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ا�ستقبل وفدا من هيئة البيئة - اأبوظبي واملتطوعني يف الفعاليات الوطنية
حممد بن زايد يوؤكد: ال�سلوك 

احل�ساري متاأ�سل يف جمتمع الإمارات
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة مبجل�شه بق�شر �لبحر وفد�ً 
من هيئة �لبيئة – �أبوظبي برئا�شة �شعادة رز�ن خليفة �ملبارك، �لأمني 
�لعاملني  �لإمار�تيني  و�ملتخ�ش�شني  �خلرب�ء  من  وفريق  للهيئة،  �لعام 
 ،2017 �أبوظبي  يف  �لبيئة  حالة  كتاب  باإعد�د  قامو�  و�لذين  بالهيئة، 

و�لذي �أ�شدرته �لهيئة يف �شهر نوفمرب �ملا�شي.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - يف جمل�س ق�شر 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  يف  �مل�شاركني  �ملتطوعني  من  ع��دد�  �م�س-  �لبحر 

�لتي نظمت يف �لدولة خالل �لفرتة �ملا�شية.  )�لتفا�شيل �س3-2(

انطالق التمرين امل�سرتك »الحتاد 
احلديدي 6« بني الإمارات واأمريكا

•• اأبوظبي -وام: 

�لتمرين �مل�شرتك )�لحتاد  �أر�س �لدولة فعاليات  �نطلقت �م�س على 
�حلديدي 6( بني �لقو�ت �لربية �لإمار�تية و�جلي�س �لأمريكي و�لذي 
ي�شتمر ملدة �أ�شبوعني. ويهدف �لتمرين �إىل تطوير وتعزيز �لعالقات 
بني �لدولتني من خالل �لتدريبات وتبادل �خلرب�ت �لع�شكرية لرفع 
�لكفاءة و�جلاهزية �لقتالية لدى �جلانبني وتوطيد �لعالقات �لدولية 
ل�شقل وتطوير مهار�ت منت�شبي �لقو�ت �لربية. )�لتفا�شيل �س11(

•• بغداد-وكاالت:

ت�شكيل  �لعبادي  حيدر  �لعر�قي  �حلكومة  رئي�س  �أعلن 
حتالف )ن�شر �لعر�ق( �لنتخابي، بال�شر�كة مع زعيم 
منظمة بدر هادي �لعامري. ومن �شاأن هذ� �لتحالف �أن 
ميكن ميلي�شيات �حل�شد �ل�شعبي، �ملو�لية لإير�ن، من 

�لو�شول �إىل �ل�شلطة.

وق���ع رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل��ع��ر�ق��ي ح��ي��در �ل��ع��ب��ادي، �م�س 
�لأحد، ر�شمياً �تفاقاً مع هادي �لعامري لإن�شاء حتالف 
ن�شر �لعر�ق. وقال �لعبادي يف �لبيان �إن �ئتالف �لن�شر 
وت�شحيات  �ل��ن�����ش��ر  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ق���دم���اً  �شيم�شي 
�شوح  �لأب��ط��ال يف  و�ل��وف��اء ملو�قف  �ل�شهد�ء و�جل��رح��ى 
�أ�شكالها  بجميع  و�ملحا�ش�شة  �لف�شاد  وحماربة  �لقتال 

و�لعتماد على �لكفاء�ت �لوطنية.
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ا�ستقبل وزير الداخلية ال�سعودي وتبادل احلديث عن العالقات الأخوية 
حممد بن را�سد: التن�سيق بني الإمارات وال�سعودية ير�سخ 
اأ�س�س الأمن وال�سـتقرار والرفـاه الجتماعي يف البلديـن

انهيار هيئة اأحرار ال�سام وان�سحاب جمموعات اأخرى

اجلي�س ال�سوري يطوق مطار اأبو الظهور

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
قبل  زعبيل  �شموه يف  ق�شر  �هلل يف  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
عبد�لعزيز  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �م�س  ظهر 
بن �شعود بن نايف �آل �شعود وزير �لد�خلية �ل�شعودي 
�شموه حت��ي��ات خادم  �إىل  نقل  �ل���ذي  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 

�آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 
�شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة وويل 
عهده �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان 
�لدفاع  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شعود  �آل 
ول�شعبنا  و�ل�شعادة  �ل�شحة  دو�م  ل�شموه  ومتنياتهما 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��ق��دم و�ل���رخ���اء يف ظ��ل  �ط����ر�د 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل.         )�لتفا�شيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شاعات  خالل  �ل�شورية  �حلكومية  �لقو�ت  �شيطرت 
�ل�24 �لأخرية على ع�شر�ت �لقرى و�لبلد�ت �لو�قعة 
بعد  �لع�شكري،  �لظهور  �أبو  ملطار  يف منطقة حماذية 
وفقا  منها،  �خرى  وف�شائل  �ل�شام  هيئة حترير  طرد 

مل�شادر يف �ملعار�شة �ل�شورية، �م�س �لأحد.
وذك���ر �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حل��ق��وق �لإن�����ش��ان: �شيطرت 
قرية   79 على  �شاعة   24 خ��الل  �حلكومية  �ل��ق��و�ت 
�أبو  على �لأق��ل يف ريف حلب �جلنوبي، �ملحاذي ملطار 

�ل�شهور �لع�شكري.
وت��خ��و���س �ل��ق��و�ت �ل�����ش��وري��ة م��ن��ذ 3 �أ���ش��اب��ي��ع معارك 
�شابقا(  )�ل��ن�����ش��رة  �ل�����ش��ام  حت��ري��ر  هيئة  ���ش��د  عنيفة 
�لو�قع يف ريف  �أخرى لل�شيطرة على �ملطار  وف�شائل 
حمافظة  م��ع  �حل���دود  على  �ل�شرقي  �جلنوبي  �إدل���ب 

حلب �شمايل �لبالد.

�أك��ر من  دف��ع  �ل��ذي  �لهجوم،  ه��ذ�  ومتكنت مبوجب 
100 �ألف مدين للنزوح منذ مطلع دي�شمرب بح�شب 
�لبلد�ت  ع�شر�ت  على  �ل�شيطرة  م��ن  �ملتحدة،  �لأمم 
و�ل���ق���رى يف �مل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا ����ش��ت��ط��اع��ت ق��ب��ل �أي����ام من 
�إث��ر هجوم م�شاد  �أن ترت�جع  دخ��ول حرم �ملطار قبل 
للف�شائل.ومن خالل هجومها يف ريف حلب �جلنوبي، 
حتاول �لقو�ت �حلكومية �لتقدم �إىل �ملطار من جهتي 

�ل�شمال و�ل�شرق مبو�ز�ة تقدمها جنوبه من �إدلب.
وخ���رج���ت �ل���ق���رى و�ل���ب���ل���د�ت �ل��و�ق��ع��ة يف ري���ف حلب 
�ل��ق��و�ت �حل��ك��وم��ي��ة م��ن��ذ عام  �جل��ن��وب��ي ع��ن �شيطرة 
�لقو�ت  ت��ق��دم  ب���اأن  �أف���اد  �ل���ذي  �ملر�شد  وف��ق   ،2012
�ل�شام  حترير  هيئة  �نهيار  �شببه  �ل�شريع  �حلكومية 

و�ن�شحاب مقاتليها وجمموعات �أخرى من �ملنطقة.
�لقو�ت  ت��ه��دف  �مل���ط���ار،  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  و�إىل ج��ان��ب 
�حل��ك��وم��ي��ة �إىل ت��اأم��ني ط��ري��ق ح��ي��وي ي��رب��ط مدينة 

حلب، ثاين �أكرب مدن �شوريا، بدم�شق.

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله وزير �لد�خلية �ل�شعودي  )و�م(

ا�ستقبل رئي�س اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة ووزير اخلارجية الياباين
حممد بن زايد: ال�ستقرار العاملي يعتمد

 على اأ�س�س القانون الدويل والعمل اجلماعي 
•• اأبوظبي -وام: 

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
معايل   - �لبحر  ق�شر  يف  �م�س   - �مل�شلحة  للقو�ت 
�لعمومية  �جلمعية  رئ��ي�����س  لج���اك  م��ريو���ش��الف 
لالأمم �ملتحدة يف دورتها �ل� 72 �لذي يزور �لبالد 
للوكالة  �لعامة  �جلمعية  �جتماع  حل�شور  حاليا 

ل��ذي يعقد يف  �آي��ري��ن��ا  �مل��ت��ج��ددة  �ل��دول��ي��ة للطاقة 
�أنور بن حممد  �لدكتور  �أبوظبي.. ير�فقه معايل 

قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  �خ���رى  جهة  م��ن 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف ق�شر �لبحر 
�لذي  �لياباين  �خلارجية  وزي��ر  كونو  ت��ارو  معايل 

يزور �لبالد حاليا.       )�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س �جلمعية �لعمومية لالأمم �ملتحدة   )و�م(

رجال �لأمن يعاينون �ل�شيارة �ملدمرة )رويرتز(
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حترير مناطق جديدة يف البي�ساء وتدمري غرفة عمليات وخمازن اأ�سلحة مليلي�سيا احلوثي

مالحم اإن�سانية اإماراتية على ال�ساحل الغربي لليمن بعد تطهريه من امليل�سيات

انفجار �سيارة يف �سيدا ي�سيب م�سوؤول يف حما�س
•• بريوت-وكاالت:

�مل�شوؤول يف حركة حما�س  �أ�شيب 
حم��م��د ح����م����د�ن، �م�������س �لأح�����د، 
بعبوة  ����ش���ي���ارت���ه  ت��ف��ج��ري  ج������ر�ء 
جنوبي  �شيد�  مدينة  يف  نا�شفة 
م�شادر  �أف�����ادت  ح�شبما  ل��ب��ن��ان، 

لبنانية وفل�شطينية.
بيان  ب��ح�����ش��ب  �ل��ت��ف��ج��ري  ووق������ع 
نا�شفة  ب�عبوة  �للبناين  للجي�س 
500 غ����ر�م من  زن��ت��ه��ا ح����و�ىل 
كمية  وبد�خلها  �ملتفجرة،  �مل���و�د 

من �لكر�ت �حلديدية.
�أو�شح  وت��ع��ر���س ح��م��د�ن وف��ق��م��ا 
�إ�شابة  ل���  �شيد�  يف  طبي  م�شدر 
يهم  ك��ان  بينما  قدميه  يف  بالغة 
خ�شع  �ل�����ش��ي��ارة،  �إىل  ب��ال�����ش��ع��ود 

على �إثرها لعملية جر�حية.
وت�����ش��اع��دت �أل�����ش��ن��ة �ل��ل��ه��ب من 
�شيار�ت  ع��م��ل��ت  ف��ي��م��ا  �ل�����ش��ي��ارة، 
�لنري�ن  �إخ����م����اد  ع��ل��ى  �لإط����ف����اء 
و�����ش����رب����ت �لأج������ه������زة �لأم���ن���ي���ة 

�لوجوه  م���ن  ح���م���د�ن  ي��ع��د  ول 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ح��رك��ة وه���و لي�س 
م�شدر�  �أن  �إل  �إعالميا،  معروفا 
قال  ���ش��ي��د�  يف  فل�شطينيا  �أم��ن��ي��ا 
حمد�ن  �إن  ب���ر����س  ل�”فر�ن�س 
م�شوؤول يف �جلهاز �لأمني حلركة 
بالد�خل  عمله  ويرتبط  حما�س 

�لفل�شطيني حتديد�.

ط��وق��ا يف �مل��ك��ان ت��ز�م��ن��ا م��ع بدء 
حتقيقاتها.

وق���ت  يف  �أ������ش�����درت�����ه  ب����ي����ان  ويف 
باأن  �أف���ادت حركة حما�س  لح��ق، 
كو�در  تنظيمي من  ك��ادر  حمد�ن 
دون  �شيد�،  مدينة  يف  �حلركة” 
�أن حتدد طبيعة �مل�شوؤوليات �لتي 

يتولها.

•• اليمن-وام:

�ل��ت��ح��ال��ف �لعربي  ت��و����ش��ل ق���و�ت 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
جهودها �لإن�شانية يف عمليه �إعادة 
�لأمل حيث تقوم �لقو�ت �مل�شلحة 
تو�شيل  ب����ت����اأم����ني  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
للمحتاجني  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
�ل�شاحل  على  �مل��ح��ررة  �ملناطق  يف 

�لغربي �ليمني.
وتقوم �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية 
�ل�شقيق  لليمن  دعما  كبري  ب��دور 
�لإير�ين  �ملخطط  من  لتخلي�شه 
�حلوثي  ملي�شيات  عرب  �لإره��اب��ي 
�لنقالبية حيث يتو�كب �لتحرير 
مع �لعمليات �لإن�شانية �لأ�شا�شية 
�لأ�شقاء  لإغ����اث����ة  و�ل�������ش���روري���ة 
�لظرف  جت������اوز  ع���ل���ى  ودع���م���ه���م 

�لع�شيب �لذي ميرون به.
مالحم  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وت�شطر 
�إن�شانية ل مثيل لها على �ل�شاحل 
تطهريه  ب���ع���د  ل��ل��ي��م��ن  �ل���غ���رب���ي 
�لإير�نية  �حلوثي  ميل�شيات  من 
�لإن�شانية  �مل�������ش���اع���د�ت  وت���وزي���ع 
و�ملو�د �لإغاثية على �شكان �ملناطق 
�مل�����ح�����ررة �ل����ذي����ن ت���������ش����ررو� من 
وذلك  �لإي��ر�ين  �حل�شار �حلوثي 
ب��ع��د �لن��ت�����ش��ار�ت �ل��ك��ب��رية �لتي 
�لعربي  �لتحالف  ق���و�ت  حققتها 

بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية.  
)�لتفا�شيل �س(

م���ن ج��ه��ة �خ�����رى ف��ر���ش��ت قو�ت 
على  �شيطرتها  �ليمني  �جل��ي�����س 
مو�قع جديدة كانت حتت �شيطرة 
�لنقالبية  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
جنوب  �ل���ب���ي�������ش���اء  حم���اف���ظ���ة  يف 

�لعا�شمة �شنعاء.
وقال م�شدر ميد�ين - يف ت�شريح 
�لتابع  �شبتمرب   26 م��وق��ع  نقله 

حمافظة  يف  �لنقالبية  �حل��وث��ي 
�لبي�شاء جنوب �لعا�شمة �شنعاء.

وقال م�شدر ميد�ين - يف ت�شريح 
�لتابع  �شبتمرب   26 م��وق��ع  نقله 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة - �إن 
��شتهدفت  �ل��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��الت 
�لذي  �لقري�شية  م��دي��ري��ة  مبنى 
عمليات  غ��رف��ة  �مليلي�شيا  تتخذه 
و�أ�شفرت  �أ���ش��ل��ح��ة  وخم�����ازن  ل��ه��ا 

�لغار�ت عن تدمريه.

�لقو�ت  �إن   - �ل��ي��م��ن��ي  ل��ل��ج��ي�����س 
حررت مناطق جبل �ل�شادة و�شعب 
م����اور و�مل��ل��ي��ح يف م��دي��ري��ة ناطع 

عقب معارك �شد �مليلي�شيا.
قتلى  �شقوط  �إىل  �مل�شدر  و�أ���ش��ار 
�مليلي�شيا  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  وج���رح���ى 

فيما لذ �لباقون بالفر�ر.
ك����م����ا دم��������رت غ����������ار�ت مل���ق���ات���الت 
عمليات  غرفة  للعربي  �لتحالف 
مليلي�شيا  ت��اب��ع��ة  �أ���ش��ل��ح��ة  وخم����ازن 

كما �شنت مقاتالت �لتحالف غارة 
�أخرى على موقع جميدة تتمركز 
��شتهد�ف  ومت  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ف��ي��ه 
يف  ك��ان��ت  خمتلفة  و�أ�شلحة  دب��اب��ة 

�ملوقع.
و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن قو�ت �جلي�س 
�ليمني و�ملقاومة �ل�شعبية �أحبطتا 
هجوما للميلي�شيا �لنقالبية على 
مو�قع مبنطقة �أع�شار يف مديرية 

ناطع.         )�لتفا�شيل �س4(

�لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية توؤمن تو�شيل �مل�شاعد�ت �لإن�شانية يف �ل�شاحل �لغربي �ليمني  )و�م(
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ميهد لو�سول احل�سد اىل ال�سلطة
العبادي يعلن عن ت�سكيل ائتالف الن�سر

الربملان امل�سري يوافق على تعديل وزاري
•• القاهرة-وكاالت:

و�فق جمل�س �لنو�ب �مل�شري، �م�س �لأحد، على تعديل �قرتحه �لرئي�س 
عبد�لفتاح �ل�شي�شي يف حكومة رئي�س �لوزر�ء �حلايل �شريف �إ�شماعيل.

و�إينا�س  �أبو بكر �جلندي وزير� للتنمية �ملحلية  �لتعديل �ختيار  و�شمل 
عبد �لد�مي وزيرة للثقافة ور�نيا �مل�شاط وزيرة لل�شياحة وخالد حممد 

علي بدوي وزير� لقطاع �لأعمال.
كما و�فق جمل�س �لنو�ب على تعيني رئي�س �جلمهورية لعا�شم �جلز�ر 
نائبا لوزير �لإ�شكان و�ملر�فق و�ملجتمعات �لعمر�نية ل�شوؤون �لتخطيط 

�لعمر�ين وطارق حممد توفيق �أمني نائبا لوزير �ل�شحة و�ل�شكان.
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اأخبـار الإمـارات
دائرة ال�سحة اأبوظبي حتذر من احتكار �سرف الو�سفات الطبية

•• اأبوظبي -وام: 

�شددت د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي على �شرورة �لتز�م كافة �ملن�شاآت �ل�شحية يف 
�لإمارة باللو�ئح و�لأنظمة و�لقو�نني �ملعتمدة حول ماهية �شرف �لو�شفات 
�لطبية وعدم �حتكارها و�قت�شارها على �ملن�شاآت �ل�شيدلنية �لتابعة لها باأي 

�شكل من �لأ�شكال.
�أبوظبي  �إم��ارة  وقال حممد حمد �لهاملي وكيل د�ئ��رة �ل�شحة بالإنابة �ن 
تطبق �أعلى معايري �لرعاية �ل�شحية و�جلودة ل�شمان �شالمة �ملر�شى وتوفر 
�لرعاية �ل�شحية �ملنا�شبة لهم وتعمل على �شمان ر�شا �ملر�شي و�ملتعاملني. 
م�شري� �ىل �ن �إ�شد�ر �لو�شفات �لطبية �لكرتونيا جاء للحد من �لأخطاء 
�لتي قد تنجم عن عدم و�شوح �خلط �أو �لبيانات �خلا�شة بالأدوية �ملو�شوفة 

�لدو�ئية قبل  كجرعة ومدة �لعالج، وعدم تكر�ر و�شف و�شرف �لو�شفات 
�لأدوية  تد�خل  عن  تنجم  قد  �لتي  �ل�شحية  �لتاأثري�ت  من  و�حل��د  �ملوعد 

وبالتايل �شمان �شالمة �ملري�س و�شرف �لدو�ء �ل�شحيح له.
و�أكد �ن ذلك ل يعني حكر �شرف �لدو�ء على �أي من�شاأة حيث �أنه من حق 
�لو�شفة  طباعة  �ملعالج  �لطبيب  وعلى  �ل��دو�ئ��ي��ة  �لو�شفة  طلب  �ملري�س 
وختمها و�لتوقيع عليها وبالتايل �شرفها من �أي من�شاأة �شيدلنية يرغب 
بها. وبح�شب د�ئرة �ل�شحة فاإنه مل يرد للد�ئرة �أي �شكوى من �ملتعاملني 
�أو �ملر�شى بهذ� �ل�شاأن ..د�عية �ىل �لتو��شل مع �لد�ئرة يف حال وجود �أية 
ويف  �ملن�شاأة  �إد�رة  مع  �لتو��شل  خالل  من  �ل�شحي  بالقطاع  تتعلق  �شكاوى 
حال عدم �لر�شا عن �لإجر�ء�ت، �لت�شال على مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي 

.800555

بلدية الفجرية تطلق م�سابقة �سباق البتكار
•• الفجرية -وام:

�شهر  مع  تز�منا   - �لإبتكار  �شباق  م�شابقة  �لفجرية  بلدية  �أطلقت 
��شرت�تيجية  بتحقيق  �مل�شاهمة  على  حر�شها  �ط���ار  يف  �لإب��ت��ك��ار- 
�بتكار� على م�شتوى  �لأك��ر  �ل��دول  �لإم���ار�ت �شمن  �ل��دول��ة جلعل 
�لعامل خالل �ل�شنو�ت �ل�شبع �لقادمة. تهدف �مل�شابقة لإيجاد حلول 
و�لتي  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  وم��ب��ت��ك��رة يف جم���ال  تناف�شية 
وخارجة  مبتكرة  و  ج��دي��دة  ب��ط��رق  للتفكري  حم��ف��زة  بيئة  �شتخلق 
عالية خلدمة  كفاءة  وذ�ت  فعالة  لتو�شل حللول  �مل��األ��وف  �إط��ار  عن 
جمال تقدمي �خلدمات يف �لإمارة. حتاكي �مل�شابقة عقول �ملو�طنني 
و�لتعبري  �لب��ت��ك��ار  على  لت�شجيعهم  �ل��ف��ج��رية  �إم����ارة  يف  و�ملقيمني 

تطوير  تخدم  و�لتي  و�ملبدعة  �خلالقة  ومقرتحاتهم  �أفكارهم  عن 
ملك  �لفكرة  تكون  �أن  �مل�شابقة  ت�شرتط  حيث  �حلكومية  �خلدمات 
�أخ���رى م��ن من���اذج يحتذى بها مع  �أف��ك��ار  ��شتلهام  �مل�����ش��ارك ومي��ك��ن 
كما  �ل��و�ق��ع،  �أر���س  على  لتطبيق  وقابلة  عملية  وتكون  �مل�شدر  ذك��ر 
 4 �أق�شى  بحد  �لو�حد  �لفكرة  يف  �شخ�س  من  �ك��ر  ��شرت�ك  يجوز 
و�أي�شا  �ل�شباق  �أه��د�ف  �لتي تعك�س  �مل�شاركات فقط  �أ�شخا�س وتقبل 
ميكن �مل�شاركة بفكرة �شبق لها �مل�شاركة يف معار�س حملية �أو دولية 
و  ��شتخدمها  �ل��ف��ج��رية  لبلدية  يحق  �مل�شاركة  �لأف��ك��ار  جميع  كما 
�لتو��شل لديها عن  �لبلدية على خمتلف مو�قع  و�أعلنت  تطبيقها. 
�شروط وكيفية �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة كما تو��شلت مع جميع �جلهات 

�حلكومية و�خلا�شة بالإمارة بهذ� �خل�شو�س.

ا�ستقبل وزير الداخلية ال�سعودي وتبادل احلديث عن العالقات الأخوية 

حممد بن را�سد: التن�سيق بني الإمارات وال�سعودية ير�سخ اأ�س�س الأمن وال�ستقرار والرفاه الجتماعي يف البلدين
•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل قبل ظهر 
�شعود  �آل  نايف  بن  �شعود  بن  عبد�لعزيز  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �م�س 
خادم  �شموه حتيات  �إىل  نقل  �ل��ذي  �ملر�فق  و�لوفد  �ل�شعودي  �لد�خلية  وزي��ر 
�حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية �ل�شقيقة وويل عهده �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد بن �شلمان 
دو�م  ل�شموه  �لدفاع ومتنياتهما  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  �شعود  �آل 

�لر�شيدة  �لقيادة  ظل  يف  و�لرخاء  �لتقدم  �ط��ر�د  ول�شعبنا  و�ل�شعادة  �ل�شحة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.

�آل مكتوم - بح�شور �شمو  وقد رحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�شمو  و�لفريق  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
�لد�خلية  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�ي��د  �شيف بن  �ل�شيخ 
- بالأمري �ل�شيف متمنيا له �شموه �لنجاح و�لتوفيق يف �أد�ء عمله على ر�أ�س 
وز�رة �لد�خلية �ل�شعودية مبا يخدم �أمن و��شتقر�ر �ملجتمع و�ل�شعب �ل�شعودي 

�ل�شقيق.
وتبادل �شموه و�لأمري عبد�لعزيز بن �شعود �حلديث حول �لعالقات �لأخوية 

�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �لقائمة 
وز�رتي  و�لتن�شيق بني  �لأمني  �لتعاون  �ل�شعد خا�شة  �ل�شقيقة على خمتلف 

�لد�خلية و�لأجهزة �لأمنية و�ل�شرطية يف �لبلدين �ل�شقيقني.
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
على �أهمية تر�شيخ �أ�ش�س �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لرفاه �لجتماعي يف بلدينا من 
خالل �لتن�شيق �مل�شتمر و�لت�شاور بني �جلهات �ملعنية لدى �جلانبني مبا يعود 

باخلري و�ل�شعادة و�لطماأنينة على �شعبينا �ل�شقيقني.
ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن 

ر��شد �آل مكتوم ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير ديو�ن �شاحب �ل�شمو 
حاكم دبي ومعايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
و�شعادة  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  عبد�هلل  و�ل��ل��و�ء  بدبي  �لعام 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�شعادة 

�للو�ء طالل حميد بالهول �لفال�شي .
ومن �جلانب �ل�شعودي ح�شره وكيل وز�رة �لد�خلية معايل �لدكتور نا�شر بن 
عبد�لعزيز �لدو�د ومعايل عبد�هلل بن عبد�لكرمي �لعي�شى م�شاعد رئي�س �أمن 
�لدولة ومعايل �لفريق عو�د بن عيد �لبلوي مدير عام حر�س �حلدود وبقية 

و�أع�شاء �لوفد �ملر�فق لالأمري.

ا�ستقبل وفدا من هيئة البيئة اأبوظبي ويطلع على كتاب حالة البيئة يف 2017 

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية موا�سلة الأبحاث والدرا�سات البيئية املعنية برفع م�ستويات كفاءة ا�ستغالل املوارد 
ل�شموه،  �حلكيمة  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�لهيئة  ب��ه��ا  ت��ع��ت��ز  �ل���ت���ي  و�ل��ث��ق��ة 
خلدمة  �أمانتها  بحمل  وتفتخر 

هذ� �لوطن �حلبيب.
..�شمو  �شموه  جمل�س  ح�شر  كما 
�ل�������ش���ي���خ ����ش���ي���ف ب�����ن حم���م���د �آل 
ن��ه��ي��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�خلريية  ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
�ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�لإن�شانية 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد بن 
�آل نهيان رئي�س دي��و�ن ويل  ز�ي��د 
�أبوظبي و�شمو �ل�شيخ خالد  عهد 
�آل نهيان رئي�س جمل�س  بن ز�ي��د 
�إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
�لإحتياجات  وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�خلا�شة ومعايل �ل�شيخ نهيان بن 

مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
بق�شر  مبجل�شه  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لبيئة  ه��ي��ئ��ة  م���ن  وف�����د�ً  �ل��ب��ح��ر 
رز�ن  �شعادة  برئا�شة  �أبوظبي   –
�لعام  �لأم������ني  �مل����ب����ارك،  خ��ل��ي��ف��ة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة، وف����ري����ق م����ن �خل�����رب�ء 
و�مل���ت���خ�������ش�������ش���ني �لإم�����ار�ت�����ي�����ني 
قامو�  و�لذين  بالهيئة،  �لعاملني 
ب����اإع����د�د ك���ت���اب ح���ال���ة �ل��ب��ي��ئ��ة يف 
�أبوظبي 2017، و�لذي �أ�شدرته 

�لهيئة يف �شهر نوفمرب �ملا�شي.
..�شمو  ����ش���م���وه  جم��ل�����س  ح�����ش��ر 
�آل نهيان  �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو  �لدولة 
�حل��اك��م يف  نهيان ممثل  �آل  ز�ي���د 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 

نهيان  �آل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني .

و�ط���ل���ع ���ش��م��وه ع��ل��ى ك��ت��اب حالة 
�لذي   2017 �أبوظبي  يف  �لبيئة 
�إ���ش��د�ر يتم �ع���د�ده من  �أول  يعد 
متخ�ش�شة  �إم��ار�ت��ي��ة  ك���و�در  قبل 
�لبيئية  ب�����امل�����ج�����الت  وخ�����ب�����رية 
عن  �شاملة  نظرة  يقدم  �ملختلفة 
�إمارة  يف  للبيئة  �حل���ايل  �ل��و���ش��ع 
تقييم  مبثابة  ويعترب  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملختلفة،  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  ل���ل���ج���و�ن���ب 
و�ل����ت����ي ت�����ش��م��ل ن���وع���ي���ة �ل����ه����و�ء، 
�ل��رتب��ة، و�مل����و�رد �ملائية،  وم���و�رد 
و�لتنوع  �لبحرية،  �ملياه  ونوعية 
�لبيولوجي، بالإ�شافة �إىل ق�شايا 
�ملناخ،  ت��غ��ري  م��ث��ل  ه���ام���ة  ب��ي��ئ��ي��ة 
و�لغابات  �لأ����ش���م���اك،  وم�����ش��ائ��د 

و�لنفايات يف �لإمارة.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و����ش��ت��م��ع 
�آل ن��ه��ي��ان من  ب���ن ز�ي����د  حم��م��د 
ف��ري��ق ع��م��ل �ل��ك��ت��اب �ل��ذي��ن يبلغ 

�مل�����و�رد وتعزيز  ����ش��ت��غ��الل  ك��ف��اءة 
�مل�شتد�مة و�حلفاظ  �لتنمية  قيم 
و��شتثمارها  �لبيئة  مكونات  على 

بال�شكل �لأمثل.
�لعمل  فريق  �أع���رب  جانبهم  م��ن 
�لذي  �للقاء  بهذ�  �عتز�زهم  عن 
�شاحب  وح��ر���س  �ه��ت��م��ام  يعك�س 

�شكرهم ملا قدمه ول يز�ل يقدمه 
�لإمار�تي  ولل�شباب  �لوطن  لهذ� 
للم�شاهمة  لهم  �لفر�شة  و�إتاحة 
�مل�شتقبل  ب���ن���اء  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل 
ب�شو�عدهم من �أجل رفعة وتقدم 

هذ� �لوطن.
كما عربو� عن فخرهم بالنتماء 

�هم  ع��ل��ى  م��وظ��ف��ا   20 ع���دده���م 
�لكتاب  يت�شمنها  �ل��ت��ي  �مل���ح���اور 
�لبيئة  مفاهيم  لتعزيز  وروؤيتهم 

و�ملحافظة عليها و��شتد�متها.
و�أ�شاد �شموه بهذه �جلهود وحثهم 
على مو��شلة �لأبحاث و�لدر��شات 
م�شتويات  ب��رف��ع  �ملعنية  �لبيئية 

�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
و�إميانه  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  �آل 
�مل�شاهمة  على  وقدرتهم  بدورهم 
يف �لنه�شة �ل�شاملة �لتي تعي�شها 

دولة �لإمار�ت.
وت�����ق�����دم�����و� ب���ال�������ش���ك���ر �جل����زي����ل 
و�ل��ع��رف��ان ل�����ش��م��وه م��ع��رب��ني عن 

يتمتع  �ل��������ذي  �ل������وط������ن،  ل����ه����ذ� 
�ل�شباب  ت�����ش��ع  ح��ك��ي��م��ة  ب���ق���ي���ادة 
كافة  لهم  وت��وف��ر  �أعينها،  ن�شب 
على  م����وؤك����دي����ن  �لإم�����ك�����ان�����ي�����ات، 
�لتز�مهم ببذل �جلهد و�لجتهاد 
�ل��ع��م��ل ل��دف��ع عجلة  وم��و����ش��ل��ة 
�جلميل  ورد  و�ل����ت����ق����دم  �ل���ن���م���و 
�لعلم  ر�ية  و��شتالم  �لوطن  لهذ� 

و�ملعرفة.
خليفة  رز�ن  ����ش���ع���ادة  وت���ق���دم���ت 
للهيئة،  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �مل���ب���ارك، 
�شاحب  �إىل  وتقدير  �شكر  بتحية 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن���ه���ي���ان،  �آل 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ش��������موه  دع��������م  على  �مل�شلحة، 
�مل�شتمر،  وت���وج���ي���ه���ه  �ل�����د�ئ�����م 
مم����ا م���ك���ن �ل��ه��ي��ئ��ة م����ن حتقيق 
�لر�ئدة  �لإجن�����از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل��ب��ي��ئ��ة، و�لتي  يف جم���ال ح��م��اي��ة 
�ل�شيا�شة  ل��ول  لتتحقق  كانت  م��ا 

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الياباين العالقات
 التاريخية بني البلدين وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام: 

نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
ك��ون��و وزير  ت���ارو  م��ع��ايل  �لبحر  �م�����س يف ق�شر  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�لعامة  �جلمعية  �جتماع  حل�شور  حاليا  �ل��ب��الد  ي��زور  �ل��ذي  �لياباين  �خلارجية 

للوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة �آيرينا �لذي يعقد يف �أبوظبي.
عالقات  معه  وبحث  له  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �لياباين  �خلارجية  بوزير  �شموه  ورح��ب 
مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  و�ليابان  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة 
يخدم �مل�شالح �ملتبادلة للبلدين �ل�شديقني. وتطرق �حلديث �ىل تعزيز جمالت 
�لتعاون �لثنائي وتطور�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �أهمية �لعمل �مل�شرتك لتعزيز �لعالقات �لتاريخية �لتي تربط 
�ل�شديقني  للبلدين  وفر�س  ما حتمله من خري  بكل  �ليابان  مع  �لم���ار�ت  دول��ة 
لفتا �شموه �ىل �لتقدير �لكبري �لذي تكنه �لدولة لليابان حكومة و�شعبا. وتناول 

باخلطط  يتعلق  فيما  �ليوم  �أعماله  �ختتم  �لذي  �آرينا  �جتماع  �أهم حماور  �للقاء 
�ل�شرت�تيجية �ملقبلة لقطاع �لطاقة �ملتجددة. كما مت خالل �للقاء ��شتعر��س عدد 
�شمو  �ل�شتقبال  ح�شر  �مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 
�ل�شيخ  و�شمو  �لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شيف بن 
حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لإحتياجات 
�خلا�شة معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شاحمومعايل �لدكتور 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية و�شعادة كاجني فوجيكي 

�شفري �ليابان لدى �لدولة و�لوفد �ملر�فق للوزير �لياباين.
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ارتفاع الر�سوب يوؤخر ت�سليم الدرجات

مدار�س راأ�س اخليمة: غياب طالبي حمدود مع بدء الدرا�سة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

 خالل جولة قامت بها ) �لفجر( لبع�س �ملد�ر�س مع بدء 
يف  و�لطالبات  �لطلبة  �نتظام  ن�شبة  �أن  �ت�شح  �ل��در����ش��ة 
�لدو�م �ملدر�شي �شباح �أم�س يف مد�ر�س ر�أ�س �خليمة كانت 
فعاليات  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  بع�س  �بتكرت  وق��د  مرتفعة 
ظاهر  �ب��ن  مدر�شة  نظمت  فمثال  طلبتها  جل��ذب  تهدف 
للتعليم �لأ�شا�شي م�شابقة �أجمل ترحيب وتناف�شت ر�ئد�ت 

�لف�شول بامل�شابقات و�لأن�شطة �ملرحبة للطلبة. 
بينما وزعت �إحدى �ملد�ر�س �لطلبة على �لبيئات �ل�شفية 
ك��ن��ظ��ام ج��دي��د ع��ل��ى �ل��ط��ل��ب��ة لإب���ع���اد �ل��رت��اب��ة و�مل��ل��ل عن 
يف   5% �لغياب  ن�شبة  تتجاوز  ومل  �لدر��شية  �حل�ش�س 
بع�س �ملد�ر�س �لتي بررت �لغياب بعد تعاون �أولياء �لأمور 
وعدم �لز�م �أبنائهم  بالنتظام بالدو�م �ملدر�شي رغم كفاية 

�لإجازة �لتي ق�شوها بني �لف�شلني.
�أن ن�شبة �لغياب  و�أو�شح مدير �حدى �ملد�ر�س �حلكومية 

منعدمة  تكون  �أن  �ملفرت�س  م��ن  ك��ان  و�ن  ب�شيطة  كانت 
خا�شة يف �أول يوم در��شي ت�شتقبل يف �ملد�ر�س �لطلبة بعد 
كانت  �لر�شوب  ن�شبة  �أن  �ىل  �لعطلة لفتا  ب�شبب  �نقطاع 
مرتفعة يف �لف�شل �لدر��شي �ملا�شي ل�شعوبة �لمتحانات 
�لوز�رة  �لنتهاء  لعد  للطلبة  ت�شلم  �لدرجات مل  �أن  فيما 
�ملد�ر�س  ز�ل��ت  وم��ا  نهائية  ب�شورة  �ل��درج��ات  ح�شاب  م��ن 
�ل��ربن��ام��ج �لل��ك��رتوين لتوزيع  �ل��درج��ات م��ن  مل تت�شلم 

�ل�شهاد�ت.

انقطاع التيار الكهربائي يعيق حركة �سمل الرم�س
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ت�شبب �نقطاع �لتيار �لكهربائي يف عرقلة �ن�شيابية حركة �ل�شري على طريق ) �شمل �لرم�س ( لليوم �خلام�س على 
�لتو�يل.

�شمل  �شارع  تقاطع  على  �ل�شري  �ملنظمة حلركة  �ل�شوئية  �لإ�شارة  توقفت  فقد  �لكهربائي  �لتيار  ونتيجة لنقطاع 
�لرم�س مما �أعاق رغبة �أ�شحاب �لعديد من �ل�شيار�ت �لقادمة من �شمل يف �لنعطاف �ىل جهة �لنخيل.

�أن �لعطل �لأخري هو ذ�ته �ملت�شبب بتعطل �لإ�شارة �لدوري وهو عطل  و�أو�شحت م�شادر يف وز�رة �لبنية �لتحتية 
كهربائي، وقد مت  �لتو��شل مع �ل�شركة �ملنفذة لإ�شالحه ومعرفة �لأ�شباب �لتي �أدت حلدوث �لأعطال �ملتكررة.

��شالحه  بهدف  �لكهربائي  �لعطل  عن  لالإبالغ  �ل��وز�رة  مع  لالت�شال  �شمل  منطقة  مو�طنو  �شعى  جهتهم  ومن 
جتنبا لرحلة �شاقة يتكبدونها عند �لنتقال من �شمل �ىل �لنخيل حيث يعمل �لكثريون منهم يف �ملر�فق �حلكومية 

�لحتادية و�ملحلية.

اأخريًا الوزارة جتد حاًل ملديري املدار�س

الرتبية ت�سدد على اللتزام بتوقيع الب�سمة ح�سور وان�سراف بنف�س مقر العمل
•• دبي – حم�صن را�صد 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وج��ه��ت 
كافة �لهيئات �لإد�رية و�لتدري�شية 
بنظام  �للتز�م  ب�شرورة  باملد�ر�س، 
و�لن�شر�ف  و�حل�����ش��ور  �لب�شمة 
كل يف مقر عمله ومدر�شته ، �شو�ء 
�أكان �لدو�م بديو�ن �لوز�رة يف دبي 
�لتعميم  ه��ذ�  ، وج���اء  ب��امل��د�ر���س  �أو 
هناك  �أن  م���وؤخ���ر�  ل��وح��ظ  ب��ع��دم��ا 
بع�س �ملعلمني وخا�شة �لإناث منهم 
باحل�شور  ت��وق��ي��ع��ه��ن  �أن  ي��ظ��ن��ون 
مبد�ر�شهن مرتبط بنظام �ل�شاعات 
»�لدو�م  �ل���وز�رة  مبوظفي  �خلا�س 

على  »�ل��ف��ج��ر«  ح�شلت  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
ن�شخة منه ، حذرت �لوز�رة فيه من 
قيام �لبع�س بالتوقيع بالب�شمة يف 
�أماكن لي�س للمعلم �أو �لإد�ري مهمة 
باأنها  ذل���ك  مو�شحة  ب��ه��ا،  ر�شمية 
لحظت �أن هناك معلمني و�إد�ريني 
قريبة  مبدر�شة  بالتوقيع  يقومون 
يو��شل  ث����م  وم�����ن  ���ش��ك��ن��اه��م  م����ن 
�جتاهه �ىل مدر�شته، لفتة �ىل �أن 
ذلك يت�شح عرب �لنظام �أن �ملعلم �أو 
هو  مبدر�شة  بالتوقيع  قام  �لد�ري 

لي�س على قوتها.
�أنه على  و�أو�شحت يف ذ�ت �لتعميم 
�حل�شور  ع��ن��د  ي��ب�����ش��م  �أن  �مل��ع��ل��م 

م��دي��ري �مل��د�ر���س �ل��ذي��ن يد�ومون 
بديو�ن �لوز�رة بدبي منذ �شبتمرب 
ومديرة  م��دي��ر�   27 نحو  �مل��ا���ش��ي 
مهام  ب��اأي��ة  �ل�����وز�رة  تكلفهم  ومل   ،
فر�ح  �ليوم،  ذلك �حلني حتى  منذ 
ح�شور�  يوميا  يب�شم  منهم  ع��دد 
و�ن�������ش���ر�ف���ا مب���د�ر����س ق��ري��ب��ة من 
�شكنهم بالإمار�ت �ل�شمالية مكتفيا 
ماذ�  �ل�����وز�رة  ت��ق��رر  �أن  �ىل  ب��ذل��ك 
�شتفعل ب�شاأنهم ، م�شيفا �أن �لوز�رة 
�لتوقيع  ع��دم  م��وؤخ��ر� على  ���ش��ددت 
�أماكن ل ترتبط بتعميم ر�شمي  يف 
لي�س  �أو  ف��ي��ه��ا  �مل���وظ���ف  ل���ت���و�ج���د 
ك��اأن يوقع  بها،  ر�شمية  لديه مهمة 

�مل�����رن«، ف��ي��م��ا ج���اء ت��اأك��ي��د �ل����وز�رة 
باتباع  �ل���ب���ع�������س  ق����ي����ام  ع���ل���ى  رد� 
�لهيئتني  دو�م  �أن  �لأ���ش��ل��وب،  ه���ذ� 
باملد�ر�س  و�لإد�ري��������ة  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
وفق توقيت جدول �ملدر�شة �لزمني 
�ملحدد من قبل �لوز�رة ولي�س وفق 
دو�م موظفي �لوز�رة ، موؤكدة على 
�شبق  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أن 
�حل�شور  ب�شمة  نظام  ربطت  و�أن 
�ل��ع��ام��ل��ني يف  و�لن�����ش��ر�ف جلميع 
�مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة م��ن معلمني 
و�إد�ريني بنظام بياناتي و�لتقييم. 

ووف��ق��اً ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل�����وز�رة بذلك 
�ل�����ش��اأن يف ك��ت��اب ���ش��ادر م��ن مركز 

ودعت كافة �ملعلمني و�لإد�ري��ني يف 
حال �لإج��از�ت �أو عدم وج��ود نظام 
�لب�شمة،  ق��ب��ول  ع���دم  �أو  �لب�شمة 
لتربير ذلك عرب �ملوقع �للكرتوين 
�لذي �أو�شحته يف تعميمها، موؤكدة 
ع���ل���ى �أن������ه يف ح�����ال خ������روج م�����در�ء 
من  ب�����الإد�رة  �ملكلفني  �أو  �مل���د�ر����س 
عن  �لنطاق  مدير  �إخطار  �ملدر�شة 
مبكان  �لل��ك��رتوين  �لربيد  طريق 

تو�جدهم ل�شرورة ذلك.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �ل�����وز�رة 
م�شادر  �أو����ش���ح���ت   ، �ل�������ش���اأن  ب��ه��ذ� 
ق�شدت  �أن��ه��ا   ، ب���ال���وز�رة  م�شئولة 
�أي�������ش���ا ب���ه���ذ� �ل���ك���ت���اب، ب��ع�����س من 

�نقطاع  ح�����ال  يف  �لن���������ش����ر�ف  �أو 
ي�شجل  �ل��ربن��ام��ج  لأن  �لن���رتن���ت 
�لنظام،  عرب  تلقائياً  ويرفعه  ذل��ك 
م�شرية �إىل �أن��ه يف ح��ال وج��ود من 
تقبل  ل  م��ن  �أو  ب�شمة  لديه  لي�س 
�إبالغ مركز �لت�شال  ب�شمته عليه 
�لد�ئمة  �ملتابعة  وعليه  �ل���وز�رة  يف 

حلل �مل�شكلة نهائياً.
و�أفادت وز�رة �لرتبية و�لتعليم باأن 
تر�كم ت�شجيل �لغياب على �ملوظف 
لي�س  �لب�شمة  ق��ب��ول  ع���دم  نتيجة 
�مل���وظ���ف لأن����ه �شيكون  م���ن ���ش��ال��ح 
تعديل  �أو  �لإث��ب��ات  لن�شيان  عر�شة 

�لتقييم عرب �لنظام.

يف م��در���ش��ة ق��ري��ب��ة م��ن��ه ث��م يتجه 
ذلك  �أن  �إىل  لف��ت��ة  م��در���ش��ت��ه،  �إىل 
ذ�ت  و�أك�����دت  �ل��ن��ظ��ام.  يف  �شيت�شح 
�مل�شدر على �أن �لوز�رة تعكف حاليا 
ع��ل��ى ت��وزي��ع ك��اف��ة م����در�ء �ملد�ر�س 
�ل��ذي��ن ي���د�وم���ون ب��دي��و�ن �ل����وز�رة 
منذ �شبتمرب �ملا�شي على قطاعات 
من  لال�شتفادة   ، �ل����وز�رة  و�إد�ر�ت 
����ش���ن���و�ت م�شت  خ���رب�ت���ه���م ط�����و�ل 
ق�شوها يف خدمة �مليد�ن �لرتبوي، 
على �أن يتم تكليفهم باإعمال �إد�رية، 
�أن����ه ���ش��ي��ت��م خ�����ش��م بدل  لف��ت��ا �ىل 
�لكادر �لذي كانو� يتقا�شونه وقتما 

كانو� بامليد�ن �لرتبوي.

ا�ستقبل رئي�س اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة وبحثا عددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: ال�ستقرار العاملي يعتمد على اأ�س�س القانون الدويل والعمل اجلماعي 
�سموه يوؤكد على تعاون الإمارات مع خمتلف املنظمات الدولية ل�سالح التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة ملختلف الدول وال�سعوب 

حممد بن زايد ي�ستقبل املتطوعني يف الفعاليات الوطنية.. ويوؤكد: ال�سلوك احل�ساري متاأ�سل مبجتمع الإمارات

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ق�شر  يف  �م�س   - �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل���ب���ح���ر - م����ع����ايل م���ريو����ش���الف 
�لعمومية  �جلمعية  رئي�س  لجاك 
 72 �ل���  ل��الأمم �ملتحدة يف دورت��ه��ا 
�لبالد حاليا حل�شور  ي��زور  �ل��ذي 
للوكالة  �لعامة  �جلمعية  �جتماع 
�آيرينا  �ملتجددة  للطاقة  �لدولية 

�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
دعمه  ع�����ن  �مل�������ش���ل���ح���ة  ل����ل����ق����و�ت 
�أن  م���وؤك���د�   .. �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
�ل����ش���ت���ق���ر�ر �ل��ع��امل��ي ي��ع��ت��م��د على 
و�لعمل  �ل�����دويل  �ل��ق��ان��ون  �أ���ش�����س 
�جل��م��اع��ي ب���ني �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
و�لتنمية  �ل����ش���ت���ق���ر�ر  ل��رت���ش��ي��خ 
هناك  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري�   ..
م�����ش��وؤول��ي��ة ج��م��اع��ي��ة ع��ل��ى �ل���دول 
�مل�شرتكة  ل��دع��م �جل��ه��ود  �ل���ق���ادرة 

جتاه �لدول �لأقل قدرة.
�شاحب  �أك���د   .. حديثه  �شياق  ويف 

�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
�لهادفة �إىل بلورة �لأفكار و�جلهود 
�لتنمية  ���ش��ال��ح  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي 
�ل�شاملة و�مل�شتد�مة ملختلف �لدول 
و�ل�شعوب وم�شاعدتها على حتقيق 

�أهد�فها �لإن�شانية.
��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
�جتماع  ت��ن��اول��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�آي���ري���ن���ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ح��ث يف 
�إيجاد  ت�����ش��ت��ه��دف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لطاقة  ل���ق���ط���اع  د�ئ����م����ة  ح����ل����ول 
�شعوب  ��شتفادة  و�إمكانية  �ملتجددة 

�أب��وظ��ب��ي.. ير�فقه  �ل��ذي يعقد يف 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور ب��ن حممد 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�خلارجية. ورحب �شموه بامل�شوؤول 
�لأممي وتبادل معه �حلديث معه 
�لعامة  ن�����ش��اط��ات �جل��م��ع��ي��ة  ح���ول 
�لق�شايا  دوره����ا يف  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 
�لتي تهم �لنمو �لقت�شادي �لعاملي 
�مل�شتد�مة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل���ط���اق���ة 
وحتقيق �لأمن و�ل�شالم يف مناطق 

�لعامل كافة.
�ل�����ش��م��و ويل عهد  وع���رب ���ش��اح��ب 

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أن دول���ة �لإم�����ار�ت - ومن  ن��ه��ي��ان 
خ����الل ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا ومن���وذج���ه���ا يف 
�إيجابية  ر�شائل  تر�شل   - �ملنطقة 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  �شرورة  حول 
و�ل����ع����م����ل �ل����ت����ن����م����وي �مل�������ش���رتك 
�لتحديات  م��ن  للعديد  للت�شدي 
�إطار  يف  جمتمعني  تو�جهنا  �لتي 

�لأ�شرة �لدولية.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان على تعاون دولة 
�لوثيق  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�للقاء  �لعامل منها. كما مت خالل 
�لق�شايا  م���ن  ع����دد  ����ش��ت��ع��ر����س 
�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية 
 .. �شموه  جمل�س  ح�شر  �مل�شرتك. 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
بن  �ل�شيخ طحنون  و�شمو  �لظفرة 
�حلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��ع��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �شيف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة - يف جمل�س ق�شر 
�لبحر �م�س- عدد� من �ملتطوعني 
�لفعاليات و�لأن�شطة  �مل�شاركني يف 
�ل����دول����ة خالل  ن��ظ��م��ت يف  �ل���ت���ي 

�أع����رب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة ع���ن ت��ق��دي��ره و�ع���ت���ز�زه 
بتلك �جلهود و�ملبادر�ت �لذ�تية .. 
موؤكد� �شموه �أنها تعرب عن ثقافة 
متاأ�شل  ح�شاري  و�شلوك  ر��شخة 
يف جمتمع �لإم���ار�ت �ل��ذي تتز�يد 
مبا  با�شتمر�ر  �ل�شريحة  هذه  فيه 
و�مل�شوؤولية  �لوطني  �حل�س  يعك�س 

ويرتكون  للوطن  �جلميل  خالله 
ب�شمات �إيجابية يف م�شرية �خلري 

و�لعطاء لوطننا �لغايل.
�شمو   .. ����ش���م���وه  جم��ل�����س  ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل���ع���ني و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 

�شموه  ورح�����ب  �مل��ا���ش��ي��ة.  �ل���ف���رتة 
تنظيم  يف  �مل�شاركني  باملتطوعني 
على  و�أث����ن����ى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و�إد�رة 
ج��ه��وده��م �ل��ت��ي ب��ذل��وه��ا يف �إجناح 
وما  �ملختلفة  �لوطنية  �لأح����د�ث 
قدموه من �أعمال �إيجابية �أ�شهمت 
يف جناح و�إبر�ز تلك �لفعاليات مبا 
يعزز مكانة �لدولة �إقليميا وعامليا. 
 .. �ملتطوعني  م��ع  حديثه  وخ���الل 

خلدمة  �ل���ت���ط���وع  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ل����وط����ن. م���ن ج��ان��ب��ه��م .. �أع����رب 
���ش��ع��ادت��ه��م بلقاء  �مل��ت��ط��وع��ون ع��ن 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
عن  معربني  نهيان..  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�جلهات  م��ع  بامل�شاركة  �ع��ت��ز�زه��م 
�حل���ك���وم���ي���ة يف �إجن�������اح �مل����ب����ادر�ت 
�أن  م��وؤك��دي��ن  �ملختلفة..  �لوطنية 
هذ� �أق��ل و�ج��ب وطني ي��ردون من 

�ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب��ن ز�ي���د  ن��ه��ي��ان 
جم���ل�������س �أم�����ن�����اء م���وؤ����ش�������ش���ة ز�ي����د 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
و�لفريق  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
و�لفريق  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل 
خالد  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لعليا للرعاية  �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�ل�شيخ نهيان بن  �خلا�شة ومعايل 

مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح.

خالد  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي  عهد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لعليا للرعاية  �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�ل�شيخ نهيان بن  �خلا�شة ومعايل 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن���ور ب��ن حممد 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 

�خلارجية.
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن زايد يزور را�سد عبداهلل النعيمي

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة معايل ر��شد عبد�هلل 
�لنعيمي وذلك مبنزله يف �أبوظبي بح�شور معايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتعليم 
و�ملعرفة. ورحب ر��شد عبد�هلل �لنعيمي ب�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان .. معربا عن �شكره 
�لرو�بط  عمق  تعك�س  �لتي  �ل��ودي��ة  �لأح��ادي��ث  �جلميع  وت��ب��ادل  �لكرمية.  �ل��زي��ارة  لهذه  وتقديره 
�أ�شيل  �لتو��شل و�للتقاء بهم يف نهج  باأبناء �لوطن وحر�شها على  �لقيادة �حلكيمة  �لتي جتمع 
ومتو��شل منذ عهد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .. د�عني �هلل عز 
وجل �أن يدمي �ل�شحة و�لعافية على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل و�أن ينعم على وطننا �لغايل باخلري و�لأمن و�لأمان.
و�شعادة  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب  حمد  عي�شى  �شعادة   .. �للقاء  ح�شر 

عبد�هلل ر��شد �لنعيمي.

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
�لقو�ت  �أرك���ان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �ل��رك��ن  �لفريق  معايل 
�أبوظبي.  ورحب �لرميثي ب�شمو �ل�شيخ حمد�ن  �مل�شلحة وذلك مبنزله يف 
بن ز�يد �آل نهيان معربا عن �شكره وتقديره لزيارة �شموه مثمنا هذه �للفتة 
�أركان  �آل نهيان مع رئي�س  �لكرمية.  وتبادل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
جتمع  �لتي  �لرو�بط  عمق  تعك�س  �لتي  �لودية  �لأحاديث  �مل�شلحة  �لقو�ت 
قيادتنا باأبناء �لوطن وحر�شها على �للتقاء باملو�طنني يف نهج �أ�شيل د�أبت 

علية �لقيادة �حلكيمة منذ تاأ�شي�س �لدولة يف �لتو��شل مع �أبناء �لإمار�ت.
ودعا �جلميع �هلل عز وجل �أن يدمي �ل�شحة و�لعافية على �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظة �هلل و�أن يحفظ وطننا 
�لغايل �آمنا وم�شتقر� و�أن حتقق م�شرية �لحتاد �ملباركة �ملزيد من �لتقدم 
�شعادة �حمد مطر  �لزيارة  �ملجالت ر�فق �شموه خالل  و�لزده��ار يف كافة 
عي�شى  و�شعادة  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  مكتب  مدير  �لظاهري 

حمد بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر.

