجارية  امل��ح��لت  ا�سحاب  وفتح  ام�����س، 
العزمية اىل حد رف�س بع�سهم  حما�س وبدوا مثبطي 
االأمريكي  للرئي�س  امل��رت��ق��ب  االإع�����لن  ع��ل��ى  التعليق 
الإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س  االع��راف  ترامب  دونالد 

بينما انفجر اآخرون غ�سبا.
البلدة  ال��رئ��ي�����س��ي يف  ال�����س��وق  ال���زي���ت،  خ����ان  ����س���وق  يف 
وهو  عاما(   64( النت�سة  عزام  التاجر  يقول  القدمية، 
يتجه لفتح حانوته “االعراف االن �سيوؤثر على النا�س 
و�سيزيد من اإحباطهم، هم حمبطون اأ�سل يف ظل هذه 
االو�ساع، والف�سائل الفل�سطينية نف�سها حمبطة وهذا 

يوؤثر على ال�سارع«.
ان  اىل  م�سريا  كبري”،  عربي  تخاذل  “هناك  وي�سيف 
“االعراف موجود من زمان عند االمريكيني، امريكا 

وا�سرائيل لهما التوجهات نف�سها«.
املقد�سيني  على  ال�سغوط  “ا�سرائيل  تزيد  ان  ويتوقع 
���س��ي��وؤدي اىل اع��م��ال ف��ردي��ة غري  ب��ه��دف ترحيلهم، م��ا 

حم�سوبة«.
ويذهب اىل حد ال�تاأكيد ان ا�سرائيل “�ستقوم بتطهري 
�سيزيد  م���ا  ع���امل���ي،  ���س��م��ت  م���ع  للفل�سطينيني  ع��رق��ي 

التطرف بالعامل«.
القدمية،  املدينة  يف  ال�سوق  و�سط  يف  االآالم  درب  على 
بزيهم  اال�سرائيلية  ال�سرطة  اأف���راد  م��ن  اأرب��ع��ة  ت��وق��ف 

عاما(   32( عبد  اب��و  ي��ق��ول  منهم،  بالقرب  ال�ستوي. 
الذي ف�سل عدم ذكر ا�سمه كامل، بلهجة يائ�سة، “اذا 
اعرفوا بالقد�س عا�سمة او مل يعرفوا، ماذا �سيغري 
يف املو�سوع؟ نحن حقيقة حتت االحتلل يف القد�س او 

رام اهلل«.
هنا  ال�سرطيون  بيده،  ال�سرطيني  اىل  م�سريا  وي�سيف 
ي��ق��ف��ون اأم��ام��ي ك��ل ي���وم. م��ن��ذ ي��وم��ني، ب����داأوا يزيدون 
الكامريات  م��ئ��ات  ع��ل��ى  ال��ق��د���س  ال���ك���ام���ريات يف  ع����دد 
�سرطتهم  �سمعية.  جم�سات  وو�سعوا  ا�سل،  امل��وج��ودة 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون وج��ن��ود ح��ر���س ح��دوده��م م��وج��ودون يف 

االق�سى ويف كل مكان. علم ن�سحك على اأنف�سنا؟.
الو�سع،  على  مقهور  اأن���ا  “بالطبع  ق��ائ��ل  وي�����س��ت��درك 
والقادم  الفل�سطيني،  لل�سعب  يجري  ما  على  ومقهور 

اأ�سواأ«.
امام  التقليدي  ال��زي  يرتدين  فلحات  ثلث  وجل�ست 
وال�سبانخ،  الزعر واملريمية  ب�سطة على االر�س يبعن 
يحاولن اإبعاد مياه ال�سيول عن الب�ساعة. وقد رف�سن 

التعليق واكتفت اإحداهن بالقول “يعني اهلل«.
وت��ق��ول ف��اط��م��ة )58 ع��ام��ا(، رب���ة امل��ن��زل ال��ت��ي قدمت 
قرارات  من  مرعوب  العامل  “كل  جهتها  من  لل�سراء، 
ترامب، هو ي�سري يف طريق الظلم بدال من ان ي�سري 

نحو ال�سلم، كان يجب ان ي�سلح بدال من ان يوتر«.
جنل�س  ن�ساء  نحن  ال�سباب.  على  خائفة  “اأنا  وت�سيف 
يف البيت بينما يخرج ال�سبان اىل املواجهات. الو�سع ال 
ينبئ باخلري، ال نريد ان يذهب اوالدنا اىل املوت �سدى«. 

كل  برغم  واالب���ن  االب  “بو�س  وي�سيف  ال��ق��رار«.  ه��ذا 
ما دمروه بالعامل العربي مل يتجراوا على اتخاذ مثل 
ال��ق��رار«. ومنذ االإع��لن ام�س االأول الثلثاء عن  ه��ذا 
ب��لده اىل القد�س،  ق��رار نقل �سفارة  نية ترامب اتخاذ 
خرج العديد من املتظاهرين يف مناطق فل�سطينية عدة 
اىل ال�سارع للتظاهر احتجاجا، واأحرقوا �سورا للرئي�س 
االأمريكي.  ودعت الف�سائل الفل�سطينية اىل ثلثة اأيام 

غ�سب.

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ي��ث��ري ق�����رار ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي 
اإع����لن اعرافه  ت��رام��ب  دون���ال���د 
وبدء  الإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�س 
اليها،  �سفارة بلده  اإج��راءات نقل 
قلقا دوليا وغ�سبا فل�سطينيا جتاه 
خطوة ت�سكل خروجا عن ال�سيا�سة 

االأمريكية املتبعة منذ عقود.
ال���وزراء  رئي�س  امتنع  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي 
خطاب األقاه يف موؤمتر يف القد�س 
ام�������س االأرب�����ع�����اء ع����ن ذك�����ر ق����رار 
اعلنه  املزمع  االأمريكي  الرئي�س 
بالقد�س عا�سمة  االع��راف  حول 
الإ���س��رائ��ي��ل وب����دء اإج�������راءات نقل 

�سفارة بلده اليها.
ترامب  خ��ط��ة  اىل  ي��ت��ط��رق  ومل 
فل�سطينيا  غ�����س��ب��ا  اأث������ارت  ال���ت���ي 
موؤمتر  يف  ركز  بل  عامليا،  وا�ستياء 
تنظمه  ال�������ذي  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
بو�ست”  “جريوزامل  ���س��ح��ي��ف��ة 
ع��ل��ى ام����ن اإ����س���رائ���ي���ل وال���رواب���ط 
بدول  جتمعها  ال��ت��ي  االقت�سادية 

العامل.
االأردن  ط��ل��ب  اآخ������ر،  ج���ان���ب  م���ن 
اجتماع  ع��ق��د  وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 
ط������ارئ ع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال�������وزاري 
ملناق�سة  العربية  ال���دول  جلامعة 

القرار االمريكي حول القد�س.
ر���س��م��ي��ة قدمتها  واف�����ادت م��ذك��رة 
العامة  ل��لأم��ان��ة  فل�سطني  بعثة 
�سينظر  االجتماع  ان  اجلامعة  يف 
باالإعلن  اخلا�سة  “التطورات  يف 
املتحدة  الواليات  لرئي�س  املرتقب 
بالقد�س  ب����لده  اع�����راف  ب�����س��اأن 
ع����ا�����س����م����ة ل�������دول�������ة االح������ت������لل 

اال�سرائيلي«.
واأك����د م�����س��وؤول دب��ل��وم��ا���س��ي عربي 
اأن  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  ال���ق���اه���رة  يف 
ال�سبت  ع�سر  �سيعقد  االج��ت��م��اع 

املقبل.
مئات  ت���ظ���اه���ر  غ������زة،  ق���ط���اع  ويف 
يف  الغا�سبني  الفل�سطينيني  م��ن 

ال����ع����امل.  امل�����س��ل��م��ني يف  م�������س���اع���ر 
واع���ت���رب ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي رجب 
خط  “القد�س  ان  اإردوغ����ان  طيب 
اىل  ودع�����ا  للم�سلمني”.  اأح���م���ر 
اال�سلمي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  ق��م��ة 
االأول  كانون   13 ا�سطنبول يف  يف 

دي�سمرب لبحث م�ساألة القد�س.
وحذرت احلكومة الركية االربعاء 
االم����ريك����ي  االع����������راف  ان  م�����ن 
“ي�سعل”  ق��د  ب��ال��ق��د���س  امل��ح��ت��م��ل 

املنطقة.
وك��������ان��������ت ال��������ق��������وى ال����وط����ن����ي����ة 
اأعلنت  الفل�سطينية  واالإ�سلمية 
االأربعاء  اأيام  الثلثاء  االأول  ام�س 
غ�سب  اأي��ام  واجلمعة،  واخلمي�س 
امريكي  ل����ق����رار  حت�����س��ب��ا  ���س��ع��ب��ي 

مماثل.
ودعت القوى اىل م�سرية مركزية 
مقر  اهلل،  رام  مدينة  يف  اخلمي�س 
ال�سفة  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة 

الغربية املحتلة.
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  وح����ذر 
حل��رك��ة ح��م��ا���س ا���س��م��اع��ي��ل هنية 
ابيب  ال�سفارة من تل  ان نقل  من 
اىل القد�س �سي�سكل “جتاوزا لكل 

اخلطوط احلمر«.
واأق����ّر ال��ك��ون��غ��ر���س االم��ريك��ي عام 
1995 قانونا ين�س على “وجوب 
االعراف بالقد�س عا�سمة لدولة 
ا�سرائيل”، ويطالب بنقل ال�سفارة 

من تل اأبيب اىل القد�س.
ملزم،  الكونغر�س  ق��رار  ان  ورغ��م 
لكنه يت�سمن بندا ي�سمح للروؤ�ساء 
�ستة  ال���������س����ف����ارة  ن���ق���ل  ب���ت���اأج���ي���ل 
االمن  “م�سالح  حل��م��اي��ة  ا���س��ه��ر 

القومي«.
وق�������ام ال�����روؤ������س�����اء االم����ريك����ي����ون 
امل�����ت�����ع�����اق�����ب�����ون م��������ن احل�����زب�����ني 
ال����دمي����وق����راط����ي واجل����م����ه����وري 
ب�������س���ورة م��ن��ت��ظ��م��ة ب��ت��وق��ي��ع اأم���ر 
تاأجيل نقل ال�سفارة مرتني �سنويا، 
تن�سج  مل  ال��ظ��روف  ان  معتربين 
لذلك بعد. وهذا ما فعله ترامب 

يف حزيران يونيو املا�سي.

نقل  الرئي�س من خلل  ان  وتابع 
ا�سا�سًيا  “وعًدا  ُي��ن��ّف��ذ  ال�����س��ف��ارة 
وعد  وه��و  االنتخابية،  حملته  يف 
املر�سحني  من  العديد  قطعه  كان 

للرئا�سة” يف الواليات املتحدة.
وق����ال م�����س��وؤول ام���ريك���ي ث���ان اإّن 
ملتزما  زال  ما  ترامب  “الرئي�س 
حت��ق��ي��ق ات���ف���اق ����س���لم دائ�����م بني 
والفل�سطينيني  اال���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
وهو متفائل بان ال�سلم ميكن ان 

يتحقق«. 
ترامب  ال��رئ��ي�����س  “ان  وا�����س����اف 
م�ستعد لدعم حل الدولتني... اذا 

وافق على ذلك طرفا” النزاع.
ت���رام���ب جتاهل  ي���ك���ون  وب����ذل����ك، 
ال�سرق  يف  �����س����درت  حت�����ذي�����رات 
االو����س���ط وال���ع���امل م��ن ان خطوة 
كهذه �ستن�سف عملية ال�سلم بني 
اال�سرائيليني والفل�سطينيني وقد 
ت�����س��ع��ي��د خ��ط��ري على  ت�����وؤدي اىل 

االر�س.
واعربت االمم املتحدة وبريطانيا 

وال�سني عن قلقها من اخلطوة.
لعملية  اخل����ا�����س  امل��ن�����س��ق  واأك�������د 

ق���ط���اع غ����زة االرب����ع����اء، واح���رق���وا 
ا�سرائيلية  واعلما  ترامب  �سور 
وام����ريك����ي����ة. ورف�������ع امل�������س���ارك���ون 
اع����لم����ا ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة والف����ت����ات 
عا�سمة  “القد�س  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب 
خط  القد�س  الفل�سطينية،  دولتنا 
لدولة  االب��دي��ة  والعا�سمة  احمر 

فل�سطني«.
ودعت حركة حما�س اىل م�سريات 

غ�سب م�ساء االأربعاء يف القطاع.
وق��ال م�سوؤول امريكي طلب عدم 
ك�سف ا�سمه الثلثاء “يف ال�ساد�س 
من كانون االأول دي�سمرب 2017، 
�سيعرف الرئي�س ترامب بالقد�س 

عا�سمة الإ�سرائيل«.
من  �سيعطي  ت��رام��ب  ان  وا���س��اف 
بعملية  للبدء  اأوام���ره  ثانية  جهة 
من  املتحدة  ال��والي��ات  �سفارة  نقل 
م�سيفا  ال���ق���د����س،  اىل  اب���ي���ب  ت���ل 
يحدد  ل��ن  االم��ريك��ي  الرئي�س  ان 
جدوال زمنيا لعملية نقل ال�سفارة 
اىل  نظرا  �سنوات  �ستتطلب  التي 
احلاجة الإيجاد موقع لها وت�سييد 

بناء جديد لها ومتويله.

موؤمتر �سحايف “نحن قلقون ازاء 
م�سيفا  ت�سعيد حمتمل للتوتر”، 
امل��ع��ن��ي��ني ان  “على ك��ل االط�����راف 
واال�ستقرار  ال�����س��لم  يف  ي��ف��ك��روا 
يتوخوا احلذر يف  واأن  االقليميني 
ويتفادوا  وت�سريحاتهم  اعمالهم 
للق�سية  ت�سوية  ا���س�����س  تقوي�س 
الفل�سطينية ويتجنبوا الت�سبب يف 

مواجهة جديدة يف املنطقة«.
احرام  اإىل  فرن�سي�س  البابا  ودعا 

الو�سع القائم يف القد�س.
�سل�سلة  خ�����لل  ت����رام����ب  واأب�����ل�����غ 
القادة  هاتفية عددا من  ات�ساالت 
العرب، بينهم الرئي�س الفل�سطيني 
االردين  وال��ع��اه��ل  عبا�س  حم��م��ود 
بنيته  ال���ث���لث���اء  ع����ب����داهلل،  امل���ل���ك 
“من  عبا�س  وح��ذر  ال�سفارة.  نقل 
القرار  خطورة تداعيات مثل هذا 
ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ة ال�������س���لم واالأم�������ن 

واال�ستقرار يف املنطقة والعامل«.
ال�����س��ع��ودي امللك  ال��ع��اه��ل  وح�����ذر 
وا�سنطن  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
القد�س،  اىل  ���س��ف��ارت��ه��ا  ن��ق��ل  م���ن 
ي�ستفز  القرار  ه��ذا  مثل  ان  قائل 

ال���������س����رق االو�����س����ط  ال���������س����لم يف 
ن��ي��ك��والي م��لدي��ن��وف االرب��ع��اء يف 
ال��ع��ام للأمم  ال��ق��د���س ان االم���ني 
غوتريي�س  اأن���ط���ون���ي���و  امل���ت���ح���دة 
هذه  ح����ول  ع����دة  م�����رات  “حتدث 
ان��ه يتوجب علينا  وق��ال  الق�سية  
للغاية  ح��ذري��ن  ن��ك��ون  ان  جميعا 
مب��ا ن��ق��وم ب��ه ب�سبب ع��واق��ب هذه 
“م�ستقبل  واأ�����س����اف  االع����م����ال«. 
اأمر يجب التفاو�س عليه  القد�س 
مع ا�سرائيل والفل�سطينيني، جنبا 

اىل جنب يف مفاو�سات مبا�سرة«.
واع����������������رب وزي�������������ر اخل������ارج������ي������ة 
بوري�س جون�سون عن  الربيطاين 
ب����لده. وق����ال ل���دى و�سوله  ق��ل��ق 
يف  االأطل�سي  للحلف  اجتماع  اإىل 
بروك�سل، “اإننا ننظر اإىل التقارير 
اأن  ن��رى  التي وردت��ن��ا بقلق، الأن��ن��ا 
تكون  اأن  بو�سوح  ينبغي  القد�س 
بني  النهائية  الت�سوية  م��ن  ج��زءا 
والفل�سطينيني،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

ت�سوية يتم التفاو�س عليها«.
يف بكني، قال املتحدث با�سم وزارة 
اخلارجية ال�سينية جينغ �سوانغ يف 

الحتالل يعتقل 8 فل�شطينيني يف ال�شفة ويقتحم قرب يو�شف بنابل�س  ال�شتخبارات الأملانية حتذر هجمات اإرهابية جديدة
•• غزة -وام:

اعتقل جي�س االحتلل االإ�سرائيلي ام�س 8 فل�سطينيني 
م�ستوطنون  اق��ت��ح��م  فيما  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  يف 
منطقة قرب يو�سف يف نابل�س ما اأدى الندالع مواجهاٍت 
ع��ن��ي��ف��ة. واأغ���ل���ق ج��ي�����س االح���ت���لل ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل املا�سية 
ال�سفة  �سمال  جنني  مدينة  جنوب  يعبد  بلدة  م��داخ��ل 
الغربية املحتلة حيث قام بعملية مبداهمات على اأطراف 

البلدة.
 وقالت م�سادر حملية اإن الع�سرات من جنود االحتلل 
اق��ت��ح��م��وا م��ن��ازل امل��واط��ن��ني يف احل���ي اجل��ن��وب��ي ليعبد 

•• برلني-وكاالت:

ب��ع��د م���رور ع���ام ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى ه��ج��وم ال��ده�����س االإرهابي 
حماية  هيئة  رئي�س  �سرح  االآن،  حتى  اأمل��ان��ي��ا  يف  االأ���س��واأ 
ال��د���س��ت��ور )اال���س��ت��خ��ب��ارات ال��داخ��ل��ي��ة ب��اأمل��ان��ي��ا( اأن���ه يرى 

ارتفاعاً يف خطر حدوث هجمات اأخرى.
لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  ما�سن  ه��ان��ز-ج��ورج  وق��ال 
االأنباء االأملانية )د.ب.اأ( بالعا�سمة برلني اإن االإرهابيني 

املحتملني يقدرون حالياً بنحو 1900 �سخ�س.
“انطلقاً من هذه اخللفية يتعني  وتابع ما�سن قائًل: 
حدوث  املمكن  م��ن  اأن���ه  اأ�سا�سي  ب�سكل  نتوقع  اأن  علينا 

وم��ن��ط��ق��ة امل���ل���ول وال���ت���ي ت��ط��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وط��ن��ة دوت���ان 
ون��ك��ل��وا ب��ه��م وح��ق��ق��وا م��ي��دان��ًي��ا م��ع��ه��م. واأ����س���ارت اإىل اأن 
مواطنني  على  امل��ربح  بال�سرب  اعتدوا  االحتلل  جنود 
من عائلة اأبو �سملة تقع منازلهم يف منطقة قريبة من 
�سارع ال�سهل يف البلدة. ويف �سياٍق مت�سل اقتحم ع�سرات 
امل�ستوطنني فجر ام�س منطقة قرب يو�سف �سرقي مدينة 
نابل�س فيما اندلعت مواجهات عنيفة امتدت اىل مناطق 

يف املنطقة ال�سرقية للمدينة. 
واأفاد �سهود عيان اأن ثلث حافلٍت للم�ستوطنني و�سلت 
م�سددة  ع�سكرية  حرا�سة  حتت  يو�سف”  “قرب  منطقة 

من جي�س االحتلل.

اأي  ال�سلطات  راقبت  اإذا  “حتى  اأن��ه  واأ�ساف  هجوم«.  اأي 
اإرهابي، لن ي�سمن ذلك اأمناً مطلقاً،ط وقال: اإذا حدث 
اأي هجوم اإرهابي باأملانيا، فيمكن اأن يكون دائماً هجوماً 
-اأدرجناهم  االأمنية  لل�سلطات  معروفني  اأ�سخا�س  من 
اإبقاءهم  على قوائم وقمنا مبراقبتهم، ولكن مل ميكننا 
واملوارد  ال�ساري  القانوين  الو�سع  ب�سبب  الرقابة  حتت 
اأي�ساً  م��ع��ق��دة  ه��ج��م��ات  اأن ح���دوث  اإىل  واأ����س���ار  امل��ت��اح��ة. 
ب�سكل متواز يف عدة اأماكن كالتي حدثت مثًل يف باري�س 
وبروك�سل لي�س م�ستبعداً يف اأملانيا، وقال: �سوف نقوم بكل 
�سيء من اأجل منع ذلك، ولكنه اأكد قائًل: يتعني علينا 

التاأهب الحتمالية حدوث �سيء كهذا يف اأملانيا«.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/قمر الطريق للمقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1219044 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حريز بخيت الرا�سدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عي�سى حبيب املزروعي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة الكواكب لت�سليح 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1047610 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حممد حممد عبداهلل ح�سني اخلوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد برهان الدين فاروق احمد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد مبارك احمد عبداهلل املزروعي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وولف رايت للمقاوالت 
وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:CN 1787543 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد ا�سماعيل داود حممد الب�سر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جمعه مبارك عي�سى �سعيد املن�سوري

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون بورتو للرجال 

رخ�سة رقم:CN 1341600 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طه ا�سماعيل فتح علي اخلاجه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد احمد جمعه ح�سن الزعابي
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�سبوت  ال�س�����ادة/جرافيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعلن رخ�سة رقم:CN 2345243 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علي االغربي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل زين ح�سن العيدرو�س
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للنقليات  الين  ال�س�����ادة/فاين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1857487:وال�سيانه العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد را�سد عبيد �سيف الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف زايد احمد �سعيد ح�سن الكندي

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
�سي�ستم   ال�س�����ادة/مودرن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1084236:لركيب املواد العازلة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد �سفيق رحام دين من 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد مزهر اقبال حممد اقبال طاهر

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

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

 CN 1180135-7:للفو�سار - فرع 7 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
فرع   - ذ.م.م  ديزاين  بيوند  ال�س�����ادة/والزاند  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوظبي  رخ�سة رقم:CN 1087229 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء/طلعه ن�سيب �سعب من 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حبيب اميل �سوايا
تعديل راأ�س املال/من 250000 اىل 150000

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.2*0.5
تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ والزاند بيوند ديزاين ذ.م.م - فرع ابوظبي
WALLS & BEYOND DESIGN LLC ABU DHABI BRANCH

اىل/والزاند بيوند ديزاين للمقاوالت ذ.م.م
WALLS & BEYOND DESIGN CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل علي �سليمان للحام

 رخ�سة رقم:CN 1160060 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة مبارك عمر عريد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف دوالل �سونيل �ساندرا دي
تعديل وكيل خدمات/حذف �سليمان علي حممد املعمري
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ حمل علي �سليمان للحام
ALI SULIMAN WELDING SHOP

اىل/ور�سة جرين جاردن لت�سليح ال�سيارات
GREEN GARDEN AUTO WORKSHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سلح كهرباء ال�سيارات )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف ور�سة حدادة وحلام )2592005(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة االحتاد االدارية ميلكها ال�سيخ 

هزاع بن طحنون ال نهيان- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 1130615 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مروان زكريا ابو منه %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف هزاع بن طحنون بن حممد ال نهيان

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ جمموعة االحتاد االدارية ميلكها ال�سيخ هزاع بن طحنون ال 

نهيان- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 UNITED MANAGEMENT GROUP OWNER HAZZA BIN TAHNOON

