
•• روما-رويرتز:

قالت �ل�شرطة �لإيطالية �إن رجال 
ف��ت��ح �ل��ن��ار ع��ل��ى �مل����ارة يف مدينة 
�م�س  �ل��ب��الد  بو�شط  مات�شري�تا 
�ل�شبت مما �أ�شفر عن �إ�شابة عدد 
من �ملهاجرين �لأفارقة يف هجوم 

بد� �أنه ذو د�فع عرقي.
ووق��ع �إط��الق �لنار بعد �أي��ام من 
�إيطالية  �شابة  جثة  على  �لعثور 
عاما   18 �ل����ع����م����ر  م�����ن  ت���ب���ل���غ 
حقيبتني  يف  وخم����ب����اأة  م��ق��ط��ع��ة 
م��ات�����ش��ري�ت��ا. و�ع��ت��ق��ل مهاجر  يف 
نيجريي )29 عاما( فيما يتعلق 
و�شائل  وذك����رت  �ل�����ش��اب��ة.  مبقتل 
�شتة مهاجرين  �أن  �إعالم حملية 
على �لأقل بينهم �م��ر�أة تعر�شو� 
لإط���الق �ل��ن��ار م��ن ن��اف��ذة �شيارة 
كان يتحرك بها م�شلح يف �ملدينة 
�ل���و�ق���ع���ة ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 200 
كيلومرت �إىل �ل�شرق من �لعا�شمة 
روم��������ا. وق����ال����ت �ل�������ش���رط���ة عرب 
“�إطالق نار  ح�شابها على تويرت 
�أ�شخا�س.  و�إ�شابة  مات�شري�تا  يف 
�أف�شحو�  عملية.  �ل�شرطة  جتري 

�ل����ط����ري����ق وجت����ن����ب����و� �لأم�����اك�����ن 
بقليل  ذل����ك  وب��ع��د  �ملفتوحة”. 
قالت �ل�شرطة �إنها �عتقلت رجال. 
�إن  �لر�شمي  ر�ي  تلفزيون  وق��ال 
�لبي�س  م��ن  �إي��ط��ايل  ب��ه  �مل�شتبه 

وم�شقط ر�أ�شه مات�شري�تا.
كوريريي  �شحيفة  م��وق��ع  وق���ال 
دي����ال ����ش���ري� ع��ل��ى �لإن����رتن����ت �إن 
نافذة  م���ن  �ل���ن���ار  �أط���ل���ق  رج����ال 
�ملهاجرين  �ثنني من  �شيارة على 
عن  �أ�شفر  مما  �ل�شبان  �لأف��ارق��ة 

�إ����ش���اب���ة �أح���ده���م���ا. وب���ع���د فرتة 
وج����ي����زة ت���ع���ر����س م���ه���اج���ر �آخ����ر 

و�مر�أة �شود�ء لإطالق �لنار.
خ����ط����ورة  م��������دى  ي���ت�������ش���ح  ومل 
�شا�شة  و�����ش���ت���غ���ل  �لإ������ش�����اب�����ات. 
�ل�شابة  م��ق��ت��ل  ح��ادث��ة  مي��ي��ن��ي��ون 
�لإيطالية باميال ما�شرتوبييرتو 
ل����ل����رتوي����ج خل���ط���اب���ه���م �مل����ن����اوئ 
حملتهم  �إط�����ار  يف  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��ع��ام��ة �مل���ق���ررة يف 

�لر�بع من مار�س �آذ�ر .

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
وتقدير  �شكر  ر�شالة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
من فخامة �لرئي�س �ألك�شندر لوكا�شينكو رئي�س جمهورية بيالرو�شيا 
�لبيالرو�شي  �مل��و�ط��ن  ع��ن  �لإف���ر�ج  يف  �لكبري  �شموه  دور  فيها  ثمن 
فيات�شي�شالف كا�شور� �لذي كان م�شجونا على ذمة ق�شايا يف ليبيا 

منذ عام 2011 .
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  ر�شالته  يف  لوكا�شينكو  �لرئي�س  و�أع���رب 
�لبيالرو�شي  �ل�شعب  ع��ن  ونيابة  با�شمه  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�ملو�طن  ق�شية  حل  يف  وجهوده  �شموه  لدعم  �خلال�س  �متنانه  عن 

�لبيالرو�شي.
�إر�دتكم  تظهر  �لتي  �خل��ط��وة  ه��ذه  �إن  �لبيالرو�شي  �لرئي�س  وق��ال 
قيم  �حلكيمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  لتبني  ب��ارز�  مثال  تعد  �لطيبة 

�لإن�شانية و�لعد�لة وهذ� ما ي�شتحق منا كل تقدير و�حرت�.
�إع��ادة حقه يف  �أك��ر من جمرد  �إن ما فعلتموه ملو�طننا هو  و�أ�شاف 
بعائلته  �شمله  �ملقدرة يف مل  �شاعدت جهودكم  فقد  �ملفقودة  �حلرية 

و�أقربائه و�أحبائه بعد فر�ق طال �شنو�ت و��شرتجاع ثقته يف �لغد”.
و�أكد لوكا�شينكو �أن بيالرو�شيا �شتبقى �شريكا موثوقا لدولة �لإمار�ت 
و�لثقة  �ل�����ش��د�ق��ة  ع��الق��ات  عاليا  ت��ق��دي��ر�  وت��ق��در  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�ملتبادلة �لقائمة بينهما و�شتحر�س على تعزيز �أو��شر �لعالقات بني 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
 2011 يونيو  يف  ليبيا  �إىل  و�شل  قد  كا�شور�  فيات�شي�شالف  وك��ان 
�شمن جمموعة من مو�طني ب��الده.. ومت �طالق �شر�حه وعاد �إىل 
بالده �أم�س عرب جهود قادتها ب�شكل فعال دولة �لإمار�ت مع خمتلف 

�أقطاب �لأزمة �لليبية .    )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يتلقى ر�شالة �شكر من لوكا�شينكو لدوره 
يف الإفراج عن مواطن بيالرو�شي كان م�شجونا يف ليبيا
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قو�ت �ل�شرعية �ليمنية تو��شل تطهري �ملناطق �ليمنية من �حلوثيني )�أ.ف.ب(

قو�ت �لأمن �لإيطالية حتا�شر منطقة �إطالق �لنار)�أ.ف.ب(

رئي�س الدولة: يف يوم البيئة الوطني جندد حكومة و�شعبا التزامنا 
الوطني والأخالقي باملحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �أك�������د 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
م�شرية  �أن  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول��ة 
وتوجهاتها �مل�شتقبلية نحو �شمان 
و��شتد�مة  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ 
�إمتد�د�  تاأتي  �لطبيعية  مو�ردها 
�لذين  و�آب���ائ���ن���ا  �أج����د�دن����ا  لإرث 
�مل���و�رد بحكمة  ه��ذه  م��ع  تعاملو� 
�لقائد  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ب���ال���غ���ة 
�لبيئة و�لإمناء  – رجل  �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
باأن  وج��ه��ن��ا  �ل����ذي   - ن��ه��ي��ان  �آل 
ناأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا و�أن 
نحافظ على تو�زنها ونرتك فيها 
�لقادمة  ف��ي��ه �لأج���ي���ال  م��ا جت��د 

م�شدر� للخري ونبعا للعطاء.
مبنا�شبة  كلمته  يف  �شموه  وق���ال 
ي�����وم �ل��ب��ي��ئ��ة �ل���وط���ن���ي �ل���و�ح���د 
�ليوم  ي�شادف  �ل��ذي  و�لع�شرين 
�لأح�������د �ل����ر�ب����ع م����ن ف����رب�ي����ر : 
و�لع�شرين  �لو�حد  للعام  نحتفي 
على �لتو�يل بيوم �لبيئة �لوطني 
جندد  مهمة  منا�شبة  يعد  �ل��ذي 
و�شعبا  ح���ك���وم���ة  خ���الل���ه���ا  م����ن 

�ل��ت��ز�م��ن��ا �ل��وط��ن��ي و�لأخ���الق���ي 
ب����امل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى م������و�ردن������ا 
ون�شتعر�س  وتنميتها  �لطبيعية 
م����ا ح���ق���ق���ن���اه م����ن �إجن����������از�ت يف 

عزمنا  ون��وؤك��د  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
ب���ذل �مل��زي��د م��ن �ل��ع��م��ل و�جلهد 

لتعزيزها وتطويرها .
 )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ر��شد خالل تد�شينة �لقمر �ل�شناعي )خليفة �شات( )و�م(

د�سن القمر ال�سناعي »خليفة �سات« 

حممد بن را�شد:الإمارات هي الدولة العربية الأوىل 
التي متتلك تقنيات بناء اأقمار �شناعية ب�شكل كامل

•• دبي -وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  د�شن 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“خليفة  �ل�شناعي  “رعاه �هلل” ،�لقمر  حاكم دبي 
تطويره  يتم  �إم��ار�ت��ي  �شناعي  قمر  �أول  �شات”؛ 
بن�شبة  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ملهند�شني  م��ن  فريق  ب��اأي��دي 
�لإم����ار�ت ع�شر  دخ���ول  ب��ذل��ك  لي�شجل   100%

�ل��ت�����ش��ن��ي��ع �ل��ف�����ش��ائ��ي �ل���ك���ام���ل، ح��ي��ث م���ن �ملقرر 
�لف�شاء �خل��ارج��ي خ��الل وقت  �إىل  �لقمر  �إط��الق 
�إجر�ء  �لعام �جل��اري عقب �لنتهاء من  لحق من 
�شات”  “خليفة  ليكون  �لإط����الق،  جت��ارب  �شل�شلة 
من  �لأول  و�ل��ع��رب��ي  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شناعي  �لقمر 
نوعه جلهة تطويره حملياً وعربياً، موؤ�ش�شاً بذلك 
قاعدًة وطنيًة لت�شنيع �لأقمار �ل�شناعية بكفاء�ت �إ
مار�تية.                                     )�لتفا�شيل �س2(

قوات ال�سرعية تطهر )لوزم( من احلوثيني
غارات للتحالف تدك مواقع امللي�شيات يف 4 حمافظات مينية

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شرعية  �ل�������ق�������و�ت  ت���������ش����دت 
مليلي�شيات  ل���ه���ج���وم  �ل���ي���م���ن���ي���ة 
حاولت  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �حلوثي 
����ش��ت��ع��ادة قلعة لوزم  م��ن خ��الل��ه 
�ل�شرت�تيجية �شرقي مدينة تعز 

من قب�شة �ل�شرعية.
وتعد �ل�شيطرة على قلعة )لوزم( 
�حلكومية،  للقو�ت  مهما  مك�شبا 
ع�����دة مناطق  ع���ل���ى  ت���ط���ل  ح���ي���ث 
ميلي�شيات  �إ�شرت�تيجية.و�شنت 
قرية  على  مكثفا  ق�شفا  �حلوثي 
بريف  �ل�شلو  مبديرية  �ل�شرف 
مو�جهات  �ن���دل���ع���ت  ك���م���ا  ت���ع���ز، 
�ل�شرعية  �ل����ق����و�ت  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة 
مناطق  يف  و�مل��ت��م��ردي��ن  �ليمنية 

عدة جنوبي وغربي �ملدينة.
�ىل ذل��ك، �شنت ط��ائ��ر�ت حتالف 
خالل  �ل��ي��م��ن  يف  �ل�شرعية  دع���م 
غارة   50 نحو  �ملا�شية  �ل�شاعات 
وجتمعات  م����و�ق����ع  ع���ل���ى  ج���وي���ة 
و�آل������ي������ات م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل���وث���ي 
�شعدة  حمافظات  يف  �لنقالبية 
�أ�شفرت  وتعز،  و�حل��دي��دة  وحجة 

عن قتلى وجرحى وتدمري �آليات 
وخمازن �أ�شلحة للميلي�شيات.

�أن �أكر  و�أك��دت م�شادر ع�شكرية 
مو�قع  ��شتهدفت  غ��ارة   12 م��ن 
�حلدودية،  �شعدة  يف  �مليلي�شيات 
عمار  �آل  منطقتي  يف  وحت��دي��د� 
و�مل����ه����اذر مب���دي���ري���ة ���ش��ح��ار ويف 

مدينة �شعدة نف�شها.ويف منطقة 
كتاف  ملديرية  �لتابعة  �لعطفني 
طائر�ت  ����ش��ت��ه��دف��ت  )����ش���ع���دة(، 
ع�شكرية  ت���ع���زي���ز�ت  �ل���ت���ح���ال���ف 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات. و����ش���ن���ت ث���الث 
وحتركات  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  غ������ار�ت 
غمر  م��دي��ري��ت��ي  يف  ل��ل��ح��وث��ي��ني 

غرب  �شمال  �حل��دودي��ت��ني  ور�زح 
تو��شلت  حيث  �شعدة،  حمافظة 
�مليلي�شيات  بني  �مليد�نية  �ملعارك 
وق�����و�ت �ل�����ش��رع��ي��ة �ل��ت��ي متكنت 
خالل �لأي��ام �ملا�شية من حترير 
يف  ��شرت�تيجية  جبلية  م��ن��اط��ق 

ر�زح.

م�شر حتبط خمططا اإخوانيا 
ي�شتهدف النتخابات الرئا�شية

اإ���ش��ق��اط م��ق��ات��ل��ة رو���ش��ي��ة 
الطيار واأ����ش���ر  ���ش��وري��ا  يف 

•• بريوت-وكاالت:

����ش���وري���ون، �م�س  ن��ا���ش��ط��ون  ق����ال 
�ملعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  �إن  �ل�����ش��ب��ت، 
�أ���ش��ق��ط��و� ط��ائ��رة ح��رب��ي��ة رو�شية 
حمافظة  يف  ق���ائ���ده���ا  و�أ�������ش������رو� 
�إدلب �شمايل غرب �لبالد. وقالت 
م�����ش��ادر م��ي��د�ن��ي��ة ل��� ���ش��ك��اي نيوز 
رو�شية  ه��ي  �ل��ط��ائ��رة  �إن  ع��رب��ي��ة 
من نوع �شوخوي 25، م�شرية �إىل 
�أن��ه��ا �أ���ش��ي��ب��ت ع��ن ط��ري��ق �إطالق 
جو.وبح�شب   – �أر������س  ����ش���اروخ 
�ملر�شد �ملوحد يف �ل�شمال �ل�شوري 
حركة  حت���دي���د  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����س 
�لطري�ن، فاإن �لطائرة �أقلعت من 
�لرو�شية  �جلوية  حميميم  قاعدة 

قرب مدينة �لالذقية �ل�شاحلية.
�حلربية  �ل��ط��ائ��رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
كانت تنفذ غار�ت على ريف �إدلب 
�ل�شريع  �ل��ط��ري��ق  م��ن  وب��ال��ق��رب 
�ملر�شد  وك�����ان  ����ش���ر�ق���ب.  مل��دي��ن��ة 
�ل�������ش���وري حل��ق��وق �لإن�������ش���ان ذكر 
حربية  ط��ائ��رة  �أن  �شابق  وق��ت  يف 
قرب  �ل�شبت  ظهر  بعد  �أ�شقطت 
�لقو�ت  ت�شعى  �لتي  �شر�قب،  بلدة 
�ل�����ش��وري��ة ل��ل��و���ش��ول �إل��ي��ه��ا حتت 

غطاء غار�ت جوية رو�شية. 

القوات الرتكية ت�شيطر على جبل ا�شرتاتيجي يف عفرين
•• عوا�صم-وكاالت:

�أكدت م�شادر �إخبارية، �م�س �ل�شبت 
جبل  على  �لرتكية  �لقو�ت  �شيطرة 
مبنطقة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي  د�رم�������ق 
�لعلم  ورف�������ع  �ل�������ش���وري���ة  ع���ف���ري���ن 
�لرتكي على قمة �جلبل، بح�شب ما 
لالأنباء،  »�لأن��ا���ش��ول«  وكالة  �أف���ادت 
على  م��وؤخ��ر�ً  �شيطرتها  بعد  وذل���ك 
جبل  �أهمية  وتكمن  بر�شايا.  جبل 
د�رم���ق بح�شب �جل��ان��ب �ل��رتك��ي يف 
كونه ي�شتخدم لق�شف مدينة كلي�س 
قو�ت  تطلقها  ب�شو�ريخ  �حل��دودي��ة 

�حلماية �لكردية. هذ� وبد�أت �لقو�ت 
�ل��رتك��ي��ة وف�����ش��ائ��ل �جل��ي�����س �حلر 
ر�جو  منطقة  �ق��ت��ح��ام  لها  �مل��و�ل��ي��ة 
ب��ق�����ش��ف متهيدي  ع��ف��ري��ن،  غ��رب��ي 
منذ  �ل��وق��ع��ة  �ملنطقة  على  مدفعي 
�جلي�س  ف�شائل  ح�����ش��ار  حت��ت  �أي����ام 
�حلر.وياأتي ذلك بعد متكن �لقو�ت 
ب�شط  م����ن  و�ل���ف�������ش���ائ���ل  �ل���رتك���ي���ة 
�شمال  بلبل  ناحية  على  �شيطرتها 
ع��ف��ري��ن ب��ع��د م��ق��اوم��ة ���ش��ر���ش��ة من 

قو�ت �حلماية �لكردية.
 وب�����د�أ �جل��ي�����س �ل���رتك���ي ق��ب��ل نحو 
�أ�����ش����ب����وع����ني ع���م���ل���ي���ة ع�������ش���ك���ري���ة يف 

�شد  �شوريا  ب�شمال  عفرين  منطقة 
�ملدعومة  �ل�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح����د�ت 
من �لوليات �ملتحدة. وتعترب تركيا 
�جلناح  �ل�����ش��ع��ب،  ح��م��اي��ة  وح������د�ت 
�مل�شلح حلزب �لحتاد �لدميقر�طي، 
�لكرد�شتاين  �لعمال  حلزب  �متد�د�ً 
�ل�����ذي ي�����ش��ن م��ن��ذ ع���ق���ود مت�����رد�ً يف 
�لأغلبية  ذي  ت��رك��ي��ا  ���ش��رق  ج��ن��وب 

�لكردية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��رئ��ي�����س �لرتكي 
�أردوغ��ان، �م�س �ل�شبت،  رجب طيب 
عفرين  يف  �لع�شكرية  �لعملية  �إن 

تو�شك على �لنتهاء.

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شرية،  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
ق����ي����اد�ت   6 ����ش���ب���ط  �ل���������ش����ب����ت، 
�لإرهابية،  �لإخ�������و�ن  ب��ج��م��اع��ة 
تنظيميا  �جتماعا  عقدهم  قبل 
)�شمال  �لدقهلية  حم��اف��ظ��ة  يف 
���ش��رق��ي دل���ت���ا م�����ش��ر( ل���الإع���د�د 
لأع�����م�����ال ���ش��غ��ب وع���ن���ف خالل 
�لرئا�شية.  �لن���ت���خ���اب���ات  ف����رتة 
بيان،  �لد�خلية، يف  وز�رة  وقالت 
قياد�ت  �جتماع  ��شتهدفت  �إن��ه��ا 
و�شبطتهم،  �لإرهابية  �جلماعة 
ب��ح��وزت��ه��م ع��ل��ى مبالغ  وع����رت 
م���ال���ي���ة ب������ال������دولر �لأم�����ريك�����ي 
و�جل��ن��ي��ه �مل�����ش��ري، ف�����ش��ال عن 
�لفرتة  يف  مل��خ��ط��ط��ات��ه��م  �أور�ق 
�ملقبلة. و�أ�شارت �لوز�رة �إىل �أنها 
�ملزمع  �لأدو�ت  خم���زن  ح����ددت 
��شتخد�مها يف تنفيذ خمططات 
�لقائم  و���ش��ب��ط��ت  )�جل���م���اع���ة(، 

عليه.
�لتي  �لن����ت����خ����اب����ات،  �أن  ي���ذك���ر 
ي��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا �ل��رئ��ي�����س عبد 

�لفتاح �ل�شي�شي �أمام رئي�س حزب 
مو�شى،  م�شطفى  مو�شى  �ل��غ��د 
�أي��ام من   3 �شتجرى على م��دى 

26 �إىل 28 مار�س.

وقد جتري جولة �إعادة بني 24 
و26 �أبريل يف حالة عدم ح�شول 
يف  م��ر���ش��ح ع��ل��ى �أك����ر م���ن 50 
�مل��ائ��ة م��ن �لأ����ش���و�ت يف �جلولة 

•• نيويورك-وكاالت:

ق����ال ت��ق��ري��ر ����ش���ادر ع���ن �لأمم 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  �إن  �مل���ت���ح���دة 
ت��ق��در بحو�يل  ح��ق��ق��ت م��ك��ا���ش��ب 
200 مليون دولر �لعام �ملا�شي 
�ملحظورة  �ل�����ش��ل��ع  ت�����ش��دي��ر  م���ن 
�ملفرو�شة  للعقوبات  �نتهاك  يف 

عليها. 
�أعدته  �ل�����ذي  �ل���ت���ق���ري���ر،  و�أك������د 
جل���ن���ة م����ن �خل��������رب�ء م����ن ع���دة 
ورو�شيا  �ل�����ش��ني  ت��ت�����ش��م��ن  دول 
ف�شلت  �ل��ع��ق��وب��ات  �إن  وم��ال��ي��زي��ا، 
�ل�����ش��ادر�ت غري  ن�شاط  يف وق��ف 

�ل�شرعية من كوريا �ل�شمالية. 
على  �أدل������ة  ه���ن���اك  �أن  و�أ�����ش����اف 
تعاون ع�شكري بني كوريا  وجود 
وميامنار  و���ش��وري��ا  �ل�����ش��م��ال��ي��ة، 
ت��خ�����ش��ع فيه  �ل������ذي  �ل����وق����ت  يف 
ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ ل��ع��ق��وب��ات م���ن قبل 
و�لأمم  �مل�����ت�����ح�����دة،  �ل�������ولي�������ات 
�ملتحدة، و�لحتاد �لأوروب��ي على 

ب�شبب بر�جمها �لنووية وتطوير 
�لعابرة  �لبالي�شتية  �ل�����ش��و�ري��خ 
�لأممي،  �لتقرير  لكن  للقار�ت.  
�لذي رفع �إىل جمل�س �أمن �لأمم 
�ملتحدة، قال �إن “كوريا �ل�شمالية 
��شتمرت يف ت�شدير جميع �ل�شلع 
�ملحظورة �لو�ردة بقر�ر �لعقوبات 
�ل���ف���رتة م���ن يناير   م�����د�ر  ع��ل��ى 
�شبتمرب   وح��ت��ى  �ل��ث��ان��ى  ك���ان���ون 

�أيلول 2017”.

كوريا  مكا�شب  دولر  مليون   200
ال�شمالية من خرق العقوبات

جرحى باإطالق نار على اأجانب يف اإيطاليا
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يتلقى ر�سالة �سكر من لوكا�سينكو لدوره يف الإفراج عن مواطن بيالرو�سي كان م�سجونا يف ليبيا

الرئي�س البيالرو�شي: هذه اخلطوة تعد مثال بارزا لتبني قيادة الإمارات احلكيمة قيم الإن�شانية والعدالة 
•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
ر�شالة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
لوكا�شينكو  �ألك�شندر  �لرئي�س  فخامة  م��ن  وتقدير  �شكر 
�لكبري  �شموه  دور  فيها  ثمن  بيالرو�شيا  جمهورية  رئي�س 
يف �لإفر�ج عن �ملو�طن �لبيالرو�شي فيات�شي�شالف كا�شور� 

عام  منذ  ليبيا  يف  ق�شايا  ذم��ة  على  م�شجونا  ك��ان  �ل���ذي 
.  2011

�ل�شمو  �إىل �شاحب  ر�شالته  �لرئي�س لوكا�شينكو يف  و�أعرب 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان با�شمه ونيابة عن �ل�شعب 
�لبيالرو�شي عن �متنانه �خلال�س لدعم �شموه وجهوده يف 

حل ق�شية �ملو�طن �لبيالرو�شي.
تظهر  �لتي  �خلطوة  ه��ذه  �إن  �لبيالرو�شي  �لرئي�س  وق��ال 

�إر�دتكم �لطيبة تعد مثال بارز� لتبني قيادة دولة �لإمار�ت 
�حلكيمة قيم �لإن�شانية و�لعد�لة وهذ� ما ي�شتحق منا كل 

تقدير و�حرت�.
�إعادة  �إن ما فعلتموه ملو�طننا هو �أكر من جمرد  و�أ�شاف 
�ملقدرة يف  �شاعدت جهودكم  فقد  �ملفقودة  حقه يف �حلرية 
مل �شمله بعائلته و�أقربائه و�أحبائه بعد فر�ق طال �شنو�ت 

و��شرتجاع ثقته يف �لغد”.

موثوقا  �شريكا  �شتبقى  بيالرو�شيا  �أن  لوكا�شينكو  و�أك���د 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وت��ق��در ت��ق��دي��ر� عاليا 
�ل��ق��ائ��م��ة بينهما  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ث��ق��ة  ع���الق���ات 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  �أو�����ش���ر  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  و�شتحر�س 

و�ل�شعبني �ل�شديقني.
يونيو  يف  ليبيا  �إىل  و�شل  قد  كا�شور�  فيات�شي�شالف  وك��ان 
من مو�طني بالده.. ومت �طالق  جمموعة  �شمن   2011

�شر�حه وعاد �إىل بالده �أم�س عرب جهود قادتها ب�شكل فعال 
دولة �لإمار�ت مع خمتلف �أقطاب �لأزمة �لليبية وذلك يف 
�لدولة  بها  تقوم  �لتي  و�لتوفيق  �لو�شاطة  م�شاعي  �إط��ار 
موقفها  مع  متا�شيا  ليبيا  يف  و�شلمي  �شيا�شي  حل  لإيجاد 
����ش��ت��ق��الل ليبيا ووحدتها  ي��ق��وم ع��ل��ى دع���م  �ل���ذي  �ل��ث��اب��ت 
�أر����ش��ي��ه��ا وحم���ارب���ة �جلماعات  �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف  وحت��ق��ي��ق 

�لإرهابية �مل�شلحة �لتي تعبث باأمن ليبيا و��شتقر�رها.

حممد بن را�شد يد�شن القمر ال�شناعي »خليفة �شات« 

����ش���ات« عن  وي��ت��م��ي��ز »خ��ل��ي��ف��ة   ..
قمر  �أول  باأنه  �ل�شابقني  نظرييه 
و�ملنطقة  �لإم�������ار�ت  يف  ���ش��ن��اع��ي 
�أيدي  على  بالكامل  تطويره  يتم 
�ملهند�شني  م���ن  خم��ت�����س  ف���ري���ق 
��شرت�تيجية  �شمن  �لإم��ار�ت��ي��ني 
ر��شد  بن  حممد  »مركز  لها  �أع��ّد 
وتدريباً  �إع���د�د�ً  �شملت  للف�شاء« 
وعلمية  ف��ن��ي��ة  ل�����ك�����و�در  م���ك���ث���ف���اً 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  خ��الل  �إم��ار�ت��ي��ة 
�لكو�در  ه����ذه  ل��ت�����ش��ك��ل  �مل��ا���ش��ي��ة، 
لقطاع  نو�ًة �شلبة  �لتاأهيل  عالية 
و�لعلوم  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�ل���دول���ة، مب���ا يكفل  �مل��ت��ق��دم��ة يف 
�ل�شتثمار  �لبناء عليها ومو��شلة 

وعدد من كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني 
�شموه على  �طلع  وق��د  �مل��رك��ز.  يف 
م�����ش��ت��ج��د�ت �مل�������ش���روع وم���ر�ح���ل 
�إجن������ازه �مل��خ��ت��ل��ف��ة، و����ش��ت��م��ع من 
ف���ري���ق �مل��ه��ن��د���ش��ني �لإم���ار�ت���ي���ني 
�لتقنيات  �أب�����رز  ح����ول  ���ش��رح  �إىل 
�ل���ت���ي ي�����ش��م��ه��ا »خ��ل��ي��ف��ة ����ش���ات«، 
�شبعة  على  �مل�شروع  ي�شتمل  حيث 
�بتكار�ت ف�شائية، ت�شمل: كامري� 
عالية؛  و�شوح  درجة  ذ�ت  ت�شوير 
ل���زي���ادة �شرعة  ت��ق��ن��ي��ات  وت��ط��وي��ر 
و�ب���ت���ك���ار تقنية  �ل�������ش���ور؛  ت��ن��زي��ل 
نف�شه من  �ل��ق��م��ر  م��ع  ل��ل��ت��و����ش��ل 
جانب  �إىل  �ل���ع���امل؛  يف  م��ك��ان  �أي 
�لقمر  لتحريك  تقنيات  تطوير 

�ل�شابة  �لأج����ي����ال  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف 
�لعلمية  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  ل��در����ش��ة 
لرفد هذ� �لقطاع �حليوي مبزيد 
�لتقنية  من �خل��رب�ت و�ل��ك��ف��اء�ت 
�ل�شنو�ت  يف  �ل��ن��وع��ي��ة  و�ل��ف��ن��ي��ة 

�ملقبلة.
ك��م��ا ُي��ع��ت��رب »خ��ل��ي��ف��ة ����ش���ات« �أحد 
�أف�شل �لأقمار �ل�شناعية �ملتقدمة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، ن���ظ���ر�ً ملا 
ي�شتمل عليه من تقنيات متطورة 
وحمّدثة تقدم خدمات ذ�ت جودة 

عالية للم�شتخدمني.
وق�����ت لحق  �إط�����الق�����ه يف  وع���ن���د 
�شُيو�شع  �جل���������اري،  �ل����ع����ام  م����ن 
منخف�س  م��د�ر  يف  �شات«  »خليفة 

لتوفري  �خل����ارج����ي  �ل���ف�������ش���اء  يف 
�شور ثالثية �لأبعاد بكمية �أكرب؛ 
تقنية  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
بالقمر؛  �لأوت��وم��ات��ي��ك��ي  للتحكم 
ت��ق��ن��ي��ة حت��دي��د مو�قع  وت��ط��وي��ر 
�أف�شل  من  يجعله  مما  �لت�شوير 
�لأق����م����ار �ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�لعالية  �ل�������ش���ور  ت���وف���ري  جم����ال 
�جلودة؛ وكذلك �إدخال حت�شينات 
وتطوير  �ل�شتجابة  �شرعة  على 

دقة حتديد مكانية عالية.
وُي��ع��د »خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ات« ث��ال��ث قمر 
���ش��ن��اع��ي ي���ط���وره »م���رك���ز حممد 
ك��ل من  بعد  للف�شاء«،  ر����ش��د  ب��ن 
 »-2 �شات  1-« و«دب��ي  �شات  »دب��ي 

•• دبي -وام: 

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
،�لقمر  �هلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
�ل�����ش��ن��اع��ي »خ��ل��ي��ف��ة ����ش���ات«؛ �أول 
قمر �شناعي �إمار�تي يتم تطويره 
�ملهند�شني  م����ن  ف���ري���ق  ب����اأي����دي 
 100% ب��ن�����ش��ب��ة  �لإم����ار�ت����ي����ني 
�لإم�����ار�ت  دخ���ول  ب��ذل��ك  لي�شجل 
ع�شر �لت�شنيع �لف�شائي �لكامل، 
ح��ي��ث م���ن �مل���ق���رر �إط�����الق �لقمر 
خالل  �خل����ارج����ي  �ل���ف�������ش���اء  �إىل 
وق����ت لح����ق م���ن �ل���ع���ام �جل����اري 
�شل�شلة  �إج��ر�ء  من  �لنتهاء  عقب 
»خليفة  ليكون  �لإط���الق،  جت��ارب 
�لإمار�تي  �ل�شناعي  �لقمر  �شات« 
ن��وع��ه جلهة  �لأول م��ن  و�ل��ع��رب��ي 
موؤ�ش�شاً  وعربياً،  حملياً  تطويره 
لت�شنيع  وط��ن��ي��ًة  ق���اع���دًة  ب��ذل��ك 
بكفاء�ت  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �لأق�����م�����ار 

�إمار�تية.
ج����اء ذل����ك خ����الل �ل����زي����ارة �لتي 
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  ب��ه��ا ���ش��اح��ب  ق���ام 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم �إىل 
�لأقمار  وجتميع  ت�شنيع  جمّمع 
بن  حم��م��د  »م��رك��ز  يف  �ل�شناعية 
�ملنا�شبة،  وبهذه  للف�شاء«.  ر��شد 
قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
»�ملهند�شون  مكتوم:  �آل  ر��شد  بن 
عربي  فريق  �أول  هم  �لإمار�تيون 

ح��ول �لأر�����س على �رت��ف��اع 613 
ك��ي��ل��وم��رت�ً ت��ق��ري��ب��اً، ل��ي��ب��د�أ عمله 
�لدقية  ع��ال��ي��ة  ����ش���ور  ب��ال��ت��ق��اط 
�لف�شائية  �ل���ب���ي���ان���ات  و�إر������ش�����ال 
�أعلى  م���ع  ت���ت���و�ف���ق  مب���و�����ش���ف���ات 
�ل�شور  قطاع  يف  �جل���ودة  معايري 
مرت   0.7 تبلغ  بدقة  �لف�شائية 
�شمن  م   2.89 ب���ان���ك���روم���ات���ي 
 2.5 ب�  مقارنة  متعددة،  نطاقات 
و�حد  وم��رت  �شات1-«  لدبي  مرت 
تعترب  ح��ي��ث  2-«؛  ���ش��ات  ل����«دب���ي 
بها  تتميز  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��وح  درج���ة 
من  �لف�شائية  �شات  خليفة  �شور 
�لأع���ل���ى ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل .. 
�ملوؤ�ش�شات  �شتّمكن  �مل��ي��زة  وه���ذه 
�حلكومية من �لو�شول �إىل نتائج 
�أدق يف �لد�ر�شات �لتي جتريها كلٌّ 
و�خت�شا�شاتها،  جمالتها  ح�شب 
ل����ت����ق����دم ب����ال����ت����ايل دع�����م�����اً �أك�����رب 
�مل����ج����الت  ����ش���ت���ى  ل���ل���م�������ش���اري���ع يف 
»خليفة  .. كذلك، ميتاز  �حليوية 
�أكرب و�شرعة  �شات« ب�شعة تخزين 
يتيح  ما  �ل�شور،  حتميل  يف  �أعلى 
�ل�شور يف  �أك��رب من  �لتقاط ع��دد 
وقت �أقل، وتوفري �ل�شور �ملطلوبة 

للموؤ�ش�شات �ملعنية بوترية �أ�شرع.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أعلن عن  قد  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
يف  �شات«  »خليفة  م�شروع  �إط��الق 
قمر  �أول  لي�شبح   ،2013 �ل��ع��ام 
�أيدي  على  تطويره  يتم  �شناعي 
و�لفنيني  �مل��ه��ن��د���ش��ني  م��ن  ن��خ��ب��ة 

�شناعي  ق���م���ر  ب����ن����اء  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
بن�شبة %100 دون �أي م�شاعدة 
�أثبتو�  �لإم���ار�ت  و�شباب  �أجنبية، 
وق���درة فائقة يف ميد�ن   .. ك��ف��اءة 
وتابع  �ل���ف�������ش���ائ���ي«.  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
�ليوم  �لإم��������ار�ت  »دول�����ة  ���ش��م��وه: 
�لتي  �لأوىل  �لعربية  �ل��دول��ة  هي 
متتلك تقنيات بناء �أقمار �شناعية 
ب�شكل كامل وم�شتقل عن �أي دعم 
علماء  �ل���ي���وم  ول���دي���ن���ا  خ����ارج����ي، 
وخرب�ء ومهند�شون ي�شكلون نو�ة 

مل�شتقبل علمي ر��شخ للدولة«.
�لت�شنيع  »قطاع  �شموه:   و�أ���ش��اف 
�ل����ف���������ش����ائ����ي �����ش����ي����و������ش����ل من����وه 
و�شنو��شل دعمه و�شيكون عن�شر�ً 

حيوياً يف �قت�شادنا �لوطني«.
�شات«  »خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��م��وه:  م����وؤك����د�ً 
لي�س  وه������و   .. �إم�������ار�ت�������ي  ف���خ���ر 
فح�شب،  وعربياً  �إم��ار�ت��ي��اً  �إجن���از�ً 
�شيوفره  ع��امل��ي مب���ا  �إجن�����از  �إمن����ا 
�لإن�شانية  �شتفيد  معلومات  م��ن 
�إ�شافة علمية مهمة  ككل، وميثل 

مل�شريتنا �لتنموية«.
�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  يف  وك��ان 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل لدى 
حمد  �شعادة  �ملجّمع  �إىل  و�شوله 
جمل�س  رئي�س  �مل��ن�����ش��وري،  عبيد 
ر��شد  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز  �إد�رة 
ل��ل��ف�����ش��اء، و���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء طالل 
ويو�شف  �لفال�شي،  بالهول  حميد 
�ملركز،  �ل�شيباين مدير عام  حمد 

خمترب�ت  د�خ�����ل  �لإم����ار�ت����ي����ني، 
ت��ق��ن��ي��ات �ل��ف�����ش��اء �ل��ت��اب��ع��ة ملركز 

حممد بن ر��شد للف�شاء بدبي.
وي��ه��دف »م��رك��ز حممد ب��ن ر��شد 
�لبتكار  ت�شجيع  �إىل  ل��ل��ف�����ش��اء« 
دبي  يف  �لتقني  و�ل��ت��ق��دم  �لعلمي 
�مل��رك��ز على  ويعمل   .. و�لإم�����ار�ت 
و�لدر��شات  و�مل�شروعات  �لأبحاث 
�ملتعلقة بعلوم �لف�شاء، مبا يدعم 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  توجهات 
�ملتحدة يف تطوير �لقطاع، وتكوين 
ومعرفية  وطنية  علمية  ك��ف��اء�ت 
�أبرز �ملهام �لتي  من خالله. ومن 
�أوكلت �ىل �ملركز �لإعد�د و�لتنفيذ 
و�لإ�شر�ف على كل مر�حل �إر�شال 
ل�شتك�شاف  �لأم���������ل«  »م�������ش���ب���ار 
ك��وك��ب �مل��ري��خ، ب��الإ���ش��اف��ة �ىل كل 
بعلوم  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل�����ش��روع��ات  م���ن 
�ل�شناعية  �لأق���م���ار  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
كافة،  �لتخ�ش�شية  و�مل�����ش��روع��ات 
�ملتقدمة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  وم�����ش��روع��ات 
�لتي يكلف بها من �جلهات �ملعنية 
�مل��رك��ز خدمات  ي��وف��ر  ك��ذل��ك،   ..
وخدمات  �ل��ف�����ش��ائ��ي  �ل��ت�����ش��وي��ر 
�ملحطة �لأر�شية و�لدعم لالأقمار 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة �لأخ����������رى. و�أط���ل���ق 
»مركز حممد بن ر��شد للف�شاء« 
 »-1 �شات  »دب��ي   2009 �لعام  يف 
�شناعي  ق��م��ر  �أول  �ل��ف�����ش��اء،  �ىل 
ل��ال���ش��ت�����ش��ع��ار ع��ن ُب��ع��د؛ وم���ن ثم 
�لقمر   2013 �ل���ع���ام  يف  �أط���ل���ق 

�ل�شناعي �لثاين »دبي �شات2-«.

الإمارات تتعهد بتقدمي 367 مليون درهم لل�شراكة العاملية من اأجل التعليم

تد�شني املرحلة الثانية مل�شت�شفى زايد يف كوك�س بازار خلدمة الالجئني الروهينغا
•• اأبوظبي-وام:

مل�شت�شفى  �لت�شغيلية  �خلطة  من  �لثانية  �ملرحلة  �لم���ار�ت  �أط��ب��اء  د�شن 
�لالجئني  للتخفيف من معاناه  ب��از�ر  �مليد�ين يف كوك�س  �لإن�شاين  ز�يد 

�لروهينغا وذلك من خالل زيادة �لطاقة �ل�شتيعابية �ىل 200 مري�س 
يوميا. 

لتمكني  للم�شفى  �خل��ارج��ي��ة  للعياد�ت  �ل�شتيعابية  �لطاقة  زي���ادة  ومت 
�ل��ط��اق��م �ل��ط��ب��ي �ل��ت��ط��وع��ي م��ن ����ش��ت��ق��ب��ال �ل��ع��دد �مل��ت��ز�ي��د م��ن �ملر�شى 

على  �لالجئني  من  �لكبري  لالإقبال  نظر�  و�مل�شنني  �لأطفال  وبالأخ�س 
�مل�شت�شفى �لإمار�تي �مليد�ين .

و�لذي ��شتطاع خالل �لأربعة ��شهر �ملا�شية منذ تاأ�شي�شه �ن يقدم حلول 
فريق  باإ�شر�ف  �لروهينغا  �لالجئني  منها  يعاين  �شحية  مل�شاكل  و�قعية 

�مل�شت�شفى  عمل من �لأطباء �لإمار�تيني و�لبنغالدي�شيني. وي�شرف على 
وقائية  و�لثالثة  عالجية  و�لثانية  ت�شخي�شية  �لول  فرق  �ربع  �مليد�ين 
�إد�رة  م��ه��ام  لتتوىل  �ملحلية  ل��ل��ك��و�در  �ل��ق��در�ت  لبناء  تدريبية  و�ل��ر�ب��ع��ة 

�لعياد�ت و�مل�شت�شفيات �مليد�نية م�شتقبال.

•• داكار-وام:

 �أعلنت دولة �لإمار�ت عن �إلتز�مها بتقدمي م�شاهمة مالية بقيمة 367 مليون 
درهم 100 مليون دولر �أمريكي وذلك لل�شر�كة �لعاملية من �أجل �لتعليم على 
مدى �ل�شنو�ت �لثالث �ملقبلة بهدف حت�شني نتائج �لتعلُّم لنحو 870 مليون 
طفل و�شاب يف 89 بلد� ناميا. جاء ذلك خالل موؤمتر �إعالن �لتربعات وجتديد 
فرن�شا  مع  بالتعاون  �لتعليم  �أج��ل  من  �لعاملية  �ل�شر�كة  عقدته  �ل��ذي  �مل���و�رد 
و�ل�شنغال يومي 1 و 2 فرب�ير يف �لعا�شمة �ل�شنغالية »د�كار« بح�شور فخامة 
ماكي  �لرئي�س  وفخامة  فرن�شا  جمهورية  رئي�س  ماكرون  �إميانويل  �لرئي�س 
�شال رئي�س جمهورية �ل�شنغال و روؤ�شاء �لدول �لفريقية و�لوزر�ء من �لدول 
�ملانحة وروؤ�شاء �ملنظمات �لدولية و�لإقليمية . و�أ�شادت معايل رمي بنت �إبر�هيم 
بتوجيهات  �لدولة  رئي�شة وفد  �ل��دويل  �لتعاون  ل�شوؤون  وزي��رة دولة  �لها�شمي 
يف  �لتعليم  ب��ر�م��ج  لدعم  ��شتجابتها  �شرعة  وعلى  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 

�لدول �لنامية وتوفري �لبيئة �لتعليمية �ملنا�شبة لالأطفال و�ل�شباب ..موؤكدة 
معاليها �ن دولة �لمار�ت �شتعمل على حتمل م�شوؤوليتها ل�شمان توفري حق 
�لتعليم لالأطفال خا�شة تعليم �لبنات ودعم �لهدف �لر�بع من �أهد�ف �لتنمية 
�مل�شتد�مة لالأجندة �لدولية 2030، كما تعمل �لمار�ت على لعب دور� مهما 
يف �مل�شاهمة يف �لعمل �لفّعال �لذي تقوم به �ل�شر�كة �لعاملية من �أجل �لتعليم 
و�أ�شارت معايل  �لتعليم.   �إىل قطاع  �لتي جتلبها  �لعاملية  �لقياد�ت  �إىل جانب 
به دولة  �ل��ذي حتتفل  ز�ي��د«  »ع��ام  ياأتي يف  �لتعهد  ه��ذ�  �إن  �لها�شمي �ىل  رمي 
�لمار�ت ويعرب عن مبادئ رئي�شية تتمثل يف �حلكمة وبناء �لإن�شان و�ل�شتد�مة 
باإعطاء  �ملتمثلة  �لتعليم  �أج��ل  �ل�شر�كة من  �ن مهمة  .. لفتة �ىل  و�لح��رت�م 
�لأولوية للفئات �لأ�شد فقر� ً و�لأكر حرماناً، بالإ�شافة �إىل �لذين يعي�شون 
�ل�شيا�شات  مع  تاماً  �ن�شجاماً  تن�شجم  بالنز�عات  و�ملتاأثرة  �له�شة  �لبلد�ن  يف 
�لإمار�ت.  دول��ة  عليها  تقوم  �لتي  �خلارجية  للم�شاعد�ت  �لأ�شا�شية  و�مل��ب��ادئ 
وباإعالنها هذ� تكون دولة �لإمار�ت �أول دولة على �مل�شتوى �لعربي و�لقليمي 

�ملنبثقة  �مل��ب��ادر�ت  �ح��د  وه��ي  �لتعليم  �أج��ل  من  �لعاملية  لل�شر�كة  �لدعم  تقدم 
عن �لبنك �ل��دويل، ما يوؤهل �لم��ار�ت للم�شاركة �لفاعلة يف هياكل �حلوكمة 
�خلا�شة بال�شر�كة �لعاملية من �أجل �لتعليم. كما قامت موؤ�ش�شة دبي �لعطاء - 
جزء من مبادر�ت �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية و�لتي تعمل على 
تعزيز فر�س ح�شول �لأطفال و�ل�شباب يف �لبلد�ن �لّنامية على �لتعليم �ل�شليم 
3،67 مليون درهم / مليون  �إلتز�مها بتخ�شي�س  - بالإعالن يف �ملوؤمتر عن 
دولر / حلافظة �مل�شاو�ة بني �جلن�شني �شمن مبادرة تبادل �ملعرفة و�لبتكار 
�لعطاء  دبي  كانت موؤ�ش�شة  �لتعليم حيث  �أجل  �لعاملية من  بال�شر�كة  �خلا�شة 
بتقدمي  تلتزم  �لتي  �لتعليم  �أج��ل  من  �لعاملية  �ل�شر�كة  تاريخ  يف  منظمة  �أول 
�لثاين  �مل��و�رد  �لتربعات وجتديد  �إع��الن  م�شاعدة مالية وذلك خالل موؤمتر 
�لذي عقد يف عام 2014.  وقالت معايل جوليا جيالرد رئي�شة جمل�س �إد�رة 
�ن�شمام  »ي�شرين  �ل�شابقة:  �أ�شرت�ليا  وزر�ء  رئي�شة  للتعليم  �لعاملية  �ل�شر�كة 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إىل �ل�شر�كة �لعاملية من �أجل �لتعليم كاأول دولة 

تبلغ  �لتي  �ل�شخية  �مل�شاهمة  �ن  ..موؤكدة  �لأو�شط«  �ل�شرق  ومانحة يف  عربية 
�أمريكي �شتكفل ح�شول ماليني �لأطفال �ملهم�شني على  دولر  مليون   100
فر�شة �لذهاب �إىل �ملدر�شة و�لتعلم. يذكر �ن �ل�شر�كة �لعاملية من �أجل �لتعليم 
هي �شر�كة ت�شّم عّدة �أطر�ف من �لبلد�ن �لنامية و�ملانحة، و�لوكالت متعّددة 
�لأطر�ف، ومنّظمات �ملجتمع �ملدين،  و�لقطاع �لعام، و�جلمعيات �خلا�شة �لتي 
لل�شر�كة  �ملنظمون  ��شتطاع  ..وق��د  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �لتعليم  قطاع  تدعم 
�لعاملية من �أجل �لتعليم من جمع تعهد�ت و�لتز�مات مالية بلغت 2.3 مليار 
حتى   2018 من  للفرتة  �لنامية  �ل��دول  يف  �لتعليمية  �لرب�مج  لدعم  دولر 
�خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �ل�شام�شي  �شلطان  �شعادة  �ملومتر  ح�شر    .2020
�لر��شدي  �شامل  حممد  و�شعادة  �لدولية  �لتنمية  ل�شوؤون  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�ل�شوؤون  �د�رة  مدير  �ملهريي  وحممد  �ل�شنغال  جمهورية  لدى  �لدولة  �شفري 
�لتنفيذي  �ملدير  �لقرق  �لدويل وطارق  و�لتعاون  بوز�رة �خلارجية  �لفريقية 

ملوؤ�ش�شة دبي �لعطاء. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

عر�شت �شرطة �أبوظبي �أحدث دورياتها �لأمنية يف يا�س مول تز�مناً مع فعاليات �شهر 
�لإمار�ت لالبتكار 2018 مما يعزز من كفاءة �لعمل �ل�شرطي ويعك�س �شمعة �ملوؤ�ش�شة 
نظم  وم��رك��ز  �لأم��ن��ي  �جل��غ��ر�يف  و�مل�����ش��ح  �لهيدروجينية  �ل���دوري���ات:  و�شملت  ع��امل��ي��اً. 
�ملتنقلة  و�لور�شة  �ملتنقلة  �لأ�شنان  �ملعلومات و�لت�شالت ودوري��ة رمال ووحدة عالج 

لفح�س �لأ�شلحة ودوريات �ملنقذ و�مل�شعف و�لإطفائي �ل�شغري.
وي�شهم عر�س �لدوريات يف تر�شيخ روح �لبتكار يف �شرطة �أبوظبي وفق روؤية �حلكومة 
�لريادة  معايري  وتكري�س  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  �لعاملية  �لفر�س  لتبّني  �ل�شاعية 
و�جلودة �ل�شاملة يف جمالت �لعمل �ل�شرطي و�ملجتمعي مما يكفل بلوغ �مل�شتهدفات 
�لرئي�شة ملئوية �شرطة �أبوظبي 2057، لتكون �شرطة �أبوظبي �إحدى �أف�شل �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شرطية حد�ثًة وتطور�ً يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل.

حتت رعاية من�سور بن زايد�شرطة اأبوظبي تعر�س اأحدث دورياتها يف �شهر الإمارات لالبتكار
املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية ينطلق غدًا يف اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

�أدنيك  للمعار�س«  �لوطني  �أبوظبي  »مركز  �لثنني يف  غًد�    تنطلق 
من  كرمية  برعاية  �لزر�عية«  لالبتكار�ت  �لعاملي  »�ملنتدى   فعاليات 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء   �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
للرقابة  �أبوظبي  �إد�رة  جهاز  جمل�س  �لرئا�شة  رئي�س  ���ش��وؤون  وزي��ر 
�لغذ�ئية، تز�مناً مع �شهر �لإمار�ت لالبتكار، و�شمن فعاليات ��شبوع 
فرب�ير  و6   5 يومي  م��دى  على  �ملنتدى  ويقام   . لالبتكار  �بوظبي 
�ل��دو�ج��ن يف  و�شل�شلة  �حل��ي��و�ن  ج��ان��ب معر�س �شحة  �إىل  �جل���اري 
�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا مب�شاركة نحو 600 �شركة متثل ما يزيد 
على 100 دولة ت�شتعر�س منتجاتها وخدماتها �ملتطورة،  �إ�شافًة �إىل 

قر�بة 50 �بتكاًر� ثورًيا تقدم لأول مرة يف �ملنتدى �لذي ميثل �ملعر�س 
�لأ�شخم لالبتكار�ت �لزر�عية �مل�شتد�مة على م�شتوى �لعامل، و�لتي 
�شوف تتناف�س على 7 جو�ئز �شتحظى بها �أف�شل �لبتكار�ت �مل�شاركة 
يف جمالت �ملعر�س �ل�شتة بالإ�شافة لأف�شل �شركة نا�شئة يف �ملجال 

�لزر�عي. 
125 دولة  م��ن  ز�ئ��ر   15000 م��ن  �أك��ر  �أن يح�شر  �ملتوقع  وم��ن 
على  �لزر�عية  بالتقنيات  ُتعنى  �لتي  �لرئي�شية  �لثالث  �لفعاليات 
مدى يومني، وهي »�ملنتدى   �لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية«، و«�ملوؤمتر 
�لثانية  و«�ل���دورة  �لنحل«،  لرتبية  �لعربية  للجمعية  �لأول  �ل��دويل 
�ل�شرق  يف  �ل���دو�ج���ن  ت��رب��ي��ة  وتكنولوجيا  �حل��ي��و�ن   ملعر�س  �شحة 

�لأو�شط و�أفريقيا )فيف ميا(   -2018 �أبوظبي«. 

رئي�س الدولة: يف يوم البيئة الوطني جندد حكومة و�شعبا اإلتزامنا الوطني والأخالقي باملحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها
•• اأبوظبي-وام:

 �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�أن م�شرية دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وتوجهاتها  حفظه �هلل 
مو�ردها  و��شتد�مة  �لبيئة  على  �حلفاظ  �شمان  نحو  �مل�شتقبلية 
مع  تعاملو�  �لذين  و�آبائنا  �أجد�دنا  لإرث  �إمتد�د�  تاأتي  �لطبيعية 
– رجل  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  بالغة ويف مقدمتهم  �مل��و�رد بحكمة  هذه 
�لبيئة و�لإمناء �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - �لذي 
وجهنا باأن ناأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا و�أن نحافظ على تو�زنها 
ونبعا  �لقادمة م�شدر� للخري  �لأجيال  ونرتك فيها ما جتد فيه 
للعطاء. وقال �شموه يف كلمته مبنا�شبة يوم �لبيئة �لوطني �لو�حد 
و�لع�شرين �لذي ي�شادف �ليوم �لأحد �لر�بع من فرب�ير : نحتفي 
�لذي  �لوطني  �لبيئة  بيوم  �لتو�يل  و�لع�شرين على  �لو�حد  للعام 
�لتز�منا  و�شعبا  حكومة  خاللها  م��ن  جن��دد  مهمة  منا�شبة  يعد 
وتنميتها  �لطبيعية  مو�ردنا  على  باملحافظة  و�لأخالقي  �لوطني 
ونوؤكد  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �إجن���از�ت  من  حققناه  ما  ون�شتعر�س 
من  وتطويرها  لتعزيزها  و�جلهد  �لعمل  من  �ملزيد  ب��ذل  عزمنا 
�أجل حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وفق روؤية �لإمار�ت 2021 
و�شمان بيئة نظيفة و�آمنة ت�شاهم يف توفري �لرخاء و�ل�شعادة لنا 

جميعا ولأجيالنا �لقادمة.
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �إن �حتفاءنا هذ� �لعام بيوم 
�لبيئة �لوطني يتز�من مع عام ز�يد �لو�لد �ملوؤ�ش�س طيب �هلل ثر�ه 
ورجل �لبيئة �لأول �لذي حر�س منذ تاأ�شي�س �لدولة على غر�س 
ثقافة و�شلوك حماية �لبيئة و�مل��و�رد �لطبيعية يف نفو�س وعقول 

�أبنائنا.
من  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �ل�شتهالكية  �لأمن���اط  حت�شني  �إن  �شموه  وق��ال 
ب�شكل  بها  �هلل  حبانا  �لتي  �لثمينة  و�لغذ�ء  و�لطاقة  �ملياه  م��و�رد 
�شليم و�حلفاظ على ��شتد�متها لتنعم بها �أجيالنا �لقادمة هي باب 

هام من �أبو�ب �خلري وو�جب وطني.
كلنا  و  بالعمل  حافل  م�شتقبل  �أمامنا  ي��ز�ل  ل   : �شموه  و�أ���ش��اف 
�أمل يف �أن نتوج جهودنا بتغيري�ت كبرية وجوهرية لي�س فقط يف 
م�شتوى وعي �أفر�د �ملجتمع بل ويف �أمناط ��شتهالكهم للمو�رد.. 
�إىل قناعة ر��شخة  ونتطلع لأن ي�شل �ملجتمع بكل فئاته و�أف��ر�ده 
�إطالقا مع �لرفاه  �مل�شوؤول و�لر�شيد ل يتعار�س  باأن �ل�شتهالك 

و�شيلة متكننا من  �لذي حققناه بل هو  �لقت�شادي و�لجتماعي 
�نتهاج �أ�شلوب حياة م�شتد�م و�ل�شتمر�ر يف تعزيزه و�أن �ل�شتهالك 
�ملفرط للمو�رد �أيا كان نوعها هو هدر �شريح حلق �أبنائنا و�أحفادنا 

يف �ل�شتفادة من هذه �ملو�رد.
و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل« �إن �لدولة بذلت يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة جهود� كبرية من 
�أجل �ملحافظة على مو�ردها يف �لرب و�لبحر .. وقال : لقد �أ�شدرنا 
�لعديد من �لت�شريعات �لتي ت�شمن �شالمة هذه �ملو�رد و��شتد�متها 
و�عتمدنا �لعديد من �ل�شرت�تيجيات �لوطنية �لطموحة لتحويل 
و�حلفاظ  �لبيئة  ي��ويل  �أخ�����ش��ر  �قت�شاد  �إىل  �ل��وط��ن��ي  �قت�شادنا 
�ملياه  قطاع  تطوير  على  وعملنا  ك��ب��ري�..  �هتماما  م��و�رده��ا  على 
للمحافظة على �ملخزون �جلويف وقطاع �لزر�عة من خالل ت�شجيع 
و�ملنا�شبة  �حلديثة  �لزر�عية  �لأمن��اط  �تباع  على  �ملز�رعني  ودع��م 
�إقامة �ملزيد من �ملحميات �لطبيعية  للبيئة و�ملناخ وحر�شنا على 
وتاأ�شي�س بر�مج حلماية �لأنو�ع �ملهددة بالنقر��س د�خل �لإمار�ت 
وخارجها ووجهنا باتخاذ �لتد�بري �لالزمة كافة للمحافظة على 

�لروة �ل�شمكية و�حليو�نية« .
ب��اإذن �هلل يف بذل �ملزيد من �جلهود يف  و�أ�شاف �شموه : �شن�شتمر 
�لدولية  ومكانتنا  �حل�شاري  �إرثنا  على  للمحافظة  �لجت��اه  ه��ذ� 
�لتقنيات  �أح��دث  توظيف  يف  �شبابنا  بخرب�ت  ذل��ك  يف  م�شتعينني 
و�لنظم وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لتي نقوم بتطويرها من خالل 
و��شت�شر�ف  �لبتكار  جمال  يف  خ�شو�شا  �لوطنية  ��شرت�تيجياتنا 

�مل�شتقبل.
وجدد �شموه �لدعوة للموؤ�ش�شات �حلكومية لبذل �ملزيد من �جلهد 
�لرب�مج  وتنفيذ  و�ملوؤ�ش�شية  �لت�شريعية  �لأطر  ��شتكمال  �أجل  من 
�لتي حتقق �لأهد�ف �لوطنية وترفع م�شتوى وعي �أفر�د �ملجتمع 
خ��ا���ش��ة ط���الب �مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م و�أدو�ره�����م 

�لوطنية و�لبيئية و�لإن�شانية.
ودعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
بدوره  �لقيام  �إىل  �خلا�س  �لقطاع  نف�شه  �لوقت  يف  �هلل«  »حفظه 
�أفر�د  وكذلك  و�لبيئية  �ملجتمعية  م�شوؤولياته  حتمل  يف  �مل��اأم��ول 
�ملجتمع كافة عرب �تباع �ل�شلوك �ل�شليم جتاه �لبيئة وتبني �أمناط 

��شتهالكية ر�شيدة ملو�ردها مبا ي�شمن ��شتمر�رها.
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

للعام  نحتفي  �ملنا�شبة..  بهذه  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
يعد  �ل��ذي  �لوطني  �لبيئة  بيوم  �لتو�يل  على  و�لع�شرين  �لو�حد 
منا�شبة مهمة جندد من خاللها حكومة و�شعبا �لتز�منا �لوطني 
و�لأخالقي باملحافظة على مو�ردنا �لطبيعية وتنميتها ون�شتعر�س 
ما حققناه من �إجناز�ت يف �ل�شنو�ت �ملا�شية ونوؤكد عزمنا على بذل 
حتقيق  �أج��ل  من  وتطويرها  لتعزيزها  و�جلهد  �لعمل  من  �ملزيد 
2021 و�شمان  �لإم���ار�ت  روؤي��ة  وف��ق  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 
لنا جميعا  و�ل�شعادة  �لرخاء  ت�شاهم يف توفري  و�آمنة  بيئة نظيفة 
�لبيئة  بيوم  �لعام  ه��ذ�  �حتفاوؤنا  ويتز�من  �ل��ق��ادم��ة..  ولأجيالنا 
�لوطني مع عام ز�يد �لو�لد �ملوؤ�ش�س طيب �هلل ثر�ه ورجل �لبيئة 
�لأول �لذي حر�س منذ تاأ�شي�س �لدولة على غر�س ثقافة و�شلوك 

حماية �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية يف نفو�س وعقول �أبنائنا.
وتاأتي م�شرية دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وتوجهاتها �مل�شتقبلية 
�لطبيعية  م��و�رده��ا  و��شتد�مة  �لبيئة  على  �حلفاظ  �شمان  نحو 
�متد�د� لإرث �أجد�دنا و�آبائنا �لذين تعاملو� مع هذه �ملو�رد بحكمة 
بالغة ويف مقدمتهم �لقائد �ملوؤ�ش�س – رجل �لبيئة و�لإمناء �ملغفور 
ناأخذ من  ب��اأن  �ل��ذي وجهنا  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  له 
بيئتنا قدر حاجتنا و�أن نحافظ على تو�زنها ونرتك فيها ما جتد 

فيه �لأجيال �لقادمة م�شدر� للخري ونبعا للعطاء.
ومتا�شيا م��ع ه��ذ� �ل��ت��وج��ه �أول��ي��ن��ا �ل����دورة �جل��دي��دة ل��ي��وم �لبيئة 
�لوطني و�لتي تقام حتت �شعار » �لإنتاج و�ل�شتهالك �مل�شتد�مان« 
من  �لكثري  �شنو�ت  لثالث   2017 دورة  خ��الل  �عتمدناه  �ل��ذي 
�هتمامنا ورعايتنا وذلك لت�شليط �ل�شوء على م�شاهمة �ملمار�شات 

�لبيئية �ل�شليمة وتر�شيد ��شتهالك �ملو�رد يف حتقيق �ل�شتد�مة.
�ملياه  م���و�رد  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �ل�شتهالكية  �لأمن���اط  حت�شني  �إن 
و�لطاقة و�لغذ�ء �لثمينة �لتي حبانا �هلل بها ب�شكل �شليم و�حلفاظ 
على ��شتد�متها لتنعم بها �أجيالنا �لقادمة هي باب هام من �أبو�ب 

�خلري وو�جب وطني.
�أمل  بالعمل وكلنا  �أمامنا م�شتقبل حافل  يز�ل  �ل�شاأن ل  ويف هذ� 
يف �أن نتوج هذه �جلهود بتغيري�ت كبرية وجوهرية لي�س فقط يف 
م�شتوى وعي �أفر�د �ملجتمع بل ويف �أمناط ��شتهالكهم للمو�رد.. 
ونحن نتطلع �إىل �أن ي�شل �ملجتمع بكل فئاته و�أف��ر�ده �إىل قناعة 
�إطالقا  يتعار�س  ل  و�لر�شيد  �مل�����ش��وؤول  �ل�شتهالك  ب��اأن  ر��شخة 
و�شيلة  هو  بل  �ل��ذي حققناه  و�لجتماعي  �لقت�شادي  �لرفاه  مع 

متكننا من �نتهاج �أ�شلوب حياة م�شتد�م و�ل�شتمر�ر يف تعزيزه و�أن 
حلق  �شريح  هدر  هو  نوعها  كان  �أي��ا  للمو�رد  �ملفرط  �ل�شتهالك 

�أبنائنا و�أحفادنا يف �ل�شتفادة من هذه �ملو�رد.
�ملحافظة  �أجل  كبرية من  �ل�شابقة جهود�  �ل�شنو�ت  بذلنا يف  لقد 
�لت�شريعات  �لعديد من  و�أ���ش��درن��ا  و�لبحر  �ل��رب  يف  م��و�ردن��ا  على 
كذلك  و�عتمدنا  و��شتد�متها  �مل���و�رد  ه��ذه  �شالمة  ت�شمن  �لتي 
�لعديد من �ل�شرت�تيجيات �لوطنية �لطموحة لتحويل �قت�شادنا 
�لبيئة و�حلفاظ على مو�ردها  �أخ�شر يويل  �قت�شاد  �إىل  �لوطني 
للمحافظة  �ملياه  قطاع  تطوير  على  عملنا  كما  كبري�..  �هتماما 
على �مل��خ��زون �جل��ويف وق��ط��اع �ل��زر�ع��ة م��ن خ��الل ت�شجيع ودعم 
للبيئة  و�ملنا�شبة  �لزر�عية �حلديثة  �لأمناط  �تباع  �ملز�رعني على 
و�ملناخ وحر�شنا على �إقامة �ملزيد من �ملحميات �لطبيعية وتاأ�شي�س 
بر�مج حلماية �لأنو�ع �ملهددة بالنقر��س د�خل �لإمار�ت وخارجها 
�لروة  على  للمحافظة  كافة  �ل��الزم��ة  �لتد�بري  باتخاذ  ووجهنا 
�ل�شمكية و�حليو�نية.. و�شوف ن�شتمر باإذن �هلل يف بذل �ملزيد من 
�جلهود يف هذ� �لجتاه للمحافظة على �إرثنا �حل�شاري ومكانتنا 
�أحدث  توظيف  يف  �شبابنا  ب��خ��رب�ت  ذل��ك  يف  م�شتعينني  �ل��دول��ي��ة 
�لتقنيات و�لنظم وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لتي نقوم بتطويرها 
�لبتكار  جم��ال  يف  خ�شو�شا  �لوطنية  ��شرت�تيجياتنا  خ��الل  من 

و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
بذل  ب�شرورة  ملوؤ�ش�شاتنا �حلكومية  �لدعوة  �ملنا�شبة جندد  وبهذه 
�ملزيد من �جلهد من �أجل ��شتكمال �لأطر �لت�شريعية و�ملوؤ�ش�شية 
وتنفيذ �لرب�مج �لتي حتقق �أهد�فنا �لوطنية وترفع م�شتوى وعي 
مب�شوؤولياتهم  و�جلامعات  �ملد�ر�س  طالب  خا�شة  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�لدعوة  .. وكذلك نوجه  و�لبيئية و�لإن�شانية  �لوطنية  و�أدو�ره��م 
م�شوؤولياته  حتمل  يف  �مل��اأم��ول  ب��دوره  للقيام  �خلا�س  �لقطاع  �إىل 
�ل�شلوك  �تباع  �ملجتمع ب�شرورة  �أفر�د  و�لبيئية ولكافة  �ملجتمعية 
�ل�شليم جتاه �لبيئة وتبني �أمناط ��شتهالكية ر�شيدة ملو�ردها مبا 

ي�شمن ��شتمر�رها.
و �أخري� نتوجه بال�شكر �إىل �جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د كافة على 
�جلهود  يف  �لفاعلة  �مل�شاركة  على  وحر�شهم  بالبيئة  �هتمامهم 
�لتي نبذلها حلمايتها و��شتد�متها.. ونحن على ثقة باأن دورة يوم 
تعاملنا مع  ت�شكل نقطة حتول مهمة يف  �لوطني �حلالية  �لبيئة 

مو�ردنا �لبيئية بقدر �أكرب من �مل�شوؤولية.

م�ش��ت�ش���ار النم�ش��ا ي�ش��تقبل عب��داهلل ب��ن زاي��د

طرق دبي تفتتح ج�شرين رئي�شيني �شمن م�شروع تطوير تقاطع �شارعي ال�شيخ را�شد وال�شيخ خليفة

•• فيينا -وام:

كورتز  �شبا�شتيان  م��ع��ايل  ��شتقبل 
�أم�س  �لنم�شا  ج��م��ه��وري��ة  م�شت�شار 
فيينا  �لنم�شاوية  �لعا�شمة  �لأول يف 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي����د �آل 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
�ل����دويل و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل��ه وذلك 
�إىل  �لر�شمية  �شموه  زي���ارة  �إط���ار  يف 

جمهورية �لنم�شا.
ون��ق��ل ���ش��م��وه مل��ع��ال��ي��ه خ���الل �للقاء 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  حت����ي����ات 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�شموهما  ومتنيات  �مل�شلحة  للقو�ت 
جل���م���ه���وري���ة �ل��ن��م�����ش��ا م�����زي�����د�ً من 
و�ل��ن��م��اء وح��ر���س �شموهما  �ل��ت��ق��دم 
بني  �لثنائية  �لعالقات  توطيد  على 

�لبلدين �إىل �آفاق �أو�شع و�أرحب.