حمدان بن زايد يزور حمد حممد ثاين الرميثي

القوات امل�سلحة الإماراتية توؤمن تو�سيل امل�ساعدات الإن�سانية يف ال�ساحل الغربي اليمني
•• املخا - اليمن-وام:

�لعربي  �لتحالف  ق���و�ت  تو��شل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
عمليه  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
»�إعادة �لأمل« حيث تقوم �لقو�ت 
بتاأمني  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��و���ش��ي��ل 
�ملحررة  �ملناطق  يف  للمحتاجني 

على �ل�شاحل �لغربي �ليمني.
وتقوم �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية 
�ل�شقيق  لليمن  دعما  كبري  ب��دور 
لتخلي�شه من �ملخطط �لإير�ين 
�حلوثي  ملي�شيات  عرب  �لإرهابي 
�لنقالبية حيث يتو�كب �لتحرير 
مع �لعمليات �لإن�شانية �لأ�شا�شية 
�لأ�شقاء  لإغ���اث���ة  و�ل�������ش���روري���ة 
�لظرف  جت�����اوز  ع��ل��ى  ودع���م���ه���م 

�لع�شيب �لذي ميرون به.
مالحم  �لإم����ار�ت  دول���ة  وت�شطر 
�إن�شانية ل مثيل لها على �ل�شاحل 
من  تطهريه  بعد  لليمن  �لغربي 

دعمها  على  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إىل 
�لكبري لالأ�شر �ليمنية و�حلر�س 
عنهم  �مل��ع��ان��اة  رف��ع  على  �مل�شتمر 
�لعربي  �لتحالف  �أن  موؤكدين   ..
بقيادة  �ليمن  يف  �ل�شرعية  لدعم 
�شاهم  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
يف ع���ودة �حل��ي��اة م��رة �أخ���رى �إىل 
بعد حتريرها من  �ليمنية  �مل��دن 

ميل�شيات �حلوثي.
و�متنانهم  �شكرهم  عن  و�أع��رب��و� 
و�للم�شة  �لإن�شانية  �للفتة  لهذه 
�حلانية �لتي تاأتي ��شتمر�ر� لنهج 
�لإم�������ار�ت �لإن�������ش���اين و�لإغ���اث���ي 
وت�شتهدف  �ليمن  يف  و�لتنموي 
�ل�شاحل  و�أ�����ش����ر  �أب����ن����اء  �إ����ش���ع���اد 

�لغربي.
�لتي  �لكبرية  باجلهود  و�أ���ش��ادو� 
وذر�عها  �لإم����ار�ت  دول���ة  تبذلها 
�لإن���������ش����اين يف �ل���ي���م���ن »�ل���ه���الل 
تقدمي  �لإم�����ار�ت�����ي« يف  �لأح���م���ر 
�ل���دع���م �لإن�������ش���اين و�لإغ����اث����ي يف 
�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي مت حت��ري��ره��ا من 

م��ي��ل�����ش��ي��ات �حل���وث���ي �لإي���ر�ن���ي���ة 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  وت���وزي���ع 
�شكان  ع���ل���ى  �لإغ����اث����ي����ة  و�مل��������و�د 
ت�شررو�  �لذين  �مل��ح��ررة  �ملناطق 
م��ن �حل�����ش��ار �حل��وث��ي �لإي����ر�ين 
�لكبرية  �لن��ت�����ش��ار�ت  بعد  وذل��ك 

على  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ل�شقيق  �ل��ي��م��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب  دع����م 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�إىل  ب��ال��وق��وف  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 

زخمها يوما بعد يوم.
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ه  وق���ام���ت 
�آلف �شلة   10 �لإمار�تي بتوزيع 
�ملحررة  �مل���ن���اط���ق  ع��ل��ى  غ���ذ�ئ���ي���ة 
ميل�شيات  م��ن  �ل��غ��رب��ي  لل�شاحل 

�حلوثي �لإير�نية.

�لتحالف  ق�����و�ت  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�لعربية  �ململكة  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��رب��ي 

�ل�شعودية.
حر�س  �إط��������ار  يف  ذل�����ك  وي�����اأت�����ي 
�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 

جانب �لأ�شقاء يف �ليمن ومتابعة 
�آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �ل���ظ���ف���رة 
توزيع  لعملية  �لإمار�تي  �لأحمر 
يتو��شل  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��د�ت  ه���ذه 

ور�ف���ق���ت وك��ال��ة �أن���ب���اء �لإم�����ار�ت 
�لإغاثية  �ل���ق���و�ف���ل  �أح�����د  »و�م« 
ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح����م����ر خالل 
على  �لغذ�ئية  �ل�شالل  توزيعها 

�أهايل �ملناطق �ليمنية �ملحررة.
وتوجه �لأهايل بال�شكر و�لتقدير 

اإدارة التنفيذ يف حماكم دبي تكرم موظفي الإدارة جلهودهم املتميزة يف عام 2017

ويل العهد الأردين ي�سل البالدالرئي�س املوريتاين ي�سل البالد

•• دبي –الفجر:

كرمت �إد�رة �لتنفيذ يف حماكم دبي 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  �لإد�رة  م��وظ��ف��ي 
�لقا�شي عبد�لرحمن �لعمادي رئي�س 
و�ل�شادة  بالإنابة،  �لتنفيذ  حمكمة 
�إبر�هيم  و�ل�����ش��ي��د  �لتنفيذ،  ق�����ش��اة 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �حل��و���ش��ن��ي  ع��ل��ي 
و�لت�شوية  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  ل��ق��ط��اع 

حممد  يعقوب  و�ل�شيد  و�لتنفيذ، 
�لتنفيذ، وذلك لأد�ئهم  �إد�رة  مدير 
و�نطالقاً   2017 ع���ام  يف  �ملتميز 
للد�ئرة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  من 
�ملحفزة  �لد�خلية  �لبيئة  تعزيز  يف 

على �لإبد�ع و�لتميز.
ح��ي��ث �أ����ش���ار ي��ع��ق��وب حم��م��د مدير 
�أن  دب���ي،  حم��اك��م  يف  �لتنفيذ  �إد�رة 
�ملوظفني  م��ن  ع���دد�ً  �شمل  �لتكرمي 

م�شري�ً  �لإد�رة،  �أق�����ش��ام  مب��خ��ت��ل��ف 
ب���اأن���ه ي���اأت���ي ���ش��م��ن م��ع��اي��ري ت�شمل 
�لفريق،  ب���روح  و�ل��ع��م��ل  �لإي��ج��اب��ي��ة 
و�لبتكار  و�مل����ب����ادرة  و�لن���ت���اج���ي���ة، 

و�للتز�م �لوظيفي.
على  نحر�س  �إننا  يعقوب،  و�أ���ش��اف 
ب�شكل  �مل���وظ���ف���ني  ب��ت��ك��رمي  �ل���ق���ي���ام 
�مل��زي��د خلدمة  ل��ب��ذل  وذل���ك  دوري 
و�ل�شعي  متميز  ب�شكل  �ملتعاملني 

ب���اأج���و�ء مريحة  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
ينعك�س  فذلك  و�إيجابية،  و�شعيدة 
�أد�ء �لإد�رة للو�شول �إىل روؤية  على 
حم��اك��م دب���ي وه���ي »حم��اك��م ر�ئ���دة 
يعقوب  وت���ق���دم  ع���امل���ي���اً«،  م��ت��م��ي��زة 
للموظفني  �جلزيل  بال�شكر  حممد 
ملا مت بذله يف عام 2017 و�شجعهم 
�مل���زي���د للعام  �ل�����ش��ع��ي وب�����ذل  ع��ل��ى 

�لقادم.

•• اأبوظبي -وام:

و������ش�����ل �����ش����م����و �لأم��������ري 
�حل�������ش���ني ب�����ن ع���ب���د�هلل 
�ل���ع���ه���د  ويل  �ل�������ث�������اين 
�لأردن������ي������ة  �مل���م���ل���ك���ة  يف 
�ل�شقيقة  �ل���ه���ا����ش���م���ي���ة 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  حل�����ش��ور 

لطاقة �مل�شتقبل.
م�����ق�����دم�����ة  يف  وك�����������������ان 
�مل���ط���ار  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ه 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ي 
حامد بن ز�يد �آل نهيان 
دي����و�ن ويل عهد  رئ��ي�����س 

�أبوظبي.

•• اأبوظبي -وام:

�ل��ب��الد م�شاء  و���ش��ل �ىل 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  �م�����س 
عبد�لعزيز  ول��د  حممد 
رئ�����ي�����������س �جل����م����ه����وري����ة 
�ملوريتانية  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لقمة  حل�شور  �ل�شقيقة 
�لعاملية لطاقة �مل�شتقبل.
م�����ق�����دم�����ة  يف  وك�����������������ان 
�مل���ط���ار  يف  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ه 
�ل��ف��ري��ق �شمو  �ل��رئ��ا���ش��ي 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
جم��ل�����س �ل��������وزر�ء وزي���ر 

�لد�خلية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�ستقبل �سفري كو�ستاريكا

•• عجمان-وام:

مكتبه  يف  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�شموه  على  لل�شالم  قدم  �لذي  كو�شتاريكا  جمهورية  �شفري  �شاكون  ج.  فر�ن�شي�شكو  �شعادة  �م�س  بالديو�ن 
مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله لدى �لدولة. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان بال�شفري .. متمنيا له طيب 
�لإقامة و�لتوفيق و�لنجاح .. موؤكد� �أنه �شيجد من �مل�شوؤولني كل تعاون يف �أد�ء مهام عمله. وبحث �شموه 
تطويرها  و�شبل  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لثنائي  �لتعاون  عالقات   - �للقاء  خالل   - �لكو�شتاريكي  و�ل�شفري 
يف  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  على  �ل�شفري  و�أثنى  �ل�شديقني.  �ل�شعبني  م�شلحة  فيه  ملا  وتوطيدها 
�لإم��ار�ت عامة وعجمان  دول��ة  ت�شهده  �ل��ذي  بالتطور �حل�شاري  .. م�شيد�  �ملختلفة  �ملجالت  �لعديد من 
خا�شة يف �مليادين كافة. ح�شر �للقاء .. معايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم 
و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي مدير ديو�ن �حلاكم و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �شاحب �ل�شمو حاكم 

عجمان و�شعادة يو�شف �لنعيمي مدير عام �إد�رة �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

برئا�سة من�سور بن زايد ..الوزاري للتنمية يناق�س ال�سرتاتيجية الوطنية لالأبحاث ال�سحية
•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
للتنمية،  �ل��وز�ري  �ملجل�س  رئي�س 
�جتماعه  خ���الل  �ملجل�س  ن��اق�����س 
ق�شر  �م�س يف  �شباح  عقد  �ل��ذي 
�لرئا�شة باأبوظبي �ل�شرت�تيجية 
يف  �ل�شحية  ل��الأب��ح��اث  �لوطنية 
جمموعة  �إىل  بالإ�شافة  �لدولة، 
�ملدرجة  و�لتقارير  �مل��ب��ادر�ت  من 

يف جدول �أعماله.
�ملجل�س  ن����اق���������س  وت����ف���������ش����ي����اًل، 
�ل�شرت�تيجية �لوطنية لالأبحاث 
�ل�شحية يف �لدولة، و�لتي تهدف 
�لدولة  يف  �جل��ه��ود  ت��وح��ي��د  �إىل 
لتطوير  �مل�شتويات  خمتلف  على 
�لعلمية،  �لأب��ح��اث  ون�شر  ودع���م 
و��شتيعاب  ف���ه���م  ي����خ����دم  ومب�����ا 
�ملجتمع  يف  �ل�شحية  �لتحديات 

و�إيجاد �حللول �لالزمة لها.
ك��م��ا ت��ه��دف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �إىل 

للبحث  ود�عمة  جاذبة  بيئة  بناء 
�ل�����ش��ح��ي �ل���وط���ن���ي، وذل�����ك من 
خالل �إن�شاء ودعم مر�كز �لأبحاث 
�ل�شحي،  �ل��ق��ط��اع  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 
وتوفري كو�در موؤهلة وت�شجيعها 
للعمل يف جمال �لبحث �ل�شحي، 
�لتحتية  �لبنى  تطوير  وك��ذل��ك 

م��رك��ز وط��ن��ي مرجعي  و�إن�������ش���اء 
�لبحوث  جميع  لت�شجيل  ونظام 
مرجعية،  ب�������ش���ورة  �ل�������ش���ح���ي���ة 
�مليز�نية  ت��وف��ري  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�لالزمة لدعم �لبحوث �لطبية.
م�شودة  �مل���ج���ل�������س  ن���اق�������س  ك���م���ا 
لقانون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل���الئ���ح���ة 

�لدولة مبا يت�شمن رفع م�شتوى 
�خلدمات �لتاأمينية.

�ملجل�س  �طلع  �آخ��ر،  وعلى �شعيد 
�لتقرير  ع��ل��ى  �ج��ت��م��اع��ه  خ���الل 
لعام  �لأول  ����ش���ن���وي  �ل���ن�������ش���ف 
�مل�شتجد�ت  �آخ���ر  ح��ول   2017
�لتجارة  �تفاقيات  مفاو�شات  يف 

مر�كز  ودع��م  �ل�شحية  لالأبحاث 
ومبا  �حل��ال��ي��ة،  �ل�شحي  �ل��ب��ح��ث 
يتو�فق مع روؤية �لإمار�ت 2021 

ومئوية �لإمار�ت 2071.
وت�شعى �ل�شرت�تيجية �إىل �إيجاد 
ب��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة مرجعية  ق��اع��دة 
عن �لأبحاث �ل�شحية ونتائجها، 

�مل�شوؤولية �لطبية �لتي تهدف �إىل 
خف�س �لأخطار �لطبية �جل�شيمة 
م������ن خ��������الل و������ش�����ع �����ش����و�ب����ط 
�جل�شيم  �لطبي  �خلطاأ  ومعايري 
�ل�شحية  �لأم������ور  م���ن  وغ���ريه���ا 
..و�طلع على �آلية �نفاذ �لقو�نني 
يف  بالتاأمني  �خلا�شة  و�لأن��ظ��م��ة 

�لتعاون  جمل�س  دول  بني  �حل��رة 
وعدد من  �لعربية  �خلليج  لدول 
�لقت�شادية  و�ل��ت��ك��ت��الت  �ل����دول 

�لأخرى يف �لعامل.
عدة  �أي�����ش��ا  �ملجل�س  و����ش��ت��ع��ر���س 
ب�شاأن  �ملحا�شبة  ل��دي��و�ن  تقارير 
�ل�شنة  ع���ن  �خل��ت��ام��ي  �حل�����ش��اب 

�لإمار�ت  مل�شرف   2016 �ملالية 
�ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة �مل�����رك�����زي، 
للرتكيبة  �لحت�����ادي  و�ملج�����ل�س 
�لهالل  وه���ي���ئ���ة  �ل�����ش�����������������ك��ان��ي��ة، 
�لأحمر، بالإ�شافة �إىل جمموعة 
و�شركاتها  �لإم��������������ار�ت  ب����ري����د 

�لتابعة.

حمافظ احلديدة ي�سيد بجهود التحالف العربي يف 
حترير الأرا�سي اليمنية من امليل�سيات احلوثية

•• اخلوخة - اليمن -وام:

ب���دور �لتحالف  �أ���ش��اد ح�شن ط��اه��ر حم��اف��ظ �حل��دي��دة 
حترير  يف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��رب��ي 
�لإير�نية  �حل��وث��ي  ميل�شيات  م��ن  �ليمنية  �لأر�����ش���ي 
و�إ�شهامات دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �جللية لعودة 

�حلياة مرة �أخرى �إىل �ملناطق �ليمنية �ملحررة.
و�أث��ن��ى حم��اف��ظ �حل��دي��دة على ح��ر���س دول���ة �لإم���ار�ت 
ب�شكل  �لإغاثية  �لقو�فل  توجيه  على  �ملتحدة  �لعربية 
�إعادة  �ليمنية �ملحررة وكذلك  �ملدن  �أهايل  �إىل  م�شتمر 
�لأ�شر  متد  �لتي  �لرئي�شية  �ملر�فق  من  �لعديد  تاأهيل 
و�لرعاية  �لكهرباء  مثل  �ملتنوعة  باخلدمات  �ليمنية 

�ل�شحية و�لغذ�ء.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا �مل��ح��اف��ظ �إىل 
�مل�شوؤولني باملديرية  مديرية �خلوخة ير�فقه عدد من 
�لتحالف  ق���و�ت  �مل��ق��اوم��ة وممثلني ع��ن  ل��ق��ادة  �إ���ش��اف��ة 

�لعربي لدعم �ل�شرعية يف �ليمن.
ووقف  �ملديرية  يف  �مل��د�ر���س  من  ع��دد�  �ملحافظ  وتفقد 
على حجم �لأ�شر�ر �لتي حلقت بها حيث ��شتمع ملطالب 
�ملعلمني ووعد بالعمل على �شرعة �إعادة تاأهيل �ملد�ر�س 

و��شتئناف �لطالب للدر��شة.
كما تفقد �أي�شا ميناء �خلوخة لل�شيد و�لتقى �ل�شيادين 
ل�شريحة  دعمه  �أك��د  معهم  حديثه  ..وخ���الل  �مليناء  يف 
و�عد�  �ملديرية  يف  �ل�شر�ئح  �أك��رب  من  لأنها  �ل�شيادين 

بتوفري مر�كب لل�شيادين �لذين ت�شررت مر�كبهم.
وتوقف �ملحافظ خالل جولته عند م�شت�شفى �خلوخة 
و�لتي �أعلن منها عن خطته لإن�شاء م�شت�شفى جديد يف 

�ملديرية يف �لقريب �لعاجل.
�أعلن حمافظ �حلديدة  �ملياه و�لكهرباء  وعن قطاعات 
حتديد  �أج���ل  م��ن  �ملعنيني  �ملهند�شني  م��ع  �ج��ت��م��ع  �ن���ه 
�خلوخة  �إىل  �ملياه  �شخ  يف  للبدء  �لعاجلة  �لحتياجات 

�إ�شافة لإي�شال �لتيار �لكهربائي يف ��شرع وقت ممكن.

و�سول �سفينة اإماراتية اإىل ميناء املكال حتمل م�ساعدات غذائية وخيام

مركز خدمات املزارعني يد�سن مكتبة زايد

•• املكال -وام:

�شفينة  �م�س  �ملكال  ميناء  �ىل  و�شلت 
���ش��ح��ن �إم���ار�ت���ي���ة حت��م��ل ع��ل��ى متنها 
م�شاعد�ت غذ�ئية وخيام مقدمة من 
�أه���ايل حمافظة  �إىل  دول���ة �لم����ار�ت 
ح�����ش��رم��وت وذل�����ك �م����ت����د�د� حلملة 
�مل�������ش���اع���د�ت �لإغ����اث����ي����ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�ملقدمة �إىل �أهايل �ملحافظة �ليمنية.

تاأتي �مل�شاعد�ت يف �إطار �جلهود �لذي 
ذر�عها  ع��رب  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تبذلها 
�لإن�����ش��اين هيئة �ل��ه��الل �لأح���م���ر يف 
و�شعبها  ل��ل��ي��م��ن  دع���م���ا  ز�ي������د«  »ع�����ام 
�لقطاعات  �أهمها  ع��دة  قطاعات  عرب 
و�خلدماتية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�شحية 

و�لتي تت�شل بحياة �لنا�س ومعي�شتهم 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  �أره��ق��ت��ه��م  ب��ع��دم��ا 
�حلرب  ج��ر�ء  �لقت�شادي  و�لن��ه��ي��ار 
على  �حل��وث��ي  ميلي�شيا  ت�شنها  �ل��ت��ي 

�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق .
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �جل���اب���ري رئي�س  و�أك�����د 
ف���ري���ق �ل���ه���الل �لأح����م����ر �لإم����ار�ت����ي 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ح��ر���س  بح�شرموت 
ع���ل���ى م���و�����ش���ل���ة دع���م���ه���ا �لإغ�����اث�����ي 
�ليمنيني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  و�لإن�������ش���اين 
�لتي مت��ر بها بالدهم  خ��الل �لأزم���ة 
�لدولة  ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ� 
�لر�شيدة لتقدمي كل ما من �شاأنه �أن 
يلبي �حتياجات �لأ�شقاء يف �ليمن من 

م�شاعد�ت �إغاثية وتنموية.

•• اأبوظبي-وام:

د�شن مركز خدمات �ملز�رعني “مكتبة ز�يد” يف مقره �لرئي�شي 
مبنا�شبة  وذلك  �لظفرة  ومنطقة  �لعني  يف  وفروعه  باأبوظبي 
و�ملعريف  �لثقايف  �ل��وع��ي  تنمية  بهدف   ”2018 ز�ي��د  “عام 

للموظفني وت�شجيعهم على �لقر�ءة و�لتعلم �لذ�تي.
�لعربية  باللغتني  كتاب مطبوع  �ألفي  �أك��ر من  �ملكتبة  وت�شم 
�إ�شافة  و�لعلوم  �لثقافة  جمالت  خمتلف  تغطي  و�لإجنليزية 
�إلكرتونية ت�شم مئات �لآلف من �لكتب و�ملر�جع  �إىل مكتبة 

و�لوثائق �ملتنوعة.
ز�يد”  “عام  �ملركز خالل  ز�يد” �أوىل مبادر�ت  “مكتبة  وتعد 
وهي ثمرة تعاون بد�أ قبل فرتة مع بع�س �ملوؤ�ش�شات �لثقافية 
ح�شل  حيث  �ل��دول��ة  يف  و�ملعرفة  للثقافة  �لد�عمة  و�لبحثية 
�ملركز على �لكتب و�ملر�جع و�لوثائق و�ملخطوطات �لتي تزخر 
�لوطني ووز�رة  و�لأر�شيف  �لوطنية  �لكتب  د�ر  �ملكتبة من  بها 
�لثقافة  �ملعرفة يف دبي ود�ئ��رة  �ملعرفة وهيئة  �لثقافة وتنمية 

يف �لفجرية ونادي تر�ث �لإمار�ت ومركز �لبحوث و�لدر��شات 
يف �أبوظبي ود�ئرة �لق�شاء وغريها من �ملوؤ�ش�شات �لتي �شارعت 

للتربع ملكتبة ز�يد.
�لكتب للموظفني بل هي  �إع��ارة  �ملكتبة على  ول يقت�شر عمل 
�لذ�تي  �لتعلم  �ملوظفني على  ت�شاعد  تثقيفية  تعليمية  من�شة 
من خالل عدد من �ملو�قع �لإلكرتونية �ملتخ�ش�شة يف �لتعلم 
ز�يد” يف  “مكتبة  �إ���ش��ر�ك  على  �مل��رك��ز  ح��ر���س  �ل��ذ�ت��ي حيث 
ويتاح  �ل��ذ�ت��ي  �لتعلم  يف  �ملتخ�ش�شني  رو�ق  و  �رت��ق��اء  موقعي 
�لبو�بة  عرب  �لتدريبية  �ل��دور�ت  يف  �ل�شرت�ك  �ملركز  ملوظفي 
مدير  �ل�شعد  يو�شف  علي  و�أع���رب  منهما.  لكل  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
مكتب �لت�شال يف مركز خدمات �ملز�رعني عن فخره باأن تكون 
�أوىل مبادر�ت �ملركز خالل “ عام ز�يد “ تد�شني مكتبة لتثقيف 
وبناء  و�ملعرفة  فالثقافة  �لعامة  معارفهم  وتنمية  �ملوظفني 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �إرث  يف  �أ�شيل  ج��زء  وتنميته  �لإن�شان 
بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” �لذي قاد جتربة ر�ئدة 
وبنى �أمة وح�شارة م�شتند� �إىل �لعلم و�ملعرفة ومن هنا جاءت 

�ملكتبة دعما لهذه �لروؤية وبهدف تثقيف �ملوظفني وحثهم على 
�لقر�ءة و�لطالع و�تباع �لأ�ش�س �لعلمية يف �لتفكري.

و�ملر�جع  �لكتب  م��ن  �لعديد  على  حتتوي  �ملكتبة  �أن  و�أو���ش��ح 
�لعلمية و�لدوريات وجمموعة من �لوثائق �خلا�شة و�لتقارير 
تغطي  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لبيانات  وق��و�ع��د  و�خل��ر�ئ��ط  �لر�شمية 

خمتلف جمالت �ملعرفة باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.
توفر  �ملطبوعة  و�مل��ر�ج��ع  �لكتب  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أن���ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملكتبة فر�س لالطالع و�لتعلم عرب مبادر�ت �إلكرتونية منها 
�ل�شرت�ك فيها مع  بيانات مت  وهي قو�عد  �لذكية”  “�ملكتبة 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة وت�شمى ب�مكتبة �لإمار�ت �لرقمية 
، ف�شال عن قو�عد بيانات جمانية ي�شتطيع �ملوظف �لدخول 
�إليها وقر�ءة ما يحلو له من �لكتب و�ملر�جع باللغتني �لعربية 

و�لإجنليزية.
�إتاحة �لتعلم و�كت�شاب �ملعرفة و�خلربة يت�شق  �أن  و�أكد �ل�شعد 
لبناء  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  تبناها  �لتي  �ل�شيا�شة  روح  م��ع 

�لإن�شان �لإمار�تي �ملت�شلح بالعلم و�ملعرفة.

جمعية عجمان التعاونية لل�سيادين
دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية

ي�شر جمل�س �لإد�رة دعوة �ل�شادة/ �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية 
جمل�س  يف   2018/01/27 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  م�شاًء  �ل�شاعة  �خلام�شةو�لن�شف  مت��ام  يف 
�ل�شيادين مب�شريف عند مو�قف �لطر�د�ت ، ويف حال عدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين وهو 
�أغلبية �لأع�شاء �شيتم تاأجيل �لجتماع �ىل �جتماع �خر يعقد بعد �شاعة من �لجتماع �لول 
بنف�س �ملكان ويكون �لن�شاب هو ع�شر عدد �لأع�شاء �أو خم�شة ع�شر ع�شو�ً على �لأقل وذلك 

للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل : 
         1. �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة �ل�شابقة للجمعية �لعمومية للعام 2016.

         2. �لت�شديق على تقرير جمل�س �لإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2017/12/31. 

         3. �لت�شديق على تقرير مدقق �حل�شابات للعام �ملنتهي يف 2017/12/31م.

          4. م��ن�اق�ش��ة �ملي����ز�نية �لعمومي���ة و�حل�شابات �خلتامي���ة و�لت�ش��ديق علي��ها وعلى ن�شب 

       توزيع �لرباح �ملقرتحة من جمل�س �لإد�رة ع���ن �ل���شنة �ملالي��ة �ملنتهية يف 2017/12/31 
      و�شوف تب���قى �حل�ش��ابات مع��رو�شة يف مقر �جلمعية �لرئي�شي ملدة ��شبوعني قبل موعد

      �لجتماع ملن يرغب يف �لطالع عليها من �لع�شاء.
         5. �إبر�ء ذمة �ع�شاء جمل�س �لإد�رة عن �عمالهم خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 2017/12/31

         6. �إبر�ء ذمة �ل�شادة مدققي �حل�شابات عن �عمالهم خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 2017/12/31

         7. تعيني مر�قب �حل�شابات وحتديد مكافاأته لعام 2018.