AL NEHAYAN- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/جمموعة االحتاد االدارية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

UNITED MANAGEMENT GROUP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جوديفا للوحات  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 
االعلنية رخ�سة رقم:CN 2258308 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 3.80*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ جوديفا للوحات االعلنية

GODEVA SOGN BOARD

اىل/جوديفا جرافيك�س
GODEVA GRAPHICS

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
اند ثيوبلود  ال�س�����ادة/جارديرن  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

 CN 1182037:انرنا�سيونال- ابوظبي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ جارديرن اند ثيوبلود انرنا�سيونال- ابوظبي

GARDINER & THEOBALD INTERNATIONAL ABU DHABI

اىل/ماثيو�س �ساوثوي�ست كون�سلتنج ئي ام ئي ايه ليمتد
MATTHEWS SOUTHWEST CONSULTING EMEA LIMITED

تعديل ال�سركاء/ حذف
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سي تامي واتر �سبورت�س ملعدات لتاأجري

 رخ�سة رقم:CN 2295922 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ �سي تامي واتر �سبورت�س ملعدات لتاأجري

SEA TIME WATER SPORTS EQUIPMENT RENTAL

اىل/�سي تامي نادي الريا�سي
SEA TIME SPORTS CLUB

تعديل ن�ساط/ا�سافة اكادميية ريا�سية )9311007(
تعديل ن�ساط/حذف تاأجري االلعاب واالدوات واملعدات الريا�سية والرفيهية )7721001(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املعدات واالجهزة الريا�سية - باجلملة )4649043(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سكاي بنجاب لت�سليح ال�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1915761 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 3.66*0.68 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سكاي بنجاب لت�سليح ال�سيارات
SKY PANJAB AUTO REPAIR

اىل/�سكاي بنجاب العمال البلط والرخام
SKY PANJAB TILES AND MARBLES WORKS

تعديل عنوان/Building Name من اىل 100482
تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/�سامل حممد �سامل التميمي اىل ال�سيد 

�سامل حممد �سامل احمد واخرين
Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال اجلب�س )4330010(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تبليط االر�سيات واجلدران )4330019(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح كهرباء ال�سيارات )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سلح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��لت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /بيليفاري مارين تريدجن ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��را���س  له  كل من  على 

مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعلن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
               الآثمرث�سقه 6                     --                      --

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فاب االمارات خلدمات الهند�سة املعدنية 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1198029 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ميني بوليارا �ساكو 

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ فاب االمارات خلدمات الهند�سة املعدنية ذ.م.م
FAB EMIRATES STEEL ENGINEERING SERVICES LLC

اىل/فاب االمارات خلدمات الهند�سة املعدنية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
FAB EMIRATES STEEL ENGINEERING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/روا�سي البناء للمقاوالت العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1800386 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فرا�س عبدالرزاق فرا�س عبدالرزاق خلف 

الفراجي خلف الفراجي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي �سعيد م�سبح البوعينني %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سليمان ح�سن ال�سحي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فرا�س عبدالرزاق خلف

التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعالن دمج �ضركتني
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية- قطاع ال�سوؤون التجاري عن 
اندماج �سركة/ايه بي بي تران�سمي�سن اند د�سربيو�سن ليمتد 
بي  بي  ايه  �سركة/  مع   CN رقم:1016366  رخ�سة  ذ.م.م 

.CN 1079860 اتوماي�سن ذ.م.م رخ�سة رقم
التوجه  االندماج  على  االعرا�س  يف  م�سلحة  ذي  كل  فعلى 
اىل مقر ال�سركة الرئي�سي وتقدمي االعرا�س على االندماج 
خلل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا االإعلن وتقدمي ن�سخة 
من هذا االعرا�س اىل دائرة التنمية االقت�سادية- ابوظبي 
بعد  دعوى  او  اي حقوق  م�سوؤولة عن  الدائرة غري  فان  واال 

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�ضنع الزدهار للمنتجات اخلر�ضانية ذ.م.م  

IN - 1000377 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتيه:

تعديل ال�سكل القانوين:
من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية

تعديل اال�سم التجاري:
من )م�ضنع الزدهار للمنتجات اخلر�ضانية ذ.م.م( 

اىل )م�ضنع الزدهار للمنتجات اخلر�ضانية(
تنازل وخروج ال�سريك:

ح�ضني علي ناد علي نظري
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم املالك:

نبيهه نا�ضر حممد ناجم اجلنيبي
وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 
يقبل  فلن  واإال   ، االإعلن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خلل   - امل�ستثمرين  خدمة  اإدارة   -

مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرا�س بعد انق�ساء مدة االإعلن .
مكتب تنمية ال�ضناعة
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عربي ودويل
الربيطانيون مت�شائمون ازاء نتيجة مفاو�شات بريك�شت

••  لندن-اأ ف ب:

اظ��ه��ر ا���س��ت��ط��لع ج��دي��د ل��ل��راأي ام�����س ان ال��ربي��ط��ان��ي��ني ي��ن��ت��ق��دون ب�سكل 
ت�ساوؤم  عن  وي��ع��ربون  بريك�ست  ملفاو�سات  احلكومة  ادارة  طريقة  متزايد 
للأبحاث  الوطني  امل��رك��ز  اج���راه  ال��ذي  اال�ستطلع  واف���اد  نتيجتها.  اإزاء 
تدير  احلكومة  ان  يعتقدون  الذين  الربيطانيني  �سريحة  ان  االجتماعية 
املفاو�سات ب�سكل �سيء ارتفعت من %41 يف �سباط فرباير اىل %55 يف 

متوز يوليو و�سوال اىل %61 يف ت�سرين االأول اكتوبر.
على  �ستح�سل  بلدهم  ان  يعتقدون  الذين  الربيطانيني  ع��دد  ارتفع  كما 
يف   44% اىل  ف��رباي��ر  ���س��ب��اط  يف   37% م��ن  ب��روك�����س��ل  يف  �سيئة  �سفقة 
متوز يوليو و%52 يف ت�سرين االأول اكتوبر. ويف احدث ا�ستطلع للراأي 

�سفقة  ع��ل��ى  �ستح�سل  بريطانيا  ب���ان  اع��ت��ق��اده��م  ع��ن  ف��ق��ط   19% ع��رب 
ابرز  وقال  �سخ�س.   2200 �سريحة من  اراء  اىل  النتائج  وت�ستند  جيدة. 
معدي اال�ستطلع جون كورتي�س قد يكون الت�ساوؤم املتزايد ب�سكل ا�سا�سي 
نتيجة عدم ر�سى الذين �سوتوا ل�سالح البقاء �سمن االحتاد، عن عملية 

بريك�ست. 
وا�ساف لكن الت�ساوؤم تزايد ب�سكل ا�سا�سي اي�سا لدى �سريحة الذين �سوتوا 
ل�سالح اخلروج من االحتاد االأوروب��ي يف اال�ستفتاء. لكن كورتي�س ا�ساف 
بن الناخبني ينتقدون عملية التفاو�س “وال ي�ستخل�سون نتائج بان قرار 
قد  �سعبة  بريك�ست  “عملية  ان  القول  اىل  وخل�س  م�سلل.  ك��ان  امل��غ��ادرة 
يتبني انها مكلفة �سيا�سيا لرئي�سة الوزراء ترييزا ماي وحكومتها بدال من 

تكون حمركا لتغيري املواقف حول بريك�ست«.
 

ا�شرتاليا تواجه اتهامات بتمزيق عائالت الالجئني
•• �صيدين-وكاالت:

اتهمت �سلطات احلدود االأ�سرالية بت�سجيع اللجئني املحتجزين يف مركز تديره اأ�سراليا بجزيرة 
ناورو، على االنف�سال عن اأ�سرهم اإذا اأرادوا التقدم بطلب الإعادة توطينهم يف الواليات املتحدة.

وت�سببت تلك االأنباء التي فجرها ع�سو جمل�س ال�سيوخ عن حزب اخل�سر نيك ماكيم، يف اإثارة ردود 
فعل غا�سبة من جانب �سيا�سيني اليوم االأربعاء.

واملحادثات  االإلكروين  الربيد  ر�سائل  من  �سل�سلة  اليوم  اأي�ساً  اأ�سراليا  غارديان  �سحيفة  ون�سرت 
الهاتفية جاء فيها اأن م�سوؤولني خمت�سني ب�ساأن احلدود ا�ستخدموا م�ساألة انف�سال االأ�سر كاإجراء 

ق�سري، ب�سكل يتعار�س مع القوانني الدولية.
وقال ع�سو جمل�س ال�سيوخ زعيم حزب اخل�سر ريت�سارد دي ناتايل  لل�سحافيني: نتحدث عن متزيق 
العنف  ف��روا من  الذين  بالفعل،  ب�سدمة  اأ�سيبوا  الذين  االأ�سخا�س  هم  ه��وؤالء  واأ�ساف  هنا.  االأ�سر 

واال�سطهاد، الذين مت حب�سهم اإىل اأجل غري م�سمى، واالآن احلكومة تريد ركلهم.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأ�ضحابه  على  ذهبا  يدر  بات  جديد  بزن�ش    
يافطة  حتت  ــدولرات  ال الف  منه  ويجنون 
التي  الإن�ضانية  للجمعيات  الأمـــوال  توفري 
اقاموها بعد مغادرتهم ق�ضور الرئا�ضة ونفوذ 

هو  القائمة  بهذه  امللتحقني  اخر  ال�ضلطة.   
العنق  ربطة  من  تخل�ش  الذي  اأوباما  باراك 
مفتوحة  بـــاأزرار  الأبي�ش  القمي�ش  ليتبنى 

و�ضرتة داكنة. 
دائم  ا�ضتعداد  وعلى  واأنيقا،  وحيا،  هادئا    
املميزة  ال�ضمة  هــي  تلك  الطلبات،  لتلبية 

من  متقاعد  اأ�ضغر  اجلديد،  اأوباما  لباراك 
رئا�ضة الوليات املتحدة. ولكن، اأن يقب�ش مع 
مقابل  دولر  مليون   65 مبلغ  مي�ضيل  زوجته 
ذاته،  حد  يف  هدفا  لي�ش  مذكراته،  كتابة 
ال�ضرعة  اإىل  ال�ضابق  الدولة  رئي�ش  مّر  فقد 

الثانية يف ال�ضيف املا�ضي.

   ان��ط��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ة اأوب����ام����ا يف 
العاملية  ال��ق��م��ة  ون��ظ��م��ت  ع��م��ل��ه��ا، 
اأوائ���ل  ال�����س��ب��اب يف  ل��ل��ق��ادة  االأوىل 
ن����وف����م����رب. وال������ه������دف م�����ن ه���ذه 
املوؤ�س�سة، التي تتخذ من �سيكاغو 
واختيار  ه���و حت��دي��د  ل��ه��ا،  م��ق��را 
وتكوين وم�ساحبة جميع ال�سباب 
اأي  الذين يرغبون يف ذل��ك، ومن 
مكان، على ممار�سة م�سوؤولياتهم 
واإدارة  اجل��م��ع��ي��ات��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
العامة، ولي�س فقط يف  ال�سلطات 

الواليات املتحدة االمريكية.
بباري�س م�ساء اجلمعة،    بحلوله 
ج���اء ب����اراك اوب���ام���ا م��ب��ا���س��رة من 
حتدث  حيث  الهند،  فى  نيودلهى 
با�سم موؤ�س�سته يف جتّمع �سّم عدة 
مئات من ال�سباب يتوقون اىل ان 
خدمة  ويف  “مفيدين”  ي��ك��ون��وا 
االخرين. وقبل ذلك، كان يف بكني 
و���س��ع��ه كرئي�س  ل���ه  ���س��م��ح  ح��ي��ث 
���س��اب��ق مب��ح��ادث��ة ع��ل��ى ان��ف��راد مع 
بينغ،  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
الرجل  انتقاد  يخاف  ان  دون  من 
االأول يف ال�سني، اذ كان قد التقى 
زعيم  الم�����ا  ال��������داالي  ال���ه���ن���د  يف 

جماعة التبت.
   وتتيح له هذه احلرية امل�ستعادة 
املدفوعة  اخل��ط��ب  ال��ق��اء  اأي�����س��ا، 
على  ليحافظ  ال�سرورية  االج��ر، 

على  حت�سل  كلينتون  وه��ي��لري 
دوالر يف  مليون   153 م��ن  اأك���رث 

729 موؤمتر منذ عام 2001.
    ال��ف��وز باجلائزة ال��ك��ربى لي�س 
حكرا على امل�سوؤولني االأمريكيني 
ف���ق���ط. ف��ع��ل��ى ال�����س��ف��ة االأخ�����رى 
بلري،  ت��وين  يحدد  االأطل�سي،  من 
من  املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�س 
عام 1997 اإىل عام 2007، �سعر 
األف  و250   150 بني  خطاباته 
�ساركوزي،  نيكوال  يورو. متجاوزا 
فرن�سي  رئ��ي�����س  اأول  ك����ان  ال�����ذي 
ويتح�سل  ال��ت��م��ري��ن،  ه���ذا  يتعلم 
على ما بني 75 و150 األف يورو 

لكل خطاب خا�س.
   غ����ادر ف��ران�����س��وا ه��والن��د ق�سر 
االإليزيه يف مايو، و�سارك يف مثل 
�سيول.  يف  اأكتوبر  يف  اللعبة  ه��ذه 
غري  م���داخ���لت���ه  ع����دد  ك����ان  واإذا 
معروف، فان املقربني من الرئي�س 
الفرن�سي ال�سابق يوؤكدون ان هذه 
منها  ج��ان��ب  يخ�س�س  امل��داخ��ي��ل 

جلمعيته “فرن�سا ملتزمة”.
ك���رثة  ي���ن���ف���ي  ه���ول���ن���د  ان  غ�����ري   
ب��ه. يف م��ق��ال ل�سحيفة  االت�����س��ال 
ل���وم���ون���د ال���ف���رن�������س���ي���ة، اع����رف 
ب�سكل هزيل اأن اجندته اأخف من 
علّي  تتهاطل  “ال  الرئا�سة:  زمن 

الطلبات«.

منط حياته، وكذلك دعم االأعمال 
اخل���ريي���ة. وي��دي��ن ي�����س��ار احلزب 
الدميقراطي هذه اخلدمات التي 
األف   400 اإىل  ت�����س��ل  اأن  مي��ك��ن 
دوالر كما ك��ان احل��ال يف �سبتمرب 
الو�ساطة  ���س��رك��ة  ���س��ي��وف  ام�����ام 
مانهاتن  يف  فيتزجريالد  كانتور 
اأي�سا  ذك������ره  مت  ال�������س���ع���ر  وه������ذا 
يف  األقاه  ال��ذي  للخطاب  بالن�سبة 

باري�س، قبل اأن ينفيه املنظمون.

يف ب��اري�����س ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي حتى 
وان مل يعرف املبلغ الذي ا�ستلمه 
االبي�س  البيت  يف  ال�سابق  املقيم 
 350 )ب��ني  تلك  حما�سرته  عن 

و400 األف دوالر(.
مقيا�س  ف����ف����ي  ذل��������ك،  وم�������ع     
اخلطابات املدفوعة االجر لروؤ�ساء 
الثنائي  ي��ربز  ال�سابقني،  ال���دول 
كلينتون كبطل بل منازع يف جميع 
االأ�سناف. وتفيد التقارير اأن بيل 

االأك�������رث م���وه���ب���ة ب����ني ال�������س���ود يف 
جمل�س  ا�ستقطب  كما  �سيكاغو، 
اإدارت��ه بيني بريتزكر، كمتطوعة، 
لباراك  امل��ت��ربع��ني  اول  م��ن  وه��ي 
ان  �سبق  والتي  اإلينوي،  يف  اأوباما 
حكومة  يف  للتجارة  وزي��رة  عّينها 

واليته الثانية.
   خطب مدفوعة االجر، وجمعية 
ال�سيا�سية،  اأه���داف���ه���ا  ت��خ��ف��ى  ال 
دبلوما�سية،  �سبه  عاملية  وج��والت 

التغا�سي وعدم  يتم  املقابل،     يف 
احل����دي����ث ع���ن���دم���ا ي���دف���ع ب�����اراك 
جمعية  اإىل  دوالر  مليوين  اأوباما 
�سباب  وت���ك���وي���ن  اع��������داد  ت���ت���وىل 
م���ن غ���ري ح��ام��ل��ي ال�������س���ه���ادات يف 
���س��ي��ك��اغ��و، وال ح��ت��ى االإ����س���ارة اىل 
بهم  اأ�سدقائه املقربني، الذين ن�سّ
التي  موؤ�س�سته،  اإدارة  جمل�س  يف 
مارتن  ال��ق��دمي  �سديقه  يديرها 
االأعمال  رواد  واحد من  ني�سبيت، 

ال�������راأي العام  ك���ث���ريا م���ن رف�������س 
خل��ل��ي��ف��ت��ه، وي����اأم����ل يف ت��ل��ب��ي��ة كل 
حوايل  ان  علما  التطلعات.  ه��ذه 
حتمل  حكومية  مدر�سة  ع�سرين 
لرئي�س  اوىل  �سابقة  وه��ي  ا�سمه، 
قيد  على  زال  م��ا  �سابق  اأم��ري��ك��ي 

احلياة.
   يف حياته اجلديدة، يعطي باراك 
للمحا�سرات  هامة  مكانة  اأوباما 
واملوؤمترات، مثل تلك التي قدمت 

هل جنح اأوباما يف هذا املزيج من 
االأنواع؟ 

   56 عاما، يتمتع ب�سعبية ت�سل 
االإ�سلح  عن  يدافع  باملائة،   63
ال�سحي  ل���ل���ت���اأم���ني  ال���ت���اري���خ���ي 
ال����ذي ي�����زداد ت��ب��ن��ي��ه و����س���داه بني 
ُي����دع����ى م����ن قبل  االأم���ري���ك���ي���ني، 
الدميقراطيني  املر�سحني  معظم 
مل�ساعدتهم يف حملت االنتخابات 
اأوباما  ب���اراك  ي�ستفيد  الفرعية، 

الثنائي كلينتون  االرفع اجرا واالكرث دخل

فرن�سوا هولند يف ذيل القائمة

باراك اوباما الدجاجة التي تدر ذهبا..

توين بلري ا�سعاره مرتفعة اي�سا..�ساركوزي  من ابرز املتك�سبني من �سفة الرئي�س ال�سابق

مقابل اأجور خيالية:

خطب للفوز باجلائزة الكربى للروؤ�شاء ال�شابقني...!
�ضعر مداخالت رئي�ش وزراء بريطانيا ال�ضابق توين بلري بني 150 و250 األف يورو

نيكول �شاركوزي يقب�س جيدا وفران�شوا 
هولن��د ل تتهاط���ل علي���ه الدع��وات

يف مقيا�س اخلطابات املدفوعة الأجر  
البطول��ة من ن�شيب الثنائ�ي كلينتون 

 ي�ضتفيد باراك اأوباما كثريا من 
�ضعبيته ورف�ش الراأي العام خلليفته

 خدمات اأوباما ميكن اأن ت�ضل اىل 
400 األف دولر للخطاب الواحد

اميانويل ماكرون يف اأول زيارة للجزائر  تعاون بني الناتو وخفر ال�شواحل اجلورجيني 
•• اجلزائر-اأ ف ب:

له اىل اجلزائر  زي��ارة  اأول  اأم�س  الفرن�سي اميانويل ماكرون  الرئي�س  بداأ 
ب�سفته رئي�سا للجمهورية حيث يزور �سديقا راف�سا ان يكون رهني املا�سي 

املوؤمل بني باري�س وم�ستعمرتها ال�سابقة.
وهبطت الطائرة الرئا�سية ظهرا يف العا�سمة اجلزائرية. وكان يف ا�ستقبال 
م���اك���رون يف امل��ط��ار رئ��ي�����س ع��ب��د ال���ق���ادر ب��ن ���س��ال��ح رئ��ي�����س جم��ل�����س االمة 
اجلزائري، ثاين م�سوؤول يف الدولة، ورئي�س الوزراء احمد اويحيى ووزير 

اخلارجية عبد القادر م�ساهل.
الناطقة  “الوطن”  �سحيفتي  م��ع  م�سركة  مقابلة  يف  م��اك��رون  وق���ال 
بالفرن�سية و”اخلرب” الناطقة بالعربية ن�سرت ام�س االربعاء “اأنا هنا يف 
اجلزائر ب�سفتي �سديقا، و�سريكا بّناء يرغب يف تعزيز الروابط بني بلدينا 

خلل ال�سنوات القادمة، من اأجل اإثمار علقاتنا الكثيفة«.
واأ�ساف “العلقات اجلديدة التي اأود بناءها مع اجلزائر والتي اأقرحها 

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

قال االأمني العام حللف �سمال االأطل�سي ين�س �ستولتنربغ ام�س ان التكتل 
ال�سرق،  يف  املخل�سني  ���س��رك��ائ��ه  اك���رث  م��ن  ج��ورج��ي��ا،  م��ع  ت��ع��اون��ه  �سيكثف 
االأ�سود  البحر  يف  البلد  هذا  �سواحل  خفر  مع  املعلومات  تبادل  خلل  من 

مبواجهة “الوجود املعزز” لرو�سيا.
التعاون  تعزيز  ب�سدة  “نوؤيد  بروك�سل  يف  �سحايف  موؤمتر  خ��لل  وا���س��اف 
مع خفر ال�سواحل اجلورجيني من خلل تبادل املعلومات نظرا للأهمية 

الكربى للبحر اال�سود بالن�سبة جلورجيا وللحلف بالطبع«.
واو�سح �ستولتنربغ يف اليوم الثاين من اجتماع وزراء خارجية دول التحالف 
ونرى  اال�سود  البحر  يف  لرو�سيا  معززا  وج��ودا  الحظنا  “لقد  بروك�سل  يف 
التي  القرم”  ج��زي��رة  �سبه  يف  الرو�سي  الع�سكري  ال��وج��ود  حجم  يف  زي���ادة 
فرباير  �سباط  يف  ق��رر  االطل�سي  وك��ان   .2014 ع��ام  يف  مو�سكو  �سمتها 
تعزيز وجوده يف البحر اال�سود �سمن اطار �سيا�سة الردع ردا على ما يعتربه 

اأ�سا�س  على  نبنيها  للند،  ن��د  �سراكة  علقة  ه��ي  اجل��زائ��ري  ال��ط��رف  على 
 130 فيما تلقي م�ساألة اال�ستعمار  ال�سراحة واملعاملة باملثل والطموح” 

عاما للجزائر )1830-1962( بثقلها على هذه العلقات.
واكد الرئي�س الفرن�سي لدي نظرة رجل من جيلي، نظرة رئي�س مت انتخابه 
على اأ�سا�س م�سروع انفتاحي، اأنا اأعرف التاريخ ولكنني ل�ست رهني املا�سي. 

لدينا ذاكرة م�سركة، يجب اأن ندرك ذلك.
وقال “على فرن�سا اأن تبني مع اجلزائر حمورا قويا، حمور اأ�سا�سه احلو�س 
اأن  بنا  بالطبع هناك �سعوبات، ولكن يجدر  اإفريقيا.  اإىل  املتو�سط وميتد 
نتجاوزها مع كل الفاعلني يف جمتمعينا، ومن اأجل هذا علينا اأن نعمل معا 

يف جماالت الربية وتطوير االقت�ساد واملبادالت الثقافية.
ولفت الرئي�س الفرن�سي اىل انه على اجلزائر اأن تنفتح اأكرث. هناك العديد 
من العراقيل التي تعيق اال�ستثمار يف ما يتعلق مبراقبة امل�ساهمات وقواعد 
�سعر ال�سرف يف اجلزائر فيما تبقى فرن�سا اكرب جهة م�سغلة يف اجلزائر 

لكنها بداأت تخ�سر ح�س�سها يف ال�سوق امام ال�سني ودول اخرى.