•• دبي -وام:

�ل�����ط�����رق  “هيئة  �ف�����ت�����ت�����ح�����ت   
و�ملو��شالت” يف دبي �أم�س ج�شرين 
تطوير  م�����ش��روع  �شمن  رئي�شيني 
تقاطع �شارع �ل�شيخ ر��شد مع �شارع 
على  �لأول  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد ب�شعة 
م�شارين يف كل �جتاه و �لثاين من 
�ل�شيخ  ���ش��ارع  ب��اجت��اه  ���ش��ارع زعبيل 

ر��شد ب�شعة م�شار و�حد .
وي�شهم �فتتاح �جل�شرين يف تعزيز 
�ن�شيابية �حلركة �ملرورية يف �جتاه 
�ملركز  وت��ق��اط��ع  �ل��ك��ر�م��ة  منطقة 
�ل�شيخ ز�يد  �لتجاري باجتاه �شارع 
ف��ي��م��ا ي��ت��وق��ع �ف��ت��ت��اح �ل��ن��ف��ق �أم���ام 
�لجتاهني  يف  �مل����روري����ة  �حل���رك���ة 
“�لقرهود وميناء ر��شد” يف �لربع 

�لثاين من �لعام �حلايل .
�ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  وق���ال 
�ملديرين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل���ع���ام 
يف ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل���و�����ش���الت : 
ر��شد  �ل�شيخ  �شارعي  تقاطع  يعد 
و�ل�شيخ خليفة بن ز�يد جزء� مهما 
حمور  لتطوير  كبري  م�شروع  م��ن 
�جلاري  �مل�����ش��روع  وي��ق��ع  �ل�شندغة 

نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ومتنياته لدولة �لإمار�ت �ملزيد من 
عن تطلع  و�لزده���ار معرباً  �لتطور 
بالده لتعميق �لعالقات �لثنائية بني 
على  ب��الده  حر�س  م��وؤك��د�ً  �لبلدين 

وجرى  �جلانبني.  بني  �ل�شتثمار�ت 
�لكفيلة  �ل�شبل  بحث  �للقاء  خ��الل 
وتنمية  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز 
�لبلدين  ب����ني  �مل�������ش���رتك  �ل���ت���ع���اون 
ت��ب��ادل وجهات  �ل�����ش��دي��ق��ني ك��م��ا مت 

�لنم�شا  جمهورية  م�شت�شار  ورح��ب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  ب�شمو 
ن��ه��ي��ان حم��م��ال ���ش��م��وه حت��ي��ات��ه �إىل 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 

للدولة �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار. 
ومن جانبه �أكد �شمو �ل�شيخ عبد �هلل 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
تعزيز  �أهمية  �لدويل على  و�لتعاون 
فر�س  وتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون 

ت��ع��زي��ز �أو�����ش���ر �ل��ع��الق��ات م��ع دولة 
و�أ�شاد  �مل��ج��الت.  �شتى  يف  �لإم����ار�ت 
دولة  حققته  مب��ا  �لنم�شا  م�شت�شار 
�لإمار�ت من نه�شة ح�شارية �شاملة 
بف�شل روؤية قيادتها �لر�شيدة متمنياً 

�لق�شايا  م����ن  ع�����دد  جت�����اه  �ل���ن���ظ���ر 
�لهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
�شعادة حمد  �للقاء  �مل�شرتك. ح�شر 
ع��ل��ي �ل��ك��ع��ب��ي ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 

جمهورية �لنم�شا.

�لطرق و�جل�شور و�ملعابر و�لأنفاق 
ل���ش��ت��ي��ع��اب �ل����زي����ادة �مل��ت��ن��ام��ي��ة يف 
حركة  وحت�شني  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة 
�ل��ن��ق��ل وت�����ش��ه��ي��ل ح��رك��ة �مل�����رور يف 
.. كما  دب��ي  �إم���ارة  خمتلف مناطق 
ياأتي ترجمة للخطة �ل�شرت�تيجية 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  للهيئة 
�لنقل  ومنظومة  �لطرق  ل�شبكات 

�شارع  م��ع  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لكويت من خالل ج�شر يتاألف من 

م�شارين يف كل �جتاه.
كذلك  ي�شمل  �مل�شروع  �أن  و�أو���ش��ح 
�إن�شاء نفق على �شارع �ل�شيخ ر��شد 
�ل�شيخ  �شارع  تقاطع  �إىل  ب��الجت��اه 
ر��شد مع �شارع �ملنخول ب�شعة �أربعة 
�إىل جانب  ك��ل �جت���اه  م�����ش��ار�ت يف 

�شارعي  تقاطع  على  حاليا  تنفيذه 
�ل�شيخ ر��شد �ملوؤدي ملحور �ل�شندغة 
ع���ل���ى �جل����ان����ب �ل�������ش���م���ايل و����ش���ارع 
�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي�����د �مل�����وؤدي 
�شارع  م��ع  �ل��ك��وي��ت  ���ش��ارع  لتقاطع 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد و�إن تنفيذه 
ياأتي يف �إطار �خلطة �ل�شاملة �لتي 
ل��ت��ط��وي��ر �شبكة  �ل��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ع��ت��ه��ا 

�إن�شاء  �مل�شروع يت�شمن  �إن  و�أ�شاف 
ج�����ش��ر ع��ل��ى ����ش���ارع �ل�����ش��ي��خ خليفة 
���ش��ارع �ل�شيخ  ب��ن ز�ي���د ون��ف��ق على 
ر��شد و�أي�شا �إن�شاء ج�شر من �شارع 
�ل�شيخ  ���ش��ارع  �إىل  ب��الجت��اه  زعبيل 
ر�����ش���د ل��ت��ك��ون �حل���رك���ة �مل���روري���ة 
دبي  دو�ر مركز  بالجتاه من  حرة 
�شارع  تقاطع  �إىل  �لعاملي  �لتجاري 

دب���ي وتطوير  �إم����ارة  �جل��م��اع��ي يف 
�لطرق  �أنظمة  حلول متكاملة من 
�لبحري  و  �ل��ربي  �لنقل  �شبكات  و 
وتو�كب  مل�شتخدميها  �آمنة  لتكون 
�ل�����ش��ام��ل��ة وتلبي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ط 
و�لنت�شار  �ل���ت���م���دد  �ح���ت���ي���اج���ات 
�ل�شكاين وت�شهم يف ت�شجيع �لتنمية 

و�ل�شتثمار يف �لإمارة.

باإ�شار�ت  حم��ك��وم  ت��ق��اط��ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
�شوئية �أ�شفل �جل�شر.

و���ش��ت��ك��ون �حل���رك���ة �مل���روري���ة حرة 
لاللتفاف من �لطرق �لرئي�شة �إىل 
حركة  توفري  مع  �لفرعية  �لطرق 
�لعلوي  ح����رة م���ن خ����الل �جل�����ش��ر 
ب��ح��ارة و�ح���دة م��ن ���ش��ارع �أم هرير 
�إىل  �إ�شافة  ر��شد  �ل�شيخ  �شارع  �إىل 
و�لأر�شفة  �لإن�����ارة  �أع��م��ال  تنفيذ 
�ل���ري و�ل�شرف  و�أن��ظ��م��ة  وق��ن��و�ت 
�لأمطار  مياه  وت�شريف  �ل�شحي 
�خلدمات  وحماية  حتويل  و�أعمال 
م���ث���ل خ����ط����وط ك����ه����رب����اء و�مل����ي����اه 

و�ت�شالت.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تبتكر جهاز ليزر لتحديد م�شافات اأمان املركبات يف ال�شباب

•• اأبوظبي -وام: 

�شهر  فعاليات  �شمن  مول  يا�س  يف  �أبوظبي  �شرطة  معر�س  زو�ر  تعرف 
�لإمار�ت لالبتكار على �بتكار�تها و�أجهزتها �حلديثة و�أبرزها جهاز ليزر 

لتحديد �مل�شافات لقيادة �ملركبات باأمان يف �ل�شباب و�لظالم.
�إبر�هيم  �لعقيد حممد  �لعمل  �إع���د�د فريق  م��ن  ه��و  و�جل��ه��از �حل��دي��ث 
�لعمليات  �لعامة يف قطاع  و�ل�شالمة  �لطو�رئ  �لعامري مدير مديرية 
�ملركزية و�لنقيب حمد �أحمد �لبلو�شي و�مل�شاعد �أول حممود علي �لبريق 

و�ملدرب عبد �هلل حممد �آل علي.
�أن �جلهاز يتم و�شعه خلف �ل�شيارة ويطلق  و�أ�شار �لعقيد �لعامري �إىل 
على  �ملركبات  ب��ني  �لآم��ن��ة  �مل�شافة  لتحديد  �أح��م��ر  بلون  ليزريا  �شعاعا 
مد�ه  ويت�شع  حم��ددة  هرمية  بز�وية  �ل�شباب  �ل�شعاع  ويخرتق  �لطرق 

و��شحة  �أم���ان  م�شافة  ت��رك  يف  وي�شهم  مظلة  �شكل  على  �لأر�����س  على 
�لروؤية ل�شائقي �ملركبات ومينحهم �لفر�شة لتخاذ �لقر�ر �ملنا�شب جتنبا 

للحو�دث �ملرورية.
�لليزري على �خرت�ق ت�شاقط  �ل�شعاع  �إىل قدرة  �لعامري  �لعقيد  ولفت 
يتم  �لتي  �ملركبة  ل�شائق  �شو�ء  �شحية  م�شكالت  ي�شبب  ل  كما  �لأمطار 
من  �لقادمة  �ملركبات  لقائدي  �ل��روؤي��ة  �ن��ع��د�م  �أو  عليها  �جلهاز  تركيب 

�خللف وميكن ��شتخد�مه يف �لطرقات �ملظلمة لتحقيق �لغاية نف�شها.
ريادية  ب��ط��رق  �لتحديات  مو�جهة  على  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  ح��ر���س  و�أك���د 
�لتقنيات  �أح���دث  على  تعتمد  متكاملة  �أمنية  منظومة  �شمن  مبتكرة 
�أبوظبي يف  �إم��ارة  وري��ادة  تناف�شية  وتعزيز  �مل�شتقبلية  روؤيتها  يف حتقيق 
�لفر�س  لتبني  �ل�شاعية  �حلكومة  روؤي��ة  مع  متا�شيا  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

�لعاملية يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل.

كما �طلع �لزو�ر على برنامج �لقبعة �لبي�شاء لك�شف �لقر�شنة و�لبحث 
ع��ن �ل�����ش��ور �مل��خ��ف��ي��ة و�ل��ت��ح��ك��م ب���ف���اأرة �حل��ا���ش��وب ب��و����ش��ط��ة �ل��ع��ني من 
�لدوريات  ف��رع  مدير  �ل�شريف  �أح��م��د  �شلطان  مهند�س  �لنقيب  �بتكار 
�لتحريات  �إد�رة  يف  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  مكافحة  ق�شم  �لإلكرتونية يف 
قطاع  يف  �جلنائية  و�لتحقيقات  �لتحريات  مبديرية  �جلنائية  و�ملباحث 

�لأمن �جلنائي.
و�أو����ش���ح �ل�����ش��ري��ف �أن �ل���رب�م���ج ت��ع��زز �لأه�����د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة للحد 
�أبوظبي برت�شيخ  ر�شالة �شرطة  �إطار حتقيق  و�لوقاية من �جلرمية يف 

�لأمن وتقدمي خدمات �بتكارية �أمنية وجمتمعية متطورة.
وتطرق �إىل مز�يا برنامج »�لقبعة �لبي�شاء لك�شف �لقر�شنة« م�شري� �إىل 
 »USB« أنه يو�شح �ملخاطر �ملرتتبة على ��شتخد�م �لذ�كرة �خلارجية�
يف �أجهزة �حلا�شوب حيث يبني طريقة جمع �ملجلد�ت و�مللفات و�ملعلومات 

وكلمات �ل�شر يف جهاز �ل�شحية من دون علمه مبجرد ��شتخد�م �لذ�كرة 
�ملقر�شنة.

�ل�شور  �إىل  �لو�شول  �ملخفية« من  �ل�شور  »�لبحث عن  برنامج  ويتمكن 
ي�شتطيع  حيث  �مللفات  �شيغة  يف  �لتالعب  مت  و�إن  �حلا�شوب  �أج��ه��زة  يف 
و�إن  �ملطلوبة  �ملطابقة  �ل�شور  �إىل  �لو�شول  من  �لإل��ك��رتوين  �لفاح�س 

كانت موجودة باأ�شماء و�شيغ خمتلفة �أو خمفية بطرق �شرية.
�أما برنامج »حتريك موؤ�شر فاأرة �حلا�شوب بو��شطة �لعني« فيبد�أ بالعمل 
بعد �أن يتح�شر �ل�شخ�س باجللو�س �أمام �لكمبيوتر وت�شغيله حيث تبد�أ 
كامري� �لكمبيوتر بتتبع حركة �لعني و�لتقاط �شورة بوؤبوؤها من خالل 
�لنظر �ملبا�شر �إىل مربعات موجودة على �ل�شا�شة ويعد �لربنامج مفيد� 
�إ�شافية  كتقنية  ��شتخد�مه  ميكن  كما  حركية  �شعوبات  من  يعاين  ملن 

لأفر�د �ملجتمع ليكون بديال عن �لفاأرة.

حمدان بن زايد : الإمارات حققت تطورا ملحوظا يف حت�شني م�شتوى الأداء البيئي للفرد واملجتمع
•• اأبوظبي -وام: 

دعا �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �لبيئة - �أبوظبي �إىل توجيه �لبتكار نحو �لبحث 
�إب��د�ع��ي��ة لرت�شيد �ل���ش��ت��ه��الك وزي����ادة ك��ف��اءة ����ش��ت��خ��د�م �ملو�رد  ع��ن ح��ل��ول 
�لأر�س  كوكب  على  �حلفاظ  �أج��ل  من  �مل�شتد�مة  �لإن��ت��اج  �أمن��اط  وت�شجيع 
و�لبيئية  �لقت�شادية  �لتكاليف  وخف�س  �ل�شاملة  �لتنمية  خطط  و�إجن���از 
و�لجتماعية م�شتقبال.  و�أكد �شموه - يف كلمته مبنا�شبة يوم �لبيئة �لوطني 
�ل� 21 �لذي ياأتي للعام �لثاين على �لتو�يل حتت �شعار »�لإنتاج و�ل�شتهالك 
�لتنمية  بني  �لتام  �لن�شجام  وحتقيق  ��شتمر�ر  �أهمية  على   - �مل�شتد�مني« 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�إد�رة �ملو�رد �لطبيعية �ملتوفرة ب�شكل �أف�شل دون 
جتاوز حدود �ل�شتد�مة ..م�شري� �شموه �إىل �أنه ويف ظل �لتغري�ت و�مل�شكالت 
�لبيئية �ل�شائدة على م�شتوى �لعامل ل ميكن �أن ت�شتمر �لتنمية �لقت�شادية 
كوكب  نهاية يف  م��ال  �إىل  �لإن��ت��اج  كميات  ب��زي��ادة  كبرية  ب��درج��ة  تهتم  �لتي 

�إمكانياته حمدودة دون �لتفكري باحتياجات �لأجيال �لقادمة.
و�أ�شار �شموه �إىل �لطفرة �لتي �شهدتها �لدولة يف خمتلف �لقطاعات و�لزيادة 
�ملياه  �ملو�رد �لطبيعية مثل  �ل�شكانية و�لتي �شاحبتها زيادة يف �لطلب على 
�ملو�د  �لأ�شا�شية و�حل��ي��اة �لربية وعلى  و�مل��و�ئ��ل  و�مل��ع��ادن  و�ل��وق��ود  و�ل��رتب��ة 
�ل�شتهالكية و��شتخد�م �لتكنولوجيا و�لتي �أثرت �شلبا على بيئتنا �لطبيعية 
�ل�شلبة  و�لنفايات  �لنبعاثات  عن  �لناجم  �لتلوث  زي��ادة  �إىل  و�أدت  �له�شة 

و�ل�شائلة.
�لبيئة  لتقرير حالة  �نه وفقا  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  وذكر 
�إمارة  2017 �شهدت  �أ�شدرته �لهيئة يف نهاية عام  �أبوظبي �لذي  �إم��ارة  يف 
�أبوظبي زيادة �شريعة يف عدد �ل�شكان بعد بدء ت�شدير �لنفط يف عام 1962 
28274 ن�شمة ويف منت�شف  ففي ذلك �لعام كان عدد �ل�شكان �مل�شجل هو 
2015 و�شل عدد �شكان �إمارة �أبوظبي �إىل ما يقرب من 2.8 مليون  عام 

و�ملو�د  �لطعام  ��شتخد�م  على  و�أث��ر  �ل�شتهالك  زي��ادة  �إىل  �أدى  مما  ن�شمة 
�خلدمات  من  كبرية  وجمموعة  �لنقل  وو�شائل  و�لطاقة  و�ملياه  و�لأر����ش��ي 

�لبيئية �لأخرى.
و�أ�شار �شموه �ىل �أنه ويف عام 2006 �شنف تقرير �لكوكب �حلي لل�شندوق 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة   2003 ع��ام  بيانات  �إىل  �مل�شتند  للطبيعة  �لعاملي 
خالل  من  �لعامل  م�شتوى  على  بيئية  ب�شمة  �أعلى  ذ�ت  باعتبارها  �ملتحدة 
ت�شجيل 11.9 هكتار� عامليا للفرد وكانت من �أقل �لدول من حيث �لقدر�ت 

�لبيولوجية على م�شتوى �لعامل مبقد�ر 0.8 هكتار عاملي للفرد.
حكومة  �أطلقت  �لتحدي  ه��ذ�  مو�جهة  لنا  يت�شنى  حتى   « �شموه  و�أ���ش��اف 
نحو  على  �ل�شتهالك  �أمن��اط  ملر�قبة  �لبيئية«  »�لب�شمة  م��ب��ادرة  �لإم���ار�ت 
�أف�شل وفهم �لب�شمة �لبيئية للدولة وقد حددت �ملبادرة - �لتي مت تطويرها 
بال�شر�كة بني وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة وهيئة �لبيئة – �أبوظبي ومبادرة 
�لفطرية  للحياة  �لإم�����ار�ت  وجمعية  �لبيئية  للبيانات  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي 
�لبيئية  �لب�شمة  و�شبكة  �لطبيعة  ل�شون  �لعاملي  �ل�شندوق  م��ع  بالتعاون 
�لإمار�ت  لدولة  �لبيئية  للب�شمة  �ملحركة  �لرئي�شية  �لقطاعات   - �لعاملية 
�لبيئية  �لب�شمة  �مل�شاهمة يف  �لعو�مل  �أكرب  �ملنزلية هي  �لأجهزة  �أن  وتبني 
بعدها  وياأتي  �لبيئية  �لب�شمة  من  باملائة   57 بن�شبة  ت�شهم  حيث  للدولة 
قطاع �لأعمال �ل�شناعة و�لقطاع �حلكومي حيث ي�شهمان بن�شبة 30 باملائة 
و 12 باملائة على �لتو�يل مما ي�شري �إىل م�شاهمة �لفرد يف �لب�شمة �لبيئية 

�ملرتفعة لدولة �لإمار�ت.
و�أ�شار �شموه �ىل �أن �لقائمني على مبادرة »�لب�شمة �لبيئية« تو�شلو� �إىل �أن 
�لب�شمة  من  باملائة   80 متثل  حيث  �ملكونات  �أك��رب  هي  �لكربونية  �لب�شمة 
�لبيئية ونظر�ً ملناخ دولة �لإم��ار�ت �حلار و�جلاف حتتاج �لدولة �إىل كميات 
�ملياه  لتوفري  �لبحر  م��ي��اه  وحتلية  �ل��ت��ربي��د  �أج���ل  م��ن  �ل��ط��اق��ة  م��ن  هائلة 

لال�شتهالك �ملنزيل.
دولة  �لبيئية يف  �لب�شمة  باملائة من   80 �أك��ر من  كانت  �إذ�   « �شموه  وق��ال 

�لإمار�ت كربونية فينبغي �أن تركز �ل�شيا�شات �لعامة على تر�شيد �ل�شتهالك 
وتقليل كمية �لطاقة �لالزمة لأن�شطة مثل �لتربيد وحتلية مياه �لبحر من 

�أجل توفري �إمد�د�ت �ملياه وو�شائل �لنقل ».
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان على �أن �حلد من هذه �ل�شغوط 
��شتدعى �إجر�ء بع�س �لتغيري�ت على �لأمناط �ملعي�شية و�ختيار �لتكنولوجيا 
�ملنا�شبة وو�شع �ل�شيا�شات �لعامة للتحول من جمتمع ��شتهالكي �إىل جمتمع 
�أطلقتها  �لتي  �لطموحة  �خلم�شية  �أبوظبي  خطة  �أن  �إىل  ..م�شري�  مبتكر 
حكومة �أبوظبي موؤخر�ً وت�شارك يف تنفيذها جميع �جلهات �حلكومية بهدف 
�أمن و�شالمة �ملجتمع وبناء  �أبوظبي تهدف �إىل �حلفاظ على  حتقيق روؤية 
��شتد�مة و�نفتاحاً ومتثل مظلة لل�شيا�شات �لتي  �أكر  �قت�شاد عاملي متنوع 

تعالج �لتحديات �لتي �شتوؤثر تاأثري�ً كبري�ً على �لبيئة.
�أبوظبي �شخت من خالل عدد من �جلهات �ملختلفة  �إم��ارة  �أن  وبني �شموه 
��شتثمار�ت مالية هامة لتَبّني �لبتكار�ت �لتقنية من �أجل حت�شني من�شوب 
�لعذبة  للمياه  �ل�شرت�تيجي  �لتخزين  م�شروع  ذلك  يف  مبا  �جلوفية  �ملياه 
�لذي مت �لإع��الن عن �لنتهاء من تنفيذه موؤخر�ً وي�شمن توفري خمزون 
26 مليون مرت مكعب  �أك��ر من  �ل��ذي ي�شم حالياً  �ملياه  ��شرت�تيجي من 
من �ملياه �أي ما يعادل 5.6 مليار جالون ما ميكن له �أن يدعم �إمد�د�ت مياه 
�ل�شرب عند �حلاجة وكذلك ��شتخد�م وحد�ت حتلية �ملياه �لعاملة بالطاقة 
و�ملياه  �مللوحة  قليلة  �جلوفية  �ملياه  من  ج��ودة  �أعلى  مياه  لإنتاج  �ل�شم�شية 
و�شعت  كما   .. �ملحا�شيل  ل��ري  �ملياه  توفري  من  يعزز  مما  �ملاحلة  �جلوفية 
�خلطط  خ��الل  من  �لنبعاثات  من  للحد  �لنقل  قطاع  يف  جديدة  �شيا�شات 

�ل�شاملة و�ملناطق منخف�شة �لنبعاثات ومعايري كفاءة �ملركبات.
و�شدد �شموه على �أهمية �لتعليم �لذي يلعب دور�ً مهماً يف �لتقدم و�لتحرك 
�لتعليم  �أن  �إىل  ..م�شري�  بيئيا  و�مل�شتد�م  �ل�شامل  �لقت�شادي  �لنمو  نحو 
للبيئة  �ل�شديقة  �ملهار�ت  وتوفري  و�ل�شتهالك  �لإنتاج  ل�شتد�مة  �شروري 
�لبتكار  نحو  �لعايل  و�لتعليم  �لبحث  وتوجيه  للبيئة  �ل�شديقة  لل�شناعات 

�ل�شديق للبيئة.
وذكر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �أن �إمارة �أبوظبي بد�أت بتعديل 
�لعلوم  تدري�س  م�شتوى  لتح�شني  �مل��د�ر���س  يف  �لدر��شية  �ملناهج  وتطوير 
لبناء  بالتخطيط  �هتمت  �ملناخي كما  �لتغري  و�لتدريب مبا يف ذلك جمال 
ي�شكل  �ل��ذي  �شبابها  على  بالعتماد  �ملعرفة  على  يرتكز  م�شتد�م  م�شتقبل 
ت�شهدها  �لتي  و�لبناء  �لتطوير  �لأه��م يف عملية  و�لعن�شر  �لنو�ة �حلقيقية 

�لإمارة يف جميع مر�فقها.
�ملنا�شبة  �لبيئة  تهيئة  على  و�لعمل  �ل�شباب  دور  �أهمية  على  �شموه  و�أك���د 
لتمكينهم وتاأهيلهم لأخذ دورهم �حلقيقي يف بناء م�شتقبل دولتهم ..م�شري� 
�إىل �أنهم �لأقدر على معرفة حتدياتهم و�إيجاد �حللول �ملنا�شبة و�لفاعلة لها 

ليكونو� م�شاهمني فاعلني يف م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة بدولة �لإمار�ت.
و�أ�شار �شموه �ىل �أنه وبف�شل مبادر�ت و�أن�شطة �جلهات �ملعنية خالل �ل�شنو�ت 
�لأد�ء  م�شتوى  حت�شني  يف  ملحوًظا  ت��ط��وًر�  �لإم���ار�ت  دول��ة  حققت  �ملا�شية 
�لب�شمة  مبادرة  �أ�شهمت  كما  �لدولة  م�شتوى  على  و�ملجتمع  للفرد  �لبيئي 
�لبيئية بدور مهم يف خف�س معدل �لب�شمة �لبيئية للفرد يف �لدولة من نحو 
12 هكتار�ً عاملياً يف عام 2006 �إىل 7.9 هكتار عاملي للفرد يف عام 2016 
��شتهالكية  �أمن��اط  �إىل  �لعمل لالنتقال  �لكثري من  �أمامنا  ي��ز�ل  �أن��ه ل  �إل 
 12 �لهدف  وحتقيق  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  ��شتد�مة  �أك��ر  و�إنتاجية 
�شمن �شل�شلة �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي و�شعتها �لأمم �ملتحدة و�لتي 
تقر بالدور �لأ�شا�شي و�ل�شامل لال�شتهالك و�لإنتاج �مل�شتد�مني يف �لتنمية 

�مل�شتد�مة.
“نحن بحاجة  �آل نهيان يف ختام كلمته  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  وقال �شمو 
و�ل�شتهالك  ل��الإن��ت��اج  �أف�����ش��ل  و�ع��ت��م��اد مم��ار���ش��ات  �ل��ت��ع��ج��ي��ل  �إىل  م��ا���ش��ة 
يظلها  بحياة  �أف��ر�ده  يتمتع  �مل�شتد�م يف جمتمع  �لنمو  لتحقيق  �مل�شتد�مني 
�لرخاء وتلبي طموحاتهم ون�شمن حتقيق �لتقدم �لقت�شادي و�لجتماعي 

و�لتكنولوجي يف �ن�شجام مع �لطبيعة”.

مبنا�سبة »عام زايد«

مالك اجلياد يف �شيافة حممد �شيف احلب�شي :
زايد اهتم باخليل العربي وعزز مكانتها يف البطولت العاملية 

••  راأ�س اخليمة - الفجر

ق����ال م���رب���و وم�����الك �خل���ي���ول �إن 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
�هلل  طيب   - نهيان  �ل  �شلطان  بن 
– �أر�����ش����ى  ج���ه���ود� عظيمة  ث�����ر�ه 
عروبة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  �شاهمت 
وجعلت  �لإمار�تي  �جلو�د  و�أ�شالة 
من �شباقات �خليول �رثا ح�شاريا 
ميجد مكانة �لدولة يف �لبطولت 
�ملو�طنني  �شهية  وفتحت  �لعاملية 

لقتناء �ل�شاللت �ملتميزة. 
دولة  موؤ�ش�س  فان  ه��وؤلء  وبح�شب 
�لم��ار�ت �ملرحوم �ل�شيخ ز�يد كان 

�ل���ل���ق���اء �ل�����ذي ح�����ش��ره �أك�����ر من 
ومالك  م��رب��ي  م��ن  �شخ�شا   30
من  نعرب  وطنية  منا�شبة  �خل��ي��ل 
وتقديرنا  �ع��ت��ز�زن��ا  ع��ن  خ��الل��ه��ا 
له  �ملغفور  �لدولة  وموؤ�ش�س  لقائد 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن 
 – ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب   - ن��ه��ي��ان  �ل 
�حلافلة  بامل�شرية  تذكري  ور�شالة 
�خليول  ع����امل  يف  �ر����ش���اه���ا  �ل���ت���ي 
على  �حل��ف��اظ  نتائجها  م��ن  وك���ان 
ع��روب��ة و�أ���ش��ال��ة �خل��ي��ول �لعربية 
�شاللتها  ن���ق���اء  ع��ل��ى  و�ل���ت���اأك���ي���د 
�ملوجودة بالدولة وتوثيق كل ذلك 

يف �شهاد�ت ر�شمية.

�أ����ش���د ح��ر���ش��ا ع��ل��ى ن��ق��اء �شاللت 
�خل��ي��ول �مل���وج���ودة ب��ال��دول��ة �شو�ء 
حمليا  �مل��ول��ودة  �أو  منها  �مل�شتوردة 
وربط  �أن�شابها  وتوثيق  وت�شجيلها 
بتقدمي  �ل�����ش��ب��اق��ات  يف  م�شاركتها 

�شهاد�ت تثبت عروبتها و�أ�شالتها.
ل�����ق�����اء جمع  ج�������اء ذل�������ك خ�������الل 
�خليول  وم��الك  مربي  �ملو�طنني 
�شيف  حممد  �مل��و�ط��ن  و��شت�شافه 
مبنا�شبة  �مل����و�ط����ن����ني  �حل���ب�������ش���ي 
خت  مبنطقة  د�ره  يف  ز�ي���د«  »ع���ام 

�ل�شياحية  بر�أ�س �خليمة.
وق����ال �حل��ب�����ش��ي وه���و �أح����د مالك 
يكون  ب��������اأن  ق�������ش���دت  �خل������ي������ول: 

ز�يد  �ل�شيخ  �مل��رح��وم  �أن   : وت��اب��ع 
���ش��ب��اق��ات �خليول  ب���اإق���ام���ة  �ه���ت���م 
و�شاحة  ح��دث��ا مهما  ���ش��ارت  �ل��ت��ي 
ت�������ش���ت���ق���ط���ب ك�����ب�����ار �مل���������ش����وؤول����ني 
�لغفري  و�جل���م���ه���ور  و�ل�������ش���ي���وف 
ووفر لها �حلو�فز �لت�شجيعية وقد 
�لنجاح  ذروة  �ل�شباقات  تلك  بلغت 
�شخ�شيا  ه��و  مب�شاركته  و�لث����ارة 
�لعنود  ف��ر���ش��ه  خ����الل  م���ن  ف��ي��ه��ا 
�أ�شطورة �ل�شباقات �لتي ذ�ع �شيتها 
م�شري�  ���ش��ب��اق��ا   37 يف  ت��ه��زم  ومل 
�أن جهود �ل�شيخ ز�يد �شاهمت  �ىل 
�ىل  �خليل  �شباقات  ثقافة  نقل  يف 

مالك اخليول يتو�سطهم حممد بن �سيفجميع دول �لعامل.

وفاة �شخ�س واإ�شابة اأخرين يف حادث مروري اإنقاذ اآ�شيوي من الغرق يف مياه كورني�س عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

�لتابعة  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ف��رق��ة  متكنت 
ل���������الإد�رة �ل���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع �مل����دين 
�آ�شيوي  �شخ�س  �إن��ق��اذ  م��ن  عجمان 
بحر  ����ش���اط���ئ  يف  ل���ل���غ���رق  ت���ع���ر����س 
�أم�س  ع�����ش��ر  ع���ج���م���ان  ك���ورن���ي�������س 

�لأول.
حميد  حم��م��د  �أول  �مل�����الزم  و�أف������اد 
�مل�����ه�����ريي رئ���ي�������س ق�������ش���م �لإع�������الم 
غرفة  �إن  �ل����ع����ام����ة،  و�ل����ع����الق����ات 
بوجود  يفيد  تلقت بالغا  �لعلميات 
كورني�س  ب��ح��ر  يف  غ���ري���ق  ���ش��خ�����س 
�لر�بعة  �ل�����ش��اع��ة  ع��ج��م��ان يف مت���ام 
ع�شر�ً ، وعلى �ل�شوء �لبالغ هرعت 
لنت�شال  �ل�������ش���اط���ئ  �إىل  �ل���ف���رق���ة 
�لبحر،   م���ن  �لآ����ش���ي���وي  �ل�����ش��خ�����س 
ومت تقدمي �لإ�شعافات �لأولية على 
�لبحرية  �لفرقة  قبل  من  �ل�شاطئ 

�أنه مت نقله �إىل �مل�شت�شفى  ، م�شري�ً 
�لوطني  �لإ�شعاف  مركبة  بو��شطة 
وثمن  �شالمته.  م��ن  للتاأكد  وذل��ك 
�ملهريي جهود �ملنقذين من �لفرقة 
�أمو�ج  ي�شارعون  �ل��ذي��ن  �لبحرية 
�لبحر ويقدمون �أرو�حهم يف �شبيل 
ودع���ا  �ل���غ���رق.  م���ن  �لأرو�ح  �إن���ق���اذ 
�لتاأكد من  �لبحر  �ملهريي مرتادي 

�رت��ي��اده، وعدم  �حلالة �جلوية قبل 
�لبحر يف ح��ال وجود  �إىل  �ل��دخ��ول 
�ل��ع��ل��م �لأح����م����ر، �ل����ذي ي��ع��ن��ي منع 
يعني  �لأزرق  �لعلم  و�أن  �ل�شباحة، 
وعدم  �لبحر،  يف  �إنقاذ  حالة  وج��ود 
�ل�شباحة يف �لأماكن �لتي توجد بها 
�لتيار�ت �لبحرية وعدم �ملجازفة يف 

�لأماكن �لغري م�شموح بها.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

لقي �شخ�س من �جلن�شية �لآ�شيوية 
يبلغ من �لعمر 42 عاماً م�شرعه 
م���ت���اأث���ر�ً ب���ج���روح���ه �ل��ب��ل��ي��غ��ة �إث���ر 
تعر�شه حلادث �نحر�ف و��شطد�م 
مع �شاحنة ، فيما �أ�شيب �شخ�شني 
�آخ����ري����ن م���ن ن��ف�����س �جل��ن�����ش��ي��ة يف 
باإ�شابات  �لعمر  �لثالث من  �لعقد 
متفاوتة بني �ملتو�شطة و�لبليغة يف 

�إحدى �لطرق بر�أ�س �خليمة .
�أحمد  �ل��ع��ق��ي��د  ي�����ش��ري  وت��ف�����ش��ي��اًل 
�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي  �ل�شم 
ر�أ���س �خليمة  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات 
�إىل تلقي غرفة �لعمليات بالقيادة 
�ل��ع��ام��ة ب��الغ��اً م�����ش��اء �أم�����س يفيد 
و��شطد�م  �ن��ح��ر�ف  ح��ادث  بوقوع 
�لفور  وع���ل���ى   ، �إ����ش���اب���ات  ووق������وع 
حتركت دوريات �ل�شرطة و�شيار�ت 

�أنه  �إل  �ل�����ش��اح��ن��ة  جت���اوز  �شائقها 
��شطدم بها من �خللف ثم تدهور ، 
مما �أدى �إىل وفاة �أحد �لركاب على 
 33 �لآخ��ر  �لر�كب  و�إ�شابة  �لفور 
عاماً و�ل�شائق يف �لعقد �لثالث من 
عمره ، ووقوع ��شر�ر ج�شيمة على 
للم�شت�شفى  نقلهم  ومت   ، �مل��رك��ب��ة 

�لإ�شعاف �إىل مكان �لبالغ ، وتبني 
�حلادث  �أن  �لأوىل  �ملعاينة  خ��الل 
)مركبة  �ملركبة  كانت  بينما  وق��ع 
�أجرة( ت�شري خلف �شاحنة يف �إحدى 
�لطرق �لد�خلية يف منطقة �لغيل 
ونتيجة  �جت����اه����ني(  ذو  )ط���ري���ق 
لعدم �لتز�م �ملركبة مل�شارها وحاول 

لتلقي �لعالج �لالزم ، ومت حتويل 
ملف �حلادث �إىل �جلهات �ملخت�شة 
�لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت  ل�شتكمال 

�لالزمة.
ونا�شد �ل�شم �ل�شائقني �إىل �شرورة 
�لإلز�مي  �ل�����ش��ري  ب��خ��ط  �لل���ت���ز�م 

و�لنتباه  �خلاطئ  �لتجاوز  وع��دم 
�أهمية  �إىل  م�شري�ً  للطريق  جيد�ً 
�لقانونية  ب���ال�������ش���رع���ات  �ل��ت��ق��ي��د 
لوقوع  تفادياً  طريق  لكل  �ملحددة 
�حل���و�دث �مل��روري��ة وم��ا ينتج عنها 

من �إ�شابات ووفيات .  
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/792  جتاري كلي
�ملدعي/بنك  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �روري  عبا�س  عليه/قمر  �ملدعي  �ىل 
�شادر�ت �ير�ن وميثله:�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )85.565.652.04( درهم 
 %15 بو�قع  �لتفاقية  �لتاأخريية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2018/2/21  �ل�شاعة:09.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

تبليغ حكم بالن�سر
 يف الدعوى رقم 2016/2137 جتاري )جزئي(

�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه:حم��م��د ن���دمي �ك���رب �ك���رب ع���ل���ي/�م���ارة ع��ج��م��ان - م��ب��ن��ى ه���وري���زون - 
رق����������م:0567842076 - رقم  �ل��ط��اب��ق �لول - م��ك��ت��ب رق���م 116 - ه��ات��ف  ���ش��ارع �لحت����اد - 
�ملكتب:067478356 - �لربيد �للكرتوين:momgroupbd@hotmail.com نحيطكم 
علما بانه بتاريخ:2017/1/10 م قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 

�عاله. ل�شالح:�يجور فا�شيليف
بالتايل حكمت �ملحكمة:بالز�م �ملدعي عليه حممد ندمي �كرب �كرب علي بان يوؤدي للمدعي 
تاريخ  من   %5 بو�قع  و�لفائدة  �لف  وع�شرون  �ثنان  دره��م   )22000( مبلغ  فا�شيليف  �يجور 
حكما   ، و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�لزمت  �ملديونية  ��شل  يتجاوز  ل  ومبا  �ملطالبة 

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبيلغ
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف ال�ستئناف رقم 2018/01 ا�ستئناف احوال �سخ�سية    

�ىل م�شتاأنف �شدها:��شيا �هالل - مغربية �جلن�شية
حيث �ن �مل�شتاأنف:�شلطان حممد �شليمان �لعقرباوي قد �قامت عليك �ل�شتئناف 
رق��م:2018/01 ��شتئناف �حو�ل �شخ�شية وعليه يقت�شي ح�شورك لدى مكتب 
بحقك  �ملقام  �ل�شتئناف  يف  �خليمة  ر�أ���س  مبحكمة  �ل�شتئنافية  �لدعوى  �د�رة 
�لتا�شعة �شباحا وذلك لالجابة على  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق:2018/2/5م  يوم �لثنني 
�ل�شتئناف وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور 
�و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان مكتب �د�رة �لدعوى �شيبا�شر 

نظر �ل�شتئناف غيابيا.
 حممد احمد راأفت - مدير الدعوى

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/17  جتاري كلي ال�سارقة

اعادة اعالن املدعي عليها        
�شي  تي  �م  �ي  �شركة   : �ملدعية  �ن  �س.م.ح حيث  �يه.�شي.�شي.�ل   -1  : عليها  �ملدعى  �ىل 
�فيي�شن �شريف�شز - جي �م بي �ت�س ذ.م.م قد �قامت عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاله لدى 
هذه �ملحكمة وتطالبكم فيها باد�ء مبلغ وقدره )11982.705.73( درهم بال�شافة للفائدة 
�ملحاماة. �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  �شنويا   %12 بو�قع  �لقانونية 

لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح 
يوم:2018/2/12 وذلك لالطالع و�لرد على �لدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و 

عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم.
  قلم اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
خم�شة م�شروعات جديدة ت�شتعر�شها كهرباء ال�شارقة خالل �شهر البتكار

•• ال�صارقة -وام:

 ت�شارك هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة يف فعاليات �شهر �لإمار�ت لالبتكار 
بخم�شة م�شروعات وفعاليات جديدة ومتميزة �بتكرها ونفذها موظفو 
ثقافة  ت�شجيع  يف  �لهيئة  لنهج  مو��شلة  وذل���ك  �لعمل  وف���رق  �لهيئة 
�لبتكار وتعزيز�ً جلهودها يف �لرتقاء مبنظومة �لعمل من خالل �أفكار 

جديدة.
و�أو����ش���ح ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �مل��ه��ن��د���س ر����ش��د �ل��ل��ي��م رئ��ي�����س هيئة كهرباء 
ياأتي  �لهيئة  �لإبد�عية وتطبيقها يف  �ملبادر�ت  تبني  �أن  �ل�شارقة  ومياه 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�ً 

حتقيق  �إىل  �لر�مية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�لتميز و�لعتماد على �لبتكار و�لبد�ع يف تقدمي �خلدمات �حلكومية 
و�كت�شاف  و�حلكومية  �خلا�شة  �جلهات  كافة  مع  �ملجتمعية  و�مل�شاركة 

وتنمية �ملو�هب يف كافة �ملجالت.
م�شري�ً �إىل �أن �لهيكلة �جلديدة للهيئة ت�شمنت ق�شما خمت�شا لالإبد�ع 
لتي�شري  منها  �لعديد  وتنفيذ  ودر��شتها  و�مل��ق��رتح��ات  �لأف��ك��ار  لتلقي 
�لقدرة  وزي�����ادة  للم�شرتكني  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل  وت��ق��دمي  �لإج������ر�ء�ت 

�لتناف�شية وتطوير جمالت �لعمل.
و�أكد �أن �لهيئة حتر�س على توفري بيئة عمل جاذبة وم�شجعة لالإبد�ع 
و�لبتكار و�كت�شاف �ملتميزين و�ملبدعني وتطوير مهار�تهم وت�شجيعهم 

�إىل  وحتويلها  و�ملبتكرة  �لإبد�عية  ومقرتحاتهم  �أفكارهم  تنفيذ  على 
�لإمار�ت  مكانة  تعزيز  يف  ت�شاهم  حتى  للم�شتقبل  ود�ف��ع  �يجابية  قوة 

على �خلريطة �لعاملية يف جمال �لبحث �لعلمي و�لإن�شاين.
�لأ�شاليب  تبنى  نحو  ثابته  ب��خ��ط��و�ت  ت�شعى  �لهيئة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
خدماتها  تقدمي  يف  ي�شاهم  مما  �ملجالت  �شتى  يف  و�ملتطورة  �حلديثة 

للم�شرتكني مبو��شفات عاملية.
�ملبادر�ت  �أن  �إىل  بالهيئة  �لتميز  �إد�رة  م��دي��ر  ع��ب��د�هلل  حممد  و�أ���ش��ار 
�لإم����ار�ت  �شهر  فعاليات  �شمن  �لهيئة  �شتعر�شها  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل�شروع  تت�شمن  مبتكرة  وم�شروعات  فعاليات  خم�س  ت�شمل  لالبتكار 
�ملدفوعة  �ملياه  تدفق  يف  �لتحكم  وجهاز  �ملياه  ت�شربات  لر�شد  �لذكي 

من  �لت�شربات  ملر�قبة  مبتكرة  بفكرة  تعديله  مت  و�ل��ذي  تقنياً  م�شبقا 
خالل حتديد �أوقات �لتدفق و�لكميات.

�لثالث �لذي �شيتم عر�شه هو �لتطبيق �لذكي �لذي �شممه  و�مل�شروع 
ونفذه موظفو �لهيئة لألعاب �لأطفال �لتي تنمي مهار�تهم يف جمال 

تر�شيد ��شتهالك �لطاقة.
كما ت�شتعر�س �لهيئة جهودها يف �إ�شد�ر كتاب حول تر�شيد �ل�شتهالك 
�لإم����ار�ت  �شهر  فعاليات  ج��ان��ب  �ىل  �ملكفوفني  لفئة  ب��ر�ي��ل  بطريقة 
لالبتكار �لذي �شيتم تنظيمه يف �إمارة �ل�شارقة خالل �لأ�شبوع �لثالث 
من �شهر فرب�ير ويت�شمن تقدمي ندوتني حول �خلطط و�مل�شروعات 

�لبتكارية يف �لهيئة وم�شبار �لبتكار.

زايد يف فرباير.. مواقف خالدة .. والت�شامن العربي اأولوية
••  اأبوظبي-وام:

ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  تاريخ  يحفل   
�أو على م�شتوى دعمه  بالعديد من �ملو�قف �خلالدة �شو�ء على �مل�شتوى �ملحلي 

لق�شايا �لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية.
�شل�شلة  �لوطني  �لأر�شيف  مع  بالتعاون  “و�م”  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  وكالة  وتر�شد 
مو��شيع �شهرية حت�شي �أبرز مو�قف وم�شاركات و�أقو�ل �لو�لد �ملوؤ�ش�س “رحمه 

ز�يد”. “عام  مع  بالتز�من   2004 حتى  �هلل” �بتد�ء من �لعام 1966 
وي�شجل تاريخ �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “رحمه �هلل” 
1968 خطوة  �لعام  �ل�شهر يف  ه��ذ�  �شهد  �شهر فرب�ير حيث  ب��ارزة يف  �أح��د�ث��اً 
مهمة يف م�شو�ر حتقيق حلم �ملغفور له باإن�شاء دولة �لحتاد بعد �جتماع تاريخي 
جمعه مع �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم “رحمه �هلل” يف 
�لحت��اد بني  �تفاقية  على  �لكبري�ن  �لر�حالن  “�ل�شميح” وقع خالله  منطقة 
�لإمار�تيني. و�شكلت تلك �خلطوة تتويجاً جلهود �لقائد �ملوؤ�ش�س “رحمه �هلل” 
بعد  �لذي مت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بناء �حتاد  ومنطلقاً جديد�ً ل�شتكمال 
من  فرب�ير  من  �لعا�شر  ويف   .. ذلك يف �لثاين من دي�شمرب من �لعام 1971 
و�أعلن خالله  �لأعلى لالحتاد  �ملجل�س  �جتماع  له  �ملغفور  تر�أ�س   1972 �لعام 

�ن�شمام �إمارة ر�أ�س �خليمة �إىل دولة �لإمار�ت.
- حترير �لكويت وعلى �مل�شتوى �خلليجي تربز ذكرى حترير �لكويت كاأحد �أهم 
�لأحد�ث �لتي �شغلت �هتمام �ملغفور له وكان للر�حل �لكبري دور �إقليمي بارز يف 
تلك �حلقبة. ويف 27 فرب�ير 1991 هناأ �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
�ل�شباح  �لأحمد  �ل�شيخ جابر  له  �ملغفور  هاتفي  �ت�شال  “رحمه �هلل” يف  نهيان 
با�شرتد�د  �لعزيز  �لكويتي  و�ل�شعب  �هلل”  “رحمه  �آن���ذ�ك  �لكويت  دول��ة  �أم��ري 

�لكويت حلريتها من �لحتالل �لعر�قي و�إعادة �حلق �إىل ن�شابه.
�أهمية ق�شوى عرب عنها �ملغفور له  و�أوىل �لر�حل �لكبري ملف حترير �لكويت 
قائاًل: »�إذ� وقعت �أي و�قعة على �لكويت فاإننا ل جند من �لوقوف معها بد� مهما 

حدث.. فهذ� �شئ نعتربه فر�شا علينا ميليه و�قعنا وتقاربنا و�خوتنا”.
�لكويت  دول��ة  جانب  �إىل  حازمة  وقفة  �لبا�شل  وجي�شها  �لم���ار�ت  لدولة  وك��ان 
�لكبري  �لر�حل  و�أج��رى  �لتحرير  معركة  يف  �مل�شلحة  قو�تنا  و�شاركت  �ل�شقيقة 
من  �ل��ع��دي��د  �ل��ف��رتة  تلك  �هلل” يف  “رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�لت�شالت و�ملباحثات �لثنائية على �مل�شتوى �لعربي و�لإقليمي حلل �لأزمة كما 

�أمر “رحمه �هلل” باإلغاء �حتفالت عيد �جللو�س �لر�بع و�لع�شرين ت�شامناً مع 
�ل�شعب �لكويتي.

ويف خطوة غري م�شبوقة وجه �لقائد �ملوؤ�ش�س �لدعوة �إىل �شباب �لإم��ار�ت و�إىل 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �ل�شالح للتدريب و�لتطوع و�لنخر�ط فى  كل قادر على حمل 

دفاعا عن �لوطن و��شتعد�د� ملرحلة ما بعد حترير �لكويت.
بن �شلطان  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  تلقى   1992 �لعام  من  فرب�ير   27 ويف 
�آل نهيان “رحمه �هلل” ر�شالة من �شباب �لكويت �أعربو� فيها عن بالغ �شكرهم 
وتقديرهم وتقدير �ل�شعب �لكويتي ملو�قف �شموه خالل �لغزو �لعر�قي للكويت. 
�لذين  �لإم���ار�ت  وجنود  �شباط  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  ك��رم   1994 فرب�ير   23 ويف 
�شاركو� يف حترير �لكويت. - �لعمل �لإن�شاين �رتبط ��شم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�أحد  �إىل  ليتحول  �لإن�شاين  بالعطاء  ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
�أهم رموز �لعمل �خلريي و�لعطاء �لإن�شاين يف �ملنطقة و�لعامل و�أ�شهم �لر�حل 
�لتي  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �لعامل  �شعوب  من  �لكثري  معاناة  تخفيف  يف  �لكبري 
ل تز�ل ت�شتذكر حتى يومنا هذ� �أياديه �لبي�شاء �لتي مل متيز بني �لب�شر على 

�أ�شا�س عرقي �أو مذهبي �أو �إقليمي.
�خلريية  �مل��ب��ادر�ت  من  بالكثري  فرب�ير  �شهر  يف  �لكبري  �لر�حل  تاريخ  ويحفل 
�شقف  برتميم   2004 فرب�ير   22 يف  �ملوؤ�ش�س  �لر�حل  تكفل  حيث  و�لتنموية 
�شربت مدينة  �لتي  �لأر�شية  �لهزة  نتيجة  ت�شرر  بعدما  �ل�شخرة  قبة  م�شجد 
�لقد�س. ويف 26 فرب�ير من �لعام 1976 �طلع �ملغفور له على تقرير مف�شل 
حول �شري �لعمل يف مدينة ز�يد مبحافظة �لإ�شماعيلية �مل�شرية ويف 12 فرب�ير 
�لإ�شكندرية  مكتبة  لإحياء  دولر  مليون   20 مببلغ  له  �ملغفور  تربع   1990

�لقدمية.
1986 �ملجمع �لطبي  28 فرب�ير من �لعام  و�فتتح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد يف 
بتقدمي  و�أم��ر  �لباك�شتانية  له��ور  مدينة  يف  �خلا�شة  نفقته  على  �أق��ام��ه  �ل��ذي 
مليون دولر م�شاهمة منه لدعم �أن�شطة �جلامعة �لإ�شالمية �لعاملية يف مدينة 
ز�ي��د يف مدينة  1976 م�شت�شفى  �لعام  �لأول من  �فتتح يف  �آب��اد.. فيما  ��شالم 

لركانا �لباك�شتانية �لذي يت�شع ملئة �شرير.
�حلجاج  لنقل  طائر�ت   4 بت�شيري   2002 فرب�ير  من  و�أمر �ملغفور له يف 17 
�آلف �حلجاج �لأف��غ��ان �لذين  �إىل ج��دة وذل��ك حلل م�شكلة  �لأف��غ��ان من كابول 
من  �خلام�س  يف  �أم��ر  كما  �ململكة..  يف  �ملقد�شة  �ل��دي��ار  �إىل  �ل�شفر  عن  تعطلو� 
فرب�ير من �لعام 1999 باإيفاد 200 من �أبناء كو�شوفا �إىل �لأر��شي �ملقد�شة 

باإيفاد   2002 �ملغفور له يف فرب�ير  �أم��ر  ذ�ت��ه  �لإط��ار  لأد�ء فري�شة �حل��ج ويف 
 - ���ش��م��وه.  نفقة  ع��ل��ى  �حل���ج  فري�شة  لأد�ء  �مل��غ��رب��ي��ة  �ململكة  ح��ج��اج  م��ن   141
دبلوما�شية ز�يد و�شكلت ق�شية �لت�شامن �لعربي �ملنطلق �لأ�شا�شي ل�شيا�شة دولة 
�لإمار�ت �خلارجية وتربز يف �شهر فرب�ير �لعديد من �ملو�قف �ل�شيا�شية �خلالدة 
للر�حل �لكبري �بتد�ء من ق�شية حترير �لكويت مرور�ً بتدخله يف حل �خلالفات 
يف لبنان و�ليمن �إ�شافة �إىل مو�قفه �لثابته جتاه فل�شطني و�لتي و�شفها �ملغفور 
له ب�”ق�شية �لأمة �ملركزية”. يف 20 فرب�ير 1978 �أكد �ملغفور له �أن �لت�شامن 
�لعربي هو �لدعامة �لتي تعتمد عليها �لأمة �لعربية يف مو�جهة �لتحديات و�أن 
�لدولة تقوم على تهيئة �ملناخ �ملنا�شب و�إجر�ء �لت�شاور مع �لأ�شقاء من �أجل �إعادة 

�لت�شامن �لعربي ماد�م �لهدف و�حد.
�للبنانية  �لفئات  خمتلف   1989 فرب�ير  يف22  ز�ي��د  ل�شيخ  لها  �ملغفور  ودع��ا 
لو�شع حد لنزيف �لدم و�لعمل بجدية مع �حلكومة �ل�شرعية لإعادة بناء لبنان 
�ملكلفة بحل  �ل�شد��شية  �لعربية  �للجنة  �لإم��ار�ت يف  �أن م�شاركة  موحد، موؤكد�ً 
�لأزمة �للبنانية تاأتي يف �إطار توجهها �جلاد نحو م�شاعدة �للبنانيني من �أجل 

�لتو�شل �إىل حل يحفظ للبنان قوته و��شتقر�ره ووحدته.
ويف 20 فرب�ير 1982 �أكد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد “طيب �هلل ثر�ه” �أن �لف�شية 
�لفل�شطينية هي ق�شية �لأمة �لعربية �ملركزية �لأوىل و�أنه لن يكون هناك �شالم 
عادل و�شامل يف �ل�شرق �لأو�شط �إل بعودة �حلقوق �ل�شرعية لل�شعب �لفل�شطيني 
وطالب �شموه �لدول �لأوروبية باأن متيز يف �شيا�شتها بني �ملعتدي و�ملعتدى عليه 
و�قرتح  �لفل�شطيني.  �ل�شعب  حق  وتاأييد  و�ل��ع��دل  �حل��ق  جانب  �إىل  و�ل��وق��وف 
وفاعل  �شريع  دويل  تدخل  فريق  ت�شكيل  �إىل   2001 فرب�ير   4 يف  له  �ملغفور 
يف  �ل��ك��و�رث  ل�شحايا  و�لإغ��اث��ة  �مل�شاعدة  لتقدمي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مظلة  حت��ت 
�لعامل.. موؤكد� ��شتعد�د �لمار�ت للدعوة �ىل عقد موؤمتر حت�شريي للخرب�ء 
لهذ�  �لالزمة  �لقانونية  �لت�شريعات  لإع��د�د  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملنظمات  �حلكوميني 
�لفريق �لدويل. و�نطالقا من حر�شه على حق دم �ل�شقاء تدخل حكيم �لعرب 
�ل�شيخ ز�يد يف 26 فرب�ير 1979 حلل �لنز�ع بني �شطري �ليمن د�عياً رئي�شي 
�ل�شادقة  �لأخ��وة  ب��روح  �لقتال وت�شوية �خلالفات  �آن��ذ�ك بوقف  �ليمن  �شطري 
تدعيماً للم�شلحة �لقومية �لعليا. - قو�نني ومر��شيم وتابع طيب �هلل ثر�ه يف 
�شهر فرب�ير تعزيز م�شرية �لتنمية على �ل�شعيد �لد�خلي عرب �إ�شد�ر جمموعة 
من �ملر��شيم �لت�شريعية �لتي �أ�شهمت يف تطوير �لأد�ء �حلكومي وحتقيق �ملزيد 
من �ملكت�شبات �لوطنية. ففي 20 فرب�ير 1998 �أ�شدر �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 

رئي�شا  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  بتعيني  مر�شوما �حتاديا يق�شي 
ملكتب �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة بدرجة وزير وباإعادة تنظيم مكتب �شاحب 

�ل�شمو رئي�س �لدولة.
و�أ�شدر “رحمه �هلل” يف �لأول من فرب�ير من �لعام 1999�لقانون �لحتادي 
رقم 4 ل�شنة 2000 ب�شاأن �إن�شاء هيئة و�شوق �لإمار�ت لالأور�ق �ملالية و�ل�شلع 
فيما �أ�شدر يف 16 فرب�ير 1999 قانون �ملعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية �لذي 

ي�شمل جميع �لعاملني �ملو�طنني.
- تنمية و�إعمار و�آمن �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه طو�ل م�شريته باأن �لإن�شان هو 
غاية �لتنمية وهو منطلقها حيث قال يف ت�شريح له يف 22 فرب�ير 1980 : �إن 
�لروة هي �أد�ة لتحقيق �لرخاء و�لرفاهية للمو�طنني و�أنه ل قيمة للمال ما مل 

ي�شخر خلدمة �ل�شعب وتوفري �لرخاء له.
و�أمر �ل�شيخ ز�يد يف 9 فرب�ير 2003 باإن�شاء 1200 م�شكن �شعبي للمو�طنني 
يف مدينة �لعني و�أ�شدر يف 11 فرب�ير 1973 توجيهاته باإن�شاء طريق جديد 
�بوظبي بدبي لي�شبح �لطريق ذ� �جتاهني بدل من �جتاه و�حد كذلك  يربط 

�أمر طيب �هلل ثر�ه يف 26 فرب�ير 1979 بتعبيد طريق دبي �لعني.
يف  تقام  �لتي  �جلماعية  �لأع��ر����س  نفقات  بكل  تكفل   2004 ف��رب�ي��ر   14 ويف 
�لبرتول  �أ�شعار  ق��ر�ر  بتطبيق   1980 24 فرب�ير  �أم��ر يف  �لعني.. كما  مدينة 

�أ�شوة باملو�طنني. �لو�فدين  على  “�لبنزين” �ملنخف�شة 
و�إدر�كا منه لأهمية �لإعالم ودوره يف �ملجتمع �فتتح �ل�شيخ ز�يد يف 25 فرب�ير 
�ألقى كلمة بهذه �ملنا�شبة �أكد فيها �لتم�شك  وقد  �أبوظبي  �إذ�عة  1969 حمطة 

بالتعاليم �لإ�شالمية وتعليمها لأبنائها.
�لتعليم هو بو�بة �لعبور  �أن  �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه  - ز�يد و�لتعليم �عترب 
�لرئي�شية نحو م�شتقبل �أف�شل لأبناء وبنات �لوطن لذلك حر�س رحمه �هلل على 
 1982 27 فرب�ير  تر�أ�س يف  �ملبا�شر عليه حيث  و�لإ���ش��ر�ف  �لقطاع  دعم هذ� 
�لق�شايا  جميع  در����ش��ة  �إىل  د�ع��ي��ا  للجامعة  �لأع��ل��ى  للمجل�س  �لأول  �لجتماع 
�لعليا  �مل�شالح  ل�شمان  ومو�شوعية  �شر�حة  بكل  باجلامعة  �ملتعلقة  �لتعليمية 
للبالد. و�شهد “رحمه �هلل” يف 28 فرب�ير 1982 حفل تخريج �لدفعة �لأوىل 
ث��روة �لوطن  �أن �لرجال هم  �أك��د فيها  من طلبة جامعة �لإم��ار�ت و�ألقى كلمة 
�أن �لوطن  �أكد  �حلقيقية ولي�س �ملال لأن بناء �لإن�شان عمل �شاق و�شعب.. كما 
يعتمد على �ل�شباب حا�شر�ً وم�شتقباًل باعتبارهم ذخرية �لأمل و�مل�شتقبل ومنح 

�لر�حل �لكبري 50 �ألف درهم لكل خريج �شمن �لدفعة �لأوىل.

خالد بن زايد يفتتح املخترب الروبوتي يف زايد العليا للرعاية الإن�شانية
من  عدد  وتطوير  عام  ب�شكل  �لهمم 
�ملوؤ�ّش�شة  ��شم  حتمل  �لتي  �ملنتجات 
�ملحلي  �مل���ج���ت���م���ع  يف  وت�������ش���وي���ق���ه���ا 
و�لدويل. و�أو�شح عبد �هلل �حلميد�ن 
متاأنية  بدر��شة  قامت  �ملوؤ�ّش�شة  �أن 
�ل�شحية  �ل���رع���اي���ة  ق�����ش��م  حل���اج���ة 
لأحدث �لتقنيات �لتي جتعل �لعملية 
و��شتندت  فاعلية،  �أك���ر  �لعالجية 
وتطبيقات  ممار�شات  �ىل  �ل��در����ش��ة 
عاملية وزيارة ملعار�س ومر�كز طبية 
وع��الج��ي��ة ل����دول م��ت��ق��دم��ة يف هذه 
�مل����ج����ال وم�����ن ه���ن���ا �ن��ط��ل��ق��ت فكرة 
�مل��خ��ت��رب �ل����ذي ي��ع��د �مل��خ��ت��رب �لأول 
�لذي  �لأو�شط  �ل�شرق  م�شتوى  على 
يحتوي على حلول عالجية روبوتية 
�أطفالنا  �حتياجات  متكاملة ملختلف 
�ن  �إىل  �أ���ش��ار  و  �لهمم.  �أ�شحاب  من 
جدول  �ع��ت��م��دت   “ �لعليا  ز�ي���د   “
�لفرتة  خالل  و�لأن�شطة  للفعاليات 
حتديدها  ج�����رى  �ل���ت���ي  �ل���زم���ن���ي���ة 
 “ لالبتكار  �لإم����ار�ت  �شمن” �شهر 
و�أخرى  رئي�شية  فعاليات  تت�شمن 
ثانوية ياأتي على ر�أ�شها �لإعالن عن 
�لروبوتي  �ملخترب  خ��دم��ات  تد�شني 
�لأو�شط  ب��ال�����ش��رق  �مل��ت��ك��ام��ل  �لأول 
�لتاأهيل مبقر مركز  و�ع��ادة  للعالج 
و�لكائن  للموؤ�ّش�شة  �لتابع  �بوظبي 
مب��ن��ط��ق��ة �مل����ف����رق. وك�����ش��ف �لأم����ني 
�مل�شتفيدين  �لطالب  ع��دد  �أن  �لعام 

••اأبوظبي -وام:  

�فتتح �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د 
ر�شميا  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي 
�ملتكامل  �لأول  �ل��روب��وت��ي  �مل��خ��ت��رب 
ب��ال�����ش��رق �لأو����ش���ط ل��ل��ع��الج و�ع����ادة 
�أبوظبي �لتابع  �لتاأهيل مبقر مركز 
�ملفرق  مبنطقة  و�لكائن  للموؤ�ّش�شة 
�لإم���ار�ت  “ �شهر  م��ع  وذل��ك تز�مناً 
لالبتكار” �لذي ياأتي تنفيذ�ً لدعوة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل .
مبارك  �شعادة  ير�فقه  �شمّوه  وق���ام 
�شعيد �ل�شام�شي و�شعادة ر��شد عتيق 
�جلابري  خالد  و�ل��دك��ت��ور  �لهاملي 
�أع�شاء جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ّش�شة و�شعادة 
�حلميد�ن  �ل���ع���ايل  ع��ب��د  �هلل  ع��ب��د 
�لعام  �لأم���ني  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة ل��الط��الع ع��ل��ى ما 

�������ش���ة وم���ب���ادر�ت���ه���ا  ل����رب�م����ج �مل���وؤ����شّ
ملو��شلة  �ل�شرت�تيجّية  وم�شاريعها 
روؤيتها  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و  م�����ش��ريت��ه��ا 
ور�شالتها و�أهد�فها �ملتمثلة بتقدمي 
و�ملتمّيزة  �لنوعّية  �خل��دم��ات  �أرق���ى 

لأبنائنا وبناتنا من �أ�شحاب �لهمم.
ز�يد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمّو  و�أث��ن��ى 
�آل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى �ل��ت��ط��وي��ر �ل���ذي مت 
�ل�شحية  �ل���رع���اي���ة  ب��ق�����ش��م  �إجن������ازه 
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  �أب���وظ���ب���ي  مب��رك��ز 
�لتابع  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
للموؤ�ّش�شة وجتهيز�ت �ملخترب باأحدث 
�لأمر  �لعامل  �لأجهزة على م�شتوى 
�ملتعاملني  م�شلحة  يف  ي�شب  �ل��ذي 
�أ�شحاب  من  وطالبها  �ملوؤ�ّش�شة  مع 
�لعاملني  كافة  �شمّوه  وحث  �لهمم. 
�ملوؤ�ّش�شة على م�شاعفة جهودهم  يف 
خدمة  يف  ر�شالتهم  تاأدية  ومو��شلة 
�أ�شحاب  من  وبناتنا  �أبنائنا  ورعاية 
�لرتكيز  و���ش��رورة  وتاأهيلهم  �لهمم 
�مل���وج���ودة لديهم  ع��ل��ى �لإم��ك��ان��ي��ات 
�ملجتمع  يف  لإدم���اج���ه���م  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
وموؤثرين  فاعلني  �أف�����ر�د�ً  ليكونو� 

يحتويه �ملخترب من �أجهزة متطورة 
م��ف�����ش��ل من  ����ش���رح  �إىل  و����ش��ت��م��ع��و� 
باملخترب  �لعاملني  �ملوؤ�ش�شة  ك���و�در 
و�شبل  �لأج���ه���زة  ع��م��ل  كيفية  ح���ول 
�أ�شحاب  على  تعود  �لتي  �ل�شتفادة 

�لهمم منت�شبي �ملوؤ�ّش�شة.
ز�يد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمّو  و�أ���ش��اد 
�لكبري  و�لهتمام  بالدعم  نهيان  �آل 
�ل�����ذي ت��ت��ل��ق��اه �مل���وؤ����ّش�������ش���ة م���ن قبل 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم����ن  �هلل 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �لأمر �لذي �أ�شهم يف حتقيق 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  و�لإجن�����از�ت  �لنتائج 
ت�شجلها �ملوؤ�ّش�شة لتقدمي �أرقى �شبل 
من  ملنت�شبيها  و�ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��رع��اي��ة 

فئات �أ�شحاب �لهمم.
�ملتمّيز  ب��ال��دع��م  ���ش��م��ّوه  �أ����ش���اد  ك��م��ا 
هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  من  و�لالحمدود 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�لتي  �ل�����ش��ام��ل��ة  �لتنمية  م�����ش��رية  يف 
ي�شهدها وطننا �لغايل.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه �أك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل 
�لعام  �لأمني  �لعايل �حلميد�ن  عبد 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ن 
�ه��ت��م��ام��ا خا�شا  ت����ويل  �لن�����ش��ان��ّي��ة 
ب��خ��دم��ة �ل���ع���الج و�ل��ت��اأه��ي��ل، وذلك 
ل���ت���ز�ي���د �ل���ط���ل���ب ع��ل��ي��ه��ا م����ن قبل 
�لنوع  ل���ه���ذ�  �مل���ح���ت���اج���ني  �مل���ر����ش���ى 
كما حر�شت  �لعالج  �ملتخ�ش�س من 
�ملعايري  �أف�شل  �ت��ب��اع  على  �ملوؤ�ش�شة 
�ملمار�شات  �أك����ر  وت��ط��ب��ي��ق  �ل��ع��امل��ي��ة 
ف��ع��ال��ي��ة يف ت��ق��دمي ه���ذه �ل���ن���وع من 
روؤية  م��ع  وذل���ك متا�شيا  �خل��دم��ات، 
�أن  بعد  خا�شة  �ل��ر���ش��ي��دة  �حل��ك��وم��ة 
�خلدمات  معايري  م��وؤخ��ر�  �أ�شبحت 
�لهمم يف �ملجتمع  �ملقدمة لأ�شحاب 
�ل��ت��ي ي�شنف بها  �أه���م �لأ���ش�����س  م��ن 

م�شتوى تقدم �ملدن �ملتح�شرة.
و�أ�شاف �ن �ملوؤ�ش�شة تعمل على �إيجاد 
وطرح جمموعة من �لأفكار �ملبتكرة 
ل��ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
حتقيق �ل�شعادة ملنت�شبيها ولأ�شحاب 

و�لتقليل  وكفاءتها  �لهمم  لأ�شحاب 
من �ملعاجلني ولزيادة حجم �لعالج 
وك��ث��اف��ت��ه، ف�����ش��اًل ع���ن زي�����ادة جودة 
وكفاءة �جلل�شات فالعالج �لروبوتي 
يعد عالج مكثف ومتخ�ش�س، حيث 
بال�شاعة  ج��ل�����ش��ة   11 ع��م��ل  مي��ك��ن 
مبعدل 55 جل�شة باليوم 5 �شاعات 

عمل بوجود معاجلني فقط.
تقرير  ب����اإر�����ش����ال  �جل����ه����از  وي����ق����وم 
تفاعلها  وم��دى  �حلالة  عن  مف�شل 
�لكرتونيا  �جلل�شة  من  و��شتفادتها 
دون  �خ���ت���ي���اره  مم��ك��ن  ع���ن���و�ن  لأي 
باملكان،  �مل��ع��ال��ج  ي��ك��ون  لأن  �حل��اج��ة 
�أو �لطبيب مر�قبة  وميكن للمعالج 
تقييم  �مكانية  مع  بعد  عن  �حلالة 
طريق  ع��ن  م�شتمر  ب�شكل  �حل��ال��ة 
مقارنة �لنتائج قبل وبعد كل جل�شة. 
وي��ع��ت��رب �ل���ع���الج �ل���روب���وت���ي ممتع 
�أ�شحاب  م��ن  �ل��ع��الج  ملتقي  وم�����ش��ل 
ل��وج��ود �شا�شة  �ل��ه��م��م وذل���ك ن��ظ��ر�ً 
ملونة كبرية �حلجم مقابل �ملري�س 
و�لألعاب  �ل�شا�شة  وج���ود  �أن  ح��ي��ث 
�لإل��ي��ك��رتون��ي��ة ت��ع��زز �ل��د�ف��ع��ي��ة على 
�لتحكم  كما ميكن  و�لعالج  �حلركة 
بزيادة �لتفا�شيل و�ملوؤثر�ت �حل�شية، 

لزيادة �شعوبة و�شهولة �لألعاب.
وم����ن �أه�����م م���ز�ي���ا ن���ظ���ام �ل���روب���وت 
�حل����رك����ي ل��ل��م�����ش��ي و�لأق�����������د�م �أن����ه 

منذ  �لروبوتي  �ملخترب  خدمات  من 
 119 �إىل  �إط�����الق �خل���دم���ة و���ش��ل 
منت�شبي  �لهمم  �أ�شحاب  من  طالباً 
 1324 ع���دد  تنفيذ  ومت  �مل��وؤ���ّش�����ش��ة 
جل�شة عالجية منها 1118 جل�شة 
�لدر��شي  �ل��ف�����ش��ل  خ���الل  ع��الج��ي��ة 
�حلايل  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
مت  �لتي  �جلل�شات  ع��دد  و�شل  بينما 
�لدر��شي  �ل��ف�����ش��ل  خ���الل  تنفيذها 
206 جل�شة عالجية. وعما  �لثاين 
يحتويه �ملخترب من جتهيز�ت يقول 
�جلابري  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �مل��ه��ن��د���س 
مدير  �لهند�شية  �ل�شوؤون  م�شت�شار 
مركز �بوظبي: يحتوي �ملخترب على 
عالجي  جهاز  ع�شر  �إح��دى  �جمايل 
من �لأج��ه��زة �ل��ر�ئ��دة �لتي تعد من 
�لعالج  يف  �لعاملية  �لتقنيات  �أح���دث 
بو��شطة  بها  �لتحكم  ميكن  و�ل��ت��ي 
�لكمبيوتر و�أجهزة �لدعم �لروبوتي 
روبوتية  �أج���ه���زة  ���ش��ت  �ىل  وت��ق�����ش��م 

وجهازين من �لأنظمة �لذكية.
�لروبوتات  �أم��ث��ل��ة  م��ن  �أن  و�أ����ش���اف 
جمال  يف  �شت�شتخدم  �لتي  �حلركية 
�لأقد�م  �مل�شي  �لتاأهيل روبوت  �إع��ادة 
�ل������ذر�ع  وروب��������وت   Lokomat
و�لأ�شابع،  لليد  وروب�����وت  و�ل��ك��ت��ف 
م�شري�ً �إىل �أن تلك �لأجهزة �ملتقدمة 
�جلل�شات  ع�����دد  زي��������ادة  يف  ت�����ش��ه��م 

�لنب�شات  وي�شاعد  �ملخ  مركز  يحفز 
�����ش���رتج���اع حركة  ع��ل��ى  �ل��ع�����ش��ب��ي��ة 
�ملري�س  وي�شتطيع  �مل��ع��ت��ادة  �ل�شري 
تدريب  علي  �حل�شول  فر�شة  ك�شب 
ب��امل��ل��ل حتفيز  �ل�����ش��ع��ور  �ل�����ش��ري دون 
�أكر  يف  نف�شه  ي��ري  لأن���ه  �لد�فعية 
من بيئة خمتلفة من خالل �شا�شة �أو 
مر�آة متثل �لو�قع �لفرت��شي وهذه 
طريق  ت�شريع  يف  ت�شاعد  �لطريقة 
�ل�شفاء كما حت�شن و�شع �ل�شري �إىل 

�أن يقارب و�شع �ل�شري �ملعتاد.
ومي���ك���ن ب���رجم���ة �ل����روب����وت����ات على 
تكر�ر �لتدريبات بحيث تكون م�شلية 
تثبيت  يتم  حيث  للمري�س  وممتعة 
لكي  �لكمبيوتر  على  �لفيديو  �ألعاب 
�لو�قع  �أو من��وذج يحاكي  بيئة  تكون 
�أث��ن��اء ت��دري��ب �مل��ري�����س ع��ل��ى �ل�شري 
بزيادة  �لتقنية  ه��ذه  نتائج  وتتطور 
حول  �حل�شية  و�مل��وؤث��ر�ت  �لتفا�شيل 

�شا�شة متثيل �لو�قع �لفرت��شي.
وي�شتطيع �لطبيب �ملعالج �حل�شول 
�أد�ء  ح�����ول  �أك������ر  م���ع���ل���وم���ات  ع���ل���ى 
�ملري�س للتدريبات حتى و�إن مل يكن 
بالقرب من �ملري�س ومقارنة حالته 
�ل�����ش��اب��ق��ة ب��احل��ال��ة �ل��ق��ادم��ة بف�شل 
تقنية �لروبوتات يف جتميع �لبيانات 
�لتدريب  م��ع  �مل��ري�����س  تكيف  ح���ول 

وتقييم �أد�ئه.