ر�شمي  بتوكيل  �لجتماع  حل�شور  �مل�شاهمني  من  غ��ريه  عنه  يوكل  �أن  م�شاهم  لكل  يجوز 
م�شدق من كاتب �لعدل �و ��شطحاب بطاقة ع�شوية �ملنوب عنه لثبات �لنابة - على �نه 

ليجوز �أن ينوب م�شاهم عن �أكر من �شخ�س . لال�شتف�شار هاتف :) 067444844 (
املدير العام/ يو�سف �سعيد ال�سام�سي
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اأخبـار الإمـارات

حاكم راأ�س اخليمة يح�سر اأفراح احلب�سي والعلي
•• راأ�س اخليمة -وام: 

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة حفل �لزفاف �لذي �قامه 
�ل�شيد على ر��شد حممد بن ر��شدوه �حلب�شي مبنا�شبة زفاف 
عبد�هلل  عي�شى  ع��ب��د�هلل  �ل�شيد  كرمية  �إىل   « ر����ش��د   « جنله 

�لعلي .
ك��م��ا ح�����ش��ر �حل��ف��ل - �ل����ذي �أق��ي��م يف م��رك��ز ر�أ�����س �خليمة 
لالحتفالت يف منطقة �ل�شيح بر�أ�س �خليمة - �ل�شيخ في�شل 
�لبنك  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �شامل  بن  �شلطان  بن 

رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  بن  في�شل  �ل�شيخ  و  �ملتحد  �لعربي 
»جلفار«  �لدو�ئية  لل�شناعات  �خلليج  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
�شعود  و�ل�شيخ خالد بن  �لقا�شمي  و�ل�شيخ عمر بن عبد�هلل 

بن �شقر �لقا�شمي .
و �ل�شيخ جمال بن �شقر بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س �للجنة 

�لعليا �ملنظمة ل�شباق �لهجن يف ر�أ�س �خليمة
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي  ك��اي��د  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ   

�لقت�شادية
 و�ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي �لرئي�س �لأعلى 
بن  �شلطان  و�ل�شيخ  �لثقايف  �لريا�شي  �خليمة  ر�أ���س  لنادي 

جمال بن �شقر �لقا�شمي مدير �شوؤون �ملو�طنني يف �لديو�ن 
�إىل  �لقا�شمي  عبد�هلل  بن  بن عمر  �شقر  و�ل�شيخ  �لأم��ريي 
ووجهاء  و�أع��ي��ان  �مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  جانب 

�لقبائل و�لبالد وجمع من �ملدعوين.
وهناأ �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة و�ل�شيوخ و�حل�شور 
و�أق��ارب �لعرو�شني �شائلني  �لعري�س وو�ل��ده وو�لد �لعرو�س 
�هلل عز وجل �أن يكلل حياة �لعرو�شني بالرفاه و�أن يرزقهما 

�لذرية �ل�شاحلة.
�ل�شعبية  �لأه��ازي��ج  من  جمموعة  �حلربية  �لفرقة  وقدمت 

�لرت�ثية �لإمار�تية �بتهاجاً بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

»ASQ« اللواء املري يوقع مذكرة تفاهم مع اجلمعية المريكية للجودة

»التميز والريادة« تطلع بلدية دبي على جتربتها يف جمال البتكار

•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  وق��ع��ت 
�جلمعية  مع  تفاهم  مذكرة  دب��ي، 
 )ASQ( ل���ل���ج���ودة  �لم���ري���ك���ي���ة 
�لتعاون  �أو�����ش���ر  ت��وط��ي��د  ب��ه��دف 
منهما  و�إميانا  بينهما،  و�لتن�شيق 
�ل�شر�كة  ع��الق��ة  تر�شيخ  باأهمية 
مبجال �لتميز و�لريادة مبا يحقق 
وتعزيز  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فهما 
و�أف�شل  �خل��رب�ت  وتبادل  �لتعاون 

�ملمار�شات و�ملعارف.
ووقع مذكرة �لتفاهم �شعادة �للو�ء 
�لقائد  �مل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  �هلل  ع��ب��د 
وليام  و�ل�شيد  دبي،  ل�شرطة  �لعام 
تروي �لرئي�س �لتنفيذي جلمعية 

�أ�شاد  بدوره  �أعيننا.  ن�شب  ن�شعها 
�لرئي�س  ت������روي،  ول���ي���ام  �ل�����ش��ي��د 
�لمريكية  للجمعية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�شرت�تيجية  بالعالقة  للجودة، 
�ل��ت��ي جت��م��ع��ه��م م���ع ���ش��رط��ة دبي، 
�لتفاهم  مذكرة  توقيع  �أن  موؤكد�ً 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة دبي  �ل��ق��ي��ادة  م��ع 
ي�شب يف �لتعاون �مل�شرتك ويدعم 
�ل�شتفادة  يف  �لطرفني  توجهات 
بينهما،  �خل��������رب�ت  ت����ب����ادل  م����ن 
جمتمع  هي  �جلمعية  �أن  وخا�شة 
عاملي مكون من �أفر�د متخ�ش�شني 
يف �جلودة، يقومون بتبادل �لأفكار 
و�لأن���ظ���م���ة و�ل��ع��م��ل��ي��ات �لإد�ري������ة 
�لتميز،  يف  �مل���م���ار����ش���ات  و�أف�������ش���ل 
�مل�شتقبل.  حت���دي���ات  وم���و�ج���ه���ة 

م����ع �ل�������ش���رك���اء �خل���ارج���ي���ني من 
و�لعمل  �جل��ه��ود  م�شاعفة  �أج����ل 
�لإمكانات  لتعزيز  �ل��ط��اق��ات  بكل 
�عتماد  عرب  �ل�شرطية  و�ل��ق��در�ت 
ومتطورة  متجددة  عمل  �أ�شاليب 
�لأمنية  �خلدمات  �أف�شل  لتقدمي 
�يجابيا على تطوير  تنعك�س  �لتي 
م���ن���ظ���وم���ة �ل���ع���م���ل �ل�������ش���رط���ي يف 
خم���ت���ل���ف �مل������ج������الت م�����ن خ����الل 
م�شيفاً  جتمعهما،  �لتي  �ل�شر�كة 
للتميز  �لعامة  �لإد�رة  �أن  �شعادته 
بالتن�شيق  ����ش���ت���ق���وم  و�ل������ري������ادة، 
�جلمعية،  مع  �مل�شتمر  و�لتو��شل 
وت��ن��ف��ذ ب��ن��ود ه���ذه �مل���ذك���رة خالل 
�ملرحلة �ملقبلة بالتعاون و�لتن�شيق 
للو�شول �إىل �مل�شتويات �لعاملية يف 

يف   ،)ASQ( للجودة  �لمريكية 
دب����ي، بح�شور  ���ش��رط��ة  �أك��ادمي��ي��ة 
�للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد 
�لقائد  م�شاعد  �لعبيديل،  �ل��رز�ق 
و�لريادة،  �ل��ت��م��ي��ز  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام 
�هلل  عبد  حممد  �ل�شيخ  و�لعقيد 
�ملعال، مدير �لإد�رة �لعامة للتميز 
�لدكتور  �لعقيد  ونائبه  و�ل��ري��ادة، 
����ش���ال���ح �حل������م������ر�ين، وع�������دد من 

�ل�شباط.
و�أك�������د ����ش���ع���ادة �ل�����ل�����و�ء ع���ب���د �هلل 
توقيع  خ��الل حفل  �مل���ري،  خليفة 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �مل���ذك���رة، ح��ر���س 
ل�����ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �شبل 
�لمريكية  �جلمعية  م��ع  �لتعاون 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  وم����د  ل��ل��ج��ودة 

�لتميز �ملوؤ�ش�شي. 
تلك  �إن  �مل��������ري  �ل������ل������و�ء  وق��������ال 
ك���ب���ري� يف  دور�  ت��ل��ع��ب  �ل�������ش���ر�ك���ة 
يف  و�لتميز  �لتطوير  عجلة  دف��ع 
وتنظيم  �لأم��ن��ي  �لعمل  جم���الت 
�لتعليم  �مليد�نية بغر�س  �لزيار�ت 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  و�ل��ت��ع��رف 
بتعزيز  �خل����ا�����ش����ة  و�لأن�����ظ�����م�����ة 
ودعم  �ل�شتقر�ر،  وتوطيد  �لأم��ن 
�لقيادة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �جل���ه���ود 
تنفيذ  يف  دب����ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
لينعم  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه���د�ف���ه���ا 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ب���الأم���ن و�لأم����ان 
و�ملجالت  و�ل�شعادة،  و�لطماأنينة 
�ل�شرطي  �ل��ت��م��ي��ز  يف  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
وه���ذه ه��ي �ل��غ��اي��ة �ل��ت��ي د�ئ��م��ا ما 

•• دبي-الفجر: 

��شتقبل �لعقيد �لدكتور �شعيد �ملظلوم، مدير مركز 6 �شيجما 
للتطوير و�لتح�شني �مل�شتمر يف �لإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة 
يف �شرطة دبي، وفد� من بلدية دبي، برئا�شة �لأ�شتاذة فاطمة 
�إد�رة  �لإب���د�ع و�لق��رت�ح��ات يف  �ل��ب��دو�وي رئي�س ق�شم رع��اي��ة 
�ملعرفة و�لإبد�ع يف �لبلدية، �شمن زيارة تهدف لالطالع على 

�أف�شل ممار�شاتها يف جمال �لبتكار.
وف���ق منظومة  دب���ي تعمل  ���ش��رط��ة  �إن  �مل��ظ��ل��وم  �ل��ع��ق��ي��د  وق���ال 
متطورة ت�شابق �لزمن، ووفق منهجية حمددة تدعم �ملبدعني 
ن�شر ثقافة �لبتكار و�لإبد�ع  و�ملبتكرين، وهم حري�شون على 
خالقة  �أف��ك��ار  لتقدمي  وت�شجيعهم  دب��ي،  �شرطة  موظفي  بني 

تخدم بيئة �لعمل وترتقي بالأد�ء �ملهني، موؤكد� �أنهم يعملون 
على توعية �ملوظفني مبركز �لبتكار ونظام �لقرت�حات وكل 

ما ي�شمن حقوقهم �لفكرية.
خرب�تهم  ت��ب��ادل  على  حري�شون  �أن��ه��م  �مل��ظ��ل��وم  �لعقيد  و�أك���د 
و�ل����دو�ئ����ر �حلكومية،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع �جل���ه���ات  وجت��ارب��ه��م 
و�طالعهم على جتربة �شرطة دبي �لر�ئدة يف جمال �لبتكار 
و�شمان حقوق �مللكية �لفكرية، معربا عن �شعادتهم مب�شاركة 
بلدية دبي جتربتهم يف هذ� �ملجال و�طالعهم على خطة ن�شر 
�ملوؤ�ش�شية،  �لثقافة  وتر�شيخ  و�لبتكار،  �لإب��د�ع  باأهمية  �لوعي 

وعر�س موؤ�شر�ت �لأد�ء و�خلطط �خلا�شة بالبتكار.
�شرطة  يف  �لبتكار  مركز  من  �ل�شحي،  �آمنة  �لأ�شتاذة  وقدمت 
دب���ي، ���ش��رح��ا لأع�����ش��اء وف���د ب��ل��دي��ة دب���ي، ت��ط��رق��ت خ��الل��ه �إىل 

�لهيكل �لتنظيمي للمركز �لذي يتكون من ق�شم �لأفكار وق�شم 
جانب  �إىل  �لبتكارية،  �ملبادر�ت  �إد�رة  وق�شم  �ملوؤ�ش�شي  �لبتكار 
��شتعر��شها ملنهجية نادي �لبتكار و�لإبد�ع و�أهد�فها �لر�مية 
لتعزيز �لتو��شل بني �ملبدعني و�ملبتكرين و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة، 
وتبني �مل�شاريع �لإبد�عية، و�شمان حقوق �مللكية �لفكرية من 

خالل توثيق كافة بر�ء�ت �لخرت�عات وغريها.
كما �أطلع �لعريف �أول جا�شم مبارك �لوفد على برنامج نظام 
ت�شجيع  وفعاليته يف  �ملوظفني،  �لقرت�حات، و�شمانه حلقوق 
�لإيجابية،  و�مل�����ش��ارك��ة  �لق���رت�ح���ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �مل��وظ��ف��ني 
تتلقاها  �لتي  لالقرت�حات  �ل�شنوية  �لإح�شائيات  م�شتعر�شا 
�لعامة  �لإد�ر�ت  م�شتوى  على  تطبيقه  يتم  وم��ا  دب��ي  �شرطة 

ومر�كز �ل�شرطة.

�لقدرة  تعزيز  على  وتعمل  دول���ة، 
تنفيذ  خ�����الل  م����ن  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�ل�شرت�تيجيات  م���ن  جم��م��وع��ة 

�أن  �إىل  ت��روي  �ل�شيد وليام  و�أ���ش��ار 
�جلمعية �لمريكية للجودة ت�شم 
 150 ع��ن  ممثلني  ع�شويتها  يف 

�جل�����وه�����ري�����ة ل���ت���ط���وي���ر ق�������در�ت 
�مل�شتمر  وحت�������ش���ني  �لأع�����������ش�����اء 

لالأد�ء.

»موا�سالت عجمان« تنفذ 15 مبادرة جمتمعية
•• عجمان-وام:

على  جمتمعية  مبادرة   15 عجمان  يف  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  نفذت 
م���د�ر �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �شمن م��ب��ادر�ت »ع���ام �خل���ري« وذل���ك ب��ه��دف م�شاركة 
�ملوؤ�ش�شة يف ن�شر �ل�شعادة باملجتمع وتطبيق نهج �لتميز �ملوؤ�ش�شي يف �لهتمام 

بامل�شوؤولية �ملجتمعية.
وقال �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري مدير عام موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة 
»ع��ام �خلري«  م��د�ر  على  مبادر�ت جمتمعية  نفذت  �ملوؤ�ش�شة  �إن  يف عجمان 
�مل�شاهمة  يف  للموؤ�ش�شات  �ملجتمعي  �ل��دور  باأهمية  منها  �إميانا   2017

و�مل�شاركة �لفاعلة يف خدمة �ملجتمع .
�لهمم وتوفري مركبات خا�شة  �أ�شحاب  �ملبادر�ت ت�شمنت دعم  �أن  و�أو�شح 
لنقلهم جمانا للدو�ئر �حلكومية و�مل�شت�شفيات وخالل زيار�تهم للمو�قع 
�لرتفيهية بجانب �إطالق مبادرة مو��شالت �خلري و�إ�شد�ر 650 بطاقة 
لالأ�شر �ملتعففة وت�شليمها ملوؤ�ش�شة �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية 

لتوزيعها للم�شتحقني.
�ل�شعادة  ب�يوم  �ملا�شي  مار�س  �شهر  خ��الل  �حتفلت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
بجامعة عجمان حيث  و�شارك فريق مو��شالت �خلري يف معر�س  �لعاملي 
مت بيع �ملنتجات �خلا�شة مبوظفي �ملوؤ�ش�شة �إ�شافة �إىل تنفيذ مبادرة » طبق 
�خلري« و�لتي خ�ش�س ريعها لعمال �ملوؤ�ش�شة وتنظيم رحلة عمرة و�ختيار 

جمموعة من �لعاملني لأد�ء �لعمرة.
و�أ�شاف �بن عمري �أنه مت خالل �شهر رم�شان �ملبارك �ملا�شي تنظيم �لعديد 
من �ملبادر�ت �ملجتمعية منها مبادرتا �إ�شعاد �شائق و توزيع �مل�شاحف. وذكر 
�ملركز  لعمال  رم�شان  �شهر  �شائم طو�ل  �إفطار  مائدة  �ملوؤ�ش�شة نظمت  �أن 
وذلك  �ملوؤ�ش�شة  وخ���ارج  د�خ���ل  �خل��ريي��ة  �لفعاليات  تنفيذ  بجانب  �لفني 
ترجمة لالأهد�ف �ل�شرت�تيجية ولتعزيز �لتعاون بني �ملوظفني يف جميع 

�ملجالت �خلريية �لتي تتبناها �ملوؤ�ش�شة خالل �ل�شهر �لكرمي.

خالل مبادرة »اف�سحي .. ت�سلمي« بالتعاون مع القافلة الوردية

جمل�س �سرطة دبي الن�سائي لإ�سعاد املجتمع ي�سيد بتفاعل املوظفات

مركز التعليم امل�ستمر ينفذ 450 برناجمًا تدريبيًا خالل 2018
•• ال�صارقة -وام:

ينفذ مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني يف جامعة �ل�شارقة 
خالل خطته �لتدريبية للعام 2018 حو�يل 450 برناجما 
�لرتخي�س  �إىل  �إ�شافة  مهني  دبلوم   50 يقارب  وما  تدريبيا 
ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة ودر��شات  �ل���الزم���ة  ب���اإج���ر�ء �لخ���ت���ب���ار�ت 
�مل�شممة  �لتدريبية  و�ل��رب�م��ج  �ملوؤ�ش�شي  و�لتقييم  �جل���دوى 
عدد  �إمكانيات  بو�شع  �لعام  هذ�  �ملركز  و�هتم  �لطلب.  ح�شب 
كبري من �لأ�شاتذة و�خلرب�ء �لأكادمييني باجلامعة يف خدمة 

�ل�شت�شار�ت  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  و�لإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �ملجتمع 
 286 ت��ق��دمي  ميكن  حيث  تخ�ش�شاتهم  جم��ال  يف  �لعلمية 
��شت�شارة �شاملة جلميع �أنو�ع �ل�شت�شار�ت. وي�شعى �ملركز من 
خالل خطته �لتدريبية لعام 2018 �إىل تقدمي خطة �شاملة 
ومتنوعة من حيث عدد وحمتوى �لرب�مج �لتدريبية متا�شيا 
ر��شي  �لدكتور  وقال  �ل�شارقة.  جلامعة  �ل�شاملة  �لنظرة  مع 
بر�مج  تت�شمن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �إن خطة  �مل��رك��ز  م��دي��ر  �ل��زب��ي��دي 
على  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  �حتياجات  تلبى  و�أكادميية  تدريبية 
كفاءة  ب��رف��ع  وتهتم  عملها  وجم���الت  تخ�ش�شاتها  �خ��ت��الف 

�لدرجات  ل��ك��ل  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  بتلك  �لإد�ري������ة  �ل��ه��ي��ئ��ات  �أع�����ش��اء 
�لوظيفية و�شول �إىل �لقياد�ت �لعليا. و�أ�شار �إىل �أنه مت �إدر�ج 
�لأجنبية  �للغات  يف  �ملهار�ت  لتطوير  �لرب�مج  من  جمموعة 
�ملختلفة مثل �لإجنليزية و�لفرن�شية و�لأوردو و�لعربية لغري 
�لناطقني بها وتو�شعت �خلطة يف جمالت فنية وتقنية جديدة 
�لتدريبية  و�ل���دور�ت  �لرب�مج  من  و��شعة  قاعدة  �إىل  ت�شتند 
�لتي  و�لتحديات  �لتنموية  للمتطلبات  ��شتجابة  �ملتخ�ش�شة 
�ل��ت��ي ط���ر�أت على  �مل��ت��غ��ري�ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ات وب��ن��اء على  تو�جهها 

�أ�شو�ق �ملال و�لأعمال.

•• دبي-الفجر:

�ل�����ش��ع��دي، رئ��ي�����س جمل�س  �أح��م��د  �ل��ع��ن��ود  ت��ف��ق��دت �لنقيب 
ع�شو�ت  بح�شور  �ملجتمع،  لإ���ش��ع��اد  �لن�شائي  دب��ي  �شرطة 
جمل�س  رئي�س  نائب  �ملن�شوري،  �أف��ر�ح  و�لأ�شتاذة  �ملجل�س، 
ع��ل��م��اء ���ش��رط��ة دب����ي، �ل��ع��ي��ادة �ل��ط��ب��ي��ة ل��ل��ق��اف��ل��ة �لوردية 
�لوقوف  ب��ه��دف  دب���ي،  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف مبنى 
ع��ل��ى ���ش��ري �مل���ب���ادرة وم�����ش��ت��وى �ل��وع��ي �ل��ث��ق��ايف للموظفات 
و�إجر�ء  �لثدي  ل�شرطان  و�ملبكر  �ل��دوري  �لفح�س  باأهمية 
�لعيادة  �أن  �لعنود  �لنقيب  و�أو�شحت  �لذ�تية.  �لفحو�شات 
�لطبية جزء من مبادرة »�فح�شي ...ت�شلمي« �لتي �أطلقتها 
�إد�رة �لتوعية �لأمنية يف �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد �ملجتمع يف 
�إحدى مبادر�ت  �شرطة دبي بالتعاون مع �لقافلة �لوردية، 
وتعزيز  بن�شر  �ملعنية  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية 
و�ملبكر  �ل��دوري  �لفح�س  و�أهمية  �لثدي  ب�شرطان  �لوعي 
لإ�شعاد  �لن�شائي  دبي  �شرطة  جمل�س  من  ومب�شاركة  عنه، 
و�ن��ط��الق��ا من  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �ملجل�س  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �مل��ج��ت��م��ع. 
وتلبية  �لن�شائي  �لعن�شر  و�إ���ش��ع��اد  لدعم  �لر�مية  �أه��د�ف��ه 
من  جملة  ع��رب  �ملجتمع  يف  دوره���ن  وتعزيز  �حتياجاتهن، 
�ملبادر�ت �ملجتمعية، فاإن هذه �ملبادرة حتقق �أهد�ف �ملجل�س 
من خالل توفري كادر طبي يف مقر عمل �لعن�شر �لن�شائي 
�شحتهن  على  حر�شا  جمانية  فحو�شات  لإج��ر�ء  وحثهن 

�أد�ء  م��ن  ميكنهن  ومب��ا  و�إ���ش��ع��اده��ن،  و�جل�شدية  �لنف�شية 
دورهن بفعالية و�إيجابية و�مل�شاركة يف �لعملية �لنه�شوية 
و�لتنموية للوطن يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات، موؤكدة 
موظفة   60 م��ن  �أك���ر  ��شتقطاب  يف  جن��ح��ت  �مل���ب���ادرة  �أن 
�ملجل�س  �إن  وق��ال��ت  �نطالقها.  م��ن  فقط  �أي���ام   10 خ��الل 
ب�شرطان  للتوعية  �لعاملي  �أكتوبر  ب�شهر  �لحتفاء  له  �شبق 
�ملر�س و�لفحو�شات  �لثدي، ونظم فعاليات تثقيفية حول 
م�شابات  زي���ارة  �إىل  �ملجل�س  ع�شو�ت  عمدت  كما  �مل��ب��ك��رة، 
باملر�س يف م�شت�شفى دبي، وقمن بزيار�ت �إىل مر�كز �شرطة 
�لن�شائي  �لعن�شر  لتوعية  و�لق�شي�س  ون��اي��ف  �مل��رق��ب��ات 
باأهمية �لفح�س �ملبكر، كما وفرت فحو�شات جمانية لهن 
�أن �ملجل�س  �ل�شعودي �لأمل��اين يف دبي، موؤكدة  �مل�شت�شفى  يف 
�ملنا�شبات و�لفعاليات �ملحلية  حري�س على �لهتمام بكافة 
لإ�شعاد  ��شرت�تيجيته  من  �نطالقا  و�لدولية،  و�لإقليمية 
يعمل  �ملجل�س  �أن  وبّينت  و�خل��ارج��ي.  �لد�خلي  �ملجتمعني 
على حتقيق �أهد�ف عدة من بينها �لوقوف على �حتياجات 
تلك  لتحقيق  و�ل�شعي  دب��ي،  �شرطة  يف  �لن�شائي  �لعن�شر 
�لكو�در  عمل  لبيئة  �ملجل�س  لبحث  �إ���ش��اف��ة  �لح��ت��ي��اج��ات، 
�لن�شائية وظروفهن وو�شع حلول و�إطالق مبادر�ت كفيلة 
جانب  �إىل  �ل�����ش��ع��ادة،  ل��ه��ن  يحقق  مب��ا  و�شعهن  بتح�شني 
�لبحث عن �شاحبات �ملو�هب �لإبد�عية و�كت�شاف �لطاقات 
�لكامنة لدى �ملوظفات و�لعمل على تنميتها و�إبر�زها �أمام 

�إد�رة �لتوعية �لأمنية يف �لإد�رة �لعامة  �أن  �ملجتمع. يذكر 
مبادرة  �أطلقت  ق��د  كانت  دب��ي  �شرطة  يف  �ملجتمع  لإ���ش��ع��اد 
�ملبكر  �لفح�س  ب��اأه��م��ي��ة  للتوعية  �ف��ح�����ش��ي...ت�����ش��ل��م��ي«   «
و�لوقاية من �شرطان �لثدي بالتعاون مع �لقافلة �لوردية 
خالل موؤمتر �شحفي عقدته �أو�خر �لعام �ملا�شي، وت�شتمر 
ع���دد� من  مت�شمنة  �حل���ايل  �ل�شهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �حل��م��ل��ة 
�لفعاليات و�لرب�مج، منها عر�س جتارب �شخ�شية لق�ش�س 

و�قعية جتاوزت حمنة �ملر�س بك�شفها �ملبكر عن �ل�شرطان، 
�إىل جانب تنظيم حما�شر�ت توعوية وحلقات نقا�شية عن 
خماطر مر�س �شرطان �لثدي يف قاعة حمد�ن بن حممد 
يف مقر �لقيادة، كذلك تنفيذ فريق �لقافلة �لوردية زيار�ت 
بفعالية  و�ل��ق��ي��ام  �ل�شرطة،  يف  �ل��ع��ام��ة  ل����الإد�ر�ت  ت��وع��وي��ة 
بالعن�شر  �خلا�شة  �ل�شيار�ت  مو�قف  يف  �ملكانية  �لتوعية 

�لن�شائي يف مبنى �لقيادة.
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اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/4262 الدائرة الكلية الثانية
�إىل �ملدعي عليها: �شركة �ل�شور لال�شتثمار�ت �س ذ م م نعلمكم باأن �ملدعي – �لبنك �لتجاري �لدويل 
�س م ع يف �لدعوى 4262-2017 �لد�ئرة �لكلية �لثانية قد رفع �لدعوى هذه وبعدم �إجر�ء �أي ت�شريف 
ب�شاأن �لعقار�ت و�لوحد�ت �مل�شار �إليها يف �لبند 3 منها حلني �لف�شل يف �لدعوى و�حلكم بعد نفاذ 
ت�شرف �ملدعي عليها �لأوىل �إىل �ملدعي عليها �لثانية يف �لعقار�ت �ملبينة تفا�شيلها بالك�شف رقم 5 
من �حلافظة �ملرفقة مع �شحيفة �لدعوى  وكل ما ترتب على هذ� �لت�شرف من �أثار و�شطب كافة 
�لت�شجيالت �لتي متت لدي د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك بدبي و�عتبارها كاأن مل تكن وحتميل �ملدعي 
�إد�رة  �أمام مكتب  �ملحاماة. لذ� يقت�شي ح�شورك  و�أتعاب  بالر�شوم و�مل�شاريف  بالت�شامن  عليهما 
وذلك  وكيل معتمد  بو��شطة  �أو  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  رقم 6 مبحكمة  �لدعوى 
لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم �لأربعاء �ملو�فق 24-1-2018 وذلك 
�أو عدم  �أرقامها بو�شفك مدعي عليه ويف حال تخلفك عن �حل�شور  �ملذكورة  للنظر يف �لدعوى 