ذلك  وانعك�س   .2014 عام  االوك��راين  النزاع  ان��دالع  منذ  رو�سيا  تهديدا 
البحر اال�سود وزيادة  التابعة لدول االطل�سي يف  ال�سفن  م�ساعفة دوريات 
ان ثلث دول يف االطل�سي هي  ي�سار اىل  امل�سركة.  والتمارين  التدريبات 
تركيا وبلغاريا ورومانيا تطل على البحر اال�سود. كما ان رو�سيا واوكرانيا 

وجورجيا اي�سا من الدول املطلة على هذا البحر.
وتخو�س اوكرانيا وجورجيا، من �سركاء حلف �سمال االطل�سي، نزاعا مع 
جمهوريات  اعلنوا  الذين  املتمردين  وت�سليح  بدعم  يتهمانها  التي  رو�سيا 

انف�سالية يف ارا�سيهما.
وتطمح جورجيا اىل االن�سمام حللف �سمال االطل�سي، وتاأمل يف ان ير�سل 
قادة احللف الذين يوؤكدون ان “الباب مفتوحا” منذ ع�سر �سنوات، ا�سارة 

ايجابية يف هذا ال�سدد خلل قمتهم يف بروك�سل يف متوز/يوليو 2018.
م���ع نظريهم  اج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة احل��ل��ف  ب��ع��د  ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ  وق����ال 
اجلورجي ميخائيل جانليدزه “لدى جورجيا كل ما حتتاجه للتقدم نحو 

االن�سمام«.
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هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

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

رخ�سة رقم:CN 1275599 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بطي حممد احمد �سيف املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امني جان حاجي بركات �ساه
تعديل وكيل خدمات/حذف بطي حممد احمد �سيف املزروعي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
البلط  العمال  تب�سم  ال�س�����ادة/حممد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والرخام  رخ�سة رقم:CN 1038760 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد غريب مبارك حارب العتيبة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيد علي حيدر �سيد ا�سفاق ح�سني �ساه %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عتيق احمد عبداهلل احمد رحمه املهريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد بوتا تب�سم حممد ب�سري
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ حممد تب�سم العمال البلط والرخام
MUHAMMAD TABASSUM TILING & MARBLE WORKS

اىل/�سنو برايت العمال البلط والرخام 
SNOW BRIGHT TILING AND MARBLE WORKS

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املركز املتكامل للعنايه بال�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1169470 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ع�سام عبداهلل عبا�س احمد العمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر ثعلوب �سامل حمد الدرعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد فا�سل حممد حمد ال�سام�سي

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/ املركز املتكامل للعنايه بال�سيارات
COMPLETE CAR CARE CENTER

اىل/املركز املتكامل للعنايه بال�سيارات 
COMPLETE CARE CENTER

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

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

امل�ستقبل لل�ستثمار العقاري ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1200847 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:كافترييا  باال�سم   CN رقم:1112334 
كوخ املدينة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1125172 باال�سم التجاري:كافترييا الكوخ 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  اجلديد  العربي 

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1133390 باال�سم التجاري:كافترييا الكوخ 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العربي 

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
النه�سة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخل�سراء للمقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1860599 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد �سعيد عامر �سامل املهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حمد �سعد �سعيد املهري

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هوم الين للديكور

رخ�سة رقم:CN 1008624 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهيل حمد حممد مرزوق العامري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف نا�سر خمي�س علي �سلطان ال�سام�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عدنان جربيل

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

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

لللكرونيات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1676229 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد فاروق علي ا�سلم من 39% اىل %29

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد نور الكبري حاجي حممد �ساه %10

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

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

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امازيغ العمال اجلب�س ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1055436 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد خلفان حميد فريح القبي�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سعيد خلفان حميد فريح القبي�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة نوري ال�سايف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حنان نوري ال�سايف
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/ امازيغ العمال اجلب�س ذ.م.م

AMAZIGH GEBS WORKS LLC
اىل/امازيغ العمال اجلب�س 

AMAZIGH GEBS WORKS
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12192 بتاريخ 2017/12/7

اإعــــــــــالن
للهواتف  الف�سي  ال�س�����ادة/اجلوال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة  رخ�سة رقم:CN 1944010 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ اجلوال الف�سي للهواتف املتحركة
AL JAWWAL AL FEDDI MOBILE PHONES

اىل/موديل للملب�س اجلاهزة 
MODEL OF READYMADE GARMENTS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع امللب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/21م   املودعة حتت رقم:  275466 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�س��م:  راك لل�سيافة القاب�سة �س.ذ.م.م
راأ�س اخليمة، �س.ب.:  والتطوير- حكومة  اال�ستثمار  االت�ساالت، مكتب  النخيل، مقابل  وعنوانه: منطقة 

12222، االمارات العربية املتحدة   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

النقل؛ اخلدمات اللوج�ستية؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحلت وال�سفر؛ نقل امل�سافرين والب�سائع؛ 
خدمات وكاالت ال�سفر؛ خدمات امل�سورة املتعلقة باالنتقال اإىل ومن الفنادق؛ خدمات وكاالت احلجز املتعلقة 
نقل  امل�سافرين؛  مرافقة  خ��دم��ات  لل�سفر؛  احلجز  خ��دم��ات  ال�سياحي؛  ال�سفر  معلومات  توفري  بال�سفر؛ 
امل�سافرين؛ خدمات وكاالت تنظيم الرحلت؛ توفري وتنظيم الرحلت؛ ت�سغيل الرحلت؛ تنظيم الرحلت 
بال�سائق؛ مواقف  ال�سيارات  ا�ستئجار  ال�سيارات؛ خدمات  قيادة  البحرية؛ خدمات حمل احلقائب؛ خدمات 
ال�سيارات؛ تاأجري ال�سيارات؛ خدمات �سيارات االأجرة؛ توفري معلومات ال�سفر مبا يف ذلك عرب �سبكة حا�سوب 

عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العلمة:    كتبت كلمة " �سفرك" باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.    
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/21م   املودعة حتت رقم:  275467 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�س��م:  راك لل�سيافة القاب�سة �س.ذ.م.م
راأ�س اخليمة، �س.ب.:  والتطوير- حكومة  اال�ستثمار  االت�ساالت، مكتب  النخيل، مقابل  وعنوانه: منطقة 

12222، االمارات العربية املتحدة   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ ت�سغيل مرافق التدريب للفنادق و�سناعة ال�سيافة؛ ت�سغيل 
اجلمنازيوم  �ساالت  مرافق  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرفيه؛  خدمات  احل�سانة؛  مدار�س 
ال�سباحة؛ تنظيم  التن�س؛ توفري مرافق برك  والنوادي ال�سحية؛ ت�سغيل ملعب اجلولف؛ توفري مرافق 
واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س والدورات التدريبية وور�س العمل واملعار�س التجارية واالجتماعات 
واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق امللهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفري مرافق ال�سينما؛ 
ركوب  مرافق  توفري  اال�ستجمام؛  مرافق  توفري  البولينج؛  اأزق��ة  مرافق  توفري  الريا�سية؛  املرافق  توفري 
اخليل و�سباقات اخليل؛ تدريب اخليول؛ تنظيم املناف�سات الريا�سية وم�سابقات الفرو�سية؛ توفري املعلومات 

املتعلقة بجميع هذه اخلدمات.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العلمة:    كتبت كلمة " �سفرك" باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  
اال�س��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/21م   املودعة حتت رقم:  275464 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�س��م:  راك لل�سيافة القاب�سة �س.ذ.م.م
راأ�س اخليمة، �س.ب.:  والتطوير- حكومة  اال�ستثمار  االت�ساالت، مكتب  النخيل، مقابل  وعنوانه: منطقة 

12222، االمارات العربية املتحدة   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

النقل؛ اخلدمات اللوج�ستية؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحلت وال�سفر؛ نقل امل�سافرين والب�سائع؛ 
خدمات وكاالت ال�سفر؛ خدمات امل�سورة املتعلقة باالنتقال اإىل ومن الفنادق؛ خدمات وكاالت احلجز املتعلقة 
نقل  امل�سافرين؛  مرافقة  خ��دم��ات  لل�سفر؛  احلجز  خ��دم��ات  ال�سياحي؛  ال�سفر  معلومات  توفري  بال�سفر؛ 
امل�سافرين؛ خدمات وكاالت تنظيم الرحلت؛ توفري وتنظيم الرحلت؛ ت�سغيل الرحلت؛ تنظيم الرحلت 
بال�سائق؛ مواقف  ال�سيارات  ا�ستئجار  ال�سيارات؛ خدمات  قيادة  البحرية؛ خدمات حمل احلقائب؛ خدمات 
ال�سيارات؛ تاأجري ال�سيارات؛ خدمات �سيارات االأجرة؛ توفري معلومات ال�سفر مبا يف ذلك عرب �سبكة حا�سوب 

عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العلمة:  كتبت كلمة "SAFARAK" باالحرف اللتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/06/21م   املودعة حتت رقم:  275465 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�س��م:  راك لل�سيافة القاب�سة �س.ذ.م.م
راأ�س اخليمة، �س.ب.:  والتطوير- حكومة  اال�ستثمار  االت�ساالت، مكتب  النخيل، مقابل  وعنوانه: منطقة 

12222، االمارات العربية املتحدة  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ ت�سغيل مرافق التدريب للفنادق و�سناعة ال�سيافة؛ ت�سغيل 
اجلمنازيوم  �ساالت  مرافق  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرفيه؛  خدمات  احل�سانة؛  مدار�س 
ال�سباحة؛ تنظيم  التن�س؛ توفري مرافق برك  والنوادي ال�سحية؛ ت�سغيل ملعب اجلولف؛ توفري مرافق 
واإجراء املوؤمترات واللقاءات واملعار�س والدورات التدريبية وور�س العمل واملعار�س التجارية واالجتماعات 
واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق امللهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفري مرافق ال�سينما؛ 
ركوب  مرافق  توفري  اال�ستجمام؛  مرافق  توفري  البولينج؛  اأزق��ة  مرافق  توفري  الريا�سية؛  املرافق  توفري 
اخليل و�سباقات اخليل؛ تدريب اخليول؛ تنظيم املناف�سات الريا�سية وم�سابقات الفرو�سية؛ توفري املعلومات 

املتعلقة بجميع هذه اخلدمات.
 الواق�عة بالفئة:  41 

الطلب.   منوذج  يف  مبني  هو  كما  اللتينية  و�سف العلمة:  كتبت كلمة "SAFARAK" باالحرف 
اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268445         بتاريخ :  2017/02/18
با�س��م: برييللي تاير ا�س. بي. ايه.

وعنوانه: فيايل بيريو اي األربتو برييللي، اأن. 25 ميلن، اإيطاليا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عجلت اأو اإطارات �سلبة لعجلت املركبات، العجلت اأو االإطارات الهوائية و/اأو �سبه الهوائية و/اأو ال�سلبة؛ 
عجلت املركبات؛ جنوط اأو جنطات عجلت؛ االأنابيب الداخلية والرغوات الداخلية للإطارات اأو عجلت 

املركبات 
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العلمة: عبارة FORMULA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  دي�سمرب 2017 العدد 12192
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عربي ودويل
اأخبار ال�شاعة : القد�س اأوًل وقبل كل �شيء 

بوتني يبقي تر�شحه لالنتخابات مو�شع ترقب 

رئي�س كوريا اجلنوبية يزور ال�شني 

•• اأبوظبي-وام:

حذرت ن�سرة اأخبار ال�ساعة من اأن اأي قرار يتجاوز القد�س وما قررته ال�سرعية 
الدولية ويجمع عليه املجتمع الدويل �ستكون له تداعيات خطرية و�سيقود اإىل 
غ�سب عارم على امتداد العاملني العربي واالإ�سلمي ويزيد من حالة التوتر 
التي تعانيها املنطقة ويغذي التطرف والعنف ف�سل عن كونه �سيقو�س جهود 

حتقيق ال�سلم .
ل���ل���درا����س���ات والبحوث  ال�������س���ادرة ع���ن م���رك���ز االم�������ارات  ال��ن�����س��رة -  وق���ال���ت 
اال�سراتيجية يف افتتاحيتها ام�س حتت عنوان “ القد�س اأوال وقبل كل �سيء” 
لنقل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  االأمريكي،  الرئي�س  توّجه  اأخ��ذ احلديث عن  -  يجب 
�سفارة الواليات املتحدة من تل اأبيب اإىل القد�س، واالعراف بالقد�س عا�سمة 
الإ�سرائيل بجدّية تاّمة، �سواء اأعلن ترامب، كما تتحّدث بع�س امل�سادر، ذلك 
ام�س االأربعاء اأو مّت تاأجيله؛ فمن �ساأن هذه اخلطوة اأن حتدث تغيرياً كلياً يف 
ال�سيا�سة االأمريكية التي كانت حتر�س على ترك امل�سائل اخللفية - برغم اأن 

القد�س لي�ست منطقة متنازعاً عليها - للمفاو�سات بني الطرفني.

ونبهت اىل ان هذا االأمر على قدر كبري من االأهمّية النعكا�ساته وتداعياته 
اخلطرية، وهذا ي�ستدعي بال�سرورة حتركاً عاجًل لي�س على م�ستوى جامعة 
واإمنا على م�ستوى دويل  االإ�سلمي فقط؛  التعاون  العربية ومنظمة  الدول 
اأي�ساً، وقد حذرت دولة االإم��ارات العربية املتحدة من تداعيات  اأو�سع  وعاملي 
خ��ط��رية ل��ه��ذه اخل��ط��وة ال��ت��ي �ست�سفي امل��زي��د م��ن ال��ت��ع��ق��ي��دات ع��ل��ى النزاع 
عملية  الإحياء  القائمة  احلثيثة  اجلهود  وتعطل  االإ�سرائيلي   - الفل�سطيني 

ال�سلم .
واأكدت ان القد�س حتظى مبكانة مقّد�سة لدى العرب وامل�سلمني وامل�سيحيني 
على حّد �سواء؛ وهي حمور عملية ال�سلم، وهي فوق هذا وذاك اأر�س حمتلة، 
من  يتجّزاأ  ال  ج��زء  اأنها  توؤكد  التي  الدولية  ال��ق��رارات  ع�سرات  �سدرت  وق��د 
العربية  الدول  يف عدوانها على  “اإ�سرائيل”  احتلتها  التي  العربية  االأرا�سي 
و�سرقاً مب��ا فيها م��ا ي�سّمى  ب��ل ه��ي وك��ل م��ا يرتبط بها غ��رب��اً  1967؛  ع��ام 

االآن “القد�س الغربية” يقعان �سمن قرار التق�سيم الذي اأ�سدرته اجلمعية 
تق�سيم  مبوجبه  مت  وال��ذي   ،1947 ع��ام  نوفمرب  يف  املتحدة  ل��لأمم  العامة 
اأر�س فل�سطني بني العرب، �سكان البلد االأ�سليني والقاطنني فيها منذ اآالف 
ال�سنني، واليهود، الذين قدموا اإليها مهاجرين من كل حدب و�سوب وقد مّت 
جتاوز هذا القرار منذ عقود، وما يجري احلديث عنه االآن هو االأرا�سي التي 
احتلت عام 1967 وهي ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ وهذه كّلها ت�سّكل 22 يف 

املئة من م�ساحة فل�سطني التاريخية. 
اإىل  الذهاب  قبولهم  وقبل  والفل�سطينيني  العرب  اأن  املعروف  “ من  وقالت 
تن�ّس على  اأمريكية مكتوبة  تلقوا �سمانات  ق��رن،  ربع  اأك��رث من  مدريد قبل 
ب�سبب  �سنوات  منذ  امل��وج��ودة  غري  بل  حتت�سر،  التي   - ال�سلم  عملية  اأ�س�س 
�سيا�سات االحتلل وتعّنته - وكانت تلك ال�سمانات ت�ستند اإىل قرارات جمل�س 
الذي يطلب �سراحة من   242 القرار  امللزمة، ويف مقّدمتها  الدويل  االأمن 

اإ�سرائيل االن�سحاب من االأرا�سي التي احتلتها عام 1967؛ وقد اأكدت االإدارات 
االأمريكية املتعاقبة مرجعية هذا القرار؛ كما �سدرت ع�سرات القرارات االأممية 
والبيانات من خمتلف دول العامل، مبا فيها الواليات املتحدة االأمريكية، التي 
تعترب اال�ستيطان يف ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س ال�سرقية غري �سرعي؛ 
وقد اأدان قرار جمل�س االأمن رقم 2334 - الذي �سدر يف دي�سمرب 2016 
ومل تعر�س عليه وا�سنطن، بل اعُترب امتناعها عن الت�سويت عليه دعماً له 
- اال�ستيطان االإ�سرائيلي يف االأرا�سي املحتلة، واأكد خمالفته للقانون الدويل 
وطالب باإزالته. وتابعت “ نحن هنا اأمام ق�سية وا�سحة وهي اأن القد�س كما 
املنتظرة؛  الفل�سطينية  للدولة  تكون عا�سمة  اأن  هي فل�سطني عربية ويجب 
وهذا اأمر يجمع عليه املجتمع الدويل الذي اأكد عرب املوؤمترات الكثرية التي 
وت�سريحات  املتكررة  الر�سمية  والبيانات  الفل�سطينية  الق�سية  حول  عقدت 
االأرا�سي  اإقامة دولة فل�سطينية على  املختلفة �سرورة  الدول  القادة وروؤ�ساء 
اأن تكون  1967 مبا فيها القد�س ال�سرقية؛ ومن ثم ال ُيت�سور  املحتلة عام 
اأن تكون عا�سمتها  هناك دولة فل�سطينية قابلة للحياة واال�ستمرار من دون 

القد�س«. 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ابقى الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني م�ساألة تر�سحه 
لوالية رئا�سية رابعة يف انتخابات اذار 
2018، مو�سع ترقب ووعد  مار�س 
ام�س االربعاء جموعا من املتطوعني 

باتخاذ قرار يف القريب العاجل.
وردا على متطوع �ساأله حول احتمال 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  م�ساركته 
مبهم  ب�سكل  اج��اب  ا�سهر،  اأربعة  بعد 

“�ساأكون دائما معكم«.
املوؤلفة  ام��ام اجلموع  بوتني  واأ���س��اف 
الذين  املتطوعني  ال�سبان  االف  من 
ي��ع��م��ل��ون يف خم��ت��ل��ف امل��ن��ظ��م��ات غري 
بالغ  ق����رار  دائ���م���ا  “انه  احل��ك��وم��ي��ة، 
احلافز  الأن  ���س��خ�����س،  الأي  االه��م��ي��ة 

يجب ان ياأتي فقط من الرغبة يف جعل 

احلياة اف�سل يف هذا البلد«.
ونقل التلفزيون كلمة الرئي�س بوتني.

و�ساأل بوتني احل�سور “اذا ما اتخذت هذا القرار، فهل 
القريبني  ودع��م  دعمكم  على  اح�سل 
الرد  اىل  ف�سارعوا  افكاركم”؟،  م��ن 

قائلني “نعم«.
“افهم  ال���ق���ول  اىل  ب��وت��ني  وخ��ل�����س 
ان ه����ذا ال���ق���رار ي��ج��ب ان ي��ت��خ��ذ يف 
وعندما  و�سُيتخذ.  العاجل،  القريب 
اتخذه، �ساأتذكر حمادثتنا اليوم وردة 

فعلكم«.
وي�����س��ك ع���دد قليل م��ن امل��راق��ب��ني يف 
يتوىل  ال����ذي  ب��وت��ني  ف���لدمي���ري  ان 
الرئا�سة يف رو�سيا منذ اكرث من 17 
عاما، �سيكون مر�سحا الإعادة انتخابه 
لوالية رابعة يف انتخابات اذار مار�س، 

على رغم مماطلة الكرملني.

 •• �صيول-اأ ف ب:

االأ�سبوع  اإن  ج��اي  م��ون  ال�سمالية  كوريا  رئي�س  يقوم 
املقبل بزيارة اإىل ال�سني لبحث ملف كوريا ال�سمالية 
وموا�سيع اأخرى، على ما اأعلن مكتبه، و�سط موؤ�سرات 
اإىل حراك دبلوما�سي يف منطقة ي�سودها توتر �سديد 

ب�ساأن برناجمي بيونغ يانغ النووي وال�ساروخي.
واأعلن عن هذه الزيارة يف وقت اأجرى م�ساعد االأمني 
االأمريكي  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  املتحدة  ل��لأمم  ال��ع��ام 
جيفري فيلتمان حمادثات مع م�سوؤول كوري �سمايل 

كبري خلل زيارة نادرة اإىل بيونغ يانغ.
لبحث  ال�سمالية  كوريا  اإىل  الثلثاء  فيلتمان  وو�سل 
بح�سب  م�سركني”  وق��ل��ق  اه��ت��م��ام  ذات  “م�سائل 

ت�سريحات االأمم املتحدة.
وناق�س امل�سوؤول الدويل مع نائب وزير اخلارجية باك 
واالأمانة  ال�سمالية  كوريا  بني  “التعاون  كوك  ميونغ 
العامة للأمم املتحدة وم�ساعدة وكاالت تابعة للأمم 

ذات  امل�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�سمالية  لكوريا  املتحدة 
على ما اأوردت وكالة اأنباء كوريا  االهتمام امل�سرك”، 

ال�سمالية.
وج��اءت زي��ارة فيلتمان، االأوىل مل�سوؤول دويل من هذا 
امل�ستوى منذ 2010، بعد اأقل من ا�سبوع على اإطلق 
اأن  اأك���دت  ج��دي��دا  بال�ستيا  �ساروخا  ال�سمالية  ك��وري��ا 

بو�سعه ا�ستهداف الواليات املتحدة.
واأو�سح مكتب مون اأن جدول اأعمال الرئي�س الكوري 
اجل��ن��وب��ي خ���لل ل��ق��ائ��ه م���ع ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي �سي 
ال�سبل  ب��ح��ث  �سيت�سمن  امل��ق��ب��ل  اال���س��ب��وع  جينبينغ 
الكفيلة باإيجاد “ت�سوية �سلمية مل�ساألة كوريا ال�سمالية 

النووية«.
وق�����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م اخل���ارج���ي���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة غينغ 
دولية  “م�سائل  الزيارة بحث  �سيتم خلل  اإنه  �سوانغ 
�سبل  ذل��ك  يف  مب��ا  م�سرك”  اه��ت��م��ام  ذات  واإقليمية 
يف  النووية  امل�سالة  يف  والتن�سيق  االت�����س��االت  “زيادة 

�سبه اجلزيرة الكورية«.

امل������ت������ع������ددة مب���ن���ط���ق���ة ال���������س����رق 
االأو�سط.

واأ�����س����ار ت��ي��ل��ر���س��ون اأي�����س��ا خلل 
اجتماع لوزراء خارجية دول حلف 
اإىل  بروك�سل  يف  االأطل�سي  �سمال 
على  اتفقوا  الغربيني  احللفاء  اأن 
عدم تطبيع العلقات مع رو�سيا.