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/53  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/�شركة ن�شمة �ل�شام للتجارة ذ.م.م 2- ح�شام عبد�لهادي �لعقاد - كفيل �شامن 
3-حممد ماأمون حممد زهري �شقري - كفيل �شامن جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

بنك �بوظبي �لول ���س.م.ع حاليا وبنك �خلليج �لول )فرع دبي( �شابقا وميثله:علي �حمد 
حبيب عبد�لكرمي �خلاجة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )626339.41( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  تاريخ  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ 
 ch1.C.15:وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/4  �ل�شاعة:09.30 �س بالقاعة
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /لل�����ي�����ت 
جريجا  م���اث���ب���ال  م���وه���ان 
، هندي  ب��ه��و���ش��ان م��اث��ب��ال 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )Z2137412( رق����م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �ق��رب مركز �شرطة �و 

�ل�شفارة �لهندية 

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11887  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ���س.م.ح  تكنولوجي  �ورب�س  1-ديجي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /عبد�هلل حممد ه�شام جميل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )53000 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م   )2000(
2018/2/5 �ل�شاعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��ر�ت �و م�شتند�ت  ب��ت��ق��دمي م��ا  �أو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   4   فبراير    2018  م   -   العـدد  12241  
Sunday  4   February   2018  -  Issue No   12241

06

اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر
ر�أ�س  �شرطة  عام  قائد  �أم�س  بحث 
�خل��ي��م��ة �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
علو�ن �لنعيمي مع  م�شاعد �لقائد 
و�لتميز  �جل������ودة  ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام 
عبد  �ل�����ل�����و�ء  ت  دب�����ي  ����ش���رط���ة  يف 
�لقدو�س �لعبيديل، تعزيز مبادر�ت 
بالأمن  �ل�����ش��ع��ور  م�����ش��ت��وى  رف�����ع  
2018م، ،  و�لأم����ان خ��الل �ل��ع��ام 
�لأجندة  و�أول��وي��ات  مل��ح��دد�ت  وفقاً 
�لتي  2021م  لالإمار�ت  �لوطنية 
�أن تكون �لدولة �لأوىل  �إىل  ت�شعى 

عاملياً يف م�شتوى �ل�شعور بالأمان.
جاء ذلك ، خالل �جتماع بح�شور 
�لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي 
ن����ائ����ب ق����ائ����د ع�����ام ����ش���رط���ة ر�أ������س 
وعدد  �ل��ع��ام��ون،  و�مل���در�ء  �خليمة، 
ر�أ�س  ب�شرطة  �ل�شباط  ك��ب��ار  م��ن 

�خليمة.
ب����ن علو�ن  ع���ل���ي  �ل����ل����و�ء  ورح������ب 
�لدكتور  �ل��ل��و�ء  ب�شعادة  �لنعيمي، 
و�لوفد  �لعبيديل،  �ل��ق��دو���س  عبد 
�لزيارة،  ه���ذه  م��ث��م��ن��اً  ل���ه،  �مل���ر�ف���ق 
وتعزيز  مناق�شة  �إىل  تهدف  �لتي 
�ل�شعور  م�����ش��ت��وى  رف����ع   م���ب���ادر�ت 

�لعام  خ�����الل  و�لأم����������ان  ب�����الأم�����ن 
�خليمة،  ر�أ����س  ب��اإم��ارة  2018م، 
�لأجندة  و�أول��وي��ات  مل��ح��دد�ت  وفقاً 
�لتي  2021م  لالإمار�ت  �لوطنية 
�أن تكون �لدولة �لأوىل  �إىل  ت�شعى 
بالأمان،  �ل�شعور  عاملياً يف م�شتوى 
�أَن دول��ة �لم���ار�ت وبف�شل  م��وؤك��د�ً 
�لقيادة  وح���ك���م���ة  وج�����ل  ع����ز  �هلل 
�ل��ر���ش��ي��دة ت���ع���ُد م���ن �أف�������ش���ل دول 
�ل��ع��امل يف جم���ال �لأم����ن و�لأم����ان 
�لثاين  �مل���رك���ز  يف  ���ش��ن��ف��ت  ،ح���ي���ث 
�لعام  �ل��دويل خالل  �مل�شتوى  على 

�للقاء  خ�����الل  مت  ك���م���ا  �مل����ا�����ش����ي، 
لنتائج  تف�شيلياً  ع��ر���ش��اً  ت��ق��دمي 
�مل��وؤ���ش��ر  و�لجن����از�ت �لتي حتققت 
و�مل�شاريع  و�مل���ب���ادر�ت  و�مل�����ش��رع��ات  
للمحافظة  تطبيقها  �شيتم  �ل��ت��ي 
عام  خالل  �ليجابية  �لنتائج  على 

�لإمارة. م�شتوى  على   2018
م�شاعد  وج���ه  �ل���زي���ارة،  خ��ت��ام  ويف 
�ل���ق���ائ���د �ل����ع����ام ل�������ش���وؤون �جل�����ودة 
دب���ي، و�لوفد  ���ش��رط��ة  و�ل��ت��م��ي��ز يف 
�مل���ر�ف���ق ل����ه، �ل�����ش��ك��ر و�ل���ث���ن���اء �إىل 
ر�أ���س �خليمة، نظري ح�شن  �شرطة 

م�شيد�ً  و�ل���ش��ت��ق��ب��ال،  �ل�����ش��ي��اف��ة 
مب��خ��رج��ات �ل���زي���ارة �ل��ت��ي حققت 
�ملزيد  متمنياً  �مل��ن�����ش��ودة،  �أه��د�ف��ه��ا 
ل�شرطة  و�ل�������ش���د�د،  �ل��ت��وف��ي��ق  م��ن 

ر�أ�س �خليمة، يف خدمة �لوطن.
�ل��ق��ائ��د �لعام،  ت��ق��دم  وم���ن ج��ه��ت��ه 
ب��ت��وج��ي��ه �ل�����ش��ك��ر و�ل���ت���ق���دي���ر �إىل 
�لعبيديل،  �ل��ق��دو���س  ع��ب��د  �ل���ل���و�ء 
نظري تو��شله �لد�ئم ودوره �ملتميز 
�ملوؤ�شر�ت  م�شتهدفات  حتقيق  يف 
وز�رة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �ل���وط���ن���ي���ة 

�لد�خلية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ر�أ�س �خليمة للقر�آن  �أطلقت جائزة 
�ل��ث��ام��ن��ة ع�شرة  �ل��ك��رمي يف دورت��ه��ا 
�لنهائية  �لخ���ت���ب���ار�ت  م��ن��اف�����ش��ات 
�ملتنوعة  �ل��ق��ر�آن��ي��ة  م�شابقاتها  يف 
�ل�شيخ  م�شجد  يف  و�لإن���اث  للذكور 
ز�ي����د ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة ول���الإن���اث يف 
م�����ش��ل��ى �ل��ن�����ش��اء ب��امل�����ش��ج��د وذل���ك 
فرب�ير  م��ن  �لأول  م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
�جلاري وحتى �خلام�س من �ل�شهر 

نف�شه.
مدير  �ل�شحي  حممد  �أح��م��د  و�أك���د 
للقر�آن  �خليمة  ر�أ���س  موؤ�ش�شة  ع��ام 
�أيام  بد�ية  �أن��ه مع  �لكرمي وعلومه 
�إمارة ر�أ�س �خليمة  عام ز�يد ت�شهد 
ف��ع��ال��ي��ات �أك����رب ح���دث ق����ر�آين على 
م�شتوى �لإمارة، وذلك مع �نطالقة 
ر�أ�س  جلائزة  �لنهائية  �لخ��ت��ب��ار�ت 
و�لتي  �ل���ك���رمي  ل���ل���ق���ر�آن  �خل��ي��م��ة 
�جلن�شيات  م���ن  �ل��ع��دي��د  حت��ت�����ش��ن 
من  �لأع��م��ار  خمتلف  م��ن  �ملتنوعة 
كال �جلن�شني، وهي تخو�س جميعا 
�شباق �لتناف�س و�لتاألق و�لإبد�ع يف 
و�شط  �ملتنوعة  �جل��ائ��زة  م�شابقات 

�إقبال جمتمعي كبري.

و�أو�شح �أحمد �إبر�هيم �شبيعان �أمني 
ع���ام ج��ائ��زة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة للقر�آن 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ���ي�������س  �ل���ك���رمي 
�ملنظمة لها �أنه يخو�س �لختبار�ت 
 357 �لعام  هذ�  للجائزة  �لنهائية 
�ل��ذك��ور و�لإن����اث من  مت�شابقا م��ن 
خمتلف  يف  وم��ق��ي��م��ني  م���و�ط���ن���ني 
م�شابقات وفروع �جلائزة، من �أ�شل 
1550 مت�شابقا ومت�شابقة �شاركو� 

يف �لدورة �حلالية.
�ختبار�ت  �أن  �إىل  �شبيعان  و�أ����ش���ار 
�ل���ذك���ور ي��ت��م حت��ك��ي��م��ه��ا م���ن جلنة 

�أ�شخا�س  و�ح��دة مكونة من ثالثة 
�لدوبي  ���ش��امل  �ل��دك��ت��ور  ي��روؤ���ش��ه��ا 
جيبو  �شالح  د.  م��ن  ك��ال  وع�شوية 
جانب  ومن  مو�شى،  �أحمد  و�ملحكم 
ويروؤ�س  حم��ك��م��ات  ث����الث  �لإن������اث 
وع�شوية  �مل���رزوق���ي  م��ن��ى  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لزعابي  وناجية  �ملن�شوري  ر�ب��ع��ة 
ويتم حتكيم �مل�شابقات على فرتتني 
�لفرتة  م���دة  وم�����ش��ائ��ي��ة،  �شباحية 
�شاعات،   5 �إىل  ت�����ش��ل  �ل����و�ح����دة 
قر�بة  �ل��و�ح��د  �ل��ي��وم  يف  ويتناف�س 
 45 و  �ل��ذك��ور،  من  مت�شابقا   40

�أن  �إىل  �لإن��اث، لفتا  مت�شابقة من 
�شحوبات  �مل��ن��ظ��م��ة جت���ري  �ل��ل��ج��ن��ة 
جو�ئز  وت������وزع  ل��ل��ح�����ش��ور  ي��وم��ي��ة 

نقدية لهم.
وت��ق��دم �أم��ني ع��ام �جل��ائ��زة بال�شكر 
و�لتقدير �إىل مكتب �لهيئة �لعامة 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة و�لأوق������اف 
�إجر�ء  يف  لتعاونهم  �خليمة  ب��ر�أ���س 
هذه �مل�شابقة يف م�شجد �ل�شيخ ز�يد 
بني  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  حقق  مما 
د�ر  يف  �لهادفة  �حلكومية  �جل��ه��ات 

�خلري و�لعطاء د�ر ز�يد.

•• دبي -وام:

 ف������ازت ه��ي��ئ��ة �ل����ط����رق و�مل����و������ش����الت ب���ج���ائ���زة جملة 
�لتابعة ملجموعة  �ل�شرق �لأو�شط   Entrepreneur
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ومقرها  للن�شر   BNC

وذلك عن فئة “�لتحول �لرقمي.
جمل�س  رئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  و�أ���ش��اد 
�ملديرين لهيئة �لطرق و�ملو��شالت بح�شول �لهيئة على 
هذه �جلائزة ..موؤكد� �أنها تعك�س تقدير جهودها عامليا يف 
جمال �لتحول �لرقمي من خالل تبنيها �أحدث �خلدمات 
و�تباعها  �لرقمية يف خمتلف جمالت عملها  و�لتقنيات 

�أف�شل �لأ�شاليب وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية خا�شة �أن هذ� 
قامت  �لتي  و�لدر��شات  �مل�شوحات  خالل  من  جاء  �لفوز 
بها �ملجلة ر�شدت من خاللها جهود �لهيئة وريادتها يف 

جمال �لتحول �لرقمي.
جاء ذلك خالل �إهد�ئه �جلائزة من عبد�هلل �ملدين �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع خدمات �لدعم �لتقني �ملوؤ�ش�شي وخالد 
وحممد  �لآيل  �لتح�شيل  �أنظمة  �إد�رة  مدير  �لعو�شي 
تكرمي  مت  حيث  �لذكية  �خل��دم��ات  �إد�رة  مدير  �خل��ي��اط 

�لهيئة خالل حفل �أقيم يف فندق �شانت ريجي�س بدبي.
وقال �لطاير �إن �لهيئة تو�كب د�ئما م�شتجد�ت �لتحول 
�لرقمي يف تقدمي خدماتها و�إجناز م�شاريعها ما يج�ّشد 

بجعل  �لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  مز�منة  على  حر�شنا 
دبي �ملدينة �لأذكى يف �لعامل وحتقيقنا متطلبات مبادرة 
�ل�شرت�تيجية �لأوىل  �لغاية  �لذكية” وكذلك  “�ملدينة 
“دبي �لذكية” و�لثالثة “�إ�شعاد �لنا�س” و�ل�شابعة “متيز 
يف  �جلهود  بزيادة  و�ملو��شالت” ..مطالبا  �لطرق  هيئة 

هذ� �ملجال مبا يتنا�شب مع مكانة و�شمعة دبي �لعاملية.
�لأو�شط  �ل�شرق   Entrepreneur جملة  �أن  يذكر 
تعمل على تكرمي �لرو�د �ملتميزين على م�شتوى �لعامل يف 
تقدمي �لأفكار �لإبد�عية و�ملنتجات و�خلدمات �جلديدة 
در��شات  �إجر�ئها  وذلك عرب  �ملختلفة  �لعمل  يف جمالت 

�إقليميا ودوليا للمتفوقني على هذ� �ل�شعيد.

»طرق دبي« تفوز بجائزة عاملية يف التحول الرقمي

•• ال�صارقة -وام: 

فرب�ير  من  �لر�بع  �ليوم  �لعامل  يحيي 
�لعاملي  �ل����ي����وم   “ م���ن���ا����ش���ب���ة  �جل��������اري 
لل�شرطان “ بهدف تعزيز �لوعي باملر�س 
ماليني  م��ع��ان��اة  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط 
�لنا�س �لذين يعانون م�شكلة عدم تكافوؤ 
�لك�شف  خ��دم��ات  �إىل  �ل��و���ش��ول  ف��ر���س 
و�لرعاية  و�لعالج  �ل�شرطان  عن  �ملبكر 

�ل�شحية يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لعاملي  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  م���ع  وت���ز�م���ن���ا 
ل���ل�������ش���رط���ان ه�����ذ� �ل����ع����ام ي�����ش��ع��ى ق����ادة 
ملكافحة  �ل��دول��ي��ة  و�لهيئات  �لحت����اد�ت 
وجمعيات  �ل�شحة  وخ���رب�ء  �ل�����ش��رط��ان 
�مل��ن��ا���ش��رة وم��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع �ملدين 
ل��ل�����ش��غ��ط ع���ل���ى �حل���ك���وم���ات م����ن �أج����ل 
معدل  خلف�س  عاجلة  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 
�ل�شرطان  عن  �لناجمة  �ملبكرة  �لوفيات 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي و�ل��ت��اأك��ي��د على 
�إىل خدمات  �ل��و���ش��ول  ح��ق �جل��م��ي��ع يف 

�لت�شخي�س و�لعالج كاأولوية.
وحتقيقا لهذ� �لهدف يتحتم على جميع 
مل��ع��اجل��ة �لفجوة  �ل��ع��م��ل م��ع��ا  �ل��ه��ي��ئ��ات 
�لعاملية يف �لو�شول �إىل خدمات �لرعاية 
و�لعالج  �لطبية  و�لفحو�شات  �ل�شحية 
يف �لوقت �ملنا�شب وفاء باللتز�م �لعاملي 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  متثله  �ل���ذي 
�لر�مي �إىل خف�س معدل �لوفيات �ملبكرة 
�لناجمة عن �ل�شرطان و�لأمر��س غري 
عام  بحلول  باملائة   25 بن�شبة  �ملعدية 

.2025
ودعت �لربوفي�شور �شان�شيا �ر�ند� رئي�س 
�ل�شرطان  مل��ك��اف��ح��ة  �ل������دويل  �لحت������اد 
�ل�شرطان  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل���دي���ر 
�لأ����ش���رت�يل ك��ل �لأط������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة �إىل 
م���زي���د م����ن ت�����ش��اف��ر �جل����ه����ود و�ت���خ���اذ 
م��ن معدل  للحد  �ل��ف��ع��ال��ة  �لإج������ر�ء�ت 
�ل�شرطان  عن  �لناجتة  �ملبكرة  �لوفيات 

و�لأمر��س غري �ل�شارية.
 2011 “ �إن����ه يف ع����ام  وق���ال���ت �ر�ن������د� 
هدفا  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�شعت 
حمدد� خلف�س �لوفيات �ملبكرة �لناجمة 
 25 بن�شبة  �ملعدية  �لأم��ر����س غري  عن 
�ليوم يف  14 عاما ونحن  باملائة خ��الل 

هذ�  حتقيق  وميكننا  �لطريق  منت�شف 
�لهدف من خالل توحيد �جلهود وح�شد 

�لطاقات وتكثيف �خلطو�ت �لعملية«.
فر�س  ت��ك��اف��وؤ  ع����دم  “ �إن   : و�أ����ش���اف���ت 
�ل����وق����اي����ة  خ������دم������ات  �إىل  �ل�����و������ش�����ول 
و�ل���ت�������ش���خ���ي�������س و�ل������ع������الج و�ل����رع����اي����ة 
�لوفيات  م��ن  �حل��د  �ل�شعب  م��ن  يجعل 
كنا  و�إذ�  �ل�شرطان  عن  �لناجمة  �ملبكرة 
بد  فال  �لهدف  ه��ذ�  بتحقيق  ملتزمون 
ل��ن��ا م��ن �ل��ت��ح��رك ب�����ش��رع��ة وح���زم �أكر 
�أمام  عائقا  تقف  �لتي  �لعقبات  لتجاوز 
تكافوؤ فر�س �لعالج و�لرعاية �ل�شحية 

وجعلها متاحة �أمام �جلميع ».
من جانبها �أ�شارت �شعادة �شو�شن جعفر 
�أ�شدقاء  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�خل����ط����و�ت  �إىل  �ل�������ش���رط���ان  م���ر����ش���ى 
�لعملية �مللمو�شة �لتي �تخذتها خمتلف 
�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة يف �لإمار�ت 
هذ�  حتقيق  �أج��ل  م��ن  �ملتحدة  �لعربية 

�لهدف.
مر�س  على  �لق�شاء  جهود  �إىل  ولفتت 
�هتمامات  طليعة  يف  ت��اأت��ي  �ل�����ش��رط��ان 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��د ���ش��ري��ك��ا ف��اع��ال يف 
�ملبذولة  و�ل��دول��ي��ة  �لقليمية  �جل��ه��ود 
و�لتي  �أنو�عه  �ل�شرطان بجميع  ملحاربة 
 1999 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  كر�شت 
مكافحة  ���ش��ب��ي��ل  يف  ط���اق���ات���ه���ا  ك����اف����ة 
�ملعنوي  �ل����دع����م  وت����ق����دمي  �ل�������ش���رط���ان 
�ىل  ��شافة  و�أ���ش��ره��م  للمر�شى  و�مل���ايل 
هذ�  يف  �لوطنية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ات  �إمي��ان��ن��ا 
�ملتفق  �لطموحات  �إىل  ��شتناد�  �ل�����ش��اأن 
عليها مبا ين�شجم مع �لتز�منا بالإعالن 
�ل�شيا�ش��ي لالأمم �ملتحدة ب�شاأن �لوقاية 
من �لأمر��س غري �ملعدية وخطة �لعمل 
�لعاملية �خلا�شة بالأمر��س غري �ل�شارية 
و�لتي   2020-2013 �ل��ف��رتة  خ��الل 
�لعاملية و�أجندة  �أقرتها منظمة �ل�شحة 

�لتنمية �مل�شتد�مة لعام 2030.
وقالت : “ لقد �شهدت حملتنا �ملتو��شلة 
خ�����الل �ل����ع����ام �مل���ا����ش���ي ج������دول حافال 
ثقافة  لتكري�س  و�لأن�شطة  بالفعاليات 
�مل��ب��ك��ر ح��ي��ث مت��ك��ن��ت م�شرية  �ل��ك�����ش��ف 
ف���ر����ش���ان �ل��ق��اف��ل��ة �ل����وردي����ة - �مل���ب���ادرة 
بتعزيز  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل���وط���ن���ي���ة 

�ل��وع��ي ب�����ش��رط��ان �ل��ث��دي م��ن �لو�شول 
ومقيما  مو�طنا  و873  �أل��ف��ا   48 �إىل 
خ�����الل جت���و�ل���ه���ا يف �إم����������ار�ت �ل���دول���ة 
�أك��رب عدد  �ملا�شي وهو  �ل�شبع يف مار�س 
�لفح�س  خ���دم���ات  م���ن  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�ل��ط��ب��ي �مل��ج��ان��ي��ة م��ن �ن��ط��الق��ت��ه��ا منذ 

�شبعة �أعو�م.
�أي�����ش��ا تنظيم  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �شهد  ك��م��ا 
�لعاملية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  “لنحيا”  م�����ش��رية 
�جلمعية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  م��رة  لأول 
�جلمعية  مع  بالتعاون  �أفريقيا  و�شمال 
مئات  مب�شاركة  لل�شرطان  �لأم��ريك��ي��ة 
�لأ�����ش����خ����ا�����س ب���غ���ي���ة ج���م���ع �ل���ت���ربع���ات 
�لوعي  م�شتوى  ورفع  �ل�شرطان  ملر�شى 
�أ�شكال  ك��ل  وت��ع��زي��ز  ب��امل��ر���س  �ملجتمعي 
�ل��دع��م و�مل�������وؤ�زرة م��ع �مل�����ش��اب��ني وذوي���ه 
فقدناهم  �ل���ذي���ن  �لأ���ش��خ��ا���س  وت���ذك���ر 

ب�شبب هذ� �ملر�س.
وت���اب���ع���ت : “ ل��ق��د ����ش��ت�����ش��اف��ت �إم�����ارة 
�ل�����ش��ارق��ة يف دي�����ش��م��رب �مل��ا���ش��ي �ل����دورة 
لتحالف  �لعاملي  �ملنتدى   “ من  �لثانية 
م��ن��ظ��م��ات �لأم�����ر�������س غ���ري �مل���ع���دي���ة “ 
من  دوليا  خبري�   350 نحو  مب�شاركة 
�لأمر��س  منظمات  حتالفات  م�شوؤويل 

�ل�شحية  �لرعاية  وخ��رب�ء  �ملعدية  غري 
دولة   60 م���ن  و�مل��خ��ت�����ش��ني  و�لأط����ب����اء 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ح��ج��م �ل��ت��ق��دم يف جمال 
ور�شم  �ملعدية  غري  �لأم��ر����س  مكافحة 
لل�شرطان  ل��ل��ت�����ش��دي  ط���ري���ق  خ���ارط���ة 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  �ج��ت��م��اع  �إىل  و���ش��ول 
�ل��رف��ي��ع �مل�����ش��ت��وى �مل��ع��ن��ي ب��ال��وق��اي��ة من 
ومكافحتها  �مل��ع��دي��ة  غ���ري  �لأم����ر������س 

و�لذي �شيقام يف �شبتمرب �ملقبل » .
جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ول��ف��ت��ت 
جهود  �إىل  �ل�شرطان  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
�ل�����ش��ارق��ة �ل���ري���ادي���ة و�ل��ت��ز�م��ه��ا بدعم 
�ملتعلقة  �لطبية  و�ل��در����ش��ات  �لأب��ح��اث 
بافتتاح  جت�����ش��د  و�ل�������ذي  ب���ال�������ش���رط���ان 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
�شمو  وقرينته  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
�لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 
�أ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���ش�����س 
يف  �ل�����ش��ارق��ة  ملخترب  �ل�����ش��رط��ان  مر�شى 
�لعا�شمة  يف  ك��ري��ك  فر�ن�شي�س  معهد 

�لربيطانية لندن.
�لأمر��س  مكافحة  يف  جهودها  و�شمن 
غ����ري �مل���ع���دي���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا م����ن �أك����رب 
�لإن�شانية  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات 

�ملحلية  �جلهود  �ل�شارقة  �إم��ارة  �شاندت 
و�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل���ع���امل���ي���ة �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�أول  تعترب  �إذ  �لأم��ر����س  تلك  جمابهة 
مدينة يف �لعامل توؤ�ش�س �ملنتدى �لعاملي 
لتحالف منظمات �لأمر��س غري �ملعدية 
�لأمر��س  لهذه  للت�شدي   2015 ع��ام 
دول��ة على   70 م��ن ح�شد  حيث متكنت 
�أ���ش�����ش��ت �شبكة  ك��م��ا  �ل���ع���امل���ي  �ل�����ش��ع��ي��د 
حيوية  من�شات  ت��وف��ر  عاملية  منا�شرة 
هذه  مكافحة  جمال  يف  بالتقدم  للدفع 
�لأمر��س �لتي تودي بحياة �ملاليني من 

�لب�شر �شنويا يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
ويف �إطار تلك �جلهود ��شت�شافت جمعية 
�ل�����ش��رط��ان منت�شف  م��ر���ش��ى  �أ���ش��دق��اء 
�لو�شول  ت�شهيل  ملتقى  �ملا�شي  يناير 
�لعالجية  �ل�شروريات و�لأ�شا�شيات  �إىل 
“بورتاج  �لأط�����ف�����ال  لأور�م  �ل���ع���امل���ي���ة 
كبار  م���ن   60 مب�����ش��ارك��ة  �ل�شارقة” 
�لدولية  و�لهيئات  �ملنظمات  م�����ش��وؤويل 
و�لأط����ب����اء وخ������رب�ء �ل�����ش��ح��ة وروؤ����ش���اء 
م��وؤ���ش�����ش��ات خ��ا���ش��ة وع��ام��ة م��ن خمتلف 
�لك�شف  �أه��م��ي��ة  ملناق�شة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
وتوحيد  �لأط��ف��ال  �شرطانات  عن  �ملبكر 
�جل��ه��ود م��ن �أج����ل �إن���ق���اذ ح��ي��اة �لآلف 
بال�شرطان حول  �مل�شابني  �لأطفال  من 

�لعامل.
وجاء �ملنتدى حتت رعاية �شمو �ل�شيخة 
�ملوؤ�ش�س  �لقا�شمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر 
�أ�شدقاء  جلمعية  �ل��ف��خ��ري  و�ل��رئ��ي�����س 
م���ر����ش���ى �ل�������ش���رط���ان ����ش���ف���رية �لحت�����اد 
�ل�����ش��رط��ان لالإعالن  مل��ك��اف��ح��ة  �ل����دويل 
�لعاملي لل�شرطان �شفرية �لحتاد �لدويل 
�لأطفال  ل�شرطانات  �ل�شرطان  ملكافحة 
�إط��ار دعم  �ملعدية يف  �لأمر��س  ملكافحة 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  للجهود  �شموها 
�لأطفال  ب�شرطان  �لعاملي  �لوعي  تعزيز 
�لعالج  على  �حل�شول  �إمكانية  وتوفري 
لالأطفال �مل�شابني بهذ� �ملر�س ل �شيما 

يف �لدول متو�شطة وحمدودة �لدخل.
ملكافحة  �ل���������دويل  �لحت���������اد  وي�����ه�����دف 
�ل�����ش��رط��ان م���ن خ���الل ف��ع��ال��ي��ات �ليوم 
�لأ�شو�ت  ح�شد  �ىل  لل�شرطان  �لعاملي 
�ملنا�شرة ملكافحة هذ� �ملر�س �لذي �أقرت 
�لعاملية موؤخر� وللمرة  �ل�شحة  منظمة 
�لأوىل باأنه �ل�شبب �لرئي�شي لالإعتالل 

�ل�شحي و�لوفيات يف �لعامل �أجمع .
مر�س  �أن  �إىل  �ليوم  �ل��در����ش��ات  وت�شري 
مليون   8.8 ب��وف��اة  يت�شبب  �ل�����ش��رط��ان 
���ش��خ�����س ���ش��ن��وي��ا م��ع��ظ��م��ه��م م���ن �ل���دول 
منخف�شة ومتو�شطة �لدخل حيث ت�شل 

�إىل  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �لوفيات  ن�شبة 
�لإمكانيات  ل�شعف  ن��ظ��ر�  باملائة   70
�ملادية و�لتجهيز�ت �لطبية للتعامل مع 

عبء �ل�شرطان.
يوجد  �لعاملية  �ل�شحية  ملنظمة  ووف��ق��ا 
تفاوت كبري بني �لدول مرتفعة �لدخل 
يتعلق  فيما  �ل��دخ��ل  منخف�شة  و�ل���دول 
ب�شرطانات �لطفولة حيث تبلغ معدلت 
80 باملائة  �لبقاء على �حلياة �أكر من 
يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملرتفع فيما ت�شل 
�ملنخف�شة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  ب��امل��ائ��ة   20 �إىل 
�ل��ت��ف��اوت �حلاد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��دخ��ل 
ومتو�شطة  �لدخل  مرتفعة  �ل��دول  بني 
�شكانية  �لدخل فيما يتعلق مبجموعات 
و�ملهاجرين  �لأ���ش��ل��ي��ة  �ل�شعوب  ت�شمل 
و�لطبقات  �لريفي  و�شكان  و�لالجئني 

�لجتماعية �لدنيا.
وقالت �لربوفي�شور �شان�شيا �ر�ند� خالل 
حملة �ليوم �لعاملي لل�شرطان 2016 “ 
�لتي �نطلقت حتت �شعار “ �أنا �أ�شتطيع 
.. نحن ن�شتطيع” “عملنا ب�شكل جدي 
وموؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ات  ت�����ش��ج��ي��ع  ع��ل��ى 
حقيقي  بتحرك  للقيام  �مل��دين  �ملجتمع 
�إىل  �لو�شول  �لفجو�ت يف  نحو معاجلة 
و�لرعاية  و�لعالج  �لت�شخي�س  خدمات 
جد�  كبري  ب�شكل  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �ل�شحية 
�لفقرية  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���ف���ئ���ات  ع���ل���ى 

و�ملهم�شة يف �أي دولة من دول �لعامل.
و�أ����ش���اف���ت ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �مل���ث���ال مت��ك��ن��ا يف 
�أف�شل  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  م���ن  �أ����ش���رت�ل���ي���ا 
�لنتائج �لإح�شائية فيما يتعلق بالفجوة 
�ل�شرطان  م��ن  �ل��ع��الج  �إىل  ب��ال��و���ش��ول 
�ل��ف��ج��وة بني  �أن  �أظ��ه��رت �لأرق����ام  حيث 
و�لقت�شادية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ط��ب��ق��ات 
�ملرتفعة جد� و�ملنخف�شة جد� ت�شتمر يف 
�لوقت وهو ما  فاأكر مع  �أكر  �لتو�شع 
خالل  نقا�شاتنا  يف  عليه  نركز  �أن  يجب 

�ليوم �لعاملي لل�شرطان هذ� �لعام.
وم��ن �لأم��ث��ل��ة على ه��ذ� �ل��ت��ف��اوت �حلاد 
و�لفجوة �لعاملية يف �لو�شول �إىل �لرعاية 
�ل�شحية �لتي تفتقر �إليها ب�شكل خا�س 
�لعالج  �ملحرومة و�ل�شعيفة هو  �لفئات 
�لإ�شعاعي �لذي يعد و�حد� من �لطرق 
يو�شي  �إذ  �ل�شرطان  ملكافحة  �لرئي�شية 

مر�شى  من  باملائة   52 �إىل  �لأطباء  به 
�ل�شرطان .

وت���وؤك���د �لأرق�����ام �ت�����ش��اع �ل��ف��ج��وة ب�شكل 
كبري بني ما هو مطلوب وما هو متوفر 
�لدخل  ومتو�شطة  منخف�شة  �ل��دول  يف 
90 باملائة من مر�شى  �أن  �إىل  �إذ ت�شري 
�ل�����دول ل ميكنهم  ه���ذه  �ل�����ش��رط��ان يف 
�لإ���ش��ع��اع��ي كما  �ل���ع���الج  �إىل  �ل��و���ش��ول 
ت��وؤك��د وج���ود ت��ف��اوت يف �حل�����ش��ول على 
هذ� �لعالج من حمافظة �إىل �أخرى يف 
�شبيل  بينها على  م��ن  �ل��و�ح��دة  �ل��دول��ة 
�مل���ث���ال �ل�����ش��ني ح��ي��ث ي���وج���د ن��ق�����س يف 
مر�فق �لعالج �لإ�شعاعي ب�شكل عام مع 
�أخرى  �إىل  مقاطعة  من  متفاوتة  ن�شب 
كما يوجد تفاوت كبري يف �حل�شول على 
�ملكان  على  �عتماد�  �إجن��ل��رت�  يف  �ل��ع��الج 
�لذي يعي�س فيه مري�س �ل�شرطان وقد 
يرت�وح هذ� �لتباين بني 20 باملائة �إىل 
�إىل  بالو�شول  يتعلق  فيما  باملائة   70
وهو  �ملتغري  �ملكثف  �لإ���ش��ع��اع��ي  �ل��ع��الج 

نوع جديد متقدم للعالج بالأ�شعة.
و��شتجابة منها لتقلي�س �لفجوة �لعاملية 
�لعالج  �إىل  للو�شول  �لفر�س  تكافوؤ  يف 
�لعامل  دول  خمتلف  من  �لدعم  وح�شد 
يطلق �لحتاد �لعاملي ملكافحة �ل�شرطان 
وهي  للجميع”  “�لعالج  ر�شميا مبادرة 
بهدف  يطلقها  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���ب���ادرة 
�مل�شتوى  على  و�ل��ع��م��ل  �ل��ط��اق��ات  ح�شد 
�ل��وط��ن��ي يف ك��ل دول���ة م��ن �أج���ل حت�شني 
وعالج  ت�شخي�س  �إىل  �ل��و���ش��ول  ف��ر���س 

�ل�شرطان.
و���ش��م��ن ت�����ش��دي��ده ع��ل��ى خ��ط��ورة �ملر�س 
قال �لرئي�س �لتنفيذي لالحتاد �لدويل 
�آدمز  ك��اري  �لدكتور  �ل�شرطان  ملكافحة 
من  �ل��ق��ادم��ة  ت�شونامي  �أم����و�ج  “ �إن   :
حالت �ل�شرطان �ملتوقعة خالل �لعقود 
وقوية  مقنعة  ��شتجابة  تتطلب  �ملقبلة 

على كافة �لأ�شعدة �لوطنية و�لدولية.
للجميع”  “�لعالج  م��ب��ادرة  �ن  و�أو���ش��ح 
حت���دي  “ميكن  م�����ب�����ادرة  ج����ان����ب  �إىل 
يف  “ ���ش��ت�����ش��ه��م��ان   2025 �ل�������ش���رط���ان 
�للتز�مات  برتجمة  بالتقدم  �لإ���ش��ر�ع 
�لعاملية �إىل �إجر�ء�ت وطنية مبنية على 

�لأدلة و�ل�شالمة و�جلودة.

قادة الرعاية ال�شحية يطالبون بتكافوؤ فر�س مر�شى ال�شرطان يف العالج

•• اأم القيوين ـ الفجر 

تر�أ�س �ل�شيخ مرو�ن بن ر��شد �ملعال رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 
�أم �لقيوين �خلريية �جتماع جمل�س �لإد�رة �لأول يف عام ز�يد.

ويف بد�ية �لجتماع �أكد �ل�شيخ مرو�ن بن ر��شد �ملعال �أن جمل�س 
�لد�رة حري�س على دعم طلبة �لعلم يف جميع �ملر�حل �لدر��شية 
وتوفري �ملناخ �ملالئم لهم ليتلقو� تعليمهم بي�شر وم�شاعدتهم 
�ل�شهر  يف  �أنفقت  �جلمعية  �أن  مو�شحا  و�لتفوق،  �لنجاح  على 
�لأول من �لعام �جلاري  عام ز�يد مبلغ )1،065،330( درهم 
يف عدد من �ملحاور �لتي ��شتهدفت فئة �لطلبة حيث مت ت�شديد 
بلغ  و  دره���م   880،000 ب��اإج��م��ايل مبلغ  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ر���ش��وم 

عدد �مل�شتفيدين 880 طالب وطالبة ، وذلك يف �إطار حر�س 
�جلمعية على تخفيف �لأعباء �ملادية على �لأ�شر �ملتع�شرة مادياً، 
 185،330 مبلغ  ب�شرف  قامت  �جلمعية  �أن  و�أ�شاف  مبينا. 
�لغذ�ئية  و�مل�شاعد�ت  �ل�شهرية،  �مل�شاعد�ت  ��شتملت على  درهم 
و�لإلكرتونيات  �مل��ق��ط��وع��ة،  و�مل��ب��ال��غ  �ل��ع��الج��ي��ة،  و�مل�����ش��اع��د�ت 
طالب  وم�شاعد�ت  �لكهربائي  �لتيار  تو�شيل  �إىل  بالإ�شافة 

�جلامعات وغريها.
ن�شتلهمه  للجمعية  و�لإن�����ش��اين  �خل��ريي  �لنهج  ه��ذ�  �أن  وق��ال 
يف  �لإن�شانية  �لقيم  مبادئ  ر�شخت  �لتي  �لوطنية  قيادتنا  من 
قلوب كافة �أبناء �لدولة جيال بعد جيل لتعزيز �أو��شر �لتكافل 
�لج��ت��م��اع��ي ب��ني �ل��ف��ئ��ات وت��ن��ف��ي��ذ� ل����روؤى �ل��وط��ن��ي��ة �خلالدة 

للمغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه موؤ�ش�س وباين دولة �لإمار�ت �إمار�ت �خلري.

ومن جانبه �أكد مدير جمعية  �أم �لقيوين �خلريية  عي�شى علي 
ز�ي��د من خالل  ع��ام  لدعم  بوحليول  و�شع �جلمعية  خططاً 
�ل��ت��ي ت�شب يف ���ش��ال��ح �ملحتاجني  �مل���ب���ادر�ت �خل��ريي��ة  �إط����الق 
�لإمار�ت  وتعد  م�شاعدتهم،  على  و�لعمل  �حتياجاتهم  وتلم�س 
من �لدول �لأوىل يف �لعمل �خلريي ومبادر�تها �مل�شتمرة خري 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  �لكثري  فخ�ش�شت  ذل��ك،  على  �شاهد 
�خلا�شة لدعم �ملحتاجني، وحتر�س على �إطالق �ملبادر�ت �لتي 
�أن �أعمالها �خلريية و�لإن�شانية  تهدف �إىل مد يد �لعون، كما 

ظلت نرب��شاً تهدي به كافة �شعوب �لعامل. 

مليون درهم لدعم الطلبة والأ�شر املتع�شرة يف اأول �شهر من عام زايد يف خريية اأم القيوين

•• الفجرية -وام:

�فتتح �شعادة حمد�ن كرم �لكعبي مدير عام هيئة �لفجرية 
 “ ���ش��رق��ي��ة  “�ألو�ن  �ل��ف��ن��ي  �مل��ع��ر���س  ل��ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������الم 
�أم�س �لأول  بالتعاون مع جمل�س �لفجرية لل�شباب م�شاء 

وذلك ببيت �لفن �لتابع للهيئة.
وجتول �لكعبي يف �ملعر�س تر�فقه �لفنانة �لت�شكيلية عزة 
�لقبي�شي و�طلع على �لأعمال �لفنية �مل�شاركة من خمتلف 

�لفئات.
ورك����زت م�����ش��اه��م��ة جم��ل�����س �ل��ف��ج��رية ل��ل�����ش��ب��اب للرتويج 

ملعر�س �ألو�ن �شرقية على فئة �ل�شباب من �أجل ��شتقطاب 
�أعمالهم  وعر�س  �ملعر�س  يف  للم�شاركة  منهم  �ملوهوبني 
�لفنية �إ�شافة �إىل �كت�شاف �ملو�هب �ل�شابة وت�شليط �ل�شوء 
عليهم و حتفيزهم ملو��شلة �لإبد�ع و�لتميز بالتعاون مع 

خمتلف �جلهات و�لقطاعات بالإمارة.
بنات  و  �أبناء  من  مقدمة  فنيا  عمال   75 �ملعر�س  و�شهد 
�إىل جانب م�شاركة  �لأخ���رى  �لم���ار�ت  و  �لفجرية  �م��ارة 
مع  ح����و�ر  ل��ف��ت��ح  وذل����ك  خ����ربة  ذوي  ت�شكيليني  ف��ن��ان��ني 
و�ل�شتفادة  قرب  عن  عليهم  و�لتعرف  �ل�شباب  �ملوهوبني 

من خرب�تهم وتعريفهم ببيت �لفن.

» الفجرية للثقافة« تفتتح معر�س األوان �شرقية

�شرطة راأ�س اخليمة ودبي تبحثان تعزيز مبادرات الأمن  خ�س�ست �سحوبات وجوائز للح�سور 

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي براأ�س اخليمة  جائزة  نهائيات  يف  مت�شابقا   357
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�لنور  ر�أت  خال�شة،  �إن�شانية  مبادرة  يف 
و�شلت  ����ش���اع���ة،   24 م���ن  �أق�����ل  خ����الل 
بنوع  م�شابة  �أردن��ي��ة،  �شابة  �لإم����ار�ت، 
ن���ادر م��ن »�ل�����ش��رط��ان« يف �ل��ع��امل، تبلغ 
د�ر  جمعية  حولت  بعد �أن  عاما،   24
�لعمرة  م��ن��ا���ش��ك  ب�������اأد�ء  ح��ل��م��ه��ا  �ل����رب 
حقيقة  �إىل  �مل���ق���د����ش���ة،  �لأر�������ش�����ي  يف 
�أن  ب��ع��د  و�ل��دي��ه��ا،  م��ع  ح��ال��ي��ا  تعي�شها 
بتنظيم  �لإم���ار�ت���ي���ة  �جلمعية  تكفلت 
ب���ال���ك���ام���ل، فيما  �ل���رح���ل���ة وب��ن��ف��ق��ات��ه��ا 
�لثاين،  حلمها  دب���ي  ���ش��رط��ة  ت��رج��م��ت 
وه��و زي���ارة دب���ي، �لأم����ر، �ل���ذي ن�شرته 
على  مقطع فيديو  يف  �ملري�شة  �ل�شابة 
وكانت  �لأردن.  وطنها  م��ن  �ليوتيوب 
�إ�شر�ء م�شطفى �شليمان بثت �لفيديو، 
خالل  حلميها  ع��ن  فيه  حتدثت  �ل��ذي 
�لأيام �لقليلة �ملا�شية، لتحظى يف مدة 
قيا�شية بتجاوب د�ر �لرب و�شرطة دبي، 
ب�شحبة  �لأردن  غادرت بلدها  ف��ي��م��ا 

�إىل  متجهة  �ملا�شي،  �لإث��ن��ني  و�لديها 
�ملكرمة  �إىل مكة  تتوجه  �أن  قبل  ج��دة، 
لأد�ء �لعمرة، بتنظيم من قبل �جلمعية 
ت�شتكمل حلمها  �أن  على  نفقتها،  وعلى 
ورحلتها �شوب دبي، لتحويل �حللمني 

�إىل و�قع حي.
و�أك��د عبد �هلل علي بن ز�يد �لفال�شي، 
�ملدير �لتنفيذي لد�ر �لرب، �أن �جلمعية 

م���ع حلم  �ل���ت���ج���اوب  �إىل  ف�����ور�  ب������ادرت 
�ل�شابة �إ�شر�ء، �لتي تو�شف باأنها �إحدى 
�جلمعية  وب��ادرت  �ل�شرطان.  حماربات 
�إىل حتمل جميع تكاليف رحلة �لعمرة، 
وه����و م���ا ���ش��م��ل��ه��ا م���ع و�ل���دي���ه���ا، وفق 
و�أف�����ش��ل �خلدمات،  �مل��و����ش��ف��ات  �أع��ل��ى 
و��شرت�تيجيتها،  �ل��رب  د�ر  قيم  ظل  يف 
وجوه  على  �لب�شمة  ر�شم  على  �لقائمة 

ون�شر  و�ل�شعفاء،  و�ملر�شى  �ملحتاجني 
وخارجها،  �لإم�������ار�ت  د�خ����ل  �ل�����ش��ع��ادة 
مع  وجت��اوب��ا  �ل��دول��ة  تفعيال ل�شيا�شة 
روؤي�����ة ق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���ش��ي��دة. وب���ني عبد 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  �ل���ف���ال����ش���ي  �هلل 
�لقياد�ت  ل�شرطة دبي، ممثلة مبجل�س 
كانت  �أخ���رى  �أمنيات  �شتحقق  �ل�شابة، 
ت������ر�ود �ل�����ش��اب��ة �لأردن�����ي�����ة، ه���ي زي����ارة 
خالل  فريق �شرطي،  مب�شاحبة  دب��ي، 
ملعاملها  وزي���ار�ت���ه���ا  �مل��دي��ن��ة  ج��ول��ت��ه��ا يف 
يف  و�لثقافية،  و�ل�شياحية  �حل�شارية 
�لدويل،  دب��ي  مطار  يف  ��شتقبلها  ح��ني 
كل  م��ن  وف��د  �لإم�����ار�ت،  و�شولها  عند 

من “د�ر �لرب” و�شرطة دبي.
حماربة ال�سرطان

�إحدى  هي  �إ�شر�ء  �أن  �لفال�شي  و�أو�شح 
�كت�شفت  �ل����ذي  �ل�����ش��رط��ان،  حم���ارب���ات 
�إ���ش��اب��ت��ه��ا ب��ه يف ���ش��غ��ره��ا، م�����ش��ري� �إىل 
�لع�شرينية،  �ل�شابة  �إ���ش��اب��ة  ت�شخي�س 
وهي يف عمر 11 عاما، بالثايرويد، وهو 
من �أنو�ع �ل�شرطان �لنادرة، �لتي ت�شيب 

نحو 1 يف �ملليون من �شكان �لعامل.
 �سرية مر�سية

�ملر�شية  ل��ل�����ش��رية  وف���ق���ا  �أن�����ه  �أ�����ش����اف 
بو��شطة  �لأطباء عالجها  لإ�شر�ء، قرر 
��شتجابة  ل��ع��دم  �لأف��ي��ون��ي��ة،  �مل�����ش��ك��ن��ات 
�ملر�س لأ�شناف �لعالج �لأخرى ولكون 
�ملر�س،  متاأخرة من  مرحلة  يف  �حلالة 
وهي حاليا تبلغ 24 عاما، يف حني كان 
حلم �لعمرة وزي��ارة دب��ي ي��ر�وده��ا وهي 
يف �شن �شغرية، يف ظل ما كانت ت�شاهده 
من �شور و«فيديوهات« وم�شاهد لدبي 
يف �لقنو�ت �لف�شائية وو�شائل �لإعالم، 
عينيها  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملدينة  جعل  م��ا 

�أجمل مدينة عربية.
ترتيبات فاخرة

�حلثيثة  ب��اجل��ه��ود  �ل��ف��ال���ش��ي  و�أ�����ش����اد 
ل�����ش��رط��ة دب�����ي ودوره��������ا �لإن���������ش����اين يف 
�إ�شد�ر  على  عملت  فيما  �إ���ش��ر�ء،  ق�شة 
وو�لديها  �لأردن��ي��ة  لل�شابة  �لتاأ�شري�ت 
زيارة  لتمكينها من  ق��ي��ا���ش��ي،  وق���ت  يف 
�ل���دول���ة، وتنظيم رح��ل��ة ح��اف��ل��ة ل��ه��ا يف 

دب���ي، حيث حت��ل م��ع و�ل��دي��ه��ا يف فندق 
�لفي�شتيفال  يف  جن���وم   5 �ل����  ف��ئ��ة  م���ن 
�شيتي، وتزور معامل �ملدينة، �لتي حلمت 
بزيارتها، ب�شحبة فريق خا�س وتنظيم 
�لإن�شانية.  و�أب��ع��اده  �إ���ش��ر�ء  بحجم حلم 
و�شكر �ملدير �لتنفيذي لد�ر �لرب جهود 
يف  �ل�شعودية  �ململكة �لعربية  �شفارتي 
�إ�شد�ر  �لإم��ار�ت و�لأردن ل�شرعتهما يف 
�لإن�شانية  ل��ل��ح��ال��ة  �ل��ع��م��رة  ت���اأ����ش���رية 

وو�لديها.
 ده�سة و�سعادة

من جهتها قالت �إ�شر�ء: �إنها ت�شعر مع 
و�لديها و�أ�شرتها ب�شعادة غامرة، حتققت 
من قبل )وطن �ل�شعادة(، وحتديد� على 
يدي »جمعية �ل�شعادة« و�شرطة �ل�شعاده 
�نتابتها  �لده�شة، �لتي  �إىل  ول��ف��ت��ت   ،
وزيارة  �ل��ع��م��رة  ب����اأد�ء  حلمها  برتجمة 
دبي �إىل و�قع بعد �شاعات قليلة من بثها 

تعقيد�ت،  ودون  بب�شاطة  »�ل��ف��ي��دي��و«، 
وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ب���ال���غ  ع���ن  م��ع��رب��ة 
�ل�شابة  �لقياد�ت  وجمل�س  �ل��رب«  ل«د�ر 
�شاهم يف حتويل  دبي وكل من  ب�شرطة 
تفا�شيلها  تعي�س  حقيقة،  �إىل  حلمها 
حاليا، يف ظل ما حظيت به من �هتمام 
وترتيبات �أنيقة، وهو ما �شيكون حمور� 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا يف �أح���ادي���ث���ه���ا وج���ه���وده���ا يف 

مو�جهة »�ل�شرطان« وحماربته لحقا.

•• راأ�س اخليمة - اأم القيوين -وام:

 �طلع معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
�لبنية  تطوير  وزي���ر  �لنعيمي  بلحيف 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  �أع��م��ال  ع��ل��ى  �لتحتية 
�لإم���ار�ت يف منطقتي  �شارع  �متد�د  من 
ر�أ�س �خليمة  �إمارة  و�شمل” يف  “�شهيلة 
�لد�ئري  �لطريق  ج��زء� من  تعد  و�لتي 

بالإمارة.
جولته  خ�����الل   - م��ع��ال��ي��ه  �ط���ل���ع  ك���م���ا 
�مل���ي���د�ن���ي���ة يف �مل���ن���اط���ق �ل�����ش��م��ال��ي��ة من 
�شعادة  خ��الل��ه��ا  ر�ف���ق���ه  �ل���ت���ي  �ل����دول����ة 
�ملهند�س ح�شن حممد جمعة �ملن�شوري 
وكيل وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية وعدد 
�شري  على   - و�ملهند�شني  �مل�شوؤولني  من 
�لعامة لالإقامة  �لإد�رة  �لعمل مب�شروع 

و�شوؤون �لأجانب يف �إمارة �أم �لقيوين.
و�أكد معايل �لنعيمي �شعي وز�رة تطوير 
تنفيذها  خ��الل  م��ن   - �لتحتية  �لبنية 
مكانة  حتقيق  �إىل   - �ملختلفة  �مل�شاريع 
م��رم��وق��ة ل���دول���ة �لإم��������ار�ت دول���ي���ا ما 
يدعم مكانة �لدولة يف موؤ�شر �لتناف�شية 
�لعاملية وحتقيق �أعلى موؤ�شر�ت �ل�شعادة 
للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�شها �لأمر 
�ل�����ذي ي�����ش��ب يف دع����م روؤي�����ة �لإم������ار�ت 

للدولة. �لوطنية  و�لأجندة   2021
و�أ�شاف �أن دولة �لإمار�ت تويل �لإبتكار 
�لقيادة  �أط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  ك���ب���رية  �أه��م��ي��ة 
�ل��ر���ش��ي��دة ���ش��ه��ر �لإم�������ار�ت ل��الب��ت��ك��ار - 
ف��رب�ي��ر �جل���اري- نظر�  �ل���ذي ي�شادف 
 .. �ل�شاملة  �لتنمية  حتقيق  يف  ل���دوره 
�لبنية  تطوير  وز�رة  حر�س  �إىل  لفتا 
�لتحتية على تطبيق �ملبادر�ت و�مل�شاريع 
�لبنية  م�������ش���اري���ع  ���ش��م��ن  �لإب���ت���ك���اري���ة 
يف  تنفيذها  على  ت�شرف  �لتي  �لتحتية 

خمتلف �إمار�ت �لدولة.
وقال �إن ��شرت�تيجية �لوز�رة تركز على 
�خل�شر�ء  و�لأب��ن��ي��ة  �لإ���ش��ت��د�م��ة  تعزيز 
ت��و����ش��ل در����ش��ة و����ش��ت��ح��د�ث معايري  �إذ 
على  تطبيقها  بغية  �مل��ج��ال  يف  مبتكرة 
م�شاريعها ودعم روؤية �لإمار�ت 2021 
ف�������ش���ال ع�����ن حت�������ش���ني ج��������ودة �ل����ه����و�ء 
و�مل�شاهمة يف �شمان ��شتمر�رية �لتنمية 

�مل�شتد�مة.
�لبنية  ت���ط���وي���ر  وزي������ر  م���ع���ايل  ول���ف���ت 
�لنتهاء  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �أن���ه  �إىل  �لتحتية 
�متد�د  من  �لثانية  �ملرحلة  �أع��م��ال  من 
���ش��ارع �لإم����ار�ت يف �إم���ارة ر�أ����س �خليمة 
“ - �لذي  “ �شهيلة و�شمل  يف منطقتي 

بلغت ن�شبة �إجنازه 55 يف �ملائة - خالل 
�لربع �لثاين من �لعام �جلاري .. منوها 
�إىل �أن �مل�شروع يجري تنفيذه وفق �أعلى 
�ملو��شفات �ملعتمدة يف �لطرق �لحتادية 
وه���و ع���ب���ارة ع���ن م�����ش��اري��ن ي��ح��ت��وي كل 
ك��ل �جتاه  ث��الث ح���ار�ت يف  منهما على 
حارة  ب��اإ���ش��اف��ة  ت�شمح  و�شطى  وج��زي��رة 

ر�بعة لكل �جتاه يف �مل�شتقبل.
�خليمة  ر�أ��������س  �ل���ط���ري���ق  �أن  و�أو������ش�����ح 
�ل���د�ئ���ري �جل��دي��د ي��ح��ق��ق ن��ق��ل��ة كبرية 
يف ق��ط��اع �ل��ط��رق ب��اإم��ارة ر�أ����س �خليمة 
منوذجا  �أ����ش���ب���ح���ت  �ل���ت���ي   - و�ل�����دول�����ة 
حيث   - �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  يف  يحتذى  عامليا 
�آلف  ���ش��ت��ة  �ف��ت��ت��اح��ه  ع��ن��د  �شي�شتوعب 

مركبة يف �ل�شاعة يف كل �جتاه و�شينهي 
م�شكلة �ل�شاحنات على �لطرق �لد�خلية 
لالإمارة ما ي�شاهم يف تخفيف �لزدحام 
�لتي  �ل�شوئية  �لإ���ش��ار�ت  على  �مل���روري 
متر بها �ل�شاحنات د�خل �لإمارة بن�شبة 
�لوقت  يف  عنه  �مل��ائ��ة  يف   30 �إىل  ت�شل 

�حلايل.
�جلديد  �مل�������ش���روع  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وذك������ر 
زمن  م��ن  منه  �لإن��ت��ه��اء  عند  �شيخف�س 
ع��ب��ور �مل��رك��ب��ات لإم������ارة ر�أ������س �خليمة 
باأكر من 30 يف �ملائة و�شيخدم �حلركة 
�ملرورية يف �ملنطقة لأكر من 30 عاما 
مبهامها  �ل������وز�رة  ق��ي��ام  ظ��ل  يف  مقبلة 
يف حت�����ش��ني ���ش��ب��ك��ة �ل���ط���رق �لحت���ادي���ة 

�ملرحلة  م�شروع  �أن  �إىل  ولفت  �لقائمة. 
�لإجمالية  كلفته  تبلغ  �ل��ذي   - �لثانية 
من  ج����زء�  ي��ع��د   - دره����م  م��ل��ي��ون   90
�أع��م��ال ط��ري��ق ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �لد�ئري 
حار�ت  ث���الث  و�إن�����ش��اء  تنفيذ  وي�����ش��م��ل 
م����روري����ة يف ك����ل �جت������اه ع���ل���ى ح�����دة يف 
منطقتي “ �شهيلة و�شمل “ مع جزيرة 
��شتغاللها  مي��ك��ن  ع��ري�����ش��ة  و���ش��ط��ي��ة 
ر�بعة  مرورية  ح��ارة  باإ�شافة  م�شتقبال 
م��ع طريق  ح��ر  تقاطع  و�إن�����ش��اء  وتنفيذ 
مطار ر�أ���س �خليمة �ل��دويل يف منطقة 
�شهيلة لت�شهيل وتاأمني حركة �ملركبات 
�لنقل  عمليات  وتنفيذ  �لجت��اه��ات  بكل 
�ملر�فق  �ل���الزم���ة خل��ط��وط  و�حل��م��اي��ة 

و�ملاء  �لكهرباء  خ��ط��وط  مثل  �حل��ال��ي��ة 
و�لت�شالت.

بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  و�أ�شار 
�جلديد  �ل���ط���ري���ق  �أن  �إىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�شي�شاهم يف �شرعة و�شول �أهايل �ملناطق 
�ل�شمالية يف ر�أ�س �خليمة ملحاور �لطرق 
ظبي  �أب���و  للعا�شمة  �ملتجهة  �ل�شريعة 
�شيق�شر  كما  �ملجاورة  و�لإم���ار�ت  ودب��ي 
�ل��ك��ث��ري م���ن �مل�����ش��اف��ات ل��ل��م��ن��اط��ق �لتي 
مير بها و�لتي �أ�شبحت مربوطة ب�شكل 
ف�شال  �ل��ط��رق  ه��ذه  �شبكة  م��ع  مبا�شر 
�ل�شغط  ت��خ��ف��ي��ف  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ع����ن 
�ملروري من و�شط مدينة ر�أ�س �خليمة 
�ل�شاحنات  ح��رك��ة  حت��وي��ل  عقب  وذل���ك 

ب��ال��ك��ام��ل ل��ل��ط��ري��ق �جل���دي���د ب���دل من 
ي�شبب  ما  وهو  �ملدينة  قلب  مرورها يف 

زحاما �شديد� خا�شة يف وقت �لذروة.
�لبنية  تطوير  وزي��ر  معايل  تفقد  كما 
مبنى  مب�����ش��روع  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  �لتحتية 
�جلن�شية و�لإقامة يف �إمارة �أم �لقيوين 
�لربع  م��ن��ه خ����الل  �لن���ت���ه���اء  �مل���ت���وق���ع 
�لثالث من �لعام �جلاري و�لذي يتكون 
�لطابق  ي�شمل  من ثالثة طو�بق حيث 
للمبنى  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  �لأر����ش���ي 
و�مل����د�خ����ل وق�����ش��م �لإق����ام����ات و�أذون������ات 
�ل����دخ����ول وق�������ش���م �جل��ن�����ش��ي��ة وق���اع���ات 
�لكربى  للمحا�شر�ت  و�أخ���رى  ت��دري��ب 
وناد �شحي �آخر �جتماعي �إ�شافة مل�شلى 

رجال و�آخر لل�شيد�ت .
�مل�شروع  يف  �لأول  �ل���ط���اب���ق  وي�������ش���م 
�إد�رة �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة  مكاتب 
وملحقاتها و�إد�رة نيابة �لإقامة و�شوؤون 
ي�شم  ح���ني  .. يف  و�مل��ح��ك��م��ة  �لأج���ان���ب 
�لعام  �مل���دي���ر  �ل���ث���اين م��ك��ت��ب  �ل���ط���اب���ق 
متابعة  و�إد�رة  ل��ه  �ل��ت��اب��ع��ة  و�لأق�������ش���ام 

�ملخالفني و�لأجانب.
م��ب��ن��ى �جلن�شية  م�����ش��روع  ي�����ش��م��ل  ك��م��ا 
ب����و�ب����ات  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم  يف  و�لإق������ام������ة 
�لكهربائية  للخدمات  ومبنى  �لدخول 
و�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وحم��ط��ة م��ع��اجل��ة مياه 
�لأ�شلية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ح�����ش��ب  �ل�����ش��رف 

للم�شروع.
تطوير  وزي��������ر  م����ع����ايل  �ف����ت����ت����ح  ك����م����ا 
م�شروع  زي��ارت��ه  خ��الل  �لتحتية  �لبنية 
و�����ش����وؤون  ل����الإق����ام����ة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
�مل�شتقبل  مقهى  �لقيوين  ب��اأم  �لأج��ان��ب 
و�ل�����ذي   FUTURE CAFE«
مع  تن�شجم  م�شتد�مة  م��ب��ادرة  يعترب 
م��ت��ط��ل��ب��ات �لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة وروؤي����ة 
�شمان  �إىل  �لر�مية   2021 �لم���ار�ت 
وحتقيق  �لبيئية  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية 
�لن�شائية  �مل��و�ق��ع  يف  للعاملني  �ل��رخ��اء 
�أثناء  وحتقيق �ليجابية و�ل�شعادة لهم 
وتاأثيث  �إن�شاء  مت  حيث  مهامهم  تاأدية 
مكتب �لإ�شر�ف �ملوؤقت على �مل�شروع من 
�لتدوير  وم��ع��ادة  للبيئة  �شديقة  م��و�د 
من خملفات �لبناء �ملختلفة و��شتخد�م 
جمموعة من خملفات �ملو�قع �لإن�شائية 
�لأخ�������رى و�ل��ع��ي��ن��ات م���ن �مل�����ش��اري��ع يف 
و�لتي  �ل��دول��ة  م��ن  �ل�شمالية  �ملنطقة 
�شملت حديد �لت�شليح وبكر�ت �لأ�شالك 
و�لأخ�شاب ولفائف �خلي�س وغريها من 

�ملو�د �ملعاد تدويرها.