�إر�شال وكيل عنك فاإنه �شيتم ��شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك . 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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   يف  الدعوى 2017/1626  ا�ستئناف جتاري   
�أنا وليد خمي�س بن �شويد�ن خبري� ح�شابيا مكلفا من قبل حمكمة  ب�شفتي 
رق��م 2017-1626  �ل��دع��وى   ب��اإج��ر�ء �خل��ربة �حل�شابية يف  �ملوقرة  �ل�شتئناف 
��شتئناف جتاري. فاإننا قررنا دعوة �ل�شادة : بر�ند �ندترندز ب�شفتها �ل�شخ�شية 
�أو من ميثلها قانونا ب�شفتها �مل�شتاأنف �شدها بالدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله. 
�ملقامة من قبل �مل�شتاأنف: �شلطان بن حممد بن ر��شد �لهوميل. للح�شور �إىل 
مقر مكتبنا �لكائن يف بناية مركز �لأعمال �لذهبي – �شارع بور�شعيد مكتب 
رقم 501 ت: 042208803  ف: 042208804 . وذلك يوم �لأحد �لقادم �ملو�فق 

am 10:00 21-1-2018 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا
اخلبري املحا�سبي /وليد خمي�س بن �سويدان
قيد رقم 141

اإعالن دعوة
اجتماع خربة بالن�سر 
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   يف  الدعوى 2016/3137  مدين جزئي جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية   
�إىل �ملدعي عليها �ل�شيده- �إلهام مكاوي جمهول حمل �لإقامة  مبا �أن �ملدعي : بنك دبي �لإ�شالمي 
بوكالة مكتب بري�شتيج للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية قد �أقام عليكم �لدعوى �لق�شائية رقم 
�أمام  �لقانوين باحل�شور  �أو وكيلكم  �أبوظبي فاأنتم مكلفون   – جتاري  3137-2016 مدين جزئي 
�خلبري �مل�شريف �ملكلف عن عادلة �ملحكمة لجتماع �خلربة �لأول باإذن �هلل يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 
18-1-2018 �ل�شاعة �لثانية ظهر� مبقر مكتب �خلبري د�ر �لبيان للح�شابات و�ل�شت�شار�ت منطقة 
�أبو هيل ديرة �شارع �لحتاد دبي مقابل �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي بجو�ر حمطة �لقيادة ، مرتو 
دبي بناية �ل�شيخ ر��شد �ل مكتوم طابق �مليز�نني رقم : 05 وللتو��شل هاتف 044393733 فاك�س : 
044393687  042511318 م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم وما ترونه 
منا�شبا لتي�شر �أعمال �خلربة ومتكني �خلبري من �أد�ء مهمته وبيان وجه �حلق يف �لدعوى ويف حال 

عدم �حل�شور �شيتم �لإجر�ء يف غيابكم وتتحملون كامل �مل�شئولية .
اخلبري امل�سريف الدكتور: حممد الفقي 
هاتف : 0506521992

اإعالن ح�سور اجتماع اخلربة
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      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/162    تظلم مدين               

�ىل �ملتظلم �شده / 1- ر�شمي حممد جمال حمجوب جمهول حمل �لقامة مبا �أن 
�لتظلم /طه حممد فار�س  وميثله: ��شماعيل ح�شن علي حممد �جلعبي قد �قام 
�لم��ر على  �ل�شادر يف  �لقر�ر  �ع��اله ومو�شوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  عليك 
عري�شة  رقم :2017/732 مدين بتاريخ 2017/11/19 و�لقا�شي بالتي )رف�س( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف.   وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/1/16  �ل�شاعة 
�أو من ميثلك  11.00 �شباحا بالقاعة رقم ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
/عبد�ملوقت  �مل���دع���و  ف��ق��د 

ليت عبد�مل�شرب ، بنغالد�س 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)0284070(  من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 055/2888345

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /حممد جوين 
 ، �دري�س  حممد  �لعابدين 
بنغالد�س �جلن�شية - جو�ز 
�شفره رقم )0283559(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/2888345

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �حت�شام ح�شني 
باك�شتاين   ، �م���ني  حم��م��د 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )6900421QT( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/8986373
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي-الفجر:

�ملدير  �لقبي�شي  ب���در  �شيف  ك�شف 
�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ل���ب���ل���دي���ة  �ل����ع����ام 
�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ������رة  �أن 
مدينة  ب��ب��ل��دي��ة  ممثلة  و�ل��ب��ل��دي��ات 
ت�شمح  م����ب����ادرة  �أط���ل���ق���ت  �أب���وظ���ب���ي 
�ملر�جعة  �أع��م��ال  ب��اإ���ش��ن��اد  مبوجبها 
و�ل��ت��دق��ي��ق �لإن�����ش��ائ��ي ع��ل��ى مو�قع 
ت���ن���ف���ي���ذ �مل���������ش����اري����ع �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
�حلكومية  �ل���ك���ربى  و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 

و�شبه �حلكومية �إىل طرف ثالث.
تن�شجم  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  و�أو����ش���ح 
و�لنظام �لعاملي �ملتبع بهدف حتقيق 
و�لرتقاء  �ل��دق��ة  م�شتويات  �أع��ل��ى 
ب������الأد�ء وت��ي�����ش��ري �إج�������ر�ء�ت �إمت���ام 
ب�شكل  و�لإن�����ش��اء�ت  �لبناء  م�شاريع 
�لتي  �أرق��ى �خلدمات  ع��ام، وتقدمي 
و�ل�شركاء  �ملجتمع  تطلعات  حتقق 
م�شتوى  ورف�����ع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 

�جلودة يف تنفيذ هذه �مل�شاريع.
�لأوىل  �ملرحلة  �أن  �لقبي�شي  و�أك���د 
م���ن �مل����ب����ادرة و�ل���ت���ي ت��ق��ت�����ش��ر على 
�مل�شاريع �حلكومية و�شبه �حلكومية 
وم���������ش����اري����ع �ل����ت����ط����وي����ر �ل����ك����ربى 
�بتد�ء  تطبيقها  ب��د�أ  و�ل�شتثمارية 
م��ن ي���وم �لث��ن��ني �مل��ا���ش��ي مبوجب 
ب�شاأن  �لتنفيذية  �ل��الئ��ح��ة  ���ش��دور 
ثالث  ط���رف  مكتب  ت�شجيل  ن��ظ��ام 
�مل�شاريع  على  و�لتفتي�س  للتدقيق 

�لهند�شية باإمارة �أبوظبي.
و�أ�شاف �لقبي�شي �أن �لبلدية �أطلقت 
مبادرة )�لطرف �لثالث( مع مر�عاة 
�لتطويرية  �مل�شاريع  على  تطبيقها 
و�مل�������ش���اري���ع �حل��ك��وم��ي��ة و�ل���ك���ربى 
مل���ر�ع���اة ع����دم �إ����ش���اف���ة ت��ك��ل��ف��ة على 
�ل�شغرية  و�مل�����ش��اري��ع  �ل��ف��ل��ل  م���الك 
و�لتدقيق  مر�جعتها  �شيتم  و�ل��ت��ي 
�إد�رة  خ��الل  م��ن  و�ع��ت��م��اده��ا  عليها 
مدينة  بلدية  يف  �ل��ب��ن��اء  تر�خي�س 
�لثانية  �ملرحلة  �أن  مبينا  �بوظبي، 
من �ملبادرة �شت�شمل جميع �مل�شاريع 
�لأخرى و�لتي �شيعلن عنها لحقا.

توؤكد  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  حر�س 
مدينة  ب��ب��ل��دي��ة  ممثلة  و�ل��ب��ل��دي��ات 
�أب����وظ����ب����ي ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع���الق���ات 
�لقطاع  م���ع  و�ل�������ش���ر�ك���ة  �ل���ت���ع���اون 
ودعم  باخلدمات  لالرتقاء  �خلا�س 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة يف 

�أبوظبي.
�ملعنية  �جل����ه����ات  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
�لنظام  ومب����وج����ب  ب����الإن���������ش����اء�ت 
ملر�جعة  بحاجة  تكون  ل��ن  �جل��دي��د 
�ملر�جعة  �إج����ر�ء�ت  لإمت���ام  �لبلدية 
�لطرف  �شيتكفل  حيث  و�ل��ت��دق��ي��ق 
�ل��ث��ال��ث ب��ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ي��ع �إج������ر�ء�ت 
فقط  ويتوجب  و�ملتابعة،  �لتدقيق 
ت��ق��دمي ك��ل �ل��ع��م��ل��ي��ات م��ن��ج��زة �إىل 
نهائيا،  �ع��ت��م��اده��ا  ل��ي��ت��م  �ل��ب��ل��دي��ة 
�لأوىل  �مل����رح����ل����ة  ���ش��ت�����ش��م��ل  ك���م���ا 
�لإن�شاء�ت  على  �لتدقيق  عمليات 
و�لتفتي�س  و�لإ�شر�ف  و�ملخططات، 

على �أعمال �لتنفيذ.
�إطار  كما تندرج هذه �ملبادرة �شمن 
�ملتبعة  �ملتقدمة  �لعاملية  �ملمار�شات 
يف كثري من دول �لعامل وت�شتهدف 
�مل�شاريع  تنفيذ  يف  �جل���ودة  �شمان 
�لتدقيق  جم�����الت  يف  وخ�����ش��و���ش��ا 

و�ملتابعة.
تقوم  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن  �لقبي�شي  ون����وه 
و�لعتماد  و�مل���ر�ج���ع���ة  ب��ال��ت��دق��ي��ق 

�لبناء  تر�خي�س  متطلبات  لكافة 
�لت�شميمات  بع�س  و�إن  �ملختلفة 
ل��ل��ت��اأك��د من  ط��وي��ال  وق��ت��ا  ت�شتغرق 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ك����ود �أب���وظ���ب���ي �ل����دويل 
للبناء، لذلك حتر�س �لبلدية على 
توجيه طاقاتها نحو خدمة �ملجتمع 

و�لتنمية.
ت��ط��وي��ر �خلدمات  �إط�����ار  و���ش��م��ن  
�خل���ا����س  �ل����ق����ط����اع  دور  وت����ع����زي����ز 
�أبوظبي  ك��ود  تطبيق  يف  و�مل�شاركة 
مبادرة  �إط����الق  مت  للبناء  �ل����دويل 
و�لتدقيق  �ملر�جعة  �أع��م��ال  لإ�شناد 
مو�قع  ع��ل��ى  و�لتفتي�س  �لن�����ش��ائ��ي 
�لتطويرية  �مل�����ش��اري��ع  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�حلكومية  و�مل���������ش����اري����ع  �ل����ك����ربى 
�ملتبعة  للنظم  طبقاً  ث��ال��ث  ل��ط��رف 
يف معظم �لبلديات �لعاملية و�ملحلية 
�إد�رة  ق����ام����ت  ذل������ك  ع���ل���ى  وب�����ن�����اء 
تخطيط  قطاع  يف  �لبناء  تر�خي�س 
�بوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ب���ل���دي���ة  �مل�������دن 
�لإج������ر�ء�ت  م���ن  �شل�شلة  ب��ت��ح��دي��د 
�ت���ب���اع���ه���ا م����ن كافة  ي��ن��ب��غ��ي  �ل���ت���ي 
�ل���ش��ت�����ش��اري��ني و�مل��ق��اول��ني ومالك 
ل�شتكمال  �أبوظبي  مبدينة  �ملباين 
وجه  على  بهم  �خلا�شة  �مل��ع��ام��الت 
وذلك  �ملطلوبة،  وبالدقة  �ل�شرعة 
�ل��ب��ل��دي��ة م���ن �لقيام  ت��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى 
باملهام �ملكلفة بها و�لتاأكد من ح�شن 
ب�شروط  و�لل���ت���ز�م  �مل��ب��اين  تنفيذ 
و�ملو�فقات  �مل��م��ن��وح��ة  �ل��رت�خ��ي�����س 
�لهند�شية  و�ملعايري  �ملحددة  �لفنية 
�ملعروفة وتطبيق �لقو�نني و�للو�ئح 
باملدينة  �ل��ب��ن��اء  ل�شناعة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لبيئة  ن���ظ���اف���ة  ع���ل���ى  و�مل���ح���اف���ظ���ة 

و�شروط �ل�شالمة.
�أهد�ف �ملبادرة

�أه����د�ف  �أه����م  �أن  �لقبي�شي  �أو����ش���ح 
ه��ذه �خل��ط��وة يتمثل يف رف��ع درجة 
�أعلى  و���ش��م��ان  و�لأم�������ان  �ل���ك���ف���اءة 
درج��ات �جل��ودة يف �ملباين �لتي يتم 
�لتدقيق  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �إن�������ش���اوؤه���ا، 
وخمططات  ح�شابات  على  �مل�شبق 
�ملباين  لأن���و�ع  �لإن�شائية  �لأع��م��ال 
�مل�����ذك�����ورة ����ش���ال���ف���اً م����ن ق���ب���ل جهة 
����ش��ت�����ش��اري��ة )م���دق���ق ط���رف ثالث( 
م���وؤه���ل���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف �لأع���م���ال 
�ملدقق  �ملكتب  يكون  و�أن  �لإن�شائية، 
مع  ت�شامنية  م�شوؤولية  م�����ش��وؤوًل 
�لأعمال  ك��اف��ة  ع��ن  �مل�شمم  �ملكتب 

�لتي يقوم بتدقيقها.
متابعة ال�سلطات البلدية

من  وب��ال��رغ��م  �أن���ه  �لقبي�شي  و�أك����د 
وج����ود ط����رف ث��ال��ث ل���ن ي��ت��م ترك 
من  ومر�قبة  متابعة  دون  �لعملية 
�شيكون  ح��ي��ث  �ل��ب��ل��دي��ة،  �ل�شلطات 
و�لتفتي�س  �ل��ت��دق��ي��ق  �ل��ب��ل��دي��ة  دور 
�لعام �ملحدود، و�لرتكيز على �لتاأكد 
م��ن �ت��ب��اع �ل��ط��رف �ل��ث��ال��ث لقو�ئم 
وفقاً  �ملعتمدة  و�لتفتي�س  �لتدقيق 
لكود �لبناء، وتعزيز دور �ل�شت�شاري، 
و�تخاذ ما يلزم من �إج��ر�ء�ت حيال 

�أي خمالفة يتم �شبطها.
توجيه  ع���ل���ى  �ل���ب���ل���دي���ة  وحت����ر�����س 
و�ل�شركات  �مل��ك��ات��ب  ت��ل��ك  �أ���ش��ح��اب 
و�تباع  �لفنية،  �لحتياطات  لتخاذ 
ومنحهم  �ل���ه���ن���د����ش���ي���ة  �مل����ع����اي����ري 

�لفر�شة لت�شويب �أو�شاعهم.
من�شبط  �جل��دي��د  �لنظام  �أن  ون��وه 
بقو�نني وج��ز�ء�ت و�شروط، وي�شم 
ق���ائ���م���ة م����ن �ل���ع���ق���وب���ات حت���دده���ا 
�لالئحة �لتنفيذية �ملوحدة لتنظيم 
�بوظبي،  ب����اإم����ارة  �ل���ب���ن���اء  �أع����م����ال 

�ملثال  �شبيل  على  منها  و�ملخالفات 
ل �حل�شر: عدم �لتقيد باملو��شفات 
وعدم  �لتنفيذ،  �أث��ن��اء  و�ملخططات 
باملو��شفات  و�لإمل��ام  بالكود  �للتز�م 
�لتنفيذية،  و�مل��خ��ط��ط��ات  و�مل������و�د 
ب�شبط  �لعناية  لإه��م��ال  بالإ�شافة 
�لبناء يف مناطق  �أو  ورقابة �جل��ودة 
ذلك  �أخ���ذ  دون  ل��الن��ه��ي��ار  معر�شة 
وعدم  �لت�شميم،  �أث��ن��اء  ب��الع��ت��ب��ار 
م����الءم����ة �ل��ت�����ش��م��ي��م �لإن�������ش���ائ���ي 
و�مل���ع���م���اري و����ش��ت��خ��د�م م����و�د غري 
مع  ت��ت��و�ف��ق  ول  ت�شلح  ل  مطابقة 

�ملو��شفات و�أي �أخطاء يف �لتنفيذ.
نقلة نوعية 

�ملهند�س  �أك����د  ذ�ت����ه  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�ملدير  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  خ��ل��ف��ان 
�ملدن  تخطيط  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ن��ظ��ام �لطرف  �إط���الق  �أن  ب��الإن��اب��ة 
على  و�لإ����ش���ر�ف  للتدقيق  �ل��ث��ال��ث 
�لكبرية  �لإن�شائية  �مل�شاريع  تنفيذ 
�إيجابية،  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ���ش��ي�����ش��ك��ل 
�خلرب�ت  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  و�شيتيح 
�أن  �لعاملية يف هذ� �ملجال ، مو�شحاً 
للم�شاريع  و�ملتابعة  �مل��ر�ق��ب��ة  نظام 
�لثالث  �ل���ط���رف  و�مل��ه��م��ة  �ل��ك��ب��رية 
من �أجنح �لأنظمة �مل�شتخدمة على 
يف  �شو�ء   ، �لعامل  عرب  و��شع  نطاق 
�ل�شرق �لأو�شط �أو يف �أوروبا و�ليابان 
، �لأمر �لذي �أثبت جناعته ونتائجه 
جودة  م�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��و�ء  �مل��م��ي��زة 
�أو م��ن خ��الل تطبيق   ، �لإن�����ش��اء�ت 
و�ل�شالمة  �جل���ودة  معايري  �أف�شل 

و�لبيئة .
�ل���ط���رف  �أن  �ل���ن���ع���ي���م���ي  و�أ�������ش������اف 
�لثالث ي�شمن �حل�شول على منتج 
م�����ش��م��ون وم��ت�����ش��م��ن ل���ك���اف���ة مت 
يف  ي�شاهم  كما   ، �ل�شتد�مة  طلبات 
 ، للمن�شاآت  �لف��رت����ش��ي  �لعمر  م��د 
وكفاءة �مل�شاريع ودو�ها �لقت�شادية 

و�خلدمية .
عندما  �لبلدية  �أن  �لنعيمي  ون���وه 
��شتهدفت  �خل���ط���وة  ه���ذه  �ت���خ���ذت 
م��ن ور�ئ���ه���ا �لرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات ، 
بهذ�  �خلا�شة  �لإج���ر�ء�ت  وتب�شيط 
قدماً  �لتنمية  ودف��ع عجلة   ، �ل�شاأن 
�ل�شرت�تيجية  �لتطوير  لرية  وفقا 
تف�شي هذه  �أن  وننتظر   ، لأبوظبي 
�لكثري  �إىل  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل���ط���وة 
جميع  على  �لإيجابية  �لنتائج  من 

�مل�شتويات .
و�أ����ش���اف �أن �ل��ب��ل��دي��ة م�����ش��ت��م��رة يف 
�شركتني  �عتماد  �إج��ر�ء�ت  ��شتكمال 
�لطرف  مب���ه���ام  ل��ل��ق��ي��ام  ع��امل��ي��ت��ني 
�ل��ث��ال��ث ه��و �ل��ب��د�ي��ة ، و���ش��م��ن هذ� 
�أمام  �ل��ب��اب  �ل��ب��ل��دي��ة  تفتح  �لإط����ار 
�ل�شركات �لر�غبة يف �لن�شمام �إىل 
هذ� �مل�شروع ، يف حال تو�فرت لديها 
�ل�����ش��روط و�مل��ت��ط��ل��ب��ات ����ش���و�ء على 
�شعيد �خلرب�ت ، �أو �لكو�در �ملوؤهلة 
�لتي  �لفنية  و�لإمكانيات  و�خلبرية 

�مل��ن��وط بها  ب���اأد�ء دوره���ا  ت�شمح لها 
على �أكمل وجه.

مر�حل تطبيق �لنظام 
وم�����ن ج���ان���ب���ه �أ�����ش����ار حم���م���د عمر 
تر�خي�س  �إد�رة  م���دي���ر  ب��ا���ش��ل��ي��ب 
�ل���ب���ن���اء يف ق���ط���اع ت��خ��ط��ي��ط �مل����دن 
�أن  �أب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  يف 
�لثالث  �ل����ط����رف  ن����ظ����ام  �ع����ت����م����اد 
�لإن�شائي  �جلانب  ومتابعة  ملر�قبة 
مرحلتني،  يف  مي�����ر  ل���ل���م�������ش���اري���ع 
�ملر�جعة  �أع��م��ال  يف  تتمثل  �لأوىل 
للمخططات  �لن�����ش��ائ��ي  و�ل��ت��دق��ي��ق 
مو�قع  على  و�لتفتي�س  و�حل�شابات 
�لتطويرية  �مل�����ش��اري��ع  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�أما   ، �حلكومية  و�مل�شاريع  �لكربى 
�ل��الح��ق��ة ف�شيتم  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
ل��ت�����ش��م��ل معظم  �ل���ن���ظ���ام  ت��ع��م��ي��م 
تطبيق  �أن  م��و���ش��ح��ا   ، �مل�������ش���اري���ع 
يخ�شع  م��ر�ح��ل��ة  جميع  يف  �ل��ن��ظ��ام 
وذلك  ومتابعتها،  �لبلدية  ملر�قبة 
�للتز�م  على  �لبلدية  م��ن  حر�شا 
�بتد�ًء  �مل�شاريع  معايري  بكل  �ل��ت��ام 
و�لعتماد�ت  �لت�شميم  مرحلة  من 
مرور� مبرحلة �لتنفيذ و�شول �إىل 

مرحلة �لت�شليم.
وح���ول �آل��ي��ة ع��م��ل �ل��ن��ظ��ام �لطرف 
جميع  �أن  با�شليب  �أو���ش��ح  �ل��ث��ال��ث 
بامل�شاريع  �خل���ا����ش���ة  �مل���خ���ط���ط���ات 
قبل  من  وتدقيقها  مر�جعتها  يتم 
�لطرف �لثالث ويتم تزويد �لبلدية 
لالعتماد�ت،  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
ملر�قبة  ب�شكل كامل  و�ل��ذي يخ�شع 
مرحلة  ح��ت��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وم��ت��اب��ع��ة 
مطابقة  م���ن  و�ل���ت���اأك���د  �ل��ت�����ش��ل��ي��م 
بها  �ملعمول  �ملعايري  لكافة  �مل�شروع 
عامليا، من ناحية �جل��ودة، و�شالمة 
�لالئحة  ح������ددت  وق�����د   ، �مل���ن�������ش���اأة 
�لتنفيذية لهذ� �لنظام �مل�شوؤوليات ، 
ومهام كل �لطر�ف �ملعنيني ، بحيث 
يخ�شع �لنظام �إىل �شو�بط �شارمة 
م�شتويات  �أف�شل  توفري  ت�شتهدف 
يتطابق  مب��ا   ، و�خل��دم��ات  �لتنفيذ 
و�لتطور  �ل�شتد�مة  متطلبات  مع 
ت�شهده  �لذي  و�لإن�شائي  �لعمر�ين 
�لتنمية  خ��ط��ت��ه��ا  ���ش��م��ن  �أب���وظ���ب���ي 

�ل�شاملة.
اعتماد �سركتني للقيام باأعمال 

التدقيق
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  و�أك��دت 
ت�����ش��ت��ك��م��ل حاليا  �أن���ه���ا  و�ل���ب���ل���دي���ات 
�لإجر�ء�ت �ملطلوبة و�لنهائية حتى 
عامليتني  ���ش��رك��ت��ني  لع��ت��م��اد  �لآن 
و�لتفتي�س  �لتدقيق  باأعمال  للقيام 
�إمارة  يف  �لهند�شية  �مل�����ش��اري��ع  على 
�شوكتيك  ����ش���رك���ة  وه�����ي  �أب���وظ���ب���ي 
�لتفتي�س  جم����ال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�مل�شتقلة،  �لهند�شية  و�ل�شت�شار�ت 
و�شركة بريوفريتا�س �ملتخ�ش�شة يف 
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �جل��ودة  جمال 

و�لبيئة.

�أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أ�شافت 
�ملجال مفتوح لكافة �ل�شركات لتقدم 
لتكون مبثابة �لطرف �لثالث �ملعني 
�مل�شاريع  على  و�لتفتي�س  بالتدقيق 
تنطبق  �أن  ���ش��ري��ط��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
ت�شجيل مكتب مدقق  �شروط  عليه 
�لقر�ر  ت�شمنها  و�لتي  ثالث  طرف 
�لإد�ري رقم 6 ل�شنة 2018 ب�شاأن 
ت�شجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق 
�لهند�شية  �مل�شاريع  على  و�لتفتي�س 

باإمارة �أبوظبي.
�أن  ي�شرتط  �لإد�ري  للقر�ر  ووفقا 
ي���ك���ون م��ك��ت��ب م���دق���ق ط����رف ثالث 
مملوكا ل�شخ�س طبيعي �أو �أكر من 
مو�طني �لدولة، ويجوز �أن ي�شرتك 
يف ملكية �ملكتب �شخ�س �أو �أكر من 
غ��ري م��و�ط��ن��ي �ل���دول���ة، ع��ل��ى �أن ل 
تقل ح�شة �ملو�طن عن %51 من 
�ل�شريك غري  ك��ان  و�إذ�  �مل���ال،  ر�أ����س 
�أن  فيجب  طبيعيا  �شخ�شا  �ملو�طن 
يف  بكالوريو�س  على  حا�شال  يكون 
�إحدى  من  يعادلها  ما  �أو  �لهند�شة 
بها،  �ملعرتف  �ملعاهد  �أو  �جلامعات 
�ملهند�شني،  قيد  �شجل  يف  وم��ق��ي��د� 
�ملو�طن  غ��ري  �ل�شريك  ك��ان  �إذ�  �إم��ا 
يكون  �أن  فيجب  �ع��ت��ب��اري��ا  �شخ�شا 

مز�ول لن�شاط مدقق طرف ثالث.
�ملكتب  م����دي����ر  ي����ك����ون  �أن  وي����ج����ب 
�ل��ف��رع ح��ا���ش��ال على  �أو  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�لتخ�ش�شات  �أح��د  يف  علمي  م��وؤه��ل 
ل  ملدة  للمهنة  وممار�شا  �لهند�شية 
تقل عن 14 �شنة ومقيد� يف �شجل 
�لكادر  ي��ك��ون  و�أن  �ملهند�شني،  قيد 
�لعلمية  �ملوؤهالت  حملة  من  �لفني 
�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة يف �ل��ت��خ�����ش�����س �مل����ر�د 
�لت�شجيل به بخرب�ت عملية ل تقل 
عن 10 �شنو�ت ومقيدين يف �شجل 
لدى  ي��ك��ون  و�أن  �مل��ه��ن��د���ش��ني،  ق��ي��د 
�مل��ك��ت��ب �خل����ربة �ل��ع��ل��م��ي��ة يف جمال 
�مل�شاريع  على  و�لتفتي�س  �لتدقيق 
�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة يف �ل��ت��خ�����ش�����س �مل����ر�د 
و�أن تكون تخ�ش�شات  به،  �لت�شجيل 
م��ك��ت��ب م���دق���ق ط�����رف ث���ال���ث بناء 
�لهند�شية  �لعلمية  �مل��وؤه��الت  على 
للمهند�شني  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�خل������رب�ت 
بتوفري  وي��ل��ت��زم  ل���دي���ه،  �ل��ع��ام��ل��ني 
�أخطاء  �أي  لتغطية  ت��اأم��ني  وثيقة 
كود  �أح���ك���ام  خم��ال��ف��ة  ع��ن  مت�شببة 
معتمد  �ملكتب  �أن  ح��ال  ويف  �ل��ب��ن��اء، 
م����ن ج���ه���ة خ���ارج���ي���ة، ي���ت���م تقدمي 
ن�شخة من وثيقة �لعتماد، وتوقيعه 
�لتعهد على �لنموذج �ملعد لذلك مبا 
�ملهنة،  �شرف  �للتز�م مبيثاق  يفيد 

ودفع �لر�شوم �ملقررة.
�إج����ر�ء�ت  �لإد�ري  �ل��ق��ر�ر  و�أو����ش���ح 
ثالث  ط��رف  مدقق  مكتب  ت�شجيل 
كالتايل: يقدم طلب �لت�شجيل وفقا 
�إىل  بالإ�شافة  لذلك  �ملعد  للنموذج 
��شتيفاءه  تبني  �لتي  �مل�شتند�ت  كل 
�لإد�رة  وت��ق��وم  �لت�شجيل،  ���ش��روط 

�مل�����ش��وؤول��ة ع��ن ت��ر�خ��ي�����س �ل��ب��ن��اء يف 
�ل��ب��ل��دي��ة �مل��ع��ن��ي��ة مب���ر�ج���ع���ة طلب 
به  �مللحقة  و�مل�����ش��ت��ن��د�ت  �لت�شجيل 
يف خ����الل خ��م�����ش��ة �أي������ام ع��م��ل من 
�ل��ط��ل��ب، ويف حال  ����ش��ت��الم  ت���اري���خ 
�لت�شجيل  ل�شروط  �لطلب  ��شتيفاء 
باإخطار  �مل��خ��ت�����ش��ة  �لإد�رة  ت���ق���وم 
��شتالم  مب����وع����د  �ل���ط���ل���ب  م����ق����دم 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل ك��م��ك��ت��ب مدقق  ���ش��ه��ادة 
ط��رف ث��ال��ث، وت��ق��وم �ل��د�ئ��رة بن�شر 
ق��ائ��م��ة م��ك��ات��ب م��دق��ق ط���رف ثالث 
�مل�شجلة كل يف تخ�ش�شه على �ملوقع 

�لإلكرتوين للد�ئرة و�لبلديات.
يف  �ل��ب��ن��اء  تر�خي�س  �إد�رة  وت�����ش��در 
�لبلدية �شهادة تفيد بت�شجيل مكتب 
�شنتني من  ملدة  ثالث  مدقق طرف 
�نتهاء  تاريخ �لإ���ش��د�ر وجت��دد عند 

�لت�شجيل.
�لثالث  �ل����ط����رف  م���ه���ام  وت���ت���م���ث���ل 
ب��امل��ر�ج��ع��ة و�ل��ت��دق��ي��ق �مل�����ش��ب��ق على 
�ملخططات �لهند�شية �ملعدة من قبل 
�ل�شت�شاري �لهند�شي، وتقدمي �إقر�ر 
ب��ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى �مل��خ��ط��ط��ات طبقا 
و�ملو��شفات  �لبناء  كود�ت  ملتطلبات 
و�مل��ق��اي��ي�����س و�ل�����ش��روط مب��ا يحقق 
�لإن�شائية  و�ل���������ش����الم����ة  �لأم���������ن 
للم�شروع، و�ملر�قبة و�لتفتي�س على 
��شت�شاري  م��ع  بالتن�شيق  �مل�����ش��روع 
ت�شليمه،  حل��ني  و�مل���ق���اول  �مل�����ش��روع 
موؤهلني  م���ر�ق���ب���ني  و������ش����ت����خ����د�م 
و�لتفتي�س  �لتدقيق  باأعمال  للقيام 
و�إعد�د  �لبناء،  �أع��م��ال  تنفيذ  �أث��ن��اء 
�مل�شروع  ع��م��ل  ���ش��ري  ع���ن  ت���ق���اري���ر 
و�لح���ت���ف���اظ ب���ه���ذه �ل��ت��ق��اري��ر ملدة 
وتوفريها  �لأق��ل  على  �شنو�ت  ع�شر 
ل  و�أن  �لطلب،  عند  �لبناء  مل�شوؤول 
�لعاملني  من  �أي  �أو  للمكتب  يكون 
�لتي  ب��امل�����ش��اري��ع  ع��الق��ة  �أي  ل��دي��ه 
عليها  �لتفتي�س  �أو  بالتدقيق  يقوم 
ومب������ا ي�����ش��م��ن ع������دم ت���ع���ار����س �أو 
�لبلدية  وت�شليم  �مل�شالح.  ت��د�خ��ل 
�للكرتونية  �ل��ن�����ش��خ  ك��اف��ة  �مل��ع��ن��ي��ة 
من �ملخططات و�حل�شابات وتقارير 
�مل�����ش��روع، و�إخ���ط���ار �مل��ق��اول يف حال 
قيامه  و�لتاأكد من  ر�شد خمالفات 
ب��ت�����ش��ح��ي��ح ه�����ذه �مل���خ���ال���ف���ات، ويف 
�مل���ق���اول بت�شحيح  ق��ي��ام  ح���ال ع���دم 
ي��ل��ت��زم م��ك��ت��ب مدقق  �مل���خ���ال���ف���ات، 
�مل��ال��ك و�ملكتب  ب��اإب��الغ  ط��رف ثالث 
�لتنفيذ  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف  �ل��ه��ن��د���ش��ي 
لتخاذ  �لأم�������ر  ل�����زم  �إن  و�لإد�رة 
�ل�������الزم، وي���ل���ت���زم مكتب  �لإج��������ر�ء 
م��دق��ق ط���رف ث��ال��ث ب�����اأد�ء مهامه 
بناء على ميثاق �أخالقيات ممار�شة 

�ملهنة.
ووفقا للقر�ر �لإد�ري، على �جلهات 
�حلكومية و�شبه �حلكومية ومالك 
�ل�شتثمارية  �لتطويرية  �مل�شاريع 
ب���اأح���د م��ك��ات��ب مدقق  �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
بتدقيق  ل���ل���ق���ي���ام  ث�����ال�����ث  ط�������رف 
خمططات وح�شابات �مل�شروع ح�شب 

نوع �لتخ�ش�س �ملطلوب.
جودة و�سالمة وبيئة 

�شفيان  �ل�����ش��ي��د  �أك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �مل���������ش����م����ودي 
�شركة  يف  و�ل���ع���ر�ق  �أب��وظ��ب��ي  ملكتب 
بريوفريتا�س وهي �إحدى �ل�شركات 
�لتي تعاقدت معها �لبلدية كطرف 
�مل�شاريع  ع���ل���ى  ل����الإ�����ش����ر�ف  ث���ال���ث 
�لطرف  ن��ظ��ام  �أن  �أك����د   ، �إن�����ش��ائ��ي��ا 
�لثالث نظام متبع يف كثري من دول 
��شتخد�م  وي����وؤدي   ، �مل��ت��ق��دم  �ل��ع��امل 

عديدة  �إي��ج��اب��ي��ات  �إىل  �لنظام  ه��ذ� 
�حل�شر  ل  �مل��ث��ال  �شبيل  على  منها 
�ل�شكان  �شالمة  ن�شب  �أعلى  حتقيق 
، و�مل�شتفيدين من �مل�شاريع و�ملر�فق 
عليها  ي�������ش���رف  �ل���ت���ي  �لإن�������ش���ائ���ي���ة 
خالل  من  وذللك  �لثالث،  �لطرف 
�مل�شتمرة  و�ملتابعة  �لتدقيق  �شر�مة 
مل��خ��ت��ل��ف م����ر�ح����ل �مل���������ش����روع ب����دء� 
ت�شليم  �إىل  و���ش��ول  �لت�شميم  م��ن 
�لت�شليم وخدمات  �مل�شروع وما بعد 
�أن  �ل�����ش��ي��ان��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل ، م�����ش��ري� 
تنفيذ  �ل��ث��ال��ث يف  �ل���ط���رف  وج�����ود 
و�لأمان  �لثقة  �مل�شاريع مينح �شفة 
�ملرفق  من  وللم�شتفيد  للم�شتثمر 
حر�س  عرب  ذلك  وياأتي  �لإن�شائي، 
�لطرف �لثالث على ��شتقد�م �أف�شل 
�جلودة  ومعايري  �لعاملية  �ملمار�شات 
وتوظيفها خلدمة �مل�شاريع �لكبرية 
م�شتويات  باأعلى  �خل���روج  ب��ه��دف   ،
و�لرتقاء   ، و�ل���ش��ت��د�م��ة   ، �جل���ودة 
على  �ملطبقة  باملو��شفات  �مل�شتمر 

م�شتوى �لعامل.
��شتخد�م  �أن  �مل�����ش��م��ودي  و�أ����ش���اف 
�ل��ط��رف �ل��ث��ال��ث ي�����ش��اه��م يف ح�شر 
�مل�شوؤولية �لقانونية يف طرف و�حد 
وبالتايل ينعك�س ذلك ب�شكل �إيجابي 
على حفظ حقوق جميع �لأطر�ف ، 
تقوم  و�ح�������دة  م��رج��ع��ي��ة  و�إي�����ج�����اد 
بال�شتجابة �إىل متطلبات �لإن�شاء �أو 
ما بعد �لإن�شاء ومو�جهة �لتحديات 
�ل�شعد  خمتلف  على  و�مل�شتجد�ت 

�ملتعلقة بامل�شروع �لإن�شائي . 
يف  �نت�شارها  �ل�شركة  ت�شتثمر  كما 
�أك��ر م��ن 140 دول��ة ح��ول �لعامل 
م���ن �أج����ل ت��وظ��ي��ف ه����ذه �خل����رب�ت 
�مل�شاريع  خلدمة  �لعاملية  و�ملعايري 
ومتابعة  �أب����وظ����ب����ي  يف  �ل����ك����ب����رية 
�ل��ت��ي ت�شمن  �ل��ر�ق��ي��ة  �مل��و����ش��ف��ات 
�أعلى  ول��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ل��ل�����ش��ك��ان 
م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��الم��ة و�ل����ر�ح����ة  ، 
�ل�شكنية  �ل��ب��ي��ئ��ة  دع���م  يف  وت�����ش��اه��م 
، م���ن خالل  �ل���ر�ق���ي���ة  و�خل���دم���ي���ة 
�أ�شا�شية هي  بثالثة معايري  �لتقيد 

: �جلودة ، �ل�شالمة ، و�لبيئة .
�لقانونية  �مل�شوؤولية  �شعيد  وعلى 
�أكد �ل�شيد �شفيان �أن هذ� نظام عاملي 
و�لإج���ر�ء�ت   ، �ل�شمانات  كل  لديه 
حقوق  ك��ام��ل  ب�شكل  ت�شمن  �ل��ت��ي 
ت�شتعني  ك��م��ا   ، �لأط��������ر�ف  ج��م��ي��ع 
�ل��ع��امل��ي��ة ك���ط���رف ثالث  �ل�����ش��رك��ات 
ب�شركات �لتاأمني �لتي تقوم بدورها 
بالتاأمني على جميع �مل�شاريع ب�شكل 
�لتي  �ل��ر���ش��وم  �أن  و�أ����ش���اف   ، ك��ام��ل 
ل  ر�شوما  �شتكون  �مل�شتفيد  يدفعها 
ت��ذك��ر �أم����ام �ل��ف��ائ��دة �ل��ك��ب��رية �لتي 
�ملن�شاأة  ج���ودة  يف  وت��ت��م��ث��ل  يجنيها 
تكاليف  وحت��ف��ي�����س   ، و���ش��الم��ت��ه��ا   ،
وحتقيق   ، ك��ب��رية  ب��درج��ة  �ل�شيانة 
عمر  و�إط��ال��ة   ، �ل�شتد�مة  معايري 
�مل��ن�����ش��اأة �لف��رت����ش��ي لأن��ه��ا طبقت 
ب���الأ����ش���ا����س ك���ل م��ت��ط��ل��ب��ات �جل����ودة 

�ملطلوبة. 

ت�شريحه  �شفيان  �ل�شيد  و�خ��ت��ت��م 
معربا عن �شعادته وت�شرفه للتعاقد 
مع �لبلدية ، م�شري� �أن هذ� ي�شاف 
فخر  كم�شرد  �ل�����ش��رك��ة  �شجل  �إىل 
من  ك����ل  يف  ع��م��ل��ت  �أن  ب���ع���د   ، ل���ه���ا 
ل��ب��ن��ان وت��ون�����س ودب����ي ع��ل��ى �شعيد 
وجودها  وت�شتكمل  �لأو�شط  �ل�شرق 
مرحلة  �شي�شكل  و�ل���ذي  ب��اأب��وظ��ب��ي 

مهمة من عمر �ل�شركة.
نقطة حتول مهمة

�ل�شيد  �أك�����د  ذ�ت�����ه  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ت��ام��ر �ب��ر�ه��ي��م ع��ل��ي ع��ب��د �لعاطي 
�شوكوتيك  ل�شركة  �لإقليمي  �ملدير 
 Third �لعاملية �أن تطبيق نظام �ل�
�أبوظبي  بلدية  قبل  م��ن   Party
جد�  ومهمة  و  �يجابية  خطوة  ه��و 
م�شتقبل  يف  حت��ول  نقطة  و�شتكون 
�مل�شروعات �ملنفذة يف �أبوظبي، حيث 
�إن هذ� �لنظام مطبق يف �لكثري من 
عقود  منذ  �ملتقدمة  �ل��ع��امل  ب��ل��د�ن 
�لعربية  �لم����ار�ت  تعترب  و  طويلة 
�مل���ت���ح���دة م����ن �ل�������دول �ل�����ر�ئ�����دة يف 
م�شتوى  على  �ل��ن��ظ��ام  ه��ذ�  تطبيق 
 ، �ل���ع���رب���ي  و�ل����ع����امل  دول �خل���ل���ي���ج 
�لعديد من  �لنظام  �أن لهذ�  م�شري� 
�أنه ي�شمن  �أهمها  �ليجابيات ومن 
للت�شميمات  �ل��دق��ي��ق��ة  �مل���ر�ج���ع���ة 
�لتنفيذ  م��رح��ل��ة  ق��ب��ل  �لإن�����ش��ائ��ي��ة 
ملو��شفات  مطابقتها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د 
و�لعاملية  �ملحلية  و�لأنظمة  �مل�شروع 
مما يقلل من �لأخطاء �لهند�شية و 
�مل�شتقبل  يف  �ملباين  �شالمة  ي�شمن 
�لأرو�ح  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  وك���ذل���ك 

و�ملمتلكات.
�ملر�جعة  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ�  ي�����ش��م��ل  ول 
�لهند�شية  و�ملخططات  للت�شاميم 
ف���ق���ط ،ب�����ل ي���ك���ون �لإ������ش�����ر�ف على 
�ملبدئي  و�لت�شليم  �لتنفيذ  مر�حل 
متطلبات  �أح��د  للمباين  �لنهائي  و 

�لنظام.
بالتفتي�س  �ل��ن��ظ��ام  ه����ذ�  وي��ك��ت��م��ل 
�لت�شغيل  �أثناء  �ل��دوري على �ملباين 
ملتابعة حالة �ملبنى و�شمان �أن خطة 
و�لأنظمة  طبقا  مطبقة  �ل�شيانة 

�ملعمول بها.
و�أ�شاف عبد �لعاطي �أن لهذ� �لنظام 
مردود� �قت�شاديا �إيجابيا من حيث 
مما  �لهند�شية  �لأخ��ط��اء  مينع  �أن��ه 
يوفر يف وقت تنفيذ �مل�شروع وكذلك 
�إط���ال���ة ع��م��ر �مل���ب���اين لأط�����ول وقت 
على  �لعائد  يكون  وبالتايل  ممكن 

�ل�شتثمار�ت كبري�.
�ل�شركات  م��ن  �شوكوتيك  �أن  و�أك���د 
�لعاملية �ملتخ�ش�شة و�لر�ئدة يف هذ� 
�ملجال يف بلد �ملن�شاأ فرن�شا حيث لها 
35 مركز  200 ف��رع و  �أك���ر م��ن 
ت���دري���ب يف ف��رن�����ش��ا وح���ده���ا كذلك 
خدماتها  �شوكوتيك  ���ش��رك��ة  ت��ق��دم 
يف �أكر من 40 دولة على م�شتوى 
باحليادية  تتميز  �إنها  حيث  �لعامل 
�لر�أي  ��شتقاللية  ل�شمان  �ملطلقة 

�لفني.

•• دبي -وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�م�س  �شباح  بزعبيل  �شموه  جمل�س  يف  دب��ي  حاكم  نائب 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  �شيموندز  روب���رت  �ل�شيد 
ل�شركة �شتك�س »STX« للرتفيه �ملتخ�ش�شة يف �لإنتاج 
�ل�����ش��ن��ي��م��ائ��ي و�ل��ت��ل��ف��زي��وين وب���ر�م���ج �لو�قع  و�ل��ت��وزي��ع 
�لفرت��شي. وقد رحب �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم بح�شور �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم بال�شيف و�لوفد �ملر�فق.
م�شري�ً �شموه �إىل �جلهود �لبناءة و�ملبذولة لتحقيق روؤية 

مدعومة  مثالية  عمل  بيئة  توفري  يف  �حلكيمة  قيادتنا 
�أعلى م�شتويات �جلودة �لعاملية  �إىل  ببنية حتتية ترتقي 
خمتلف  يف  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شرت�تيجيني  �شركائها  لكافة 
�لأ�شعدة. وجرى خالل �للقاء مناق�شة عدد�ً من �ملو��شيع 
�ملتعلقة با�شرت�تيجية �ل�شركة ون�شاطها يف �لعامل وبحث 
�شبل �لتعاون بهدف حتقيق تطلعات �ل�شركة يف �لتو�شع 

على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط.
�إع��ج��اب��ه بدولة  �أع���رب روب���رت �شيموندز ع��ن  م��ن جهته 
�لإمار�ت و�إمارة دبي وبتطورها �ملذهل يف كافة �ملجالت 
يف  و�مل�شتثمرين  لل�شركات  �إم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ت��وف��ره  وم���ا 

�لقطاعات كافة لالرتقاء وحتقيق طموحات �لإمارة.

للرتفيه   »STX« �شتك�س  ���ش��رك��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  بكاليفورنيا   2014 ع��ام  تاأ�ش�شت 
�لأمريكية وهي متخ�ش�شة يف �إنتاج �لأفالم و�مل�شل�شالت 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وب���ر�م���ج �ل���و�ق���ع �لف���رت�����ش���ي و�لإع�����الم 
2016 �أ�شبحت  �لرقمي و�لتوزيع و�لت�شويق ويف �لعام 

من �أ�شرع �شركات �لأفالم منو�ً.
�لعام  �لأم����ني  �لب�شطي  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�أمينة  �لدكتورة  �لتنفيذي لإمارة دبي و�شعادة  للمجل�س 
و�شعادة  تيكوم  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لر�شتماين 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ال��ك  �آل  م��ال��ك 

تيكوم.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة »�ستك�س« للرتفيه

لتحقيق الدقة وال�سرعة يف اإجناز امل�ساريع الإن�سائية

اإ�سناد اأعمال املراجعة والتدقيق الن�سائي والتفتي�س يف امل�ساريع التطويرية الكربى واحلكومية اإىل طرف ثالث
�سيف بدر القبي�سي: املبادرة تن�سجم مع النظام العاملي املتبع بهدف حتقيق اأعلى م�ستويات الدقة والرتقاء بالأداء

 329 ل�  تر�خي�س  �ملا�شي  �لعام  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �أ���ش��درت 
�أبرزها  و�حلكومية،  �لتطويرية  �مل�شاريع  من  عدد  منها  م�شروعا 
�ملقطع، م�شروع ق�شر �حل�شن،  �لقناة يف منطقة  م�شروع تطوير 
�يدج،  ووتر  م�شروع  �يكرز،  يا�س  م�شروع  �ل�شهد�ء،  ن�شب  م�شروع 
يف  �جليوجي�شتو  �شالة  م�شروع  م�شدر،  يف  �ل��زو�ر  مركز  م�شروع 

�لباهية،
م�شاريع فلل �ل�شعديات، م�شاريع �شاطئ �لر�حة.

حممد عمر با�شليب �ملهند�س خلفان �لنعيمي�شعادة �شيف بدر �لقبي�شي 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

�ل�شمو  �شاحب  قرينة  رع��اي��ة  حت��ت 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة 
يف  �لأ���ش��رة  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لثقايف  �مل��ك��ت��ب  ..ي��ن��ظ��م  �ل�����ش��ارق��ة 
�لثقايف  حفله  باملجل�س  و�لإع��الم��ي 
�خلريي �ل�شنوي للعام �لر�بع حتت 
يوم  �أندل�شية” م�شاء  “ليلة  عنو�ن 
�شيد�ت  نادي  �جلاري يف  يناير   21

�ل�شارقة.
�شيذهب  �ل���ذي   - �حل��ف��ل  يت�شمن 
ريعه ل�شالح جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�أ���ش��دق��اء مر�شى  �ل��ك��ل��ى وج��م��ع��ي��ة 
�ل�شرطان يف �لإم��ار�ت - معر�شاً يف 
فنون �خلط �لعربي وفقر�ت �شعرية 
بالإ�شافة  �لأن��دل�����ش��ي  �ل����رت�ث  م��ن 
�ل�شرقية  �ملو�شحات  �إىل فقر�ت من 
مب�شاركة  �لأ���ش��ي��ل��ة  و�لأن��دل�����ش��ي��ة 
�شر�رة  ن����د�ء  فوي�س”  “ذ�  جن��م��ة 
و�شيقت�شر �حل�شور على �ل�شيد�ت.

وقالت �شاحلة غاب�س رئي�س �ملكتب 
�ل��ث��ق��ايف و�لإع����الم����ي ب��امل��ج��ل�����س �إن 
�لفنون  توظيف  �إىل  يهدف  �ملكتب 
�لإن�شاين  �لعمل  خلدمة  و�لثقافة 
تنظيم  ع��ل��ى  ع����ام  ك���ل  ي��ح��ر���س  �إذ 

تعزيز  بهدف  �خل��ريي  �حلفل  ه��ذ� 
وت���اأ����ش���ي���ل �ل��ع��م��ل �خل�����ريي ودع���م 
وت�شخري  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �لأع������م������ال 
�لإن�شانية  �لأع��م��ال  لدعم  �لثقافة 

و�خلريية.
�لعام  ه����ذ�  �حل���ف���ل  �ن  و�أ����ش���اف���ت 

وم�شموناً  �شكاًل  خمتلفاً  �شيكون 
وبه �لكثري من �لفقر�ت و�لعنا�شر 
�ملجتمع  �شيد�ت  ..د�عية  �جلديدة 
�ملبادر�ت  ه��ذه  مثل  يف  للم�شاركة 
�خل������ريي������ة �ل�����ت�����ي حت����ف����ز �أب�����ن�����اء 
وتعززه  �خل��ري  فعل  على  �ملجتمع 

غاب�س  و�أك���دت  �ل��ن�����سء.  نفو�س  يف 
يف  و����ش���ع���اً  ي����دخ����ر  ل  �مل���ك���ت���ب  �أن 
�إذ  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  دع��م  �شبيل 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى �إق��ام��ة �ل��ع��دي��د من 
يخ�ش�س  �لتي  �ملماثلة  �لفعاليات 
للدفع  �جل��ه��ات  تلك  لدعم  ريعها 
وخدمة  �ل��ت��ق��دم  ن��ح��و  مب�شريتها 
�أن���ه نظم  �لإن�����ش��ان��ي��ة ..لف��ت��ة �إىل 
ل�شالح  �لكبري”  “�لقلب  ح��م��ل��ة 
جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان 
بح�شور عدد من �مل�شاهري وجنوم 
�لفن و�لإع��الم �لذي �أب��دو� تعاوناً 
�لفعاليات  ه��ذه  مثل  لدعم  كبري�ً 

�خلريية �لتي ينظمها �ملكتب.
وينظم �حلفل برعاية عدة جهات 
هي جلنة �أ�شدقاء �ملر�شى و�لقيادة 
و�أ�شباغ  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة 
للعقار�ت  و�لطنيجي  ن��ا���ش��ي��ون��ال 
وهيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 
يف �ل�شارقة ونادي �شيد�ت �ل�شارقة 
�لأمريكية  �ل�������ش���ارق���ة  وم���در����ش���ة 
�ل�شارقة  ومعهد  و�شجايا  �لدولية 
�حلفل  �أن  بالذكر  جدير  للرت�ث. 
�شهد جناحات يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة 
�شخ�شيات  ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب��ه  وذل������ك 
مميزة �أبدت تعاوناً كبري�ً لتحقيق 

�لنجاح.

••  ال�صارقة –الفجر:

�ملال  عبد�لرحمن  خ��ول��ة  بح�شور 
لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�شة 
�ل�شارقة وقع �أحمد �شعيد �جلرو�ن 
�ل�شت�شاري  �لعام للمجل�س  �لأمني 
على وثيقة �للتز�م مبر�عاة �ل�شن. 
يف  �ملجل�س  مبقر  �لتوقيع  وج���رى 
�أ�شماء  ب��ح�����ش��ور  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
�لتنفيذي  �ملكتب  مدير  �خل�شري 
مر�عية  مدينة  �ل�شارقة  لربنامج 
لل�شن وياأتي �لتوقيع يف �إطار تالقي 
لغايات  �ل���ش��ت�����ش��اري  �ملجل�س  دع��م 
تكامل  ع��ل��ى  و�حل���ر����س  �ل��وث��ي��ق��ة 
�لأدو�ر وت�شافرها يف ن�شر �لتوعية 
وذلك  �ملجتمع  فئات  ب��ني  ب��امل��ب��ادرة 
�ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق 
�ل�شارقة  ت��ك��ون  ب���اأن  �لعليا  للجنة 
مثلى  وبيئة  لل�شن  مر�عية  �إم���ارة 
فيها  �أعمارهم  بكافة  �لنا�س  لعي�س 

برفاهية.
وب�����ع�����د �ل�����ت�����وق�����ع �أك������������دت خ���ول���ة 
�ملجل�س  رئي�شة  �مل��ال   عبد�لرحمن 
�ملجل�س  وق����وف  ع��ل��ى  �ل���ش��ت�����ش��اري 
�لهادفة  �ملبادر�ت  لكافة  وم�شاندته 
و�ل����ت����ي ل���ه���ا �ل�����ش��ب��ق و�ل���ت���وج���ه يف 
�إيجابيا  و�نعكا�شها  �لم��ارة  خدمة 

تاأتي  على �خلدمات �ملقدمة و�لتي 
يف طليعتها مبادئ مر�عاة �ل�شن.

و�أ�شارت �ملال �إىل  �أن مبادرة مر�عاة 
�ل�����ش��ن ت��ع��د م���ن  م���ب���ادر�ت �خلطة 
�ل�شارقة  لربنامج  �ل�شرت�تيجية 
�لتابعة  ل��ل�����ش��ن  م���ر�ع���ي���ة  م��دي��ن��ة 
�ن�شمام  مل��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة 
للمدن  �لعاملية  �ل�شبكة  �ل�شارقة يف 
�ل�شن لذ� فاإن �ملجل�س لن  �ملر�عية 
لتحقق  رو�ف��ده��ا  تعزيز  يف  يتو�نى 

�أهد�فها.  
�جلرو�ن  �شعيد  �أحمد  �أ�شار  ب��دوره 
�إم���ارة  �أن  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
وتوجيهات  روؤى  بف�شل  �ل�شارقة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
ل���الحت���اد حاكم  �مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى 
�ل�شيخه  �شمو  وم��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لقا�شمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ق���ري���ن���ة 

كافة  وفرت  �هلل  �ل�شارقة حفظهما 
لالن�شمام  �أهلتها  �ل��ت��ي  �مل��ق��وم��ات 
لل�شن  �مل��ر�ع��ي��ة  �مل��دن  ع�شوية  �إىل 
�جلهودها  ت���ك���ام���ل  ب���ج���ان���ب  ه�����ذ� 
لتوفري مظلة متكاملة من �لرعاية 
و�خلدمية  و�لجتماعية  �ل�شحية 
�ملجل�س  �أن  �إىل  و�ملوؤ�ش�شاتية  لفتا 
وحموريا  �شريكا  يكون  �أن  ي�شعده 
�ل�شارقة  �لأ�شمى  �لهدف  لتحقيق 

�إمارة مر�عية لل�شن.