التاأكد  م��و���س��ك��و  م�����س��وؤول��ي��ة  م���ن 
يف  ���س��وري��ا  حليفتها  م�ساركة  م��ن 
حمادثات ال�سلم ال�سورية بقيادة 

االأمم املتحدة.
لتيلر�سون  الت�سريح  هذا  وي��ربز   
رو�سيا  على  ال��غ��رب  اعتماد  م��دى 
يف م�ساعي التعامل مع ال�سراعات 

الن�سحاب املقاتلني املوالني الإيران 
اهلل  ح��زب  فيهم  �سوريا، مبن  من 
وا�سنطن  تعتربه  ال��ذي  اللبناين 

منظمة اإرهابية.
اخلارجية  وزي����ر  ق���ال  ذل����ك،  اىل 
ام�س  تيلر�سون  ريك�س  االأمريكي 
اأن  ت���رى  وا���س��ن��ط��ن  اإن  االأرب����ع����اء 

املحررة«.
و�سدد باهون على اأن هناك تهدئة 
�سيا�سية ال يزال يتعني العمل على 
الرو�سي  االأداء  منتقداً  حتقيقها، 

يف �سوريا.
باأنه  االع��ت��ق��اد  ي��ج��ب  “ال  وق����ال: 
مبجرد مقتل اآخر مقاتلي تنظيم 
�سوريا  ق��وات  عن  �سنتخلى  داع�س 

•• عوا�صم-وكاالت:

البنتاغون  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  اأك����د 
املتحدة  الواليات  اإن  باهون  اأري��ك 
لها يف  بوجود ع�سكري  �ستحتفظ 
ك��ان ذل��ك �سرورياً،  ���س��وري��ا ط��امل��ا 
ق��د تثري غ�سب  وذل��ك يف خطوة 
الرئي�س  حليفتي  واإي����ران  رو�سيا 

ال�سوري ب�سار االأ�سد.
�سنحتفظ  ب��������اه��������ون:  وق������������ال 
ال�سرورة،  دعت  طاملا  بالتزاماتنا 
ل����دع����م ����س���رك���ائ���ن���ا وم����ن����ع ع�����ودة 
هذا  اإىل  االإره���اب���ي���ة  اجل���م���اع���ات 

البلد.
حالياً  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وتن�سر 
على  ج�����ن�����دي   2000 ق�����راب�����ة 
قوات  بينهم  ���س��وري��ا،  يف  االأر������س 
�سوريا  ق����وات  ي��دع��م��ون  خ��ا���س��ة، 
امل���ع���رك���ة �سد  ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
امل��ت��ط��رف��ني. واأو����س���ح ب���اه���ون اأن 

ال��ت��زام��ات ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة يف 
�سروط،  مب��وج��ب  �ستكون  �سوريا 
زمني  ج�����دول  ي���وج���د  ال  اأن�����ه  اأي 
اأم  �ستن�سحب  كانت  اإذا  م��ا  يحدد 

ال.
واأ�سار اإىل اأن االن�سحاب الع�سكري 
للواليات املتحدة مرتبط بالو�سع 

على االأر�س يف �سوريا.
�سمان هزمية  اأج��ل  “من  وق���ال: 
داع�س، يجب على التحالف التاأكد 
ا�ستعادتها  اأو  ع��ودت��ه��ا،  ع���دم  م��ن 
التاآمر  اأو  خ�سرتها  التي  املناطق 

ل�سن اعتداءات يف اخلارج«.
�سروري  اأم�����ر  “هذا  اأن  وت���اب���ع 
حل���م���اي���ة وط���ن���ن���ا وال������دف������اع عن 
�ستحتفظ  و���س��رك��ائ��ن��ا،  ح��ل��ف��ائ��ن��ا 
ع�سكري  بوجود  املتحدة  الواليات 
ملكافحة  �سروط  �سمن  �سوريا  يف 
االإرهابيون  ي�سكله  الذي  التهديد 
املناطق  يف  اال���س��ت��ق��رار  وحت��ق��ي��ق 

الدميقراطية حليفتنا«.
املتحدة  ال�����والي�����ات  اأن  واأردف 
�ستوا�سل بذل اجلهود ال�سرورية 
م�����ن اأج��������ل م���ك���اف���ح���ة االإره���������اب 
االأر�س  على  اال�ستقرار  وحتقيق 

يف �سوريا.
واو�سح باهون اأن حتقيق اال�ستقرار 
العامة  اخلدمات  “ا�ستعادة  يعني 
عمليات  وت���ن���ف���ي���ذ  االأ����س���ا����س���ي���ة، 
اإزال���ة االأل��غ��ام وت��وزي��ع م�ساعدات 
الواليات  اأن  اإىل  ولفت  اإن�سانية«. 
املتحدة تريد اأي�ساً م�ساعدة قوات 
����س���وري���ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى اأن 
دائمة  حملية  اأمن  “قوات  ت�سبح 

ومكتفية ذاتياً ومتنوعة عرقياً«.
ال�سعب  واأع��ل��ن��ت وح����دات ح��م��اي��ة 
لقوات  الفقري  العمود  الكردية، 
�سوريا الدميقراطية، طرد تنظيم 
داع�����س م��ن ���س��رق نهر ال��ف��رات يف 
احلدودية  ال�����زور  دي���ر  حم��اف��ظ��ة 

مع العراق بدعم رو�سي واأمريكي 
على حد �سواء.

وك��ان��ت ت��رك��ي��ا اأع��ل��ن��ت اأن��ه��ا تلقت 
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  م���ن  ت��ط��م��ي��ن��ات 
لوحدات  االأ�سلحة  ت�سليم  بوقف 
التي  ال���ك���ردي���ة  ال�����س��ع��ب  ح��م��اي��ة 

ت�سنفها اأنقرة اإرهابية.
البنتاغون  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
بجزء  ���س��وى  ت��ُق��م  مل  رو���س��ي��ا  اإّن 
االإره���اب يف  من عمليات مكافحة 
االأرا����س���ي ال�����س��وري��ة، م��ع��ت��رباً اأن 
ي�سكل  مل  داع�س  تنظيم  مكافحة 

اأولوية ملو�سكو يف �سوريا.
اأن رو���س��ي��ا لي�س  ب��اه��ون  واأ����س���اف 
اأي خطة  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا 
الإنهاء احلرب االأهلية يف �سوريا اأو 
اأدت  التي  االأ�سا�سية  امل�ساكل  حلل 

اىل ظهور التنظيم.
كذلك �سدد باهون على اأن رو�سيا 
التو�سل  اإىل  بجدية  ت�سعى  “ال 

•• عوا�صم-وكاالت:

ع��ل��وي يف  ال��ب��اح��ث ح�سمت  ك��ت��ب 
االإجنليزي،  العربية  قناة  موقع 
امل�ستمرة  ال��ت��ط��ورات  و���س��ط  اأن����ه 
تلجاأ  االأو���س��ط،  ال�سرق  اأن��ح��اء  يف 
يائ�سة  اإج������������راءات  اإىل  اإي���������ران 
وبينما  م����راج����ع.  دور  الإن����ق����اذ 
% من اليمن   85 متت ا�ستعادة 
م��ن ق��ب��ل ال��ت��ح��ال��ف امل���دع���وم من 
ال�����س��ع��ودي��ة، اأف������ادت ت��ق��اري��ر عن 
اأطلقته  بالي�ستي  �ساروخ  اإط��لق 
امليلي�سيات احلوثية املدعومة من 
ال�سعودية  االأرا����س���ي  على  اإي����ران 
م��دي��ن��ة خمي�س  ق����رب  اخل��م��ي�����س 

م�سيط جنوب-غرب اململكة. 
اإىل قرب  اإ�سارات  ثمة  �سوريا  ويف 
العدائية  ل���لأع���م���ال  ح���د  و����س���ع 
اأعوام  �سبعة  نحو  بعد  امل�ستمرة 
تقرب من النزف الدامي. وهذا 
ي��ت��ع��ار���س م��ع م�����س��ال��ح اإي�����ران يف 
الوقت الذي يزدهر هذا النظام يف 
مناخ عدم اال�ستقرار خارج حدوده 
االإ�سطراب  ج��ذوة  على  للحفاظ 
بعيداً  االنتباه  وحتويل  م�ستعلة 

عن م�ساكله املحلية يف الداخل. 
النظر  وج��ه��ات  اأن  ع��ل��وي  وراأى 
يقودنا  ال�سليم  واحل�س  املعروفة 
بع�س  اأن  م��ف��اده��ا  خ��ل���س��ة  اإىل 
االإج��راءات املعينة توؤ�سر اإىل قوة 
اإيران، ولكن هذا املقال يهدف اإىل 
ق��ول خ��لف ذل��ك، واإن اإي���ران، يف 
هذه االأيام، مرغمة على االختيار 

بني ال�سيئ واالأ�سواأ. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

حمررة  دوب����وي،  بياتري�س  لفتت 
االأمريكية،  نيوزويك  جملة  ل��دى 
األ�سنة بع�س  لت�ساوؤالت وردت على 
اأ�سرطة  ع���ر����س  اإث������ر  اخل��������رباء، 
ب��ي��ع رج����ال ون�ساء  م�����س��ورة ح���ول 
ال��دور الذي لعبته  ب�ساأن  يف ليبيا، 
ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اإدارة 
اأوب���ام���ا، يف زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رار يف 
من  �سنوات  �ست  بعد  البلد،  ذل��ك 

اإ�سداره اأمراً بغزوه.
ملا  امل��ح��ررة  ت�سري  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
التدخل  اأع���ق���اب  يف  اأوب���ام���ا  ق��ال��ه 
2011، وعندما مت  االأمريكي يف 
خلع الرئي�س الليبي ال�سابق معمر 
اأكرب  ك���ان  ذل���ك  اأن  ال���ق���ذايف، م���ن 
ويوافقه  عهده،  يف  ارتكب  خطاأ” 
ال��راأي��ه بع�س اخل��رباء، وق��ال اآالن 
ك���وب���رم���ان، اأ����س���ت���اذ م�����س��اع��د لدى 
امل�سوؤولية  “تقع  تك�سا�س  جامعة 

قاذفات اأمريكية حتلق فوق 
�شبه اجلزيرة الكورية 

•• �صول-وكاالت:

الكورية  ي���ون���ه���اب  وك����ال����ة  ق���ال���ت 
اجلنوبية للأنباء نقًل عن م�سدر 
من  اأمريكية  ق��اذف��ات  اإن  ع�سكري 
�ستحلق  الن�سر  بي  بي-1  ال��ط��راز 
ام�س  الكورية  اجلزيرة  �سبه  ف��وق 
اإط�����ار ت���دري���ب جوي  االأرب����ع����اء يف 
م�سرك ووا�سع النطاق مع كوريا 

اجلنوبية هذا االأ�سبوع.
ت��اأت��ي ال��ت��دري��ب��ات، ال��ت��ي ب���داأت يوم 
اجلمعة،  ح��ت��ى  وت�ستمر  االإث���ن���ني 
ال�سمالية  ك��وري��ا  اخ��ت��ربت  بعدما 
�سواريخها  اأك��رث  باأنه  و�سفته  ما 
البالي�ستية العابرة للقارات تطوراً 
الواليات  اإىل  الو�سول  وق��ادر على 
ال�سمالية  املتحدة.  وحذرت كوريا 
دفع  �ساأنها  من  التدريبات  اأن  من 
حافة  اإىل  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه 

حرب نووية.
ومل يتمكن م�سوؤول بوزارة الدفاع 
الكورية اجلنوبية من تاأكيد تقرير 

يونهاب.

االنخراط مبا�سرة يف اليمن عرب 
اإجراءات برية اأو جوية اأو بحرية. 
كما اأن اإطلق اإيران �سورايخ من 
اليمنية  االأرا����س���ي  اإىل  اأرا���س��ي��ه��ا 
احلكومة  ل�����س��ي��ط��رة  اخل��ا���س��ع��ة 
االأرا�������س������ي  ع����ل����ى  اأو  ال���ي���م���ن���ي���ة 
ال�������س���ع���ودي���ة، ه���ي م�����س��األ��ة خ���ارج 

النقا�س. 
واأ�سار علوي اإىل اأن اخليار املتبقي 
ه����و ت���ه���ري���ب ال�������س���لح واأج��������زاء 
احلوثيني  ل����دع����م  ال���������س����واري����خ 
وجتهيزها  ال�����س��واري��خ  وجت��م��ي��ع 
ل�����س��رب اأه������داف ���س��ع��ودي��ة. وقد 
ت�سدت وحدات الدفاع اجلوي يف 
الريا�س عن اأرا�سيها. وعلى رغم 

 انخراط اإيراين مبا�ضر 
ومع خروج اليمن عن ال�سيطرة، 
ت�سعى طهران يائ�سة اإىل اإجراءات 
خمتلفة للحفاظ على ماء الوجه 
رغ������م ن���ك�������س���ات خ����ط����رية. وه����ذا 
بني  املميتة  اال�ستباكات  يت�سمن 
املوالية  وت��ل��ك  ال��ق��وات احل��وث��ي��ة 
ال���راح���ل ع��ل��ي عبداهلل  ل��ل��رئ��ي�����س 
للخطر  ي���ع���ر����س  مم����ا  ����س���ال���ح، 

امل�سالح امل�ستقبلية الإيران. 
وا�سحة.  اليمن  يف  ال��ظ��روف  اإن 
اأن ط��ه��ران تدعم  ول��ي�����س خ��اف��ي��اً 
احلكومة  �سد  ال�سيعة  احلوثيني 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل����ع����رف ب���ه���ا دول����ي����اً. 
وم��ع ذل��ك ف���اإن اإي����ران ال ميكنها 

ك��ل امل��اآ���س��ي، فقد ُت��رك��ت م��ع خيار 
وحيد، اإما موا�سلة هذه االأفعال، 
او التخلي عن �سيا�ستها يف اليمن 

والقبول بالهزمية. 

وقف دعم احلوثيني
واأ�ساف اأنه من اأجل جعل االأمور 
اأ����س���واأ، ت��ب��ن��ى ال���ربمل���ان االأوروب�����ي 
م���وؤخ���راً ق����راراً ي��دع��و اإي����ران اإىل 
وقف دعمها للحوثيني. وبغالبية 
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نائباً فقط، ندد الربملان االأوروبي 
ال�سواريخ  احل��وث��ي��ني  ب���اإط���لق 
على امل�سالح ال�سعودية، خ�سو�ساً 
الريا�س ومطار  امل��دين يف  املطار 

بنغازي،  اإنقاذ مدنيني يف  اأم��ًل يف 
م����ن ال����ذي����ن ا���س��ت��ه��دف��ت��ه��م ق����وات 
القذايف وطائراته، بعدما انتف�سوا 
وخرجوا اإىل ال�سوارع �سد حكمه. 
وقال كوبرمان: عندما تدمر دولة 
وت��ت��خ��ل��ى ع���ن اإع�����ادة ب��ن��ائ��ه��ا، اأنت 
اأن  اأعتقد  وال  فا�سلة.  دول��ة  تخلق 
اأ�سواأ ما يجري يف ليبيا هو جتارة 

الرق. 

خطة اإنقاذ
اإنق�اذ  خل���ط���ة  امل�����ح�����ررة  وت���ل���ف���ت 
و����س���ع���ت���ه���ا امل����ن����ظ����م����ة ال����دول����ي����ة 
ما  اإع����ادة  اأج�������ل  م��ن  للهج�������رة 
اإل�ى  مهاج��������ر   15،000 ب�  يقدر 
بحلول  واإخ����راج����ه����م،  اأوط���ان���ه���م، 
نهاي������ة العام، من مراكز اعتق�������ال 

يف ليبيا.
املتحدثة  ميلم��ان،  جويل  وقالت������ 
للهجرة،  ال��دول��ي��ة  املنظمة  با�سم 
ظ�����روف  “كانت  ل�����ن�����ي�����وزوي�����ك: 

على عاتق اإدارة باراك اأوباما. لقد 
ل�سقوط  اأدى  ال��ذي  ال��ق��رار  اتخذ 

القذايف. 

جتاوزات
وك�سفت حتقيقات م�سورة ن�سرتها 
عن  االأمريكية  اإن  اإن  �سي  حمطة 
جت����اوزات حل��ق��وق االإن�����س��ان وقعت 
ال��رق، يزعم  يف ليبيا، منها جت��ارة 
ن���اجت���ة ع����ن تدخل  اأن����ه����ا  خ������رباء 
املحطة  ع��ر���س��ت  ف��ق��د  اأم���ري���ك���ي. 
ي��ب��اع��ون لقاء  مل��ه��اج��ري��ن  ����س���وراً 
يف  ال��واح��د  لل�سخ�س  دوالر   400
بيع  ع��ن  تقارير  رغ��م  م��زاد علني، 
اأ���س��خ��ا���س م��ق��اب��ل ���س��ع��ر ي��ق��ل عن 

200 دوالر.

دولة فا�ضلة
وتذكر دوبوي كيف �سنت الواليات 
املتحدة، يف اإطار حتالف مع الناتو، 
 ،2011 ع��ام  يف  ليبيا،  يف  عملية 

اال���س��ت��غ��لل ���س��دي��دة ال�����س��وء قبل 
�س�����نوات، وازدادت الي������وم �س������وءاً«.

وب��ح�����س��ب امل���ن���ظ���م���ة، مت����ت اإع������ادة 
اإىل  م��ه��اج��ر  األ�����ف   700 ح�����وايل 
اإىل  يتطلعون  كانوا  بعدما  ليبيا، 
املتو�سط.  ع����رب  ل����لإب����ح����ار  مم����ر 
وي��ت��ج��ه م��ه��اج��رون ب�����االآالف نحو 
اأوروب�������ا ه���رب���اً م���ن ح����روب وعنف 
وف��و���س��ى يف ب��ل��دان��ه��م، وب��ح��ث��اً عن 

فر�س عمل وحياة اأف�سل.
الدولية  ال��ه��ج��رة  م��ن��ظ��م��ة  ول��ك��ن 
22،500 مهاجر، من  اأن  وجدت 
اأجل  الذين خاطروا بحياتهم من 
اأو  م��ات��وا  ق��د  اأوروب�����ا،  اإىل  ال�سفر 

اختفوا، منذ عام 2014. 

راأي اآخر
يف  اأ�ستاذ  الكيخيا،  من�سور  ولكن 
تك�سا�س،  يف  اأنطونيو  �سان  جامعة 
واخلبري يف �سوؤون ال�سرق االأو�سط، 
يرى اأن “اإدارة اأوباما اأنقذت حياة 

امللك خالد الدويل. 
ولفت اإىل اأن تقريراً �سرياً للجنة 
االأمم  يف  ال���ع���ق���وب���ات  م����راق����ب����ة 
ال�سواريخ  اأن  ك�����س��ف  امل���ت���ح���دة 
اأطلقها  التي  االأربعة  البالي�ستية 
اليمن  من  احلوثيون  املتمردون 
هي  ال�سنة،  ه��ذه  ال�سعودية  على 

من ت�سميم اإيران و�سناعتها. 

�ضوريا
وحتدث علوي عن ذهنية مماثلة 
�سوريا.  يف  االإي����راين  ال�سلوك  يف 
من  ال13  يف  ب�سبي  وا�ست�سهد 
االإعلم  و�سائل  على  ظهر  العمر 
امليلي�سيات  م��ع  يقاتل  االإي��ران��ي��ة 
اإي�����ران يف مدينة  م���ن  امل��دع��وم��ة 
الزور  دي��ر  مبحافظة  ال��ب��وك��م��ال 

ال�سورية. 
حمافظة  م��ن  اإن���ه  ال�سبي  وق���ال 
اإيران. ومعلوم  مازدران يف �سمال 
اأن القانون الدويل يحظر جتنيد 
نف�سه  ال�سبي  وو�سف  االأط��ف��ال. 
وهو  املقام”،  ع��ن  “مدافع  ب��اأن��ه 
تعبري ي�ستخدمه النظام االإيراين 
اإىل  ب��ري��ة  ق���وات  اإر���س��ال��ه  لتربير 

�سوريا والعراق. 
اأن  م��ف��اده  ا�ستنتاج  اإىل  وت��و���س��ل 
يف  نهاية  ال  ما  اإىل  الفو�سى  زرع 
الواحدة  العراقيل  واإيجاد  اليمن 
�����س����وري����ا، هما  االأخ��������رى يف  ت���ل���و 
املقابل  ويف  اإي�����ران.  اأج���ن���دة  ع��ل��ى 
قوي  دويل  جهد  اإىل  حاجة  ثمة 
اإيران  طموحات  ملواجهة  وموحد 

وردعها مرة واحدة واإىل االأبد. 

�سيدمر  ك����ان  ال���ق���ذايف  الأن  اآالف 
لتقلب  امل��ح��ررة  وتلفت  بنغازي”. 
وج����ه����ات ن���ظ���ر ال���رئ���ي�������س احل����ايل 
االأمريكي.  التدخل  ب�ساأن  ترامب 
التدخل  اإن  فقد قال ترامب يوماً 
�سرورياً،  ك��ان  ليبيا  يف  االأمريكي 
وم���ن ث���م ق���ال اإن ل��ي��ب��ي��ا ال���ي���وم يف 

حالة اأ�سواً مما كانت عليه يف عهد 
القذايف. 

ترامب  ق��ال  ني�سان(،  اإب��ري��ل)  ويف 
الأمريكا يف ليبيا  اإن��ه ال يرى دوراً 
���س��وى يف حم���ارب���ة داع�������س. ومنذ 
بداأت  االأخ���ري،  اأي��ل��ول(   ( �سبتمرب 
امل���ت���ح���دة ح��م��ل��ة جوية  ال����والي����ات 

ليبيا.   يف  داع���������س  م��ق��ات��ل��ي  ����س���د 
م�سوؤول  م�����ي�����زران،  ك�����رمي  وق������ال 
رفيق  م��رك��ز  ل��دى  امل�ستوى  رف��ي��ع 
التابع  االأو���س��ط  لل�سرق  احلريري 
اأن  “اآمل  كاون�سيل:  للأتلنتيك 
اأكرب  اهتماماً  ترامب  اإدارة  تبدي 

بت�سوية الو�سع يف ليبيا«. 

تيلر�ضون: على مو�ضكو التاأكد من م�ضاركة دم�ضق يف حمادثات ال�ضالم 

البنتاغون يلمح اىل اإبقاء الوجود الأمريكي يف �شوريا

طهران ت�ضعى يائ�ضة للحفاظ على ماء الوجه 

زرع الفو�شى يف �شوريا واليمن على اأجندة اإيران

متت اإعادة حوايل 700 األف مهاجر 

نيوزويك: جتارة الرق لي�شت اأ�شواأ ما يح�شل يف ليبيا
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الفجر الريا�ضي

دب��ي عند  �سواطئ جمريا يف  ت�سهد   
غد  ي��وم  من  ع�سرا  الثالثة  ال�ساعة 
���س��ب��اق اجلولة  اإق���ام���ة  -اجل���م���ع���ة- 
بطولة  من  اخلتامية  وقبل  الرابعة 
املحلية  ال�����س��راع��ي��ة  ل���ل���ق���وارب  دب����ي 
نادي دبي  ينظمه  والذي  قدما   22
الدويل للريا�سات البحرية يف اإطار 
املو�سم  ل�سباقات  الزمني  الربنامج 

الريا�سي 2018-2017.
النادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأكملت 
والتح�سريات  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ك���اف���ة 
ياأخذ  وال��������ذي  ال�������س���ب���اق  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
النواخذة  جميع  لدي  كبرية  اأهمية 
وال���ب���ح���ارة امل�����س��ارك��ني ك���ون���ه ميثل 
اخلتامية  وق��ب��ل  ال���راب���ع���ة  اجل���ول���ة 
طرق  مفرق  مبثابة  �ستكون  والتي 
اخلتام  حم��ط��ة  اإىل  ال��و���س��ول  ق��ب��ل 
اللجنة  دب���ي. واع��ت��م��دت  ب��ط��ول��ة  يف 
امل��ن��ظ��م��ة ب����اإ�����س����راف ه�����زمي حممد 
ال�����س��ب��اق��ات يف  اإدارة  ال��ق��م��زي م��دي��ر 
لل�سباق  ال��زم��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  ال��ن��ادي 
و�����س����ول جميع  ي��ت�����س��م��ن  وال��������ذي 
القوارب امل�ساركة اإىل نقطة التجمع 

االأوىل عند ال�ساعة الثانية من بعد 
الظهر متهيدا النطلقة ال�سباق يف 
و�سيتم  ع�سرا  الثالثة  ال�ساعة  متام 
تتويج  مبا�سرة  ال�سباق  نهاية  بعد 
ال��ف��ح�����س الفني  االأب���ط���ال واإج������راء 
امل�ساركة  ال����ق����وارب  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى 
واحل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى امل��راك��ز م��ن االأول 
العا�سر. ووج��ه هزمي حممد  وحتى 
ال�����س��ب��اق��ات يف  اإدارة  ال��ق��م��زي م��دي��ر 
النواخذة  اإىل جميع  الدعوة  النادي 
اإجراءات  والبحارة ب�سرعة ا�ستكمال 
الت�سجيل  واالإفادة بذلك اليوم قبل 

يف  الر�سمية  العمل  مواعيد  انتهاء 
النادي م�سريا اإىل اأن اللجنة املنظمة 
يوم  اليوم  ال�سباق  ي�سجل  اأن  تتوقع 
غ���دا م�����س��ارك��ة ك��ب��رية ت��ع��ك�����س مدي 
ال�سباقات  به  الذي حتظي  االهتمام 

البحرية يف االإمارات.