•• ال�صارقة -وام:

�إد�رة �ملو�قف �لعامة يف بلدية مدينة �ل�شارقة فعالية   نظمت 
“مو�قف منظمة لإ�شعادكم” يف مركز �شحارى باإمارة �ل�شارقة 
�لتي  �ملبادر�ت و�خلدمات �جلديدة  �أهم  �ل�شوء على  لت�شليط 
و�لتي  �لإم���ارة  يف  �لعامة  �ملو�قف  مل�شتخدمي  �لإد�رة  تقدمها 

متتاز بال�شهولة يف �لتعامل.
وياأتي ذلك يف �إطار تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتقدمي 
�خلدمات للجمهور ب�شهولة وي�شر و�شمن ��شرت�تيجية بلدية 
�أعلى معايري �جل��ودة يف �خلدمات  �ل�شارقة يف تطبيق  مدينة 

�لتي تقدمها ملتعامليها.

�لعامة يف  �مل��و�ق��ف  �إد�رة  �أب��وغ��ازي��ني م��دي��ر  �أح��م��د  و�أك���د علي 
بلدية مدينة �ل�شارقة �أن �لفعالية تهدف �إىل تعريف �جلمهور 
و�خلدمات  �ل��ع��ام��ة  �مل��و�ق��ف  �إد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
خالل  من  �مل��و�ق��ف  ر�شوم  دف��ع  كخدمة  �لإد�رة  �أطلقتها  �لتي 
خدماتها  بتقدمي  �لبلدية  جهود  �إط���ار  يف  �لن�شية  �لر�شائل 
وتطويع  للمتعاملني  �لت�شهيل  على  تقوم  ��شرت�تيجية  وف��ق 
وتلبية حاجاتهم  �ل�����ش��ك��ان  ر���ش��ا  �ل��ذك��ي��ة وحت��ق��ي��ق  �خل��دم��ات 

بتوفري خدمات �شاملة ومتميزة.
و�شملت �لفعالية توزيع كتيبات توعوية لتعريف �أفر�د �جلمهور 
�نطالقاً من  �لعملية منظمة  �ملو�قف ولتكون  تنظيم  باأهمية 
وحتى  لل�شكان  �لنظامية  �ملو�قف  توفري  على  �لبلدية  حر�س 

ما  وه��و  �شهولة  بكل  موقف  على  �حل�شول  ف��رد  لكل  يت�شنى 
يحقق معدلت ر�شا عالية لدى �جلمهور على �خلدمات �لتي 

تقدمها �لبلدية.
من جانبها �أكدت جو�هر �ل�شحي رئي�س �شعبة م�شاريع و�أنظمة 
�إقباًل من �لزو�ر �لذين ��شتفادو�  �أن �لفعالية �شهدت  �ملو�قف 
بلدية  �ل��ع��ام��ة يف  �مل��و�ق��ف  �إد�رة  �ل��ت��ي قدمتها  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن 
وور�س  �أل��ع��اب  �شملت  و�لتي  �لفعالية  خ��الل  �ل�شارقة  مدينة 
ل��الأط��ف��ال وم��ر���ش��م ح��ر وم�شابقات وج��و�ئ��ز م��ن خالل  عمل 
ب��الإد�رة و�خلدمات  طرح �لأ�شئلة على �جلمهور و�لتي تتعلق 
�لتي تقدمها �ىل جانب تقدمي �شرح كايف عن خدمات �لإد�رة 

وتعريف �جلمهور باأهمية عملية تنظيم �ملو�قف.

بلدية ال�شارقة تنظم فعالية »مواقف منظمة لإ�شعادكم«

وزير تطوير البنية التحتية يطلع على م�شاريع الوزارة يف راأ�س اخليمة واأم القيوين

•• العني - الفجر

�لفريق  جم��ل�����س  يف  �مل�����ش��ارك��ون  ��شتح�شر 
�ل���رك���ن �مل��ت��ق��اع��د ع��ب��ي��د حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي يف 
مدينة �لعني م�شرية وماآثر �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
ل��ه ب����اإذن �هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
ن��ه��ي��ان، وذل���ك يف حم��ا���ش��رة  �ق��ي��م��ت �أم�س  
بعنو�ن » فكر ز�يد .. نهج وح�شانة«  قدمها 
�أ�شتاذ  �ل��ن��ع��ي��م��ي،  حم��م��د  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
�شكاي  قناة  ل��دى  �أك��ادمي��ي  وب��اح��ث  م�شارك 
�مل�شوؤولني  من  ع��دد  بح�شور  عربية،   نيوز 

و�أبناء �ملنطقة وجمع من �ملو�طنني.
وقال �ملحا�شر �لدكتور �شلطان �لنعيمي  �إن 

ما �أ�ش�س له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
رحمه �هلل نعي�شه �ليوم باأجمل �شوره، وذلك 
م��ن خ���الل ن��ظ��رت��ه �ل��ث��اق��ب��ة �ل��ت��ي ب��ن��ى على 
�أ�شا�شها دولة قوية تقوم على وحدة �مل�شري 
بني �أبناء �لوطن و�لرتكيز على بناء �لإن�شان 
و�ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف ج��م��ي��ع �مل���ج���الت، 
وتر�شيخ �أ�ش�س نه�شتها �حلديثة، و�إجناز�تها 
على �مل�شتويات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.

و�أ�شاف �ملحا�شر: �إن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
��شتالمه  م��ن��ذ  ك���ان  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
�حلكم يعتمد على �مل�شورة مع كل من حوله 
فيه  م��ا  �إىل  للتو�شل  ب���اآر�ء �جلميع  وي��اأخ��ذ 
خري �لبالد، م�شتذكر� كلمات خالدة لل�شيخ 

ز�يد يقول فيها : » كل منا له ر�أي خمتلف 
�لآر�ء  ه��ذه  نتبادل   .. �لآخ���ر  ل���ر�أي  ومغاير 
ون�شتخل�س  و�ح�����دة  ب��وت��ق��ة  يف  ون�����ش��ه��ره��ا 
دميقر�طيتنا  ه���ي  ه���ذه   .. �جل���وه���ر  م��ن��ه��ا 

ودميقر�طية �لوحدة.
ز�ي����د قد  �ل�����ش��ي��خ  �إن  �إىل  �مل��ح��ا���ش��ر  و�أ����ش���ار 
�نطالقاً  ك��ام��ل��ة،  بقناعة  �لنهج  ه��ذ�  ج�شد 
يف  �ملو�طنني  م�شاركة  و�أهمية  ���ش��رورة  من 
م�شوؤولياتهم  وحتمل  �لوطني  �لعمل  قيادة 
و�حلفاظ  �لحت���اد  مكت�شبات  حماية  �جت��اه 
على �إجناز�ت �لدولة. من جهته قال �لفريق 
�لركن م. عبيد حممد �لكعبي �إن فكر وروؤية 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

طيب �هلل ثر�ه تتج�شد �ليوم يف نهج وم�شرية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
و�إخو�نه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
على  موؤكد�  �لأعلى،  �ملجل�س  �أع�شاء  �حلكام 
وح���دة ك��اف��ة �أب��ن��اء �ل��وط��ن ووق��وف��ه��م �شفا 
م�شريتها  يف  �حلكيمة  �لقيادة  خلف  و�ح��د� 
�لنابعة من فكر ونهج �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ 
�ملحا�شرة  يف  حت��دث  كما  �هلل.  رح��م��ه  ز�ي���د 
ع����دد�ً م��ن �مل��و�ط��ن��ني ع��ن �ل���روؤي���ة  �لثاقبة  
مبادئه  ج�ّشدت  �ل��ت��ي  وم�شريته  للموؤ�ش�س 
�لآباء  �إخ��و�ن��ه  مع  بالتعاون  �لعالية  وقيمه 
و�عد�ً  و�أجن��ز منوذجاً  �ملوؤ�ش�شني،  حيث قاد 

للتنمية �ل�شاملة يف كافة �ملجالت.

الكعبي  عبيد  جمل�س  يف  وح�شانة” حما�شرة  نهج   .. زايد  “فكر 

»ال�شحة« و »التغري املناخي و البيئة« توقعان مذكرة تفاهم
•• دبي -وام:

وقعت وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع مذكرة تفاهم مع وز�رة 
�لبيطرية  �مل�شتح�شر�ت  ب�شاأن حتليل  �ملناخي و�لبيئة  �لتغري 
و�ل�شتفادة  �لأع��م��ال  وتطوير  �ل�شر�كة  فر�س  تعزيز  بهدف 
من �خلرب�ت �لفنية و�لمكانيات �لب�شرية و�ملادية �ملتاحة مبا 
ي�شهم يف خدمة خططهما �ل�شرت�تيجية ويرتقي باأد�ئهما يف 

جمال ت�شجيل �مل�شتح�شر�ت �لبيطرية يف �لدولة.
وقع �ملذكرة �شعادة �لدكتور �أمني ح�شني �لأمريي وكيل وز�رة 
�لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
�ل�����وز�رة و���ش��ع��ادة �شلطان عبد�هلل  و�ل��رت�خ��ي�����س مم��ث��ال ع��ن 
�شلطان علو�ن �لوكيل �مل�شاعد لقطاع �ملناطق ممثال عن وز�رة 
وموؤمتر  معر�س  هام�س  على  وذل��ك  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 
�خلمي�س  ي��وم  بدبي  �ختتم  �ل��ذي   2018 �لعربي  �ل�شحة 
بح�شور �شعادة �لدكتور �شامل �لدرمكي م�شت�شار معايل وزير 
�لقا�شمي  �شلطان  م��اج��د  و�ل�شيخ  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 

�لوكيل �مل�شاعد لقطاع �لتنوع �لغذ�ئي.
تهدف مذكرة �لتفاهم �إىل تعزيز مبد�أ �ل�شر�كة و�لتعاون يف 
�مل�شرتك  �لعمل  جانب  �إىل  �لبيطرية  �مل�شتح�شر�ت  فح�س 
وتبادل  باملتعاملني  �ملتعلقة  �خلدمات  وتطوير  حت�شني  على 
�مل��ع��رف��ة و�خل����رب�ت و�ل��ت��ج��ارب �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة يف �مل��ج��الت كافة 
وتاأهيل  ت��دري��ب  و  �لبيطرية  �مل�شتح�شر�ت  ت�شجيل  خا�شة 
�ملخترب�ت  ح���ول  �لفنية  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل  �لفنية  �ل���ك���و�در 
�لنوعية يف حتليل �لأدوية �لبيطرية وطرق �لتحليل �ملعتمدة 
وتبادل �ملعلومات للم�شاهمة يف ح�شول �ملخترب على �لعتماد 
�لدويل ف�شال عن تبادل �ملعلومات عن �لدوية �ملمنوعة من 
�أو �لتي لها تاأثري�ت �شارة  �أو �لهيئات �لدولية  قبل �ملنظمات 

على �لن�شان �أو �حليو�ن.
�أن  �أمني ح�شني �لأم��ريي  �أكد �شعادة �لدكتور  �ملنا�شبة  وبهذه 
مذكرة �لتفاهم تتيح �ل�شتفادة �لق�شوى من �خلرب�ت �لفنية 
خدمة  يف  ي�شهم  مب��ا  �ملتاحة  و�مل��ادي��ة  �لب�شرية  و�لم��ك��ان��ي��ات 
ت�شجيل  جم��ال  يف  �لعمل  وت��ط��وي��ر  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ط 

�مل�شتح�شر�ت �لبيطرية يف �لدولة.
�شتجري  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أن  �إىل  �أ����ش���ار  و 
�لفحو�شات �ملخربية للم�شتح�شر�ت �لبيطرية على �أن تو�يف 
تدريب  م��ع  �لتحاليل  بنتائج  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة 
�لتغري  ب���وز�رة  �لوطنية  �مل��خ��ت��رب�ت  �د�رة  يف  �لفنية  �ل��ك��و�در 
مبخترب  وذل��ك  �ملخربية  �لفحو�شات  على  و�لبيئة  �ملناخي 
�لتابع  �شبط �جلودة و�لأبحاث للمنتجات �لطبية و�ل�شحية 

لوز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع.
�إن مذكرة  ���ش��ع��ادة �شلطان ع��ب��د�هلل ع��ل��و�ن  ق���ال   م��ن ج��ان��ب��ه 
�لتفاهم تاأتي متا�شيا مع هدف وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
�حليو�نية  �ل���روة  وتنمية  حماية  يف  �ملتمثل  �ل�شرت�تيجي 
�أهمية  تقل عن  �لبيطرية ل  �مل�شتح�شر�ت  �أهمية  �أن  وتاأكيد 
�لرئي�شية يف تطوير  �ل��ع��و�م��ل  م��ن  ك��ون��ه��ا  �ل��ب�����ش��ري  �ل����دو�ء 
�لإنتاج �حليو�ين وحماية �ل�شحة �حليو�نية و�ل�شحة �لعامة 

على حد �شو�ء.
�لوز�رة برتخي�س �شركات وم�شانع وم�شتودعات  �لتز�م  و�أكد 
وم�شانع  �شركات  وت�شجيل  بالدولة،  �لبيطرية  �مل�شتح�شر�ت 
مبا�شرة  قبل  �لدولة  خ��ارج  �لعاملة  �لبيطرية  �مل�شتح�شر�ت 
ن�شاطها د�خل �لدولة وت�شجيل �مل�شتح�شر �لبيطري ودر��شة 
�لتقارير �لفنية �لو�ردة من �ملنظمات �أو �لهيئات �لدولية حول 
ب�شاأنها  يلزم  ما  و�ت��خ��اذ  و�شركاتها  �لبيطرية  �مل�شتح�شر�ت 
ت�شويقها  �لبيطرية بعد  �مل�شتح�شر�ت  �إىل مر�قبة  بالإ�شافة 
�لبيطرية  �لعياد�ت  �أو  �مل�شت�شفيات  قبل  من  �لتقارير  وتلقي 
ون�شر  وو�شع  ب�شاأنها  يلزم  ما  و�تخاذ  و�شالمتها  عن جودتها 
قو�ئم بامل�شتح�شر�ت �لبيطرية �ملحظور ��شتخد�مها يف �أنو�ع 
�لالزمة  و�ل�شروط  �لإج��ر�ء�ت  �ملختلفة، وحتديد  �حليو�نات 

لت�شجيلها وجتديد ت�شجيلها.
جمالت  تنفيذ  مبتابعة  �مل�شرتكة  �لتطوير  جلنة  و�شتقوم   
جتهيز  على  �لفني  و�ل����ش���ر�ف  �لتفاهم  م��ذك��رة  يف  �ل��ت��ع��اون 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  يف  �ل��ب��ي��ط��ري��ة  �مل�شتح�شر�ت  خم��ت��رب 
و�لبيئة، وو�شع �آلية ��شتالم ملفات �لتحليل ومتابعة متطلبات 

و�جر�ء�ت حتليل �مل�شتح�شر�ت �لبيطرية. 

اإحدى »حماربات ال�سرطان« ت�سل الإمارات

»دار الرب« و�شرطة دبي حتققان حلم �شابة اأردنية م�شابة ب«�شرطان نادر«
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا فور �شيزون للمعجنات 

و�لفالفل رخ�شة رقم:CN 1193747 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد هادف حممد �شامل �لدرعي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف خمي�س عبيد عنرت عبد�هلل �لدرعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم حممد �بر�هيم �بو �لعال

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*2.50 �ىل 1*3
تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا فور �شيزون للمعجنات و�لفالفل

FOUR SEASONES CAFETERIA AND PASTRIES & FALAFELS

�ىل/كافترييا ن�شيم �لرب
NASEEM AL BAR CAFETERIA

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لين  فا�شت  �ل�ش�����ادة/�شركودها  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1957507:للنقليات �لعامة  رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن خمي�س �حمد �مل�شعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد فالح جابر مفرح �لحبابي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�ملباين  زهرة  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2049677:لالملنيوم و�لزجاج  رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد خمي�س حممد عبيد �لكعبي %100

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغربية 

CN 2097666:خلدمات �لغاز  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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   اعالن حكم ن�سراً

اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى رقم 2017/10072/02 جتاري  

�ملحكوم له طالب �لإعالن/ مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
�لعنو�ن: مدينة دبي �ملالحية- �لق�شم �أ ميناء ر��شد رقم مكاين 2532795077

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه/ مطعم �ل�شاهني �لزرق �س.ذ.م.م
رقم   W-175 �ملالحية-  دب��ي  مدينة  �ل�شناعية-  �ملنطقة  �لبحرية-  �ملنطقة  دب��ي-  �لعنو�ن: 

مكاين 2532795077
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة: 2017/12/25

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري:
�شو�غلها. من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باإخالء  عليها  �ملدعى  • �إلز�م 

 2015/11/15 123.562.68 درهم للفرتة من  �لإيجار  بدل  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  �إلز�م   •
وحتى 2017/04/15.

للفو�تري  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  هيئة  من  ذم��ة  ب��ر�ءة  للمدعية  ت�شلم  ب��ان  عليها  �ملدعى  �إل���ز�م   •
�مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي.

تاريخ  م��ن  ���ش��ن��وي��اً  دره���م   87050 ب��و�ق��ع  �ي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  مب��ا  عليها  �مل��دع��ى  �إل�����ز�م   •
2017/04/16 وحتى �لإخالء �لتام.

�لدعوى. وم�شروفات  بر�شوم  عليها  �ملدعى  • �إلز�م 
لذلك  �لطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باإعالن  �أل��زم  قد  �لقانون  �أن  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيد�ً لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملوعيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم ن�سراً

اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى رقم 2017/10071 جتاري  

�ملحكوم له طالب �لإعالن/ مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
�لعنو�ن: مدينة دبي �ملالحية- �لق�شم �أ ميناء ر��شد رقم مكاين 2532795077

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه/ كاليك�س للخدمات �لبحرية ذ.م.م
 W400B-WH454 �ملالحية  دب��ي  مدينة  �لبحرية  �ملنطقة  �ل�شناعية  �ملنطقة  �لعنو�ن: 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رقم مكاين 2532795077
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة: 2018/01/08

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري:
�شو�غلها. من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باإخالء  عليها  �ملدعى  • �إلز�م 

 2016/10/12 121919.63 درهم للفرتة من  �لإيجار  بدل  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  �إل��ز�م   •
وحتى 2017/04/30.

للفو�تري  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  هيئة  من  ذم��ة  ب��ر�ءة  للمدعية  ت�شلم  ب��ان  عليها  �ملدعى  �إل���ز�م   •
�مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي.

تاريخ  م��ن  �شنوياً  دره���م   219583 ب��و�ق��ع  �ي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  مب��ا  عليها  �مل��دع��ى  �إل����ز�م   •
2017/05/01 وحتى �لإخالء �لتام.

�لدعوى. وم�شروفات  بر�شوم  عليها  �ملدعى  • �إلز�م 
لذلك  �لطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باإعالن  �أل��زم  قد  �لقانون  �أن  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيد�ً لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملوعيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اعالن حكم ن�سراً

اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى رقم 2017/09961/02 جتاري  

�ملحكوم له طالب �لإعالن/ مدينة دبي �ملالحية �س.ذ.م.م
�لعنو�ن: مدينة دبي �ملالحية- �لق�شم �أ ميناء ر��شد رقم مكاين 2532795077

�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه/ 1- �شركة لف �ملالحية �س.ذ.م.م & 2- �شركة �ياليت �ملالحية 
بلوك 7 مدينة دبي �ملالحية رقم مكاين  ���س.ذ.م.م �لعنو�ن: مركز �لأعمال �لبحري �لطابق 6 

2532795077
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة: 2017/12/27

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري للمدعى عليهما �لأول و�لثاين:
�شو�غلها. من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باإخالء  عليهما  �ملدعى  • �إلز�م 

 2014/12/12 للفرتة من  دره��م   194110 �لإي��ج��ار  ب��دل  ب�شد�د  عليهما  �ملدعى  �إل��ز�م   •
وحتى 2017/02/23.

للفو�تري  و�ملياه  �لكهرباء  هيئة  من  ذمة  ب��ر�ءة  للمدعية  ت�شلما  بان  عليهما  �ملدعى  �إل��ز�م   •
�مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �لإخالء �لفعلي.

تاريخ  م��ن  �شنوياً  دره���م   148767 ب��و�ق��ع  �ي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  مب��ا  عليهما  �مل��دع��ى  �إل���ز�م   •
2017/02/24 وحتى �لإخالء �لتام.

�لدعوى. وم�شروفات  بر�شوم  عليهما  �ملدعى  • �إلز�م 
لذلك  �لطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باإعالن  �أل��زم  قد  �لقانون  �أن  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيد�ً لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملوعيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
��ش���م �ل�شركة: واحة امللوك لالأزياء )�س.ذ.م.م(

رقم �لرخ�ش��ة: 590810 عن�و�نها: حمل رقم 8 ملك هنا عبيد حممد �حللو – ديرة 
- �لبطني �ل�شك�ل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
1134193 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري 
�لقر�ر  وذل��ك مبوجب   ، �ع��اله  �ملذكور  �ل�شركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
لدى  و�مل�شدق   )2018/01/04( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر 

�ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/01/04(
 )9-  10( مكتب  �ملعني يف  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  لديه  وعلى من 
فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - �لبطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك 
)2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
��ش���م �ل�شركة: رق زونا للتخلي�س وال�سحن )�س.ذ.م.م(

رقم �لرخ�ش��ة:688463 عن�و�نها:مكتب 20 ملك جمارك دبي – ميناء ر��شد �ل�شك�ل 
�لقانوين  :ذ�ت م�شئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري:1153953 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل�شدق   )2017/12/11( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية 

بتاريخ )2017/12/11(
 )9-  10( �ملعني يف مكتب  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  لديه  وعلى من 
فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - �لبطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك 
)2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .
دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

حكومة دبي - دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
��ش���م �ل�شركة: تني لني لل�ساعات )�س.ذ.م.م(

رقم �لرخ�ش��ة: 663229 عن�و�نها: مكتب رقم 201 ملك حممد �شريف و�حمد عبد 
�لرحمن – ديرة - �لبطني  �ل�شك�ل �لقانوين   : ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد 
1087297 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي  بال�شجل �لتجاري : 
باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك 
 )2017/12/24( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب 

و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/12/24(
 )9-  10( �ملعني يف مكتب  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  �و مطالبة  �عرت��س  لديه  وعلى من 
فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - �لبطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك 
)2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي
��ش����م �مل�شفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات

هذ�  مبوجب  �لبطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9-10( :مكتب  عن���و�ن����ه 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية واحة امللوك لالأزياء )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نها  : حمل رقم 8 ملك هنا عبيد حممد �حللو – ديرة - �لبطني وذلك مبوجب 
و�مل�شدق   )2018/01/04( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر 
�و  �ع��رت����س  لديه  من  وعلى   )2018/01/04( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
�لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي
��ش����م �مل�شفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات

هذ�  مبوجب  �لبطني  رق��ة  لالعمال-  منت  مركز  ملك   )9-10( :مكتب  عن���و�ن����ه 
�لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
للتخلي�س وال�سحن    زونا  رق  بت�شفية  للقيام  �عاله  �ملذكور  �مل�شفي  بتعيني  لديها 
)�س.ذ.م.م( وعنو�نها : كتب 20 ملك جمارك دبي – ميناء ر��شد وذلك مبوجب 
و�مل�شدق   )2017/12/11( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر 
�و  �ع��رت����س  لديه  من  وعلى   )2017/12/11( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
�لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .
دائرة التخطيط والتطوير – تراخي�س

حكومة دبي - دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

موؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي
��ش����م �مل�شفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات

عن���و�ن����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني 
�مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية تني لني لل�ساعات  )�س.ذ.م.م( وعنو�نها  : 
مكتب رقم 201 ملك حممد �شريف و�حمد عبد �لرحمن – ديرة - �لبطني وذلك 
 )2017/12/24( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب 

و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/12/24(
 )9 �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )-10  �و مطالبة   وعلى من لديه �عرت��س 
فاك�س   )04 –  2226266(  : ه��ات��ف   - �لبطني  رق��ة   - ل��الع��م��ال  منت  م��رك��ز  ملك 
)2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

. �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما   45
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
 اخطار دفع بالن�سر 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1614 التنفيذ املدين
ر�أ�س  ، �لعنو�ن : �لإم��ار�ت  �ىل �ملحكوم عليه: رم�شان حممد �شعيد خياط �جلن�شية : لبنان 
�خليمة - �ل�شجن �ملركزي بر�أ�س �خليمة - �لهاتف �ملتحرك : 9710559997509+ ليكن معلوما 
ق�شية  يف   2018/1/29 ب��ت��اري��خ  حكما  بحقك  ����ش��درت  ق��د  �خليمة  ر�����س  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك 
�لر�شوم  �شامال  دره��م   153471.00 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  جزئي  م��دين   )2016/447(
و�مل�شاريف. �ملحكوم له: طارق حممد �شليمان �لعقرباوي �جلن�شية: �لردن �لعنو�ن: �لإمار�ت 
�ملتحرك:  �لهاتف   6-34598 �خليمة  ر����س  �لعريبي  ماركت  �شفري  من  بالقرب  �خليمة  ر�أ���س 
971504304224+ ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار 
�عاله.  مالحظات : بال�شافة �ىل باقي منطوق �حلكم. فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء 
�عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم، و�لر�شوم �ملرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/508   
�ملنذر/بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع 

�ملنذر �ليه :رنتيل لينك�س با�شنجر للنقل وتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م
درهم   )37348.07( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر   ينذر 
نتيجة �لخالل بعقد بيع �لتق�شيط وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ �لن�شر 
و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�شيارة )ني�شان/

�ملمولة  )16843/خ�شو�شي/دبي/O/2014/�بي�س(  رقم  �شني/�شالون( 
ل�شاحلكم من قبل �ملنذر.مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4137  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /1-هايدون للمقاولت �مليكانيكية و�لكهربائية ذ.م.م جمهول حمل 
حممد  ��شماعيل  وميثله:علي  ذ.م.م  للتكييف  ليمنار  �ملدعي/�شركة  �ن  مبا  �لقامة 
عبد�هلل �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم  ب�شد�د مبلغ وقدره )281.247.55(  و�لت�شامم  بالت�شامن 
وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2018/2/13 �مل��و�ف��ق 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�شيكون  �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/151  تنفيذ عمايل 
�لقامة  م.د.م.����س جمهول حمل  �ي  �م  �شريفي�س  غلوبال  دي جي  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/فر�ن�شي�شكو جينتيلى وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)4310( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2-باتخاذ مايلزم من �جر�ء�ت نحو 
 DMCC092703:رقم �لتجارية  �لرخ�شة  من  )كمدير(  �ملدعي  ��شم  و�شطب  ح��ذف 
�لعائدة للمدعي عليها و�ل�شادرة عن �شلطة مركز دبي لل�شلع �ملتعددة و�ليعاز لل�شلطة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ج��ر�ء�ت يف هذ� �خل�شو�س.  وعليه فان  يلزم من  باتخاذ ما  �ملذكورة 
�ملذكور خالل 15 يوما من  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/31  ا�سكالت جتارية
�ىل �مل�شت�شكل �شده:رفعت علي خان

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �مل�شت�شكل:�شيمبايو�ش�س ميديكل �شنرت �س.م.ح

ن��ع��ل��ن��ك��م ب��ان��ه ق���د حت����ددت ج��ل�����ش��ة ي����وم �لرب����ع����اء �مل������و�ف������ق:2018/2/7 
�ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف �ل�شكال �عاله و�لتي 
يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر 

يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4106  جتاري جزئي
 - �ولن��ان  ���س.ذ.م.م 2-�ني�س ماناكاتو  �لدولية  �ملدعي عليه/برودو�ي للتجارة  �ىل 
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ومتعهد  �شامن   - كورياكو�س  3-ج��اي  ومتعهد  �شامن 
�ملال  �بر�هيم  ح�شن  وميثله:�بر�هيم  ����س.م.خ  للتمويل  �خلليج  �ملدعي/�شركة  �ن 
وقدره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )220.535.20(
�ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
2018/2/21  �ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2094  جتاري كلي 

و�يد  وورل��د   -3 مونتاندون  ليوي�س  �ري�س   -2 جافز�   - ملتد  �وك�شنريز  و�ي��د  وورل��د  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 

�وك�شنريز ملتد - جزر �لعذر�ء �لربيطانية جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف عجمان �س.م.ع 

�لتمهيدي  بتاريخ:2018/1/31 �حلكم  �ملحكمة حكمت  بان  �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم  �لدعوى  �قام  قد 

�ل��دور باجلدول  �ملخت�س �شاحب  �مل�شريف  بندب �خلبري  �ملو�شوع  �لف�شل يف  �ملحكمة وقبل  �لتايل:حكمت 

و�لنتقال  �خل�شوم  يقدمه  �ن  وماع�شى  وم�شتند�تها  �لدعوى  ملف  على  كالتي:�لطالع  مهمته  وتكون 

�ن وجدت  �لورقية و�للكرتونية  �ملر��شالت  �ن لزم �لمر و�لط��الع على  �ملدعية و�ملدعي عليها  �ىل مقر 

�لتجارية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها ع�شرون �لف درهم كامانة على  �ل�شجالت و�لدفاتر 

لها  وح��ددت  �ملحكمة،  خز�نة  يف  ب�شد�دها  �ملدعي  و�ل��زم��ت  و�تعابه  �خلبري  وم�شروفات  ح�شاب  ذم��ة  على 

 .ch2.E.22:ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق:2018/2/12 �ل�شاعة:09:30 �شباحا يف �لقاعة�

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2620  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/كومبا�س �و�شني لل�شحن �س.ذ.م.م 2- كومبا�س �و�شن لل�شحن �س.ذ.م.م 
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  م.م.ح  �شريفي�س  ف��وود  3-�شوبرمي  علي  جبل  ح��رة  منطقة 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  م.م.ح  �ي�شت  ميدل  �ملدعي/جونيبو  �ن 
ب��ا���ش��رتد�د حمجوز�ت  رق�����م:2017/140 حجز حتفظي جت��اري  �لتحفظي  �ل��غ��اء �حلجز 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )993517.92( مببلغ  عليهم  �ملدعي  و�ل��ز�م 
�ل�����ش��اع��ة:09.30 �س  �مل��و�ف��ق 2018/2/13   �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة 
بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/83  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/حامت حممد �حمد �لحمر جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حلتار�شة  حممد  حمود  بن  حممد 
وخماطبة  �ل�شالمي  دب��ي  �لم���ار�ت  بنك  على  م�شحوبة  �شيك   13 ع��دد  با�شرتجاع 
�لبنك بوقف �شرفها و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/11  �ل�شاعة:09.30 �س بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي -وام: 

�لق�شائية  �لإع�����الن�����ات  ع����دد  ب��ل��غ 
�ل�������ش���ادرة ع���ن حم��اك��م دب���ي خالل 
�عالن  �أل����ف   133 �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام 
ن�����ش��ب��ة �ل�����ش����ت����دلل على  و����ش���ل���ت 

عناوينها �ىل 89 باملائة.
رئي�س  �شريف  حممد  عمر  و�عترب 
ق�����ش��م �لإع�����الن مب��ح��اك��م دب���ي عدم 
�ملطلوب  وتغيري  �ل��ع��ن��اوي��ن  و���ش��وح 
و�شعوبة  ل��ع��ن��اوي��ن��ه��م  �ع���الن���ه���م 
�ل�شيار�ت  م��و�ق��ف  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�أكر �ملعوقات �لتي تو�جه �ملوظفني 
�ل���ق���ائ���م���ني ب������الإع������الن لإي�������ش���ال 

�لإعالن للمطلوب .
باإعالن  �لإع������الن  ق�����ش��م  وي��خ��ت�����س 
�لأ�شخا�س �لطبيعيني و�لعتباريني 
�لخت�شا�س  ح��دود  يف  �ملتو�جدين 
�ملكاين لإم��ارة دبي وفق �لجر�ء�ت 
�ملن�شو�س عليها يف قانون �لجر�ء�ت 
�ل�شخ�شية  �لأحو�ل  وقانون  �ملدنية 

�لو�ردة  �لق�شائية  �لنابات  و�إعالن 
�إليه من �ملحاكم �لأخرى يف �لدولة 
�إليه  �ل��و�ردة  �لإعالنات  �إىل  �إ�شافة 
�لطرق  ع����رب  �ل����دول����ة  خ������ارج  م����ن 
وز�رة  ط���ري���ق  ع���ن  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لعدل ما مل تنظم طرق �لعالن يف 

هذه �حلالة باتفاقيات خا�شة.
و�أو������ش�����ح رئ���ي�������س ق�������ش���م �لإع�������الن 
8 و9 من  مبحاكم دبي �ن �ملادتني 
قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية ت�شري �ىل 
�شورة  ت�شلم  ح��ي��ث  �لإع����الن  ط���رق 
�أينما  �إليه  �ملعلن  ل�شخ�س  �لإع��الن 
�إقامته  �أو حمل  �أو يف موطنه  وجد 
�أو �ملوطن �ملختار �أو حمل عمله فاإذ� 
��شتالم  عن  �متنع  �أو  �إعالنه  تعذر 
�لدعوى  �إد�رة  ملكتب  ج��از  �لإع���الن 
باإعالنه  �ل���ت�������ش���ري���ح  �أو  �إع����الن����ه 
�أو  �لو�شول  بعلم  �مل�شجل  بالربيد 
بالفاك�س �أو بالربيد �للكرتوين �أو 
ما يقوم مقامها من و�شائل �لتقنية 
بتحديدها  ي�����ش��در  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 

قر�ر من وزير �لعدل �أو باأية و�شيلة 
يتفق عليها �لطرفان .. و�إذ� مل يجد 
�ملطلوب  �ل�شخ�س  بالإعالن  �لقائم 
�إقامته  �أو حمل  �إع��الن��ه يف موطنه 
�إىل  ف��ي��ه  �ل�����ش��ورة  ي�شلم  �أن  فعليه 
�لأزو�ج  من  معه  �ل�شاكنني  من  �أي 
�أو �لعاملني  �أو �ل�شهار  �أو �لأق��ارب 
�ملطلوب  ي��ج��د  مل  و�إذ�  خ��دم��ت��ه  يف 
�إع���الن���ه يف حم���ل ع��م��ل��ه ف��ع��ل��ي��ه �أن 
ي�شلم �ل�شورة فيه لرئي�شه يف �لعمل 
�لقائمني على  �أن��ه من  يقرر  ملن  �أو 

�إد�رته �أو �لعاملني فيه.
وت�شلم �شورة �لإعالن �إىل �ل�شركات 
�خلا�شة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�جل��م��ع��ي��ات 
�لعتبارية  �لأ����ش���خ���ا����س  و����ش���ائ���ر 
للنائب  �إد�رت����ه����ا  مب��رك��ز  �خل��ا���ش��ة 
�أو ملن يقوم مقامه ويف  عنها قانوناً 
�شورة  ت�شلم  وج��وده��م��ا  ع���دم  ح���ال 
مكتبيهما  موظفي  لأح��د  �لإع���الن 
ت�شلم  �إد�رة  لها مركز  يكن  ف��اإذ� مل 
�ل�شورة للنائب عنها ل�شخ�شه �أو يف 

موطنه.
و�أ����ش���اف ع��م��ر ���ش��ري��ف �أن �مل����ادة 7 
ت�شمل  �أن  �أوج����ب����ت  �ل���ق���ان���ون  م���ن 
ورقة �لإعالن على �لبيانات �لتالية 
و�ل�شنة  و�ل�����ش��ه��ر  �ل���ي���وم  ت���اري���خ   :
�لإعالن  �لتي ح�شل فيها  و�ل�شاعة 
و��شم طالب �لإعالن ولقبه ومهنته 
موطنه  �أو  وم��وط��ن��ه  وظ��ي��ف��ت��ه  �أو 
�مل���خ���ت���ار وحم����ل ع��م��ل��ه و�����ش���م من 
وظيفته  �أو  ومهنته  ول��ق��ب��ه  ميثله 
وموطنه وحمل عمله �إن كان يعمل 
�إليه  �مل��ع��ل��ن  �����ش���م  ل���غ���ريه وك���ذل���ك 
�أو وظيفته وموطنه  ولقبه ومهنته 
يكن  مل  ف�����اإن  �مل���خ���ت���ار  م��وط��ن��ه  �أو 
موطنه معلوماً وقت �لإعالن فاآخر 
�إ�شافة  موطن كان له وحمل عمله 
�إىل ��شم �لقائم بالإعالن ووظيفته 
و�جل��ه��ة �ل��ت��اب��ع ل��ه��ا وت��وق��ي��ع��ه على 
�لأ�شل و�ل�شورة ومو�شوع �لإعالن 
�إليه �لإعالن ولقبه  و��شم من �شلم 
وتوقيعه �أو خامته �أو ب�شمة �إبهامه 

�ثبات  �أو  ب��ال���ش��ت��الم  �لأ����ش���ل  ع��ل��ى 
�متناعه و�شببه.

وق�����ال ���ش��ري��ف �ن����ه �����ش���ت���ن���اد�ً مل���و�د 
�ل��ق��ان��ون ف��اإن��ه لي��ج��وز �ج����ر�ء �أي 
بالإعالن  �ل��ق��ائ��م  بو��شطة  �إع���الن 
ول  �شباحاً  �ل�شابعة  �ل�شاعة  قبل 
يف  ول  م�شاء  �لثامنة  �ل�شاعة  بعد 
�أيام �لعطالت �لر�شمية �إل يف حالت 
�ل�شرورة وباإذن كتابي من �لقا�شي 
�ملخت�س �أو رئي�س �لد�ئرة �أو قا�شي 
بالن�شبة  �أم����ا  �مل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة  �لأم������ور 
�لعتبارية  و�لأ�شخا�س  للحكومة 
�لعامة فيكون موعد �لإعالن فيما 

يتعلق بن�شاطها يف مو�عيد عملها.
دبي  �مل��ع��ل��ن يف حم��اك��م  �ن  و�أ����ش���ح 
يف  �لتحديات  من  جمموعة  يو�جه 
للخطر  يتعر�س  فقد  عمله  م��ه��ام 
حيث  وغريبة  عنيفة  فعل  ول���رد�ت 
ي��ع��ت��رب �مل��ع��ل��ن م�����ش��ت��ودُع �أ����ش���ر�ر ملا 
ي��ّط��ل��ع ع��ل��ي��ه م���ن �إع����الن����ات بحكم 
وظيفته ويحتم عليه �لتقيد بجميع 

يتعلق  م���ا  و�ل���ل���و�ئ���ح يف  �ل���ق���و�ن���ني 
بخ�شو�شية �ملعلومات.

�لتميمي معلن  �أحمد عو�س  و�أ�شار 
مبحاكم  �لإع����الن  ق�شم  يف  رئي�شي 
دبي �ىل �ن �أن �أكر �ملو�قف �شعوبة 
�إىل �لأب�����ر�ج  �مل��ع��ل��ن  ه���ي يف دخ����ول 
وب���ع�������س �مل����ب����اين �ل���ف���اخ���رة وذل����ك 

مل���روره���م ل��ع��دة ن��ق��اط �أم��ن��ي��ة وقد 
قد  وه��ذ�  تفتي�شهم  �أحيانا  يتطلب 
ي���اأخ���ر �مل��ع��ل��ن وي�����ش��ل��ب �ل��ك��ث��ري من 

وقته للو�شول للمطلوب �عالنه .
�ملو�قف  �أح��د  �أن  �لتميمي  و�أ���ش��اف 
�ل�شخ�شية  �لأح��و�ل  لق�شايا  تكرر�ً 
�أن����ه ع��ن��د �لت�������ش���ال ه��ات��ف��ي��ا برقم 

�ملو�شح  -�لزوجة  �إعالنها  �ملطلوب 
�ملتحدث  �أن  لنكت�شف  �لع����الن  يف 
�ملدعي  �ل�������زوج  ه����و  �ل���ه���ات���ف  ع����رب 
رغ��ب��ًة منه  وذل���ك  �ل��زوج��ة  ولي�شت 
يف ت�شليل �ملعلن عن مكان �لزوجة 
ولياأخذ  �لإع�����الن  ت�شتلم  ل  ح��ت��ى 

�حلكم غيابيا.

•• ال�صارقة -وام: 

باملجل�س  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ت��و����ش��ل 
�ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي زي����ار�ت����ه����ا �مل���ي���د�ن���ي���ة ل���ع���دد من 
�مل�شت�شفيات بالدولة �شمن خطة عملها ملناق�شة مو�شوع 

�شيا�شة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع.
�شامل  �شعادة  برئا�شة  �للجنة  �طلعت   .. �ل�شدد  هذ�  يف 
زيارتها  �للجنة خالل  رئي�س  �ل�شام�شي  عبيد �حل�شان 

لإمارة  �لتابعة  �لو�شطى  �ملنطقة  يف  �ل��ذي��د  مل�شت�شفى 
للمر�جعني  �ملقدمة  �لعالجية  على �خلدمات  �ل�شارقة 
�خلدمات  م��ن  و�حتياجاتها  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف 
و�لأج����ه����زة وم�����دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ����ش��ت��ي��ع��اب �حل����الت 

�لطارئة.
و��شتمع وفد �للجنة - �لذي �شم �شعادة كل من خلفان 
حارب  وف��ي�����ش��ل  �للجنة”  “مقرر  ي��وخ��ه  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�لذباحي - خالل جولة ميد�نية يف �أق�شام �مل�شت�شفى �إىل 

و�لفنية  �لطبية  �ل��ك��و�در  ومالحظات  ومقرتحات  �آر�ء 
على  وتعرفو�  و�ملر�جعني  باملر�شى  و�لتقو�  و�لإد�ري����ة 

�حتياجاتهم ومالحظاتهم.
و�أكد حممد عبد�هلل �لزرعوين مدير منطقة �ل�شارقة 
يقوم  �ل��ذي  �ل���دور  �أهمية  �ل��وف��د  لقائه  خ��الل  �لطبية 
تطلعات  نقل  يف  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  به 
تكامل  �إط���ار  يف  للحكومة  �ملجتمع  �أف���ر�د  وم��الح��ظ��ات 

�لأدو�ر بني �ملجل�س و�حلكومة.

جلنة ال�شوؤون ال�شحية بالوطني الحتادي تزور 
م�شت�شفى الذيد بال�شارقة

اأبوظبي -وام: 

ت�������ش���ارك م����ع����ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 
�أعمال �جلل�شة �لأويل  �لحت��ادي يف 
�ل�شت�شارية  �ملجموعة  لجتماعات 
ملكافحة  �مل�شتوى  رفيعة  �لربملانية 
�لإره����������اب و�ل����ت����ط����رف يف �لحت�����اد 
ت�شت�شيفها  �لتي  �ل��دويل  �لربملاين 
جنيف يومي 5 و6 فرب�ير �جلاري.  
كانت �ملجموعة قد ت�شكلت بناء على 
�ت��خ��ذت��ه��ا جمعيات  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 
�ل����دويل ورغبة  �ل���ربمل���اين  �لحت����اد 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف  �لأع�������ش���اء  م���ن 
مبنظماتها  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م����ع 
مبكافحة  �مل���ع���ن���ي���ة  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة 

�لإرهاب و�لتطرف.
حتت  �ل�شت�شارية  �ملجموعة  وتعمل 
لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  �إ�شر�ف 
�حلاكم  وجمل�شه  �ل��دويل  �لربملاين 
�لتن�شيق  م���رك���ز  ب��و���ش��ف��ه  وذل������ك 
لالأن�شطة  �ل�����ع�����امل�����ي  �ل�������ربمل�������اين 
�لعنف  مبكافحة  �ملت�شلة  �لربملانية 

و�لإرهاب.
وق�����ال�����ت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
بهذه  لها  ت�شريحات  يف  �لقبي�شي 
ت�شكيل  يتم  م��رة  لأول  �إن��ه  �ملنا�شبة 
�مل�شتوي  ��شت�شارية رفيعة  جمموعة 
�ل�������دويل  �ل������ربمل������اين  �لحت�����������اد  يف 
و�خلطط  �ل��رب�م��ج  ب��اإع��د�د  �شتقوم 
�لقدر�ت  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  �ل��ت��ي 
�ملعرفية للربملانات �لوطنية ل�شيما 

�لدولية  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
وتعزيز  وم��ك��اف��ح��ت��ه  �لإره������اب  مل��ن��ع 
�لعالقة بني �لأمم �ملتحدة و�لحتاد 
�لتعاون  وزي����ادة  �ل����دويل  �ل��ربمل��اين 
�إىل ج��ان��ب ت�شجيع  �ل��ربمل��ان��ات  ب��ني 
ت�����ش��ري��ع��ات وط��ن��ي��ة جديدة  �ع��ت��م��اد 
وتنفيذ  �لإره��اب  ملكافحة  معدلة  �أو 
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ط 
�لإرهاب وتبادل �خلرب�ت و�ملمار�شات 
�لت�شريعية بني �لربملانيني يف جمال 

مكافحة �لإرهاب.
و �أ�شارت �إىل �أن �لهدف من تاأ�شي�س 
جمموعة ��شت�شارية رفيعة �مل�شتوى 
معنية مبكافحة �لإرهاب و�لتطرف 
يف �لحتاد �لربملاين �لدويل يتمثل يف 
و�شع خطة عمل لأع�شاء �لربملانات 

�لوطنية للت�شدي لظاهرة �لإرهاب 
ومنع �لتطرف ف�شال عن �شد �لهوة 
�لحتاد  ق����ر�ر�ت  تنفيذ  يف  �ل��ك��ب��رية 
�ل���ربمل���اين �ل����دويل وق�����ر�ر�ت �لأمم 

�ملتحدة ذ�ت �ل�شلة.
�ملجموعة  ع��م��ل  “خطة  وت�����ش��ت��ن��د 
ق����������ر�ر�ت  �إىل  �ل�شت�شارية” 
ذ�ت  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملية  �ل�شرت�تيجية  مثل  �ل�شلة 
 2006 ل���ع���ام  �لإره���������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
�لأمم  عمل  وخ��ط��ة  �ملتحدة  ل���الأمم 

�ملتحدة لعام 2016 ملنع �لتطرف.
“�ملجموعة  ع������م������ل  وي��������رتك��������ز 
�لتد�بري  دع���م  ع��ل��ى  �ل�شت�شارية” 
�لت�شريعية  و�لأع����م����ال  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لحت���اد  ق�����ر�ر�ت  لتنفيذ  �ل���الزم���ة 

�ل���ربمل���اين �ل����دويل وق�����ر�ر�ت �لأمم 
�ملتعلقة  و�ل�شرت�تيجيات  �ملتحدة 
متكني  و  �لتطرف  ومنع  ب��الإره��اب 
�ل��وط��ن��ي��ة م���ن تقدمي  �ل���ربمل���ان���ات 
�لدعم للجهود �لدولية �لر�مية �إىل 
�لتطرف  �لإره�����اب وم��ن��ع  م��ك��اف��ح��ة 
�ملنا�شبة  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ  �لعنيف 
ب�������ش���اأن ذل�����ك ودع������م �ل���ت���ع���اون بني 
و�لتنفيذية  �لت�شريعية  �ل�شلطات 
وب���ر�م���ج وطنية  �ع��ت��م��اد خ��ط��ط  يف 
�لتعاون  ودع����م  �لإره�������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
تبادل  وتعزيز  �لإقليمي  �ل��ربمل��اين 
�ل�شلة  ذ�ت  و�مل��م��ار���ش��ات  �خل����رب�ت 
�لتن�شيق  و  �لإره����������اب  مب���ك���اف���ح���ة 
�جليو�شيا�شية  �مل���ج���م���وع���ات  ب����ني 
�لإق����ل����ي����م����ي����ة؛ وت����ع����زي����ز �ل����رب�م����ج 

�لإقليمية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 
مبكافحة  �مل��ع��ن��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
�لنتائج  �أن  و�أو����ش���ح���ت   . �لإره������اب 
�جتماعات  م��ن  �ملتوقعة  �لرئي�شية 
تتمثل  �ل����ش���ت�������ش���اري���ة  �مل���ج���م���وع���ة 
�لربملانية  �مل�����وؤمت�����ر�ت  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
�شبكة  و�إن�����ش��اء  و�لعاملية  �لإقليمية 
�لتعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ع��امل��ي��ة  ب��رمل��ان��ي��ة 
�لربملانية  �لأم����ن  ب��ني جل���ان  ف��ي��م��ا 
بناء  ب����ر�م����ج  ت��ن��ظ��ي��م  و  �ل���وط���ن���ي���ة 
مكافحة  ب�شاأن  للربملانات  �ل��ق��در�ت 
�شنوي  ت��ق��ري��ر  و�إع��������د�د  �لإره��������اب 
�لأمم  ق�����ر�ر�ت  تنفيذ  ع��ن  ب��رمل��اين 
�لدويل  �لربملاين  و�لحت��اد  �ملتحدة 
ذ�ت �ل�شلة وو�شع �أف�شل �ملمار�شات 
للربملانيني  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  و�مل����ب����ادئ 

�أن�شطة  وتوطيد  خ��ر�ئ��ط  ر���ش��م  م��ع 
�لحتاد �لربملاين �لدويل �لقائمة يف 

جمال منع �لتطرف.
و�أ�شارت �إىل �أن �ملجموعة �ل�شت�شارية 
�أغلبهم  ع�����ش��و�   12 م���ن  ت���ت���األ���ف 
�لربملانات  و  �ل��ع��ظ��م��ي  �ل�����دول  م���ن 
�لوطنية وميثلون جميع �ملجموعات 
�لربملاين  �لحت��اد  يف  �جليو�شيا�شية 
�لدويل. و قالت معاليها �إن مكافحة 
�لإره������اب م��ن �أه����م �مل��و����ش��ي��ع �لتي 
ي���رك���ز ع��ل��ي��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل ملا 
ي�شكله من خطورة على �أمن �لعامل 
�لإره���اب  ت��ط��ور�ت  �أن  �إىل  .. لف��ت��ة 
و �ل��ت��ط��رف �ل����ذي ب���ات ي��ه��دد �أمن 
معاجلة  يتطلب  �ل��ع��امل  و����ش��ت��ق��ر�ر 
خ�شبة  �أر�شية  توفر  �لتي  �لعو�مل 

لن�شر �لإرهاب و�لأفكار �ملتطرفة.
بني  و�لتعاي�س  �لت�شامح  �أن  و�أك��دت 
ركائز  �أه�����م  م���ن  و�ل�����ش��ع��وب  �لأمم 
�لعربية  �لم�������ار�ت  دول�����ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
�لتي  و�خلارجية  �لد�خلية  �ملتحدة 
تلعب دور�ً فعاًل يف ن�شر �لت�شامح و 
�لأمن و�ل�شتقر�ر ومكافحة  توفري 
ك���ل �أ����ش���ك���ال �ل��ع��ن��ف و�ل���ت���ط���رف يف 

�لعامل.

اأمل القبي�شي ت�شارك يف اجتماعات املجموعة ال�شت�شارية الربملانية ملكافحة الإرهاب بجنيف يوم غد

حماكم دبي : 89 باملائة ن�شبة ال�شتدلل على عناوين املتقا�شني

�شرطة دبي جتتمع مبر�شحيها ل� »برنامج الأداء احلكومي املتميز«

»املوارد الب�شرية والتوطني” ت�شتعر�س حلولها املبتكرة خالل »�شهر البتكار« 

جمل�س ال�شرطة الن�شائي لإ�شعاد املجتمع بدبي ينظم جل�شة ع�شف ذهني

•• دبي -وام:

 تر�أ�س �شعادة �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد �لرز�ق 
�لعبيديل م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لتميز و�لريادة 
برنامج دبي  �مل�شاركني يف  �ملر�شحني  لقاء مفتوحا مع 
�شعادة  بتوجيهات من  وذل��ك  �ملتميز  ل��الأد�ء �حلكومي 
�للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي.

�ل�شباط مبنطقة  نادي  �لذي عقد يف   - �للقاء  ح�شر 
مالك  �آل  �شليمان  بن  حمد  �شعيد  �لعميد   - �لقرهود 
�ل�شيخ حممد  و�لعقيد  �لر��شدية  �شرطة  مدير مركز 
و�لريادة  للتميز  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملعال  �هلل  عبد 
و�لر�ئد �لدكتور ر��شد حمد�ن �لغافري رئي�س جمل�س 
جمل�س  رئي�س  �ل�شويدي  وعو�طف  دبي  �شرطة  علماء 

�ل�شعادة و�لإيجابية وعدد من �ل�شباط.
للمر�شحني  �لكبرية  �جل��ه��ود  �لعبيديل  �ل��ل��و�ء  وثمن 

�مل�شاركني كافة يف برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز 
ودورهم يف �لإعد�د للرت�شح و��شتيفاء �ملعايري و�لعمل 
.. مو�شحا  وج��ه  �أح�شن  على  دب��ي  �شرطة  على متثيل 
�أن �للقاء �ملفتوح يهدف لتبادل وجهات �لنظر و�إجر�ء 
�مل�شاركني  �ملر�شحني  ذهني بني  نقا�س مفتوح وع�شف 
يف �لربنامج بجانب �ل�شتماع �إىل خرب�ت �لفائزين من 

�شرطة دبي بالربنامج خالل �ل�شنو�ت �ل�شابقة.
و�أكد حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي على �ملناف�شة 
على  �ملر�شحني  حاثا   .. �لأوىل  �ملر�كز  �إىل  و�لو�شول 
�لتتويج  من�شات  �إىل  لي�شلو�  و�شعهم  يف  م��ا  ك��ل  ب��ذل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  تكرميهم  ب�شرف  ويحظو� 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س  حممد بن ر��شد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”. من جانبه �أكد 
�لقيادة  حر�س  �ملعال  �هلل  عبد  حممد  �ل�شيخ  �لعقيد 
�ملر�شحني  �أف��ر�ده��ا  دب��ي على دع��م كل  �لعامة ل�شرطة 

�مل�شاركني يف برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز.
و�لإمي���ان  �مل�شتمر  و�ل��ع��م��ل  �لج��ت��ه��اد  �أن  �إىل  م�شري� 
يف  ت�شاهم  بالأ�شباب  �لأخ���ذ  م��ع  �لتميز  على  بالقدرة 
�لهدف  �إىل  و�شول  �لتحديات  على  و�لتغلب  �ملناف�شة 
�ملر�شحني  �مل��ع��ال  وح��ث  ب��اجل��ائ��زة.  �ل��ف��وز  يف  �لنهائي 
يف  قوتهم  نقاط  و��شتغالل  �لإيجابية  على  �مل�شاركني 
�جلهات  خمتلف  م��ن  �مل�شاركني  خمتلف  م��ع  �ملناف�شة 
ملو�جهة  م�شتعدين  يكونو�  �أن  على  و�لعمل  �لأخ���رى 
�لتوفيق  للجميع  متمنيا  �لعقبات  وتخطي  �لتحديات 
يف �مل��ن��اف�����ش��ة. وق���دم ع���دد م��ن �مل��وظ��ف��ني �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
�ل�شنو�ت  خالل  �ملتميز  �حلكومي  ل��الأد�ء  دبي  برنامج 
�لرت�شح  خالل  �ل�شخ�شية  لتجاربهم  �شرحا  �ل�شابقة 
عليها  تغلبو�  �لتي  و�ل�شعوبات  و�لتحديات  للربنامج 
مناق�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 

�لتو�شيات و�لن�شائح خالل فرتة �لإعد�د.

•• اأبوظبي -وام: 

و�لتوطني”  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  “وز�رة  ت��ط��ل��ق 
حزمة من �لفعاليات و�لأن�شطة خالل “ �شهر 
خاللها  ت�شتعر�س   2018 فرب�ير  �لبتكار” 
�إطار  يف  �بتكارية  ح��ل��ول  م��ن  �إل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 
جهودها �لر�مية �إىل تعزيز ثقافة �لبتكار بني 
�شركائها  مع  وبالتعاون  ومتعامليها  موظفيها 

�ل�شرت�تيجيني.
وقال �أحمد �آل نا�شر �لرئي�س �لتنفيذي لالبتكار 
بوز�رة �ملو�رد �لب�شرية و �لتوطني �إن �لفعاليات 
�لتي تنظمها �لوز�رة خالل �شهر �لبتكار تاأتي 
تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
“رعاه �هلل” ب�شاأن  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
مع  ومتا�شيا  لالبتكار  �لإم����ار�ت  �شهر  تنظيم 

��شرت�تيجية �لبتكار يف دولة �لإمار�ت.
و �أ�شار �إىل �أن �لفعاليات �لتي �شتنظمها �لوز�رة 
ع���م���ل ط���م���وح���ة تت�شمن  ع���ل���ى خ���ط���ة  ت���رت���ك���ز 
فعاليات ومبادر�ت تر�شخ وتن�شر مفاهيم ثقافة 
�لبتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�ش�شي و�ملجتمع ككل 
لالبتكار،  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إط����ار  يف 
م�شتهدفات  حتقيق  يف  �ل��دول��ة  جل��ه��ود  ودع��م��ا 

روؤية �لمار�ت 2021.
�لأن�شطة  و  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أن  ن��ا���ش��ر  �آل  و�أو����ش���ح 
على  �شي�شرف  ف��رب�ي��ر  �شهر  خ��الل  �لبتكارية 
مبوجب  و�مل�شكل  �لبتكار”  “جمل�س  تنفيذها 
قر�ر وز�ري يف �إطار خطة عمل تت�شمن معايري 
و�شو�بط حمددة وم�شتهدفات ��شرت�تيجية مت 

�ل�شرت�تيجية  �ل���وز�رة  خطة  �شمن  حتديدها 
و�ل���ر�م���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول���ة 
�لوز�رة  �إن  و�أ�شاف  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت 
ت�شعى من خالل تلك �لفعاليات �إىل تبني عدد 
ميكنها  �ل��ذي  �لأم��ر  �لبتكارية  �ملمار�شات  من 
�ملتعاملني  وم��ت��ط��ل��ب��ات  �ح��ت��ي��اج��ات  ف��ه��م  م���ن 
�أهد�فها  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  و�إ����ش���ع���اده���م 
يوؤدي  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�شلة  ذ�ت  �ل�شرت�تيجية 
�ملن�شودة و�لتميز  �ملوؤ�ش�شية  �لريادة  �إىل حتقيق 

�مل�شتد�م.
ب���وز�رة  ل��الب��ت��ك��ار  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  وو���ش��ف 
�ملنفذة  �لفعاليات  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد 
خاللها  م��ن  ت��خ��اط��ب  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة  باملن�شة 
�ل�شلة  ذ�ت  �جل��ه��ات  و  �ملجتمع  �أف���ر�د  �ل����وز�رة 
�بتكارية ��شتثنائية ومبادر�ت  من خالل حلول 
وطنية يتم عر�شها يف �إطار مي�شر و�شهل يحقق 

�ل�شعادة للفئات �مل�شتهدفة.
و�أن�شطتها �لبتكارية  �لوز�رة فعالياتها  وتنظم 
للوز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ش��ع��ادة  مب���ر�ك���ز 
و�مل��ن��ت�����ش��رة ب���اإم���ار�ت �ل��دول��ة ����ش��اف��ة �إىل عدد 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ملعاهد  و�لكليات  �جلامعات  م��ن 
و�ملتعاملني  م��وظ��ف��ي��ه��ا  مب�����ش��ارك��ة  �لتعليمية 
و�ملعاهد  �لكليات  وخ��ري��ج��ي  و�شركائها  معها 

و�ملو�طنني �لباحثني عن عمل.
ويت�شمن �شهر �لبتكار فعاليات عدة من �ملتوقع 
منها  �مل�شتهدفني  �هتمام  و  مبتابعة  حتظى  �أن 
�ملتعاملني  �شعادة  م��ر�ك��ز  ب��ني  م�شابقة  �ط��الق 
�أع�شاء  قبل  من  فعالياتها  تقييم  �شيتم  و�لتي 
ف��ري��ق جم��ل�����س �لب��ت��ك��ار ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م �ختيار 

�لفعالية  يف  وتكرميها  �لأوىل  �لثالثة  �مل��ر�ك��ز 
�لرئي�شية للوز�رة “من�شة وز�رة �ملو�رد �لب�شرية 

و�لتوطني لالبتكار«.
جل�شتي  تنظيم  ك��ذل��ك  �لب��ت��ك��ار  �شهر  وي�����ش��م 
�لوز�رة  خدمات  وحت�شني  تطوير  ح��ول  �بتكار 
�جلل�شة  وتت�شمن  ملتعامليها  تقدمها  و�ل��ت��ي 
و�لثانية  �مل�����ش��اع��دة  �ل��ع��م��ال��ة  خ��دم��ات  �لأوىل 
�خلدمات  �أح���دث  م��ن  وهما  �لتوطني  خ��دم��ات 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �ل��������وز�رة �إ����ش���اف���ة �إىل �ط���الق 
م�����ش��روع �ل��ت��ع��ل��م �لل����ك����رتوين ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
عمل يف �لقطاع �خلا�س و�لذي �شيوفر من�شة 
�لكرتونية تت�شمن دور�ت تدريبية متنوعة يف 

بيئة تعليمية تفاعلية.
وتطلق �لوز�رة �أي�شا فعالية “مهنة يف �شاعة” 
وهي مبادرة تهدف �إىل ت�شجيع �ملو�طنني على 
جتربة  خاللها  يتم  �خلا�س  �لقطاع  يف  �لعمل 
�لعمل لدى ثالثة قطاعات خمتلفة يف �شاعة. 
“من�شة  م��ب��ادرة  ك��ذل��ك  �لفعاليات  وتت�شمن 
لالبتكار  و�ل��ت��وط��ني  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  وز�رة 
و�لتي �شيتم من خاللها �طالق بو�بة �لبتكار 
و”تطبيق �لعمالة �مل�شاعدة” بالإ�شافة �إىل عدة 
فقر�ت منها تكرمي �لفائزين يف جائزة �لبتكار 
مر�كز  مل�شابقة  �لأوىل  �لثالثة  �ملر�كز  وتكرمي 
�لفريق  ت��ك��رمي  ج��ان��ب  �إىل  �ملتعاملني  ���ش��ع��ادة 
وكذلك  روبوت”  “��شنع  مب�����ش��اب��ق��ة  �ل��ف��ائ��ز 
�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة لطالب  �ل���ور����س  م��ن  ع���دد  تنظيم 
�ملوؤ�ش�شات  جتارب  وعر�س  و�لكليات  �جلامعات 
عدد  عن  ف�شال  �لبتكار،  جمال  ف�شي  �لر�ئدة 

من �لفعاليات و�لأن�شطة �لبتكارية �لأخرى.

•• دبي -وام:

 نظم جمل�س �ل�شرطة �لن�شائي لإ�شعاد �ملجتمع يف �شرطة دبي 
جل�شة ع�شف ذهني للع�شو�ت ل�شتعر��س �أجندة فعالياته خالل 
2018 و�إجناز�ته خالل �لفرتة �ل�شابقة وذلك على منت يخت 
يف رحلة بحرية. و��شتهلت �لنقيب عنود �ل�شعدي رئي�س �ملجل�س 
ودورهن  �لع�شو�ت  مبجهود  بالإ�شادة  �جلل�شة  �أعمال  �أجندة 
�مللمو�س يف �إثر�ء �ملجل�س باملقرتحات و�لأفكار �لإبد�عية �لتي 
�شاهمت يف تطوير خطة �لعمل ب�شورة متميزة كما ��شتعر�شت 

حزمة من مبادر�ت عام 2018م وناق�شت �آلية حتقيقها �شمن  
�لأهد�ف �لد�خلية و�خلارجية للمجل�س �لتي ترتكز على عدة 
حماور من �شمنها تعريف �ملجتمع بدور �ملجل�س ورفع م�شتوى 
�ملتميزة  �لفئات  و�إب��ر�ز  �جلن�شني  بني  �لتو�زن  باأهمية  �لوعي 
من �لعن�شر �لن�شائي و�إن�شاء قنو�ت يف �شرطة دبي خم�ش�شة 
لتمثيل �ملر�أة يف �ملجتمع، و��شت�شر�ف �مل�شتقبل بق�شايا �لن�شاء.

�لتي  و�لنتائج  لالإجناز�ت  �ل�شعدي عر�شاً  �لنقيب  كما قدمت 
و�فياً  مت ح�شادها خالل �لربع �لأول لأعمال �ملجل�س و�شرحاً 

عن منظومة �ل�شالحيات للمجل�س و�آليات تنفيذها.

�لع�شو�ت �شمن �جلل�شة يف تقدمي ت�شور�ت حلزمة  و�شاركت 
من �لأفكار غري �لتقليدية �لتي من �شاأنها �أن تعزز �أهمية دور 
�ملجل�س �ملجتمعي، كما �شاركن يف ت�شكيل فرق عمل وتوزيع �ملهام 
ح�شب �لخت�شا�شات. و�أ�شارت �لنقيب �ل�شعدي �إىل �أن جمل�س 
�شرطة دبي �لن�شائي، هو �أول جمل�س يف �شرطة دبي ينفذ جل�شة 
ع�شف ذهني خارجية يف م�شتهل عام 2018م، مب�شاركة نائب 
�ملجل�س  وع�����ش��و�ت  �ل�شبو�شي،  ميثاء  �ل�شيدة  �ملجل�س  رئي�س 
دبي  ل�شرطة  �لد�خليات  �لع�شو�ت  �إىل  بالإ�شافة  �خلارجيات 

من ع�شكريات ومدنيات.



األحد   4   فبراير    2018  م   -   العـدد  12241  
Sunday  4   February   2018  -  Issue No   12241عربي ودويل

1810

مريكل وال�شرتاكيون يت�شاورون حلل اخلالفات
•• برلني-وكاالت:

و�حلزب  م��ريك��ل،  �أجن��ي��ال  �مل�شت�شارة  �إل��ي��ه  �ملنتمية  �مل�شيحي،  �لتحالف  �أج���رى 
حلول  لبحث  منف�شلة  م�شاور�ت  �ل�شبت  �م�س  �شباح  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي 
للق�شايا �خلالفية �لعالقة يف مفاو�شات ت�شكيل �ئتالف حاكم بني �لطرفني. ومل 
�ملتعلقة  �لنقاط  يف  �إليها  �لتو�شل  ميكن  �لتي  �لو�شط  حلول  طبيعة  بعد  تت�شح 
و�إنهاء  �ل�شحي �خلا�س،  و�لتاأمني  �لوطني  �ل�شحي  �لتاأمني  �لفجوة بني  باإلغاء 
وقع  ح��ول  �لت�شاور  جل�شات  �شتدور  كما  م��ربر،  غري  نحو  على  �ملوؤقتة  �لوظائف 
�جلولة  عقد  �ملقرر  وم��ن  بعد.  حت�شم  مل  �لتي  �خلالفية  �لق�شايا  باأهم  قائمة 
و�حلزب  �مل�شيحي،  �لتحالف  مفاو�شي  كبار  بني  �ليوم  ظهر   15 �ل�  �لتفاو�شية 
و”�ملحليات  ب�”�لزر�عة”  �ملخت�شة  �لعمل  وجمموعات  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي 
و�ملناطق �لريفية” و”�لإ�شكان و�لإيجار وتطوير �ملدن” ملناق�شة نتائج �ملفاو�شات 

�ملتوقع  وم��ن  �ملو�شوعات.  بهذه  �خلا�شة 
�أي�����ش��اً م��و����ش��ل��ة �مل�������ش���اور�ت ب�����ش��اأن حل 
بعدما  �ل�شحة،  جمال  يف  عالقة  ق�شايا 
���ش��وه��د �ل���ي���وم وزي�����ر �ل�����ش��ح��ة �لأمل�����اين 
�لدميقر�طي  �مل�شيحي  للحزب  �ملنتمي 
هريمان جروه، وخبري �ل�شوؤون �ل�شحية 
�لدميقر�طي  �ل����ش���رت�ك���ي  �حل����زب  يف 
كارل لوترباخ، يف مقر �حلزب �مل�شيحي 
�لإ�شارة  وجت��در  بربلني.  �لدميقر�طي 
ي�شم �حلزب  �مل�شيحي  �لتحالف  �أن  �إىل 
مريكل  بزعامة  �لدميقر�طي  �مل�شيحي 
�لبافاري،  �مل�شيحي �لجتماعي  و�حلزب 
�لأح���ز�ب  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  بعد  يت�شح  ومل 

�لثالثة لالئتالف �ملنتظر �شتتمكن من �لتو�شل �إىل �تفاق نهائي كما هو خمطط 
غد�ً �لأحد. ومن �ملنتظر �أن ُتعقد م�شاور�ت د�خلية منف�شلة يف كل حزب جمدد�ً 
ويتوقع  �ل��ي��وم.  15 عملها م�شاء  �ل���  �ل���دورة  ت�شتاأنف  �أن  �ل��ي��وم، قبل  عقب ظهر 
روؤ�شاء �لأحز�ب �لثالثة �لتي �شت�شارك يف �لئتالف �حلاكم وهي �مل�شت�شارة مريكل 
ورئي�س  زيهوفر،  هور�شت  �لبافاري  �لجتماعي  �مل�شيحي  �لحت��اد  ح��زب  ورئي�س 
على  �شاقة  مباحثات  خو�س  �شولت�س،  مارتن  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  �حل��زب 
طريق ت�شكيل �لئتالف. وكانت �ختالفات �لر�أي بدت موؤخر�ً يف تف�شري كل طرف 

مل�شاألة و�شع حد �أق�شى لأعد�د �لالجئني �لذين ت�شتقبلهم �أملانيا يف كل عام.