•• دبي –الفجر:

د�شنت جمعية د�ر �لرب، �أم�س قبل �لأول 
بحديقة  �ل�������ش���ع���ادة«،  »����ش���وق  �جل��م��ع��ة، 
يف  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  دب�����ي،  يف  زع��ب��ي��ل 
�خلريية  فعالياتها  ب��اك��ورة  يف  �ل��دول��ة، 
�ملجتمعية �خلا�شة ب� »عام ز�يد 2018 
�شركائها  م���ن  ع���دد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م«، 

وبع�س �لتجار.
وت��و���ش��ح ���ش��وق �ل�����ش��ع��ادة يف دب��ي بلوحة، 
ز�يد(،  بن  حممد  )�شكر�  عبارة  حملت 
�لتوقيع  �ل�����ش��وق �خل����ريي  ل����زو�ر  ي��ت��اح 
�ل�شكر  ع�����ب�����ار�ت  وت�������ش���ج���ي���ل  ع���ل���ي���ه���ا، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  و�لم���ت���ن���ان 
ن��ه��ي��ان، ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب��ن  حم��م��د 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي، 
�ل�شمو  �مل�شلحة، ترجمة لدعوة �شاحب 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س 
�ل�شكر  دب��ي، »رع��اه �هلل«، لتوجيه  حاكم 
خمتلفة  و�أ����ش���ك���ال  ب�����ش��ور  و�ل���ع���رف���ان 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد، 
ت��ق��دي��ر� ل��ل��ج��ه��ود �مل��خ��ل�����ش��ة و�ل���دوؤوب���ة 
�ل��ت��ي حققها  �ل�����ش��خ��م��ة،  و�لإجن��������از�ت 

�شموه على مد�ر �لأعو�م �ملا�شية.
�ل�����ش��ع��ادة ع��ب��د �هلل علي  ����ش���وق  �ف��ت��ت��ح 
�أحمد  ب��ح�����ش��ور  �ل��ف��ال���ش��ي،  ب���ن ز�ي�����د 
ب��ن دروي�����س �مل��ه��ريي، �مل��دي��ر �لتنفيذي 
لقطاع �لعمل �خلريي �خلريية بد�ئرة 
�ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي يف 
دبي، وحممد م�شبح �شاحي مدير �إد�رة 

�ل�شوؤون  د�ئ���رة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ريي��ة يف 
بدبي،  �خل�����ريي  و�ل��ع��م��ل  �لإ����ش���الم���ي���ة 
ن��ائ��ب رئي�س قطاع  �ل���زه���ر�ين،  وه�����ش��ام 
وعدد  �جلمعية،  يف  �ملجتمعية  �خلدمة 
�ل���دو�ئ���ر �حلكومية  �مل�����ش��وؤول��ني يف  م��ن 

ورجال �لأعمال.
و�أك��د عبد �هلل علي بن ز�ي��د �لفال�شي، 
�أن  �ل��رب،  د�ر  جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير 
��شتجابة  �أي�شا  ي�شكل  �ل�شعادة«  »�شوق 
ل���دع���وة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
�ل���وزر�ء، حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة، 
�حتفالية  فعاليات  تنظيم  ب��ع��دم  دب���ي، 
�ل���ذي يو�فق  ���ش��م��وه،  ذك���رى جلو�س  يف 

�ل����ر�ب����ع م���ن ي��ن��اي��ر ���ش��ن��وي��ا، يف �إط����ار 
�شموه،  عليه  يحر�س  �شنوي  تقليدي 
با�شم  �مل��ق��اب��ل،  يف  �شكر  حملة  و�إط����الق 
�ل�شعب �لإمار�تي، ملن كان له �أثر عميق 
يف حياتنا وخدمة وطننا وتعزيز تنميته 

و�زدهاره.
 ووفقا للفال�شي، ي�شم �ل�شوق �خلريي 
يف  �جلمعية  تنظمه  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين، 
ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �خل����ريي �ل��وط��ن��ي )عام 
متنوعا،  جت���اري���ا  حم���ال   50 ز�ي�������د(، 
و����ش���رك���ات جت���اري���ة حملية  ل���ع���الم���ات 
ون��ا���ش��ئ��ة، ويهدف  و�إق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة 
�إىل دع����م م�����ش��اري��ع �خل����ري و�لأع���م���ال 

وخارجها،  �ل���دول���ة  د�خ����ل  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
ويذهب ريعه ل�شالح �ل�شر�ئح �ملحتاجة 
و�إدخال  �لإن�شانية  �حل��الت  وم�شاعدة 

�ل�شعادة على قلوب �ملعوزين.
و�ألقى �ملدير �لتنفيذي لد�ر �لرب كلمة، 
خالل حفل �فتتاح �شوق �ل�شعادة، �أعرب 
وتقديرها  �جل��م��ع��ي��ة  ���ش��ك��ر  ع���ن  ف��ي��ه��ا 
ومنظميه  �خل������ريي  �حل������دث  ل����رع����اة 
و�مل�شاهمني يف �إجناحه و�مل�شاركني فيه 
�لفال�شي،  �هلل  عبد  وك���رم  و�حل�����ش��ور. 
دبي،  بلدية  م��ن  ك��ال  للجمعية،  ممثال 
�لإ���ش��الم��ي��ة و�لعمل  �ل�����ش��وؤون  ود�ئ�����رة 

�خلريي يف دبي.

ي�شكل  �ل�شعادة  �شوق  �أن  �لفال�شي  و�أكد 
ترجمة ل�شرت�تيجية د�ر �لرب، باعتبار 
�ل�شرت�تيجية  �مل��ح��اور  �أح���د  �ل�����ش��ع��ادة 
�جلمعية  ح��ر���ش��ت  ح��ني  يف  للجمعية، 
�لنا�شئة  لل�شركات  �لفر�شة  �إت���اح  على 
�لفر�س  لتوفري  �ل�شوق،  يف  للم�شاركة 
منتجاتها،  وبيع  وت��روي��ج  لت�شويق  لها 
بجانب دعم �لقطاع �خلريي �لإن�شاين 

يف �لدولة وخارجها.
وب���ني ه�����ش��ام �ل����زه����ر�ين، ن��ائ��ب رئي�س 
قطاع �خلدمة �ملجتمعية يف د�ر �لرب، �أن 
�ل�شوق يقدم ب�شائع ومنتجات متنوعة 
م��و�د غذ�ئية، مالب�س،  منها  وع��دي��دة، 
�إك�������ش�������ش���و�ر�ت، ك���ت���ب، �أل����ع����اب �أط���ف���ال، 
فيما  و�شو�ها،  ومطاعم،  �إلكرتونيات، 
ي�شم مناطق خم�ش�شة للعب و�لرتفيه 
لالأطفال، يف حني توفر �ملبادرة فح�شا 
ط��ب��ي��ا جم��ان��ي��ا ل�����رو�د �ل�����ش��وق، وتقدم 
ت��وزع بني وقت  ل���زو�ره،  هد�يا جمانية 

و�آخر خالل فرتة عمل �ل�شوق يوميا.
�مل�شت�شار  �ل��ت��م��ي��م��ي،  خ���ال���د  و�أو�����ش����ح 
�لإع��الم��ي ل��د�ر �ل��رب، �أن �ل��دخ��ول �إىل 
�شوق �ل�شعادة من بو�بة رقم 1 حلديقة 
زعبيل �لعامة يف دبي، وهو �أقرب �لطرق 
�إىل �ل�شوق �خلريي و�لإن�شاين، م�شري� 
لالأهايل  �أب���و�ب���ه  ف��ت��ح  �ل�����ش��وق  �أن  �إىل 
و�لر�غبني  و�مل��ح�����ش��ن��ني  و�مل��ت�����ش��وق��ني 
مب�شاعدة �ملحتاجني �عتبار� من �لثاين 
ع�شر من يناير �جل��اري، فيما ي�شتقبل 
�لر�بعة  �ل�شاعة  زو�ره يوم �جلمعة من 

حتى �لعا�شرة ليال.

•• ال�صارقة-وام:

�شلطان  ب���ن���ت  ب������دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  ق���ال���ت 
جمعية  ورئ���ي�������س  م��وؤ���ش�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
هو  �لإب���د�ع  �ن  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�شرين 
�ملجتمعات  ل��ت��ط��ور  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ح��رك 
جميع  ويف  �ل�������ش���ع���د  خم���ت���ل���ف  ع����ل����ى 
يعني  �لب��ت��ك��ار  ت�شجيع  و�ن  �مل���ج���الت 
�لق��ت�����ش��اد يف  وتن�شيط  �مل��ع��رف��ة  �إث����ر�ء 
�آن و�ح����د ح��ي��ث مل ي��ع��د خ���ي���ار� و�إمن���ا 
و�ملجتمعات  للحكومات  ملحة  ���ش��رورة 
�ل�شاعية لتح�شني موقعها على خريطة 
وت��ع��زي��ز قدرتها  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل���ع���امل 
�أننا  يف  ذل��ك  ويتجلى  �لتناف�شية  على 
�مل�شتقبلية  �ل�������روؤى  م��ع��ظ��م  �أن  جن���د 
و�خلطط  �لوطنية  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
على  ت�����ش��دد  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول  �لتنموية 
على  و�لب��ت��ك��ار  �لإب���د�ع  ت�شجيع  �أهمية 
و�أو�شحت  و�جلماعي  �لفردي  �مل�شتوى 
معظم  �أن  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ب�����دور  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لدول �لعربية ترّكز يف ��شرت�تيجياتها 

و�إطالق  �ملعريف  �لقت�شاد  �أهمية  على 
جمالت  يف  �لإب��د�ع��ي  للتفكري  �لعنان 
عدة مثل �لقت�شاد و�لطاقة و�لربجمة 
و�لإبد�ع  بالبتكار  �لهتمام  هذ�  ولكن 

مل ميتد للثقافة و�لفل�شفة.
�أد�رتها  نقا�شية  جل�شة  خالل  ذلك  جاء 
�لقا�شمي  �شلطان  بنت  ب���دور  �ل�شيخة 
�لر�بعة  �ل���دورة  فعاليات  �شمن  عقدت 
م���ن م���وؤمت���ر �ل��ن��ا���ش��ري��ن �ل���ع���رب �لتي 
�لعا�شمة على مد�ر  ��شت�شافتها تون�س 
ن��اق�����س فيها نخبة  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل��ي��وم��ني 
�لن�شر  ب�شناعة  و�ملهتمني  �لكّتاب  م��ن 
�أثر �لرقابة على �ملنتج �لفكري للكاتب 
�لتي حملت  �شارك يف �جلل�شة  �لعربي. 
 .. �لعربي  �ل��ع��امل  يف  “�لرقابة  ع��ن��و�ن 
�ل��ت��ع��ب��ري �لثقايف  �أ���ش��ك��ال  �ل��ق��ي��ود ع��ل��ى 
وتاأثريها على �لإبد�ع” كٌل من �لكاتب 
�ملبخوت  ���ش��ك��ري  �ل���دك���ت���ور  �ل��ت��ون�����ش��ي 
للرو�ية  �ل���ع���امل���ي���ة  ب���اجل���ائ���زة  �ل���ف���ائ���ز 
عن   2015 ل��ل��ع��ام  �ل��ب��وك��ر  �ل��ع��رب��ي��ة 
�للبنانية  “�لطلياين” و�لكاتبة  رو�يته 

�إميان حميد�ن �شاحبة رو�ية “باء مثل 
�مل�شري  و�ل�����ش��اع��ر  و�ل��ك��ات��ب  بريوت” 
�ينار�شون  وكري�شنت  �ل�شهاوي  �أح��م��د 
�ل��ن�����ش��ر يف �حتاد  رئ��ي�����س جل��ن��ة ح���ري���ة 
�لنا�شرين �لدوليني. و��شتهلت �ل�شيخة 
�جلل�شة  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن��ت  ب���دور 
�إىل  �أبرزها  كان  �لت�شاوؤلت  من  بجملة 
�أي مدى ميكن �أن تقف �لرقابة حائاًل 
بني �لإب��د�ع وحتقيق �لأه��د�ف �ملن�شودة 
..م�شتعر�شة  �لأدبية  �لأعمال  ور�ء  من 
ج���ان���ب���اً م���ن جت��رب��ت��ه��ا �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة يف 
�ملعرفة  و�إن��ت��اج  �ل��ك��ت��اب  �شناعة  جم��ال 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. ويف 
مد�خلة له خالل �جلل�شة �أ�شار �لكاتب 
�إىل  �ملبخوت  �شكري  �لدكتور  �لتون�شي 
�أن �لإمار�ت دولة توؤمن بحرية �لتعبري 
على  تعمل  رقابية  تعليمات  يوجد  ول 
�لإب��د�ع��ي��ة مقارنة  �مل���و�د  ح��ري��ة  تقييد 
..م�شيفا  �لعربية  �ل���دول  م��ن  بغريها 
ي�����ش��ع ن��ف�����ش��ه يف  �أن �ل���رق���ي���ب �أح���ي���ان���اً 
يف  ي�شهم  م��ا  ل��ه  حامياً  �ملجتمع  م��وق��ع 

ت��ق��ي��ي��د ح��ري��ة �لإب�������د�ع ل��ك��ن ه����ذ� �أمر 
�أن��ه متغرّي مع �لأزم��ان ومن حق  �أثبت 
ك��ل ك��ات��ب �أن ي��رتج��م �إب��د�ع��ه مب��ا ير�ه 
�أن  �أي  يكتب  ملا  وفّياً  يكون  و�أن  منا�شباً 
�لأ�شياء كما هي لكن يجب عليه  يكتب 
باحلرية  عميقاً  �إمياناً  يوؤمن  �أن  بد�ية 
�لفردية كونها حمرك جميع �حلريات 
و�ل��ت�����ش��ور�ت �ل��ف��ك��ري��ة و�مل��ع��رف��ي��ة. من 
�مل�شري  و�ل�شاعر  �لكاتب  وج��ه  جانبه 
�حلكومات  �إىل  دع���وة  �ل�شهاوي  �أح��م��د 
�لعربية باأن تلتزم بالقو�نني و�لأنظمة 
حرية  م�����ش��ام��ي��ن��ه��ا  يف  ك���ف���ل���ت  �ل����ت����ي 
�لب�������د�ع وم��ن��ح��ت �مل���ب���دع���ني جم���الت 
�أذهانهم  يف  ي��دور  عما  للتعبري  حيوية 
بالطرق �لتي تتنا�شب وطبيعة �لثقافة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ت���ي ي��ع��ي�����ش��ون ب���ه���ا دون 
يف  �ل�شهاوي  ول��ف��ت  �إخ���الل.  �أو  ت�شويه 
تلعبه  �ل���ذي  �ل����دور  �إىل  نف�شه  �ل��وق��ت 
�لت�شريعات و�لقو�نني �خلا�شة و�ملقّيدة 
للمو�د �لأدبية يف تر�جع حالت �لإبد�ع 
�شرورة  ..م���وؤك���د�ً  �لعربية  �لثقافة  يف 

�أن مي��ن��ح �مل��ف��ك��ر و�ل��ك��ات��ب ح��ري��ة طرح 
�لأفكار وت�شمني �إنتاجاته �لأدبية بلغة 

ير�ها منا�شبة و�شاحلة للقارئ. 
حميد�ن  �إمي���ان  �للبنانية  �لكاتبة  �أم���ا 
ن��ادي قلم فتحدثت عن  رئي�شة جمعية 
وقالت  �جلمعية  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �ل���دور 
�لنا�شر  ب����ني  ع���ف���وي���ة  ق��ط��ي��ع��ة  ي���وج���د 
جانب  �إىل  دورن���ا  يكمن  وهنا  و�ل��ك��ات��ب 
�لأدبية  و�ل��ن��و�دي  �لثقافية  �جلمعيات 
�لفجوة  ه��ذه  �شد  يف  �لبديلة  و�مل�����ش��ارح 
وتقريب �لقارئ �أكر �إىل عو�مل �لن�شر 
وما تت�شمنه ليكون مطلعاً على �مل�شهد 
على  وينبغي  متكامل  ب�شكل  �لإبد�عية 
�أن حت��ق��ق �إجن�����از�ت  خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات 
ملمو�شة على �أر�س �لو�قع ل �أن تقت�شر 
ع��ل��ى �ن��ت��ق��اد �ل��رق��اب��ة وح�����ش��ب ب��ل لبد 
بناء جيل  خ��الل  عليها من  نتحايل  �أن 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ن �أجل  ي���ق���ر�أ وي��ق��ات��ل يف 
حرية �لتعبري. من جانبه قال كري�شنت 
�ينار�شون �إن �حتاد �لنا�شرين �لدوليني 
ملتزم �لتز�ماً تاماً بحرية �لتعبري وهو 

جميع  يف  �لتحديات  من  �لكثري  يو�جه 
�لإ�شهام  �أن  �ليوم ونعتقد  �لعامل  �أنحاء 
ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن يف مت��ك��ني حرية  �ل��ف��ري��د 
طريق  ع��ن  و�حل���و�ر  و�لنقا�س  �لتعبري 
�لتقدير  ي�شتحق  �ملوؤلفني  �أعمال  ن�شر 
�لإر�دة  �لنا�شرين  �أن لدى  �إذ  و�حلماية 
يجب  وبينما  �ملطلق  �لتفكري  لتحدي 
علينا �حلفاظ على �مل�شّلمات �لتي يوؤمن 
نف�شح  �أن  �أي�شاً  علينا  ف��اإن  �ملجتمع  بها 

و�لأفكار  �جلديدة  �ملعرفة  �أم��ام  �ملجال 
“ يجب  �ينار�شون  و�أ���ش��اف  �جل��دي��دة. 
على �لنا�شرين �أن يكونو� على ��شتعد�د 
�ملجتمع  ير�شمها  �لتي  ملو�جهة �حل��دود 
�لتي  �لأع��م��ال  ن�شر  �ختيار  طريق  ع��ن 
�حلو�ر  من  نوعاً  ��دث  حتحُ �أن  �شاأنها  من 
و�ل���ن���ق���ا����س وت��ت��ي��ح لح���ق���اً �ل��ت��غ��ي��ري يف 
�ملهم  ومن  �ملطلقة  �لجتماعية  �لأفكار 
�أن يعمل �لنا�شرون مع بع�شهم �لبع�س 

وبال�شر�كة مع منظمات �أخرى لتحقيق 
ه���ذ� �ل���ه���دف«. و�أج���م���ع �مل�����ش��ارك��ون يف 
�لكبري  �لأث����ر  ع��ل��ى  �حل���و�ري���ة  �جلل�شة 
�لذي ترتكه �لرقابة �ملوؤ�ش�شية و�لذ�تية 
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �ل��ف��ك��ري  �ملنتج  على 
�لفكر  حرية  م��ن  �حل��د  �أن  موؤكدين   ..
يقلل فر�س و�شول �لدول �لعربية �إىل 
مبتغاها �ملتمثل يف معظم �لأحيان ببناء 

�قت�شاد معريف م�شتد�م.

»م�سريف ال�سحي« بعجمان ير�سم 
الب�سمة على وجوه الأطفال

توا�سل فعاليات بيت ال�سعر يف نواك�سوط �سمن مبادرة حاكم ال�سارقة

•• عجمان-وام: 

يف  �خلريية  �لإح�شان  جمعية  مع  بالتعاون  عجمان  يف  �ل�شحي  م�شريف  مركز  نظم 
عجمان فعالية لأيتام �جلمعية مبنا�شبة “عام ز�يد” وذلك مب�شاركة نحو 20 يتيما. 
�لعام  ب��د�أ  �مل��رك��ز  �إن  �ل�شحي  م��دي��رة مركز م�شريف  �ل�شام�شي  �ل��ف��ورة  م��رية  وق��ال��ت 
�جلديد بالتفاعل مع “عام ز�يد” 2018 بتنفيذ فعالية لإ�شعاد �لأيتام وت�شمنت قيام 
�لأطفال بغر�س �شتالت يف حديقة �ملركز �لطبي بجانب م�شابقات و�لر�شم على �لوجه 

وغريها من �لأن�شطة �لتي ر�شمت على وجوه �لأطفال �لأيتام �لبت�شامة. 

•• نواك�صوط-وام:

�لعام  ل��ه��ذ�  �ل��ث��ق��ايف  ب��رن��اجم��ه  نو�ك�شوط  يف  �ل�شعر  بيت  ��شتهل 
حممود  حممد  �ل�شاعر  �أحياها  �شعرية  �أم�شية  بتنظيم   2018
دحمان و�شط ح�شور كثيف من �جلماهري �لعامة ومن �شخ�شيات 

�أدبية ونخبوية.
ياأتي ذلك يف �إطار فعاليات �لبيت �لثقافية تنفيذ� ملبادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لدول  خمتلف  يف  �ل�شعر  ب��ي��وت  باإن�شاء  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 

�لعربية.

ودعم  �لثقافية  �لفعاليات  ����ش��ت��م��ر�ر  �إىل  �ل�شعر  ب��ي��وت  وت��ه��دف 
من  و�ل�شعر�ء  �ل�شعر  بجديد  �لثقافية  �ل�شاحة  ورف��د  �ل�شعر�ء 
يهتم  �لتي  و�لقرى  �ملدن  �شعرية خ�شو�شا  نقدية  وم��و�د  ق�شائد 

�شكانها بال�شعر.
ومت��ي��زت �لأم�����ش��ي��ة �ل�����ش��ع��ري��ة �حل��ا���ش��دة - �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا �ل�شاعر 
�أما�شي �لبيت ح�شور�  �أكر  �أحد  �ملامي - بكونها  �لأجم��د حممد 
�ملن�شق �لثقايف لبيت  �ل�شاعر حممد �ملحبوبي  جماهرييا. و�أعرب 
�ل�شعر يف نو�ك�شوط يف كلمته خالل �لأم�شية عن �شكره وتقديره 
لل�شعر  بيوت  �إن�شاء  مبادرته  على  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  ل�شاحب 

�لتي �شارت منار�ت تنوير يف �لوطن �لعربي.

�مل�شروع  �ملبادرة تعد خطوة ر�ئ��دة يف  �أن هذه  �إىل  و�أ�شار �ملحبوبي 
�لعربية  بالثقافة  للرقي  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  ت��رع��اه  �ل���ذي  �ل��ث��ق��ايف 

ودعمها مب�شاريع نوعية ل�شالح �ملبدعني.
دليل على جناح جتربة  �لأم�شية  لهذه  �لكبري  �أن �حل�شور  و�أك��د 

بيوت �ل�شعر و��شتقطابها لالهتمام.
لبيئته  ر�شمت خارطة  ق�شائد  �شبع  دحمان  وق��ر�أ حممد حممود 
�ل�شعرية وذلك من خالل ن�شو�س قمي�س يو�شف و�إىل �ملر�بطني 
�إىل  منها  ر�شالة  و  �ل�شعر  وهديل  �لفينيق  وطائر  �شنقيط  و�أن��ت 
هم  بني  �لق�شائد  هذه  م�شامني  وتنوعت  �ملر�يا  وحديث  �شديق 

�لوطن و�لأمة و�لهم �لذ�تي.

بدور القا�سمي: الإبداع هو املحرك الرئي�سي لتطور املجتمعات

برعاية قرينة حاكم ال�سارقة 

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة يقيم حفله الثقايف اخلريي ال�سنوي 21 يناير
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يوقع وثيقة 

اللتزام مبراعاة ال�سن

ريعه يذهب ل�سالح الأعمال الإن�سانية بالإمارات وخارجها

»دار الرب« تد�سن �سوق ال�سعادة بدبي مب�ساركة 50 �سركة حملية
•• ال�صارقة -وام:

�لتي  �ل�شنوية  �لبحرية  �لبيئة  تنظيف  حملة  جنحت 
�أقيمت للعام �لثامن على �لتو�يل �شمن مبادرة “ لأننا 
�لتي  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  مبادر�ت  �إح��دى   - “ نهتم 
�أطنان   6 جمع  يف   - للمتاحف  �ل�شارقة  هيئة  �أطلقتها 
�جلبيل  �شوق  مر�شى  ق��اع  من  و�ملخلفات  �لنفايات  من 

.
�ملتطوعة  �لفرق  قيادة  للمتاحف  �ل�شارقة  وتولت هيئة 
�شوق  منطقة  يف  �لول  �أم�س  �نطلقت  �لتي  �حلملة  يف 
�لبال�شتيكية  و�مل���و�د  �ملخلفات  �إز�ل���ة  و�شهدت  �جلبيل 
�أن��و�ع��ه��ا و�ل��ت��ي ت�شكل خ��ط��ًر� على  و�لأو���ش��اخ مبختلف 

�لأحياء �ملائية.
حول  �ل��وع��ي  ن�شر  نهتم” �إىل  “لأننا  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
�أهمية �ملحافظة على �لبيئة �لطبيعية يف �إمارة �ل�شارقة 
و��شتقطاب �أعد�د كبرية من �ملتطوعني للم�شاركة ون�شر 

�لوعي على �أو�شع نطاق �شمن �ملجتمع.
و�ل�شغار  �لعائالت  تعريف  خ��الل  من  �حلملة  وت�شعى 
على وجه �خل�شو�س لبناء جمتمع من �لأفر�د �لو�عني 
عليها  للمحافظة  ي�شعون  و�ل��ذي��ن  بالبيئة  و�ملهتمني 

وعلى نظافتها يف كل مكان ولي�س يف �ل�شارقة فقط.
�ل�شنوية يف كل  �لبحرية  �لبيئة  وتتوجه حملة تنظيف 
عام �إىل موقع جديد يف �ل�شارقة من �أجل �إز�لة كميات 
و�ملناطق  �لإم���ارة  �شو�طئ  من  و�لأو���ش��اخ  �ملخلفات  من 

�ملائية.
�أن��و�ع��ه��ا ب����دًء� م��ن �لأو�شاخ  وت�����ش��ك��ل �مل��خ��ل��ف��ات ب��ك��اف��ة 

و�نتهاًء  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  و�ل��ق��ط��ع  �مل��ن��زل��ي��ة  و�ل��ن��ف��اي��ات 
خطًر�  و�ل�شيار�ت  �ل��در�ج��ات  مثل  �لكبرية  بالأغر��س 
ك��ب��رًي� ي��ه��دد ح��ي��اة �مل��خ��ل��وق��ات و�ل��ك��ائ��ن��ات �إ���ش��اف��ة �إىل 

تاأثريها �ل�شلبي على �شورة �لإمارة.
لالأحياء  �ل�شارقة  مربى  �أم��ني  �ل�شام�شي  ر����ش��د  وق��ال 
“ لأننا نهتم  �ملائية : �إن مبادرة �مل�شوؤولية �لجتماعية 
�أفر�د  ت�شجع  �لتي  �لأن�شطة  م��ن  �لكثري  تت�شمن   “
م�شري�   .. بهم  �ملحيطة  بالبيئة  �لهتمام  على  �ملجتمع 
�أ�شكالها  بكافة  و�ملخلفات  و�لنفايات  �لأو���ش��اخ  �أن  �إىل 
�حلية  للكائنات  بالن�شبة  �لأهمية  بالغة  م�شكلة  متثل 

ومنهم �لب�شر.
�لعام  لهذ�  �لبحرية  �لبيئة  تنظيف  حملة  �إن  و�أ�شاف: 
رك����زت ع��ل��ى �إز�ل�����ة �لأو����ش���اخ و�مل��خ��ل��ف��ات م��ث��ل �ل�شباك 
و�ل��ت��ي رميت يف  و�لأق��ف��ا���س  �ل�شيد  وخ��ي��وط  �لقدمية 
�ملياه من قو�رب �ل�شيد .. لفتا �إىل �أن �حلملة �شاهمت 
يف �حلفاظ على �حلياة �لبحرية وقدمت �شورة �أف�شل 

للمنطقة باأكملها.
هيئة  ع��ام  مدير  عطايا  منال  �شعادة  قالت  جهتها  من 
�ل�شارقة للمتاحف : �إن �لهيئة من خالل مبادرة “ لأننا 
نهتم “ ت�شاهم يف ن�شر ر�شالة بالغة �لأهمية حول �أهمية 

�حلفاظ على �لبيئة �لبحرية.
و�لرب  بالبحر  ي��رت��ب��ط  �لإم������ار�ت  ت��اري��خ  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
و�إرث  �ل��دول��ة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  �لعن�شرين  ول��ه��ذي��ن 
نن�شر  �أن  لنا  بالن�شبة  �ل�����ش��روري  م��ن  ول��ذل��ك  �أبنائها 
�لوعي يف �ملجتمع حول �أهمية حماية �لطبيعة يف �لعامل 

من حولنا.