وحر�س على االإ�سادة بالدور املتميز 
ال�سركاء  ي��ق��دم��ه  ال�����ذي  وال���ك���ب���ري 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  من 
العامة  القيادة  بينها  ومن  الوطنية 
املن�سات  حماية  وجهاز  دبي  ل�سرطة 
ال�سرب  )قيادة  وال�سواحل  احليوية 

للدفاع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة  ال����راب����ع( 
املدين بدبي وموؤ�س�سة دبي للإعلم 
وموؤ�س�سة  ال��ري��ا���س��ي��ة(  دب���ي  )ق��ن��اة 
ياأ�س  )ق����ن����اة  ل�����لإع�����لم  اأب����وظ����ب����ي 
ال��ري��ا���س��ي��ة( و���س��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي 

امللحية.

لكرة  دو  اأب����ط����ال  م��ن�����س��ة  اأع���ل���ن���ت 
القدم بال�سراكة مع رابطة الدوري 
فئة  ليغا” اإ���س��اف��ة  “ال  االإ���س��ب��اين 
مدار�س  ل��ك��اأ���س  ع���اًم���ا   12 حت���ت 
12 و  وف�����ئ�����ات حت�����ت  االإم�������������ارات 
فرجان  كاأ�س  اإىل   عاًما   14 حتت 
الأهمية  اإدراًك�������ا  وذل����ك  االإم�������ارات 
اك��ت�����س��اف وت���ط���وي���ر م���واه���ب ُك���رة 

القدم يف �سن ُمبكرة.
ي�سمح التو�سع الذي اأجرته املن�سة 
باملُ�ساركة  �سًنا  االأ���س��غ��ر  للمواهب 
القدم  ل��ك��رة  دو  اأب���ط���ال  من�سة  يف 
اكت�سافهم  ف��ر���س��ة  ل��ه��م  يتيح  ك��م��ا 
ودعوتهم  ليغا  ال  ك�سايف  ِق��ب��ل  م��ن 
ليغا  ال  دو  م��رك��ز  اإىل  ل��لن�����س��م��ام 
هو  تو�سع  ال��ذي  العالية  للكفاءات 

االآخر ل�سم فئة حتت 12 عاًما.
الكفاءات  مركز  اأن  بالذكر  جدير 
اللعبني  ي�����س��م  ال�����ذي  ال��ع��ال��ي��ة 
ُم��درب��ي ال  وُي��دي��ره  بالدعوة فقط 
التدريب  ُط���رق  اأح���دث  ُي��ق��دم  ليغا 
ت��ت��واف��ق مت��اًم��ا مع  وال��ت��ي  العاملية 
اأندية  يف  املُتبعة  التدريب  اأ�ساليب 

اأخرجت  وال��ت��ي  باإ�سبانيا  ال�سباب 
ل��ل��ع��امل اأف�����س��ل الع��ب��ي ُك���رة القدم 

على االإطلق.
تو�سع  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���س  ويف 
امل��ن�����س��ة ق���ال ع��ب��د ال���واح���د جمعة 
االإعلم  لرئي�س  التنفيذي  النائب 

ل�سركة  امل���وؤ����س�������س���ي  واالت���������س����ال 
املتكاملة:”  للت�ساالت  االإم���ارات 
اإع����لن ال��ي��وم ب��ت��و���س��ع امل��ن�����س��ة هو 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��ل��ب املُ���ت���زاي���د على 
اإتاحة املزيد من الُفر�س للعبني 
من جميع اأنحاء البلد، كما يعك�س 

التزامنا يف دو نحو اإتاحة الُفر�سة 
للعبني ال�سباب لتحقيق اأحلمهم 
واإعدادهم ملمار�سة ُكرة القدم على 
م�ستوى احرايف، ف�سًل عن تعزيز 
اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ل��ت��ط��وي��ر ُك���رة 
العربية  االإم���ارات  يف  ال�سباب  ق��دم 

املُتحدة«.
عاًما   12 حت��ت  فئة  اإ���س��اف��ة  تعني 
اأن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  دو  اأب���ط���ال  ملن�سة 
لديهم  �سنوات   9 �سن  من  االأوالد 
الُفر�سة للمرة االأوىل يف االإمارات 
اكت�سافهم  ليتم  املُ��ت��ح��دة  العربية 
من قبل ك�سايف ال ليغا اأقوى دوري 
التدريبات  وت��ل��ق��ي��ه��م  ال���ع���امل  يف 
املُعتمدين  ليغا  ال  ُمدربي  يد  على 
من االحت��اد االأوروب���ي لكرة القدم 
ُك���رة ال��ق��دم على  واإع���داده���م للعب 
حملًيا  اح����راف����ي����ة  م�������س���ت���وي���ات 

وعاملًيا.
وعلق فرناندو �سانز �سفري الدوري 
البطولة  وُمدير  ليغا  ال  االإ�سباين 
ُنركز  ل��ي��غ��ا  ال  يف  ن��ح��ن  قائًل:” 
وتطويرها  امل��واه��ب   اكت�ساف  على 
القدم هي  لكرة  دو  اأبطال  ومن�سة 
ط��ري��ق��ن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا االأم�����ر يف 
وتو�سع  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
تطوير  عملية  بداية  يعني  املن�سة 
اأن  ُمبكر و�سمان  امل��واه��ب يف وق��ت 
�سيخ�سعون  امل��وه��وب��ني  ال��لع��ب��ني 

نف�سه  ه��و  كامل  تدريبي  لربنامج 
الذي يخ�سع له اللعبني ال�سباب 
اإ�سبانيا  يف  ل��ي��غ��ا  ال  ال���د  اأن���دي���ة  يف 

بداية من �سن 9 حتى 18 عاًما«.
ومع تزايد الطلب على املُ�ساركة يف 
واللعبني  امل��دار���س  م��ن  البطولة 
الفئات  ل��ت�����س��م��ل  امل��ن�����س��ة  وت��و���س��ع 
االأ�سغر �سًنا من املتوقع اأن تتجاوز 
املُ�ساركة يف كاأ�سي مدار�س وفرجان 
ُم�����س��ارك مما  اأالف   10 االإم�����ارات 
يجعل من�سة اأبطال دو لكرة القدم 
االإم���ارات  يف  لل�سباب  من�سة  اأك��رب 

العربية املتحدة.
وم�����ن ج���ه���ت���ه ع���ل���ق ح�������س���ني م����راد 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
للبطولة  املُ��ن��ظ��م��ة  اإن�����س��ب��ريات��و���س 
باإتاحة  م��ل��ت��زم��ون  ن��ح��ن  ق���ائ���ًل: 
ال��ف��ر���س��ة ل��ُك��ل م��وه��ب��ة وُك���ل العب 
ُكرة قدم طموح يف االإمارات العربية 
املُتحدة للُم�ساركة يف كاأ�سي مدار�س 
االإم����ارات حت��ت وُمتابعة  وف��رج��ان 

ك�سايف ال ليغا لهم.
واأ�ساف: هذا التو�سع ُيتيح الُفر�سة 
املُبكرة للمواهب احلقيقية  للأوالد 

ما دون �سن التا�سعة للن�سمام اإىل 
العالية  للكفاءات  ليغا  ال  دو  مركز 
برامج  م���ن  ال��ك��ام��ل��ة  ل��ل���س��ت��ف��ادة 

اإعداد وتطوير اللعبني.
امل���دار����س واآالف  ���س��ت��ت��ب��ارى م��ئ��ات 
ال�������س���ب���اب يف م����ن اأج������ل اجل���وائ���ز 
ُمع�سكر  ت�����س��م��ل  وال���ت���ي  ال����ُك����ربى 
يوًما   21 ملُ�����دة  ك�����س��ف��ي  ت���دري���ب���ي 
للمواهب  ليغا  ال  م��ع  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف 
املُ��خ��ت��ارة، وال��ت��ي ���س��ت��ت��درب وتلعب 
اأف�سل فرق  ُمباريات تناف�سية �سد 

ال�سباب االإ�سبانية.

رتفني رة قدم حمحُ بكرة وتطويرهم واإعدادهم حلياتهم املهنية كالعبي كحُ لكت�ضاف املواهب يف �ضن محُ

من�شة اأبطال دو لكرة القدم ُت�شيف فئة حتت 12 عاًما لكاأ�س مدار�س الإمارات

حتت رعاية حممد بن خليفة بن زايد

اليمن تتفوق على 14 دولة وحت�شد بطولة التن�س للكبار
•• العني - الفجر

 حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان، 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ن���ادي  رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  املجل�س  ع�سو 
النا�سري  را���س��د  حممد  وبتوجيهات  واجل��ول��ف،  وال��رم��اي��ة 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ن��ادي وجم����دي اخل����ويل امل��دي��ر التنفيذي 
لفئة  التن�س  النادي بطولة  واالإداري���ة، نظم  املالية  لل�سوؤون 
احتفاالت  �سمن  وذل���ك  ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام  الكبار 

الدولة باليوم الوطني ال 46.

انطلقت مناف�سات هذه البطولة يوم اخلمي�س من االأ�سبوع 
املا�سي حتت رعاية م�ست�سفى ميديور الدويل مبدينة العني 
اجلمعة  ي��وم  اأختتمت  حيث  ي��وم��ني  م��دى  على  وا���س��ت��م��رت 
28 العباً  املوافق االأول من دي�سمرب اجلاري، و�سارك فيها 
اأن��ح��اء ال��ع��امل ب��واق��ع العبني  14 دول��ة م��ن جميع  ميثلون 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  القائمة  و�سمت   دول��ة  ك��ل  م��ن 
اإيرلندا،  املتحدة،  اململكة  اليمن،  الهند،  باك�ستان،  ال�سودان، 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  �سورية،  العراق،  م�سر،  ليبيا، 
ك��ب��ري م��ن ع�ساق  امل��ب��اري��ات ع���دد  االأردن وال��ف��ل��ب��ني. وت��اب��ع 

وحمبي ريا�سة التن�س.
وبعد مناف�سات قوية بني امل�ساركني اإ�ستطاع العبا اليمن اأن 

يظفرا باملركز االأول ويحققا لقب بطولة هذا العام.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ب��ط��ول��ة ت��ف�����س��ل ي��ا���س��ر ج��ه��ان��ك��ري ن��ي��اب��ة عن 
احلدث  لهذا  الرئي�سي  ال��راع��ي  ال��دويل  ميديور  م�ست�سفى 
الوقت  يف  م�سيداً  للفائزين  وامل��ي��دال��ي��ات  اجل��وائ��ز  بتقدمي 
ومقدماً  امل�����س��ارك��ون  ق��دم��ه  ال���ذي  املتميز  بامل�ستوى  نف�سه 
لبقية  ومتمنياً  االأول  باملركز  للفوز  اليمن  التهنئة للعبي 

امل�ساركني حظاً اأوفر يف البطوالت القادمة.

بطولة  االفتتاحية من  ال��دورة  دبي ال�ست�سافة  ت�ستعد 
فرباير  يف   ”2018 ال��ع��امل��ي��ة  امل��در���س��ي��ة  “االألعاب 
الريا�سية  الفعالية  ه��ذه  �ستحت�سن  حيث   ،2018
ال�سغار  الريا�سيني  اأف�سل  كبرية من  الفريدة ح�سوداً 
من خمتلف املدار�س االبتدائية حول العامل للم�ساركة 
وا�ستعرا�س مواهبهم ومهاراتهم  ريا�سية  يف مناف�ساٍت 
الفعالية  ت�ستمر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الريا�سية.  وروح��ه��م 
اأبرز  مب�ساركة  اأي���ام   3 م���دار  على  ال��دول��ي��ة  الريا�سية 
امل���دار����س امل��رم��وق��ة م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل. حيث 
�سي�سارك 16 طالباً على االأقل )8 طلب و8 طالبات( 
م���ن ك���ل م���در����س���ة يف م�����س��اب��ق��ات ال�����س��ب��اح��ة واالأل����ع����اب 
الريا�سية ومباريات كرة القدم �سعياً حل�سد اأكرب عدد 

من النقاط والفوز بلقب اأبطال العامل.
وب����ه����ذا ال�������س���دد، ق�����ال ج��ي��م�����س ه�����ري، ع�����س��و جمل�س 
“االألعاب املدر�سية العاملية”: “ُتعد الريا�سة لغة عاملية 
مبقدورها توحيد جميع النا�س على اختلف اأطيافهم 
ابتكار فعاليٍة عاملية حتت�سن  اأردنا  وجن�سياتهم. لذلك 
اأنحاء العامل وتتجاوز احلواجز  امل�ساركني من خمتلف 
االجتماعية والثقافية لتحتفي مبواهب وتفرد االأطفال 

على تنوع خلفياتهم وبلدانهم واأنظمتهم التعليمية«.

اأن  اإال  االأوىل،  ل��ل��م��رة  ���س��ت��ق��ام  اأن��ه��ا  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
باهتماٍم  حظيت  العاملية”  املدر�سية  “االألعاب  بطولة 
الفت ووا�سع النطاق، حيث تقدمت مدار�س من ا�سبانيا 
وال��ي��ون��ان وك��ازاخ�����س��ت��ان ون��ي��ج��ريي��ا واأوغ���ن���دا بطلباٍت 
دبي  مدينة  اأر����س  على  املقامة  الفعالية  يف  للم�ساركة 
االإم��ارة. ومن  الرائدة للريا�سة يف  الريا�سية، الوجهة 
الثانوية  املدار�س  ن�سخة  كذلك  دبي  اأن حتت�سن  املقرر 

من االألعاب يف فرباير 2019. 
وب�����دوره، ق���ال اأن�����درو ك���وك، م��دي��ر من�سة ج��ل��ف يوث 
املدر�سية  ل�”االألعاب  االإع���لم���ي  ال�����س��ري��ك  ���س��ب��ورت، 
الهوية  م��ن  اأ�سا�سياً  ج���زءاً  الريا�سة  متثل  العاملية”: 
الع�سرية لدبي، وُتعترب مدينة دبي الريا�سية الوجهة 
االأمثل ال�ست�سافة هذا الفعالية العاملية، ال�سيما بالنظر 
���س��ه��ر فرباير،  امل��وات��ي��ة خ���لل  ال���ظ���روف اجل��وي��ة  اإىل 
يف  مب��ا  االإم����ارة؛  يف  التحتية  للبنى  امل��رم��وق  وامل�ستوى 
ال�سياحية  الوجهات  والفنادق  الريا�سية  امللعب  ذلك 
فعاليات  كافة  لتغطية  قدماً  نتطلع  وبدورنا  واملرافق. 
االألعاب وبث خمتاراٍت منها ب�سكٍل مبا�سر لنتيح لعائلت 
الريا�سيني امل�ساركني من خمتلف اأنحاء العامل اختبار 

اأجواء احلما�س وت�سجيع اأبنائهم.  

قرية  ا���س��ط��ب��لت  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  ���س��ب��اح  تنطلق 
كاأ�س  ف��ع��ال��ي��ات  اخل��ت��م  مبنطقة  للفرو�سية  ب��وذي��ب 
ينظمها  التي  االأوت���اد  اللتقاط  اخلليجية  ال�سداقة 
ن��ادي ت��راث االإم����ارات حت��ت اإ���س��راف االحت���اد الدويل 
الل��ت��ق��اط االأوت������اد، وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت����اد االإم�����ارات 
للفرو�سية، مب�ساركة خم�س دول، هي: اململكة العربية 
ال�سعودية، و�سلطنة عمان، ومملكة البحرين، واململكة 
املغربية، باالإ�سافة اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة 
البلد املنظم للبطولة، وذلك �سمن احتفاالت النادي 
ينظمها  ال��ت��ي  واالأرب���ع���ني،  ال�ساد�س  الوطني  باليوم 
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية  برعاية 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
ب��داي��ة انطلق  ال��ن��ادي. و�ستقام ق��رع��ة اخل��ي��ول م��ع 
هذه البطولة، فيما ي�سهد اليوم االأول ثلثة اأ�سواط 
اأ�سواط  4 ���س��م، ث��م ث��لث��ة   + 6  + 6 ل��ف��ردي ال��رم��ح 

الثاين  ال��ي��وم  4 �سم، وي��ك��ون   +  6  +  6 ال��رم��ح  لفرق 
�سيبداأ  حيث  ال�سيف،  مناف�سات  لت�سفيات  للبطولة 
ثم  �سم،   4  +  6  +  6 ال�سيف  لفردي  اأ���س��واط  بثلثة 
ثلثة اأ�سواط لفرق ال�سيف 6 + 6 + 4 �سم، وتتنوع 
مناف�سات اليوم االأخري للبطولة، اإذ �ست�سمل �سوطني 
معلق  ه��دف  و�سوطني  �سم،   4  +  6 حلقتني  معلقني 
 4  + 6 4 �سم، و�سوطني تتابع رمح   + 6 ووت��د �سيف 

�سم، و�سوطا واحدا تتابع �سيف 6 �سم.
ال�ست�سافة  النهائية  التجهيزات  ال��ن��ادي  اأن��ه��ى  وق��د 
ت�سمن  مر�سية  بنتائج  اخل��روج  بغية  البطولة  ه��ذه 
جناح البطولة، وتليق ب�سمعة االإم��ارات يف ا�ست�سافة 
ال��ن��ادي الطويلة يف  ال��ب��ط��والت ومب�����س��رية  مثل ه��ذه 
حمطة  البطولة  تعد  اإذ  الفرو�سية،  ريا�سات  خدمة 
والتاأهيل  اال�ستعداد  يف  امل�ساركة  الفرق  لكافة  هامة 

للبطوالت العاملية املقبلة.

دبي ت�شت�شيف بطولة الألعاب املدر�شية 
العاملية لعام 2018

القوارب ال�شراعية 22 قدما تبحر يف �شواطئ دبي غدا

نادي تراث الإمارات يطلق كاأ�س ال�شداقة 
اخلليجية للتقاط الأوتاد اليوم
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اإدارة  العربية يف ر�سالة ر�سمية وجهتها  اأعلن مربط دبي للخيول 
ال�سارقة  مب��ه��رج��ان  املحلي  االإن��ت��اج  بطولة  منظمي  اإىل  امل��رب��ط 
للجواد العربي عن ر�سد 3 �سبوات من فحل االإنتاج العاملي املعا�سر 
اإي اإل ر�سيم” منتج بطل العامل دي �سراج، متنح لثلث اأف�سل  “اإف 
املتناف�سني يف بطولة  االأوائ��ل للمواطنني  الع�سرة  اأفرا�س من بني 
االأفرا�س خلل احلفل اخلتامي للبطولة، دعما للمربني املواطنني. 
كما خ�س�س مربط دبي ثلثة خيول من اإنتاجه املحلي الفاخر من 
الفحل ر�سيم، يتم اإجراء ال�سحب عليها يف ختام البطولة مل�سلحة 
الثلثة  املراكز  امليداليات من  باإحدى  الفائزين  املواطنني  املربني 
ال�سارقة  ن��ادي  اليوم يف  تنطلق  التي  امل�سابقة  يف خمتلف بطوالت 

للفرو�سية.
القيام  يعتزم  اأن��ه  امل��ب��ادرة  ع��ن  االإع���لن  دب��ي عقب  وك�سف مربط 
مببادرة مماثلة خا�سة ببطولة الفجرية جلمال اخليل العربي يف 
التاريخية يف مدينة  القلعة  �ساحة  �ست�سهدها  التي  الثالثة  دورتها 
دفعة  �سيقدم  اجل��اري، حيث  ال�سهر  ال�سابع ع�سر من  الفجرية يف 
اإن��ت��اج الفحل  ج��دي��دة م��ن ال�سبوات وع��دد م��ن روؤو����س اخليل م��ن 
املتميز ر�سيم، اأ�سوة مبا مت تخ�سي�سيه للمربني املواطنني ببطولة 

االإنتاج املحلي يف ال�سارقة.
مربط اخلري

معاين  تعزيز  يف  امل�ساهمة  اإط���ار  يف  اجل��دي��دت��ان  املكرمتان  وت��اأت��ي 
العطاء يف عام اخلري، ودعم ملك اخليل العربي يف االإمارات؛ فقد 
3 �سبوات للفائزين الثلثة ببطولة االأفرا�س يف  قدم مربط دبي 
بطولة الكويت الوطنية التي اختتمت فعالياتها االأ�سبوع املن�سرم، 
ولقيت ترحيبا وا�سعا لدى منظمي البطولة وبني اأو�ساط املربني 

امل�ساركني فيها.
االأمم  كل  بطولة  خ��لل  توجهاته اخلريية  دب��ي  اأثبت مربط  كما 
االأخرية يف مزاد خ�س�س ريعه ل�سالح اجلمعيات اخلريية املحلية 
العربية  للخيول  دب��ي  مربط  �ساهم  وق��د  باأملانيا.  اآخ��ن  مدينة  يف 
اأيه ال ر�سيم وكل من  اأف  االأ�سطوري  االإنتاج  ب�سبوتني من فحل 
الفر�س العاملية اإف تي �سيل والفر�س اإيلي فلمينكا. وهو موقف 
اأمر  وه��و  الكرم  قمة  باأنه  وامل���زاد  البطولة  منظمو  و�سفه  خ��ريي 
لي�س غريبا عن مربط دبي وعن دولة االإم��ارات ومرابطها يف كل 

املنا�سبات ذات ال�سبغة االإن�سانية.
وبالنظر اإىل الدعم امل�ستمر الذي يقدمه املربط لرعاية الفعاليات 
املعنية باخليل العربية،  والأهمية كل االأعمال اجلليلة التي قام بها 
املربط يف عام اخلري، ميكن القول اإن مربط دبي للخيول العربية 

ي�ستحق اأن ينال لقب مربط اخلري.
التوحيدي: توجيهات �ضامية

مربط  ع��ام  مدير  العام  امل�سرف  التوحيدي  حممد  املهند�س  عرب 
دبي للخيول العربية عن امتننانه العظيم للمكرمة ال�سخية التي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وال��ع��امل  ال��ع��رب  ف��ار���س  بتوجيهات  ت��ق��ررت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
– رع��اه اهلل - يف ع��ام اخل��ري ل�سالح املربني املواطنني  حاكم دب��ي 
العامل، مبا يدعم تطور  اأه��ل اخليل يف  كل  ول�سالح  واخلليجيني 
املعقود يف  انت�سارها وحتقيق اخلري  اخليل العربية وتو�سيع دائرة 
ويعزز منو  مكان،  كل  النا�س يف  به  ي�سعد  واقعا  لي�سبح  نوا�سيها، 

م�ستوى جودة اإنتاج اخليل العربي ل�سالح املربني املواطنني. 
كل  ي�ستلهم  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  دب���ي  م��رب��ط  اأن  ال��ت��وح��ي��دي  واأك����د 
ال�سخية  والرعاية  والدعم  النبيلة  الروؤية  من  ومبادراته  جناحه 
داخل  واخل���ري  اخل��ي��ل  ع��لق��ة  تر�سيخ  يف  احلكيمة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
الوطن ويف اخلارج، مما جعل من مربط دبي اأبرز الداعمني للخيل 
العربية ال�سيما يف عام اخلري الذي �سهد امتداد املكرمات ال�سخية 

وطنيا واإقليميا ودوليا.
املرازيق: خري عام اخلري

من جهته اأكد عبد العزيز املرازيق املدير التنفيذي ملربط دبي اأن 
�سامية،  توجيهات  على  بناء  �سنوات  ع�سر  قبل  اإن�سائه  منذ  املربط 
ظل حري�سا على القيام بدور قيادي خلدمة اخليل العربية، وهو 
دور يج�سد هوية املربط كفاعل اأ�سا�سي لتطويرها يف موطنها. وقد 

جنح املربط يف حتقيق قفزة كربى يف االإنتاج واجلودة. 
دبي  الذي يقدمه مربط  الدعم  اأ�سكال  املرازيق:” تتعدد  واأ�ساف 
للخيل العربية وللمربني املواطنني، واليوم ي�سيف املربط مكرمة 
الفجرية  ال�سارقة و�ستعقبها مكرمة مماثلة يف بطولة  جديدة يف 
بعد اأيام، تلك البطولة التي اأهدى املربط  ن�سختها املا�سية مهرة 
كانت من ن�سيب مربط مهذب. كما يحر�س املربط على دعم كافة 
البطوالت برعاية كرمية، وكل ذلك يف اإطار الدعم املتوا�سل الذي 
يقدمه يف كل املنا�سبات التي تعنى باخليل العربي، وكذا املنا�سبات 
ذات االأبعاد اخلريية وتتويجا لعام اخلري الذي �سينقلنا اإىل العام 

اجلديد عام زايد اخلري”.