الوليات املتحدة تعزز قدراتها النووية ل� ردع رو�شيا
•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت وثيقة خا�شة بال�شيا�شة �لنووية �إن �لوليات �ملتحدة 
�شتقوم بتعزيز قدر�تها �لنووية ب�شبب قلقها من �لأ�شلحة 
بع�س  يقول  خطوة  يف  �لنمو  يف  �لآخ���ذة  �لرو�شية  �لنووية 
�إنها قد تزيد من خطر حدوث �شوء تقدير بني  �ملنتقدين 
ت�شميم  ت��ز�ي��د  على  عالمة  �أح���دث  ذل��ك  وميثل  �لبلدين. 
�لتي  �لرئي�س دونالد تر�مب على معاجلة �لتحديات  �إد�رة 
�أجل  م��ن  فيه  ت��دف��ع  �ل���ذي  �ل��وق��ت  نف�س  يف  رو�شيا  متثلها 
�ل�شمالية  لكبح جماح كوريا  �لعالقات مع مو�شكو  حت�شني 
يتما�شى  رو�شيا  على  و�لرتكيز  نووية.  بر�مج  متتلك  �لتي 
)�لبنتاغون(  �لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  �أول��وي��ات  تغيري  مع 

مع  �ل��ك��ربى  �ل��ق��وى  تناف�س  �إىل  �ملت�شددين  حم��ارب��ة  م��ن 
با�شم مر�جعة  �لتي تعرف  �لوثيقة  مو�شكو وبكني. وقالت 
رو�شيا  �إدر�ك  �شت�شمن  ��شرت�تيجيتنا  �إن  �ل��ن��ووي  �ملوقف 
حمدود�ً،  ك��ان  مهما  �ل��ن��ووي��ة،  لالأ�شلحة  ��شتخد�م  �أي  �أن 
�إن �ملربر �ملنطقي  �أمريكيون  غري مقبول. وقال م�شوؤولون 
�أن  حالياً  ت��رى  رو�شيا  �أن  هي  جديدة  نووية  ق��در�ت  لبناء 
�ملوقف و�لقدر�ت �لنووية للوليات �ملتحدة قا�شرة. ويقول 
رو�شيا  �شرتدع  �ملتحدة  �لوليات  �إن  �لأمريكيون  �مل�شوؤولون 
قدرتها  تعزيز  خ��الل  من  �لنووية  �لأ�شلحة  ��شتخد�م  عن 
�ل��ن��ووي��ة ذ�ت �ل���ق���وة �ل��ت��دم��ريي��ة �مل��ن��خ��ف�����ش��ة. وت��ق��ل قوة 
�لأ�شلحة �لنووية ذ�ت �لقوة �لتدمريية �ملنخف�شة عن 20 
�لذرية  للقنبلة  وك��ان  �أي�شاً.  دم���ار�ً  ت�شبب  لكنها  كيلوطناً 

هذه  نف�س  �ليابانية  هريو�شيما  مدينة  على  �أُلقيت  �لتي 
�أن  بالن�شبة لهذه �لأ�شلحة هي  �لتدمريية. و�حلجة  �لقوة 
�لقنابل �لنووية �لأكر قوة تعد كارثية جد�ً �إىل حد �أنها لن 
ت�شتخدم مطلقاً ولن تنجح ك�شالح ردع. وقد يزيد �حتمال 
��شتخد�م �لأ�شلحة �لنووية ذ�ت �لقوة �لتدمريية �ملنخف�شة 
�إىل  �لتي تتفق  �لبنتاغون  ك�شالح ردع فعال. وقالت وثيقة 
�إن   2010 يف  ج��رت  �لتي  �ل�شابقة  �ملر�جعة  مع  كبري  حد 
�لوليات �ملتحدة �شتعدل عدد�ً �شغري�ً من روؤو�س �ل�شو�ريخ 
قوة  ذ�ت  بخيار�ت  �لغو��شات  من  ُتطلق  �لتي  �لبالي�شتية 
تدمريية منخف�شة. و�أكد �مل�شوؤولون �أنه على �ملدى �لبعيد، 
�شيطور �جلي�س �لأمريكي �أي�شا �شاروخ كروز جديد�ً مزود�ً 
بر�أ�س حربية نووية وُيطلق من �لبحر. و�أ�شافو� �أن �ل�شاروخ 

قد تكون قوته �لتدمريية �أقل ولكن مل يتم �تخاذ قر�ر و�أن 
تطويره �شي�شتغرق فرتة ت�شل �إىل ع�شر �شنو�ت. وقال نائب 
�إن  بالبنتاغون جريج ويفر،  �لقدر�ت �ل�شرت�تيجية  مدير 
تطوير  من  للحد  ��شتعد�د  على  �شتكون  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لقو�ت  يف  �خللل  مبعاجلة  رو�شيا  قامت  �إذ�  �ل�شاروخ  هذ� 
�ل��ن��ووي��ة غ��ري �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة. و�أ���ش��اف �أن �أ���ش��ع��ب مهمة 
بالن�شبة ملن يعملون على هذه �ملر�جعة هي حماولة معاجلة 
�لرو�شية  �ل�شرت�تيجية  غري  �لنووية  �لأ�شلحة  بني  �لهوة 
و�لأمريكية. ويقول �لبنتاغون �إن رو�شيا متلك خمزوناً من 
�شالح.   200 يبلغ  �ل�شرت�تيجية  غري  �لنووية  �لأ�شلحة 
�لفعالة  �لأ�شلحة  �ملتحدة ب�شع مئات من  �لوليات  ومتلك 

ذ�ت �لقوة �لتدمريية �ملنخف�شة يف �أوروبا.

خان �شيخون. وكانت و��شنطن قد 
�شنت �شربة �شاروخية على مطار 
با�شتخد�م  �ل�����ش��وري  �ل�����ش��ع��ري�ت 
ك�������روز م����ن ط����ر�ز  59 ������ش�����اروخ 
توماهوك، رد� على هجوم كيماوي 
ب��غ��از �ل�����ش��اري��ن ع��ل��ى ه��ج��وم خان 

�شيخون.

��شتخد�م  ع�شكري ملنع دم�شق من 
هذه �لأ�شلحة.

�حلكومة  ق�����و�ت  �أن  و�أو�����ش����ح����و� 
��شتخد�م  و������ش����ل����ت  �ل���������ش����وري����ة 
�لأ����ش���ل���ح���ة �ل��ك��ي��م��اوي��ة م���ن حني 
�أ�شغر منذ هجوم  وبكميات  لآخ��ر 
�أبريل �ملا�شي �لذي ��شتهدف بلدة 

لديها يف �لوقت �لر�هن �أدلة على 
��شتخد�م غاز �ل�شارين يف �شوريا.

وكان م�شوؤولون �أمريكيون ذكرو�، 
�أن حكومة �لرئي�س �ل�شوري ب�شار 
�لأ�شد رمبا تطور �أ�شلحة كيماوية 
جديدة، م�شريين �إىل �أن و��شنطن 
حت���ت���ف���ظ ب����ح����ق �ت�����خ�����اذ �إج��������ر�ء 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأخري  �ملتحدة  �لأمم  تقرير  بعد 
ع�شكري  ت��ع��اون  ع��ن  ك�شف  �ل���ذي 
وعدد  �ل�شمالية  كوريا  بني  وثيق 
�أن  �ت�شح  �ل��ع��امل،  دول  م��ن  قليل 
ت��ل��ع��ب دور� م��ه��م��ا يف  ب��ي��ون��غ��ي��ان��غ 
�حل����رب �ل���د�ئ���رة م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت يف 

�شوريا.
وعزز �لتقرير ما �أ�شيع عن تقارب 
ب����ني ن���ظ���ام���ي �ل���زع���ي���م �ل����ك����وري 
�ل�شمايل كيم جونغ �أون و�لرئي�س 
�أ�شا�شه  �لأ�����ش����د،  ب�����ش��ار  �ل�������ش���وري 
�شحنات �أ�شلحة متجهة من �أق�شى 

�شرق �آ�شيا لأق�شى غرب �لقارة.
�ل�شمالية  �أن كوريا  �لتقرير  وذكر 
�لدولية،  �لعقوبات  على  تتحايل 
و�ل�شلب  �ل��ف��ح��م  ت�����ش��دي��ر  ع���رب 
ت�شديرها  مينع  �أخ���رى  وب�شائع 
مب���وج���ب ع���ق���وب���ات دول����ي����ة، لكن 

تكنولوجيا  ت�����ش��دي��ر  ه���و  �لأه������م 
�لت�شليح �إىل بالد بينها �شوريا.

وعر فريق باحثي �لأمم �ملتحدة 
�لع�شكري  �لتعاون  على دليل على 
�ل�شمالية  ك�����وري�����ا  ج����ان����ب  م�����ن 
لتطوير بر�مج �لأ�شلحة �لكيماوية 

�ل�شورية.
كوميد  �شركة  ��شم  �لتقرير  وذك��ر 
�شركة  �أك���رب  �ل�شمالية،  �ل��ك��وري��ة 
لت�شدير �لأ�شلحة يف �لبالد، �لتي 
�شود�ء  لئ��ح��ة  ع��ل��ى  �إدر�ج����ه����ا  مت 
و�لأمم  �ملتحدة  �لوليات  لكل من 

�ملتحدة.
وكوميد �خت�شار لالأحرف �لأوىل 
للتعدين  ك����وري����ا  “�شركة  م����ن 
يبدو  ول  و�لتجارة”،  و�لتنمية 
من �ل�شم �أن له عالقة بالأ�شلحة، 
�لأهم  �ل���ذر�ع  تعد  �ل�شركة  �أن  �إل 
حل���ك���وم���ة ك����وري����ا �ل�������ش���م���ال���ي���ة يف 
�شفقات توريد �لأ�شلحة و�لب�شائع 

�ل��ب��ال�����ش��ت��ي��ة. وتثري  و�ل�����ش��و�ري��خ 
�ل�شورية  �لقو�ت  جلوء  �حتمالت 
قلقا  �ل��ك��ي��م��اوي��ة،  �لأ���ش��ل��ح��ة  �إىل 
�شديد� يف �لغرب ل �شيما �لوليات 
�مل�����ت�����ح�����دة، و�خل����م����ي���������س ح������ذرت 
و��شنطن من �أنها م�شتعدة لبحث 
�لقيام بعمل ع�شكري �إذ� لزم �لأمر 
�شن  عن  �ل�شورية  �حلكومة  ل��ردع 

هجمات كيماوية.
ت�شعر  �إنها  �جلمعة  فرن�شا  وقالت 
ل  دم�شق  �أن  م��ن  �شديد”  “بقلق 
��شتخد�م  بعدم  تعهد�تها  حت��رتم 
�أ�شلحة كيماوية، و�إن باري�س تعمل 
�ل�شوء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
��شتخد�م  يف  ي�شتبه  هجمات  على 
�لآونة  خالل  بها  �ل�شامة  �لغاز�ت 

�لأخرية.
�إنها  ���ش��وري��ا  ق��ال��ت   ،2013 ويف 
�أ�شلحتها  ك�����ل  ع�����ن  ����ش���ت���ت���خ���ل���ى 
ل��ك��ن خ���الل �لعامني  �ل��ك��ي��م��اوي��ة، 

بال�شو�ريخ  �مل��رت��ب��ط��ة  و�مل���ع���د�ت 
�لبال�شتية و�لأ�شلحة �لتقليدية.

ويف يوليو 2005، �أدرجت �ل�شركة 
بيونغيانغ  حل���ك���وم���ة  �مل���م���ل���وك���ة 
�لأمريكية  �لعقوبات  قائمة  على 
لدورها يف تعزيز �لربنامج �لكوري 
�ل�شمايل لأ�شلحة �لدمار �ل�شامل، 
�أخ��رى من  لعقوبات  تعر�شت  كما 
 2009 �أب��ري��ل  �مل��ت��ح��دة يف  �لأمم 

و�أكتوبر 2014.
عدة  مكاتب  “كوميد”  ومتتلك 
ت�شهل  �ل���ع���امل،  دول  م��ن  ع���دد  يف 
�ل�شمالية  �ل���ك���وري���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

مبيعات �لأ�شلحة �إىل �خلارج.
بعالقات  “كوميد”  وت���رت���ب���ط 
ق�����وي�����ة م�����ع م�����رك�����ز �ل�����در�������ش�����ات 
�شوريا،  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل���ب���ح���وث 
بر�مج  تطوير  عن  �لأول  �مل�شوؤول 
ذلك  يف  مب��ا  �ل�����ش��وري��ة،  �لت�شليح 
و�لبيولوجية  �لكيماوية  �لأ�شلحة 

م�شرتك  تقرير  خل�س  �ملا�شيني، 
ل����الأمم �مل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ة حظر 
�أن  �إىل  �ل���ك���ي���م���اوي���ة  �لأ����ش���ل���ح���ة 
��شتخدمت  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
غاز �ل�شارين، كما ��شتخدمت غاز 
�لكلور مر�ت عدة ك�شالح، وهو ما 

تنفيه دم�شق.
�لدفاع  وزي����ر  �أع���ل���ن  �لأث����ن����اء،  يف 
ماتي�س،  ج��ي��م�����س  �لأم������ريك������ي، 
�ملتحدة،  �لوليات  �أن  لل�شحفيني 
�ل�شارين  غاز  يكون  �أن  “تخ�شى” 
����ش��ت��خ��دم يف �لآون������ة �لأخ������رية يف 

�شوريا.
“جرى  �إن����������ه  م����ات����ي���������س  وق����������ال 
يف  هجمات  يف  �لكلور  ��شتخد�م” 
قلقنا  يثري  ما  �أ�شد  “لكن  �شوريا 
هو �حتمال �أن يكون غاز �ل�شارين 
��شتخدم” يف �لآونة �لأخرية، وفق 

“فر�ن�س بر�س«.
�ملتحدة لي�س  �لوليات  �أن  و�أو�شح 

•• برلني-وكاالت:
ط��ال��ب��ت ر�ب���ط���ة �جل��ي�����س �لأمل����اين 
بانتهاج  �لأمل�����ان�����ي�����ة،  �حل����ك����وم����ة 
�مل�شاركة  يف  و��شحة  ��شرت�تيجية 
تنظيم  مب���ك���اف���ح���ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

د�ع�س.
وق������ال رئ���ي�������س �ل���ر�ب���ط���ة �أن������دري 
خا�شة،  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ف��و���ش��ت��ر 
�لقدر�ت  بناء  فكرة  �ل�شبت:  �م�س 
تبدو  �لعر�قي،  �جلي�س  تاأهيل  �أي 
�خلطورة  ع��ال��ي��ة  ل��ك��ن��ه��ا  ج���ي���دة، 
ويتعني تن�شيقها ��شرت�تيجيا على 
�لو�شع  عليه  هو  مما  �أف�شل  نحو 
�لآن. لكني �أ�شك يف �إمكانية تنفيذ 

ذلك ب�شرعة.
وط�������ال�������ب ف����و�����ش����ت����ر مب���������ش����روع 
�مل�شتوى  على  ُمن�شق  ��شرت�تيجي 
�ل��دويل، وق��ال: “لي�س فقط بغزو 
تركيا يف �شوريا ميكن �أن يت�شح �أنه 

بد�أ هنا �شر�ع �لنفوذ«.
ب�شفتها  �أمل��ان��ي��ا  �أن  فو�شتر  وذك���ر 
�أن  ف���اع���ل ���ش��غ��ري ل ي��ن��ب��غ��ي ل��ه��ا 
�أن  مو�شحاً  �ملنطقة،  يف  تنجرف 
�ملحدد  �ل����ه����دف  ع����ن  �لن�����ح�����ر�ف 
�أك�����ر �ح���ت���م���اًل يف هذه  ل��ل��م��ه��م��ة 

�ملنطقة من مهمة �أفغان�شتان.
وح�����ذر ف��و���ش��ت��ر م���ن �ل��ت��ع��ج��ل يف 
�ت��خ��اذ ق����ر�ر�ت ب�����ش��اأن �مل�����ش��ارك��ة يف 
“بدون  �مل��ن��ط��ق��ة، وق����ال:  م��ه��ام يف 
خط �شيا�شي وم�شروع ��شرت�تيجي 

م�شاركة  �أي  ف�������اإن  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 
ع�شكرية �شتكون عدمية �جلدوى، 
كما من �ملمكن �أن تت�شبب يف تاأجيج 

�لو�شع«.
و�أك�������د ف��و���ش��ت��ر �أه���م���ي���ة �إع���ط���اء 
�لأول�����وي�����ة ل���الأم���ن �خل����ارج����ي يف 
ينبغي  ل  �أن���ه  م�شيفاً  �مل�شتقبل، 
�لت�شرف  ع���ل���ى  �ل����ق����درة  ع���رق���ل���ة 
�لخت�شا�شات  ت����د�خ����الت  ع����رب 
حت�شني  �أن  م��و���ش��ح��اً  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
لأملانيا”  �ل�شرت�تيجية  “�لقدرة 

لتحالف  �����ش���ت���ط���الع���ي���ة  �����ش����ور 
ل��ق�����ش��ف مو�قع  د�ع�������س  م��ك��اف��ح��ة 

�لتنظيم يف �شوريا و�لعر�ق.
�شوريا  يف  �ل���ت���ن���ظ���ي���م  دح������ر  ومت 

و�لعر�ق �إىل حد كبري �لآن.
�ملنتمية  �مل�شيحي،  �لتحالف  وك��ان 
�إل��ي��ه �مل�����ش��ت�����ش��ارة �أجن��ي��ال مريكل، 
�لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  و�حلزب 
�ل�شارية  �مل��ف��او���ش��ات  خ��الل  �تفقا 
�حلد  على  حاكم  �ئتالف  لت�شكيل 
من �مل�شاركة �لع�شكرية يف مكافحة 

بحاجة �إىل خلية مركزية يف ديو�ن 
�مل�شت�شارية.

�جلي�س  �أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  جت����در 
ي�����ش��ارك ح��ال��ي��اً يف �ملهمة  �لأمل����اين 
د�ع�س  تنظيم  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��دول��ي��ة 
ب���ط���ائ���ر�ت ����ش��ت��ط��الع م���ن ط���ر�ز 
بالوقود  تزود  وطائرة  “تورنادو” 
“�لأزرق”  ق���اع���دة  م���ن  �ن���ط���الق���اً 

�لع�شكرية يف �لأردن.
وتقوم �لقو�ت �لأملانية عرب طلعات 
بالتقاط  تورنادو  بطائر�ت  جوية 

•• رانغون-اأ ف ب:

�م�س  ب��ورم��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  نفى 
م��ع��ل��وم��ات ���ش��ح��اف��ي��ة ع���ن وجود 
خم�س مقابر جماعية للروهينغا 
يف قرية بولية ر�خني �حلدودية 
ع�شكرية  لعملية  تعر�شت  �ل��ت��ي 
�مل�شلمة  �لأق����ل����ي����ة  �����ش���ت���ه���دف���ت 
قتلو�  �إره��اب��ي��ا   19 �ن  م��وؤك��دي��ن 

ودفنو� يف تلك �ملنطقة.
��شو�شييتد  لوكالة  حتقيق  و�أورد 
لجئني  �شهاد�ت  ع��ن  نقال  بر�س 
فيديو  وت�������ش���ج���ي���الت  روه���ي���ن���غ���ا 
موثقة  ج��و�ل��ة  بهو�تف  �لتقطت 
�لتاريخ، تفا�شيل جمزرة �رتكبها 
ج��ن��ود ب��ورم��ي��ون ووج�����ود خم�س 
م��ق��اب��ر ج��م��اع��ي��ة ع��ل��ى �لق����ل مل 
قرية  يف  �شابقا  عنها  �لك�شف  يتم 

غود�ر-بني يف ر�خني.
�لع���الم �حلكومية  وق��ال��ت جلنة 
�ل��ب��ورم��ي��ة يف ب��ي��ان ن�����ش��رت��ه على 
���ش��ف��ح��ت��ه��ا ع���ل���ى ف���ي�������ش���ب���وك �ن 
�ىل  توجه  حكوميا  حتقيق  فريق 
وكالة  حتقيق  من  للتاأكد  �لقرية 
غري  �ن��ه  وتبني  بر�س  ��شو�شييتد 

�شحيح.
�لفريق  “قام  �ل����ب����ي����ان  وق��������ال 

طائرات ع�شكرية كينية ت�شن 
هجمات جنوبي ال�شومال

•• مقدي�صو-وكاالت:

كينية  ع�����ش��ك��ري��ة  ط����ائ����ر�ت  ���ش��ن��ت 
عليها  ت�شيطر  ق��رى  على  هجمات 
�ل�شومالية  �ل�������ش���ب���اب  ج���م���اع���ة 
�مل��ت�����ش��ددة ج��ن��وب �ل�����ش��وم��ال، بعد 
ذكرته  مل��ا  طبقاً  �لأول  �أم�����س  ظهر 
�م�س  �ل�شومالية،  �شبيلي  �إذ�ع����ة 

�ل�شبت.
ووق���ع �ل��ه��ج��وم ب��ال��ق��رب م��ن بلدة 
�أن  حيث  ج��ي��دو،  مبنطقة  و�ك  �إل 
قو�عد  لديها  “�ل�شباب”  جماعة 
لهجمات  للتخطيط  ت�شتخدمها 
���ش��د �جل��ي�����س �ل�����ش��وم��ايل وق���و�ت 
�ملناطق  يف  �لأف����ري����ق����ي  �لحت�������اد 

�حلدودية.
و�أطلقت قو�ت �لدفاع �لكينية عدة 
�شو�ريخ على مع�شكر�ت ع�شكرية، 
ي���ت�������ش���ن حت�����دي�����د ع����دد  ل����ك����ن مل 

�ل�شحايا ب�شبب �شوء �لروؤية.
�لق�شف �جلوي  �أن  �شكان  وذكر�س 
�أ�شفر عن �شقوط عدد من �ملدنيني 
�لذين يعي�شون يف قرى  �لأب��ري��اء، 
طائر�ت  ��شتهدفتها  حيث  ريفية، 
ع�������ش���ك���ري���ة ت���اب���ع���ة ل�������ش���الح �جل���و 

�لكيني.
تدعم  �لكينية  �حلكومة  �أن  يذكر 
�ل�شومالية  �حل��ك��وم��ة  ع�����ش��ك��ري��ا 
�ل�شباب  ج��م��اع��ة  ���ش��د  ق��ت��ال��ه��ا  يف 
بدورها  ت�����ش��ن  �ل��ت��ي  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة 

هجمات د�خل كينيا.

ع�����ن �ع�����م�����ال ع���ن���ف ع���ل���ى �ي�����دي 
�جلنود وحر��س بوذيني، هاجمو� 
و�ل�شكاكني  ب��ال��ب��ن��ادق  �ل��ق��روي��ني 
و�ل���ق���ذ�ئ���ف و�ل��ق��ن��اب��ل ث���م رم���و� 
�حلم�س  ور�شو�  حفر  يف  باجلثث 

عليها، بح�شب �لتقرير.
بالأقمار  �لتقطت  ���ش��ور  وتظهر 
عليها  وح�����ش��ل��ت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة 

ت���ق���ري���ر وك���ال���ة  ب���ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 
ب�����ش��اأن قرية  ب���ر����س  ����ش��و���ش��ي��ي��ت��د 
غ��ود�ر-ب��ني مبا يف ذلك �لتحدث 
�ىل قرويني وتبني عدم �شحته«.

ويت�شمن حتقيق ��شو�شييتد بر�س 
فر�ن�س  وك��ال��ة  تتمكن  مل  �ل���ذي 
�ل���ت���اأك���د م���ن �شحته  ب���ر����س م���ن 
مروعة  تفا�شيل  م�شتقل،  ب�شكل 

د�ع�س، و�لعمل بدًل من ذلك على 
عرب  �ملنطقة  يف  �لأو�شاع  ��شتقر�ر 
تدريب  م��ث��ل  �لقدر�ت”،  “بناء 

�لقو�ت �مل�شلحة يف �ملنطقة.
ومت���ث���ل ر�ب���ط���ة �جل��ي�����س �لأمل�����اين 
جنود  م�شالح  بياناتها-  -بح�شب 
ويف  �شابقني  وعاملني  وموظفني 
�إىل  بالإ�شافة  باجلي�س،  �خل��دم��ة 
لبيانات  �أ���ش��ره��م وذوي��ه��م. ووف��ق��اً 
يبلغ  �أع�شائها  عدد  فاإن  �لر�بطة، 

نحو 200 �ألف ع�شو.

ق��ري��ة �شويت  ب��ر���س  ����ش��و���ش��ي��ي��ت��د 
�لتحدث  وق��روي��ني مت  ب��الر���س، 
�ل��ي��ه��م يف خم��ي��م��ات ل��الج��ئ��ني يف 
بنغالد�س يقولون �ن عدد �لقتلى 

قد يبلغ 400 �شخ�س.
وقالت جلنة �لعالم �ن ��شتباكات 
د�م���ي���ة وق��ع��ت ب���ني ق����و�ت �لمن 
وم�شلحي �لروهينغا يف �لقرية يف 

وا�سنطن: ل منلك دليال على ا�ستخدام ال�سارين ب�سوريا

كوميد..�شر التعاون الكيماوي بني بيونغيانغ ودم�شق

مقتل 11 م�شلحًا يف غارات 
جوية �شمايل اأفغان�شتان

•• كابول-وكاالت:

ق��ت��ل 11 م�����ش��ل��ح��اً ع��ل��ى �لأق����ل يف 
غ����ار�ت ج��وي��ة ن��ف��ذه��ا ���ش��الح �جلو 
�شمايل  ف��اري��اب  باإقليم  �لأف��غ��اين 
وكالة  ذكرته  ملا  طبقاً  �أفغان�شتان، 
خاما بر�س �لأفغانية لالأنباء �م�س 
 209 �شاهني  فيلق  وذكر  �ل�شبت. 
�لغار�ت  تنفيذ  مت  �أن��ه  �ل�شمال  يف 
نافيد8  عمليات  �إط���ار  يف  �جل��وي��ة 

�جلارية يف هذ� �لإقليم.
ب��ي��ان م��ن ف��ي��ل��ق �شاهني  وج����اء يف 
قرب  �مل�شلحني  ��شتهد�ف  مت  �أن���ه 
و�أ�شيب  ���ش��اب�����س  خ��و�ج��ة  منطقة 
خم�شة م�شلحني على �لأقل نتيجة 

لذلك �أي�شاً.
مركبتني  �أن  �ل���ب���ي���ان  و�أ������ش�����اف 
تابعتني للجماعات �ملتمردة دمرتا 

�أي�شاً.
�جلهة  ع���ن  �ل���ب���ي���ان  ي��ك�����ش��ف  ومل 

�لتابع لها �مل�شلحون.
�جلماعات  ت��ع��ل��ق  ج��ه��ت��ه��ا، مل  م��ن 
�ملناه�شة  �مل�������ش���ل���ح���ة  �مل���ت�������ش���ددة 
للحكومة، من بينها طالبان، على 

�لتقرير حتى �لآن.
وكان قيادي بارز من طالبان قتل 
�لدفاع  ق�����و�ت  ن�����ش��ب��ت��ه  ك��م��ني  يف 
و�لأمن �لوطني �لفغانية يف �شمال 

هذ� �لإقليم �لأ�شبوع �ملا�شي.

الأمم املتحدة تتهم كوريا
 ال�شمالية بالتحايل على العقوبات 

••  االمم املتحدة -اأ ف ب:

ذكر تقرير لالأمم �ملتحدة �أن كوريا �ل�شمالية تتحايل على �لعقوبات �لدولية 
عرب ت�شدير �لفحم و�ل�شلب وب�شائع �خرى مينع ت�شديرها مبوجب عقوبات 
�لعام  دولر  مليون   200 بنحو  يانغ  بيونغ  على  ع��اد  ذل��ك  و�ن  �ملتحدة  �لأمم 
كوريا  �ن  بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  عليه  �طلعت  �ل��ذي  �لتقرير  و����ش��اف  �ملا�شي. 
“تتابع ت�شدير تقريبا كل �لب�شائع �ملحظورة يف �لقر�ر، وقد بلغت  �ل�شمالية 
200 مليون دولر بني كانون �لثاين يناير و�أيلول �شبتمرب  �إير�د�تها حو�ىل 
�ملتحدة  �لأمم  خ���رب�ء  م��ن  جمموعة  �ع��دت��ه  �ل���ذي  �لتقرير  وه���ذ�   .»2017
 15 �ل���  �ل���دول  �إىل  ت�شليمه  مت  ق��د  �لعقوبات  تطبيق  م��ن  بالتحقق  �ملكلفني 
“جهد� من�شقا بني �لدول  �أن  �لأع�شاء يف جمل�س �لأمن. و�شدد �خلرب�ء على 

�لأع�شاء هو �مر حا�شم للت�شدي لهذه �لأن�شطة غري �مل�شروعة �ملتف�شية«.
و��شار �لتقرير �ي�شا �إىل وجود م�شاريع تعاون ع�شكري مع كوريا �ل�شمالية مت 

ر�شدها يف �أفريقيا كما ويف منطقة �آ�شيا و�ملحيط �لهادئ.
من  �لع�شكري  �لتعاون  على  دليل  على  �ملتحدة  �لمم  خ��رب�ء  فريق  عر  كما 
وتوفري  �ل�شورية  �لكيميائية  �ل�شلحة  بر�مج  لتطوير  �ل�شمالية  كوريا  جانب 

�شو�ريخ بال�شتية مليامنار.
“كوميد”  �شركة  �لتعاون مع  تو��شالن  �شوريا وميامنار  �ن  �لتقرير  وجاء يف 
�در�جها  و�لتي مت  �لبالد  �ل�شلحة يف  لت�شدير  �شركة  �كرب  �ل�شمالية  �لكورية 

على لئحة �شود�ء لالأمم �ملتحدة.
وك�شف فريق �خلرب�ء عن �أكر من 40 �شحنة مل يتم �لإبالغ عنها �شابقا من 
كوريا �ل�شمالية بني عامي 2012 و2017 ملركز �لدر��شات و�لأبحاث �لعلمية 

�ل�شوري، وهو مركز رئي�شي للربنامج �لكيميائي �ل�شوري.
لبيونغ  �لع�شكري  �لتعاون  ب�شاأن  جوهرية  جديدة  �أدل��ة  عن  �لتحقيق  وك�شف 
يانغ مع دم�شق، مبا يف ذلك ثالث زيار�ت على �لأقل لفنيني كوريني �شماليني 
وف��د فني  بها  ق��ام  زي��ارة  �ن  �لتقرير �ىل  و����ش��ار   .2016 �لعام  �شوريا يف  �إىل 
ة،  كوري �شمايل يف �آب �غ�شط�س 2016 �شملت “نقل �شمامات ُمقاِوَمة خا�شّ

ومو�زين حر�رة معروفة بانها ُت�شتخَدم يف بر�مج �ل�شلحة �لكيميائية«.

اجلي�س الأملاين يطالب با�شرتاتيجية وا�شحة يف مكافحة داع�س

بورما تنفي وجود مقابر جماعية يف راخني 
مقتل  �ىل  �أدت  �غ�شط�س  �آب   28

19 �إرهابيا.
 19 “عر ع��ل��ى ج��ث��ث  و�أ����ش���اف 
مدفونة”  �جلثث  كانت  �إره��اب��ي��ا  
حول  تفا�شيل  �إع���ط���اء  دون  م��ن 

موقع �و طبيعة �ملقابر.
متهمة  �ل����ب����ورم����ي����ة  و�ل������ق������و�ت 
عرقية  تطهري  بعملية  ب��ال��ق��ي��ام 
�لذين  �مل�شلمني  �لروهينغا  �شد 
منهم  �ل����ف����ا   700 ح�������و�ىل  ف����ر 
�آب  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ  ب��ن��غ��الد���س  �ىل 

�غ�شط�س.
ون���ف���ى �جل���ي�������س �ل���ب���ورم���ي هذه 
�ن������ه نفذ  م������وؤك������د�  �لت�����ه�����ام�����ات 
�ملتمردين  �شد  حم���دودة  عملية 
�لروهينغا لكنه مينع ن�شر تقارير 
�لو�شول  م��ن  دول��ي��ني  وحمققني 

�ىل منطقة �لنز�ع.
و�لقي�����ود �ل�شارم����ة �لتي تفر�شها 
�لع���الم،  و���ش�����ائ��ل  ع��ل��ى  ب���ورم���ا 
جت����ع����ل م�����ن �ل�������ش���ع���ب �ل����ت����اأك����د 
�لالجئني  ����ش���ه���اد�ت  ���ش��ح��ة  م���ن 
و�لذين  بنغالد�س،  يف  �لروهينغا 
ب���المم �ملتحدة  دف��ع��ت رو�ي��ات��ه��م 
�لبورمية  �ل�����ق�����و�ت  �ت����ه����ام  �ىل 
عرقي”  “تطهري  بحملة  بالقيام 

حمتمل.
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عربي ودويل

�أعلنت  �أن  بعد  �أمله  خيبة  عن  تر�مب  دونالد  �لمريكي  �لرئي�س  عرب 
�شحب  ماكفارلند  ت��ي.  ك��ي.  �لقومي  �لم��ن  مل�شت�شار  �ل�شابقة  �لنائبة 
تر�شيح  و�أث���ار  �شنغافورة.  �ىل  �لمريكية  �ل�شفرية  ملن�شب  تر�شيحها 
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �ع�شاء  طرح  �ن  بعد  �جل��دل  للمن�شب  ماكفارلند 
�إذ� كانت على �طالع باملحادثات �لتي جرت بني �ل�شفري  ت�شاوؤلت عما 
لالأمن  �ل�شابق  و�مل�شت�شار  كي�شلياك  �شريغي  و��شنطن  ل��دى  �لرو�شي 
مكتب  على  ك��ذب  ب��اأن��ه  فلني  و�أق���ر   .2016 يف  فلني  مايكل  �ل��ق��وم��ي 
�لتحقيقات �لفدر�يل ب�شاأن تلك �للقاء�ت يف كانون �لأول دي�شمرب، بعد 
تر�شيح  ومت  ��شهر.  قبل  نف�شها  �لق�شية  خلفية  على  تر�مب  �أقاله  �ن 
�لمن  يف  مهامها  م��ن  ��شتقالتها  بعد  �ل�شفرية  ملن�شب  م��اك��ف��ارلن��د 
�لقومي يف �عقاب تويل �ت�س �آر ماكما�شرت �ملن�شب خلفا لفلني. وتر�شيح 
جمل�س  �أع���اده  م��اي��و،  �ي��ار  يف  تقدميه  مت  �ل��ذي  للمن�شب  ماكفارلند 
�ل�شيوخ �ىل �لبيت �لبي�س مطلع �ل�شهر �ملا�شي -- ليعاد تر�شيحها بعد 
�أ�شبوع. ويف بيان ن�شر �جلمعة قال تر�مب �ن ماكفارلند، وهي حمللة 
�خبارية �شابقة يف �شبكة فوك�س نيوز، خدمت �لد�رة بامتياز لكنه �تهم 
تعيني  �ل�شروع يف  بال�شيا�شة بدل من  �للعب  باختيار  �لدميوقر�طيني 
مر�شحة تتمتع بالكفاءة يف من�شب مهم جد�. و�أ�شاف �أمتنى ل كي تي 
�لأف�شل عندما ت�شتخدم حكمتها ومهارتها كمعلقة كي ت�شرح لل�شعب 

�لمريكي كيف نعيد �لعظمة لل�شيا�شة �خلارجية �لمريكية.

�ندلع حريق يف �أحد �أكرب �مل�شت�شفيات يف كوريا �جلنوبية، �شباح �م�س 
�ملر�شى وعائالتهم  300 من  �إج��الء ح��و�يل  �إىل  �أدى  �ل�شبت، مما 
ملا  �إ�شابات، طبقاً  وقوع  �أنباء عن  ترد  لكن مل  �مل�شت�شفى،  وموظفي 

ذكرته �شبكة “كيه بي �إ�س وورلد” �لإذ�عية �لكورية �جلنوبية.
ن�����ش��ب يف م�شت�شفى  �ل����ذي  �أن �حل��ري��ق  �لإط���ف���اء  ���ش��ل��ط��ات  وت��ع��ت��ق��د 
“�شيفري�ن�س” يف منطقة “�شني ت�شون” يف غرب �شيوؤول، جنم عن 
خلل يف د�ئرة كهربائية يف �أحد �ملطاعم يف �لطابق �لثالث من �ملبنى 
�لرئي�شي. و�ندلع �حلريق يف حو�يل �ل�شاعة �ل� 07:56 �شباحاً، ومت 
�إخماده متاماً يف �ل�شاعة �ل� 10 �شباحاً، ووفقاً لل�شلطات مل ي�شب 
�أحد، لكن 8 �أ�شخا�س كانو� د�خل �ملبنى ��شتن�شقو� دخان �حلريق ومت 
نقلهم �إىل �أق�شام �أخرى يف جممع �مل�شت�شفى. ويعتقد �مل�شوؤولون �أن 
�إىل �خلام�س  �لثاين  بع�س �لدخان م��از�ل موجود�ً يف �لطو�بق من 

من �ملبنى، لكنه مل ينت�شر �إىل �أعلى من ذلك.
وياأتي ن�شوب �حلريق بعد حريق قاتل �ندلع يف مبنى جتاري يف “جيه 
ت�شون” مبقاطعة �شمال “ت�شونغ ت�ُشنغ” يف دي�شمرب)كانون �لأول( 
�آخر يف م�شت�شفى يف  29 �شخ�شاً، وحريق  �ملا�شي و�أ�شفر عن مقتل 
مدينة “مرييانغ” مبقاطعة جنوب “كيونغ �شانغ” �ل�شهر �ملا�شي، 

و�أ�شفر عن مقتل 40 �شخ�شاً.

لل�شيا�شة  لرو�شيا  و�ملناه�س  �حل��رب��ي  بالطابع  �م�س  رو�شيا  ن��ددت 
�لنووية �لمريكية �لتي ن�شرت يف تقرير جديد �جلمعة، حمذرة من 
�نها �شتتخذ �لجر�ء�ت �لالزمة” ل�شمان �أمنها يف مو�جهة �لوليات 

�ملتحدة.
�لوىل، يربز  �لقر�ءة  بيان من  �لرو�شية يف  وز�رة �خلارجية  وقالت 
عن  معربة  �لوثيقة  لهذه  لرو�شيا  و�ملناه�س  �حلربي  �لطابع  جليا 

خيبة �ملها �ل�شديدة.
�لتي  �ملقاربات  بالعتبار  بالطبع  ناأخذ  �ن  يجب  �ل���وز�رة  و��شافت 
�لالزمة  �لج���ر�ء�ت  و�تخاذ  و��شنطن  يف  حاليا  بها  �لتد�ول  يجري 
ل�شمان �مننا. و�أعلنت �لوليات �ملتحدة �جلمعة �نها تريد �متالك 
��شلحة نووية جديدة �شعيفة �لقوة م�شرية ب�شكل خا�س �ىل �عادة 
ت�شلح رو�شيا يف هذ� �ملجال. وهذ� �لعالن يثري خماوف لدى �خلرب�ء 

من ��شتئناف �نت�شار �ل�شلحة وخماطر �كر لندلع نز�ع نووي.
من جهتها نددت مو�شكو �ل�شبت مبحاولة �لت�شكيك بحقها يف �لدفاع 
عن �لنف�س قائلة ناأمل يف �ن تبقى و��شنطن مدركة مل�شتوى �خلطر 
�لتخطيط  نظر  وجهة  م��ن  �لتوجيهات  ه��ذه  ت�شكله  �ل��ذي  �ملرتفع 

�لع�شكري �لعملي.

عوا�صم

واشنطن

مو�سكو

�سيوؤول

توجيه اتهامات لرو�شي مرتبط بجماعة م�شلحة 
•• مو�صكو-رويرتز:

قال م�شوؤول ق�شائي يف منطقة د�غ�شتان �لرو�شية �إن �ل�شلطات تتهم رجال 
�لقانون وذلك  رو�شيا بوجود �شالت تربطه بجماعة م�شلحة خارجة عن 
بعد �أعو�م من بدء جهوده مل�شاعدة عائالت يف �إقناع �أبنائها �لذين جندهم 

تنظيم د�ع�س �لإرهابي برتك �ملت�شددين ومغادرة �شوريا.
و�أكد �مل�شوؤول �أن �ل�شرطة �ألقت �لقب�س على كاظم نور جمومدوف )63 
�إىل د�غ�شتان حيث جرى �حتجازه  �لأربعاء ثم نقل  عاما( يف مو�شكو يوم 
ر�شميا يوم �خلمي�س لتهامه بامل�شاركة يف جرمية لها �شلة بجماعة م�شلحة 

خارجة عن �لقانون يف رو�شيا و�خلارج.
�لن�شمام  بعدم  �ل�شبان  بع�س  �أقنع  �أن  بعد  جم��وم��دوف  ن��ور  �شيت  وذ�ع 
برتك  �أبنائها  �إقناع  على  �لعائالت  وم�شاعدة  �لإ�شالمية  �لدولة  لتنظيم 
�لتنظيم �ملت�شدد يف �شوريا كما �شاعد �بنه مار�ت على ترك �لتنظيم ومغادرة 

�شوريا.
�إن��ه �ن�شم  �أوكر�نيا  وق��ال م��ار�ت )33 عاما( لرويرتز يف يوليو متوز من 

لد�ع�س يف عام 2013 لكنه غري ر�أيه بعد ذلك بعامني.
و�أ�شاف �أنه عرب �حلدود �ل�شورية �إىل تركيا و��شتقر به �حلال يف �أوكر�نيا 
دون �أن يلحظ �أحد وذلك بف�شل وقف تبادل معلومات �ملخابر�ت بني كييف 
ومو�شكو بعد �أن �شمت رو�شيا �شبه جزيرة �لقرم �إىل �أر��شيها عام 2014.
�أعمال  �ل�شرطة �لقب�س على �شقيق ملار�ت يدعى �شامل، وهو رجل  و�ألقت 
يف منطقة مو�شكو، لإر�شاله �أمو�ل ل�شقيقه مل�شاعدته يف �خلروج من �شوريا 

ووجهت له �ل�شلطات تهمة متويل �لإرهاب.
و�متنع �مل�شوؤول �لق�شائي يف د�غ�شتان عن �لتعليق عند �شوؤ�له ب�شاأن �لتهم 

�لأخرى �ملوجهة �إىل نور جمومدوف.

ق�سف اإ�سرائيلي ي�ستهدف موقعني للق�سام جنوب غزة

وا�شنطن ت�شتعد خلطة �شالم رغم املقاطعة الفل�شطينية

القوميون يف كور�شيكا يحاولون التعبئة  

تنديد با�شتخدام تركيا »القوة املميتة« يف �شد النازحني  

عملية ع�شكرية عراقية لتطهري �شحراء الأنبارم�شوؤول اأمريكي: داع�س �شيظل م�شكلة
هذ� ل يعني �أن د�ع�س ل ي�شّكل م�شكلة. ف�شتظل فلول 
ول  عنها  نغفل  �أن  ميكننا  ول  م�شتمرة،  م�شكلة  د�ع�س 
�ملا�شي  يف  �رتكبناها  �ل��ت��ي  �لأخ��ط��اء  ن��ك��رر  �أن  ميكننا 
�لأمريكية  �لقو�ت  �شحب  �لتنبه، ومت  قللنا من  عندما 
د�ع�شفي  م��ا ح��دث ظهور  ور�أي��ن��ا  �ل��ع��ر�ق  م��ن  بالكامل 
بقايا  م��ن  �نبثق  فد�ع�س  ق�شرية،  زمنية  ف��رتة  خ��الل 

تنظيم �لقاعدة يف �لعر�ق«.
تركز�ن  و�ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  “�حلكومتان  و�أ���ش��اف 
�لتي ي�شكلها تنظيم د�ع�س يف  على �لتهديد�ت �لأمنية 
مع  �ل�شعبي  �حل�شد  ميلي�شيا  م�شاألة  وناق�شنا  �لعر�ق، 

�حلكومة �لعر�قية«. 

••وا�صنطن-وكاالت:

�أكد نائب وزير �خلارجية �لأمريكي جون �شوليفان، �أن 
�إعالن رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي يف دي�شمرب 

هزمية د�ع�س ل يعني �أن �لتنظيم �نتهى ب�شكل كامل.
و�أربيل  ل��ب��غ��د�د  زي��ارت��ه  خ��الل  �شوليفان  ح��دي��ث  و�أت���ى 

�لأ�شبوع �ملا�شي.
وق�����ال رد�ً ع��ل��ى ����ش���وؤ�ل ع���ن �ل��ق��ل��ق م���ن ت�����ش��اع��د دور 
�مليلي�شيات �ل�شيعية يف �لعر�ق بعد هزمية د�ع�س: “لقد 
�لق�شاء  دي�شمرب  �أول  يف  �لعبادي  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعلن 
لكن  �ل��ع��ر�ق،  يف  �لز�ئفة  د�ع�س  خالفة  ي�شمى  ما  على 

•• بغداد-وكاالت:

�م�س  �لفالحي  حممود  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �لأن��ب��ار  عمليات  قائد  �أع��ل��ن 
�ل�شبت، عن �نطالق عملية عر�قية و��شعة لتطهري �شحر�ء �لأنبار 

باجتاه �حلدود �ل�شعودية غربي �ملحافظة.
�لع�شائري  و�حل�شد  و�ل�شرطة  �جلي�س  “قطعات  �إن  �لفالحي  وقال 
وقو�ت �حلدود باإ�شناد من طري�ن �جلي�س و�لتحالف �لدويل، بد�أت 
�شباح �م�س، بعملية و��شعة لتطهري �شحر�ء �لأنبار باجتاه �حلدود 
�لعر�قية �ل�شعودية«. و�أ�شاف �لفالحي �أن �لعملية تهدف �ىل تدمري 

خمابئ د�ع�س وم�شافاتهم يف �ل�شحر�ء �لغربية لالأنبار.
�أع��د�د�ً من عنا�شر  يذكر �أن �شحر�ء �لأنبار �لغربية �لو��شعة ت�شم 

فيما  �ملحافظة،  يف  �مل��ح��ررة  �مل���دن  م��ن  هروبهم  بعد  د�ع�����س  تنظيم 
تو��شل �لقو�ت �لأمنية مطاردتهم للق�شاء عليهم.

“يونامي”،  �ل��ع��ر�ق  مل�شاعدة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  �أعلنت  ذل��ك،  �ىل 
�أعمال  �آخرين، جر�ء   250 و�إ�شابة  115 مدنياً عر�قياً  عن مقتل 
�لإرهاب و�لعنف و�لنز�ع �مل�شلح �لتي وقعت يف �لعر�ق خالل �ل�شهر 

�ملا�شي.
�إن بغد�د  �لعر�قي،  �لإع��الم  بيان لها، نقلته وكالة  �لبعثة يف  وقالت 
 323 �ملدنيني  �ل�شحايا  جمموع  بلغ  حيث  ت�����ش��رر�ً،  �لأك���ر  كانت 
�شخ�شاً، 90 قتياًل و233 جريحاً، ثم تلتها حمافظة دياىل، حيث 
�شقط 8 قتلى و15 جريحاً، ثم حمافظة نينوى، حيث �شهدت مثتل 

13 �شخ�شاً و�إ�شابة 7 �آخرين.

�لتنفيذية” حلزب تالموين، كور�شيكا ليبري�.
وتعترب �و�شاط �ل�شلطة �لقليمية للجزيرة، �ن وجود 
بريي لي�س حياديا، �نه يثري �لعاطفة ويطرح �أ�شئلة .

و�وجز كريتيوز ر�أيه بالقول �ن ح�شور �لزعيم �ل�شابق 
جل��ب��ه��ة �ل��ت��ح��ري��ر �ل��وط��ن��ي �ل��ك��ور���ش��ي��ك��ي��ة مي��ك��ن �ن 
يعترب ظل و�شاية فوق �شلطة تالموين و�شيميوين، 
�ملطالب  م��ن  ع��دد  ل�شتبعاد  ب��اري�����س  ت�شتخدمه  و�ن 

�لقومية.

برئا�شة  �ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  يف  �هلل  ر�م  مدينة 
�لرئي�س حممود عبا�س.

و�شيكون هذ� �أول �جتماع تعقده �للجنة �لتنفيذية منذ 
�نعقاد �ملجل�س �ملركزي ملنظمة �لتحرير يف 14 و15 
�ل�شحافة  وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  �ملا�شي،  �ل�شهر  من 

�لفل�شطينية “�شفا«.
�لتنفيذية �شائب عريقات يف  �للجنة  �شر  �أم��ني  و�أك��د 
ت�شريحات �إذ�عية، �أن �جتماع �للجنة �شيبحث “و�شع 

�آليات لتنفيذ قر�ر�ت �ملجل�س �ملركزي«.
بجدية  “تاأخذ  �لتنفيذية  �للجنة  �أن  عريقات،  وذك��ر 
خا�شة  �لأهمية  ذ�ت  �مل��رك��زي  �ملجل�س  ق���ر�ر�ت  عالية 
على �شوء ��شتمر�ر �لإد�رة �لأمريكية مبحاولة فر�س 
�لقد�س و�لالجئني  �إ�شقاط ملفي  �حللول من خالل 

عن طاولة �ملفاو�شات«.

•• اجاك�صيو-اأ ف ب:

قوتهم  �إثبات  �لكور�شيكيون  �لقوميون  �لقادة  يحاول 
خالل تظاهرة ينظمونها يف �جاك�شيو حلمل �لرئي�س 
�مي��ان��وي��ل م��اك��رون ع��ل��ى ف��ت��ح ح���و�ر ح���ول مطالبهم 

باحلكم �لذ�تي، قبل ثالثة �أيام من زيارته للجزيرة.
لل�شعب  و�لح�����رت�م  “�لدميوقر�طية  ���ش��ع��ار  وخ��ل��ف 
من  �ملدعومة  �لتظاهرة  ه��ذه  تهدف  �لكور�شيكي”، 
�حلركات  وخمتلف  وهيئات  نقابات  ت�شم  جمموعة 
ت��ع��ب��ئ��ة �شعبية  �ل��رئ��ي�����س، ع���رب  �إق���ن���اع  �ل��ق��وم��ي��ة، �ىل 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ق��ال  كما  ح��و�ر،  بفتح  و�شلمية، 
�لتنفيذي،  للمجل�س  �ل��ذ�ت��ي  للحكم  �مل��وؤي��د  �لرئي�س 

جيل �شيميوين.
هذه  تفويت  يف  يكمن  �ل�شيا�شي  �خل��ط��ر  �ن  و����ش��اف 
�للحظة حيث مل تكن �لظروف موؤ�تية كما هي �لن 

لت�شوية على �على �مل�شتويات للم�شاألة �لكور�شيكية.
وقال �شيميوين �ن هذه �لتظاهرة رد على عدم ت�شلم 
ردود تتعلق بكل �مللفات تقريبا” �لتي قدمها �ل�شبوع 
�ىل  تالموين  ج��ان غي  باري�س مع حليفه  �ملا�شي يف 
رئي�س �لوزر�ء �دو�ر فيليب و�ىل رئي�س جمل�س �ل�شيوخ 
جري�ر لر�شيه. ومن تلك �مللفات، �لإ�شرت�ك يف ��شفاء 
و�لتقارب  �لكور�شيكية،  �للغة  على  �لر�شمية  �ل�شفة 

و�لعفو عن �ل�شجناء، و�در�ج كور�شيكا يف �لد�شتور.
بعد هذه �لجتماعات، فوجئ ق�شر ماتينيون على ما 

�ملحيطون  وذكر  �لقوميني.  �لنو�ب  �أمل  بخيبة  يبدو 
بناء:  ح��و�ر  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ع  فيليب ح�شل  ب���ادو�ر 
�إننا  و�ف��ق كل ط��رف على  ل���الآر�ء،  �لتبادل  ه��ذ�  وبعد 
دخلنا مرحلة �شيا�شية جديدة. و�أخذ ق�شر �ملاتينيون 
�للقاء�ت،  هذه  تلت  �لتي  �لتظاهر  �ىل  بالدعوة  علما 
معربا يف �لوقت نف�شه عن �لمل يف �ن ي�شتمر �حلو�ر 
�لذي بد�أ بني �حلكومة و�لهيئة �لتنفيذية �لكور�شيكية 

�ملحلية.
ويف ق�شر �لليزيه حيث مل يكتمل بعد جدول �عمال 
�لرئي�س خالل زيارته �لثالثاء و�لأربعاء �ىل كور�شيكا، 

ل يز�ل �لوقت متاحا لالنتظار و�ملر�قبة.
ومن �ملتوقع �ن ت�شم �لتظاهرة �لتي توؤدي �ىل زيادة 
�لرئي�س  ب��ريي  �شارل  �شيميوين،  جيل  موقف  تعقيد 
�ل�شابق جلبهة �لتحرير �لوطنية �لكور�شيكية، �حلركة 
�مل�شلحة �ملطالبة بال�شتقالل و�لتي نفذت عدد� كبري� 

من �لعتد�ء�ت.
وميكن �ن ي�شكل �حل�شور �ملعلن ل�شارل بريي �إحباطا 
باأن  كريتيز  كز�فييه  �ل�شيا�شي  �لعامل  وذكر  للبع�س. 
هذه �ل�شخ�شية �لتي متثل �لعنف �ل�شري جت�شد �شر 

�ملنظمات �ل�شرية.
عام  �جتماع  خالل  �لطليعة  يف  بريي  �شارل  ظهر  قد 
يف  يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون   27 يف  للتظاهرة،  ل��الإع��د�د 
ل�شحيفة  �خلمي�س  ن���ادرة  مقابلة  يف  و�ع��ل��ن  ك��ورت��ي، 
�للجنة  يف  من�شب  ��شتعادة  �ليومية  ك��ور���س-م��ات��ان 

•• عوا�صم-وكاالت:

عن  للك�شف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ت�شتعد 
تدهور  رغم  �لإ�شر�ئيلية،  �لفل�شطينية  �ل�شالم  خطة 
تر�مب  �إعالن  بعد  �لأمريكية  �لفل�شطينية  �لعالقات 

�لقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل. 
�إن م�شوؤوًل كبري�ً  �لعا�شرة  �لإ�شر�ئيلية  �لقناة  وقالت 
بالإد�رة �لأمريكية �أكد �أن �لدول �ملعنية بعملية �ل�شالم 
تنتظر خطة و��شنطن موؤكدة ��شتعد�دها للعمل حتت 

�إطار �خلطة. 
�لأو�شط  لل�شرق  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  م��ب��ع��وث  و�أك����د 
جي�شون غرينبالت، �أن �جلهود م�شتمرة لدفع عملية 

�ل�شالم �لفل�شطينية �لإ�شر�ئيلية قدماً. 
وقال �ملبعوث �لأمريكي، �إن �لوليات �ملتحدة ملتزمة 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لطرفني،  ب��ني  د�ئ��م  �شالم  �إىل  بالتو�شل 
�خل��ط��ة م���ا ز�ل����ت حت���ت �ل��ب��ح��ث ل��و���ش��ع ك��اف��ة نقاط 
�لطاولة وحث �لطرفني على �جللو�س  �خلالف على 

معاً جمدد�ً. 
غرينبالت:  �أك��د  �ملا�شي،  �أول(  )ك��ان��ون  دي�شمرب  ويف 
�أن �إعالن  م�شيفاً  “مل نتخذ موقفاً ب�شاأن �حلدود”. 
“ل  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل  عا�شمة  �ل��ق��د���س  مبدينة  �لع����رت�ف 

يحدد م�شبقاً حدود �ل�شيادة �لإ�شر�ئيلية يف �لقد�س«.
وتتناق�س ت�شريحات غرينبالت، هذه مع ت�شريحات 
�ل��رئ��ي�����س ت���ر�م���ب، خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ع رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو يف د�فو�س، يف دي�شمرب 
�ل���ق���د����س عن  �أزل����ن����ا م���و����ش���وع  “لقد  وق�����ال خ��الل��ه��ا 

�لطاولة«.
�أن  ��شمه،  عن  �لك�شف  رف�س  �أمريكي  م�شوؤول  و�أك��د 
للك�شف  �لر�شمي  �ملوعد  حت��دد  مل  �لأمريكية  �لإد�رة 
عن خطة �ل�شالم، م�شري�ً �إىل �أن �لإعالن عن �خلطة 

�أ�شبح قريباً.
و�أ�شار غرينبالت �إىل �أن �لعرت�ف �لأمريكي بالقد�س 
�ل�شالم.  عملية  لإن��ه��اء  يهدف  ل  لإ�شر�ئيل  عا�شمة 

�لأمريكي ينهي  �لقر�ر  �أن  �لفل�شطينيون  فيما يعترب 
للعملية  �لأمريكية  �لو�شاطة  وينهي  �لدولتني  ح��ل 

ب�شكل كامل.
�لإ�شر�ئيلي  �حل���رب���ي  �ل���ط���ري�ن  ق�����ش��ف  ذل�����ك،  �ىل 
�جلناح  �لق�شام،  لكتائب  موقعني  �ل�شبت،  �م�س  فجر 

�لع�شكري حلركة حما�س، جنوب قطاع غزة.
�لحتالل  ط��ائ��ر�ت  �أن  فل�شطينية،  م�����ش��ادر  و�أك����دت 
ب���اجت���اه موقعني  4 ����ش���و�ري���خ ع��ل��ى �لأق������ل  �أط��ل��ق��ت 
ما  �لقطاع،  جنوب  رفح  مدينة  غرب  �لق�شام  لكتائب 
�أحلق �أ�شر�ر�ً مادية باملوقعني دون �لإعالن عن وقوع 

�إ�شابات، وفقاً ملا ذكرته وكالة “معاً” �لإخبارية.
�أن  �لإ�شر�ئيلي،  �لحتالل  جي�س  �أعلن  �لأول  و�أم�س 
�شاروخاً �أطلق من قطاع غزة �شقط يف منطقة مفتوحة 
باملجل�س �لإقليمي �لإ�شر�ئيلي �ملحيط بالقطاع، وحمل 

حركة حما�س �مل�شوؤولية عن �لق�شف.
�جلي�س  �إن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة،  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  ذل����ك،  �ىل 
فل�شطينيني  �شبعة  �عتق����ل  �لإ�ش����ر�ئيلي  �لحت��������الل 
ع��ل��ى �لأق������ل، �ل���ي���وم �ل�����ش��ب��ت، خ���الل ح��م��ل��ة مطاردة 
�ل�شفة  ���ش��م��ال  ج��ن��ني  يف  فل�ش������طيني  ل�����م��ط��ل�����وب 

�لغربية.
وذكرت �مل�شادر �أن قو�ت من �جلي�س �قتحمت ع�شر�ت 
ب��ل��دت��ني جم���اورت���ني يف جنني،  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف  �مل���ن���ازل 
�أحمد  �شكانها بحثاً عن فل�شطيني يدعى  و��شتجوبت 
جر�ر تتهمه بقتل �إ�شر�ئيلي يف عملية �إطالق نار قرب 

نابل�س قبل �شهر.
وبح�شب �مل�شادر، فاإن تلك �لقو�ت طوقت منزًل بعدد 
كبري من �لآليات وطلبت خروج جر�ر من د�خل �ملنزل 
قبل �أن تقوم باقتحام �ملنزل دون �أن تعر على �ملطلوب 

�ملذكور.
�أ�شفرت عن  و�ندلعت مو�جهات خالل حملة �جلي�س 
�ملطاطي  بالر�شا�س  �لفل�شطينيني  من  ع��دد  �إ�شابة 

وحالت �ختناق، وفق �مل�شادر �لفل�شطينية. 
يف  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  وجتتمع  ه��ذ� 

لوكالة  و�ك���د  �ل��ف��ك��رة.  ه��ذه  �شيميوين  جيل  ورف�����س 
فر�ن�س بر�س لي�س ثمة �ي ظل لو�شاية فوق ر�أ�شي.

�ل�شكك  ب���اإع���الن  يتمثل  �لآخ����ر  �خل����الف  وم��و���ش��وع 
متولها  �لتي  �لعامة  �ل�شركة  �لكور�شيكية،  �حل��دي��د 
قطار�ت  ت�شيري  عن  �لأرب��ع��اء  �لكور�شيكية،  �جلماعة 
قطار�ت  جميع  على   50% بن�شبة  وخف�س  ��شافية 
�خل��ط��وط �ل��ك��ب��رية �ل�����ش��ب��ت مب��ن��ا���ش��ب��ة �ل��ت��ظ��اه��رة يف 

�جاك�شيو.

�للجنة  كلف  �لتحرير  ملنظمة  �ملركزي  �ملجل�س  وك��ان 
�لفل�شطيني  �لع���رت�ف  بتعليق  للمنظمة  �لتنفيذية 
على  فل�شطني  ب��دول��ة  �عرت�فها  ح��ني  �إىل  باإ�شر�ئيل 
حدود عام 1967، و�إلغاء قر�ر �شم �لقد�س �ل�شرقية 

ووقف �ل�شتيطان.
وذكر �ملجل�س �ملركزي يف قر�ر�ته، �أن “�لهدف �ملبا�شر 
�لنتقال  يتطلب  مم��ا  فل�شطني  دول���ة  ��شتقالل  ه��و 
�لدولة  �إىل مرحلة  �لذ�تي  من مرحلة �شلطة �حلكم 
وبدء جت�شيد �شيادة دولة فل�شطني بعا�شمتها �لقد�س 

�ل�شرقية على حدود عام 1967«.
كما دعا �إىل وقف �لتن�شيق �لأمني مع �إ�شر�ئيل بكافة 
�لقت�شادية  �لتبعية  عالقة  من  و�لنفكاك  �أ�شكاله، 
من  و�لطلب  �لقت�شادي  باري�س  �تفاق  كر�شها  �لتي 

�للجنة �لتنفيذية �لبدء يف تنفيذ ذلك.

�شبع  ن��ح��و  م��ن��ذ  �مل�شتمر  �ل���ن���ز�ع  م��ن 
نقل  �ىل  �لآن  ت�شعى  لكنها  ���ش��ن��و�ت، 
�جلانب  على  خميمات  �ىل  �لنازحني 
ي�شت�شيف  بينما  ل��ل��ح��دود.  �ل�����ش��وري 
لبنان �أكر من مليون لجئ، و�لأردن 
ويغلق  م�����ش��ج��ل��ني.  �ل��ف��ا   630 ن��ح��و 
�أمام  حدودهما  �أي�شا  �لبلد�ن  ه��ذ�ن 
�ل���ن���ازح���ني. و����ش���ددت ف��ق��ي��ه ع��ل��ى �أن 
�آمنة  ل��ي�����ش��ت  ���ش��وري��ا  يف  “�لظروف 

لعودة �لالجئني«.

م�شيفة “على تركيا �أن ت�شمح لآلف 
�ليائ�شني �لذين يلتم�شون  �ل�شوريني 

�للجوء بعبور �حلدود«.
وي��خ��و���س �ل��ن��ازح��ون رح��ل��ة خطرية 
�مناً.  �أكر  �لو�شول �ىل مناطق  قبل 
وقال بع�شهم �إنهم يدفعون للمهربني 
مبالغ قد ت�شل �ىل ثمانية �آلف دولر 
لل�شخ�س �لو�حد للو�شول �إىل تركيا. 
�أر��شيها �أكر  وت�شت�شيف تركيا على 
من ثالثة ماليني لجئ �شوري فرو� 

ق�شم  م��دي��رة  نائبة  ع��ن  �لبيان  ونقل 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط يف ه��ي��وم��ن ر�يت�س 
�ل�شوريني  �إن  قولها  فقيه  مل��ا  ووت�����س 
بحثاً  �لرتكية  �حل��دود  �إىل  �لهاربني 
ع��ن �لأم����ان و�ل��ل��ج��وء ُي��ج��ربون على 
�لعودة مرة �أخرى بالر�شا�س و�إ�شاءة 

�ملعاملة«.
جنحو�  لج��ئ��ني  ع��ن  �ملنظمة  ونقلت 
�أي�����ار مايو  ب���ني  ت��رك��ي��ا  �إىل  ب��ال��ع��ب��ور 
 2017 دي�����ش��م��رب  �لأول  وك����ان����ون 
ق��ول��ه��م �إن ح��ر���س �حل����دود �لت����ر�ك 
تعر�شو�  و�أن��ه��م  عليهم  �لنار  �أطلقو� 
من  و�حل��رم��ان  و�لح��ت��ج��از  لل�شرب 

�مل�شاعدة �لطبية.
حر�س  ن���ري�ن  �إن  �شخ�شاً   13 و�أف����اد 
ع�شرة  مقتل  “عن  �أ���ش��ف��رت  �حل����دود 

�أ�شخا�س، بينهم طفل«.
�حلكومة  على  �أن  �ملنظمة  و�ع��ت��ربت 
موحدة  تعليمات  ت�شدر  �أن  �لرتكية 
نقاط  جميع  يف  �حل����دود  ح��ر���س  �إىل 
�ملميتة  �لقوة  ��شتخد�م  بعدم  �لعبور 
�أن���ه ل  �ل��ل��ج��وء، م�����ش��ددة  �شد طالبي 
يجوز �إ�شاءة معاملة �أي طالب جلوء.

�لق�شرية،  �لإع�����ادة  ب�حظر  وط��ال��ب��ت 

•• بريوت-اأ ف ب:

ر�يت�س  “هيومن  م��ن��ظ��م��ة  �ن��ت��ق��دت 
تركيا  ب�����ي�����ان  يف  �م�����������س  ووت�س” 
ل���ش��ت��خ��د�م��ه��ا �ل����ق����وة �مل��م��ي��ت��ة �شد 
�لذين يحاولون  �ل�شوريني  �لنازحني 
�لعبور �إىل �أر��شيها، ودعت �أنقرة �إىل 
�حلدود  وفتح  ق�شرياً  �إع��ادت��ه��م  وق��ف 
ر�شا�س  �ن  �ملنظمة  وقالت  �أمامهم. 
حر�س �حلدود �لت��ر�ك ت�شبب خالل 
ع�شرة  مب���ق���ت���ل  �لخ���������رية  �ل�����ش����ه����ر 
�أن  �مل��ت��ح��دة  �أ���ش��خ��ا���س. وت��ق��در �لأمم 
�أكر من 272 �ألف �شخ�س فرو� من 
�شمال  يف  �دل���ب  حمافظة  يف  �مل��ع��ارك 
غ����رب ����ش���وري���ا ح��ي��ث ت��خ��و���س ق���و�ت 
دي�شمرب  �لأول  ك��ان��ون  م��ن��ذ  �ل��ن��ظ��ام 
�ل�شام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  ���ش��د  م���ع���ارك 
���ش��اب��ق��اً( وف�����ش��ائ��ل مقاتلة  )�ل��ن�����ش��رة 
�أخ��رى. وجاء يف بيان هيومن ر�يت�س 
�لرتكية  �حل���دود  “حر�س  �أن  ووت�����س 
ي��ط��ل��ق��ون �لنار  ���ش��وري��ا  �مل��غ��ل��ق��ة م���ع 
جماعي  ب�شكل  وي��ع��ي��دون  ع�����ش��و�ئ��ي��اً 
�لذين  �ل�����ش��وري��ني  �ل��ل��ج��وء  ط��ال��ب��ي 

يحاولون �لعبور �إىل تركيا«.

املالديف توؤجل الإفراج عن زعماء املعار�شة 
•• مايل-رويرتز:

من  ت�شعة  �شبيل  ب��اإخ��الء  �لعليا  �ملحكمة  من  �أم��ر  تنفيذ  �ملالديف  �أرج���اأت 
�لفر�شة  لإعطائهم  لهم  و�إج��ر�ء حماكمات جديدة  ف��ور�  �ملعار�شة  زعماء 
للمناف�شة يف �نتخابات �لرئا�شة �لتي جتري هذ� �لعام مع تز�يد �ل�شغوط 

�لد�خلية و�خلارجية.
وي�شود �ملالديف ��شطر�بات �شيا�شية منذ �لإطاحة مبحمد ن�شيد �أول رئي�س 
منتخب ب�شكل دميقر�طي للبالد يف 2012. ويعي�س ن�شيد يف �ملنفى لأ�شباب 

طبية بعد حكم �شدر عليه بال�شجن 13 �شنة ب�شبب �تهامه بالإرهاب.
�آخرين  وثمانية  ن�شيد  حماكمات  �إن  �خلمي�س  يوم  �لعليا  �ملحكمة  وقالت 
و�لقانون  للد�شتور  خرقا  �شكلت  ميني  �هلل  عبد  �لرئي�س  حتدو�  معظمهم 
�لدويل.  وقالت �إنها وجدت �أن ممثلي �لدعاء و�لق�شاة كانو� و�قعني حتت 

تاأثري �شديد “كي يجرو� حتقيقات ور�ءها دو�فع �شيا�شية«.
�إنه �أجرى مباحثات مع كبري  �أنيل يوم �جلمعة  وقال �لنائب �لعام حممد 
�لق�شاة عبد �هلل �شعيد ب�شاأن خماوف �لإد�رة من �لإف��ر�ج عن �لأ�شخا�س 

�لذين تر�وحت جر�ئمهم من �لإرهاب �إىل �لف�شاد و�خليانة.
�لعام يقوم حاليا مبر�جعة �لق�شايا  “�لنائب  �إن  وقالت �حلكومة يف بيان 
لتحديد �أف�شل �ل�شبل للم�شي قدما يف تنفيذ حكم �ملحكمة �لعليا و�شيقدم 

�لنائب �لعام �لتو�شيات يف �أقرب وقت«.
�أم��ام ميني يف  �ملعار�شة بالرت�شح  �ملتوقع لزعماء  وي�شمح هذ� �حلكم غري 
�نتخابات �لرئا�شة �ملتوقع �أن يتم ��شتكمالها بحلول �أكتوبر ت�شرين �لأول. 
بالإرهاب من تر�شيح نف�شه ما مل يح�شل على  �أي �شخ�س  �إد�ن��ة  و�شتمنع 

عفو رئا�شي بعد ��شتكمال ثلث مدة �ل�شجن.
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عربي ودويل
اجلمهوري نيون�س يف مواجهة الف بي اآي  

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

لطاملا قارن �لزمالء �جلمهوريون لرئي�س جلنة �ل�شتخبار�ت يف جمل�س 
�لنو�ب ديفني نيون�س مع �ملفت�س �ل�شهري كلوزو يف �لرو�يات �لبولي�شية 

�لفرن�شية، و�لذي كان ور�ء �آخر ف�شيحة �شيا�شية يف و��شنطن.
دونالد  �لرئي�س  حليف  �شاهم  �للجنة،  يف  نافذ  مبوقع  يتمتع  ولن��ه 
ل ما و�شفه عدد من �جلمهوريني  تر�مب �لثابت يف �شياغة وثيقة تف�شّ
بانه ��شتغالل للنفوذ من قبل مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �آي( 
فريق  يف  ع�شو  �ت�شالت  على  بالتن�شت  �تهامهما  بعد  �لعدل  ووز�رة 
حملة تر�مب لالنتخابات �لرئا�شية. ومبادرة نيون�س )44 عاما( تعيد 
�آذ�ر مار�س  ك��ان و�شط ج��دل يف  �أن  بعد  �لو�جهة  �ل�شخ�شية �ىل  ه��ذه 

�ملا�شي. ويف حينها �تهم با�شتخد�م نفوذه كرئي�س جلنة ميكنه �لطالع 
تر�مب  عن  للدفاع  �ل�شتخبار�ت  ع��امل  يف  �حل�شا�شة  �ملعلومات  على 
بالتن�شت على فريقه خ��الل حملة  �أم��ر  �وب��ام��ا  ب���ار�ك  �ن  �ك��د  �ل��ذي 
وكذلك  ب�شدة  �نتقدوه  دميوقر�طيون  وك��ان  �لرئا�شية.  �لنتخابات 
بع�س �جلمهوريني. وقال �ل�شناتور �جلمهوري ليند�شي غر�هام �شاخر� 

“و�شع نف�شه يف ماأزق من خالل �طالق حتقيق كاملفت�س كلوزو«.
تر�مب يف  كتلة  �ىل  د�ئما  ينتمي  يكن  �ولد مل  �لب لثالثة  ونيون�س 
م��ن جنوب  2002 يف مقاطعة  يف  �نتخب  فقد  �جل��م��ه��وري.  �حل��زب 
مكافاأته  مت  عندما   2013 �لعام  يف  �شوى  ي��ربز  مل  لكنه  كاليفورنيا 
لقدرته على جمع �لم��و�ل ل�شالح �حلزب �جلمهوري بح�شوله على 
من�شب رفيع يف جلنة �ل�شتخبار�ت. ود�ن يف حينها تعنت زمالئه يف 

حزب �ل�شاي. ويف نهاية 2014 عني رئي�شا للجنة �ل�شتخبار�ت �لتي 
بح�شب �لتقليد �لمريكي تهيمن عليها �جو�ء زمالة �كر من �حلزبية 

بني �لغالبية و�ملعار�شة خالفا لباقي �لكونغر�س.
رئي�شا  دونالد تر�مب  �نتخاب  2016 مع  �لأم��ور تغريت يف  لكن كل 
�لنتقايل  �لرئا�شي  �لفريق  �ىل  نيون�س  و�ن�شم  �مل��ت��ح��دة.  ل��ل��ولي��ات 
وعندما خ�شعت جلنته ل�شغوط لفتح حتقيق حول تاآمر حمتمل بني 
فريق تر�مب ورو�شيا رف�س يف بد�ية �لمر لكنه قبل لحقا ذلك. وما 
يف  �لدميوقر�طيني  مع  قطيعته  �شجل   2017 مار�س  �آذ�ر  يف  ح�شل 

جلنة �ل�شتخبار�ت و��شطر �ىل فتح �لتحقيق �ملتعلق بتورط رو�شيا.
لكنه ل يز�ل ي�شر على حيادية مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل �ملفرت�شة 

يف �لتعامل مع ملف دونالد تر�مب.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �شكك 
ك��ب��ار م�شوؤويل  ن��ز�ه��ة  ت��ر�م��ب يف 
�لتحقيقات  ومكتب  �لعدل  وز�رة 
مثري�  �آي(  ب���ي  )�ف  �ل����ف����در�يل 
�ملعار�شة  م���ن  ح�����ادة  �ن���ت���ق���اد�ت 
�لدميوقر�طية �لتي باتت تتحدث 

عن �شبح �أزمة د�شتورية.
وملدير  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  حت����د  ف���ف���ي 
م��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات �ل����ف����در�يل 
وعدد من �ع�شاء جمل�س �ل�شيوخ 
�ل�شلطة  رئي�س  و�ف��ق  حزبه،  من 
ن�شر  على  �لم��ريك��ي��ة  �لتنفيذية 
مذكرة �شرية �أعدها �جلمهوريون 

وتثري جدل كبري�.
يعتربه  ما  �لوثيقة  ه��ذه  وت�شف 
ل�شلطة  ��شتغالل  �جل��م��ه��وري��ون 
على  �ل��ت��ن�����ش��ت  يف  �آي  ب���ي  �لف 
ت��ر�م��ب قبل  �أع�����ش��اء حملة  �أح���د 
�لثاين نوفمرب  �نتخابات ت�شرين 

.2016
�لبيت  يف  مكتبه  تر�مب يف  وق��ال 
�لبي�س قبل ن�شر جمل�س �لنو�ب 
ل���ل���م���ذك���رة �ل����ت����ي ت���ق���ع يف �رب����ع 
بلدنا  يف  ي��ح��دث  م��ا  �ن  �شفحات 

عار. 
�مل�شوؤولني  ك���ب���ار  �ن  و�أ������ش�����اف 
�لتحقيقات  مكتب  يف  و�ملحققني 
قامو�  �ل��ع��دل  ووز�رة  �ل���ف���در�يل 
بت�شيي�س عملية �لتحقيق �ملقد�شة 
و�شد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني  مل�شلحة 

�جلمهوريني.
قبل  م��ن  ��شتثنائي  �ت��ه��ام  وه���ذ� 
رئ��ي�����س �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لذي 
ع��ل��ى حماية  ت��ق��ل��ي��دي��ا  ي��ح��ر���س 
�شورة �ثنتني من دعائم �ملوؤ�ش�شات 

�لمريكية.
�لرئا�شة  توىل  �لذي  تر�مب  لكن 
م�شمم  �وب����ام����ا  ل����ب����ار�ك  خ��ل��ف��ا 

د�خل  عنا�شر  �ن  يثبت  �ن  ع��ل��ى 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة ي���ري���دون 
ت���ق���وي�������س رئ���ا����ش���ت���ه م����ن خ���الل 
حت��ق��ي��ق يف �ح��ت��م��ال ت���و�ط���وؤ بني 
ب��ه مكتب  ي��ق��وم  حملته ورو���ش��ي��ا، 
ويقوده  �ل����ف����در�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
منذ �لعام �ملا�شي �ملدعي �خلا�س 

روبرت مولر.
و�ملذكرة توؤمن لرت�مب مربر� مع 
�نها ل تطال �شوى �شخ�س و�حد 
تاأتي على ذكر  بيج ول  هو كارتر 
بقية حتقيقاته.  �و  روب��رت مولر 
�ملقابل يقول �لدميوقر�طيون  يف 
ومنحازة  جم����ت����ز�أة  �مل����ذك����رة  �ن 

وتتجاهل وقائع عدة.
وحذرت �ملعار�شة �لتي تعتقد �نها 
تر�مب  ر�شميا  لعبته،  �كت�شفت 
م���ن �ت���خ���اذ ه����ذه �مل���ذك���رة ذريعة 
للتخل�س من روبرت مولر �و من 
وزير  م�شاعد  �ل�شلطة  يف  رئي�شه 

�لعدل رود روزن�شتاين.
وك������ت������ب ع�����������ش�����رة م�����������ش�����وؤول�����ني 
ك��ب��ار يف جمل�شي  دمي��وق��ر�ط��ي��ني 
ر�شالة  يف  و�ل���������ش����ي����وخ  �ل�����ن�����و�ب 
حماولة  ك��ه��ذ�  ع��م��ال  “�شنعترب 
لعرقلة عمل �لق�شاء يف �لتحقيق 
�قالتهما  �ن  و�أ�شافو�  �لرو�شي”. 
�زم�����ة  �ىل  ت���������وؤدي  �ن  “ميكن 
د����ش���ت���وري���ة غ����ري م�����ش��ب��وق��ة منذ 

جمزرة م�شاء �ل�شبت«.
ب��ذل��ك �ىل قر�ر  ي�����ش��ريون  وه���م 
�ل�شبق  �لأم������ريك������ي  �ل���رئ���ي�������س 
�ملدعي  �ق��ال��ة  نيك�شون  ري��ت�����ش��ارد 
ووترغيت،  ف�شيحة  يف  �خل��ا���س 
��شتقالة  �ىل  �دى  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر 

وزير �لعدل ونائبه.
�لتي  نيون�س”  “مذكرة  ت��ه��دف 
�جلمهوري  �لرئي�س  ��شم  حتمل 
جمل�س  يف  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  للجنة 
ن��ي��ون�����س �ىل تتبع  �ل���ن���و�ب دي��ف��ن 

عددهم 35 �لف �شخ�س “�لكالم 
رخ��ي�����س، �ل��ع��م��ل �ل����ذي ق��م��ت��م به 
�لقادة  وق���دم  �شي�شمد«.  م��ا  ه��و 
�لكونغر�س  يف  �جل����م����ه����وري����ون 
�لو�جب  ث��م��رة  �ن��ه��ا  �مل��ذك��رة على 
�ل�شلطة  مل���ر�ق���ب���ة  �ل���������ش����روري 
�ل�شلطة  ق���ب���ل  م����ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

�لت�شريعية.
من  �لعديد  ��شتخدم  ذل��ك،  وم��ع 
لرت�مب  �مل���وؤي���دي���ن  �ل��ربمل��ان��ي��ني 
مب�شد�قية  ل��ل��ت�����ش��ك��ي��ك  �مل���ذك���رة 
ف����ري����ق م����ول����ر. ل���ك���ن ع�������دد� من 
�ملهمة  �جل��م��ه��وري��ة  �ل�شخ�شيات 
�نعكا�شات  م��ن  قلقها  ع��ن  ع��ربت 
�آي و�لم���ن  ب��ي  ع��ل��ى �لف  ذل���ك 
�لقومي �لمريكي لفرتة طويلة، 
بر�أيهم  رو����ش���ي���ا  حت������اول  ب��ي��ن��م��ا 

�لتدخل يف �ل�شيا�شة �لوطنية.

رئا�شة  ق�������ش���رية  ل����ف����رتة  ت������وىل 
-2005( �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 

.)2006
ولي�����ة  ب�������اول  ف������از   1998 ويف 
ر�ي��������ة حركة  ك����ن����ائ����ب حت�����ت  ل�����ه 
�جلمهورية �خلام�شة �لتي ��ش�شها 
�ل�شلطة  �ىل  و�شل  �ل��ذي  ت�شافيز 
�لرجالن  وك�����ان  ذ�ت������ه.  �ل���ع���ام  يف 
�حلركة  ���ش��ل��ب  �ي�����ش��ا يف  �ل��ت��ق��ي��ا 
�لبوليفارية-200  �ل����ث����وري����ة 
وقاد  �ي�شا  ت�شافيز  ��ش�شها  �ل��ت��ي 
�شد  فا�شال  �نقالبا  ير��شها  وه��و 
�ندريا�س برييز  كارلو�س  �لرئي�س 

يف 1992.

�ل��ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��وب��ه��ا �خ���ط���اء. لكن 
�لدميوقر�طيني ينفون ذلك.

وت���ت�������ش���م���ن �مل�����ذك�����رة �ن����ت����ق����اد�ت 
وز�رة  يف  �ل�شابق  للم�شوؤول  ح��ادة 
��شم  وت�����ورد  �ور،  ب���رو����س  �ل���ع���دل 
�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ماكيب  �ن���درو  �ل�شابق  �ل��ف��در�يل 
وم�شاعد وزير �لعدل �حلايل رود 
�ل����ذي ج���دد طلبات  روزن�����ش��ت��اي��ن 

�لتن�شت على كارتر بيج.
ورف�������س ت���ر�م���ب �أ���ش��ا���ش��ا جتديد 
و�دىل  روزن���������ش����ت����اي����ن  يف  ث���ق���ت���ه 
قائال  ب�����ش��اأن��ه  غ��ام�����س  بت�شريح 

“�ترك لك تخمني ذلك«.
وك��رر �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون يف جلنة 
�ل�شتخبار�ت �م�س �لأول �جلمعة 
�ن���ه �أي���ا ي��ك��ن �لم����ر، ف���ان حتقيق 
عنا�شر  ع���دة  ع��ل��ى  يعتمد  م��ول��ر 

م���������ش����ار �لج���������������ر�ء�ت �ل�������ش���ري���ة 
�ل�شابق  �مل�شت�شار  على  للتن�شت 
ك���ارت���ر ب��ي��ج م��ن��ذ ت�����ش��ري��ن �لأول 
وي�����ق�����ول   .2016 �ك������ت������وب������ر 
�ن حم��ق��ق��ي �لف  �جل��م��ه��وري��ون 
�لعدل،  م��ن وز�رة  وب��دع��م  �آي  ب��ي 
بررو� جزئيا هذ� �لجر�ء ��شتناد� 
و�شعه  ����ش��ت��خ��ب��اري  ت��ق��ري��ر  �ىل 
يدعى  �شابق  بريطاين  جا�شو�س 
يف  يعمل  ك���ان  �شتيل  كري�شتوفر 
��شت�شاري �مريكي يح�شل  مكتب 
ع��ل��ى �م����و�ل م��ن ح��م��ل��ة هيالري 
كلينتون و�حلزب �لدميوقر�طي.

�لتحقيقات  مكتب  يتهمون  وه��م 
�لفدر�يل باأنه مل يك�شف للق�شاة 
�لتن�شت  بعملية  �شمحو�  �ل���ذي 
�ن ح��م��ل��ة ك��ل��ي��ن��ت��ون ���ش��اه��م��ت يف 
مت���وي���ل �مل���ل���ف، م���ا ي��ع��ن��ي �ن كل 

وح�����ده.  �شتيل”  م���ل���ف  “لي�س 
و�أ�شافو� �ن “�لهدف �لوحيد من 
�لبيت  حماية  ه��و  �لوثيقة  ن�شر 

�لبي�س و�لرئي�س«.
ملكتب  �ل�������ش���اب���ق  �مل�����دي�����ر  وك����ت����ب 
جيم�س  �ل����ف����در�يل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ت���غ���ري���دة م���ع���رب� عن  ك���وم���ي يف 
ك����ل م����ا يف  “هل ه�����ذ�  ����ش��ت��ي��ائ��ه 
�ي  غ��ي��اب  �ىل  م�شري�  �لمر؟”، 

�دلة د�مغة.
م����ن ج���ه���ت���ه، دع�����ا م���دي���ر مكتب 
�لمريكي  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات 
عدم  �إىل  �مل��وظ��ف��ني  ر�ي  ك��ري�����س 
�لرئي�س  ب����ه����ج����وم  �لك������������رت�ث 
�لكونغر�س،  يف  و�جل���م���ه���وري���ني 

م�شدد� على ��شتقاللية �لوكالة.
د�خلية  ر����ش���ال���ة  يف  ر�ي  وق������ال 
�لبالغ  �آي  ب����ي  �لف  مل���وظ���ف���ي 

بحالة  مل����ادورو،  حمتمال  مناف�شا 
يح�شن  م���ادورو  لكن  حاليا.  ف��ر�ر 
بانه  نف�شه  ي�شف  وه���و  ���ش��ورت��ه. 
�شيارته  وي��ق��ود  عامل”  “رئي�س 
�لرباعية �لدفع وي�شخر من لكنته 
حني يتحدث بالإنكليزية ويرق�س 
عن  يغيب  يكاد  ل  وه��و  �ل�شال�شا، 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
�لقطاع  يف  م�������ش���وؤول  ع��ن��ه  وق�����ال 
به حني  �ت�شال  على  كان  �خلا�س 
“ميلك  ل��ل��خ��ارج��ي��ة  ك����ان وزي������ر� 
يفقد  وه����و ل  ب�����ش��ي��ط��ا.  ����ش��ل��وب��ا 
تغرق  عندما  حتى  �لفكاهي  ح�شه 
�ل���ب���الد. �ن���ه خ��ط��ي��ب ج��ي��د، لكنه 

�ن مادورو ميلك نوعا من �جلر�ة 
�ل�شيا�شية. وبعد �ن ر�شحه �حلزب 
�ل�شرت�كي �ملوحد �حلاكم �جلمعة 
�لرئا�شية،  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ر���ش��م��ي��ا 
نيكول�س  يحكم  �ن  �ملتوقع  فمن 
فنزويال  ف����وزه  ح����ال  يف  م������ادورو 

حتى 2025.
ميد�نية  يكون يف جولة  وح��ني ل 
يف �لعا�شمة، يظهر مادورو �شباحا 
ع��رب ق��ن��ات��ه ع��ل��ى ي��وت��ي��وب وبيده 
زوجته  جلبته  �ل�����ش��اي  م��ن  ك��ا���س 
وه����و يخاطب  ف��ل��وري�����س،  ���ش��ي��ل��ي��ا 

�لفنزويليني.
وقال �شيا�س “�ن �شلطته م�شدرها 
ت�شافيز لكن �لن نحن �ز�ء مادورو 
خمتلفا يدرك �نه �قوى وهو �كر 

�شر��شة«.
وم������ع ظ����ه����ور ي����وم����ي وخ���ط���اب���ات 
مناه�شة  وت�����ش��ري��ح��ات  م��ط��ول��ة 
كثري�  م��ادورو  ي�شبه  لالمربيالة، 
ت�����ش��اف��ي��ز �لذي  ���ش��ل��ف��ه وم���ر����ش���ده 
ك���ان ح��ك��م ف��ن��زوي��ال ب��ني 1999 

و2013.
من  �ملقرب  ر�مرييز  ر�فايل  وك��ان 
�ن  ب��ع��د  م�����ادورو  خ��اط��ب  ت�شافيز 
دي�شمرب  �لأول  ك���ان���ون  يف  �ق���ال���ه 
يف  ���ش��ف��ري  م��ن�����ش��ب  م���ن   2017
�لف�شاد،  ب��ت��ه��م��ة  �مل���ت���ح���دة  �لمم 
��شتغالل  يف  �فرطت  “لقد  قائال 
��شم ت�شافيز و�شورته، �نت حتاول 
ميكنك”.  ل  ل���ك���ن  ت�����ش��ب��ه��ه  �ن 
�لبع�س  ر�ى فيه  �ل��ذي  ور�مرييز 

ت�����ش��اف��ي��ز«. وي���ق���ول بع�س  ل��ي�����س 
لي�س  م��������ادورو  ت�����ش��اف��ي��ز  �ن�������ش���ار 
م�شروع  �ن  م��ع��ت��ربي��ن  ت�����ش��اف��ي��ز 
زع��ي��م��ه��م �ل����ش���رت�ك���ي ي��ن��ه��ار بني 

�يدي مادورو.
2006 وز�رة  وتوىل مادورو منذ 
ت�شافيز  هوغو  عهد  يف  �خلارجية 
للرئي�س  ن���ائ���ب���ا  �لخ������ري  وع���ي���ن���ه 
�لنتخابات  يف  ف�����وزه  �ع���ق���اب  يف 
�لأول  ت�����ش��ري��ن   7 يف  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
رئي�شا  ��شبح  ثم   .2012 �كتوبر 

بالوكالة عند وفاة ت�شافيز.
وق��ب��ل ذل��ك ك��ان م����ادورو �لقيادي 
كر�كا�س،  م��رتو  نقابة  يف  �ل�شابق 

املعار�سة تتحدث عن �سبح اأزمة د�ستورية

ترامب ي�شتاأنف حربه على مكتب التحقيقات الفدرايل 

مادورو ال�شيا�شي الهادئ يف خ�شم فو�شى فنزويال  مطالبات يف بريو باإلغاء العفو عن فوجيموري 

املعار�شة الرتكية تدعو اإىل اإقامة عالقات مع �شوريا
•• اأنقرة-وكاالت:

تقيم عالقات مع �حلكومة  �أن  تركيا  ينبغي على  �إن��ه  �ل�شبت،  �م�س  �لرئي�شي،  �لرتكي  �ملعار�شة  رئي�س حزب  قال 
�إذ� مت  �أوغلو:  �ل�شعب �جلمهوري كمال كليجد�ر  �أنقرة. وقال رئي�س حزب  �ل�شيا�شة يف  �إىل تغيري  �ل�شورية، د�عياً 
�حلفاظ على �شالمة �لأر��شي �ل�شورية ومت وقف �إر�قة �لدماء، من �ل�شروري �إقامة عالقات مع �لدولة �ل�شورية، 
�حلكومة �ل�شورية. و�أ�شاف �أنه يجب على �حلكومة �لرتكية �أن تتو��شل مع نظريتها �ل�شورية على �لفور. و�أدىل 
كليجد�ر بالت�شريحات يف موؤمتر للحزب يف �أنقرة �شيقوم �لأع�شاء خالله بانتخاب قيادة �حلزب. ينظم كيليت�شد�ر 

حملته لالإبقاء على من�شبه على ر�أ�س �حلزب �ملنتمي لتيار ي�شار �لو�شط.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

مادورو  نيكول�س  �لرئي�س  يظهر 
فيديو  ����ش��رط��ة  يف  ع���ام���ا(   55(
يبثها، وهو يقود �شيارته �لرباعية 
�لدفع كما يقود فنزويال يف خ�شم 
�لهدوء  عليه  ب��د�  وق��د  �لفو�شى، 

مع ح�شور للنكتة ونظرة ماكرة.
ومي�شك هذ� �لرجل �لعادي �ملظهر 
���ش��ائ��ق �حل���اف���الت �ل�����ش��اب��ق �لذي 
بد�ياته  ���ش��خ��ري��ة يف  م��و���ش��ع  ك���ان 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ب��ح��زم م��ن��ذ 2013 
مقاليد �حلكم يف هذ� �لبلد �لذي 

ميلك ثروة نفطية كبرية.
ب��و����ش��ن��ط��ن مايكل  �مل��ح��ل��ل  وق����ال 
�شيفر “لقد مت �لتقليل من �شاأنه 
�ن  م��ن��ذ  �شيا�شيا  ن��ع��اه  وب��ع�����ش��ه��م 

��شبح رئي�شا«.
و�شبه  �ل���ت���ظ���اه���ر�ت  ت���ع���دد  ورغ�����م 
�ل�شعبية،  وتدهور  �لبالد  �فال�س 
ف��ال ���ش��يء ك��م��ا ي��ب��دو ي��ه��ز �شلطة 
هذ� �لرجل �لذي يبلغ طوله مرت� 
و95 �شم و�لذي ل ميلك جاذبية 
ول  ت�شافيز  هوغو  �ل��ر�ح��ل  �شلفه 

ف�شاحته.
���ش��اي��ا���س مدير  ف��ي��ل��ي��ك�����س  وق�����ال 
لال�شتطالعات  دي��ل��ف��و���س  م��ع��ه��د 
�ن م��ادورو “ماهر جد� يف حتقيق 
تق�شيم  يف  وجن������ح  �ل�����ت�����و�زن�����ات 
�ل�شلطة” د�خل �لتيار �لت�شافيزي 
تر�شحه  لفر�س  �شلطة  �ك�شبه  ما 
م�شيفا  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

 •• �صان خو�صيه-رويرتز:

�أ���ش��ر �شحايا �ن��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق �لإن�����ش��ان يف عهد  �أدل���ت 
رئي�س بريو �ل�شابق �ألربتو فوجيموري ب�شهاد�تهم �أمام 
�ملحكمة  م��ن  وطلبو�  �لإن�����ش��ان  دول��ي��ة حل��ق��وق  حمكمة 
�لذي �شدر عن فوجيموري  للجدل  �ملثري  �لعفو  �إلغاء 
�أو�خر �لعام �ملا�شي. وكان فوجيموري قد ق�شى �أقل من 
ن�شف مدة �حلكم بال�شجن عليه 25 عاما نتيجة �إد�نته 
بيدرو  �لرئي�س  �أ�شدر  عندما  �لإن�شان  حقوق  بانتهاك 
بابلو كوت�شين�شكي قر�ر �لعفو عن فوجيموري �ملري�س 

�لبالغ من �لعمر 79 عاما.
وعلى �لرغم من �أن جماعات مثل منظمة �لعفو �لدولية 
قد �نتقدت ب�شدة قر�ر �لعفو �أبدى نحو 65 يف �ملئة من 
مو�طني بريو تاأييدهم له ح�شبما �أ�شار ��شتطالع للر�أي 

جرى يف �لآونة �لأخرية.
�آلف  و��شتقبله  �مليالد  عيد  ع�شية  �لعفو  ق��ر�ر  و�شدر 

�ملحتجني �لغا�شبني مبظاهر�ت يف �ل�شو�رع لنتقاد ما 
�عتربه كثريون �إجها�شا للعد�لة.

وو�شف كوت�شين�شكي قر�ر �لعفو باأنه “عفو �إن�شاين«.
حمكمة  �أم��ام  �ل�شحايا  �أ�شر  ر�فقو�  منتقدون  وو�شف 
حقوق �لإن�شان بني �لأمريكتني �لتي مقرها كو�شتاريكا 

يوم �جلمعة �لقر�ر ب�شكل خمتلف متاما.
�لعد�لة  م��رك��ز  رئي�س  كرتي�شيفيت�س  فيفيانا  وق��ال��ت 
“هذ� �لعفو يتناق�س مع �لقانون  �إن  و�لقانون �لدويل 

وميثل �إجر�ء لالإفالت من �لعقاب يتعني �إلغاوؤه«.
�ل��ذي ُقتل  �أم��ارو  �أرماندو  �أم��ارو �شقيقة  وقالت كارمن 
1992 خالل حكم فوجيموري  يف مذبحة وقعت عام 

“نتمنى عودة فوجيموري �إىل �ل�شجن لق�شاء حكمه.
»هذه لي�شت كر�هية �أو �نتقاما.. �إنها �لعد�لة«.

�شتكون  �لعفو  ب��اإل��غ��اء  ق���ر�ر�  �ملحكمة  �ت��خ��اذ  ح��ال��ة  ويف 
تعلن  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن  بقبوله.  ملزمة  ب��ريو  حكومة 

�ملحكمة قر�رها خالل �لأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة.

قا�س برازيلي يعيد اإىل لول جواز ال�شفر 
•• برازيليا-اأ ف ب:

�مر قا�س ف��در�يل بر�زيلي بان يعاد �ىل �لرئي�س �لأ�شبق لوي�س 
�ينا�شيو لول د� �شيلفا جو�ز �شفره �لذي �شادره �لق�شاء �لأ�شبوع 

�ملا�شي بعد �حلكم عليه بال�شجن من قبل حمكمة ��شتئنافية.
وكان لول ي�شتعد لل�شفر �ىل �ثيوبيا للم�شاركة يف موؤمتر ملنظمة 
�لأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة يف نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي. لكن 
جو�ز  مب�شادرة  و�م��ر  �ل��ب��الد  م��غ��ادرة  م��ن  منعه  فدر�ليا  قا�شيا 

�لنتخابات  للفوز يف  �لوف���ر حظا  �مل��ر���ش��ح  ل��ول  و�ل��غ��ى  ���ش��ف��ره. 
�لرئا�شية يف ت�شرين �لأول �كتوبر، رحلته �لتي كانت مقررة بعد 
�ليوم  �لق�شاء يف  �ىل  �شفره  بت�شليم جو�ز  وقام حماموه  �شاعات 
“ل ميكن باي  �لتايل. وقال �لقا�شي برونو �بوليناريو يف قر�ره 
بهدف  �لبالد  من  للهرب  يخطط  ك��ان  ل��ول  �ن  ��شتنتاج  طريقة 

�لإفالت من تطبيق قانوننا �جلنائي«. 
بالتز�م مهني  م��ربر�  �لبالد  ك��ان خروجه من  بالعك�س،  و�أ���ش��اف 
مقرر م�شبقا. وتابع �لقا�شي يف قر�ر�ه �لذي ح�شلت وكالة فر�ن�س 

بر�س على ن�شخة منه �ن وحده خيال كبري� �و�شل �ىل �لنتيجة 
�لتي ��شتخل�شها �لقا�شي �لذي �مر مب�شادرة جو�ز �شفره.

وكانت حمكمة قي بورتو �ليغري )جنوب( �أكدت �لأربعاء �ملا�شي 
�لمو�ل  وتبيي�س  �لف�شاد  مو�جهة  يف  �لتحرك  بعدم  ل��ول  �د�ن��ة 
ب�شبب ق��ب��ول��ه �شقة م��ن ث���الث ط��ب��ق��ات ع��ل��ى ���ش��اط��ئ �ل��ب��ح��ر من 
�شركة للبناء. ومع خ�شارته دعوى �ل�شتئناف ل يبدو لول مهدد� 
بال�شجن قريبا لكن فر�س تر�شحه لالنتخابات ت�شررت �ىل حد 

كبري.

املك�شيك واأمريكا تعززان 
احلرب على املخدرات 

 •• مك�صيكو-اأ ف ب:

�أعرب وزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلر�شون ونظريه �ملك�شيكي لوي�س 
فيديغار�ي يف مك�شيكو عزمهما على تعزيز �لتعاون بني بلديهما يف جمال 

مكافحة تهريب �ملخدر�ت.
�شدد  ��شبوعا،  ت�شتمر  �لالتينية  �م��ريك��ا  يف  جولة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  ويف 
�آث��ار� فظيعة  ت�شبب  �لتي  �ملخدر�ت  لأزم��ة  �لت�شدي  �همية  على  تيلر�شون 

على �ملو�طنني �لمريكيني و�ملك�شيكيني و�لكنديني.
وقال وزير �خلارجية �ملك�شيكي خالل موؤمتر �شحايف �نهما �تفقا على بذل 
جهود خا�شة للت�شدي للمخدر�ت. و��شاف �ن �لهدف هو حت�شني فعالية 

�لتعاون ولي�س تبادل �للوم وحتميل بع�شنا �لبع�س �مل�شوؤولية.
وقال تيلر�شون “علينا �نتهاج مقاربة خمتلفة متاما«.

“بالت�شدي  من جهته، �علن �لوزير �ملك�شيكي �ن جتديد �لتعاون �شي�شمح 
لتهريب �ملخدر�ت �ىل �لوليات �ملتحدة ووقف تهريب �لأ�شلحة من �لوليات 

�ملتحدة و�لمو�ل وتفكيك �لبنية �ملالية لهذه �ملنظمات«.
وي��ق��در ع���دد �لم��ريك��ي��ني �ل��ذي��ن ب��ات��و� م��دم��ن��ني ع��ل��ى �لف��ي��ون مبليوين 

�شخ�س.
م�شاألة  �ىل  �ملباحثات  خ��الل  �لتطرق  يتم  مل  �ن��ه  �ملك�شيكي  �ل��وزي��ر  وق��ال 

�جلد�ر �ملثري للجدل �لذي �شيتم بناوؤه على �حلدود بني �لبلدين.
غري  �لهجرة  لوقف  �لبلدين  بني  �حل��دود  على  ج��د�ر  بناء  تر�مب  ويريد 

�مل�شروعة وتهريب �ملخدر�ت �ىل �لوليات �ملتحدة.
ورغم �لزمة �لدبلوما�شية �جلدية �لتي �ثارها �ملو�شوع بني �لبلدين ��شاد 
�جلمعة  تيلر�شون  مع  لقاء  ختام  يف  نيتو  بينيا  �نريكي  �ملك�شيكي  �لرئي�س 

ب”عالقة �لعمل �جلدية«.
من جهته قال تيلر�شون للعاملني يف �ل�شفارة �لمريكية يف مك�شيكو قبل �ن 
يتوجه �ىل �لرجنتني “لدينا م�شالح م�شرتكة عديدة ل ت�شنح بان ن�شع 
عقبات �مامنا«. قال �لوزير �ملك�شيكي �لذي يقف ور�ء �لزيارة �ملثرية للجدل 
�لتي قام بها تر�مب مك�شيكو نهاية �آب �غ�شط�س 2016، �ن �لعالقات بني 

�لبلدين متينة على �لرغم من ت�شريحات �لرئي�س �لمريكي.



األحد   4   فبراير    2018  م   -   العـدد  12241  
Sunday  4   February   2018  -  Issue No   12241املال والأعمال

1814

»الحتادية لل�شرائب« تدعو قطاعات الأعمال ل�شتكمال �شجالتها لتقدمي الإقرارات ال�شريبية للفرتة الأوىل

و�لتغليف،  للطباعة  �خلليج  ل�شركة 
لل�شركة  �جل���دي���د  �مل�����ش��ن��ع  “ميثل 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة �ملحور  مب��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة 
�لتو�شع.  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأ����ش���ا����س 
�ل�شناعية  خليفة  مدينة  لنا  وتتيح 
�لكثري من  مليناء خليفة  و�ملجاورة  ودب��ي  �أبوظبي  �ملوقع �حليوي بني  ذ�ت 
�ملنافع من بينها �شهولة �لو�شول �إىل �لأ�شو�ق �لإقليمية و�لعاملية و�لبنية 
�لأخرى.  �ملز�يا  من  وغريها  �ملتخ�ش�س  �لعمالء  ودعم  �ملتطورة  �لتحتية 
ونتطلع من خالل �مل�شنع �جلديد �إىل مو��شلة خدمة هايف وماكدونالدز 
و�لعديد من �لعالمات �لتجارية �لر�ئدة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 

�أفريقيا عرب �لرتقاء بكفاءة �لأد�ء و �لت�شهيالت �ملتوفرة يف هذ� �ملكان.”
وتن�شم �شركة �خلليج للطباعة و�لتغليف �إىل �لعديد من كربى �لعالمات 
و  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  جم��ال  يف  �لعاملة  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  م��ن  �لتجارية 
لعملياتها  م��ق��ر�ً  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  م��ن  �ت��خ��ذت  و�ل��ت��ي  مكمالتها 
للمنتجات  �لرب�زيلية  و�ل�شركة  �لغذ�ئية  للمو�د  �لوطنية  �ل�شركة  مثل 

�لغذ�ئية. 

و  ماكدونالدز  �شركة  عن  ممثلني  �إىل  �إ�شافة  و�لتغليف  للطباعة  �خلليج 
�إز�ح��ة �ل�شتار عن هوية �لعالمة  �شركة ه��ايف. وخ��الل ه��ذ� �حل��دث، متت 

�لتجارية �جلديدة ل�شركة �خلليج للطباعة و�لتغليف. 
وعرّب �لكابنت حممد جمعة �ل�شام�شي، �لرئي�س �لتنفيذي ملو�نئ �أبوظبي، 
عن �شعادته لختيار �لعديد من �أبرز �ل�شركات مثل �شركة �خلليج للطباعة 
وت�شدير  عملياتها  لتو�شيع  لها  مقر�ً  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  و�لتغليف 

�ملنتجات و�خلدمات لالأ�شو�ق �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية. 
�ملميزة  و�خلدمات  �ل�شناعية  خليفة  ملدينة  �ل�شرت�تيجي  “�ملوقع  وق��ال، 
و�لتغليف  للطباعة  �خلليج  ل�شركة  تتيح  �أب��وظ��ب��ي  م��و�ن��ئ  تقدمها  �ل��ت��ي 
و�شركائها، هايف وماكدونالدز، حتقيق �ملزيد من �لنمو و�لتو�شع، م�شتفيدة 
من �ملنافع �لعديدة �لتي يوفرها جممع �لأغذية و�لتعبئة يف مدينة خليفة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أبوخالد  حممد  �ل�شيد  قال  جانبه،  �ل�شناعية.” ومن 

•• اأبوظبي – الفجر:

للطباعة  �خل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
و�ل��ت��غ��ل��ي��ف، �ل��ت��اب��ع��ة ل�����ش��رك��ة �خلط 
�إحدى  �لكويت،  بدولة  �لعلب  لإنتاج 

بدول  �لتغليف  منتجات  م��ن  �شابهها  وم��ا  �ملطبوعة  �لعلب  منتجي  �أك��رب 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، ر�شمياً عمليات م�شنعها �جلديد مبدينة خليفة 

�ل�شناعية بدولة �لإمار�ت.
وتبلغ قيمة ��شتثمار �مل�شنع �جلديد �ملجهز باأحدث �ملعد�ت و�لأجهزة 100 
م��ل��ي��ون دره���م وي��ق��ع يف ق��ل��ب جم��م��ع �لأغ���ذي���ة و�ل��ت��ع��ب��ئ��ة مب��دي��ن��ة خليفة 
عندما  �شخ�س   500 من  لأك��ر  عمل  فر�س  �مل�شنع  �شيوفر  �ل�شناعية. 
يف  و�لتغليف  �لطباعة  �أجهزة  باأف�شل  جمهز  وهو  �لكاملة،  بطاقته  يعمل 
�لعامل مثل معد�ت �لطباعة من هيدلبريج، معد�ت �لطوى و�لتقطيع من 

بوب�شت ، و�لعديد من �أرقى �ملاركات �لأخرى �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال.   
�لكرتون  لعلب  �ملزود �حل�شري  و�لتغليف  للطباعة  �شركة �خلليج  وتعترب 
�لر�ئدة  �لتجارية  �لعالمات  من  �لعديد  �إىل  �إ�شافة  ماكدونالدز  لعالمة 

مبنطقة �ل�شرق �لأو�شط. وبدء�ً من هذ� �لعام، فاإن جميع منتجات �لتعبئة 
�لتي ت�شتخدمها مطاعم ماكدونالدز بدولة �لإمار�ت و�شلطنة عمان �شتتم 
طباعتها يف م�شنع �ل�شركة �جلديد مبدينة خليفة �ل�شناعية. هذ� وتقوم 
�شركة هايف باإد�رة عمليات مو�د �لتعبئة ملاكدونالدز يف �لعامل، و هي �شركة 
متخ�ش�شة با�إد�رة �شل�شلة �ملوردين وخدمات �لتعبئة و�خلدمات �للوج�شتية 

و�إعادة �لتدوير و�إد�رة �لنفايات. 
و�شيطرح �مل�شنع �جلديد منتجات �لطباعة و�لعلب �ملطبوعه �لقابلة للطي 
�أو غريها للعديد من كربى �لعالمات �لتجارية بدولة �لإمار�ت �إ�شافة �إىل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �ملنطقة و�لعامل من بينها  �لأ�شو�ق يف  عدد من 
ميناء  خ��الل  من  و�ل���ش��ت��ري�د  �لت�شدير  �أع��م��ال  و�شتتم  �أفريقيا.  وجنوب 

خليفة �لتابع ملو�نئ �أبوظبي، �أول ميناء �شبه �آيل يف �ملنطقة. 
و�شركة  �أبوظبي  �لتنفيذيني من مو�نئ  كبار  �لتد�شني  هذ�، وح�شر حفل 

تد�سني م�سنع ملنتجات تعبئة وتغليف املواد الغذائية بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف مدينة خليفة ال�سناعية

�شركة اخلليج للطباعة والتغليف ذ.م.م. اأول �شركة لت�شنيع منتجات التعبئة والتغليف لل�شناعات الغذائية تبداأ عملياتها مبدينة خليفة ال�شناعية

�ل�شنوية،  �لإي��ر�د�ت  ��شتناد�ً حلجم  �لهيئة  �أو ربع �شنوي وفقما حتدده  �شهري 
وعليها �أن تقدم هذه �لإقر�ر�ت �شمن �ملدد �ملحددة من �لهيئة مبوجب �ملر�شوم 
بقانون �حتادي رقم 8 ل�شنة 2017 يف �شاأن �شريبة �لقيمة �مل�شافة ولئحته 
يناير  �شهر  خ��الل  قامت  لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أن  و�أو���ش��ح  �لتنفيذية. 
2018 باإجر�ء بع�س �لتعديالت �ل�شتثنائية للفرتة �ل�شريبية �لأوىل �خلا�شة 
باخلا�شعني ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة لتكون �أكر مرونة مع �لقطاعات �ملتنوعة 
�لأعمال  من  كبرية  �شريحة  لدعو�ت  ��شتجابة  وذل��ك  �ل�شريبة  ت�شملها  �لتي 
�خلا�شعة لل�شريبة �لتي دخلت حيز �لتنفيذ يف �لإمار�ت �عتبار�ً من �لأول من 
�ل�شتثنائية  �لتعديالت  �أن  �إىل  و�أ�شار  جاهزيتها.  و�شمان  �حل��ايل  يناير  �شهر 
�ل�شريبية  �لفرت�ت  �شملت متديد  �لأعمال  تقرر تطبيقها على عدد من  �لتي 
�لتي مدتها �شهر �إىل ثالثة �شهور لبع�س �لأعمال وذلك لأول فرتة �لتطبيق 
من �لعام �حلايل فقط على �أن تكون �لفرت�ت �ل�شريبية �شهرية بعد ذلك لهذه 

•• اأبوظبي -وام:

�شمن  لديها  �مل�شجلة  �لأعمال  قطاعات  لل�شر�ئب”  �لحتادية  “�لهيئة  دعت 
بنهاية  �لأوىل  �ل�شريبية  فرتتها  تنتهي  �لتي  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  نظام 
28 فرب�ير  �أق�شى يف  �إقر�ر�تها بحد  لتقدمي  2018 لال�شتعد�د  يناير  �شهر 
2018. و�أكد �شعادة خالد علي �لب�شتاين مدير عام �لهيئة �أن �لهيئة �لحتادية 
�إلكرتونية  ت�شكل من�شة  تقنية متكاملة  �أنظمة  �إر�شاء  لل�شر�ئب حر�شت على 
و�شد�د  �ل�شريبية  �لإق����ر�ر�ت  وت�شليم  �لت�شجيل  لل�شر�ئب  للخا�شعني  تتيح 
 . �لطوعي  �لمتثال  ت�شجيع منوذج  بهدف  وي�شر  ب�شهولة  �مل�شتحقة  �ل�شر�ئب 
و�أ�شار �ىل �أهمية �ل�شتعد�د �ملبكر لتقدمي �لإقر�ر�ت �ل�شريبية �شمن �لفرت�ت 
يف  �مل�شجلة  �لأعمال  كافة  �أن  �إىل  ..لفتا  �شريبية  فرتة  لكل  �ملحددة  �لزمنية 
دوري  ب�شكل  �ل�شريبية  �إقر�ر�تها  تقدمي  عليها  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  نظام 

بالب�شاطة و�شهولة  �لإم��ار�ت  �ل�شريبية يف  �لإج��ر�ء�ت  تت�شم  �ملجال حيث  هذ� 
على  و�لط���الع  �خل��ي��ار�ت  در����ش��ات معمقة جلميع  بعد  و�شعها  �لم��ت��ث��ال ومت 
خمتلف �لتجارب �لعاملية. وقال �ن جناح �لنظام �ل�شريبي م�شوؤولية م�شرتكة 
تتطلب تعاونا ��شرت�تيجيا بناء يقوم على ثالث ركائز رئي�شية ت�شمل �حلكومة 
لل�شر�ئب  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  و�ملجتمع  �لأع��م��ال  وق��ط��اع��ات 
�آر�ئهم وبحث  تتو��شل ب�شكل م�شتمر مع كافة قطاعات �لعمال للتعرف على 
�شبل �لتغلب على �أي عقبات قد تو�جههم مبا ي�شمن تطبيق �لأنظمة �ل�شريبية 
 8 رقم  �حت��ادي  بقانون  للمر�شوم  ووفقا  �أن�شطتهم.  على  يوؤثر  ل  بكفاءة ومبا 
ولئحته  �لتنفيذية  ولئحته  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  �شاأن  يف   2017 ل�شنة 
�خلا�شع  على  تطبق  �لتي  �لأ�شا�شية  �ل�شريبية  �ل��ف��رتة  م��دة  ف��اإن  �لتنفيذية 
لل�شريبة ثالثة �أ�شهر ميالدية تنتهي يف �لتاريخ �لذي حتدده �لهيئة وللهيئة 

حتديد فرتة �شريبية �أق�شر �أو �أطول ل�شخ�س �أو فئة من �ل�شخا�س.

�لأعمال. و�أو�شح �أنه مت تعديل �لفرتة �ل�شريبية �لربع �شنوية �لتي كان مقرر� 
�أن تنتهي �لفرتة �لأوىل منها بنهاية يناير �ملا�شي �أو بنهاية فرب�ير �حلايل ليتم 
دجمها بالفرتة �لثانية وبذلك تكون �لفرتة �لأوىل فقط لبع�س هذه �لعمال 
�ل�شريبية  �لفرت�ت  تكون  �أن  على  �شهور  خم�شة  �لآخ��ر  ولبع�شها  �شهور  �أربعة 
ربع �شنوية بعد �نتهاء �لفرت�ت �ل�شريبية �لأوىل �ل�شتثنائية.. م�شري� �إىل �أن 
�لعمال �لتي كانت فرتتها �ل�شريبية �لأوىل ثالثة �شهور تنتهي يف �شهر مار�س 
�لب�شتاين  علي  خالد  �شعادة  و�أك��د  عليها.  تعديالت  �أي��ة  �إج��ر�ء  يتم  فلم  �ملقبل 
�ل�شريبية  للقو�نني  �لمتثال  �شرورة  لل�شر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  عام  مدير 
وقيام �خلا�شعني لل�شريبة بتقدمي �لقر�ر�ت �ل�شريبية و�شد�د �لدفعات �شمن 
�ل�شريبية جتنبا  �لت�شريعات  �ملطلوبة يف  بال�شجالت  و�لحتفاظ  �ملحددة  �ملدد 
�لإمار�ت  �أن  �إىل  و�أ�شار  �ل�شريبي.  �لمتثال  عدم  وعقوبات  لغر�مات  للتعر�س 
يف  عامليا  �لنظم  �أف�شل  من  تعد  �شريبية  ت�شريعية  منظومة  و�شع  يف  جنحت 
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اقت�شادية دبي تتابع اإجراءات تطبيق املعايري اجلديدة للبقالت 
�لتطوير و�ملتابعة يف قطاع �لت�شجيل 
و�لرتخي�س �لتجاري �أن عام 2017 
�لزيار�ت  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  �شهد 
�إم��ارة دبي  على �لبقالت �ملنت�شرة يف 
باملعايري  �ملحالت  �أ�شحاب  لتعريف 
و�ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��رورة �إل��ت��ز�م��ه��م بها 
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذي��ه��ا يف �أق����رب 
وق���ت.. وب��ل��غ ع��دد ه��ذه �ل��زي��ار�ت ما 
532 زي���ارة وف��ق خطة  ل يقل ع��ن 
على  �ملناطق  كافة  لتغطية  مدرو�شة 

�أن ت�شتمر يف �لعام �جلاري.
�ل���ع���م���ل يف قطاع  ف���ري���ق  ن���ظ���م  ك���م���ا 
�لتجاري  و�ل���رتخ���ي�������س  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
باقت�شادية دبي 15 ور�شة عمل يف 2017 وحتى نهاية 
لتعريفهم  �لبقالت  مالكي  ��شتهدفت   ،2018 يناير 
�لتي  بال�شرت�طات  و�للتز�م  �لتحول �جلديد  باأهمية 

جودة �خلدمات �ملقدمة للعمالء.

انطالق املرحلة الأوىل من 
نظام دبي لرتاخي�س البناء

•• دبي-وام:

�لبناء  لرت�خي�س  دب��ي  نظام  من  �لأوىل  �ملرحلة  �نطالق  دب��ي  بلدية  �أعلنت 
لتقدمي  �لزمنية  و�ملدة  �لإج��ر�ء�ت  تقليل  ي�شمل  و�لذي   Dubai BPS
�خلدمة. ويهدف هذ� �لنظام �لإلكرتوين �ل�شامل و �ملوحد �إىل تقدمي جميع 
�خلدمات �ملرتبطة بعملية �لرتخي�س و رحلة �لبناء من بد�ية �حل�شول على 
�شهادة �لجناز  تو�شيل �خلدمات و�حل�شول على  �إىل مرحلة  �لبناء  رخ�شة 
ب�شا�شة و�حدة على �أن يتم �لتقدمي عليها من خالل 5 خطو�ت حمورية هي 
وطلب  �لهيكل  تدقيق  وطلب  �لإن�شائي  �لتدقيق  وطلب  �لبناء  رخ�شة  طلب 
�لتدقيق على �خلدمات وطلب �شهادة �لجناز. و قال �ملهند�س د�وود �لهاجري 
�إن ذلك  �إم��ارة دبي  �لبناء يف  �أعمال  �إج��ر�ء�ت تر�خي�س  رئي�س جلنة تطوير 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ�  ياأتي 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف هذ� �ل�شاأن 
و�لتح�شني  �لتطوير  �أول��وي��ات  وحتديد  بدر��شة  قامت  �للجنة  �إن  و�أ���ش��اف   .
�لتقدمي  و�آل��ي��ة  �إع���ادة هند�شة �خل��ط��و�ت و�لج����ر�ء�ت  �لرئي�شية م��ن خ��الل 
و�ل�شتفادة من  �ملقدمة  ورفع م�شتوى �خلدمات  و�لتفتي�س  �لتدقيق  وطرق 
�لتقنيات �لذكية �مل�شتخدمة بجميع �لدو�ئر و�لعمل على ربط بع�شها ببع�س 

مما يوفر �ملجهود و�لزمن على �لدو�ئر و�ملتعاملني على حد �شو�ء .

يف  دبي”   2020 “اإك�شبو  مكتب 
القيادة  من  ر�شالة  اخليمة  راأ�س 
العاملي احل���دث  يف  للم�شاركة 

•• راأ�س اخليمة -وام: 

ي�شطلع مكتب “ �إك�شبو 2020 
ب����دور  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  يف  دبي” 
�لأف���ر�د  م�شاركة  تعزيز  يف  مهم 
و�شبه  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
يف �حلدث �لعاملي �لذي يقام حتت 
و�شنع  �ل��ع��ق��ول  “ ت��و����ش��ل  �شعار 

�مل�شتقبل “..
 وي��ت��ب��ن��ى ق��ي��م �ل���ت���ع���اون �ل����دويل 
و�مل�شاركة  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  يف 
�لتنمية  م��ف��ه��������������وم  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
وتعزي�����ز  �ل���ع���امل  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
بني  و�لت�شامح  �لثقايف  �لتب�����ادل 

�شعوب �لعامل.

•• دبي -وام: 

متابعتها  دب�����ي  �ق���ت�������ش���ادي���ة  �أك�������دت 
�جلديدة  �ملعايري  تطبيق  لإج���ر�ء�ت 
لرت�خي�س �لبقالت �لعاملة يف �إمارة 
�لعاملية  �ملعايري  مع  يتو�فق  مبا  دب��ي 
�لتجارية  �ل���ه���وي���ة  ل��ت��ع��م��ي��م  وذل�����ك 
�ل��ب��ق��الت بحيث  �مل���وح���دة يف ج��م��ي��ع 
تكون ذ�ت مظهر متنا�شق من �لد�خل 

و�خلارج .
ون����ظ����م����ت �ل�������د�ئ�������رة ����ش���ل�������ش���ل���ة من 
�لر�شمية  و�ل����زي����ار�ت  �ل��ع��م��ل  ور�����س 

�لبقالت  ����ش��ح��اب  �ل��ت��ز�م  م��ن  للتاأكد 
تناف�شية  م�شتوى  رفع  بهدف  �جلديدة  بال�شرت�طات 
�لبقالت  ترتقي  بحيث  �لأع��م��ال  جمتمعات  خمتلف 
ب�شكل  بالتجزئة  و�لبيع  �خلدمية  باملر�فق  �جل��دي��دة 
�إم���ارة دب��ي. و�أو���ش��ح عمر �مل��ه��ريي مدير �إد�رة  •• راأ�س اخليمة - الفجرع��ام يف 

�لتجارة  غ��رف  �حت��اد  رئي�س  �لرميثي  ث��اين مر�شد  �أك��د حممد 
على  �أبوظبي،  و�شناعة  رئي�س غرفة جتارة  بالدولة  و�ل�شناعة 
دبي  و�شناعة  مللف غرفة جتارة  بالدولة  �لتجارية  �لغرف  دعم 
ل�شت�شافة �ملوؤمتر �لثاين ع�شر لغرف �لتجارة �لعاملي 2021، 
�لعا�شمة  يف  �ل��ق��ادم  �ب��ري��ل  يف  عليه  �لت�شويت  �شيتم  و�ل����ذي 
�ل�شينية بكني ، موؤكد�ً �إن جناح غرفة دبي يف م�شعاها ل�شت�شافة 
�لهام هو جن��اح لدولة �لإم���ار�ت، وتر�شيخ ملكانتها  ه��ذ� �حل��دث 

على �خلارطة �لقت�شادية �لعاملية  كمركز �قت�شادي عاملي . 
�حتاد  �إد�رة  ملجل�س  �ل�97  �لج��ت��م��اع  ت��ر�أ���ش��ه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ر�أ���س �خليمة،  ��شت�شافته غرفة جتارة و�شناعة  �لذي   ، �لغرف 
�هلل  عبد  �ل�شارقة  غرفة  رئي�س  �لحت���اد  رئي�س  نائب  بح�شور 
�شلطان �لعوي�س، وروؤ�شاء وممثلي �لغرف �لتجارية و�ل�شناعية 
�لجتماع   ناق�س  حيث   ، �شامل  بن  حممد  حميد  �لعام  و�لأم��ني 
�لتي تهدف لتعزيز دور �لقطاع �خلا�س يف  جملة من �لق�شايا 

م�شرية �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية.
و�لرعاية  �لدعم  �لغرف  �حت��اد  رئي�س  ثمن   ، �لجتماع  وخ��الل 
و�لهتمام �لبالغ من لدن �لقيادة و�حلكومة لقطاع �لعمال يف 

�لدولة وتعزيز دوره يف �لإ�شهام يف �لقت�شاد �لوطني. 
ولفت �لرميثي، �إىل �أهمية هذه �لجتماعات وما تثمر عنه من 
�لم��ار�ت��ي ومتكنه من  �لعمال  تعزز من مكانة قطاع  ق��ر�ر�ت 

�شي�شهم يف تعميق �ل�شالت بني �أع�شاء جمل�س �لإد�رة و��شحاب 
�لأعمال بالغرف �لتجارية و�ل�شناعية ، ف�شاًل عن تعزيز فر�س 
�لأعمال  ��شحاب  بني  �لتعاون  ج�شور  ومد  و�لتنمية  �ل�شتثمار 

بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
��شتطاعت  �خليمة  ر�أ����س  غ��رف��ة  �أن  �لنعيمي،  حممد  و�أ���ش��اف 
�لأعمال  �أ�شحاب  من  عميل   15000 من  �أك��ر  �إىل  �لو�شول 
و�مل�شتثمرين د�خ��ل وخ��ارج �ل��دول��ة من خ��الل تنظيم ع��دد من 
�إىل   2015 �لفرتة من  �ملختلفة خالل  �لفعاليات �لقت�شادية 
ر�أ���س �خليمة للم�شاهمة يف حتفيز  2017، حيث ت�شعى غرفة 
يف  �لغرفة  تعتزم  كما  �لو�شائل،  كافة  عرب  �ل�شتثمار  وت�شجيع 
خطتها  �شمن  �إمنائية  م�شاريع  ع��دة  تطوير  �لقادمة  �ملرحلة 
�ل�شرت�تيجية، وتطوير �لبنية �لتحتية مل�شاريعها �حلالية ق�شد 
�لتجارية وتعزيز عو�مل  تن�شيط �حلركة  �ملردودية وزيادة  رفع 

�جلذب للقطاع �خلا�س �لإمار�تي.
، �ن  �لعام لحت��اد �لغرف  و�ك��د حميد حممد بن �شامل �لم��ني 
لالحتاد  �لعامة  �لأم��ان��ة  جهود  على   �ثنى  ق��د  �لد�رة  جمل�س 
�لقت�شادية  �مللفات  من  �لعديد  ملناق�شة   ،2017 �لعام  خ��الل 
تعزيز  بهدف  ودولياً  وعربياً  خليجياً  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  مع 
�لتنظيم  م��ن خ��الل  �لم��ار�ت��ي  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  دور  وتر�شيخ 
و�مل�����ش��ارك��ة يف ع���دد م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ي ُنظمت 
بالتعاون مع عدد من �جلهات و�لغرف �لأع�شاء و�لبالغ عددها 

142 فعالية .

�لعام  للقطاع  ��شرت�تيجي  ك�شريك  منه  �ملاأمول  بالدور  �لقيام 
يف ظل هذه �ملرحلة ، وما تتطلبه من م�شاعفة �جلهود لتنفيذ 
توجهات �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�لدولة حفظه �هلل نحو حتقيق روؤية �لمار�ت  �آل نهيان رئي�س 
2021 ، منوهاً با�شت�شافة غرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة 
لجتماع جمل�س �لإد�رة وما مل�شوه من م�شتوى رفيع يف تنظيم 
�شكره لرئي�س وم�شوؤويل  ع��ن  م��ع��رب��اً   ، ه��ذ� �لج��ت��م��اع   �أع��م��ال 
بذلوه من جهود  وملا  و�ل�شيافة  �ل�شتقبال  �لغرفة على حفاوة 
م���ق���درة لإجن�����اح ه���ذ� �لج��ت��م��اع ، ول���روؤ����ش���اء ومم��ث��ل��ي �لغرفة 
�لتجارية و�ل�شناعية لتفاعلهم وح�شورهم لهذ� �لجتماع �لذي 

هدف للنهو�س بقطاع �لعمال و�لغرف �لتجارية و�ل�شناعية.
�إد�رة �حتاد  �أعمال �جتماع جمل�س  �أجندة  �أن   ، و�أو�شح �لرميثي 
�لغرف ت�شمنت عدد�ً من �ملو�شوعات من �أبرزها �عتماد مو�زنة 
�لحتاد ل�شنة 2018 ، و�لطالع على تقرير �ن�شطة وفعاليات 
�لحتاد لعام 2017 ،بالإ�شافة �إىل مناق�شة �حل�شابات �خلتامية 
. ف�شاًل عن مناق�شة مبادر�ت غرف  �ل�شنوية  وم�شروع �خلطة 

�لتجارة و�ل�شناعة يف عام ز�يد.
من جانبه ، رحب رئي�س جمل�س �د�رة غرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س 
غرف  وممثلي  بروؤ�شاء   ، �لنعيمي  م�شبح  علي  حممد  �خليمة 
�لتجارة و�ل�شناعة بالدولة ، معرباً عن �شعادته باحت�شان غرفة 
ر��س �خليمة هذ� �للقاء ، م�شري�ً �إىل �أن عقد هذه �لجتماعات 
 ، �لدولة  باإمار�ت  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لغرف  بالتناوب مبقار 

امل�سنع اجلديد يوفر جميع علب التعبئة والتغليف ملطاعم ماكدونالدز يف دولة الإمارات و�سلطنة عمان

»غرفة اأبوظبي« تعرف بكيفية بناء واإدارة البتكار يف املوؤ�ش�شات
•• اأبوظبي -وام: 

�أكد �شعادة حممد هالل �ملهريي مدير 
�أبوظبي  ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة 
مفهوم  تر�شيخ  ع��ل��ى  �ل��غ��رف��ة  ح��ر���س 
�لقطاعني  �لبتكار و�شرح مفرد�ته يف 
مبادر�تها  ���ش��م��ن  و�خل����ا�����س  �ل����ع����ام 
مركز�  �أب��وظ��ب��ي  ت�شبح  لأن  �ل��ر�م��ي��ة 
�إقليميا لالبتكار و�إنتاج �لأفكار �لنرية 
و�لنزول بها على �أر�س �لو�قع بالكفاءة 

وقيادة  �إد�رة   “ و�لثانية  موؤ�ش�شتك” 
وي�شاحبهما  موؤ�ش�شتك”  يف  �لبتكار 
�ملبا�شر  �لإيجابي  للتفاعل  عمل  ور�س 
فعاليات  �شمن  وذل���ك  �مل�شاركني  م��ن 
وتركز  �ل��دول��ة.  يف  �لبتكار”  “�شهر 
�لندو�ت وور�س �لعمل - �ملقرر �نعقادها 
�شيقدمها  و�ل��ت��ي  �ملقبل  �لإث��ن��ني  ي��وم 
بالغرفة  و�لب���ت���ك���ار  �ل��ت��م��ي��ز  خ�����رب�ء 
�ملن�شق  �لتيجاين  ه��ادي  �لربوفي�شور 
لالمتياز  خليفة  �ل�شيخ  جلائزة  �لعام 

�لأعلى و�لتكلفة �لأقل. و�أ�شار �شعادته 
موؤخر�  وق���ع���ت  ق���د  �ل���غ���رف���ة  �أن  �إىل 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع �مل��ن��ت��دى �ل���دويل 
�لبتكار  �ملخت�شني يف جمال  للخرب�ء 
�إن�شاء  مبوجبها  ومت   «  IAOIP  «
بغرفة  �ل���دويل  للمنتدى  حملي  ف��رع 
�أب��وظ��ب��ي و�ل�����ذي ب�����د�أت �أع��م��ال��ه منذ 
�أبوظبي  �ملا�شي. وتنظم غرفة  �ل�شهر 
�لأوىل  ن����دوت����ني  �لإث�����ن�����ني  غ����د  ي�����وم 
“كيف تبني ثقافة �لبتكار يف  بعنو�ن 

�لدعم  ل����د�ئ����رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�مل����دي����ر 
�ليو�شف  ���ش��وق��ي  و�لأ���ش��ت��اذ  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
�لتميز  يف  م��ع��ت��م��د  م�����ش��ت�����ش��ار  خ��ب��ري 
�شروحات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  و�لب����ت����ك����ار- 
و�فية ملفهوم �لبتكار و�لآليات �ملنا�شبة 
ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه ب��ج��ان��ب ����ش��ت��ع��ر����س �أه���م 
�ل��ن��م��اذج �ل��دول��ي��ة يف �لب��ت��ك��ار. وتتاح 
�لعمل  ور�������س  خ�����الل  م����ن  �ل���ف���ر����ش���ة 
�حل�شور  �أفكار  وتالقي  �لآر�ء  لتبادل 
�لد�خلية لالبتكار و�شبل  �لبيئة  حول 

متخ�ش�شة  وم��ر�ك��ز  حا�شنات  �إن�����ش��اء 
ف�شال عن �لتعرف على �جل�شم �ملعريف 
�مل��ت��ك��ام��ل �ل�����ذي ت��ت��ب��ن��اه �ل��غ��رف��ة من 
�لدويل  �مل��ن��ت��دى  م��ع  �شر�كتها  خ��الل 
وكيفية �لتاأهيل و�لعتماد   IAOIP
من قبل �لفرع �ملحلي للمنتدي جلميع 
�ل����ر�غ����ب����ني يف �ج���ت���ي���از �لخ����ت����ب����ار�ت 
مل�شتوى  و����ش���ول  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ملعتمدين دوليا كم�شت�شارين  �ملهنيني 

�أو مدربني يف �لبتكار.
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املال والأعمال
�شلطان املن�شوري : الثقة بال�شيا�شات التنظيمية واملعايري املحرك الرئي�س لقت�شاد امل�شتقبل

حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ل تقت�شر على �عتماد م�شرعات 
معنية  �أ�شبحت  بل  فقط  �ملحلية  �لقطاعات  يف  �لنمو  عجلة  لدفع 
�ملبادر�ت  و�إط��الق  �لدولية  روؤية عاملية لتوحيد �جلهود  يف �شياغة 
�لأجيال  تطلعات  وحتقق  �ل�شعوب  بحياة  �لرتقاء  يف  ت�شاهم  �لتي 

�جلديدة يف م�شتقبل �أكر ��شتقر�ر� وعد�لة.
ونوه �ملن�شوري بالزخم �ملتنامي �لذي حتظى به مبادرة دبي عا�شمة 
�لقت�شاد �لإ�شالمي منذ �إطالقها يف �لعام 2013 مرور� بتحديث 
بالروؤية  م�شيد�  �ليوم  وحتى   2017 �لعام  يف  �ملركز  ��شرت�تيجية 
�ل�شتباقية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي حول ما �شيوؤول �إليه 
�أفرزتها  �لتي  �لتحديات  �شوء  على  �مل�شتقبل  يف  �لعاملي  �لقت�شاد 
2008 و�حلاجة �مللحة لبتكار منظومة  �لأزمة �ملالية �لعاملية يف 

•• دبي -وام:

رئي�س  �لقت�شاد  وزي���ر  �ملن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  �أك���د   
�لثقة  �أن  �لإ���ش��الم��ي  �لقت�شاد  لتطوير  دب��ي  مركز  �إد�رة  جمل�س 
تب�شر  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي  �مل�شتويني  على  ودب���ي  ب���الإم���ار�ت  �ملتنامية 
بتحقيق مزيد من �لتقدم يف م�شرية �لقت�شاد �لوطني ب�شكل عام 

و�لقت�شاد �لإ�شالمي ب�شكل خا�س.
ملجل�س   2018 لعام  �لأول  �لجتماع  تروؤ�شه  خ��الل  معاليه  وق��ال 
جميع  بح�شور  �لإ���ش��الم��ي  �لق��ت�����ش��اد  لتطوير  دب���ي  م��رك��ز  �إد�رة 
�لتنظيمية  بال�شيا�شات  و�مل�شتهلكني  �ملنتجني  ثقة  �إن   “ �أع�شائه 
و�ملعايري �شتكون �ملحرك �لأ�شا�شي لالقت�شاد �لعاملي يف �مل�شتقبل”.. 
�مل�شاهمة يف  �إىل  �لر�مية  �أن �خلطط �حلكومية �لطموحة  و�عترب 

عملية  �ملطلوب يف  �ل��ت��و�زن  و�شفافية حتقق  ع��دل  �أك��ر  �قت�شادية 
�إنتاج �لرو�ت وتوزيعها كما تدعم توجهات دبي و�لإمار�ت �مللتزمة 
تتقاطع  و�لتي  �لأم��د  وطويلة  �ل�شاملة  للتنمية  �ل�شامية  بالغايات 

مع مبادئ و�أخالقيات �لقت�شاد �لإ�شالمي.
و �أ�شاف معايل �ملن�شوري �إن “خطة مركز دبي لتطوير �لقت�شاد 
�لإ�شالمي لعام 2018 ت�شتهدف ت�شريع �خلطى لتنفيذ جمموعة 
من �ملبادر�ت �ملدرجة يف ��شرت�تيجيتنا 2017-2021 تز�منا مع 
�أهد�ف  قدما يف حتقيق  للم�شي  �لر�شيدة  للقيادة  �حلثيث  �ل�شعي 
�لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021 و�لو�شول بالإمار�ت �إىل 

�لحتفاء بالذكرى �ملئوية لتاأ�شي�شها وهي من �أف�شل دول �لعامل«.
�أهمية  �إىل   2018 لعام  �خلطة  تفا�شيل  ��شتعر��س  خالل  ولفت 
دور �ملركز يف �لبناء على �ملنجز�ت �لتي حتققت حتى �ليوم و�شاهمت 

يف �أن تت�شدر دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملرتبة �لأوىل بني ع�شر 
�لقت�شاد  �لأك��ر تطور� يف بع�س قطاعات  �ملنظومة  دول من حيث 

�لإ�شالمي.
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  �أف�شل  مع  �شيتعاون  �ملركز  �أن  �ملن�شوري  و�أك��د 
�لقت�شاد  ق��ط��اع��ات  لت�شريع من��و  �آل���ي���ات  �ب��ت��ك��ار  �أج����ل  م��ن  �مل��ع��ن��ي��ة 
�لإ�شالمي وعلى ر�أ�شها �لتمويل �لإ�شالمي �لذي �شت�شل قيمته �إىل 
�إىل  2022 م�شري�  �أمريكي بحلول �لعام  3.8 تريليون دولر  نحو 
حيث  من  فقط  لي�س  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  بها  يتمتع  �لتي  �مل��رون��ة 
مو�كبة ع�شر �لتكنولوجيا مبا يتالءم مع �أخالقياته ومبادئه بل يف 
قدرته على �ل�شتثمار يف �حللول �لذكية مبا يخدم �أهد�فه �ل�شامية 
من  �لب�شر  حياة  وج��ودة  و�لجتماعي  �مل��ايل  �ل�شتقر�ر  ر�أ�شها  وعلى 

دون �أي متييز.