ا�ضتح�ضان وامتنان
لقيت املبادرتان اجلديدتان من مربط دبي ل�سالح املربني املواطنني 
ترحيبا كبريا وا�ستح�سانا بالغا وامتنانا عظيما يف اأو�ساط منظمي 
البطوالت امل�ستفيدة من املنحة النبيلة التي كان يتوق اإليها ملك 
املرابط الوطنية، ملا يتمتع به فحل االإنتاج العاملي املتميز اإف اإي اإل 
ال�سنوات  االأبطال يف  باأف�سل  العاملية  البطوالت  ب�سم  الذي  ر�سيم 
املا�سية، والذي لعب دورا جوهريا يف ح�سول مربط دبي  القليلة 
غري  قيا�سية  الأرق��ام  وحتقيقه  العامل  يف  مربط  اأف�سل  لقب  على 

م�سبوقة يف كل من بطولة االأمم وبطولة العامل العام املا�سي.
رئي�ش  القا�ضمي  ماجد  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  ت�ضريح 

جمل�ش اإدارة نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق.
قدوة للمرابط

وتعليقا على هدية مربط دبي للخيول العربية االأ�سيلة للمربني 
رئي�س  القا�سمي  ماجد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  اأث��ن��ى  املواطنني 
مبادرة  واعتربها  املبادرة  على  وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي 
اإىل  م�سريا  االإم����ارات  ب��ط��والت  ميادين  يف  م�سبوقة  وغ��ري  نوعية 
النبيل  املنحى  ه��ذا  ك��ي تنحو  ال��ك��ربى  للمرابط  ق��دوة  اأن��ه��ا متثل 
وتلبي رغبة م�ستمرة يف االإ�ستفادة من االأفحل العاملية التي و�سعت 
االإمارات يف مقدمة دول العامل باإنتاج اأجود روؤو�س اخليل العربية 
ال�سيخ عبداهلل:” التفاتة كرمية منحت مهرجان  االأ�سيلة. وقال 
ال�سارقة للجواد العربي -  للإنتاج املحلي -  معاين عظيمة بتمكني 
املواطنني يف بطولة حملية اأجمل هدية من االإنتاج العاملي. وهذا 

اأ�سواوؤها  �ستنعك�س  م�سيئة  حمطة  العام  هذا  مهرجان  من  جعل 
على جودة االإنتاج املحلي للمرابط الوطنية يف ال�سنوات املقبلة اإن 

�ساء اهلل”.
اليحيائي: تهنئة للم�ضتفيدين

ب����دوره ع��رب ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ال��ي��ح��ي��ائ��ي ع�����س��و جم��ل�����س ال�سارقة 
الريا�سي ومدير عام نادي ال�سارقة للفرو�سية عن تقديره للهدية 
ال�سارقة  مهرجان  يف  املواطنني  للملك  دبي  مربط  منحها  التي 
للغاية  م�ساهمة مهمة  واعتربها   - املحلي  االإنتاج  العربي  للجواد 
يف خدمة اخليل العربية االأ�سيلة وتطويرها يف االإمارات ملا ت�سيفه 
من دماء جديدة وذات جودة عالية وعاملية يف اإنتاج خمتلف مرابط 

االإمارات التي �ست�ستفيد من هذه العملية الطيبة. 
اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  مثلما   ”: اليحيائي  �سلطان  �سعادة  وق��ال 
املواطنني  كافة  م�سبقا  نهنئ  النبيل،  الكرم  ه��ذا  على  دب��ي  ملربط 
ك��رمي يف جمتمع  خ��ري  ع��ام  توجت  التي  امل��ب��ادرة  م��ن  امل�ستفيدين 
لتطوير  �سانحة  فر�سا  املربني  ومنحت  االأ�سيل،  العربي  اخليل 

اإنتاجهم وتو�سيع نطاق جودته يف مرابط االإمارات”.
الهاجري: دور ريادي داعم

من جهته بارك الدكتور غامن عبيد الهاجري االأمني العام الحتاد 
االإمارات للفرو�سية واأحد كبار مربي اخليل العربية مكرمة مربط 
املربني.  دبي، وقال:” لي�س غريبا على مربط دبي دعم وت�سجيع 
لقد كان وم��ازال له دور ري��ادي بامل�ساهمة يف تطور االإنتاج املحلي 
وال��ع��امل��ي م��ن خ���لل ت���واج���ده االإي��ج��اب��ي ودع��م��ه ورع��اي��ت��ه لكافة 

هذه  الهاجري:”  واأ���س��اف  العربية”.  باخليل  املعنية  البطوالت 
اأهمية خا�سة، وهي  املكرمة ذات قيمة كبرية ملا للفحل ر�سيم من 
حت�سني  م��ن  الفائزين  و�ستمكن  املناف�سات  م�ستوى  م��ن  �سرفع 
نوعية اخليول يف مرابطهم مما �سيكون له اأثر اإيجابي على جودة 

اإنتاجهم يف امل�ستقبل”.
الكعبي: امتنان من اجلميع 

اخليل  جل��م��ال  ال��ف��ج��رية  بطولة  ع��ام  م��دي��ر  الكعبي  علي  اأع���رب 
دبي  مربط  من  ال�سامية  باملكرمة  اخلا�س  ترحيبه  عن  العربي 
اأنها  م��وؤك��دا  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  ال��ف��ج��رية  بطولة  يف  للم�ساركني 
انطلقتها.  م��ن��ذ  حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  بظللها  �ستلقي 
امل��لك هذه االأي��ام، وقد  املبادرة الطيبة هي حديث  وقال:” هذه 
مل�سنا ال�سعادة التي عرب عنها املربون وال�سباب املواطنون ملا يتمتع 
به الفحل ر�سيم من مكانة قيادية ومتميزة يف اإنتاج اخليل العربية 
االأ�سيلة. ونحن ممتنون لهذه املكرمة ال�سامية والإدارة مربط دبي 
الذي يعمل بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  - 
رعاه اهلل – على دعمه ال�سخي لكل االأحداث والفعاليات املوؤثرة يف 
املحافظة على اخليل العربي وتطويره ومتكني املواطنني امتلك 

االأجود منه على م�ستوى العامل”.
الرومي: تقدير للمبادرة

اأ�ساد علء الرومي رئي�س جمل�س االأمناء يف مركز اجلواد العربي 
“بيت العرب” بامل�ساهمة ال�سخية التي قدمها مربط دبي لبطولة 
احلكيمة  باملبادرة  اإياها  وا�سفا  العربي،  للجواد  الوطنية  الكويت 
يف  ومواطنني  ق��ادة  االإم���ارات  لدولة  النبيل  التوجه  جت�سد  التي 
دعم اأوا�سر العلقات القوية التي جتمع بني ال�سعبني ال�سقيقني 

وتر�سخ توحيد اجلهود خلدمة اخليل العربية االأ�سيلة.
عددا  �سمت  التي  الوطنية  الكويت  بطولة  اإن  الرومي:”  وق��ال 
عززته  كبريا  جناحا  �سهدت  ق��د  راأ���س��ا  و380  امل��لك  م��ن  كبريا 
م���ب���ادرة م��رب��ط دب���ي مب��ا اأ���س��ف��ت��ه م��ن ف��رح��ة ك��ب��رية ب��ني املربني 
الفحل  ومكانة  الهدية  قيمة  ي��ق��درون  الذين  امل�ساركني  وامل��لك 
االأول  املقام  اأنها يف  اأك��دت  التي  العاملية  االأفحل  اأف�سل  ر�سيم بني 

باإنتاجها املتطور”.
ال�ضميلي: حتفيز للمالك

باخليل  املهتمني  ال�سباب  امل��واط��ن��ني  اأح���د  ال�سميلي  اأح��م��د  اأك���د 
العربية االأ�سيلة اأهمية هذه اخلطوة الداعمة للمربني املواطنني، 
والتقدير  ال�سكر  ت�ستحق  الطيبة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  ال�سك  وق��ال: 
ملربط دبي للخيول العربية ولداعمه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
العطف  تنقل  اهلل. وهي مبادرة كرمية  رع��اه  اآل مكتوم  را�سد  بن 
الكبري ل�سموه جتاه اأبنائه من املهتمني باخليل العربية االأ�سيلة. 
الذي  دبي  مربط  باإن�ساء  كبريا  ف�سل  ل�سموه  حتفظ  خيل  وهي 
�ساخما  االإم��ارات  روؤو�سنا عاليا وعلم  ب�سمات عاملية رفعت  �سجل 

يف العامل.
يف  كبري  اأث��ر  الكرمية  امل��ب��ادرة  لهذه  �سيكون  ال�سميلي:  واأ���س��اف 
حتفيز املربني وامللك على اقتناء اأفرا�س اأف�سل يف امل�ستقبل اأمل 
يف االإ�ستفادة من مكرمات مربط دبي يف تقدمي �سبوات من الفحل 

الر�سيم الذي يتطلع للإ�ستفادة منه كل مرابط العامل.

ل�سل�سلة  دب��ي  نهائيات  لقب  ان��ت��زاع  يف  جظوظها  الهند  ع��ززت 
وال�سيدات  الرجال  لفردي  الطائرة  للري�سة  العاملية  ال�سوبر 
بتاأهل النجمني كيدامبي �سريكانث ومواطنته بوزارال �سيندو 
اإىل جولة دبي التي ت�سدل ال�ستار على مو�سم الري�سة الطائرة، 
وتقام للمرة االأخرية يف جممع حمدان الريا�سي بدبي خلل 

الفرة من 13-17 دي�سمرب. 
للري�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��وب��ر  ل�سل�سلة   دب���ي  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ي��ت��اأه��ل 
دبي  اإىل  الطريق  ترتيب  �سلم  على  االأوائ��ل  الثمانية  الطائرة 
يف فئات فردي الرجال وال�سيدات، و زوجي الرجال وال�سيدات، 
يف  و�سيندو  �سريكانث  م��ن  ك��ل  وي�����س��ارك  املختلط.  وال��زوج��ي 
ن��ه��ائ��ي��ات دب���ي مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة ع��ق��ب ال��ن��ت��ائ��ج الطيبة التي 
�سجلها كل منهما خلل العام، وفوزهما االأ�سبوع املا�سي بلقب 
اأف�سل ريا�سي وريا�سية للعام يف احلفل ال�سنوي لتكرمي اأبرز 

الريا�سيني يف الهند.

ويتطلع �سريكانث الإنهاء مو�سمه احلافل على نحو م�سرف بعد 
اأن اأ�سبح اأول هندي ورابع العب يتوج باألقاب اأربع من بطوالت 
اندوني�سيا  ب��ط��والت  وه���ي  واح����د،  ع���ام  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سل�سلة 
اأنه ودع بطولة  املفتوحة، غري  واأ�سراليا والدمنارك وفرن�سا 
العامل يف ربع النهائي اإثر خ�سارته اأمام الكوري �سون ون هو. 
كذلك حل �سريكانث ثانيا يف بطولة �سنغافورة املفتوحة، وو�سل 
اإىل ربع نهائي اثنتني من البطوالت االأخرى، وبلغ الت�سنيف 
الثاين عاملياً يف نوفمرب، وتاأهل ثانيا على �سلم ترتيب الطريق 

اإىل دبي خلف �سون ون هو. 
بوزرال  ال�ساعدة  الذهبية  الهند  العبة  ا�ستهلت  ناحيتها  من 
ب���اإح���راز ل��ق��ب ب��ط��ول��ة الهند  22- ���س��ن��ة- م��و���س��م��ه��ا  ���س��ي��ن��دو 
املفتوحة عقب تغلبها على مناف�ستها االإ�سبانية كارولني مارين، 
اأن خ�سرت يف  وح�سدت ف�سية بطولة العامل يف غاال�سكو بعد 
النهائي اأمام اليابانية نوزومي اأوكوهارا،  وُتوجت بلقب بطولة 

فيكتور الكورية املفتوحة يف �سبتمرب، قبل اأن حتل ثانية خلف 
حامل اللقب �ساي تزو ينغ يف بطولة هونغ كونغ املفتوحة يف 

نوفمرب، اآخر اجلوالت املوؤهلة اإىل النهائي.   
اأن  اإال  النجمان  �سجلها  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  النتائج  م��ن  وب��ال��رغ��م 
على  يتعني  اإذ  ���س��ه��ًل،  اأم����را  ي��ك��ون  ل��ن  دب���ي  ن��ه��ائ��ي  بلوغهما 
ت�سني  االأوملبياد  بطل  اأمثال  من  كبار  جن��وم  جت��اوز  �سرينكاث 
لونغ، واالأ�سطورة يل ت�سونغ وي، والدمناركي فيكتور اأك�سل�سن، 
اأوفر  بطل العامل وحامل لقب دبي. باملقابل قد تكون �سيندو 
حظاً من االأول نظراً الن�سحاب العبيتني كبريتني من املناف�سة 
اأوكوهارا،  ون��وزوم��ي  مارين  كارولينا  وهما  للإ�سابة  نتيجة 
اللتان حرمتاها من ذهبيتي االأوملبياد وبطولة العامل، اإ�سافة 
اإىل �ساي تزو ينغ، حاملة اللقب وم�سنفة العامل االأوىل التي 
اآكني  واليابانية  العام،  ال�سل�سة هذا  األقاب  اأح��رزت خم�سة من 

ياماغوت�سي، والتايلندية رات�سانوك اإنتانون.

م�شاركة هندية قوية يف نهائيات دبي ل�شل�شلة ال�شوبر العاملية للري�شة الطائرة 

بايرن ميونيخ يثاأر من �شان جريمان
ثاأر بايرن ميونيخ االملاين من باري�س �سان جرمان الفرن�سي 

بعد ان هزمه 3-1 يف ميونيخ يف قمة املجموعة الثانية.
والفرن�سي   )7( ليفاندوف�سكي  روب����رت  ال��ب��ول��ن��دي  و���س��ج��ل 
كورنتان تولي�سو )37 و69( لبايرن، وكيليان مبابي )50( 
ل�سان جرمان. خا�س الفريقان املباراة وهما �سامنني تاأهلهما 
اىل ثمن النهائي، لكن �سان جرمان اكد �سدارته للمجموعة 
�سان  وك��ان  بايرن.  ام��ام  االه��داف  بفارق  15 نقطة،  بر�سيد 
بالتغلب  ب��اي��رن  اىل  ق��وي��ة  ار���س��ه �سفعة  على  وج��ه  ج��رم��ان 
املدرب  اقالة  اىل  ادى  ما  ذهابا،  نظيفة  اه��داف  بثلثة  عليه 
القدمي  امل��درب  اىل  املهمة  وا�سناد  ان�سيلوتي  كارلو  االيطايل 
اجلديد يوب هاينك�س وحقق بايرن بداية رائعة مع هاينك�س 
الذي قاده اىل ثلثية الدوري والكاأ�س املحليني ودوري ابطال 
اإذ فاز يف ت�سع من مبارياته الع�سر معه   ،2013 اوروب��ا عام 
يف  االوىل  خ�سارته  جرمان  �سان  تلقى  املقابل،  يف  االآن.  حتى 
الفوز  عن  ف�سل  اذ  كبرية،  انت�سارات  خم�سة  بعد  املجموعة 
-5�سفر  اال�سكتلندي  رينجز  اكت�سح  -3�سفر،  ب��اي��رن  على 
و7-1، واندرخلت البلجيكي -4�سفر و-5�سفر. وف�سل جنم 
باأن ي�سبح اول العب يف تاريخ  �سان جرمان الربازيلي نيمار 

املجموعات.  دور  م��ب��اري��ات  جميع  يف  ه��دف��ا  ي�سجل  البطولة 
االن  حتى  ال�سابقة  اخلم�س  امل��ب��اري��ات  يف  ال��ربازي��ل��ي  و�سجل 
املو�سم  ه��ذا  البطولة  ه���دايف  لرتيب  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويحتل 
ومهاجم  كافاين  زميله  مع  بالت�ساوي  اه��داف،  �ستة  بر�سيد 
اال�سباين  ا�سبيلية  ومهاجم  كاين  ه��اري  االنكليزي  توتنهام 
و�سام بن يدر. ويت�سدر الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم 
ترتيب  ال�سابقتني  الن�سختني  بطل  اال���س��ب��اين  م��دري��د  ري��ال 
الهدافني بر�سيد 8 اهداف. ويف املجموعة ذاتها، خ�سر �سلتيك 
امام اندرخلت بهدف جلوزو �سيمونوفيت�س عن طريق اخلطاأ 
يف مرمى فريقه يف الدقيقة 62. ويف املجموعة الثالثة، حلق 
بفوزه  النهائي  ثمن  اىل  االنكليزي  بت�سل�سي  االيطايل  روم��ا 
دييغو  للرجنتيني  بهدف  االذربيجاين  باخ  قره  �سيفه  على 
11 نقطة  53. ورفع روما ر�سيده اىل  الدقيقة  بريوتي يف 
الذي  ت�سل�سي  امام  االه��داف  بفارق  املجموعة  فانتزع �سدارة 
 1974 و�سيف  اال���س��ب��اين  م��دري��د  اتلتيكو  م��ع   1-1 ت��ع��ادل 
دور  م���ن  االخ����ري  خ����روج  اىل  ادى  م���ا  و2016،  و2014 
 ،2010-2009 م��و���س��م  م��ن��ذ  االوىل  ل��ل��م��رة  امل��ج��م��وع��ات 

و�سيكمل م�سواره االوروبي يف “يوروبا ليغ.

تر�ضيخًا ملعاين العطاء يف عام اخلري

م�رب�ط دب�ي يقدم مكرم�ة متمي�زة للمرب��ني املواط��ن�ني

نادي الذيد يطلق مرحلته الثانية من مبادرة عام اخلري الريا�شية 
ع��ام اخلري  م��ب��ادرة  لها يف  املخطط  الثانية  املرحلة  اإن��ط��لق  م��ع 
الريا�سية بنادي الذيد الثقايف الريا�سي مت تنفيذ الفعالية االأوىل 
بتوزيع 340 قطعة ريا�سية ت�سمنت جتهيزات ملختلف الفئات على 
مدر�سة املنامة اخلريية وتت�سمن ملب�س ريا�سية خا�سة بال�سغار 
التوزيع كًل من را�سد خمي�س الطنيجي  والكبار و ح�سر عملية 
ع�سو جمل�س اإدارة نادي الذيد م�سرف االألعاب الفردية والدكتور 
ال�سربيني مدير  اإبراهيم  و  الذيد  نادي  �سامل مدير  حمود خلف 

مدر�سة املنامة اخلريية اخلا�سة يف عجمان والكوادر التدري�سية
والتي  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  ال��ن��ادي  خطة  �سمن  الفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
القيادة  توجيهات  م��ع  ان�سجاماً   2017 ع��ام  ب��داي��ة  يف  انطلقت 
الر�سيدة باأن يكون هذا العام عام اخلري وذلك باإي�سال اأكرب كمية 

من التجهيزات الريا�سية ملحتاجيها ومبا ين�سر ممار�سة الريا�سة 
الأكرب عدد من اأبناء املجتمع .