تهدف للنهو�س بدور املراأة الإماراتية يف القطاع اخلا�س

توقيع مذكرة تفاهم بني جمل�س �شيدات اأعمال اأبوظبي و�شركة الفوعة

خالل البعثة التجارية التي نظمتها �سفارة الدولة يف الربازيل

»دبي لتنمية ال�شادرات« تبحث الفر�س الت�شديرية يف حمافظات جنوب الربازيل

كهرباء ومياه دبي تبحث التعاون وتبادل اخلربات مع �شركة »اإنيل«
�ملعرفة  �ملعلومات ونقل  بني �لطرفني وتفعيل قنو�ت تبادل 

يف جمال �إد�رة �ل�شبكات �لذكية و�لرقمية. 
�لهيئة  بني  متينة  �شر�كات  بناء  ح��ول  �لّتفاقية  ومتحورت 
�مل�شرتكة  �آليات تنفيذ �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية  و�إنيل لدعم 
ج�شور  م��د  ذل��ك  يف  مب��ا  �لتفاهم  م��ذك��رة  عليها  تن�س  �لتي 
و�لدر��شات  و�خل��رب�ت  �ملعلومات  مل�شاركة  �لفّعال  �لتو��شل 
�مل��ت��ع��ّل��ق��ة مب���ج���الت ع��م��ل �ل��ط��رف��ني ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ر�شد 
�ل�شبكات  �إد�رة  يف  �لرئي�شة  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  نتائج  وحتليل 
وتقنية  �لت�شغيلية  �لتقنيات  و�لرقمية على م�شتوى  �لذكية 
�ملعلومات وتوظيف �خلرب�ت و�لكفاء�ت �لعالية كلٌّ يف جماله 
بهدف �إجر�ء �لأبحاث و�لدر��شات �لتطبيقية �لتي من �شاأنها 
�أن تعود باملنفعة �لكبرية على م�شتوى �لرتقاء بقطاع �لطاقة 
�لنظيفة و�ملتجّددة وذلك من خالل تنظيم �لندو�ت وور�س 
�لعمل و�لجتماعات �مل�شرتكة من �أجل حتليل �أهم �لق�شايا 

يف جمال �لطاقة و�خلروج بتو�شيات وحلول مبتكرة لها.
�لروؤية  م��ن  وخططنا  خطو�تنا  ن�شتلهم   “ �ل��ط��اي��ر  وق���ال 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثاقبة 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�لرتكيز  مع  �ملعرفة  على  قائم  �قت�شاد  �إىل  بالتحول  �هلل” 
ودعم  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل  �حلديثة  �لتقنيات  على 
�ملدينة  دب��ي  جلعل  �شموه  �أطلقها  �لتي  �لذكية  دب��ي  م��ب��ادرة 
�لأ�شعد و�لأذكى على وجه �لأر�س. وعرب عن �شعادته بزيارة 
�ملقر �لرئي�شي ل�شركة “�إنيل” �لتي ت�شاركنا نف�س �لأهد�ف 
�ل��ن��م��و و�ل��ت��ط��ّور و�ل���ري���ادة يف ع���امل �لطاقة  يف دف���ع عجلة 
�ل��ع��امل��ي��ة نحو  �ل��ت��وّج��ه��ات  م��ع  �مل��ت��ج��ّددة و�لنظيفة مت��ا���ش��ي��اً 
�لأهد�ف  هذه  “لتحقيق  وق��ال  �لبيئية.  �ل�شتد�مة  حتقيق 
و�لبحث  �لبتكار  جمال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  نتبنى 
�ملتنقلة  و�حلو�شبة  �لت�شغيل  �أنظمة  جم��الت  يف  و�لتطوير 
�لتوزيع  و�أنظمة  �لفرت��شية  و�لبيئة  �ل�شحابية  و�حلو�شبة 
وهند�شة �لربجميات و�إنرتنت �لأ�شياء و�لروبوتات و�لبيانات 
�ملفتوحة و�لكبرية وم�شادر �لطاقة �ملتجددة وتقنيات تخزين 
و�لطباعة  �لكهربائية  لل�شيار�ت  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
ثالثية �لأبعاد �إ�شافة �إىل ��شتخد�مات �لطائر�ت بدون طيار 

يف قطاعات �لطاقة و�ملياه«.

•• روما -وام: 

�إحدى  بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع �شركة “�إنيل” - 
�لكهرباء  وتوزيع  �إنتاج  جمال  يف  �لر�ئدة  �لعاملية  �ل�شركات 
�أف�شل �خلرب�ت  وتبادل  �مل�شرتكة  �لعالقات  تعزيز   - و�لغاز 
�ملعيارية  �مل��ق��ارن��ات  و�إج���ر�ء  �لعاملية  و�مل��م��ار���ش��ات  و�ل��ت��ج��ارب 
�لإلكرتوين  و�لأم���ن  �لذكية  و�ل�شبكات  �ل��ع��د�د�ت  جم��ال  يف 
�لتحول  م�شتجد�ت  و�آخ��ر  �لإحاللية  و�لتقنيات  و�لبتكار 
�لرقمي و�لأمتتة. و�أكد �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو 
�ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي - �لذي 
تر�أ�س وفد� من �لهيئة لزيارة �ملقر �لرئي�شي ل�شركة “�إنيل” 
يف �لعا�شمة �ليطالية روما - تطلع �لهيئة قدما �إىل تبادل 
�لقّيمة  و�لأبحاث  و�لدر��شات  �ملعلومات  وم�شاركة  �خلرب�ت 
�لأمر  �ل�شبكات  ورقمنة  �لذكية  �لتقنيات  ��شتخد�م  لتعزيز 
قطاع  م�شتقبل  مالمح  لر�شم  �أ�شا�شية  ركيزة  �أ�شحى  �ل��ذي 
�لذي   - �ملر�فق  و�لوفد  �لطاير  و�لتقى  �لعامل.  يف  �لطاقة 
�شم �ملهند�س نا�شر لوتاه �لنائب �لتنفيذي للرئي�س - قطاع 
للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  �شلمان  وليد  و�ملهند�س  �لإن��ت��اج 
�لأكرف  يو�شف  و�لدكتور  و�لتميز  �لأعمال  تطوير  قطاع   -
و�ملو�رد  �لأع��م��ال  دع��م  قطاع   - للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�مل��ه��ن��د���س م����رو�ن ب��ن ح��ي��در �ل��ن��ائ��ب �لتنفيذي 
مدير  عبد�هلل  و�أحمد  و�مل�شتقبل  �لبتكار  قطاع   - للرئي�س 
�لرئي�س  �شتار��شي  فر�ن�شي�شكو   - �خل��ارج��ي  �لت�شال  �أول 
�لتنفيذي ملجموعة “�إينل” وليفيو جالو رئي�س قطاع �لبنية 
و�أنطونيو بوندونو رئي�س قطاع  �لعاملية و�ل�شبكات  �لتحتية 
�شرق  يف  و�ل�شبكات  �لعاملية  �لتحتية  �لبنية  �أع��م��ال  تطوير 
موظفي  كبار  من  وع��دد  �لأو�شط  و�ل�شرق  و�أفريقيا  �أوروب��ا 
ل�”�إنيل”  �لتابع  �لوطني  �لتحكم  �ل�شركة حيث تفقد مركز 

يف مدينة روما وخمترب �ل�شبكات �لذكية يف مدينة ميالنو.
وتاأتي �لزيارة بعد توقيع �لهيئة مذكرة تفاهم ��شرت�تيجية 
65 مليون  �إنيل - �لتي تقدم خدمات لأكر من  مع �شركة 
ومتتد   2017 ع��ام  م��ن  يناير  يف   - �ل��ع��امل  ح��ول  متعامل 
لو�شع  م�شرتكة  خطوة  يف  للتجديد  قابلة  �شنو�ت  لثالث 
مبادئ �أ�شا�شية و�أطر عمل و��شحة لرت�شيخ �أو��شر �لتعاون 

�شيلتقي  حيث  �ملالية،  �خلدمات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  تعمل  �لتي 
هوؤلء �مل�شتثمرون مع �لفرق �لفائزة يف �لت�شفيات �لنهائية.

�مل�شتثمرين  مع  �ملبا�شرة  �لجتماعات  �شتكون  �ألتونني:  و�أ���ش��اف 
مبثابة من�شة فريدة من نوعها بالن�شبة لل�شركات �لنا�شئة، حيث 
�شتتيح لها فر�شة تطوير عالقات و�عدة مع نخبة من �مل�شتثمرين 
�لفاعلني و�ملهتمني مبجالت عمل و�أ�شو�ق وتقنيات تلك �ل�شركات. 
�إىل  بالن�شبة  فريدة  و�شيلة  �لجتماعات  ه��ذه  �شت�شكل  وباملقابل، 
يف  و�مل�شاهمة  �لنا�شئة  �ل�شركات  جم��ال  يف  للخو�س  �مل�شتثمرين 

�إ�شافة قيمة رفيعة �مل�شتوى يف �لقطاع.
وكان �لربنامج قد �أبرم �شر�كات مع جمموعة و��شعة من �ملوؤ�ش�شات 
�ل��ر�ئ��دة يف جم��ال �لأع��م��ال مب��ا يف ذل��ك �شركة �لإم����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة لل�شر�فة و�شوق �أبوظبي �لعاملي، و�شركة �آي بي �إم، و�شركة 

�لحتاد للطري�ن، وبنك �أبوظبي �لتجاري. 

و�شتح�شل �ل�شركات �مل�شاركة �أي�شاً على روؤى معمقة حول مو��شيع 
ومنظومة  �ملبا�شر،  �لإق��ر����س  ون��ظ��ام  �جل��م��اع��ي،  �لتمويل  ت�شمل 
�لتعامالت �لرقمية، و�لتد�ول �خلو�رزمي، و�ل�شجالت �لئتمانية، 
و�لعمالت �لرقمية، و�أنظمة �لدفع، وتكنولوجيا �لتاأمني، وحتويل 
�لأمو�ل. وبهذه �ملنا�شبة، قال �إركي �ألتونني، �ملدير �لتنفيذي ملن�شة 
�شتارت �إيه دي: متتاز منظومة �ل�شركات �لنا�شئة يف دولة �لإمار�ت 
بعدم تاأثرها بالإرث �لثقيل للمنظومات �لعاملية �ملماثلة، مما يتيح 

لها �لقدرة على �لتطور �ل�شريع ووفق �أ�شلوبها �لفريد و�ملتميز. 
�مل�شتثمر‘  ’يوم  فعالية  باإطالق  دي  �إي��ه  �شتارت  قامت من�شة  وقد 
ب��ه��دف ع��ق��د �أن�����ش��ط��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة جم��دي��ة وت���وف���ري ق��ي��م��ة حقيقية 

لل�شركات �لنا�شئة و�مل�شتثمرين على حد �شو�ء.
ويف هذ� �لإط��ار، فقد قمنا بالتعاون مع 10 من كبار �مل�شتثمرين 
يف دولة �لإمار�ت ممن ي�شتثمرون ب�شكل فاعل يف �ل�شركات �لنا�شئة 

•• اأبوظبي – الفجر

�لأعمال يف جامعة  وري��ادة  �لبتكار  دي، من�شة  �إي��ه  �شتارت  �أعلنت 
بريادة  خا�شاً  برناجماً  ��شت�شافتها  عن  �م�س  �أبوظبي،  نيويورك 
�لأعمال يف جامعة نيويورك �أبوظبي ي�شتمر  ل�مدة 10 �أيام، وذلك 
�لنا�شئة يف جمال  �ل�شركات  م��ن   10 �أم���ام  �مل��ج��ال  �إف�����ش��اح  ب��ه��دف 
�أمام  مبا�شر  ب�شكل  م�شاريعها  لعر�س  �ملالية  �خلدمات  تكنولوجيا 

نخبة من �مل�شتثمرين يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لنا�شئة يف جمال تكنولوجيا �خلدمات  �ل�شركات  �ملن�شة  و�شجعت 
�لنهائي  �مل��وع��د  �ن��ت��ه��اء  قبل  �مل�شاركة  طلبات  ت��ق��دمي  على  �مل��ال��ي��ة 
بتزويد  �ل��ربن��ام��ج  و�شيقوم   .2018 ف��رب�ي��ر   4 �ل��ي��وم  للتقدمي 
�مل�شاركني من �ل�شركات �لنا�شئة بالأدو�ت و�ملعرفة �لالزمة لتطوير 
م�شاريع �شاملة قابلة للنمو و�لتكر�ر مع ��شتثماٍر �أمثل لر�أ�س �ملال. 

••العني - الفجر

وقع جمل�س �شيد�ت �أعمال �أبوظبي و 
�شركة �لفوعة مذكرة تفاهم ، تهدف 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  بدور  �لنهو�س  �إىل 
ومتكينها  �خل�����ا������س  �ل����ق����ط����اع  يف 
�لتنمية  يف  رئي�شياً  �شريكاً  لت�شبح 

�لقت�شادية لإمارة �أبوظبي.
وقد وقع على �ملذكرة كل من �شعادة 
�لتنفيذية  �لرئي�شة  �لرميثي  مرمي 
�أبوظبي  �أع����م����ال  ����ش���ي���د�ت  مل��ج��ل�����س 
 – �ل��ع��ام��ري  و���ش��ع��ادة م�شلم ع��ب��ي��د 
�لفوعة  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
ذ.م.م، وذلك بح�شور �ل�شيد عبد�هلل 
غرير �لقبي�شي – نائب �ملدير �لعام 
ل��غ��رف��ة �أب���وظ���ب���ي، و����ش���ع���ادة حممد 

يف  بال�شتثمار  �لهتمام  لديهن  ممن  �لأعمال  ور�ئ��د�ت  ل�شيد�ت 
هذ� �لقطاع �حليوي، حيث �أن منتجات �لدولة من �لتمور تناف�س 
نظري�تها على م�شتوى �لعامل من حيث �جلودة و�لنوعية و طرق 
�لت�شدير وو�شول �ملنتج �إىل �مل�شتهلك حمافظاً على جودته ، حيث 
يعود هذ� �لأمر �إىل توفر �لبنى �لتحتية �ملتطورة �لتي تتمتع بها 
�أبوظبي من طرق حديثة ومو�نئ متطورة ومطار جديد �شيدخل 
�خلدمة مع نهاية �لعام 2019 و�لذي �شيكون له �لإ�شهام �لكبري 

يف تعزيز �حلركة �جلوية �لتجارية و�ل�شحن .
و�أكدت رئي�شة �لهيئة �لتنفيذية ملجل�س �شيد�ت �أعمال �أبوظبي �أن 
�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  �هلل-  – حفظه  �لدولة  رئي�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ور�ئد�ت  ل�شيد�ت  �لدعم  �أ�شكال  كل  وف��رت  قد  �مل�شلحة،  للقو�ت 
�لأعمال يف �أبوظبي، من �أجل �لرتقاء بدورهن يف م�شرية �لنه�شة 
�لتنمية  لتحقيق  و���ش��وًل  �أب��وظ��ب��ي  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

�مل�شتد�مة �لتي نن�شدها.

�ملجتمعية، ودعماً للتكامل بني �جلهات �ملحلية يف �أبوظبي.
تن�شيق  �إىل  �مل��ذك��رة  ه��ذه  ع��رب  ن�شعى  »�إن��ن��ا  �شعادتها:  و�أ���ش��اف��ت 
�جلهود بني جمل�س �شيد�ت �أعمال �أبوظبي و�شركة �لفوعة لإعد�د 
بر�مج من �لأن�شطة �مل�شتقبلية �لتي ن�شعى من خاللها �إىل دعم 
ورعاية ر�ئد�ت �لأعمال يف قطاع �لإنتاج �لزر�عي خا�شة �لعناية 

بقطاع �لنخيل وتنميته وتطويره نظر�ً لأهميته �لقت�شادية«.
�لأعمال نحو قطاع  ور�ئ��د�ت  �شيد�ت  توجه  �أن  �لرميثي  وذك��رت 
�ل�شتثمار يف جمال �لتمور �أمر مهم للغاية كونه من �لقطاعات 
و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع���ة  يف  �لتنمية  لتحقيق  و�ل�شرورية  �لهامة 
�لإم��ار�ت متكنت من  دولة  �أن  �أ�شنافها، خا�شة  �لتمور مبختلف 
ت�شّدر ريادة زر�عة و�إنتاج �لتمور حول �لعامل، وت�شدر منتجاتها 
يف  �ل���دول  م��ن  �لعديد  �إىل  منه  �مل�شنعة  و�ملنتجات  �لتمور  م��ن 
خمتلف �لقار�ت، مما �أثبت جد�رة �لدولة ومكانتها يف هذ� �لقطاع 

�حليوي و�لهام .
�لأكرب  �ل�شركة  تعترب  �لتي  �لفوعة  �شركة  مع  نتعاون  وق��ال��ت:« 
عاملياً يف �إنتاج وت�شدير �لتمور لتوفري �لدعم و�لرعاية و�لإر�شاد 

ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب   – �ملن�شوري  �لق�شيلي  غ��امن 
�لفوعة ذ.م.م، و�ل�شيدة �شفيقة �لعامري – مديرة جمل�س �شيد�ت 
�أعمال �أبوظبي. وقالت �شعادة مرمي �لرميثي �لرئي�شة �لتنفيذية 
ملجل�س �شيد�ت �أعمال �أبوظبي :« جرى �ليوم �إطالق �أول فعالية 
 2018 لعام  �أبوظبي  �أعمال  �شيد�ت  من فعاليات حملة جمل�س 
عام ز�يد )ز�يد �خلري و �لعطاء و�ل�شخاء(، وذلك باإبر�م مذكرة 
جتارة  لغرفة  �لتابع  �أبوظبي  �أعمال  �شيد�ت  جمل�س  بني  تفاهم 
�شركة  �أك��رب  تعد  �لتي  ذ.م.م  �لفوعة  و�شركة  �أبوظبي  و�شناعة 
على  �لتفاقية  تتمحور  و  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  للتمور  منتجة 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  ب��ذل  �لتي  �لنخيل  منتجات 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه جهود�ً كبرية و�شخر �لطاقات يف 
�شبيل تطوير زر�عة �لنخيل و�ت�شاع �مل�شاحات �ملزروعة يف خمتلف 
نوعية  وحت�شني  �لإنتاجية  زي��ادة  �إىل  بالإ�شافة  �لإم���ار�ت  �أنحاء 
�لتمور �ملنتجة و�ل�شتغالل �لأمثل للمو�رد �لطبيعية. ومت حتديد 
و�لعمل  �لطرفني،  كال  بني  �مل�شتقبلي  للتعاون  �لرئي�شي  �لإط��ار 
�مل�شوؤولية  مفهوم  وتعزيز  �لقت�شادية  باخلدمات  �لرتقاء  على 

و�أ�����ش����اف �ل���ك���م���ايل: »ن��ع��م��ل على 
ت���ن���ظ���ي���م �ل����ع����دي����د م�����ن �ل����رب�م����ج 
�ل��ه��ي��ئ��ات وجتمعات  �مل�����ش��رتك��ة م��ع 
�لأع����م����ال �مل��ت��ن��وع��ة يف �ل���رب�زي���ل 
�لإمار�تي،  �ملنتج  و���ش��ول  لتعزيز 
وبحث ��شتخد�م دبي كمركز لإعادة 
�لت�شدير عربه ومن خالله، حيث 
ق��م��ن��ا ب��ال��رتك��ي��ز �أي�����ش��ا ع��ل��ى بناء 
خمتلف  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل���ع���الق���ات 
�ملجالت، ل �شيما يف جمال ترويج 
مركز«  �إىل  م���رك���ز  »م����ن  م����ب����ادرة 
لتطوير  دب��ي  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
�لقت�شاد �لإ�شالمي، بالإ�شافة �إىل 
�أننا نعمل حالياً على دعم قطاعات 
يف  ت���و�ج���د  ل��ه��ا  �شي�شهد  م��ت��ن��وع��ة 

�ل�شوق �لرب�زيلي عما قريب«. 

•• دبي-الفجر:

لتنمية  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ����ش���ارك���ت   
موؤ�ش�شات  �إح�������دى  �ل�����������ش�����ادر�ت، 
جتارية  بعثة  يف  دب���ي،  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
ن��ظ��م��ت��ه��ا ���ش��ف��ارة دول�����ة �لإم������ار�ت 
�لرب�زيل  ل���دى  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
���ش��ع��ادة حف�شة  ت��ر�أ���ش��ت��ه��ا  و�ل���ت���ي 
�ل���ع���ل���م���اء، ����ش���ف���رية �ل����دول����ة لدى 

�لرب�زيل 
ل���ل���ت���ع���ري���ف ب������دول������ة �لإم�������������ار�ت 
�ملجالت  يف  �مل��ت��ن��وع��ة  و�لم��ك��ان��ات 
�لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة، و�ل�����ت�����ج�����اري�����ة، 
و�ل��ت�����ش��دي��ري��ة، و�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف كل 
غر�ندي  وري��و  بر�نا  حمافظة  من 
�لزيارة،  ه��ام�����س  وع��ل��ى  ���ش��ول.  دو 
�أبوظبي  ب��ن��ك  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك  �ل��ت��ي 
يف  دب������ي  غ����رف����ة  وم���ك���ت���ب  �لأول 
�لدولة  ���ش��ف��ارة  نظمت  �ل���رب�زي���ل، 
�شل�شلة من �لجتماعات و�للقاء�ت 
وجتمعات  �لتجارية،  �لهيئات  م��ع 
رجال �لأعمال، بالإ�شافة �إىل عقد 
�أجل  م��ن  ث��ن��اءي��ة متنوعة  ل��ق��اء�ت 

بحث �لفر�س.  
وت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة �شمن خطط 
�ل�شادر�ت  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لتو��شل  ت���ع���زي���ز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
بالتجارة  �مل���ع���ن���ي���ة  �جل����ه����ات  م����ع 
و�لت�شدير، ورفع م�شتوى �لتعاون 
من  �مل�����ش��رتك  و�ل��ع��م��ل  و�لتن�شيق 
�أج����ل ف��ت��ح �آف�����اق و�أ�����ش����و�ق جديدة 
خمتلف  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة،  للمنتجات 
�لعالقات  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء 
�لدولية يف هذ� �ل�شاأن. ومت خالل 
و�فية  �شورة  �إعطاء  �للقاء�ت  هذه 
�لإم�����ار�ت،  دول���ة  يف  �ل�شناعة  ع��ن 
و�إم�����ارة دب���ي ع��ل��ى وج���ه �لتحديد، 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات طويلة  وك��ذل��ك 
�مل����دى �ل��ت��ي ت�����ش��ع��ه��ا ق���ي���ادة دولة 
�لإم������ار�ت و�جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة من 
�ملحلية،  بال�شناعات  �لرتقاء  �أجل 

�ل�شناعية  �ل���ق���ط���اع���ات  وت��ن��م��ي��ة 
�ملختلفة، ودور موؤ�ش�شة دبي لتنمية 
�ل�شادر�ت يف حتقيق هذه �لأهد�ف، 
�ل�شناعات  تنمية  ف��ى  ي�شهم  مب��ا 
قطاعاتها  مب��خ��ت��ل��ف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا، و�آل����ي����ات ن��ق��ل��ه��ا �إىل 

�لأ�شو�ق �لعاملية. 
�شعادة  ق���ال���ت  �مل���ن���ا����ش���ب���ة  وب����ه����ذه 
�لدولة  ���ش��ف��رية  �ل��ع��ل��م��اء  ح��ف�����ش��ة 
يف �ل���رب�زي���ل: »ل��دي��ن��ا �ل��ع��دي��د من 
نعمل  �أن  مي���ك���ن  �ل���ت���ي  �ل���ف���ر����س 
عليها ونقوم بتعزيزها مع �جلانب 
متنوعة  جم����الت  يف  �ل���رب�زي���ل���ي، 
�أجل  م��ن  عليها  بالرتكيز  �شنقوم 
�قت�شادية  عالقات  بناء  ��شتكمال 
�أك���رب �لأ�شو�ق  وجت��اري��ة، م��ع �أح���د 

ك��ف��ري��ق �إم���ار�ت���ي م��ت��ك��ام��ل، ونقدر 
موؤ�ش�شة  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود 
ومكتبها  �ل�����ش��ادر�ت  لتنمية  دب���ي 
�شبيل  يف  وذل������ك  ����ش���اوب���اول���و،  يف 
�لإمار�تية  �ملنتجات  و�شول  تعزيز 
�إىل �ل���رب�زي���ل«. وم���ن ج��ان��ب��ه قال 
�ملدير  نائب  �لكمايل،  علي  حممد 
لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  يف  �لتنفيذي 
�ل�شادر�ت: »نحن �شعد�ء بامل�شاركة 
مع �شفارة �لدولة يف هذه �جلولة، 

ح��ي��ث ق��م��ن��ا ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى �أه���م 
�خلدمات �لتي نقوم بتقدميها عرب 
�شاوباولو،   - �ل��رب�زي��ل  يف  مكتبنا 
�لت�شديري  �ل��ت��ك��ام��ل  و�إم���ك���ان���ات 
�مل�شتوردين  �أب����رز  م��ع  �مل�شتقبلي 
يف  �لإمار�تية  باملنتجات  و�ملهتمني 
هذه �لوليات �لو�عدة، حيث نعمل 
يف  ج��دي��دة  ف��ر���س  ��شتك�شاف  على 
��شتهالكية  �أ�شو�ق  ت�شع  �أك��رب  �أح��د 

يف �لعامل«.

�أكرب  �ل���رب�زي���ل وث���ال���ث  حم��ل��ي يف 
�لرب�زيلية،  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  جت��م��ع 
تعترب  �ل��ولي��ة  ه��ذه  �أن  بال�شافة 
على  �ل���رب�زي���ل  يف  �لأول  �مل�����ش��در 
م�������ش���ت���وى �ل�������ولي�������ات �لأخ���������رى 
ل�����الإم�����ار�ت، ح��ي��ث ح��ر���ش��ن��ا على 
�لرتكيز على عملية بناء حتالفات 
�ل�شركات  �أب����رز  م��ع  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أجل  �لقليم، من  �ملتنوعة يف هذه 
جتاري  كمركز  �ل��دول��ة  ����ش��ت��خ��د�م 

�ل��ع��امل، لذلك  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 
للو�شول  عمل  خطة  بو�شع  قمنا 
�إىل �أبرز �لأقاليم �ل�شناعية، و�لتي 
�ل�شركات  ك���ربي���ات  ب��ه��ا  ت���ت���و�ج���د 

�لرب�زيلية«. 
�ل��ع��ل��م��اء: »ق��م��ن��ا بزيارة  و�أ���ش��اف��ت 
�لرب�زيل  �ل���ولي���ات يف  �أك���رب  �أح���د 
وه����ي ولي�����ة ب���ر�ن���ا و�ل���ت���ي تعترب 
م���ن �أه�����م �لأق���ال���ي���م ح��ي��ث يعترب 
�قت�شاد  ر�ب�����ع  �أق�����وى  �ق��ت�����ش��اده��ا 

متنوعة«.  �أ����ش���و�ق  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
من  »نحر�س  �لعلماء:  و�ختتمت 
�ل�شفارة  وط����اق����م  ف���ري���ق  خ�����الل 
�لقن�شلي  طاقمنا  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
توطيد  دع����م  ع��ل��ى  ����ش���اوب���اول���و  يف 
�لهيئات  م���ع  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ع��الق��ات 
�لرب�زيل،  يف  �ملختلفة  و�ملوؤ�ش�شات 
ون��ح��ن ن��ث��م��ن �ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر مع 
متثيل  لها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  خمتلف 
جتاري يف �لرب�زيل من �أجل �لعمل 

حف�سة العلماء: هدفنا تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية عرب �سل�سلة من الزيارات لأبرز املحافظات الربازيلية
حممد الكمايل: �سنعمل من خالل مكتبنا التجاري يف �ساوباولو على ترجمة الفر�س املتوفرة يف الربازيل

من�شة �شتارت اإيه دي تطلق فعالية يوم امل�شتثمر اخلا�شة باإطالق ال�شركات النا�شئة مبجال تكنولوجيا اخلدمات املالية
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وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
�شركة �لتهاويل للتجارة �لعامة و �لتوكيالت �لتجارية �ملحدودة

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 272494       بتاريخ : 02/05/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة �لتهاويل للتجارة �لعامة و �لتوكيالت �لتجارية �ملحدودة
وعنو�نة : بغد�د، جمهورية �لعر�ق.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني، �شجائر. 

�لو�قعة يف �لفئة 34.
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية Basra و �أ�شفلها كتبت �لكلمة "ب�شره" ب�شكل مميز باللون 
م�شفاة  ي�شبه  مميز  ر�شم  و�أ�شفلها  �ل��رم��ادي،  باللون  �فقية  خطوط  لثالثة  مميز  ر�شم  ويعلوها  �ل��رم��ادي، 
باللون  �شجائر  لعلبة  �إط��ار مميز  د�خل  �لأزرق وجميعهم  باللون  لهب  �لأ�شود يخرج منها  باللون  �لبرتول 
�لأبي�س وحمدد باللون �لرمادي و يف �أعلى د�خل مربع �شغري B �لإطار كتب �حلرف �لالتيني ب�شكل مميز 

باللون �لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
�أم�شرتد�م لتجارة �لإطار�ت ذ م م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 274271       بتاريخ : 01/06/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �أم�شرتد�م لتجارة �لإطار�ت ذ م م
وعنو�نة : �س. ب 33938 �ل�شارقة ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�إطار�ت لعجالت �ملركبات، حماور عجالت �ملركبات فى �لفئة 12. 

�لو�قعة يف �لفئة 12.
و�شف �لعالمة : هي عبارة عن كلمة GOPROCAMP مكتوبة باللغة �لالتينية وباللون �لأ�شود كما 

هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
�شكب �ل�شحر�ء للتجارة �لعامة و �لوكالت �لتجارية �ملحدودة

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 276462       بتاريخ : 16/07/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شكب �ل�شحر�ء للتجارة �لعامة و �لوكالت �لتجارية �ملحدودة
وعنو�نة : �لعر�ق، بغد�د، قطعة رقم / 15975 مقاطعة/ 3 وزيرية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني، �شجائر. 

�لو�قعة يف �لفئة 34.
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات "مع�شل �ملعايل" كتبت يف �شطرين ب�شكل مميز حيث كتبت كلمة "مع�شل" 
"�ملعايل" باللون �لأبي�س �ملحدد باللون �لأخ�شر ويف �أخرها ر�شم ورقة �شجر باللون  باللون �لأ�شود وكلمة 
�لأخ�شر، و �أ�شفلها �لكلمة كتبت ب�شكل مميز AL MAALEE �لالتينية وحتتها عربة خ�شبية بد�خلها 

عدة فو�كه م�شكلة كتب ب�شكل مقلوب L وبجانبها �شكل ي�شبه حرف كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
��س كيه جلوبال بر�نز ليمتد

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 278930       بتاريخ : 30/08/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ��س كيه جلوبال بر�نز ليمتد
وعنو�نة : �س. ب  112229دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملطاعم، �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب، خدمات توفري �لأطعمة و �مل�شروبات، �ملقاهي �لكافترييات فى �لفئة

 .43
�لو�قعة يف �لفئة 43.

وكلمة  �ل��دج��اج��ة  ر�شم  ع��ن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية  �ل���ش��رت�ط��ات: 
�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   chicken

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
مكتبة دبي للتوزيع

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 280014       بتاريخ : 25/09/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع
وعنو�نة : �س. ب 1526 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و �ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د ،حقائب يد، �ل�شناديق

و�حلقائب، حقائب مدر�شية، حقائب ظهر، حقائب للريا�شة يف �لفئة  18. 
�لو�قعة يف �لفئة 18.

و�شف �لعالمة : عبارة عن �حلروف �لالتينية K2B بينهما �لرقم 2 حيث كتبت �حلروف �لالتينية ب�شكل  
باللون  �ملحدد  �لربتقايل  باللون  ب�شكل مميز   2 �لرقم  وكتب  �لرمادي  باللون  �ملحدد  �لأ�شود  باللون  مميز 
�لرمادي وعلى ي�شارهم ر�شم د�ئرة باللون �لأ�شود �ملحدد باللون �لرمادي بد�خلها ر�شم هاللني متعاك�شني 

باللونني �لرمادي و�لربتقايل كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
مكتبة دبي للتوزيع

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 280052       بتاريخ : 25/09/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع
وعنو�نة : �س. ب 1526 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى؛ �ملطبوعات؛

مو�د جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات
منزلية؛ ومو�د �لفنانني؛ فر��شي �لدهان �أو �لتلوين؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث ( مو�د

�لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة ( مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ حروف
�لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات( يف �لفئة  16. 

�لو�قعة يف �لفئة 16.
و�شف �لعالمة : عبارة عن �حلروف �لالتينيةMB  كتبت ب�شكل كبري وخط عري�س ومميز بحيث متالأ 
 MY BAGجلزء �لأكرب من �خللفية، و�أ�شفلها �لكلمات �لالتينية كتبت ب�شكل مميز وبخط رقيق و�شغري�

و�لعالمة باللون �لأبي�س على خلفية مربعة �ل�شكل باللون �لأحمر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ملطالبة بحق ح�شري عن كلمةbag  على حدة يف  : �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم  �ل�شرت�طات 

�لو�شع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك 
مكتبة دبي للتوزيع

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم: 281216       بتاريخ : 18/10/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع
وعنو�نة : �س. ب 1526 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى؛ �ملطبوعات؛

مو�د جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات
منزلية؛ ومو�د �لفنانني؛ فر��شي �لدهان �أو �لتلوين؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث ( مو�د

�لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة ( مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ حروف
�لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات( يف �لفئة  16. 

�لو�قعة يف �لفئة 16.
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية ALKA كتبت ب�شكل مميز وبخط عري�س باللون �لأزرق 

وحتتها خطني �أفقيني باللونني �لأحمر و�لأزرق كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

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

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  4  فرباير 2018 العدد 12241

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1386  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1-�شركة �خلليج خلدمات �ملطابع )ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 2-�شركة مطبعة 
غدير ذ.م.م 3-�شركة �ل موندو لتجليد �لكتب )ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 4-�شركة تت�شي للطباعة 
و�لن�شر )ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 5-ح�شن علي دكروب ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة 
�خلليج خلدمات �ملطابع 6-علي حممد دكروب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بلوم بنك 
فرن�شا وميثله:ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )812.688( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/2/21 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12241 بتاريخ 2018/2/4   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2439  جتاري كلي
كابيتل  2-فيوجن  و�شر�ئها  �لعقار�ت  بيع  يف  للو�شاطة  /1-بر�شتيج  عليه  �ملدعي  �ىل 
ليمتد - �شركة منطقة جبل علي �حلرة 3-ر�ف��ني جي�شي غروم باكري جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/كمال فيا�س قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )525000( وق��دره  مبلغ  ورد  �لعقد  بف�شخ  عليهما   �ملدعي 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/2/12 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   4   فبراير    2018  م   -   العـدد  12241  
Sunday  4   February   2018  -  Issue No   12241

19191917

الفجر الريا�ضي
�كتمل عقد �ملتاأهلني �إىل �ملربع �لذهبي مع �إعالن تاأهل �ليويل 
 - لليولة  ف��ز�ع  بطولة  م��ن  �لتا�شعة  �حللقة  يف  �لكعبي  �شعيد 
�أم�����س �لأول  �ل��ق��ري��ة �لعاملية  �أق��ي��م��ت يف  �ل��ت��ي  �مل��ي��د�ن  ب��رن��ام��ج 
و�نطلقت فيها �أوىل عرو�س �لتناف�س لبلوغ �مل�شهد �لنهائي يف 

�لطريق نحو ح�شد كاأ�س فز�ع �لذهبي.
حدة  �رت��ف��اع  م��ع  مبجرياتها  حافلة  �لتا�شعة  �حللقة  وج���اءت 
هذه  بلغو�  �لذين  �ليويلة  وخ��ربة  حرفية  من  �لنابعة  �ملناف�شة 
�لأدو�ر �ملتقدمة وو�شط عزمية للفوز جت�شدت بروعة �لعرو�س 
�أق����د�م �ل��ي��وي��ل��ة �ملميزين  ع��ل��ى �أر�����س �مل��ي��د�ن �ل���ذي �شهد وق���ع 

وهتافات �جلماهري �لذين غ�شت بهم مدرجات قلعة �مليد�ن.
و�نطلقت �حللقة كالعادة و�شط حلظات �لرتقب و�نتظار هوية 
�ملتاأهل ليعلن �ملقدم م�شلم �لعامري �أن �ليويل �شعيد علي حمد 
علي �لكعبي برقم �لت�شويت 13 تفوق على �ليويل �شعود حممد 
جمعه �حلايري برقم �لت�شويت 9 لي�شبح �لكعبي �ملتاأهل �لر�بع 

و�لأخري �إىل �ملربع �لذهبي يف �لبطولة .

و�شرب �لكعبي موعد� مع مطر علي �أحمد ر��شد �حلب�شي برقم 
ربع  للدور  �لثاين  �لتحدي  �ملقبل يف  يوم �جلمعة   7 �لت�شويت 
�لتي  �جلماهري  لكل  بال�شكر  �لكعبي  �شعيد  وت��ق��دم  �لنهائي. 
�شوتت له على مد�ر �لأ�شبوع و�لتي �شاندته على خ�شبة �مل�شرح 
بالغ  لها  �أن  مو�شحا  �ملا�شية  �حللقة  يف  عر�شه  تقدمي  خ��الل 
�أق�شى  ببذل  وعاهدهم  �لنتيجة  ه��ذه  على  �حل�شول  يف  �لأث��ر 

جهده للفوز ب� “ �لنامو�س » .
كان قد �شعد �أول على خ�شبة �مل�شرح �ليويل حمد�ن بن م�شلح 
�لأحبابي برقم �لت�شويت 11 �لذي ظهر �إنه يعاين من �إ�شابة 
ومتزنا  و�ث��ق��ا  �أد�ء  وق��دم  �لتحدي  ك�شب  لكنه  �ليمنى  ي��ده  يف 
وجنح يف �إظهار كامل حرفيته ومهار�ته يف �لتحكم يف �ل�شالح 
كما جنح يف جميع حماولته �خلم�س بالو�شول �إىل جر�س خط 

�لليزر و��شتالم �ل�شالح دون �أن يقع منه و�شط تفاعل كبري من 
�أجمل عرو�س  �لليزر يف و�حد من  �جلماهري كلما قرع جر�س 
باأد�ء  �لتحكيم  جلنة  و�أ���ش��ادت  �ملو�شم.  ه��ذ�  �مل�شاركني  �ليولية 
�لأحبابي وو�شفته بالثابت و�لو�ثق من نف�شه حتديد� يف جميع 
يعترب  حيث  �لثابتة  ومب�شتوياته  “ لل�شالح  “ �لفر  حم��اولت 
من �ليويلة �لذين جنحو� يف �أكر من مرة بالو�شول �إىل هذه 
نهائي  يف  ت��و�ج��ده  �آخ��ره��ا  ك��ان  �لبطولة  م��ن  �ملتقدمة  �لأدو�ر 
�لعالمة  يح�شد  من  �أول  �لأحبابي  و�أ�شبح  �ملا�شية.  �لن�شخة 
�لكاملة من جلنة �لتحكيم بح�شوله على 50 نقطة بعدما جاء 
�أد�وؤه بدون �أية �أخطاء حتت�شب عليه. وك�شف �لأحبابي �أنه �أعلن 
�شابقا �إنه �شيو��شل �لتحدي للح�شول على �لعالمة �لكاملة يف 
�ملربع �لذهبي ويكون �أول من ينال هذه �لعالمة يف هذ� �لدور 

�ملهم ليك�شب �لتحدي بتحويل �أد�ئه �إىل قول وفعل يف �آن و�حد. 
�لكتبي  هويدن  حممد  �شعيد  �مل�شرح  خ�شبة  على  ثانيا  و�شعد 
�أعلن  قوي  بعر�س  �لأحبابي  على  رد  �ل��ذي   6 �لت�شويت  برقم 
وجنح  عر�شه  يف  �ليويل  و�أب���دع  للمناف�شة  و�شعيه  وج��وده  فيه 
بالو�شول �إىل خط �لليزر بنجاح يف خم�س مر�ت منها 4 مر�ت 
خلط �ل�17 مرت� فيما كانت �خلام�شة خلط �ل�20 مرت� لكن 
 1000 عر�شه  نهاية  يف  �لكتبي  خ�شر  �ل�شالح  �شقوط  ب�شبب 
�شوت ب�شبب �شقوط �ل�شالح مرة و�شقوط �لغرتة يف مرة ثانية. 
�لتو�جد يف  ��شتحق  �لذي  �لكتبي  ب��اأد�ء  �لتحكيم  و�أ�شادت جلنة 
طالبته  لكنها  �لأق��وي��اء  �ملناف�شني  م��ن  ويعترب  �لذهبي  �مل��رب��ع 
بالرتكيز على �لتفا�شيل �ل�شغرية �لتي كلفته خ�شارة عدد من 

�لأ�شو�ت ومنحته �للجنة �لعالمة 48 نقطة.

�لبطولت يف مركز  �إد�رة  دوري�س مدير  �إبر�هيم  �شعاد  وعربت 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث عن تقديرها جلهود �ليويلة 
نظر�  �ملتقدمة  �لأدو�ر  ه��ذه  بلغو�  مم��ن  خ�شو�شا  �مل�شاركني 
�حلقيقية  �لعرو�س  وتعترب  يقدموها  �لتي  �ملميزة  للعرو�س 
�لتي تقدم لنا تر�ث �لأجد�د باأبهى حلة ومبو�هب �شابة نفتخر 
بها . وقالت : “ �إن �ليويلة �لذين بلغو� �ملربع �لذهبي ميتلكون 
جميعا خرب�ت وقدر�ت لكننا تابعنا تطور قدر�تهم تدريجيا مع 
�أجل مفاجاأة �جلماهري يف كل عر�س  �ملناف�شات من  �لتقدم يف 
و�حل�شول على عالمة �أف�شل ولعل ظهور �لعالمة �لكاملة يف 
�لليلة على  �لأد�ء  تابعناه من روع��ة  دليل على ما  هذه �حللقة 
�لكعبي  مع�شد  �لفنان  ق��دم  �أخ���رى  جهة  م��ن  �مل�����ش��رح«.  خ�شبة 
�شيف �حللقة �لتا�شعة �أغنية جديدة جلماهري �مليد�ن بعنو�ن “ 
�أغلى وطن “ وهي من كلمات �ل�شاعر علي �ملهريي ومن �حلان 
فايز �ل�شعيد .. كما �ألقى �شيف �حللقة �ل�شاعر م�شبح �لكعبي 

ق�شيدة جديدة بعنو�ن “هاجو�س �لق�شيد« .

الكعبي يكمل عقد املربع الذهبي يف بطولة فزاع لليولة

�شلطان بن زايد ي�شهد مناف�شات اليوم الثاين من �شباق الإبل الرتاثي
نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
تر�ث  ن���ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لثاين  �ل��ي��وم  مناف�شات  �أم�����س  ظهر  بعد  �لإم����ار�ت 
مهرجان  فعاليات  �شمن  �ل��رت�ث��ي  �لإب��ل  �شباق  من 
�شلطان بن ز�يد �لرت�ثي 2018 �لذي ينظمه نادي 
ز�ي��د يف مدينة  �شلطان بن  �لإم���ار�ت ومركز  ت��ر�ث 

�شويحان ويختتم �ليوم.
�لثاين ل�شباق  �ليوم  وتابع �شموه عن كثب فعاليات 
�أ�شو�ط  �أق���ي���م ع��ل��ى ت�����ش��ع��ة  �ل����ذي  �لإب�����ل �ل���رت�ث���ي 
�إىل   500 ومل�شافة  ع��ام��ا  و70   20 ب��ني  ل��الأع��م��ار 
بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  م ومب�شاركة   1500
خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن حممد بن 
�آل نهيان ومئات �لأ�شخا�س باأعمار  خليفة بن ز�يد 
خمتلفة و�شط ح�شور كثيف من �ل�شياح و�لعائالت 

و�لزو�ر جتاوز عددهم �ملئات.
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ت���وج  ك��م��ا 
يومه  يف  �لرت�ثي  �لإب��ل  �شباق  �أ�شو�ط  يف  �لفائزين 
�لثاين وجرى �ل�شباق على ت�شعة �أ�شو�ط منها �شوط 
“ و  و�حد لكل من �لفئتني �لعمريتني “ 70-51 
 40-31 “ للفئة  و�شوطني  عاما   “  50-41 “
للفئة �لعمرية “ 15-10  �أ�شو�ط  “ عاما وخم�شة 
جلميع  م   1500 مل�شافة  �ل�شباقات  وجرت  “ عاما 
�لأ�شو�ط ما عد� �ل�شوط �لأول باللون �لأحمر للفئة 
500م  م�شافته  كانت  �ل��ذي  عاما   “  70-51  “
حيث فاز بجائزته علي بن حميد �لرزي على ظهر 

“�شاهني«.
وت�شدر �ل�شوط �لثاين “بنف�شجي” للفئة �لعمرية 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  “ عاما   15-10 “
بن حممد  ز�ي��د  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�لثالث  �ل�شوط  �أم��ا  نهيان.  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  بن 
“�أبي�س” للفئة �لعمرية “ 41-50 “ عاما فح�شد 

جائزته م�شبح بن حممد بن حمفف �خلاطري على 
ظهر “�لأ�شد” وحاز جائزة �ل�شوط �لر�بع “�أ�شود” 
للفئة “ 31-40 “ عاما �شامل بن م�شلم �لعامري 
على ظهر “م�شهور” بينما ظفر بال�شوط �خلام�س 
ب��ن م�شلح  ب��ن حممد  ذ�ت��ه��ا حمد  “عنابي” للفئة 

�لأحبابي على ظهر “�شبابي« .
على  بال�شبيعة  ر��شد  بن  حممد  بن  ر��شد  وح�شد 
“�أزرق”  �ل�شاد�س  �ل�شوط  ج��ائ��زة  “�شاهني”  ظهر 
نف�شها  وللفئة  “ عاما   15-10 “ �لعمرية  للفئة 
بن  عمر  “برتقايل”  �ل�شابع  �ل�����ش��وط  ج��ائ��زة  ح��از 
علي بن �شعيد �خلاطري على ظهر “مرع�س” بينما 
 “ للفئة  “برتقايل”  �لثامن  �ل�شوط  بجائزة  ف��از 
10-15 “ عاما �أي�شا، �شيف بن عوي�شة بن ح�شن 
�لتا�شع  �ل�شوط  ويف  “�شمحة”  ظهر  على  �لكربي 
“�أ�شفر” للفئة ذ�تها جاء يف �ملرتبة �لأوىل ر��شد بن 

�شامل بن ر��شد بال�شبيعة على ظهر “�شاهني«.
و�شهد تتويج و�ل�شباق �إىل جانب �شمو ر�عي �ملهرجان 
كل من �ل�شيخ �لدكتور هز�ع بن �شلطان بن ز�يد �آل 
نهيان و�ل�شيخ �لدكتور خالد بن �شلطان بن ز�يد �آل 
نهيان و�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن حممد بن خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان وعدد من �ل�شفر�ء �ملعتمدين لدى �لدولة 
وكبار مالك ومربي �لإبل يف �لمار�ت ودول جمل�س 

�لتعاون وجمموعة من �ل�شعر�ء و�ملثقفني .
�شمو  ودع��وة  حل�شور  تقديرهم  عن  �جلميع  وع��رب 
فعاليات  ملتابعة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�مل��ح��اف��ظ��ة على  ���ش��م��وه يف  �ل�����ش��ب��اق مثمنني ج��ه��ود 
�ملوروث �ل�شعبي و�لهوية �لوطنية و�لعمل للحفاظ 
عديد  ع��رب  �لهجن  ريا�شة  وم��ف��رد�ت  تقاليد  على 
�ل��و���ش��ائ��ل و�مل��ن��ا���ش��ط وم��ن��ه��ا ه���ذ� �حل����دث �ل�شنوي 
مثل  يف  �شويحان  مدينة  حتت�شنه  �ل��ذي  �لتقليدي 

هذ� �لوقت من كل عام بحيث �أ�شبح �حلدث بالن�شبة 
ملدينة �شويحان وحمبي ريا�شة �لهجن حدثا �شعبيا 
وعر�شا وطنيا تفاخر به على مد�ر �أ�شبوعني كاملني 
وجميالت  �ل�شحر�ء  لفر�شان  �ل�شيادة  فيها  كانت 

�لإبل و�لن�شاطات �مل�شاحبة �ملختلفة.
ووج���ه �مل�����ش��ارك��ون يف ���ش��ب��اق �لإب����ل �ل��رت�ث��ي ر�شالة 
�آل  حمبة وتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
نهيان مثمنني جهود �شموه ودعمه لهم وملهرجانهم 
ومتابعة  ب��ح�����ش��ور  ����ش���ع���دو�  �أن���ه���م  �إىل  و�أ������ش�����ارو� 
�لفعاليات  كافة  ومتابعة  يوميه  يف  لل�شباق  �شموه 

و�لطمئنان على �أحو�لهم وم�شاركتهم .
�لنجاح  �شاهمت يف  �لكرمية  �للفتة  �أن هذه  و�أك��دو� 
للعامل  وتقدميه  للمهرجان  و�ل�شتثنائي  �لنوعي 
ت��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة وري�����ادة �لإم�������ار�ت لريا�شة  ب�����ش��ورة 
�لهجن �لعربية �لأ�شيلة. وكرم ر�عي �ملهرجان �شمو 
�ل�شعر�ء �خلم�شة  �آل نهيان  �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
يف  ���ش��م��وه  مل��ه��رج��ان  �ل�شعرية  بامل�شابقة  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ألقى  �حتفالية  �أج����و�ء  وو���ش��ط  �ل�����ش��اد���ش��ة.  دورت��ه��ا 
وكان  �شموه  يدي  بني  �لفائزة  ق�شائدهم  �لفائزون 
من  زب��ون  حمد  �شعد  �ل�شاعر  �لأول  باملركز  �لفائز 
�ل�شعودية �حلا�شل على جائزة هي عبارة عن �شيارة 
من  من��ا���س  ب��ن  في�شل  �ل�شاعر  ثانيا  وج���اء  ف��اخ��رة 
�ل�شعودية وثالثا �ل�شاعر نهار ممدوح من �ل�شعودية 
ور�بعا �ل�شاعر حممد �ملغرييف من �لكويت وخام�شا 
�ل�شاعر حممد بجاد علي �لقحطاين من �ل�شعودية. 
ب�����ش��روط ومو�شوع  �مل�����ش��ارك��ني  ق�����ش��ائ��د  و�ل��ت��زم��ت 
�مل�شابقة “ز�يد و�لإمار�ت” ومتيزت باأ�شلوب �شعري 
�ملغفور  و�شرية  وبا�شتح�شار جميل لإجن��از�ت  لفت 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه 

بناء وتطور دولة �لإمار�ت. يف  “ ودوره 
و�أع��ل��ن��ت جل��ن��ة �مل�����ش��اب��ق��ة ب��رئ��ا���ش��ة ف��اط��م��ة م�شعود 

�ملن�شوري �أن م�شاركات هذه �لدورة جاءت �أعلى من 
�شابقاتها يف �لدور�ت �ملا�شية حيث �شارك فيها �أكر 
�لإم���ار�ت ودول �خلليج  �أبناء  �شاعر� من   120 من 
للم�شابقة  �لكبري  �حل�شور  ع��ام  بعد  عاما  ليتاأكد 
ل��ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان �شلطان  �مل���ر�ف���ق���ة  �ل�����ش��ع��ري��ة 
�ل�����ش��ع��ري��ة �ملحلية  �ل�����ش��اح��ة  �ل���رت�ث���ي يف  ب���ن ز�ي����د 
�مل�شابقة  ع��ن��و�ن  �أن  �للجنة  و�أ����ش���ارت  و�خلليجية. 
و�لإمار�ت” �أ���ش��ه��م يف  “ز�يد  وه��و  �ل����دورة  ه��ذه  يف 
زيادة عدد �مل�شاركات وهو �لعنو�ن �لذي مت �ختياره 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
2018 عام  �إع��الن عام  ر�عي �ملهرجان متا�شيا مع 
ز�يد. وتخ�ش�س جلنة �مل�شابقة يف كل دورة مو�شوعا 
�لعربية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ح���ي���اة  يف  �ل������رت�ث  دور  ي����ربز 
لهذ�  و�لد�عمني  �خل�شو�س  وجه  على  و�خلليجية 
�لرت�ث وتتجدد �لفر�شة �أمام �ل�شعر�ء للوقوف على 
تدعم  قيمة  جو�ئز  على  و�حل�شول  �لتتويج  من�شة 
�لإبد�ع  من  للمزيد  وتدفعهم  �ل�شعرية  م�شريتهم 
جلنة  �لتحكيم  على  و����ش��رف   .. �ل�شعري  و�لعطاء 
�حلربي  ج��ز�ء  �ل�شاعر  م��ن  تتكون  �مل�شتوى  رفيعة 
�حلمد  ر��شد  و�ل�شاعر  فطيمة  بن  ر��شد  و�ل�شاعر 
�لرميثي . وكرم ر�عي �ملهرجان �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لت�شوير  مب�شابقة  �ل��ف��ائ��زي��ن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شموه  مهرجان  لفعاليات  �مل�شاحبة  �لفوتوغر�يف 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وك��ان��ت   .2018 �ل��رت�ث��ي 
بامل�شابقة  �لفائزين  �أ���ش��م��اء  �أعلنت  ق��د  للمهرجان 
حيث ح�شد �ملركز �لأول يف حمور “تر�ث �لإمار�ت” 
مبلغ  على  وح�شل  ك��اب��الن  لروز�  �إد���ش��ي��ل  �مل�����ش��ور 

�إمار�تي. درهم   10000
�شريياث  �ون����دن  �شيجيت  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  وج����اء 
وح�شل على مبلغ 7000 درهم بينما �ملركز �لثالث 
جومري�ن  كابال�س  دونيل  �مل�شور  ن�شيب  من  فكان 

وح�شل على مبلغ 5000 درهم �إمار�تي .
�شويحان”  يف  “يومي  مب��ح��ور  �لول  ب��امل��رك��ز  وف���از 
�مل�����ش��ور م�����ارك �أن���ت���وين ب���ورت���وج���ال وح�����ش��ل على 
�مل�شور  ثانيا  وج��اء  �إم��ار�ت��ي  دره��م   10000 مبلغ 
كري�شتوفر د�ن �يدر�لني وح�شل على 7000 درهم 
وحل ثالثا �مل�شور دون فريديناند �شانتياجو وح�شل 
رئ��ي�����س جل��ن��ة م�شابقة  . وق���ال  5000 دره���م  ع��ل��ى 
�لعلي  ح�شن  ع��ب��د�ل��ك��رمي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لت�شوير 
�مل�شابقة  ب��ري��د  و�شلت  ك��ث��رية  م�����ش��ارك��ات  ه��ن��اك  �إن 
من  ملفتة  حالة  �أوج��د  ما  م�شاركة  �ل�150  فاقت 
يحملون  �ل��ذي��ن  �مل�شورين  م��ن  و�لتفاعل  �ملناف�شة 
�عتمدت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  م�����ش��ري�  خم��ت��ل��ف��ة  ج��ن�����ش��ي��ات 
م��ع��اي��ري م��و���ش��وع��ي��ة وف��ن��ي��ة �أخ����ذت ب��ع��ني �لعتبار 
مناف�شة  �أج���و�ء  لتتيح  عمل  لكل  �لإبد�عية  �لقيمة 
طبيعية �أمام �مل�شاركني. يذكر �أن م�شابقة �لت�شوير 
�لرت�ثي  ز�يد  �شلطان بن  �لفوتوغر�يف يف مهرجان 
تعد و�حدة من �أبرز م�شابقات �لت�شوير �لتي تهدف 
على  وحتفيزهم  �ملوهوبني  �مل�شورين  ت�شجيع  �إىل 
وجمالية  تر�ثية  م�شاحة  يف  �لتجربة  غمار  خو�س 
�شويحان  ومنطقة  �ملهرجان  �أج���و�ء  تتيحها  كبرية 
�أثناء  �شيما  ل  ر�ئعة  طبيعية  مب�شاهد  تتميز  �لتي 
�ملدينة  لأج�����و�ء  ت�شيف  �ل��ت��ي  �مل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
�ملقام  �ل�شعبي  �ل�شوق  و��شل  وقد  كثرية.  جماليات 
�ل�شياح  م��ن  �أف���و�ج  ��شتقبال  �ملهرجان  هام�س  على 
�لأج���ان���ب و�ل��ع��رب جت����اوزت �أع���د�ده���م �مل��ئ��ات حيث 
بعبق  مفعمة  تر�ثية  حلة  �ل�شعبي  �ل�شوق  �كت�شى 
�مل��ا���ش��ي �ل��ت��ل��ي��د م���ن خ���الل م��ع��رو���ش��ات �لدكاكني 
منزلية  و�أدو�ت  وم��اأك��ولت  ملبو�شات  ب��ني  �مل��ن��وع��ة 
لفرقة  �ل���رت�ث���ي���ة  �ل���ع���رو����س  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ت��ر�ث��ي��ة 
�شقطرى للفنون و�لتي �أدت و�شط �ل�شوق جمموعة 
من �لعرو�س �ل�شتعر��شية بجانب �لأهازيج. وعرب 

�لفرن�شية  �جلمهورية  �شفري  بوي  لودوفيك  �شعادة 
لدى �لدولة وزوجته �للذ�ن ز�ر� فعاليات �ملهرجان 
للحفاوة  وتقديرهما  �شعادتهما  عن  �ل�شوق  ومنها 

وح�شن �ل�شيافة .
وقال �شعادة �ل�شفري : “ �إنها �لزياره �لأوىل ملهرجان 
�شلطان بن ز�يد �لرت�ثي مثمنا �جلهد �ملبذول من 
قبل �لدولة يف �شبيل �حلفاظ على �لرت�ث �لوطني 

و�إحيائه وتقدميه بنمط حد�ثي » .
�ل�شوق  زو�ر  من  �جلن�شية  فرن�شي  جورمي  ويقول 
فيها  �أزور  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  ه����ذه   “  : �ل�����ش��ع��ب��ي 
مهرجان تر�ثي يف دولة �لإم��ار�ت و�عتربها جتربة 
على  �لتعرف  �ملهم  من  حيث  خا�شة  وذك��رى  ر�ئعة 
�ل�����ش��ع��وب م��ن خ���الل م��وروث��ات��ه��ا وت��ف��ا���ش��ي��ل حياة 
�لتنمية و�مل�شاريع  �لآب��اء و�لأج���د�د و�ل��دول��ة ورغ��م 
 “ �لنه�شوية مل تهمل جانب �حلفاظ على �لرت�ث 
�إن �شباق  . من جانب �آخر تقول كي�شليا من فرن�شا 
�أك��ر ما جذبها معتربة �نه يف غاية  �لإب��ل �لرت�ثي 
�حلما�س و�لإثارة و�أ�شارت �أي�شا �إىل تنوع �ملنتوجات 
�لذهبية  �مل�شغولت  وخ�شي�شا  بع�شها  �أقتنت  �لتي 
�لذي  �شويحان  ل��ي��ايل  ب��رن��ام��ج  و�شمن  و�ل��ع��ط��ور. 
�أن يطل منه يف كل دورة من دور�ت �ملهرجان  �عتاد 
�أحيت م�شاء  عدد من �لفنانني �لإمار�تيني و�لعرب 
�أم�س �لأول �ملطربة م�شاعل و�لفنان حممد �ل�شحي 
�ل��ط��رب �جلميل  �إل��ي��ه حم��ب��و  ت��و�ف��د  ح��ف��ال غنائيا 
وع�����ش��اق �ل����رت�ث �لإم���ار�ت���ي �ل��ع��ري��ق وت��ف��اع��ل��و� مع 
�أغانية �ملتنوعة بحما�س �شديد جعل �حلفل يف �أبهى 
حممد  و�لفنان  م�شاعل  �ملطربة  وتقدمت  ���ش��وره. 
�آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  بال�شكر  �ل�شحي 
نهيان �لذي ل يتو�نى عن �إحياء تر�ث دولة �لإمار�ت 

�لعريق .
و�أعرب �جلمهور عن �شروره باحلفل.

•• اأبوظبي –الفجر: 

بحث �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم ترتيبات وحت�شري�ت 
للفتيات  �آ�شيا  غ��رب  دول  لبطولة  �لإم���ار�ت  ��شت�شافة 
حتت 15 �شنة، و�لتي �شتقام يف دبي للفرتة من 7 لغاية 
14 �إب��ري��ل �ل��ق��ادم، وذل���ك يف �لج��ت��م��اع �ل���ذي �شهدته 
�شعادة كل من �أمل بو�شالخ ع�شو جمل�س �إد�رة �لحتاد، 
وحممد بن هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لكرة، 
وخليل �ل�����ش��امل �لأم���ني �ل��ع��ام لحت���اد غ��رب �آ���ش��ي��ا، �إىل 
جانب ح�شور عروبة �حل�شيني، وكرمي �ملفتي من �حتاد 
غرب �آ�شيا، وعبد �هلل �لكنزي، وعبد �لرز�ق �لكعبي من 

�حتاد �لكرة. 
وق���ال���ت �أم����ل ب��و���ش��الخ، ���ش��م��ن ج��ه��ود �حت����اد �ل���ك���رة يف 
م�شتوى  على  �لن�شائية  �ل��ق��دم  ك��رة  وتطوير  �لهتمام 
�لدولة و�لقارة �لآ�شيوية، فاإن �لحتاد ي�شعده �إ�شت�شافة 
مناف�شات بطولة غرب �آ�شيا للفتيات حتت 15 �شنة، على 
مالعب �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم يف دبي، للفرتة من 
7 لغاية 14 �أبريل �لقادم، مب�شاركة 6 منتخبات حتى 
�لآن و�لتي �أكدت م�شاركتها يف �لبطولة وهي، �لإمار�ت، 
�لأردن، فل�شطني، �شوريا، لبنان، و�لبحرين، م�شرية �إىل 
تاأكيد  بانتظار  منتخبات   9 �إىل  يرتفع  رمب��ا  �لعدد  �أن 
حال  ويف  وُعمان،  �لكويت،  �لعر�ق،  منتخبات،  م�شاركة 
كان �لعدد 6 منتخبات و�أكر فاأن �لبطولة �شتقام بنظام 

�ملجموعتني ويف حال كانت �أقل عن ذلك �شتلعب بنظام 
�ملجموعة �لو�حدة. 

�أنه مت خالل �لجتماع  �لإد�رة،  و�أ�شافت ع�شو جمل�س 
م���ع وف���د �حت����اد غ���رب �آ���ش��ي��ا، �لإت���ف���اق ع��ل��ى ك��ث��ري من 
�لبطولة  مالعب  منها  بالبطولة  �خلا�شة  �لتفا�شيل 
وتوقيتها، وفنادق �ملنتخبات و�لوفود �مل�شاركة، و�لأمور 
�لأخرى  �لفنية  �لتفا�شيل  بع�س  �إىل  �إ���ش��اف��ت  �ملالية 

�ملتعلقة بالبطولة. 
و�لأمانة  �لكرة  �حتاد  و�أع�شاء  رئي�س  بو�شالخ  و�شكرت 
�لعامة لالحتاد وملجل�س �أبوظبي �لريا�شي وجلنة كرة 
�لد�ئمة  ومتابعتهم  �مل�شتمر  لدعمهم  �ل�شيد�ت  ق��دم 
�لتفا�شيل  من  �لكثري  على  ووقوفهم  �لن�شائية،  للكرة 
باملنتخبات  و�لإرت��ق��اء  �ل�شيد�ت  ك��رة  بتطويرة  �ملتعلقة 
على  �آ�شيا  غ��رب  �حت���اد  بو�شالخ  �شكرت  كما  �لوطنية، 
دعمهم و�هتمامهم بكرة �ل�شيد�ت يف �ملنطقة وحر�شهم 
على تطوير �للعبة وزيادة وتو�شيع قاعدة �ملمار�شات لها، 
موؤكدة على �أنه �شيتم تنظيم ن�شخة ر�ئعة ومميزة على 

�مل�شتوى �لإد�ري و�شتنعك�س فنيا �أي�شا.
ومتنت بو�شالخ، �لنجاح و�لتوفيق للمنتخبات �مل�شاركة 
يف �لبطولة، موؤكدة باأنها فر�شة مهمة ملنتخبنا �لوطني 
تطوير  يف  �مل�شاركة،  �ملنتخبات  ولبقية  �شنة،   15 حتت 
�ملناف�شة  خالل  من  و�لبدين  �لفني  و�مل�شتوى  �لقدر�ت 

و�لحتكاك بني �ملنتخبات �مل�شاركة يف �لبطولة.

•• دبي –الفجر:

 ���ش��ه��د ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س م�����رو�ن بن 
غليطة رئي�س �لحتاد �لإمار�تي لكرة 
�لوطني  �مل��ن��ت��خ��ب  �ل���ق���دم،  تدريبات 
�شنة من مو�ليد   16 للنا�شئني حتت 
�لأبي�س  �إ�شتعد�د�ت  �شمن   ،  2002
�لودية  �ل��دول��ي��ة  للبطولة  �ل�����ش��غ��ري 
�لرباعية و�لتي �شتنظم يف دبي للفرتة 
10 ف���رب�ي���ر �جل����اري  6 ل��غ��اي��ة  م���ن 
�لت�شيك،  بلجيكا،  منتخبات  مب�شاركة 
�ليابان، وذلك على �أر�شية ملعب ذياب 
عو�نه يف مقر �حتاد �لكرة بدبي حيث 
بد�أه  و�ل��ذي كان قد  �ملنتخب  مع�شكر 
�لتدريبات  ح�شر  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�س 
�إد�رة  مدرير  �ل�شام�شي  مبارك  عبيد 
�حتاد  يف  �لفنية  و�ل�����ش��وؤون  �ملنتخبات 
�ملتحدث  �جل�����ش��م��ي  وح�����ش��ن  �ل���ك���رة، 
ح�شور  جانب  �إىل  لالحتاد،  �لر�شمي 
�مل��ن��ت��خ��ب �لوطني  �أح��م��د م��دي��ر  ب���در 

للنا�شئني.  
�إن م�شاركة  وق��ال م��رو�ن بن غليطة، 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل���وط���ن���ي ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني مع 
�ليابان  ومنتخب  �أوروب��ي��ة  منتخبات 
�أبطالنا  ل��ت��ج��ه��ي��ز  ق������وي  �ح���ت���ك���اك 

فاإحتاد  �ل���ق���ادم���ة،  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
هذه  مثل  تنظيم  على  حري�س  �لكرة 
�لأر�شية  لتهيئة  �ل��ودي��ة  �ل��ب��ط��ولت 
�ل�شنّية  �لوطنية  للمنتخبات  �ملنا�شبة 
وفنيا  ب��دن��ي��ا  ج��ي��د  ب�شكل  وجت��ه��ي��زه��ا 
وب�������ش���ك���ل م�����ش��ت��م��ر و�إ�����ش����ت����غ����الل كل 
�ملع�شكر�ت  لتنظيم  �ملنا�شبة  �لفر�س 
و�ل��ت��ج��م��ع��ات ���ش��و�ء د�خ���ل �ل���دول���ة �أو 
�لحت����اد،  رئ��ي�����س  و�أ����ش���اف  خارجها.  
حري�شون على �لإ�شتمر�ر يف �إ�شت�شافة 

للمنتخبات  �ل����دول����ي����ة  �ل����ب����ط����ولت 
رفع  يف  �شي�شاهم  ذل���ك  لأن  �ل�����ش��ن��ّي��ة 
منتخباتنا،  ل��الع��ب��ي  �ل��ع��ام  �مل�����ش��ت��وى 
�ل���ر�ف���د  ه����م  �ل���الع���ب���ني  ه������ولء  لأن 
وم�شدر  �لأول  للمنتخب  �حلقيقي 
لبقية  �خليار�ت  قاعدة  لتو�شيع  مهم 
�ملنتخبات فالبناء د�ئما يبد�أ من هذه 
�لفئات �لعمرية �ل�شغرية، م�شري� �إىل 
لتنظيم  �لتح�شري�ت  ب��د�أ  �لحت��اد  �أن 
 2001 ملنتخب  ثانية  ودي���ة  بطولة 

���ش��ه��ر ف���رب�ي���ر، وكذلك  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
مو�ليد  ملنتخب  �أخ���رى  ودي��ة  بطولة 
�شهر  خالل  تنظيمها  �شيتم   ،1999

مار�س �لقادم. 
ح�شوره  خ��الل  غليطة  ب��ن  وح��ر���س 
ل��ل��ح�����ش��ة �ل���ت���دري���ب���ي���ة �ل���ث���ان���ي���ة على 
و�حل�����دي�����ث معهم  �ل���الع���ب���ني  ل���ق���اء 
وت�شجيعهم على تقدمي كل ما لديهم 
خ���الل ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة م���وؤك���د� باأنهم 
م�شرفة  عرو�س  تقدمي  على  قادرين 

�ل���ق���ادم���ة، موجها  �ل��ب��ط��ول��ة  خ����الل 
و�لإهتمام  �ل��رتك��ي��ز  ب�����ش��رورة  �إي��اه��م 
�ملدرب  توجيهات  وتنفيذ  بالتدريب، 
�لتدريبي  بالربنامج  �لتام  و�لإل��ت��ز�م 
�ل�شغري  �لأب��ي�����س  وك���ان  لهم.   �مل��ع��د 
ب�����د�أ جت��م��ع��ا د�خ��ل��ي��ا ق��ب��ل ي���وم���ني يف 
مقر �حتاد �لكرة للتح�شري للبطولة 
للنا�شئني  �لرباعية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ودي��ة 
�لبطولة  م��ب��اري��ات  و�شتقام  دبي.   يف 
ب���ن���ظ���ام �مل���ج���م���وع���ة �ل�����و�ح�����دة حيث 
مببار�ة  �لبطولة  �إفتتاحية  �شتكون 
 6 �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �ل��ي��اب��ان وبلجيكا يف 
م��ن ف��رب�ي��ر �ل��ق��ادم �ل�����ش��اع��ة 3:30 
ع�شر�، تليها مبار�ة منتحبنا �لوطني 
 6:30 �ل�������ش���اع���ة  يف  �ل��ت�����ش��ي��ك  م����ع 
 8 �خلمي�س  ي��وم  ي�شهد  فيما  م�����ش��اء، 
�لأوىل  جت��م��ع  م��و�ج��ه��ت��ني  ف���رب�ي���ر 
و�لثانية  و�لت�شيك،  بلجيكا  منتخبي 
فيما  و�ليابان،  �لوطني  منتخبنا  بني 
�شتكون �آخر مو�جهتني بني منتخبات 
�لأوىل  فرب�ير   10 �ل�شبت  �لبطولة 
بني  و�لثانية  و�ل��ي��اب��ان،  �لت�شيك  بني 
منتخبنا وبلجيكا، وتقام كل �ملباريات 
�جلولة  م����ب����اري����ات  ت���وق���ي���ت  ب��ن��ف�����س 

�لأوىل. 

يف اأبريل املقبل  

بو�شالخ : الإمارات ت�شت�شيف بطولة غرب اآ�شيا للفتيات

�سهد تدريبات الأبي�س ال�سغري ا�ستعدادا للبطولة الودية 

بن غليطة : حري�شون على تنظيم البطولت القوية لرفع م�شتوى منتخباتنا 
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بقيادة الدويل يعقوب احلمادي 

طاقم حكام اإماراتي ملباراة ال�شباب والرائد �شمن الدوري ال�شعودي
•• دبي –الفجر: 

غ�������ادر �م���������س ط����اق����م �حل�����ك�����ام �لإم�������ار�ت�������ي ل����ك����رة �ل���ق���دم 
ب����ق����ي����ادة �ل����دويل ي����ع����ق����وب �حل������م������ادي، و�مل����ك����ل����ف ب���������اإد�رة 
مناف�شات م�شابقة  �شمن  �لر�ئد  مع  مبار�ة فريقي �ل�شباب 
�لحد  �ليوم  �شتقام  و�لتي  للمحرتفني،  �ل�شعودي  �ل��دوري 
�شمن  بالريا�س  �مللز«  فهد«  بن  في�شل  �لأم��ري  ملعب  على 

�ملركز  �ل�شباب  فيها  �لتي يحتل  للم�شابقة،   20 �ل�  �لأ�شبوع 
�ملركز  يف  �ل��ر�ئ��د  يقبع  بينما  نقطة،   25 بر�شيد  �ل�شاد�س 

�لأخري بر�شيد 13 نقطة. 
�ل�شعودي لكرة �لقدم قد خاطب �حتاد �لكرة  وكان �لحتاد 
�إليها،  �مل�شار  للمبار�ة  �إم��ار�ت��ي  ح��ك��ام  ط��اق��م  تعيني  بطلب 
ح��ي��ث عينت جل��ن��ة �حل��ك��ام ، �ل��ط��اق��م �ل����دويل �مل��ك��ون من: 
و�مل�شاعد  لل�شاحة،  حكما  �حل��م��ادي  يعقوب  �ل��دويل  �حلكم 

و�مل�شاعد  �أول،  م�����ش��اع��د  ي��و���ش��ف،  �أح���م���د  �لدويل حممد 
�لدويل ز�يد د�وود م�شاعد ثاٍن.

�أد�ر بنجاح مبار�ة يف  �أن  �أن هذ� �لطاقم �شبق له  مما يذكر 
�لدوري �ل�شعودي للمحرتفني. 

�لتوفيق  ك��ل  �ل��ك��رة  و�إد�رة �حل��ك��ام يف �حت���اد  ومت��ن��ت جل��ن��ة 
و�لنجاح لطاقم �لتحكيم �لإمار�تي يف �إد�رة هذه �ملبار�ة بكل 

كفاءة ومتيز كما هو معهود بال�شافرة �لإمار�تية.

يف ختام املناف�سات التي اأقيمت مبنطقة الظفرة  

العني يف ال�شدارة والوحدة ثانيًا واجلزيرة ثالثًا يف اجلولة الرابعة من بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للجوجيت�شو
• بن دملوج: اأندية اجلوجيت�سو....من�سة لكت�ساف املواهب الإماراتية الواعدة
• احتدام املناف�سة مع اقرتاب اجلولة النهائية من البطولة وتتويج �ساحب اللقب

•• اأبوظبي- الفجر:

ك��اأ���س �شاحب  ب��ط��ول��ة  �ل��ر�ب��ع��ة م��ن  �ختتمت �جل��ول��ة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للجوجيت�شو �ملخ�ش�شة لالأندية 
جممع  يف  �أق��ي��م��ت  و�ل���ت���ي   ،2018-2017 مل��و���ش��م 
)�ل�شبت(،  �أم�س  �لظفرة  منطقة  يف  �لتعليمي  بينونة 
ب�����ش��د�رة ن���ادي �ل��ع��ني يف �إج��م��ايل �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام من 
�لوحدة  ن���ادي  ت��اله  مبجموع2،734،  �لنقاط  حيث 
ون����ادي  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ن��ق��ط��ة يف   2،010 مب��ج��م��وع 
وتاأتي   .1،785 مبجموع  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  �جل��زي��رة 
�جلولة  �شهدتها  حما�شية  �أج���و�ء  و�شط  �لنتائج  ه��ذه 
با�شتقطاب  جن��ح��ت  و�ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ة،  م���ن  �ل���ر�ب���ع���ة 
�لدولة  مو�طني  من  و�لالعبات  �لالعبني  من  �ملزيد 
�لريا�شي  �ملو�شم  �ألقاب  �أهم  و�حد من  للمناف�شة على 
�لأمر  للجوجيت�شو،  �لإم������ار�ت  �حت����اد  ينظمه  �ل����ذي 
�أندية  خمتلف  وحر�س  �لتحدي  �ح��ت��د�م  عك�س  �ل��ذي 
�لبطولة.  ب�شاط  على  �أد�ء  �أف�شل  تقدمي  على  �لدولة 
يف  �ل�شخ�شيات  كبار  من  عدد  �ملناف�شات  ختام  وح�شر 
ونادي  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  و�حت��اد  �لظفرة  منطقة 
خلفان  �شلطان  �شعادة  بينهم  م��ن  �لريا�شي،  �لظفرة 
�لرميثي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي  ج��ذلن  �شالح  و�شعادة 
�شامل  حممد  و�شعادة  �لثقايف،  �لريا�شي  �لظفرة  نادي 
للجوجيت�شو،  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  نائب  �لظاهري 
�إد�رة  و�شعادة حممد بن دملوج �لظاهري ع�شو جمل�س 
�شيف  عي�شى  و�ل�شيد  للجوجيت�شو،  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 
�لظفرة  ن���ادي  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �مل���زروع���ي 
�ملن�شوري  و�ل�شيد خمي�س حممد  �لريا�شية،  لالألعاب 
�لريا�شية،  لالألعاب  �لظفرة  ن��ادي  �شركة  رئي�س  نائب 
ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملرر  و�ملهند�س مر�شد خلفان 
نادي �لظفرة لالألعاب �لريا�شية، و�ل�شيد خلفان ر��شد 

�ملن�شوري ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �لظفرة.
�ل�شتعد�د�ت  �لبطولة  من  �لر�بعة  �جلولة  و�أظ��ه��رت 
�لدولة لتح�شري  �أندية  �تخذتها خمتلف  �لتي  �ملكثفة 

لع��ب��ي��ه��ا ولع��ب��ات��ه��ا خل��و���س ه���ذه �مل��ن��اف�����ش��ات، وذلك 
لرفع ر�شيدها �ملرت�كم من �لنقاط �شعياً للفوز بلقب 
�لبطولة مع حلول �جلولة �خلام�شة و�لتي من �ملقرر 
�لبطولة  مناف�شات  وتوزعت   .2018 مار�س  �نعقادها 
على ثالثة فئات لكال �جلن�شني من �لرجال و�ل�شيد�ت، 

هي حتت 17 عاماً، حتت 20 عاماً وفوق 21 عاماً.
 العني يف املركز الأول

وت�شدر نادي �لعني مناف�شات �جلولة �لر�بعة بر�شيد 
يف  �مل�شجلة  نقاطه  ر�شيد  �إىل  لي�شاف  نقطة   627
  2،734 باإجمايل  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  �جل��ول��ة 
نقطة ويحافظ على �ملركز �لأول، عقب �أن قدم لعبيه 
ولعباته �أد�ًء ��شتثنائياً خالل �ملناف�شة، فيما بلغ ر�شيد 
�إىل  �أي�شاً  ليحافظ  نقطة   620 �لوحدة  ن��ادي  نقاط 
�ملركز �لثاين باإجمايل نقاط 2،010، وتاله يف �ملركز 
لي�شل   422 ن��ق��اط  بر�شيد  �جل��زي��رة  ن���ادي  �ل��ث��ال��ث 

نقطة. �إجمايل نقاطه �إىل 1،785 
بني  املناف�سة  واحــتــدام  كــبــري...  حما�س 

الأندية
وعرب �شعادة حممد بن دملوج ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد 
فخره  ع��ن  �ل��ب��ط��ول��ة  وم��دي��ر  للجوجيت�شو  �لإم�����ار�ت 
�هلل،  حفظه  �ل�شمو  �شاحب  ��شم  حتمل  بطولة  ب���اإد�رة 
و�أ�شاد بالتعاون �لكبري مع �شركة نادي �لظفرة لالألعاب 
�لريا�شية، ل�شت�شافتها هذ� �حلدث وجلهودها �لكبرية 
على  ح��از  حيث  �لتنظيم،  معايري  باأعلى  يظهر  حتى 

�إ�شادة جميع �لأندية و�مل�شاركني و�جلمهور«.
و�إق��ب��ال �لالعبني  �مل�شاركة  “�إن ن�شب  دمل��وج:  وق��ال بن 
و�لالعبات يف تز�يد م�شتمر حيث و�شل عدد �مل�شاركني 
�إىل 340 لعب من خمتلف �لأحزمة وخمتلف �لأندية 
يف �لدولة، �لأمر �لذي يعك�س مكانة �لبطولة �لر�ئدة 
وتطورها، وكونها �أ�شحت من�شة لتنمية مهار�ت �أبطال 
�جلوجيت�شو وجتهيزهم للم�شاركة باملحافل �لريا�شية 
دمل��وج ع��ن فخر �لحت���اد مب�شتوى  ب��ن  �لعاملية«. وع��رب 
�مل�����ش��ارك��ة وقال:  �إل��ي��ه �لأن��دي��ة  �ل���ذي و�شلت  �ل��ت��ط��ور 
�لأندية �ل�شتمر�ر يف هذ� �لتطور،  جميع  من  “نتمنى 

�لو�عدة يف  �لإمار�تية  �ملو�هب  لأنهم من�شة لكت�شاف 
�شعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن  �جلوجيت�شو«.  ريا�شة  جم��ال 
حممد ���ش��امل �ل��ظ��اه��ري ن��ائ��ب رئي�س �حت���اد �لإم���ار�ت 
ومو��شلتها  �لبطولة  ه��ذه  تنظيم  “�إن  للجوجيت�شو: 
��شرت�تيجية  ي��دع��م  ج��ول��ة،  ك��ل  يف  �ل��ن��ج��اح��ات  ح�شد 
�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو �لر�مية �إىل دفع �ملجتمع 
حياة  �أ�شلوب  لت�شبح  �جلوجيت�شو  ريا�شة  تبني  نحو 
مكانة  على  بالتايل  ينعك�س  ما  �لأج��ي��ال،  خمتلف  بني 
�ملرموقة«.  �لعاملية  �لريا�شة  لهذه  كعا�شمة  �لإم��ار�ت 
لتو�جدهم  �لأندية  جميع  “ن�شكر  �لظاهري:  و�أ�شاف 
�لد�ئم يف �ملناف�شات و�هتمامهم بهذه �للعبة، كما ن�شكر 
جممع بينونة �لتعليمي و�شركة نادي �لظفرة لالألعاب 
على  و�لعمل  �جل��ول��ة،  ه��ذه  ��شت�شافة  على  �لريا�شية 

�جناحها باأعلى معايري �لتنظيم و�لتجهيز«.
و�أ�شار �لظاهري �إىل �شعي �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
يف  �لإم�����ار�ت  وب��ن��ات  لأب��ن��اء  متميزة  م�شاركة  ل�شمان 
و�لتي  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة 
�ملقبل،  �أب��ري��ل   16 يف  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة  ت�شت�شيفها 
حيث قال: “نعمل على رفع ��شم دولة �لإم��ار�ت عالياً 
و�حل�شول على �ملزيد من �مليد�ليات �مللونة لنعزز من 
بالفعل  �أثبت  �ل��ذي  �حل��ايل  �لريا�شي  �ملو�شم  جناحات 
مكانة دولتنا �لغالية على �شاحة �جلوجيت�شو �لعاملية«.

على  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ت��ح��دي  مل��و����ش��ل��ة  �ل��الع��ب��ون  وي�شتعد 
جم���م���وع �ل���ن���ق���اط �ل���ت���ي جن���ح���و� ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا خالل 
وذلك  و�ل��ر�ب��ع��ة،  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  �جلولتني 
بخو�شهم مناف�شات �جلولة �خلام�شة و�لأخرية ب�شالة 
مبادلة �أرينا يف مدينة ز�يد �لريا�شية باأبوظبي، حيث 
�شتكون �جلولة �حلا�شمة و�لتي �شت�شهد تتويج �أ�شحاب 

�ملر�كز �لثالثة �لأوىل.
الـــرابـــع يف هذه  فــــوزه  يــهــدي  احلــو�ــســنــي 

البطولة ل�سقيقه ال�سهيد
“كاأ�س �شاحب  ب��ط��ول��ة  �ل��ر�ب��ع��ة م��ن  ���ش��ه��دت �جل��ول��ة 
�أحمد  عمر  �ل��الع��ب  م�شاركة  �لدولة”  رئي�س  �ل�شمو 
ع����ب����د�هلل �حل���و����ش���ن���ي، �ل����الع����ب يف ن������ادي �جل����زي����رة، 

و�حلا�شل على �لذهبية يف هذه �جلولة، عقب م�شاركته 
�شنة،   18 حتت  فئة  يف  �ل�شابقة،  �لثالث  �جل��ولت  يف 
وهو �شقيق �ل�شهيد �جلندي �أول عبد�هلل �أحمد عبد�هلل 
�لوطني  �أد�ئ��ه و�جبه  ��شت�شهد خالل  �لذي  �حلو�شني، 
يف �ليمن. و�أ�شار �حلو�شني �إىل �ملناف�شات �لقوية لهذه 
�جلولة حيث قال: “�إن هذه �جلولة من كاأ�س �شاحب 
و�حلمد  �مل�شتوى،  عالية  كانت  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
هلل حققت �لفوز يف هذه �جلولة كما �جلولت �ملا�شية 

و�أحرزت نقاطاً �إ�شافية لنادي �جلزيرة«.
و�أ�شاف �حلو�شني، �إننا كاأع�شاء يف فريق نادي �جلزيرة 
�مل�شارك يف هذ� �لتحدي نبذل جمهود�ً كبري�ً لنت�شدر 
�ملناف�شات �ليوم، ولنكون عند ح�شن ظن مدربنا ونادينا 
يف  م�شاركتي  خ��الل  م��ن  �أي�شاً  �أ�شعى  و�إن��ن��ي  �حلبيب، 
لعب  �أف�شل  لقب  على  �حل�شول  �إىل  �لبطولة  ه��ذه 
�أن كل  �أعتقد  �لتي   2018 –  2017 �ملو�شم  �أخ��ر  يف 
للح�شول  ي�شعى  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  جوجيت�شو  لع��ب 

على �للقب.
لروح  ه��ذه �جلولة  ذهبيته يف  ب��اإه��د�ء  وق��ام �حلو�شني 

�أخيه �ل�شهيد.
 الالعبون يوا�سلون حتقيق النجاحات

من جهته، عرب �لالعب هالل نا�شر من نادي �لظفرة 
و�لذي �أحرز �مليد�لية �لربونزية يف فئة عمر حتت 18، 
“�إن  قائاًل:  �لبطولة،  بكونه جزًء من هذه  عن فخره 
�لفوز يف بطولة حتمل ��شم �شيدي �شاحب �ل�شمو رئي�س 
قوية  حقاً  �جلولة  هذه  كانت  ولقد  لنا،  �شرف  �لدولة 
كونها تقوم على �أ�شا�س مناف�شة بني خمتلف �لأحزمة 
يف نف�س �لفئة«. و�أ�شاف هالل: “لقد �شاركت يف جميع 
جولت بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة لهذ� �ملو�شم ومتكنت 
م��ن �ل��ظ��ف��ر مب��د�ل��ي��ت��ني ب��رون��زي��ة، و�ح����دة يف �جلولة 
�لثانية و�لأخرى كانت �ليوم، و�شعيد جد�َ بتمكني من 
�لكبرية«.  �ملناف�شة  ه��ذه  يف  �لظفرة  ن��ادي  ر�شيد  رف��ع 
�جلزيرة،  ن��ادي  م��ن  �لها�شمي  رمي  قالت  جهتها،  م��ن 
عن  كيلوجر�م   49 وزن  فئة  عن  بذهبية  ف��ازت  و�لتي 
�ملتناف�شات  �لالعبات  �أن  �لر�بعة  �جلولة  يف  م�شاركتها 

�أظ��ه��رن م�شتوًى ق��وي��اً، وك��ان هناك  من كافة �لأن��دي��ة 
�إ�شر�ر على �لتحدي وحتقيق �لفوز.

�ل��ب��ط��ول��ة كانت  ل��ه��ذه  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �أن  و�أك�����دت رمي 
م�شتمرة منذ نهاية �جلولة �ل�شابقة وت�شمنت تدريبات 
يف  �إليه  مانطمح  حققنا  “لقد  وقالت:  مكثفة،  يومية 
هذه �جلولة، وكان �لأد�ء ر�ئع على خمتلف �مل�شتويات 
من  ك��ث��ري�ً  ��شتفدنا  ول��ق��د  �ل��ل��ع��ب،  م�شتوى  وخ��ا���ش��ة 
�لأحزمة،  �أل��و�ن  �لأن��دي��ة مبختلف  �للعب مع خمتلف 

هذ� يجعلنا نكت�شب �خلربة ونتعلم من �أخطائنا«.
كاأ�س رئي�س �لدولة.... لأول مرة يف �شيافة �لظفرة

وجنحت ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لو�شول ملختلف �أنحاء 
دولة �لإمار�ت، بف�شل دعم �لقيادة وجهود �أع�شاء �حتاد 
�لإمار�ت للجوجيت�شو، و�لأندية �لريا�شية و��شت�شافتها 
�مل�شتمر  �لرعاة  لبطولت �جلوجيت�شو، ول نن�شى دعم 

جلميع �لبطولت �ملحلية منها و�لدولية.
�ملزروعي  ج��ذلن  �شالح  �شعادة  ق��ال  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
رئي�س �إد�رة نادي �لظفرة �لريا�شي �لثقايف: “نت�شرف 
�ل�شمو  �شاحب  �شيدي  ��شم  حتمل  بطولة  با�شت�شافة 
�ل�شكر �جلزيل  حفظه �هلل يف منطقة �لظفرة، ونوجه 
�لفر�شة  �لإم��ار�ت للجوجيت�شو لإعطائنا هذه  لحتاد 
خارطة  على  �لظفرة  منطقة  وج���ود  لإث��ب��ات  �لثمينة 

ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لدولة«.
و�أ�شاف �ملزروعي: “ن�شكر جميع �مل�شاركني من خمتلف 
�لندية، ونتمنى تكر�ر هذه �لبطولت يف مدينة �لظفرة 

وباقي �ملنطقة �لغربية، ونتمنى �لتوفيق للجميع«.
و�أ�شار �ملزروعي، �إىل �أن �أعد�د �لالعبني يف نادي �لظفرة 
عدد  و�شل  حيث  �ملا�شية،  �لفرتة  يف  كبرية  بن�شبة  ز�د 
مدن  جميع  من  ولعبة  لع��ب   180 �إىل  �لالعبني 
�زدياد  �لالعبني يف  “�إن عدد  وق��ال:  �لغربية،  �ملنطقة 
�لبطولت  يف  للم�شاركة  �ل���ش��ت��ع��د�د  �أمت  ع��ل��ى  ون��ح��ن 
�ملحلية و�لدولية لرفع ��شم �لإمار�ت �أوًل و��شم نادي 

�لظفرة ثانياً يف �ملحافل �ملحلية و�لدولية«.
 جائزة اأف�سل نزال 

�ل��الع��ب��ني عبيد �شامل  �ل���ذي جمع ب��ني  �ل��ن��ز�ل  وح���از 

نادي  م��ن  �مل��ه��ريي  جمعة  �ل��ع��ني  ن���ادي  م��ن  �لنعيمي 
 56 ف��ئ��ة وزن حت���ت  ت��ن��اف�����ش��ا يف  �ل����وح����دة، و�ل����ل����ذ�ن 
كيلوجر�م على جائزة �أف�شل نز�ل، و�لتي �أطلقها �حتاد 
�لإمار�ت للجوجيت�شو لأول مرة يف �جلولة �لثانية من 
فاز يف  للجوجيت�شو، حيث  �لدولة  رئي�س  كاأ�س  بطولة 

نهاية �لنز�ل �لالعب جمعة �ملهريي.
و�شعتها  معايري  وف��ق  �لأف�شل  �مل��ب��ار�ة  �ختيار  وج��رى 
جلنة �لتحكيم و�لتي تت�شمن، ��شتمر�رية �ملبار�ة، و�أد�ء 
�لالعبني يف �لدفاع و�لهجوم، ف�شاًل عن ردود �أفعالهم 

و�أ�شلوبهم وتفاعلهم مع �جو�ء �لنز�ل.
 اآلية امل�ساركة واحت�ساب النقاط

وتتمثل �آلية م�شاركة �لأندية و�حت�شاب نقاط �لبطولة 
ن��ادي يف كل  من خالل م�شاركة لعبني �ثنني من كل 
�لالعبون  يح�شد  وبالتايل  �لبطولة،  �شمن  وزن  فئة 
�لنقاط �لتي ت�شاف �إىل ر�شيد �لنادي �لذي ي�شاركون 
�لتي  �لنهائية  �جلولة  �إىل  �لو�شول  حتى  خالله،  من 

�شتحدد �لنادي �لفائز.
ومتنح �مليد�لية �لذهبية 30 نقطة �إىل ر�شيد �لالعب 
نقطة،   20 �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  ت�شيف  فيما  �ل��ف��ائ��ز، 
�إ�شافة  ن��ق��اط، و�ل��ت��ي يتم   10 �ل��ربون��زي��ة  و�مل��ي��د�ل��ي��ة 

نقاط �لالعبني �إىل �لأندية �لتابعني لها.
�لإمار�تيني،  و�لالعبات  لالعبني  �لبطولة  وتخ�ش�س 
هذه  متنح  حيث  �لأن��دي��ة،  بني  �ملناف�شة  حتفيز  بهدف 
�لأندية  ل��دى  �جلوجيت�شو  لع��ب��ي  لأف�����ش��ل  �لبطولة 
��شتك�شاف  ت�شتهدف  حني  يف  �مل�شاركة،  فر�شة  �ملحلية 
�مل��زي��د م��ن �مل���ه���ار�ت �مل��ت��م��ي��زة ل���دى م��و�ط��ن��ي �لدولة 
�ل�شوء  ت�شليط  بهدف  �لوطنية،  للمنتخبات  �ملوؤهلني 
عليهم، وتقدمي �لرعاية لهم، ومن ثم �لرتقاء بهم �إىل 
�ملن�شات �لعاملية. وتقام مناف�شات �لبطولة على �أ�شا�س 
حمددة،  و�أوز�ن  عمرية  فئات  ووف��ق  ف��ردي��ة،  مباريات 
بغ�س �لنظر عن �حلز�م �لذي يحمله �لالعب �مل�شارك، 
وهي،  جمموعات  ثالث  �إىل  �لعمرية  �لفئات  وتنق�شم 
فئة فوق �شن 21 �شنة لكل من ، وحتت �شن 20 �شنة، 

وحتت �شن 17 �شنة.

قدم ديالن بريير� �أد�ًء مذهاًل على حلبة مر�شى يا�س 
بور�شه جي  كاأ�س  �لأول يف حت��دي  ف��وزه  بذلك  لينتزع 
3 �ل�شرق �لأو�شط. و�أثبت �ل�شائق �للوك�شمبورغي  تي 
ج��د�رت��ه ع��ل��ى �حل��ل��ب��ة ومل ي��ت��ن��ازل ع��ن م��وق��ع��ه لأحد 
م�شيطر�ً على جمريات �ل�شباق منذ بد�يته لينتزع �لفوز 
“�لأ�شتاتذة- فئة  �لر�بعة يف  للجولة  �لأول  �ل�شباق  يف 
ر�ئعني. وحتكماً  �شرعًة  �أظهر  �أن  Masters” بعد 

و�ل��ذي جرى يف عطلة نهاية  �لأول،  بال�شباق  وبظفره 
�لأ�شبوع على حلبة فورمول ون �لغنية عن �لتعريف يف 
�لعا�شمة �لإمار�تية �أبوظبي، مل يكتف بريير� بتحقيق 
�أ�شرع وقت من بني 18 �شائق �مل�شاركني يف �لت�شفيات 
�ملوؤهلة و�لذي بلغ 2:10.893، بل حقق رقماً قيا�شياً 
لأ�شرع لفة مت ت�شجيلها يف حتدي كاأ�س بور�شه جي تي 

يا�س. مر�شى  حلبة  على   3
من  �لأول  �ل�شباق  يف  �ل�شريع  �أد�ءه  ب��ريي��ر�  وو����ش��ل 
حل��ظ��ة �لن���ط���الق م���ن خ���ط �ل��ب��د�ي��ة ت���ارك���اً مت�شدر 
�ل��ب��ط��ول��ة ت���وم �أول��ي��ف��ان��ت �ل���ذي ح��ل ث��ان��ي��اً ور�ءه منذ 
بد�ية �ل�شباق حتى نهايته. وعجز �ل�شائق �لربيطاين 
�أوليفانت عن جمار�ة �شرعة بريير� منهياً �ل�شباق من 
حيث بد�أه يف �ملركز �لثاين، يف حني حل �أقرب مناف�شيه 
على لقب �لبطولة �ل�شائق �ُلعماين �لفي�شل �لُزبري يف 

�ملركز �لثالث.
ويف معر�س تعليقه على �أد�ئه �ملميز قال ديالن بريير�: 

�شباقاً  ق��دم��ت  لقد  يو�شف.  ل  �شعٌور  �ل��ف��وز  “�شعور 
مميز�ً �شمن �لت�شفيات �ملوؤهلة بعد بد�يتي �لقوية يف 
لٍفة  لأ�شرع  قيا�ٍشي  رٍقم  ت�شجيل  �ل�شباق، ومتكنت من 
مت ت�شجيلها يف حتدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 على حلبة 
مر�شى يا�س وهو �شعٌور مذهل. لقد �ندفعت من خط 
�لبد�ية وجنحت يف ترك �ملناف�شني ور�ئي حمافظاً على 
�لثالثة  �جلولة  يف  �ملناف�شات  �إىل  �ليوم  �أع��ود  �شرعتي. 

�ل��ت��ي ج���رت يف ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة �لأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي��ة على 
خم�شة  ��شتغرقت  ��شرت�حٍة  بعد  �أوت����ودروم  دب��ي  حلبة 
�حلفاظ  �شاأحاول  لذلك  �أف�شل  �شعٌور  ينتابني  �أ�شهر. 
من  مبزٍيد  �لظفر  �أ�شتطيع  �أن  �أم��ٌل  وكلي  �أد�ئ���ي  على 
�ل�شباقات مبا يف ذلك �ل�شباق �لثاين �لذي �شيجري هنا 

يف �لعا�شمة �أبوظبي”.
ب�شبب  �شعيفاً  �أد�ًء  �ل��زب��ري  �ل��ع��م��اين  �ل�شائق  و�أظ��ه��ر 

���ش��ي��ارت��ه و�ل���ت���ي و���ش��ع��ت��ه يف مركز  �إط�����ار  م�����ش��ك��ل��ٍة يف 
�لنطالق �لثالث. وكان �لزبري ي�شغل �ملركز �لر�بع عند 
�ملنعطف �لأول وبعد مالحقة فريجينز ��شتطاع �نتز�ع 
�ملركز �لثالث منه يف �للفة �لتا�شعة. بعدها بد�أ �لزبري 
مالحقته لل�شائق �أوليفانت حل�شد نقاط ثمينة تفيده 
�لزبري ما  �أم��ام  �لبطولة، لكن ل�شوء حظه مل يكن  يف 
يكفي من �للفات ليقوم بذلك ما جعله ينهي �ل�شباق يف 

�ملركز �لثالث ويزيد فارق �لنقاط بينه وبني �أوليفانت 
�إىل 8 نقاط.

وحتدث �لزبري يف نهاية �ل�شباق قائاًل: “بد�أُت �ل�شباق 
�شيارتني  لكنني متكنت من جت��اوز  يف مركز مرت�جع، 
ت�شاريل  �ألح���ق  نف�شي  ف��وج��دت  �لأول.  �ملنعطف  عند 
�ل�����ش��ب��اق. وق���د �زد�دت  ف��ري��ج��ي��ن��ز يف م��ع��ظ��م م���ر�ح���ل 
م�شي  بعد  ب��ت��ج��اوزه  وجن��ح��ت  ل��ف��ٍة  بعد  ل��ف��ًة  �شرعتي 

ثالث لفات”.
“لكن �لندم لن ينفع �لآن و�شاأبذل ق�شارى جهدي يف 
�شباق �لغد لأح�شن من �أد�ئي و�أتعلم من �أخطاء �ليوم. 
�شباق  يف  �لأم���ور  مبجريات  �شعيد�ً  كنت  �لعموم  على 
م��ن مركز  �شاأ�شتفيد  �أن��ن��ي  م��ن  و�أن���ا على يقني  �ل��ي��وم 

�لنطالق �لذي حققته غد�ً”.
�لهولندي  �ل�����ش��ائ��ق  �أن��ه��ى  �لأوىل  �مل���ر�ك���ز  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً 
ت�شاريل فريجينز �ل�شباق يف �ملركز �لر�بع متقدماً على 
�ل�شائق �لبحريني عي�شى �شلمان �آل خليفة �لذي حل يف 
�لإم��ار�ت غلني  �ل�شائق من  بينما حل  �ملركز �خلام�س 

غيدي �شاد�شاً.
�أقيم على حلبة مر�شى  و�شارك يف �ل�شباق �لأول �لذي 
يا�س 18 �شائقاً ت�شابقو� على مد�ر 12 لفٍة على حلبة 
�لفورمول ون �لر�ئعة حيث جذبهم بريق �لبطولة من 
11 بلد�ً خمتلفاً من �أملانيا وبريطانيا وهولند� وفرن�شا 
و�ل�شويد برفقة �شائقني حمليني من �لبحرين وعمان 

و�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
 3 و�شتلتهب ف��ع��ال��ي��ات حت���دي ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ج��ي ت��ي 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط م��ن ج��دي��د يف �ل��ث��ال��ث م��ن فرب�ير 
2018 قبل �لعودة �إىل حلبة �لبحرين �لدولية لإقامة 
�آخر جولتني من �لبطولة. وتختتُم �لبطولة فعاليتها 
 2018 ون  ل�شباق فورمول  �لر�شمي  بالدعم  �مل�شوقة 

جائزة �لبحرين �لكربى لطري�ن �خلليج.

برييرا يعتلي املن�سة تاركًا املركز الثاين لأوليفانت واملركز الثالث للُزبري

ال�شائق اللوك�شمبورغي ينتزع الفوز ب�شباق اجلولة الرابعة لتحدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 ال�شرق الأو�شط حمققًا رقمًا قيا�شيًا
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عبد اهلل العكربي

عام - زايد

حممد املر

تــنـــدم تـ�صــتــط  وال  احــــذر 

ازتـــم قـبـلـك  واحــد  كــم  يــا 

انحـم ج�صمـه  احلماقـه  ومــن 

الهـم يتعـو�س  العيل  ومــرتى 

تعـلـم رجــل  جـانـك  بو�صـيـك 

وافهـم زيـن  و  بطيـب  اإعمـل 

تن�صيـه ال�صـي  تبغـي  جـان  يا 

يبغيـه لـي  يو�صل  وال  يرك�س 

اإيديـه تقبـ�س  مـا  العيـا  ومــن 

حواليه اللي  �صديجه  ويخ�رس 

بتـعـنـيـه اأمــــر/ن  فــــي  اإتـــاأن 

اإبراعيـه يــعــدل  ــدل  ــع ال ومـــرتى 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

و �صوياّ حبيت و اإالاّ حتبني وايد

                  غالك �صاكن بقلبي كيف اأ�صوي به

مثل االإمارات ي�صكنها غال زايد

                 �صعب االمارات ي�صبح به ومي�صي به

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

يف رثاء املغفور لها باذن اهلل 
�ضمو ال�ضيخة ح�ضة بنت حممد اآل 

نهّيان )رحمها اهلل تعاىل(

 ريــتـويــت

راحت اإىل رب ال�سماوات �سيفه

رّبك كرمي وهي كرمية عوايد

الطيبه والطاهره وال�سريفه

يارب يف اجلنه تالقا بزايد

******

ع�سى جنة الفردو�س لج م�سكن ومنزال

 وع�سى املغفرة فالج من اخلالق القيوم

ترى احلزن يف دارج ول و�سف به ينقال

يا غيث ال�سعافى وما�سحه دمعة امل�سيوم

وترى العني م احل�سرة بكتج ودمعها �سال

وق�سرج عقب عينج غدى مظلم ومكلوم

البيت متوحد
له( )توقف  الوطن  هذا  يف  يـْـِلـم  ِحــْزن  كل 

ــه ــّل ــع ــــْب ال ــــي لــلــزمــن مــر�ــســْلــك ط ـــن رب ك

اعــرتانــا ظّله ــا ذقــنــا حــِزْنــك ول  م جــعــل 

)مت�سحها( يـــِدك  تــنــزل  مــا  قبل  دمــعــة  ــل  وك

نلمحها قــبــل  لــلــغــ�ــســة  و�ــســلــوان  ـــرب/ن  و�ـــس

اإن�سافحها نعمْة  انحَرْمنا  ما  اإيـــــِدك  وجعل 

عبداهلل العكربي

كلنا خليفة
ــــس تـــعـــازيـــــــنـــا ــــ� ـــــ ــــال ــــدي خ ّ ـــــ ـــــ ــــي ــــس �

ــــا ـــــ ــــن لـــــزايـــــــــــــــــد وحـــــــــ�ــــســـــــــه دعــــاوي

ّــــه..  ــــكــــنـــــ ـــه نـــــ ــــ ـــت ــــ ـــي ــــ ـــن لـــــــــــك ومـــــــــا ك

ــــى مـــــثـــــواهـــــــــــــــــم اجلـــنـــــــــــة ـــــ ــــس ــــ� ــــاع ي

حممد �صالح القحطاين

احمد الطرقي

ـــار وتـــ�ـــســـوفـــون ـــب ـــك مــــــــّروا عـــلـــى وجـــيـــه ال
ـــون  ـــب ــــــوجــــــه مــــهــــمــــا حت ــــني ال ــــم ــــاع يــــــا ن

درايــــ�ــــس لــــه  عـــيـــونـــهـــم   .. احلــــيــــاة  نــــــور 
ـــس .. ـــ� ـــاي احلــــــب بــــظــــالل الـــتـــجـــاعـــيـــد ع

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

من رثاء ال�سعراء للمغفور لها باذن اهلل تعاىل �سمو 
ال�سيخة ح�سة بنت حممد اآل نهيّان طّيب اهلل ثراها.



   

 

 

تطلب من زوجها الزواج بثالثة
دعت زوجة �شعودية، زوجها �أن يتزوج عليها للمرة �لثالثة، وذلك 
خالل مد�خلة هاتفية يف برنامج زو�يا مع د. �لزير �لذي يعر�س 

على قناة ر�شالة.
�ل�شعودية، حالة من  �لتي تقيم يف منطقة حائل  �ل�شيدة  و�أث��ارت 

�جلدل على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، ب�شبب مد�خلتها.
يتزوج  �أن  تتمنى  �إنها  �لعزيز،  عبد  �أم  تدعى  �لتي  �ل�شيدة  وقالت 
زوجته  وم�شايقات  �شغوط  من  لرييحها  بثالثة؛  عليها  زوجها 

�لأوىل.
من  �أك��رب  �لتعدد  �إيجابيات  �أن  �لهاتفية  �ملد�خلة  خالل  و�أ�شافت 
�شلبياته. و�أ�شارت �إىل �أنها ت�شعر مع زوجها بر�حة كبرية، ولديها 
ولد منه، و�أنه يعدل بينها وبني زوجته �لأوىل يف كل �لأمور، �إل �أن 
به من م�شايقات  تقوم  �لأوىل، وما  �لوحيدة يف زوجته  م�شكلتها 

و�شب و�شتم له ب�شكل م�شتمر.

�شاعد حماته على النتحار
و�لدة  مب�شاعدة  متهما  رج��ال  هولندية  ��شتئناف  حمكمة  �أد�ن���ت 
���ش��ن��و�ت، يف ق�شية  �لن��ت��ح��ار قبل ع�شر  ع��ام��ا( على  زوج��ت��ه )99 
على  �مل�شاعدة  ق�شايا  ح��ول  هولند�  يف  �شر�س  ج��دل  مثار  �شارت 

�لنتحار.
وعاقبت حمكمة مدينة �شريتوخيمبو�س �ألربت هريينغا بال�شجن 
ملدة �شتة �أ�شهر مع �إيقاف �لتنفيذ، ما يعني �أنه لن يدخل �ل�شجن 

ما مل يرتكب جرمية �أخرى. 
ظروف  يف  طبيب  ي��د  على  �لرحيم  �لقتل  �لقانون  يجيز  وبينما 
يعد جرمية  �لنتحار  على  �شخ�س  م�شاعدة  ف��اإن  للغاية،  حم��ددة 
مع  �أع���و�م  ثالثة  �إىل  ت�شل  مل��دة  بال�شجن  �لقانون  عليها  يعاقب 
2013 باإعطاء و�ل���دة زوج��ت��ه يف  �ل��غ��ر�م��ة.  و�أدي���ن هريينغا ع��ام 
على  مل�شاعدتها  �ل��ع��ق��اق��ري  م��ن  م��زي��ج��ا   2008 ح��زي��ر�ن  ي��ون��ي��و 
��شتئناف  �إد�نته، لكن حمكمة  بعد  يعاقب  �أنه مل  �لنتحار.  غري 

�أمرت باإعادة حماكمته. 

ال�شجن لعامل جازف بحياته لتفانيه يف العمل
حكمت حمكمة بريطانية على �أحد عمال �لبناء بال�شجن، بعدما 
تبني لها باأنه قد عر�س حياته للخطر ب�شبب عدم �لتز�مه مبعايري 

�ل�شالمة �أثناء ت�شلقه �شقالة �أحد �لأبنية. 
يو�جه تري�ن�س مور�ي )27 عاماً( عقوبة �ل�شجن بعدما ظهر يف 
�إحدى �ل�شور وهو يقف على �شقالة خا�شة بالبناء يبلغ �رتفاعها 

60 قدماً. 
ولدى نزول مور�ي �إىل �لأر�س ب�شالم، �كت�شف باأن مفت�شاً متقاعد�ً 
لل�شالمة و�ل�شحة قد �شاهده يف �لأعلى دون معد�ت �شالمة، و�أبلغ 
�أم��ام �ملحكمة و�عرتف  �ل�شلطات �ملخت�شة عنه. وقد مثل م��ور�ي 
�أحد  يف  لعمله  �أد�ئ��ه  �أثناء  و�ل�شالمة  �لأم��ان  قو�نني  �نتهك  باأنه 

مباين مدينة مان�ش�شرت �لربيطانية.
�لتي  �ل�شالمة  ب��اإج��ر�ء�ت  �لتز�م م��ور�ي  ب��اأن عدم  وقالت �ملحكمة 
فح�شب  للخطر  حياته  يعر�س  مل  �ل��ع��م��ل،  �أث��ن��اء  �تباعها  يجب 
�شقوطه  ي��وؤدي  �أن  �ملمكن  كان من  �إذ  �أي�شاً،  �لآخرين  و�إمن��ا حياة 
�إىل �لإ�شر�ر ببع�س �ملارة يف �ملكان، وفق ما ورد يف �شحيفة مريور 

�لربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأك�شيد النيرتو�س: مادة �شامة للب�شر والبيئة
�أثارت تقاريرعن تعري�س قردة وب�شر لعو�دم �ل�شيار�ت، يف �إطار جتارب �شركات �شناعة �ل�شيار�ت �لأملانية �لعمالقة 

دولية. �شجة  دبليو" ،  �إم  "بي  "د�ميلر" و  "فولك�شفاغن" و 
�أملانية �أن در��شة ملجموعة بحثية مولتها �ل�شركات �ملذكورة، ت�شعى �إىل �لنظر يف "��شتن�شاق  وك�شفت و�شائل �إعالم 

�لأ�شخا�س �لأ�شحاء لغاز �أك�شيد �لنيرتوجني �لثنائي على �ملدى �لق�شري".
ولكن ما هو بال�شبط �أك�شيد �لنيرتوجني �لثنائي، وما خطورته؟

يعترب غاز �أك�شيد �لنيرتوجني بكل �أنو�عه �شاماً و�شار�ً، وهذ� �لغاز ميكن �أن يوؤدي �إىل تهيج �لعني و�جلهاز �لتنف�شي، 
وعند �لتعر�س �إليه على �ملدى �لطويل يوؤدي �إىل �لإ�شابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية �أو �لرئوية. 

ويعترب �شكان �ملناطق �حل�شرية �لأكر عر�شة له ب�شبب غاز�ت �أك�شيد �لنيرتوجني.
ولهذه �لغاز�ت تاأثري �شار على �حليو�نات و�لنباتات و�لرتبة. 

فغاز�ت �أك�شيد �لنيرتوجني منتجات ثانوية غري مرغوب فيها يف حمركات �حرت�ق �ل�شيار�ت، وخا�شة يف حمركات 
�لديزل، وعند حرق �لفحم و�لنفط و�لغاز و�خل�شب و�لنفايات.

و�أخري�ً، فاإن هذه �لغاز�ت ت�شاهم يف ت�شكيل �جل�شيمات �لدقيقة، �لتي ت�شكل باملثل خماطر �شحية خمتلفة. 
�لنيرتوجني  �أو" و�أك�شيد  "�إن  �لأح��ادي  �لنيرتوجني  �أك�شيد  �لغاز�ت هي  �لفئة من  �مل�شرتكة حتت هذه  و�ملركبات 

للجدل.  �ملثرية  �لدر��شة  يف  ��شتخدم  �لذي  �لغاز  وهو  �لثنائي "�إن �أو 2"، 
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هل يوؤثّر ال�شداع الن�شفي على القلب؟
ي�شكون  ملن  بالن�شبة  مثرية  نتائج  �إىل  �أمريكية  د�مناركية  در��شة  تو�شلت 
م��ن �ل�����ش��د�ع �ل��ن�����ش��ف��ي ب��ان��ت��ظ��ام، ح��ي��ث ت��ب��ني �أن����ه ي��زي��د خ��ط��ر �لإ�شابة 
�عتبار  �إىل  �لنتائج  ودع��ت  و�ل�شكتة.  �لقلبية،  و�لأزم���ات  �لقلب،  باأمر��س 
�ل�شد�ع �لن�شفي �أحد عو�مل �خلطر �ملرتبطة مب�شاكل �لقلب، مثل �رتفاع 
جامعتي  يف  �أج��ري��ت  �لتي  �لدر��شة  وبح�شب  �ل��دم.  و�شغط  �لكول�شرتول 
�أرهو�س �لد�مناركية و�شتانفورد �لأمريكية، تبني �أن �ل�شد�ع �لن�شفي يزيد 
خطر �لإ�شابة بكل من: �لنوبات �لقلبية، و�لرجفان �لأذيني )عدم �نتظام 
�شربات �لقلب(، وف�شل �لقلب، و�ل�شكتة �لدماغية، كما �أنه حالة ميكن �أن 
توؤثر على �لأوعية �لدموية. وُن�شرت نتائج �لدر��شة موؤخر�ً يف جملة "بي 
�إم جي" �لطبية، وقام �لباحثون مبر�جعة وحتليل �لبيانات �ل�شحية لأكر 
 1995 �ل��د�من��ارك بني عامي  �لن�شفي يف  بال�شد�ع  �أل��ف مري�س   51 من 
و2013. و�أظهرت �لنتائج �أن �لن�شاء ومن يرون هالة مع نوبات �ل�شد�ع هم 

�لفئة �لأكر عر�شة خلطر �ل�شكتة �لدماغية و�لنوبات �لقلبية.

كيف ميكن اإنقاذ الأ�شنان املك�شورة؟
�أ�شنانه  يف  لك�شر  يتعر�س  �لذي  �ل�شخ�س  �لأملانية  ت�شانر�ت  جملة  ن�شحت 
�أو �ملخلوعة، و�أن يتم م�شكها من �أطر�فها  ب�شرورة جمع �لأ�شنان �ملك�شورة 

ولي�س من جذورها، ف�شاًل عن �أنه ل يجوز تنظيف �لأ�شنان �أو تطهريها.
�أن يتم و�شع �لأ�شنان  �أنه من �لأف�شل  �إىل  �لأملانية  و�أ�شارت �ملجلة �لطبية 
هذ�  مثل  يتو�فر  و�إذ� مل  �لأ�شنان،  �شندوق حفظ  �ملخلوعة يف  �أو  �ملك�شورة 
�ل�شندوق فاإنه ميكن و�شع �لأ�شنان �ملك�شورة �أو �ملخلوعة يف لنب بارد منزوع 
�لد�شم �أو حملول ملحي �أو رقاقة بال�شتيكية، �إىل يتم �حل�شول على �شندوق 
حفظ �لأ�شنان. و�إذ� كانت جروح �لفم تنزف ب�شدة، فيمكن ��شتعمال �شمادة 
�أو قطعة من �ل�شا�س �أو �لقما�س �لنظيف، لكي يق�شم عليها �ملرء باأ�شنانه، 

حتى يتم �لو�شول �إىل طبيب �لأ�شنان �أو عيادة �لأ�شنان يف �مل�شت�شفيات. 

ثالث كرات فولذية ت�شقط من ال�شماء 
�أثارت ثالث كر�ت فولذية �شخمة �شقطت من �ل�شماء، �لذعر لدى �آلف 

�ل�شكان �ملحليني يف عدة مناطق يف �شرق �لرب�زيل و�شمال �لبريو. 
�شقطت  عندما  بالرعب  �ل��ب��ريو،  �شمال  لر�ن���ك���او�ين،  بلدة  �شكان  �أ�شيب 
ثالث كر�ت معدنية �شخمة بالقرب من بلدتهم يف �ل�شابع و�لع�شرين من 
�أظهرت لقطات فيديو م�شورة  �ملا�شي.  وقد  �لثاين(  يناير )كانون  �شهر 
�إحدى �لكر�ت �مللتهبة وهي تهوي من �ل�شماء ب�شرعة كبرية باجتاه منطقة 
قريبة.  ويذكر باأن بع�س �ل�شكان �ملت�شائمني تكهنو� باأن تكون هذه �لكر�ت 
هي مقدمة لغزو ف�شائي حمتمل، بينما قال �آخرون باأن �لكر�ت هي جزء 

تنفق 28 األف دولر 
على هدايا لطفلها 

مبلغاً  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ش��ي��دة  �أن��ف��ق��ت 
هد�يا  �شر�ء  على  �مل��ال،  من  كبري�ً 
من  �لبالغ  لطفلها  �لثمن  باهظة 
�ل��ع��م��ر ع���ام���ني ف���ق���ط، ح��ت��ى �أن���ه 
ح�����ش��ل ع��ل��ى من�����وذج م�����ش��غ��ر من 
�ل��ف��اخ��رة �لتي  ���ش��ي��ارة ر�جن روف���ر 

ميلكها و�لد�ه. 
وت����ق����در ت���ي���ا ب����ال����وغ����ان وزوج����ه����ا 
هد�يا  �شر�ء  على  �أنفقاه  ما  لويد 
لطفلهما باأكر من 20 �ألف جنيه 
مما  دولر(،  �أل��ف   28( ��شرتليني 
جعل خز�نة مالب�شه مليئة باأغلى 
�لثياب، كما دفعا مبلغ 500 جنيه 
على  دولر(،   700( �إ���ش��رتل��ي��ن��ي 
�شيارة  ع��ن  م�شغر  من����وذج  ���ش��ر�ء 
ع���دد  ع����ن  ن���اه���ي���ك  روف��������ر،  ر�جن 
�أي طفل  �لأل��ع��اب يحلم  كبري من 

بامتالكها.
وتقول �ل�شيدة بالوغان: ل �أعتقد 
�أن���ن���ا ن���دل���ل ط��ف��ل��ن��ا، ول���ك���ن حياة 
هوغو،  يعي�شها  �ل��ت��ي  �ل��رف��اه��ي��ة 
تعطيه فكرة عما ميكن �أن يحققه 

يف �مل�شتقبل.
ويف �لوقت �لذي يعتقد �لكثريون، 
�لعمر،  ب���ه���ذ�  ط���ف���ل  �رت��������د�ء  �أن 
مالب�س من ماركات عاملية فاخرة، 
وب���ورب���ري وهوغو  م��ث��ل غ��وت�����ش��ي 
مبالغاً  �أم������ر�ً  ب��ي��ك��ر،  وت��ي��د  ب��و���س 
�إنهما  ه���وغ���و  و�ل������د�  ي���ق���ول  ف���ي���ه، 
ي��ع��م��الن ع��ل��ى �إع�����د�ده ل��ل��ن��ج��اح يف 
�مل�شتقبل، بح�شب �شحيفة ذ� �شن 

�لربيطانية.

طعم اجلنة ورائحة جهنم.. يف مطعم 
يف  متخ�ش�س  مطعم  �شنغافورة  يف  �فتتح 
ت��ق��دمي وج��ب��ات م��ن ط��ع��م �جل��ن��ة ور�ئحة 
ج���ه���ن���م، �مل����ك����ون����ة م����ن ف����اك����ه����ة، ت���ع���د من 
ب���ني �لأغ�����رب ع��ل��ى وج���ه �لأر�������س. ويقدم 
دوريان  فاكهة  م��ن  منوعة  وج��ب��ات  �ملطعم 
بخ�شائ�س  ت��ت��م��ي��ز  �ل���ت���ي  �ل����ش���ت���و�ئ���ي���ة، 
طعم  م�شمى  �إط���الق  �إىل  �أدت  متناق�شة، 
ر�ئحتها  كون  عليها،  جهنم  ور�ئحة  �جلنة 
ون��ف��اذة وك��ري��ه��ة ج���د�، لكنها تتميز  ق��وي��ة 
مبذ�ق حلو. وتنمو فاكهة دوريان مبناطق 
خ��ا���ش��ة يف ماليزيا  �أ���ش��ي��ا،  ���ش��رق��ي  ج��ن��وب 

و�أندوني�شيا و�شنغافورة وتايو�ن و�ل�شني. 
وي�����ش��ه��د �مل��ط��ع��م �إق����ب����اًل م���ن زب���ائ���ن من 
�لر�ئحة  ت��ث��ن��ه��م  مل  م��ت��ن��وع��ة،  ج��ن�����ش��ي��ات 
�ل�شتمتاع  ع���ن  دوري�����ان  ل��ف��اك��ه��ة  �ل��ن��ف��اذة 
�ل��زب��ادي هي  �ل��دوري��ان  مب��ذ�ق��ه��ا. وفاكهة 
نبات من ف�شيلة �خلبازيات، وهي ممنوعة 
م��ن دخ���ول �ل��ف��ن��ادق و�ل��ط��ائ��ر�ت و�شيار�ت 
�لتاك�شي ل�شرعة �نت�شار ر�ئحتها �لتي تدوم 

مدة طويلة.

دب ي�شعف مدربه   
�أظهر مقطع فيديو �نت�شر على نطاق و��شع على مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي لقطة �إن�شانية من دب يدفع مدربه 
على كر�شي متحرك يف �إحدى �شو�رع �لعا�شمة �لرو�شية 
مو�شكو. وكان �ملدرب �أوليغ �أليك�شاندروف �أ�شيب بحادث 
كال  يف  ك�شر  يف  ل��ه  ت�شبب  نيزهيغورود�شكي،  �شريك  يف 
�ل�شاقني و�لذر�عني. وقال �أليك�شاندروف: كنت �أحمل 3 

دببة �شغار� يف نف�س �لوقت وهو ما ت�شبب يل يف �لك�شر.
لتلقي  �مل�شت�شفى  �إىل  �مل����درب  ن��ق��ل  مت  �حل�����ادث،  وب��ع��د 
�لإ�شعافات �لأولية. و�أ�شاف: كنت قلقا جد� حول م�شري 

عالقتي بالدببة وكيف �شتتغري بعد �حلادث.
ويبدو �أن ل �شيء تغري، بل �شتتح�شن �لعالقة، حيث يقوم 

حاليا �لدب بالعتناء مبدربه �إىل حني �شفائه.

عرث على تذكرة طائرة عمرها 19 عاما.. و�شافر بها
تذكرة  رج��ال  �لأمريكية  �إيرلينز  يونايتد  �شركة  منحت 
تذكرة  عن  عو�شا  �جل��وي��ة،  رحالتها  �إح��دى  عرب  لل�شفر 
قدمية حازها قبل 19 عاما. وعر جون ووكر على �لتذكرة 
1998، يف �شندوق  �لقدمية، �لتي يعود تاريخها �إىل عام 
 wfmynews2 ت��ل��ف��زي��ون  �أورد  م��ا  وف���ق  ف��ر����ش��ه،  حت��ت 
�ملحلي يف ولية نورث كارولينا. وقال ووكر �إنه مل ي�شتطع 
�ل�شفر يف ذلك �لعام، وحتدث �إىل �ل�شركة ل�شرتد�د ماله، 
لكن �ملوظفني قالو� له �إن �لتذكر غري م�شرتدة. لكنه قر�أ 
�شروط �لتذكرة لحقا فعر على �شرط يقول �إن �لتذ�كر 
غري �مل�شتخدمة وغري �مل�شرتد قيمتها يف �لرحالت �ملحلية، 
�ل�شركة  ج��ون  وه��ات��ف  �أخ���رى.  بتذكرة  ��شتبد�لها  ميكن 
�ل�شركة يف  �شارية، وردت  �ل�شروط ماز�لت  �أن  للتاأكد من 
�لبد�ية �أن �لأمر غري ملزم لها كونها �أعلنت �إفال�شها عام 
يف  ق��ررت  لكنها  �شابقة،  �لتز�مات  �أي  ي�شقط  مما   ،2010

�لنهاية منحه تذكرة �شفر.

تعي�س عامني مع جثتي زوجها وابنتها 
ذكر تقرير �إعالمي �أن �مر�أة وطفليها عا�شو�، مع جثتي 
زوجها و�بنة ثالثة �أكر من عامني يف �إقليم جاوة �لغربية 

�لإندوني�شي.
�ل�شحي  �ملجال  يف  موظف  ز�ر  عندما  �لو�قعة  وك�شفت 
منزل �لأ�شرة يف منطقة �شيماهي لالطمئنان على �لزوج 
�أك��ر من عامني، ح�شب بو�بة  �أح��د، منذ  ي��ره  �ل��ذي مل 

ديتيك �لإخبارية.
�إن  �شوتارمان،  ب��ي  ك��ي  �إي��ه  �ملحلية  �ل�شرطة  قائد  وق��ال 
�لأرملة �أو�شحت �أنها مل تدفن �جلثتني لأنها تلقت وحياً 
من �هلل عرب  مالك باأنهما �شيعود�ن �إىل �حلياة"، ح�شب 

قولها.
ورف�شت �لأ�شرة يف �لبد�ية فتح باب �ملنزل لكنها فتحت 
ع��ن��دم��ا ع���اد �مل��وظ��ف م��ع ج��ن��دي وم�����ش��وؤول��ني حمليون، 

ح�شب ديتيك.
وعرت �ل�شلطات على جثتني عبارة عن هيكلني عظميني 

مغطيني ببطانيات. 
وكان  و�بنته  عاماً  �ل�84  يف  ك��ان  لرجل  �جلثتني  وتعود 

عمرها 50 عاماً.  الأمري اإدوارد وزوجته الأمرية �سويف خالل زيارتهما، مدار�س املكفوفني وال�سم يف �سريالنكا، بالقرب من العا�سمة كولومبو. )اأ ف ب(

اأنثى منر تلجاأ اإىل 
قرية لعالج اأنيابها

غر�ئزها  ك���ل  من���ر  �أن���ث���ى  حت����دت 
بيئتها  م���ن  وخ���رج���ت  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لربية �إىل �إحدى �لقرى للح�شول 
على م�شاعدة من �لقرويني بعدما 
لثتها  م��ربح��ة يف  ب�����اآلم  �أ���ش��ي��ب��ت 

و�أنيابها. 
و�حدة  وه��ي  �لنمر،  �أنثى  وقطعت 
�ل�شيبريية  �لنمور  م��ن   500 م��ن 
رو�شيا،  �شرقي  تعي�س  �لتي  �لنادرة 
�أحد  �إىل  للو�شول  كبرية  م�شافة 
�مل����ن����ازل و�رمت������ت �أم����ام����ه ب��ع��د �أن 

�أ�شناها �لتعب و�لأمل. 
وع��ل��ى غ���ري ع����ادة ه���ذ� �ل���ن���وع من 
�لحتكاك  تتحا�شي  �ل��ت��ي  �ل��ن��م��ور 
م���ع �ل��ب�����ش��ر، ف��ق��د ت��وج��ه��ت هذه 
ب�شبب  �لقرية  �إىل  �لهزيلة  �لأنثى 

�آلمها �لفموية �ملربحة. 
وقالت غالينا ت�شيمانو �لتي تعي�س 
يف قرية �شولونت�شويف �لنائية، باأن 
ب��ال��ط��و�رئ بعدما  �ت�����ش��ل  ج��اره��ا 
�أنثى  و���ش��اه��د  ���ش��ب��اح��اً  ����ش��ت��ي��ق��ظ 
�ل��ن��م��ر ع��ل��ى ب���اب م��ن��زل��ه.  ولدى 
بالتعامل  خمت�س  ف��ري��ق  و���ش��ول 
تبني  �مل�����ك�����ان،  �إىل  �ل����ن����م����ور  م�����ع 
تعاين  �لنمر  �أنثى  ب��اأن  للمنقذين 
من �آلم �شديدة يف �للثة و�أن بع�س 
جهته  من  مفقودة.   كانت  �أنيابها 
�أر�م���ي���ل���ي���ف، مدير  ���ش��ريغ��ي  ق����ال 
مركز�لعناية باحليو�نات �ملفرت�شة 
لقد  تاميز:  �شايبرييان  ل�شحيفة 
ت�شرفت �أنثى �لنمر ب�شكل م�شامل، 
وكان يبدو عليها �لإرهاق و�لوهن. 
بعد نقلها �إىل مركز بيطري تبني 
�إىل  وبحاجة  خطرية  حالتها  ب��اأن 

�إجر�ء فوري.

جذع ال�شجرة ي�شر دماغ نقار اخل�شب
�إذ� قرع �لإن�شان ر�أ�شه بقوة يف جذع �شجرة فاإن ذلك 
�لأر���س فاقد� للوعي..  �شيكون كافيا لي�شقط على 
يف حني يفعل طائر نقار �خل�شب ذلك �آلف �ملر�ت 
 25 ن��ح��و  �لأر�����س م��ن��ذ  ع��ل��ى  طيلة ح��ي��ات��ه ويعي�س 
�أن  �لأوىل  وللمرة  ن�شر  �شنة. ويو�شح بحث  مليون 
كل هذ� �لنقر يرتك �آثار� فيما يبدو على دماغ نقار 
تر�كم  �إىل  تو�شل  �إن فح�شا  وق��ال علماء  �خل�شب. 
بروتني يعرف با�شم تاو يف �أدمغة طيور نقار �خل�شب 
وهو ما يرتبط عند �لب�شر بحدوث تلف يف �لدماغ 

نتيجة �أمر��س ع�شبية و�شدمات يف �لر�أ�س.
�خل�شب  نقار  دم��اغ  من  �أن�شجة  �لباحثون  وفح�س 
و�خ��ت��ريت عينات  ينقر.  �لطيور ل  م��ن  �آخ��ر  ون��وع 
ب�شيكاجو  فيلد  متحف  يف  مقتنيات  م��ن  �ل��ب��ح��ث 
هارفارد.  ج��ام��ع��ة  يف  �لطبيعي  �ل��ت��اري��خ  وم��ت��ح��ف 
وتبني �أن �لربوتني تاو يرت�كم يف �أن�شجة دماغ نقار 

�خل�شب على عك�س �لطائر �لآخر �لذي ل ينقر.
وقال جورج فار�ه �لذي �شارك يف �لدر��شة �ملن�شورة 

ك��ل��ي��ة �لطب  يف دوري����ة )ب��ل��و���س و�ن( وه���و خ��ري��ج 
بجامعة بو�شطن "كان من �ملعتقد �أن نقار �خل�شب 
ل يعاين من �إ�شابة يف �لدماغ... هذ� �لبحث ي�شري 

�إىل �لعك�س فيما يبدو".
تر�كم  ك���ان  �إذ�  م��ا  �لآن حت��دي��د  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ح��اول 
�أم  �لدماغ  �إىل ح��دوث تلف يف  ي�شري  ت��او  �لربوتني 

�أنه �أمر وقائي.
يف  �لع�شبية  �لأمر��س  �أ�شتاذ  كامينجز  بيرت  وق��ال 
ريا�شة  مي��ار���س  �إن��ه  بو�شطن  بجامعة  �لطب  كلية 
كرة �لقدم �لأمريكية م�شيفا "وذ�ت يوم يف �ملخترب 
حتدثت مع �أ�شتاذ �آخر عن ت�شميمنا لأنو�ع خمتلفة 
من �ملعد�ت �لريا�شية �لوقائية مثل خوذ كرة �لقدم 
�لأمريكية �عتماد� على �لآلية �حليوية لطائر نقار 

�خل�شب لكننا مل نفح�س دماغ نقار �خل�شب".
ول���دى ن��ق��ار �خل�����ش��ب �ل��ع��دي��د م��ن و���ش��ائ��ل �لتكيف 
لتخفيف تاأثري �لنقر مبا يف ذلك �ملنقار و�جلمجمة 

و�لل�شان و�مل�شافة بني �ملخ و�جلمجمة.

لي�دي غ�اغ�ا ت�لغي 
ج�ولتها الأوروب�ية

�أ�شيبت �لنجمة �لعاملية  ليدي غاغا  بوعكة مما �أدى �ىل �إلغائها جولتها �لعاملية 
جاء  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  ح�شابها  عرب  بيان  بن�شر  وقامت  �ملقررة، 
�لقيام  من  �شيمنعها  مما  �لأمل  �شد�شة  بوعكة  غاغا  ليدي  �أ�شيبت  �لتايل:  فيه 
�ل  وحفالتها  �أوروب���ا  �ىل  جولتها  �شتلغي  �أنها  نعلن  لذلك  ونتيجة  حفل.  ب��اأي 
هناك. �لقر�ر كان �شعباً وفعاًل غاغا �آ�شفة عليه وحزينة لأنها مل ت�شتطيع   10
�لوقوف �أمام جمهورها �لأوروبي �لذين �إنتظروها طوياًل. حاليا تعمل غاغا مع 
�لفريق �لطبي �خلا�س فيها حتى تتمّكن من �إ�شتعادة عافيتها ومعاودت ن�شاطها 
�لفني. وحول �لبطاقات، مينكم �إ�شرتجاع ثمنها �إبتد�ء من يوم �لثالثاء �لقادم. 
�أنا حمبطة ول �أميكن �أن �أ�شف �شعوري، ولكن �لأمور خرجت عن �شيطرتي وعلّي 

�أخذ �إ�شرت�حة لأن �شحتي �أّوًل. �أحبكم جميعاً، ليدي غاغا.