هذه  خ��لل  ويذكراأنه   ، للمجتمع  العامة  ال�سحة  دع��م  وبالتايل 
الريا�سية  امل��لب�����س  �سابقة م��ن  دف��ع��ات  ث��لث  ت��وزي��ع  امل��ب��ادرة مت 

جلهات خمتلفة وهناك دفعات الحقة اأي�ساً.
اإدارة  رئ��ي�����س جمل�س  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ���س��امل حم��م��د  ع���ربَّّ    و 
الكبري من  العدد  املبادرة  تبلغ هذه  ب��اأن  �سعادته  الذيد عن  ن��ادي 
التجهيزات وت�سل اجلميع ب�سكل  مل يكن متوقع �سابقاً اأما اليوم 
الراعية  اأبناء املجتمع واجلهات  املبادرة وتفاعل  فاإن ن�ساط جلنة 
الريا�سية  قد  ومنها �سركة اجاك�س و�سركة روماريو للتجهيزات 

تو�سعت من هدف هذه املبادرة.
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الفجر الريا�ضي

مدريد  ري��ال  مهاجم  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  �سيكون 
بطل ا�سبانيا واوروبا لكرة القدم مر�سحا اخلمي�س للح�سول 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��م��رة اخل��ام�����س��ة يف م�سريته، 
مهاجم  مي�سي  ليونيل  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  غ��رمي��ه  رق���م  وم��ع��ادل��ة 
بر�سلونة. وتقدم جملة فران�س فوتبول جائزة الكرة الذهبية 
التي انف�سلت عن جائزة اف�سل العب يف العامل التي مينحها 

االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
 23 العامل يف  الفيفا الف�سل العب يف  وفاز رونالدو بجائزة 
ت�سرين االول/اكتوبر، متفوقا على مي�سي بالذات، والربازيلي 

نيمار مهاجم باري�س �سان جرمان الفرن�سي.
واحرز مي�سي جائزة الكرة الذهبية خم�س مرات اعوام 2009 
و2010 و2011 و2012 ثم 2015، ونالها رونالدو اربع 

مرات اعوام 2008 و2013 و2014 و2016.
وي�سوت يف جائزة فران�س فوتبول للكرة الذهبية �سحافيون 
م��ن ح��ول ال��ع��امل ي��خ��ت��ارون خم�سة ا���س��م��اء م��ن الئ��ح��ة ت�سم 

ثلثني ا�سما )�سوت 173 �سحافيا يف 2016(.
املراهنات  املراهنات الربيطانية عن ت�سجيل  وتوقفت مكاتب 
على رونالدو املر�سح للفوز باجلائزة بن�سبة 10 اىل 1، مقابل 
نيمار  امل��ر���س��ح��ني  اخلم�سة  الئ��ح��ة  وت�����س��م  ملي�سي.   1 اىل   6
بوفون  جانلويجي  املخ�سرم  االي��ط��ايل  يوفنتو�س  وح��ار���س 
ومهاجم توتنهام االنكليزي هاري كاين بن�سبة 33 اىل 1. قاد 
رونالدو )32 عاما( ريال مدريد يف املو�سم املا�سي اىل لقبي 
2012، ودوري ابطال  ال��دوري اال�سباين للمرة االوىل منذ 
اوروب��ا، لتكون املرة االوىل التي يحتفظ فيها فريق بلقبه يف 
امل�سابقة ب�سيغتيها ال�سابقة )كاأ�س االندية االأوروبية البطلة( 

ذل����ك ميلن  االي���ط���ايل يف واحل���ال���ي���ة م��ن��ذ ان ح��ق��ق 
و1990.  1989

بلقبه  ري�������ال  واح���ت���ف���ظ 
االوروب�������������ي ب�����ف�����وزه يف 
امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة على 
ي���وف���ن���ت���و����س االي���ط���ايل 
فيها  و����س���ج���ل   ،1-4
ال������ربت������غ������ايل ه����دف����ني 

ل���ي���ن���ه���ي ال����ب����ط����ول����ة يف 
الهدافني  ترتيب  ���س��دارة 

بر�سيد 12 هدفا.
ل�سحيفة  رون���ال���دو  وق����ال 

الفرن�سية  ل���ي���ك���ي���ب 
�سم  ملو ا “

الثاين 

كان ا�ستثنائيا. فزنا بالدوري اال�سباين ودوري ابطال اوروبا، 
ريال  الهدافني«. وكما هيمن العبو  وكنت جمددا يف �سدارة 
مدريد على ت�سكيلة الفيفا املثالية للعام، فان الئحة اال�سماء 
العبني  �سبعة  ت�سمنت  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ك��رة  جل��ائ��زة  ال��ث��لث��ني 
واال�سبانيان  بنزمية  ك��رمي  الفرن�سي  ه��م  امللكي  ال��ن��ادي  م��ن 
والكرواتي  مار�سيلو  وال��ربازي��ل��ي  واي�سكو  رام��و���س  �سريخيو 

لوكا مودريت�س واالملاين طوين كرو�س ا�سافة اىل رونالدو.
بر�سلونة  ا�سمني فقط من  ت�سمنت  اللئحة  فان  املقابل،  يف 
ب��وج��ود امل��ه��اج��م االوروغ����وي����اين ل��وي�����س ���س��واري��ز اىل جانب 
اجلائزة  على  باحل�سول  مي�سي  رق��م  م��ع��ادل��ة  وع��ن  مي�سي. 
خم�س  ج��وائ��ز،  ب�سبع  ال��ف��وز  “اريد  رون��ال��دو  ق��ال  اخلام�سة 
جوائز امر جيد ولكن �سبعا هو رقم حظي ولذلك �سبع جوائز 

�ستكون رائعة«.
وتابع “اريد �سبعة اوالد و�سبع جوائز يف الكرة الذهبية«.

وبرغم عدم ت�سدره للر�سيحات، فان مي�سي ياأمل باأن يتكرر 
2010 من  ع��ام  اجل��ائ��زة  على  ما ح�سل معه عندما ح�سل 
خارج دائرة الر�سيحات التي �سبت مل�سلحة الهولندي وي�سلي 
ال����دوري والكاأ�س  م��ي��لن بثلثية  ان��ر  امل��ت��وج م��ع  ���س��ن��اي��در، 
املحليني ودوري ابطال اوروبا والذي و�سل مع منتخب بلده 
اىل نهائي مونديال 2010 يف جنوب افريقيا قبل ان يخ�سر 
�سجل  توا�سع  م��ن  ي�ستفيد  ان  ملي�سي  وميكن  ا�سبانيا.  ام��ام 
رونالدو التهديفي يف الدوري اال�سباين هذا املو�سم، اذ اكتفى 
بهدفني فقط حتى االن )لكنه �سجل ثمانية اهداف يف خم�س 

مباريات يف دوري االبطال(.
ويت�سدر االرجنتيني يف املقابل ترتيب الهدافني يف ال�”ليغا” 
���س��ج��ل ث��لث��ي��ة رائ���ع���ة يف مرمى  13 ه���دف���ا، ك��م��ا  ب��ر���س��ي��د 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  اىل  ب���لده  منتخب  ليقود  االك�����وادور 
من ت�سفيات  االخرية  اجلولة  يف  وذلك  رو�سيا،  يف   2018

امريكا اجلنوبية ال�سهر املا�سي.
مي�سي  يوفنتو�س  مهاجم  ديباال  باولو  االرجنتيني  و�سبه 
كاأ�س  اىل  “قادنا  م�سيفا  احلايل”،  اجليل  “مبارادونا 
العامل بهاتريك يف مرمى االكوادور، انه قائد بالفطرة«.
ي��ح��رز ج��ائ��زة الفيفا  ن��ي��م��ار )25 الع��ب��ا( مل  ي��ذك��ر ان 
الف�سل العب يف العامل او جائزة الكرة الذهبية لفران�س 
ورونالدو  مي�سي  �سيطرة  ب�سبب  االن،  ح��ت��ى  ف��وت��ب��ول 

عليهما يف االعوام املا�سية.
جرمان  ���س��ان  اىل  بر�سلونة  م��ن  نيمار  وان��ت��ق��ل 
اغلى �سفقة يف  املا�سي يف  ال�سيف 
ت��اري��خ ك���رة ال��ق��دم ب��ل��غ��ت 222 
البند  قيمة  ه��ي  ي���ورو  مليون 
مع  ع����ق����ده  يف  اجل������زائ������ي 

النادي الكاتالوين.
الربازيلي  وي��ق��دم 
مو�سم  ب�����داي�����ة 
رائ������������ع������������ة م����ع 
ال�������������ف�������������ري�������������ق 
الذي  ال��ب��اري�����س��ي 
ترتيب  ي���ت�������س���در 
ال������دوري امل��ح��ل��ي، كما 
املجموعات  دور  انهى 
يف دوري ابطال اوروبا 
املجموعة  ���س��دارة  يف 
بايرن  ام���ام  ال��ث��ان��ي��ة 
م����ي����ون����ي����خ االمل��������اين 
امام  خ�سارته  برغم 
االأخ�����������ري ال����ث����لث����اء 
له  االوىل  وك��ان��ت   ،3-1
يف البطولة هذا املو�سم بعد 
خم�سة انت�سارات كبرية احدها 
على بايرن بالذات -3�سفر.

رونالدو مر�شح جلائزة خام�شة ومعادلة مي�شي 

اإق�ضاء اأتلتيكو مدريد

تاأهل يوفنتو�س ويونايتد وبازل وروما باأبطال اأوروبا 

ال�في�ف��ا ي��رف��ع الي�ق���اف ع���ن الك���وي����ت 
اأعلن رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، ال�سوي�سري جاين انفانتينو، من الكويت التي و�سلها �سباح االربعاء يف زيارة مفاجئة، رفع االإيقاف املفرو�س على الكرة الكويتية منذ اكرث من 

عامني.
وظهر انفانتينو يف مقطع فيديو انت�سر على مواقع التوا�سل االجتماعي اىل جانب وزير التجارة وال�سناعة وزير الدولة ل�سوؤون ال�سباب بالوكالة خالد الرو�سان، وهو يعلن: “االيقاف املفرو�س 

على االحتاد الكويتي لكرة القدم قد رفع«.
2015 ايقاف االحتاد الكويتي ب�سبب تدخل ال�سلطات ال�سيا�سية، وحذت حذوه اللجنة االوملبية الدولية واالحت��ادات الدولية ملختلف االلعاب الريا�سية،  وقرر الفيفا يف ت�سرين االأول/اكتوبر 

واخريا الوكالة العاملية ملكافحة املن�سطات متهمة ال�سلطات بالتدخل ال�سيا�سي يف عمل املنظمات الريا�سية.
و�سيح�سر انفانتينو موؤمتراً �سحافياً يعقد يف ا�ستاد جابر الدويل �سيتم خلله االعلن الر�سمي لرفع االيقاف عن االحتاد الكويتي.

ومن املقرر اأن يغادر رئي�س الفيفا الكويت ع�سر االربعاء متوجها اىل االمارات حل�سور افتتاح كاأ�س العامل للندية 2017 التي حتت�سنها ابوظبي حتى 16 كانون االول/دي�سمرب.
وكان جمل�س االأمة الكويتي اأقر قانون الريا�سة اجلديد يف مداولتني واأحاله اىل احلكومة، االحد، بح�سور 51 نائبا وموافقة 47 ورف�س 3 وامتناع نائب واحد.

ووافق املجل�س على التقرير الثاين للجنة ال�سباب والريا�سة ب�ساأن قانون الريا�سة اجلديد، ورف�س بالت�سويت مقرح رد االحتادات املنحلة.
ويبدو ان القانون اجلديد جاء ملبيا ملعايري و�سروط الفيفا الذي اعلن االربعاء بل�سان رئي�سه رفع االيقاف.

وعلق الرئي�س ال�سابق للحتاد الكويتي ال�سيخ طلل الفهد يف بيان على قرار رفع االيقاف “اليوم نقول بكل ثقة و�سعادة اأن ما مت من تعديل للقانون موؤخرا وفقا ملطالب الفيفا هو �سبب رئي�سي 
لرفع االيقاف. وهذا يعني ان املبادىء التي عملنا من خللها والقيم التي زرعناها يف احلركة االأوملبية والريا�سية حينما كنا يف �سدة امل�سوؤولية، كانت هي ال�سواب والطريق لتفادي كل ما عانته 

احلركتني االأوملبية والريا�سية طوال ال�سنوات املا�سية«.
اأهمية ا�ستقللية احلركة االوملبية والريا�سية  اإننا خونة، وعندما �سددنا على  امليثاق االوملبي ولوائح االحتادات الريا�سية الدولية، قالوا  “عندما طالبنا ب�سرورة تطابق قوانيننا مع  وا�ساف 

الكويتية وغل يد احلكومة اأو اأي طرف ثالث عن التدخل يف �سوؤونها قالوا اإننا ن�ستقوي باخلارج«.

ول�ي عه�د دب�ي ي�شتقب�ل فري�ق الفكت�وري تي�م اإك��س ك�ات
ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
واأع�ساء  ورئي�س  ك��ات  اإك�����س  تيم  الفكتوري  فريق 
جمل�س االإدارة واملدير الفني للفريق وذلك ملنا�سبة 
ل���ل���زوارق البحرية  ت��ي��م  ت��ت��وي��ج ف��ري��ق ف��ي��ك��ت��وري 

ال�سريعة بطل العامل خلل البطولة العاملية التي 
جمريا  �ساطيء  على  ال�سياحي  امليناء  ا�ست�سافها 
ال���دويل  دب���ي  ن����ادي  يف دب���ي م���وؤخ���را بتنظيم م���ن 

للريا�سات البحرية.
ورئي�س  البطل  الفيكتوري  فريق  �سموه  هناأ  وق��د 
العاملي  االإجن��از  ه��ذا  على  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

الفريق  ه����ذا  ���س��ج��ل  اإىل  ي�����س��اف  ال����ذي  اجل���دي���د 
امل��خ�����س��رم ال����ذي اأث���ب���ت وج�����وده وف��ع��ال��ي��ت��ه ودوره 
الزوارق  ل�سباقات  الدولية  البطوالت  يف  امل�سرف 
.. موؤكدا اأن �سعب االإمارات ب�سبابه واأبنائه وبناته 
قادر على املناف�سة يف جميع البطوالت واملهرجانات 
العاملية يف البحر والرب ويف حقول التعليم واالإبداع 

واالإبتكار على خمتلف ال�سعد.
وقال �سمو ويل عهد دبي - اأثناء اللقاء الذي ح�سره 
و�سعادة  االإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ر  ح��ري��ز  ���س��ع��ادة 
حممد املطيوعي نائب الرئي�س وغامن املري ع�سو 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل���ري  حممد  و  االإدارة  جمل�س 
للفريق واأع�ساء الفريق �سامل العديدي وعي�سى اآل 

علي واأحمد الهاملي -  اأنتم اأ�سياد البحر كما كان 
اأجدادنا واآباوؤنا على مدى �سنوات طويلة الأننا �سعب 
خلقنا وع�سنا وتربينا يف بيئة عربية اأ�سيلة تع�سق 
البحر وتعتربه جزءا من تراثنا العريق نتغنى به 
اأ�سقاع  اإىل خمتلف  ونعتا�س من خرياته ويحملنا 
الدنيا ... اإنه البحر جله املعروف و�ساحله الكرم .. 

وما اأ�سدق من قول ال�ساعر ..
�ساألوا  فهل   .. ك��ام��ن  ال���در  اأح�����س��ائ��ه  يف  البحر  اأن���ا 

الغوا�س عن �سدفاتي.
ويف ختام اللقاء التقطت ل�سمو ويل عهد دبي و�سمو 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ال�����س��ور ال��ت��ذك��اري��ة م��ع الفريق 

البطل واأع�ساء جمل�س اإدارته.

املا�سية  الن�سخة  و�سيف  االي��ط��ايل  يوفنتو�س  ف��رق  حلقت 
وروما  ال�سوي�سري  وب���ازل  االنكليزي  يونايتد  ومان�س�سر 
ابطال  النهائي لدوري  الدور ثمن  باملتاأهلني اىل  االيطايل 
اوروبا يف كرة القدم، بعد اجلولة ال�ساد�سة االخرية من دور 
و�سيف  اال�سباين  مدريد  اتلتيكو  اأق�سي  فيما  املجموعات، 

و2016.  2014
االنكليزي  ت�����س��ل�����س��ي  اىل  ب��ال��ت��ايل  ال���ف���رق  ه����ذه  وان�����س��م��ت 
اللقب  حامل  م��دري��د  ري��ال  ومواطنه  اال�سباين  وبر�سلونة 
الفرن�سي وبايرن  �سان جرمان  وب�سيكتا�س الركي وباري�س 

ميونيخ االملاين ومان�س�سر �سيتي االنكليزي ومواطنه 
توتنهام.

كانون   11 يف  النهائي  ثمن  ال��دور  قرعة  وت�سحب 
االأول دي�سمرب.

ال�16  دور  اىل  االي��ط��ايل  يوفنتو�س  وت��اأه��ل 
اوملبياكو�س  م�سيفه  ع��ل��ى  ف���وزه  ب��ع��د 

م�سري  وك���ان  -2�سفر.  ال��ي��ون��اين 
ي���دي���ه، اذ كان  ب���ني  ي��وف��ن��ت��و���س 

التعادل،  بحاجة اىل نقطة 
ل�����������س�����م�����ان ال����ت����ح����اق����ه 

اال�سباين  ب��رب���س��ل��ون��ة 
ال�������ذي اك������د �����س����دارة 
الثانية  امل���ج���م���وع���ة 
ال�سابقة  اجل��ول��ة  يف 
�سيفه  وت�����خ�����ط�����ى 

الربتغايل  �سبورتينغ 
-2�سفر.

ورف���������������ع ب�����ر������س�����ل�����ون�����ة 
نقطة،   14 اىل  ر���س��ي��ده 

ليوفنتو�س،   11 م���ق���اب���ل 
ال����ذي حتول  ل�����س��ب��ورت��ي��ن��غ  و7 

االوروب���ي  ال����دوري  م�سابقة  اىل 
ليغ«. “يوروبا 

دفع  “كاراي�سكاكي”،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
اليغري  ما�سيمليانو  يوفنتو�س  م���درب 

ب��ت�����س��ك��ي��ل��ة ق���وي���ة ب��ع��د ف�����وزه ال���غ���ايل جدا 
اجلمعة يف الدوري املحلي على نابويل املت�سدر 

يف عقر داره -1�سفر، �سمت االرجنتينيني باولو 
دوغل�س  والربازيلي  هيغواين  وغونزالو  ديباال 

ك���وادرادو  خ��وان  الكولومبي  لكن  هجوميا،  كو�ستا 
افتتح الت�سجيل مبكرا بعد عر�سية مق�سرة من اجلهة 

الي�سرى للربازيلي اليك�س �ساندرو )15(.
امل��خ�����س��رم جانلويجي  ي��وف��ن��ت��و���س ح��ار���س��ه  وغ����اب ع��ن 

يف  �سنوات  ت�سع  منذ  االوىل  للمرة  عاما(   39( بوفون 
دوري االبطال ب�سبب اال�سابة، ولعب بدال منه البولندي 

فويت�سي ت�سي�سني.
فيدريكو  بديله  عرب  االطمئنان  هدف  يوفنتو�س  و�سجل 

املنطقة  داخ���ل  م��ن  جميلة  ي�سارية  بت�سديدة  ب��رن��ارد���س��ك��ي 
.)90(

ويف املباراة الثانية على ملعب كامب نو، عزز بر�سلونة �سل�سلة 
من 24 مباراة مل يخ�سر فيها على ار�سه، بفوزه على �سيفه 

�سبورتينغ الربتغايل -2�سفر.
ليونيل  االرجنتيني  جنمه  فالفريدي  ارن�ستو  امل��درب  واأراح 
مي�سي )دخل يف الدقيقة 61(، باال�سافة اىل العب الو�سط 
و�سريجي  ال��ب��ا  ج����وردي  ال��ظ��ه��ريي��ن  بو�سكيت�س،  �سريجيو 

روبرتو والعب الو�سط الربازيلي باولينيو.
اخ��ره��ا يف  م���رات   5 اللقب  ح��ام��ل  بر�سلونة،  وان��ت��ظ��ر 
2015، حتى الدقيقة 59 ليك�سر التعادل، عن 
بعد  راأ�سية  بكرة  الكا�سري  باكو  مهاجمه  طريق 

متريرة من دني�س �سواريز.
املخ�سرم  ���س��ج��ل  ال��ل��ق��اء،  ن��ه��اي��ة  ويف 

ماتيو،  ج���ريمي���ي  ال��ف��رن�����س��ي 
ال�سابق،  بر�سلونة  مدافع 

هدف الفريق الكاتالوين 
ال������ث������اين ع������ن ط���ري���ق 

اخلطاأ )1+90(.

تاأهل  ك��ان  و1996،   1985 بطل  يوفنتو�س  غ��رار  وعلى 
و1999   1968 ب��ط��ل  االن��ك��ل��ي��زي،  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر 
بفوزه  االوىل  املجموعة  �سدارة  ف�سمن  متوقعا،  و2008، 
على �سيفه �س�سكا مو�سكو الرو�سي 2-1 بعدما كان متاأخرا 

يف ال�سوط االول.
ورفع يونايتد الذي كان يريد تفادي اخل�سارة بفارق �سبعة 
بازل  عن  نقاط   3 بفارق  نقطة،   15 اىل  ر�سيده  اه���داف، 
متذيل  الربتغايل  بنفيكا  م�سيفه  على  الفائز  ال�سوي�سري 
باأف�سلية  ال�سوي�سري  الفريق  فتاأهل  -2�سفر،  الرتيب 

ثلث نقاط عن �س�سكا مو�سكو.
االول/ ت�سرين   24 م��رة منذ  �سو الول  ل��وك  العائد  ولعب 
اكتوبر مع يونايتد الذي اهدر عدة فر�س يف ال�سوط االول، 
القائم  يف  را�سفورد  ماركو�س  ملهاجمه  ت�سديدة  بينها 

االي�سر )4(.
خلفا  ال�����س��ب��اك  ادرك  ال���رو����س���ي  ال��ف��ري��ق  ل��ك��ن 
ملجريات اللعب، عن طريق األن دزاغوييف الذي 
ارت���دت م��ن ظ��ه��ره ك��رة ال��ربازي��ل��ي فيتينو يف 
االرجنتيني �سريخيو رومريو  �سباك احلار�س 

.)45(
يونايتد  ع��ادل  ثانية،   66 غ�سون  ويف 
مهاجمه  ط����ري����ق  ع�����ن 
روميلو  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
ل�����������وك�����������او ب����ع����د 
مت��������ري��������رة م���ن 
بول  ال��ف��رن�����س��ي 
قبل   ،)64( ب��وغ��ب��ا 
را����س���ف���ورد  مي��ن��ح��ه  ان 
ال���ت���ق���دم ب��ع��د مت���ري���رة من 
 .)66( م���ات���ا  اال���س��ب��ان��ي��خ��وان 
يف  ال�40  امل�����ب�����اراة  وه������ذه 
ج��م��ي��ع امل�������س���اب���ق���ات ال 
ي�����خ�����������س�����ر ف���ي���ه���ا 
على  ي���ون���اي���ت���د 

ار�سه.
امل�������ب�������اراة  ويف 
�سجل  ال��ث��ان��ي��ة، 
هدفيه  ب��������ازل 
ع����رب ال���رنوج���ي 
م�����������ن ا��������س�������ول 
حممد  م���غ���رب���ي���ة 
ال��ي��ون�����س��ي ب��راأ���س��ه يف 
ال�سباك )5( ودمييري 

اوبرلني )65(.



   

 
يقفز من جرف مرتفع لإنقاذ �شديقه 
يف مغامرة خطرة، قام مغامر �سجاع بالقفز من على جرف �سخري 
اإثر  خطرية  بجروح  اأ�سيب  ال��ذي  �سديقه  الإنقاذ  االرتفاع  �ساهق 

�سقوطه على جمموعة من ال�سخور اأ�سفل اجلرف. 
وكان امل�ساب  قفز من اأعلى اجلرف ال�سخري عندما فقد توازنه 

و�سقط على ال�سخور قبل اأن يهوي اإىل ال�ساطئ املجاور.
وع��ل��ى ال��ف��ور ق���ام ���س��دي��ق امل��غ��ام��ر امل�����س��اب ال���ذي ك���ان ع��ل��ى اأهبة 
اال�ستعداد بالقفزة من اأعلى اجلرف ال�سخري الذي يبلغ ارتفاعه 
530 قدماً.  يذكر اأن احلادث وقع يف منطقة "بيت�سي هيد كليف" 
بالقرب من �ساطئ اإي�ستبورن مبدينة اإي�سك�س الربيطانية، ح�سب 

�سحيفة مريور اأون الين. 

نظفت حقيبة زوجها فربحت مليون دولر 
بال�سدمة  اأمريكية  ام���راأة  اأ�سيبت  زوج��ه��ا،  حقيبة  تنظيف  اأث��ن��اء 
ال�سديدة عندما عرثت على بطاقة يان�سيب، تبني فيما بعد اأنها 

بطاقة رابحة. 
تك�سا�س،  مبدينة  اأف��ال��ون  منطقة  م��ن  غيبارا  رو���س  كانت  بينما 
تنظف حقيبة ظهر زوجها، فوجئت بوجود بطاقة يان�سيب داخل 

احلقيبة. 
اأثناء  اإنها كانت تقيم مع زوجها يف والية فريجينيا  وقالت رو�س 
عمله يف م�سروع للبناء، واأ�سافت: كنت اأنظف حقيبة زوجي عندما 
اإن  ق��ال  ال���ذي  ل��زوج��ي  فاأخذتها  اليان�سيب،  بطاقة  على  ع��رثت 

�سديقاً له و�سعها يف حقيبته، وتبني اأنها ربحت مليون دوالر.
وبح�سب ما قالت رو�س مل�سوؤويل اإدارة اليان�سيب بوالية فريجينيا، 
فاإن زوجها مل يهتم الأمر البطاقة يف بادئ االأمر الأنه اعتقد اأنها 
اأن  تبني  البطاقة،  اأم��ر  من  حتققا  اأن  وبعد  �سديقه.  من  دعابة 

الزوجني ربحا مليون دوالر اأمريكي بالفعل. 
ا�ستثمار  وكيفية  امل�ستقبلية،  خططهما  عن  الزوجان  يف�سح  ومل 
التي هبطت عليهما فجاأة، وفق ما ورد يف موقع  الكبرية  ال��رثوة 

"يو بي اآي" االإلكروين. 

تعيني �شخ�شية كرتونية �شفريًا ملدينة 
قد تكون �سخ�سية بيكات�سو الكرتونية م�سلية للمليني من خلل 
اأنحاء  جميع  يف  وا�سعة  ب�سعبية  حظيت  التي  غو  بوكيمون  لعبة 
�سيكون  اللطيف،  االأ�سفر  االأ�سطوري  املخلوق  ه��ذا  لكن  العامل، 
الإحدى  دول��ي��اً  ���س��ف��رياً  تعيينه  بعد  ف�����س��اع��داً،  االآن  م��ن  م�سغواًل 
�سفرياً  بيكات�سو  تعيني  مت  ر�سمية،  مرا�سم  ويف  اليابانية.  امل��دن 
كيتي،  هالو  �سخ�سية  جانب  واإىل  اليابانية،  اأو�ساكا  ملدينة  دولياً 
تاأمل املدينة باأن ترفع من حظوظها، يف ا�ست�سافة معر�س اإك�سبو 
العامل كل ن�سف عقد  2025، وه��و جتمع دول��ة جتتمع فيه دول 

ملناق�سة الق�سايا الدولية.
 ،2020 ع��ام  اإك�سبو يف  دب��ي معر�س  ت�ست�سيف  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
تتناف�س اليابان مع كل من رو�سيا وفرن�سا واأذربيجان، للح�سول 
�سحيفة  بح�سب   ،2025 ع��ام  يف  املعر�س  ا�ست�سافة  ���س��رف  على 

مريور الربيطانية.
وهالو  بيكات�سو  مع  كونو  ت��ارو  الياباين  اخلارجية  وزي��ر  والتقى 
ملدينة  ك�سفريين  ال�سخ�سيتني  لتعيني  ر���س��م��ي،  حفل  يف  كيتي، 

اأو�ساكا. 
تعزيز  على  وتعمل  اليابان  متثل  اأن  "اأود  املنا�سبة:  بهذه  وق��ال 

اأو�ساكا كوجهة جذب داخل وخارج البلد".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منزلن ب�شعر 1 جنيه اإ�شرتليني 
ُعر�س منزالن يف بريطانيا للبيع ب�سعر ال يتجاوز 1 جنيه ا�سرليني )1.3 دوالراً( لكل منهما، ولكن يجب على 

امل�سري �ساحب احلظ ال�سعيد، اأن يلتزم ببع�س ال�سروط بعد �سرائهما.
واأعلن جمل�س مدينة �ستوك اأون ترينت، عن نيته بيع منزلني فارغني منذ فرة طويلة، ب�سعر 1 جنيه ا�سرليني 
لكل منهما، �سريطة اأن يقوم امل�سري، باإجراء الت�سليحات اللزمة للمنزلني، باالإ�سافة اإىل اأن ي�سكن امل�سري يف 

املنزل الذي يح�سل عليه.
وياأمل جمل�س مدينة �ستوك اأون ترينت، اأن ي�ساعد بيع املنزلني اللذين يعودان اإىل الع�سر الفكتوري بهذا ال�سعر 

الرمزي، على اإعادة اإحيائهما من جديد، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
اإن هذين العقارين املدرجني �سمن الطراز الفكتوري هما جزء من ح�ساباتنا  وقال ع�سو املجل�س راندي كونتة: 
يف اإيرادات االإ�سكان، وقررنا اأن نزيلهما من حمفظتنا، مما يوفر فر�ساً ا�ستثمارية، االأمر الذي يعود بالنفع على 

املجتمع كله.
واأ�ساف: �سيتم بيع املنزلني مبزاد علني، ويجب على امل�سرين االلتزام بال�سكن فيهما. و�سيتم عر�س املنزلني على 
اأ�سا�س عقد اإيجار طويل، ويجب اأن يتم االنتهاء من جدول مف�سل الأعمال ال�سيانة، قبل اأن يتمكن امل�سري من 

احل�سول على العقارين مقابل اأ�سعار رمزية.
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حفل �شواء ينتهي يف امل�شت�شفى
يتنا�سب  ال  ب�سكل  اأملانيا  يف  احل��رارة  درج��ات  يف  الكبري  االنخفا�س  نتيجة 
اإقامة  املفتوحة، قررت عائلة مغربية  االأماكن  �سواء يف  اإقامة حفلت  مع 
يف  ليلتهم  احلفل  �سيوف  ليق�سي  ماألوفة"،  غ��ري  "بطريقة  ���س��واء  حفل 

امل�ست�سفى.
مل متنع برودة الطق�س يف اأملانيا، عائلة مغربية من تنفيذ خططها الإقامة 
حفل �سواء مع االأ�سدقاء، لكنهم غريوا اخلطة بع�س ال�سيء ليتم ال�سواء 
داخل املطبخ ولي�س يف الهواء الطلق كما كان خمططا، االأمر الذي انتهى 

بالكثري من ال�سيوف يف امل�ست�سفى.
ووفقا ل�سحيفة  "بيلد" االأملانية وا�سعة االنت�سار فقد تعر�س 11 �سخ�سا 
بعدما  االأمل��ان��ي��ة،  "نوي-اإيزينبورغ"  مبدينة  للت�سمم  اأط��ف��ال  �ستة  بينهم 
اأقامت عائلة مغربية حفل �سواء داخل منزل �سغري �سارك فيه جمموعة 
ال�سريع  االنت�سار  بعد  للم�ست�سفى  بع�سهم  نقل  مت  الذين  ال�سيوف،  من 

لبخار اأول اأوك�سيد الكربون يف املنزل ال�سغري.
نهاية  �سواء  حلفل  �سيوفا  دعت  املغربية  العائلة  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
االأ�سبوع املا�سي، وب�سبب ت�ساقط الثلج خارجا واالأحوال اجلوية ال�سيئة يف 
هذه الفرة من ال�سنة، و�سعت العائلة �سواية الفحم داخل املنزل من اأجل 

�سواء اللحم وتقدميه لل�سيوف.
وبعد فرة ق�سرية بداأ ال�سيوف يف ال�سعال وال�سكوى من الدوار وال�سداع 
عقب االنت�سار ال�سريع لبخار اأول اأوك�سيد الكربون، الذي ميكن اأن يوؤدي 

للموت. انتهى "حفل ال�سواء" ب� 11 حالة ت�سمم.
احتواء  بهدف  االإط��ف��اء،  ورج��ال  ال�سرطة  تدخلت  فقد  لل�سحيفة  ووفقا 
الو�سع ب�سرعة واإطفاء �سواية الفحم وتهوية املنزل. فيما مت ت�سجيل دعوى 

�سد االأب ب�سبب اإحلاق �سرر "خطري" بالغري.

يكت�شف حفريات للعاج تعود ل�10 اآلف عام
كان  فيل  اإىل  تعود  اأنها  يعتقد  للعاج،  حفريات  ال�سني  يف  م��زارع  اكت�سف 

يعي�س منذ اأكرث من 10 اآالف عام يف �سمال غرب البلد.
واأفادت �سحيفة "�ساوث ت�ساينا مورنينج بو�ست" اليوم الثلثاء، باأن املزارع 
يني فابينج، اكت�سف احلفريات يف وقت �سابق من نوفمرب املا�سي، بينما كان 

ي�ستعد لو�سع اأ�سا�سات ملنزله يف مقاطعة هانني باإقليم �سان�سي.
 - العثور عليها جممعة  التي مت  اأن طول احلفريات  ال�سحيفة  واأو�سحت 
وعددها 13 قطعة - يبلغ مراً واحداً، وتزن 4.8 كيلوغراماً. واأفاد مركز 
احلجري  الع�سر  اإىل  تعود  احلفريات  ب��اأن  �سان�سي  يف  اجليولوجي  امل�سح 

احلديث، بح�سب ما نقلته ال�سحيفة.
ي�سار اإىل اأن االكت�ساف هو ثاين اأكرب اكت�ساف للفيلة يف املنطقة، بعد اأن مت 

العثور على �سن لبنية متحجرة هناك منذ اأكرث من 30 عاماً. 

كاردا�شيان تطلق 
برناجمًا جماليًا جديدًا
االإعلن   Lifetime ق��ن��اة  ط��رح��ت 
تلفزيون  ل����ربن����ام����ج  ال����روي����ج����ي 
 Glam masters اجلديد  الواقع 
والذي من املقرر اأن تقدمه النجمة 
االأمريكية  الفرين كوك�س  و�سينطلق 
فرباير  ���س��ب��اط  �سهر  م��ن  ال�28  يف 
م���ن ال���ع���ام امل��ق��ب��ل. و���س��ت�����س��م جلنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م ب��االإ���س��اف��ة ل��� ك��وك�����س كل 
ماريو  العاملي  التجميل  خبري  م��ن: 
ديديفانوفيك وهو اخلبري اخلا�س ل�  

كيم كاردا�سيان  التي �ستكون منتجة 
املاكياج  خ��ب��رية  ل��ل��ربن��ام��ج،  م��ن��ف��ذة 
ورئي�سة  جون�سون،  كاندي  وامل��دون��ة 
 Marie Claire US حترير جملة
را�سي . وعرّبت كوك�س  روبرت�س  زانا 
برنامج  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
�سورة  يف   ،  Glam Masters
على  الر�سمي  ح�سابها  عرب  ن�سرتها 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  اأح���د 
وعّلقت عليها: "متحم�سة جًدا الأنني 
 Glam ب��رن��ام��ج  ����س���اأك���ون م��ق��دم��ة 
Master باالإ�سافة اىل اأنني �ساأكون 
مناف�سة  التحكيم،  جلنة  �سمن  من 
الربنامج  يحقق  اأن  اأمت��ن��ى  رائ��ع��ة، 

جناًحا مبهًرا".

مي تو �شخ�شية العام 
االأربعاء  ام�س  ت��امي  جملة  اأعلنت 
االجتماعية  احلركة  اختارت  اأنها 
التي تهدف اإىل زيادة الوعي ب�ساأن 
التحر�س واالعتداء اجلن�سي والتي 
تو" على  "مي  و���س��م  يف  جت�����س��دت 
اأكرث  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

�سخ�سية موؤثرة يف عام 2017.
اإدوارد  ال���ت���ح���ري���ر  رئ���ي�������س  وق������ال 
على  ت���وداي  لربنامج  فيل�سينثال 
اأ�سرع  "هذه  اإن.ب���ي.����س���ي  ���س��ب��ك��ة 
�سهدناها  اج��ت��م��اع��ي  ت��غ��ري  ح��رك��ة 
بت�سرفات  وب�������داأت  ع���ق���ود.  م��ن��ذ 
الن�ساء  مئات  م��ن  �سجاعة  ف��ردي��ة 
وبع�س الرجال اأي�سا الذين قرروا 

اأن يحكوا ق�س�سهم".
من  باأنهم  لهم  فيل�سينثال  واأ���س��ار 

ال�سمت". حاجز  "ك�سروا 

طلقها زوجها ب�شبب في�شبوك!  
قدم زوج اأردين يف عمان على تطليق زوجته ب�سبب من�سور 
لها عرب ح�سابها اخلا�س يف في�سبوك كانت قدر ن�سرته 
التعليقات  خ��لل  حماتها  ووال��دت��ه  زوجها  به  وهاجمت 

اأي�ساً مع �سديقاتها و�سقيقاتها.
الزوجني  عائلتي  بني  م�ساجرة  اندلعت  ذل��ك  اث��ر  وعلى 
الذين  اأهلها اي�ساً  انتهت بتطليق الزوج لزوجته ملعاقبة 
ايدوا ما فعلته ابنتهم اأمام امللأ. ُيذكر اأن حاالت الطلق 
يف االردن الناجتة عن من�سورات وتعليقات عرب االنرنت، 
قد تكررت الأكرث من مرة، االمر الذي جعل الكثري من 
�سخ�سي  ح�ساب  على  ال��زوج��ة  ح��ي��ازة  يرف�سوا  االأزواج 

الأحد مواقع التوا�سل االجتماعي.

طرد طبيبني بعد ا�شتفاقة الر�شيع امليت
اثنني،  طبيبني  ال��ه��ن��د  يف  امل�ست�سفيات  اإح����دى  ف�سلت 
ووعدت باإجراء حتقيق مو�سع، بعد تقارير عن ا�ستفاقة 

ر�سيع كان حممواًل داخل كي�س و�سط مرا�سم دفنه.
اآ�سيا"  اأن���ب���اء  "وكالة  م���وق���ع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 
االإل���ك���روين، ف���اإن وزي���ر ال�����س��ح��ة يف والي���ة ن��ي��و ديلهي 
اإعلن  مت  حيث  امل�ست�سفى  رخ�س  ب�سحب  ه��دد  الهندي 

وفاة الطفل.
اإن  فيه  قالت  بياناً  امل�ست�سفى  اأ�سدرت  املقابلة،  يف اجلهة 
"احلادث املوؤ�سف" وقع يوم اخلمي�س املا�سي، عقب والدة 
مبكرة لتواأم بعد فرة حمل ا�ستمرت 5 اأ�سهر. الر�سيع 
بعد  االأول  الر�سيع  وف��اة  اأع��ل��ن  فيما  ميتاً،  ول��د  ال��ث��اين 
اأكيا�س  الوالدة بوقت الحق. ومت و�سع الر�سيعني داخل 
الدفن،  مركز  اإىل  تنقلهما  العائلة  وك��ان��ت  بل�ستيكية 
عندما انتبهت اإىل حركة ما داخل اأحد االأكيا�س، وعندما 
االأطفال ال يزال على  اأحد  اأن  عاينت ما يحدث، وجدت 
قيد احلياة. ويف االإطار نف�سه، اأو�سحت اجلمعية الطبية 
تكون  قد  الغذائي  والتمثيل  اله�سم  عملية  اأن  الهندية 
ال�سديدة،  اجل�سم  حرارة  انخفا�س  حاالت  يف  "معلقة" 
االأك�سجني  اأن حتمي من حرمان احل�سول على  وميكن 

لفرة طويلة من الزمن.

تعرث على ر�شالة ا�شتغاثة داخل طرد 
طرد  داخ��ل  ا�ستغاثة  ر�سالة  على  بريطانية  فتاة  ع��رثت 
امليلد،  لعيد  وال��دي��ه��ا  م��ن  كهدية  اأم����ازون  م��ن  و�سلها 
وو�سف مر�سلها فريق العمل يف ال�سركة التي يعمل لديها 

بال�سياطني.
وكان والدا اأبريل دور�ست )13 عاماً( قد ح�سرا مفاجاأة 
البنتهما، وطلبا الهدية من اأمازون، مع بطاقة كان من 
ماما  من  احل��ب  خال�س  "مع  عبارة  حتمل  اأن  املفر�س 
كان خمتلفاً متاماً:  البطاقة  على  كتب  ما  وبابا" ولكن 
بي  اإم  ب��ي  ���س��رك��ة  ال��ع��م��ل يف  ف��ري��ق  اأرج���وك���م،  "النجدة 

�سياطني".
على  للعثور  ب��ي  اإم  ب��ي  ب�سركة  ع���ادة  اأم����ازون  وت�ستعني 
امل��وظ��ف��ني، ل�����س��غ��ل ال��وظ��ائ��ف ال�����س��اغ��رة ف��ي��ه��ا يف عموم 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  بح�سب  امل��ت��ح��دة،  اململكة 

الربيطانية. بوبو، الكلب الربيطاين، يجل�ش على �ضرير يف اجلناح امللكي يف فندق واغينغتون للحيوانات الأليفة الفاخرة يف �ضنغافورة.  )رويرتز(

ن�شخة كهربائية من تاك�شي 
لندن تدخل اخلدمة 

العمل  ال�سهري  لندن  تاك�سي  ب��داأ 
الربيطانية  العا�سمة  ���س��وارع  يف 

بن�سخة جديدة كهربائية.
التي  املميزات اجل��دي��دة  وم��ن بني 
ذات  ال�سيارة  على  اإدخ��ال��ه��ا  ج��رى 
فاي  واي  خ��دم��ات  م��ق��اع��د  ال�ستة 
و���س��ح��ن االأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة وفتحة 
���س��ق��ف م����ع ن���ظ���ام ل�����زي�����ادة مدى 
 648 نحو  ميل   400 اإىل  ال�سيارة 
الزبائن  و���س��ي�����س��ت��ق��ل  ك��ي��ل��وم��را. 
ال�سيارة اجلديدة ال�سديقة للبيئة 
دون زيادة يف االأجرة. وقال كري�س 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ج��اب��ي 
لندن لل�سيارات الكهربائية التابعة 
لرويرز  ال�سينية  جيلي  ل�سركة 
تاك�سي  بو�سوح  ت��رى  اأن  "ميكن 
ل��ن��دن ب��ل��ون��ه االأ����س���ود ... ل��ك��ن كل 
بالكامل  الهيكل  فيه جديد.  �سيء 
وحمرك  االألومنيوم  من  م�سنوع 
املدى.  ل��زي��ادة  نظام  م��ع  كهربائي 
ل��ك��ن االأه����م م��ن ك��ل ذل���ك ه��و اأنه 
وقال  نظيفا".  ه���واء  ل��ن��دن  مينح 
جابي اإنه رغم اأن ال�سيارة اجلديد 
�ستكلف �سائقي �سيارات لندن نحو 
55 األف جنيه ا�سرليني )74 األف 
دوالر تقريبا( اإال اأنها �ست�ساهم يف 
توفري نحو 100 جنيه يف املتو�سط 

اأ�سبوعيا من تكلفة الوقود.
وقال بات فالون الذي بداأ يف قيادة 
ال�سيارة  م���ن  اجل���دي���دة  ال��ن�����س��خ��ة 
ملا  ال��ق��دمي��ة  لل�سيارة  ق��ي��ادت��ه  بعد 
ي���ق���رب م���ن ع�����س��ر ����س���ن���وات "هذه 
اإنها  ب��ل  االأم���ام  اإىل  خطوة  لي�ست 
األف خطوة... كل ما ت�سمعه اأثناء 
ال��ق��ي��ادة ه��و ���س��وت االإط����ارات على 

الطريق والرياح!"

هذه الأماكن الأكرث قذارة يف الطائرة!
بينما ُيف�سل الكثري منا ال�سفر عرب الطائرة ملا تقدمه 
من امتيازات مثل اخت�سار الوقت وامل�سافات ويف بع�س 
االأحيان اأي�ساً املال، خل�ست درا�سة حديثة اإىل اأن و�سيلة 
النقل هذه ُتعد اأي�ساً مرتعاً خ�سباً للجراثيم ويف اأماكن 

ال تخطر على البال.
التنقل بالطائرة عرب املدن والدول �سار اأمراً �سرورياً 
للعمل  ب��رح��لت  االأم����ر  تعلق  ����س���واءاً  ه���ذا،  ع�سرنا  يف 
النقل  و�سيلة  اأن  بيد  اال�ستجمام.  اأو  العائلة  زي��ارة  اأو 
اإىل م�سدر للمر�س. ويف هذا ال�سدد،  هذه قد تتحول 
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن الطاولة القابلة للطي هي 
اأكرث االأماكن قذارة يف الطائرة، مبعدل 2155 وحداة 
اإليه موقع  اأ�سار  جرثومية لكل بو�سة مربعة، وفق ما 
�سادرة عن موقع  درا�سة  عن  نقًل  "فوكو�س" االأملاين 

الطريان. وتذاكر  حلجوزات  "�سوودو" االإلكروين 
ال��غ��ذائ��ي��ة التي  امل����واد  ت��ن��اول  ب��ع��دم  ال��درا���س��ة  ون�سحت 
املدير  وق���ال  للطي.  القابلة  ال��ط��ائ��رة  ط��اول��ة  تلم�س 
اإرن�ست  للنظافة،  االأمل���اين  اال�ست�ساري  للمركز  الطبي 
تابوري: "يجب عدم و�سع الطعام مبا�سرة على الطاولة 

القابلة للطي".
املرحا�س

اأك��رث االأماكن ق��ذارة يف  اأن ثاين  اإىل  واأ���س��ارت الدرا�سة 
)ال�سيفون(،  املرحا�س  يف  امل��اء  �سفط  ذراع  هو  الطائرة 
جراثيم  مبعدل  ال��ط��ائ��رة،  مرحا�س  مقعد  جانب  اإىل 
مربعة،  بو�سة  لكل  جرثومية  وح���دة   265 اإىل  ي�سل 
"دير �ستاندرت" االأمل��اين با�ستخدام  حيث ين�سح موقع 
من�سفة ورقية لفتح باب املرحا�س واأخرى الإغلقه. يف 
نحو  املنزل  مرحا�س  مقعد  يف  اجلراثيم  تبلغ  املقابل، 

172 وحدة جرثومية لكل بو�سة مربعة.
حزام االأمان

واأو�سحت الدرا�سة اأي�ساً اأن حزام االأمان ياأتي يف املركز 
الثالث كاأكرث االأماكن قذارة يف الطائرة، مبعدل 230 
بنية  اأن  م�سيفة  مربعة،  بو�سة  لكل  جرثومية  وح��دة 
ن�سيج حزام االأمان جتعله مثالياً المت�سا�س البكترييا 
واجلراثيم االأخرى، م�سرية يف هذا ال�سدد اإىل اأن "من 
اأن  احل��زام  رب��ط  بعد  عليه  الطائرة، يجب  ي�سافر عرب 

ُيطهر يديه".

الإ�شابة جترب ليفلي على 
وقف ت�شوير فيلمها اجلديد

توقف فريق عمل فيلم The Rythm Section عن الت�سوير يف دبلن باإيرلندا 
اأن تعر�ست بطلته النجمة  بليك ليفلي  الإ�سابة يف يدها. وقد جرحت  وذلك بعد 
ليفلي يدها خلل ت�سويرها مل�سهد يحتوي على عنف �سمن اأحداث فيلم احلركة 
با�سم  الت�سوير موؤقًتا. وقال متحدث  اإيقاف  اإىل  العمل  والت�سويق ما دفع طاقم 
جي  مايكل  واملنتجون   ،Global Road و�سركة  "بارامونت،  ب��ي��ان:  يف  االإن��ت��اج 
ويل�سون وباربارا بروكلي، اليوم، اأكدوا اأن الت�سوير قد اأُوقف موؤقتا..  وياأتي ذلك 
بعد اإ�سابة ر�سغ  بليك ليفلي اأثناء ت�سوير العمل"، واأكدوا  اأن االإنتاج �سوف ُي�ستاأنف 
يف اأقرب وقت ممكن. ويروي الفيلم املعتمد على رواية ل�مارك برونال ق�سة امراأة 
ت�سعى لك�سف حقيقة حتطم طائرة اأدى اإىل مقتل عائلتها وكان من املفر�س اأن 

تكون على متنها، وهو من اإخراج ريد مورانو وي�سارك يف البطولة جود لو.