» تنظيف البيئة « ت�ستخرج 6 اأطنان خملفات من 
قاع مر�سى �سوق اجلبيل بال�سارقة
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•• ال�صارقة-الفجر:

دع���ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة مل�����ش��رية فر�شان 
�إح������دى م����ب����ادر�ت جمعية  �ل����وردي����ة،  �ل��ق��اف��ل��ة 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، �ملعنية بن�شر وتعزيز 
�ملبكر  �لك�شف  و�أهمية  �لثدي،  ب�شرطان  �لوعي 
عنه، �لفر�شان و�لفار�شات �لر�غبني بالن�شمام 
تنطلق  �ل��ت��ي  �لثامنة،  �ل�شنوية  م�شريتها  �إىل 
6 مار�س  28 فرب�ير وحتى  خالل �لفرتة من 

�ملقبلني.
للم�شرية،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وت�شتهدف 
�لفر�شان و�لفار�شات �لذين يتحلون بروح �لعمل 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  بقيمة  وي��وؤم��ن��ون  �جل��م��اع��ي، 

 150 ��شتقطاب  �إىل  ت�شعى  حيث  و�لتطوعي، 
ممن  و�ملقيمني،  �ملو�طنني  من  وفار�شة  فار�شاً 
�ملجتمعية،  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  ع��ال��ي��اً  ح�����ش��اً  ميتلكون 

للم�شاركة يف م�شرية �لفر�شان 2018.
�أعمارهم  ت��ق��ل  ل  �أن  �ل��ف��ر���ش��ان  يف  وي�����ش��رتط 
�لدر�ية  �خل���ربة  ميتلكو�  و�أن  ع��ام��اً،   16 ع��ن 
�مل�����ش��رية جتوب  ك��ون  �ل��ف��رو���ش��ي��ة،  يف  �لكافيتني 
�خليول،  ���ش��ه��و�ت  على  �ل�شبع  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت 
20 كيلومرت�ً يف �ليوم �لو�حد تقريباً،  مبعدل 
يتطلب مهارة  ما  �أي��ام متو��شلة،   7 م��د�ر  على 
بدنية  ول���ي���اق���ة  �خل����ي����ول،  ت���روي�������س  ف��ائ��ق��ة يف 
توؤهلهم للم�شاركة يف �مل�شرية، و�شيخ�شع جميع 
�ملتقدمني �إىل �ختبار�ت فنية، تقام حتت �إ�شر�ف 

ن��خ��ب��ة م���ن �خل�����رب�ء و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جمال 
�لفرو�شية. ويف هذ� �ل�شدد قالت �شعادة رمي بن 
كرم، رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة مل�شرية فر�شان 
�لقافلة �لوردية: “تفخر دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لفرو�شية  بني  ما  يربط  عريق  ب��رت�ث  �ملتحدة 
وقيم �خل��ري و�ل��ع��ط��اء، �لأم���ر �ل��ذي يجعل من 
مثالية  فر�شة  �لوردية  �لقافلة  فر�شان  م�شرية 
�إيجابي  ب�شكل  بامل�شاهمة  �لر�غبني  لالأ�شخا�س 
يف خدمة �ملجتمع، �إذ يلعب �لفر�شان يف كل عام 
�مل�����ش��رية، وحتقيق  و�إجن����اح  دع���م  يف  ب����ارز�ً  دور�ً 
�ملجتمعي  �ل��وع��ي  ت��ع��زي��ز  يف  �ملتمثلة  �أه��د�ف��ه��ا 
كافة،  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لثدي، وت�شجيع  ب�شرطان 
رج�����اًل ون�������ش���اًء، وم��و�ط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني لزيارة 

�ل��ع��ي��ادة �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ر�ف��ق��ة ل��ل��م�����ش��رية، و�إج����ر�ء 
تقدمها  و�لتي  �ملر�س،  للك�شف عن  �لفحو�شات 

�لقافلة جمانا للك�شف للجميع«.
�لر�غبني  و�لفار�شات  �لفر�شان  جلميع  وميكن 
ت�شجيلهم  خطو�ت  �إكمال  �مل�شرية  يف  بامل�شاركة 
م����ن خ������الل �ل�����ر�ب�����ط �لإل������ك������رتوين �ل����ت����ايل: 
http://www .pinkcaravan .

وتنا�شد   ،ae/register/index.php
�لر�غبني  ل��ل��م�����ش��رية  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
بهدف  طلباتهم،  تقدمي  يف  بالإ�شر�ع  بامل�شاركة 
�للياقة  �ختبار�ت  لإج��ر�ء  �لكايف  �لوقت  توفري 
�ل��ب��دن��ي��ة، وم���ه���ار�ت �ل��ف��رو���ش��ي��ة، يف �ل��وق��ت �يل 
�أكدت فيه ر�شوم �لت�شجيل و�لبالغ قيمتها 250 

�لختبار�ت  تكاليف  لتغطية  �شتخ�ش�س  درهماً، 
و�لتقييم، ومعايري �ل�شالمة، وجتهيز �ملالب�س، 
�لفر�شان  يحتاجها  �لتي  �لأخ��رى  و�مل�شتلزمات 
و�خليول، و�لتي حتمل �شعار �لقافلة �لوردية يف 

م�شريتها �لثامنة.
ي���ذك���ر �أن م�����ش��رية ف��ر���ش��ان �ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة 
�ل�����ش��اب��ع��ة، �ل��ت��ي �أحُخ��ت��ت��م��ت يف م��ار���س م��ن �لعام 
وفار�شة،  فار�شاً   150 م�شاركة  �شهدت  �ملا�شي، 
�لفحو�شات  وفرت  �لتي  �ملتنقلة  �لعيادة  ر�فقو� 
�لطبية �ملجانية ل� 7483 �شخ�س من �ملو�طنني 
و�ملقيمني، منهم 6366 �مر�أة، و1117 رجاًل، 
“ماموغر�م”،  فح�س   2542 �شملت  و�ل��ت��ي 
�إ�شابة   12 ع��ن  �ل��ف��ح��و���ش��ات  ن��ت��ائ��ج  و�أ���ش��ف��رت 

ب�شرطان �لثدي، متت �إحالتها جلمعية �أ�شدقاء 
مر�شى �ل�شرطان لتوفري �لدعم �لطبي و�ملادي 

و�ملعنوي لها.
وجنحت �لقافلة �لوردية منذ �نطالقها يف �لعام 
�أكر من 1640 كيلومرت�ً يف  2011 يف قطع 
فار�س   500 مب�شاركة  �ل�شبع،  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت 
ووفرت  وم��ت��ط��وع��ة،  م��ت��ط��وع  و700  وف��ار���ش��ة، 
لأكر  �ملجانية  �لطبية  �ل�شريرية  �لفحو�س 
�ملو�طنني  م��ن  �شخ�س  و874  �أل����ف   48 م��ن 
 9643 بينهم  �لإم������ار�ت،  دول���ة  يف  و�مل��ق��ي��م��ني 
وذلك  وف��ت��اة،  �شيدة  و856  �أل��ف��اً  و38  رج���اًل، 
من خالل 578 عيادة ثابتة ومتنقلة، وبتكلفة 

درهم. مليون  �إجمالية بلغت 24 

•• ال�صارقة-الفجر:

خل�شت جتربة عملية نفذتها حملة 
للمجل�س  �لتابعة  �ل��ط��ف��ل،  �شالمة 
بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
�لقيادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  م�����وؤخ�����ر�ً، 
و�إد�رة  �ل�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
م���رك���ز ����ش���ح���ارى ب���ال�������ش���ارق���ة، �إىل 
�حتمال تعر�س %50 من �لأطفال 
ل��ال���ش��ت��در�ج م��ن �ل��غ��رب��اء، وه���و ما 
�لنف�شية  و�شالمتهم  حياتهم  يهدد 

و�جل�شدية ب�شكل مبا�شر.  
�أقيمت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ج��رب��ة  وت��وج��ه��ت 
“طفلك م�شوؤوليتك”،  حتت عنو�ن 
����ش���ح���ارى  م�����رك�����ز  ل�����الأط�����ف�����ال يف 
وردهة  �لألعاب،  بال�شارقة، مبنطقة 
��د ع�����دٌد من  �مل���ط���اع���م، ح��ي��ث ت��ق�����شّ
�ملتطوعني ��شتدر�ج �لأطفال لقيا�س 
للغرباء،  لال�شتجابة  تقبلهم  م��دى 

وحجم وعيهم بالأمان �لجتماعي.
�شارك  �لتي  �لتجربة  ه��ذه  وهدفت 
ذوي  ت�����ش��م��ن��و�  ط���ف���اًل   26 ف��ي��ه��ا 
�إىل  �لإعاقة و�لحتياجات �خلا�شة، 
رف���ع وع���ي �أول���ي���اء �لأم����ور �ملقيمني 
��شتدر�ج  ظ��اه��رة  جت���اه  �ل���دول���ة  يف 
�أ�شفارهم  خ��الل  خا�شة  �لأط���ف���ال، 
�أبنائهم  ق��درة  لتعزيز  ورح��الت��ه��م،  
�لغرباء،  م��ع  ب��ح��ذر  �ل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
للمطالب  �����ش���ت���ج���اب���ت���ه���م  وع��������دم 
بهدف  �إليهم  تقدم  �لتي  و�ملغريات 
�إك�شابهم  ع��ن  ف�شاًل  ����ش��ت��در�ج��ه��م، 
�مل�����ه�����ار�ت و�لأ����ش���ا����ش���ي���ات �ل���الزم���ة 
لتعزيز �شالمتهم يف �لأماكن �لعامة 
�لتعر�س  ع��ن��د  �ل��ت�����ش��رف  وك��ي��ف��ي��ة 

ملو�قف خمتلفة.
هنادي  من  كل  �لتجربة  يف  و�شارك 
�ملجل�س  �إد�رة  �ليافعي، مدير  �شالح 

بال�شارقة،  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
�مل���ن���ظ���م���ة حلملة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س 
�شالمة �لطفل، ونهلة حمد�ن، مدير 
�ملبادر�ت و�لأن�شطة باملجل�س �لأعلى 
�لبدو�وي،  وه��ن��د  �لأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون 
�لر�شيد،  وعمر  �لنف�شية،  �مل�شت�شارة 
�لتجربة،  ه����ذه  يف  �مل��م��ث��ل��ني  �أح�����د 
و�ل��ذي��ن ����ش��ت��خ��دم��و� ط��رق��اً وحياًل 
من  �لأط���ف���ال،  ل���ش��ت��در�ج  خمتلفة 
بينها تقدمي �لوعود ب�شر�ء �لألعاب 
�لتظاهر  �أو  ل���ه���م،  �حل���ل���وي���ات  �أو 
و�أ�شفرت  �أم��وره��م،  �أول��ي��اء  مبعرفة 
نتائج �لتجربة عن وقوع 13 طفاًل 
لال�شتدر�ج  �شحيًة   26 �أ���ش��ل  م��ن 
بينما رف�س بقية  �شاعات،   4 خالل 
�لأطفال �لتجاوب مع حيل وطلبات 

�مل�شتدرجني للذهاب معهم.
وح����ر�����ش����ت �حل���م���ل���ة ق���ب���ل �إج�������ر�ء 
�لأهل،  مو�فقة  �أخ��ذ  على  �لتجربة 
�أف����ع����ال  ردود  ح������ول  وت���وق���ع���ات���ه���م 
�لرف�س  �أو  بال�شتجابة  �أط��ف��ال��ه��م 
ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش����ت����در�ج، ل��ت��ق��دم هند 
�ل������ب������دو�وي ب���ع���ده���ا �ل����ع����دي����د من 
�ل���ن�������ش���ائ���ح ل����الأط����ف����ال �ل����ذي����ن مل 
و��شتجابو�  ب��ال��ت��ج��رب��ة  ي��ن��ج��ح��و� 
ل��ل��م�����ش��ت��درج��ني، ك��م��ا ع���ززت �لوعي 
تعليم  باأهمية  �لأم���ور  �أول��ي��اء  ل��دى 
�أط���ف���ال���ه���م ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت�����ش��رف عند 

�لتعر�س ملثل هذه �ملو�قف.
وقالت هنادي �شالح �ليافعي: تكمن 
وما  �لو�قعية  �لتجربة  ه��ذه  �أهمية 
خطرية  موؤ�شر�ت  من  عليها  ترتب 
ت��ق��دمي ر���ش��ال��ة و�أه����د�ف حملة  �إىل 
و�أ�شاليب  ب��ط��رق  �ل��ط��ف��ل  ���ش��الم��ة 
على  ق���ادرة  تفاعليًة،  �أك���ر  ج��دي��دة 
�أولياء  ترك �لأث��ر �لأك��رب يف نفو�س 
�لأم������ور و�لأط����ف����ال، وق��ي��ا���س ردود 

�أفعالهم حول جمموعة من �ملخاطر 
�ل���ت���ي ق���د حت��ي��ط ب��اأط��ف��ال��ه��م، �إىل 
جانب رفع م�شتوى م�شاهمة �لأهل 
يف توعية �أبنائهم بعدم �لتجاوب مع 
�ل�شليمة  �لتعامل  وط���رق  �ل��غ��رب��اء، 
تلحق  قد  ملو�قف  تعر�شهم  ح��ال  يف 

�لأذى و�ل�شرر بهم.
و�أ�شافت �ليافعي: “مل�شنا من خالل 
م�شاركتنا يف هذه �لتجربة �لو�قعية 
�لأطفال  م��ن  خمتلفة  �أف��ع��ال  ردود 
�أعمارهم  بغ�س �لنظر عن �ختالف 
وجن�شياتهم، �إذ �أن هناك �لعديد من 
�لأهايل و�لأطفال �لذين كان لديهم 
وعي كاٍف نحو هذ� �ملو�شوع ما �أدخل 
�لفرحة و�ل�شرور يف قلوبهم، يف حني 
و�جهنا �لكثري من �ل�شتياء و�حلزن 
��شتجاب  �ل����ذي����ن  �لأه���������ايل  ل�����دى 
على  و�أك���دو�  لال�شتدر�ج،  �أطفالهم 
تعزيز  ع���ل���ى  ت���رك���ي���زه���م  ������ش�����رورة 
�أطفالهم  ع��ن��د  �أك���رب  ب�شكل  �ل��وع��ي 
ليكونو� حا�شرين ملو�جهة مثل هذه 

�حلو�دث يف �مل�شتقبل«.
و�أ�شارت هنادي �ليافعي �إىل �أنه رغم 
متتع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�نت�شار  وق��ل��ة  ع���اٍل،  �أم���ان  مب�شتوى 
�لأطفال  �أو خطف  ��شتدر�ج  ظاهرة 

ف��ي��ه��ا، ف�����اإن ه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة مهمة 
�لوعي بني جميع �جلن�شيات،  لرفع 
ت�شافر  �لتي  �لأ���ش��ر  بني  وخ�شو�شاً 
بلد�ن  �إىل  �لإج������از�ت  ف���رتة  خ���الل 
�نت�شار�ً  �لظاهرة  ه��ذه  فيها  ت�شهد 
�إح�شاء�ت  �أن  م�شيفة  م��ل��ح��وظ��اً، 
�إىل  ت�شري  �ل��دول��ي��ة  �لعمل  منظمة 
�أن عدد �لأطفال �لذين يتم �لإجتار 
1.2 مليون  بهم �شنوياً يقدر بنحو 

طفل حول �لعامل. 
وتعتزم حملة �شالمة �لطفل تعميم 
نتائج و�أهد�ف هذه �لتجربة �لو�قعية 
على جميع �ملر�كز و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية 
�لتجربة  هذه  فيديو  وبث  بالطفل، 
يف �لقنو�ت �لتلفزيونية وعلى مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي، لتوعية �لأهل 
و�لأط����ف����ال ب��خ��ط��ورة �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�ل��غ��رب��اء و�ل��ع��و�ق��ب �ل��ت��ي ق��د تلحق 
ب���ه���م يف ح�����ال ع�����دم �إب�������الغ �أول����ي����اء 
�أم��وره��م ع��ن مثل ه��ذه �حل���الت �أو 
تو�جدهم  �أثناء  غرباء  مع  �لذهاب 

بعيد�ً عن عيون و�لديهم. 
�لتجربة  �أهمية  يوؤكدون  متحدثون 

يف رفع وعي �ل�شغار و�أولياء �لأمور
�شعادة �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي، 

قائد عام �شرطة �ل�شارقة

ق����ال ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء ���ش��ي��ف �ل����زري 
�شرطة  ع������ام  ق����ائ����د  �ل�������ش���ام�������ش���ي، 
�ل�شارقة: “متا�شياً مع روؤية �شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
تنظر  �لتي  �ل�شارقة،  حاكم  �لأعلى 
�لأمة  �أم��ل  باعتبارهم  �لأطفال  �إىل 
وم�شتقبلها �لو�عد، نويل يف �شرطة 
بق�شايا  ب��ال��غ��اَ  �ه��ت��م��ام��اً  �ل�����ش��ارق��ة 
يف  ج��ه��د�ً  ندخر  ل  حيث  �لطفولة، 
�شبيل �أن ينعم كل �شغارنا بال�شالمة 
ين�شاأو� يف  و�أن  �لنف�شية و�جل�شدية، 
بالأمل،  مفعمة  لهم  �شديقة  بيئة 
ي��ع��ي�����ش��و� ف��ي��ه��ا ح��ي��اة ه��ان��ئ��ة ملوؤها 

�ل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لطماأنينة«.
تعاوننا  “جاء  �ل�شام�شي:  و�أ���ش��اف 
�لتابعة  �لطفل،  �شالمة  حملة  م��ع 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  للمجل�س 
بال�شارقة، يف تنفيذ �لتجربة �لعملية 
حول ��شتدر�ج �لأطفال، من منطلق 
�إمي��ان��ن��ا ب��اأه��م��ي��ة ت��وح��ي��د ج��ه��ود كل 
موؤ�ش�شات  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  م���ك���ّون���ات 
مدين،  جمتمع  ومنظمات  ر�شمية 
لالإ�شهام يف �إز�لة �لعقبات �لتي تهدد 
عر�شة  وجتعلهم  �شغارنا،  �شالمة 
عليهم،  خ���ط���ر�ً  ت�����ش��ك��ل  مل���م���ار����ش���ات 

و�شعينا من خالل هذه �لتجربة �إىل 
�لأمور  و�أول��ي��اء  �لأ���ش��ر  �نتباه  لفت 
�إىل ظ��اه��رة ����ش��ت��در�ج �لأط���ف���ال يف 
�لأم���اك���ن �ل��ع��ام��ة، و�ل��ت��ع��ام��ل معها 

باهتمام �أكرب«.
عفاف �ملري، رئي�شة د�ئرة �خلدمات 

�لجتماعية بال�شارقة 
ق��ال��ت ���ش��ع��ادة ع��ف��اف �مل����ري، رئي�شة 
�لجتماعية  �خل������دم������ات  د�ئ����������رة 
هذه  م��ث��ل  ن��ت��ائ��ج  “�إن  ب��ال�����ش��ارق��ة: 
ق���ي���ا����س وعي  ت�����ش��ه��م يف  �ل���ت���ج���رب���ة 
�لق�شايا،  ه��ذه  مثل  جت��اه  �ملجتمع 
�لتوعية  �أ���ش��ال��ي��ب وط���رق  وحت��دي��د 
�ل�شحيحة، �إذ �أن هناك بع�س �لأهل 
متناق�شة  ن�شائح  يوجهون  �ل��ذي��ن 
باحرت�م  مب��ط��ال��ب��ت��ه��م  لأط��ف��ال��ه��م 
�حلديث  رف�������س  وع�����دم  �لآخ����ري����ن 
ذلك  غ��ري  لأن  ع��ل��ي��ه��م،  �ل�����ش��الم  �أو 
مناٍف للعاد�ت و�لتقاليد �ملجتمعية، 
�آخ����ر يطلبون  ول��ك��ن��ه��م م���ن ج��ان��ب 
�لغرباء  م���ع  �ل����ذه����اب  ع����دم  م��ن��ه��م 
يجعل  م��ا  لهم،  �ل�شتجابة  ورف�����س 
�ل��ط��ف��ل يف ح����رية م���ن �أم������ره حول 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذه �ملو�قف  ك��ي��ف��ي��ة 
�أغلب  يف  �ل��ن��ي��ة  ح�����ش��ن  ف��ي��ف��رت���س 
�لأح��ي��ان، �لأم��ر �ل��ذي قد ي�شهم يف 

ت�شهيل ��شتدر�جه«.
�لأهل  “يجب على  �مل��ري:  و�أ�شافت 
توعية �أطفالهم بالطرق �ل�شحيحة 
�ل��ت��ي تدعوهم  �لأ���ش��ب��اب  وت��و���ش��ي��ح 
ل��رف�����س �ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��غ��رب��اء، �أو 
�لهد�يا  ق��ب��ول  �أو  م��ع��ه��م،  �حل��دي��ث 
من  �ل���ش��ت��ئ��ذ�ن  وتعليمهم  م��ن��ه��م، 
�أو  �مل���در����ش���ني  �أو  �لأم��������ور  �أول�����ي�����اء 
�تخاذ  قبل  عنهم  �مل�شوؤول  �ل�شخ�س 
تعريفهم  ع����ن  ف�������ش���اًل  ق�������ر�ر،  �أي 
�لنقياد  وع���دم  �ل��رف�����س  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
للغرباء، مع �حلر�س على عدم زرع 

�خلوف و�ل�شك يف نفو�شهم«.
م���دي���ر مدينة  ع���ب���د�ل���ك���رمي،  م��ن��ى 

�ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية
قالت منى عبد�لكرمي، مدير مدينة 
�لإن�شانية:  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�����ش��ارق��ة 
�لتجربة  ه������ذه  �أه����م����ي����ة  “تنبع 
رمت  ك��ون��ه��ا  يف  �ل��ت��وع��وي��ة  �لعملّية 
و�ألقت  �ل�شاكنة،  �ملياه  ح��ّرك  حجر�ً 
�ل�������ش���وء ع��ل��ى ظاهرة  م���ن  م����زي����د�ً 
�لنتباه  �لأ���ش��ر  جميع  على  ينبغي 
قبل  من  �لأط��ف��ال  فا�شتدر�ج  �إليها، 
�لظو�هر  �أخطر  من  يعترب  �لغرباء 
�ل��ك��ث��ري من  م��ا يعقبها  �ل��ت��ي د�ئ��م��اً 
و�أمن  �شالمة  تهدد  �لتي  �ملمار�شات 
�لنف�شي  �ل�شعيدين  على  �شغارنا 

و�جل�شدي«.
يف  “نحر�س  عبد�لكرمي:  و�أ�شافت 
مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية، 
�إم����ارة �ل�شارقة  ومت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤي���ة 
�شديقة  بيئة  �إي��ج��اد  �إىل  �ل�شاعية 
لالأطفال، مبختلف فئاتهم �لعمرية 
و�جل�شدية،  �ل�����ش��ح��ي��ة  وظ��روف��ه��م 
ذوي  م��ن  �أطفالنا  وع��ي  تعزيز  على 
مبخاطر  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل  �لإع����اق����ة 
�ل�شتدر�ج �لذي قد يتعر�شون له يف 

�لت�شرف  وكيفية  �لعامة،  �لأم��اك��ن 
م��ع��ه يف ح����ال ح����دوث����ه، ون���رك���ز يف 
�لأطفال  ع��ل��ى  ك��ب��ري  وب�����ش��ك��ل  ذل���ك 
�لذين يعانون من �لإعاقة �لذهنية 
قدر�تهم  ل��ك��ون  �ل��ت��وح��د،  وح����الت 
�ل��ذه��ن��ي��ة ل ت��ت��ن��ا���ش��ب يف ك��ث��ري من 

�لأحيان مع �أعمارهم«.
هند �لبدو�وي، �مل�شت�شارة �لنف�شية

م�شت�شارة  �ل����ب����دو�وي،  ه��ن��د  ق��ال��ت 
من  �لتجربة  ه��ذه  “تعترب  نف�شية: 
قيا�س  عملية  يف  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ب��ادر�ت 
وع����ي �لأط����ف����ال ن��ح��و �ل����ش���ت���در�ج، 
�ل��غ��رب��اء لديهم،  وت��و���ش��ي��ح م��ف��ه��وم 
ومن خالل م�شاركتي فيها لحظت 
ب�����اأن ه���ن���اك ���ش��ق��ني م���ن �لأط����ف����ال، 
�لأول ميتلك قدر�ً كبري�ً من �لوعي 
�ملخاطر  ه����ذه  م��و�ج��ه��ة  ك��ي��ف��ي��ة  يف 
و�ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، و�ل��ف��ئ��ة �لأخ����رى 
بكيفية  ك�����اف  وع�����ي  ل���دي���ه���ا  ل��ي�����س 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��غ��رب��اء، وه��ن��ا يكمن 
دور �لأهل ب�شرورة توعية �أطفالهم 
بعدم �لجنر�ر نحو �ملغريات �ملقدمة 

من �لآخرين«.
و�أ�شافت �لبدو�وي: “هناك �لعديد 
�تباعها  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب  �ل���ط���رق  م���ن 
حل��م��اي��ة �أط��ف��ال��ن��ا م���ن �ل����وق����وع يف 
�ملخاطر ومنها تعريفهم ملن يلجاأون 
�أو  م��وق��ف  لأي  تعر�شهم  ح��ال��ة  يف 
�شعور  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  م�شكلة، 
�لك����ت����ف����اء ل���دي���ه���م و�لب����ت����ع����اد عن 
�إ�شعارهم بالنق�س من خالل حتديد 
و�إ�شباعها،  �لأ�شا�شية  �حتياجاتهم 
ت��دري��ج��ي��اً رغبتهم  ت��ق��ل  وم���ن ه��ن��ا 
وتتكون  �لكماليات،  على  باحل�شول 
من  حتميهم  �شليمة  ع���اد�ت  لديهم 
من  �ملقدمة  �ملغريات  نحو  �لندفاع 

�لغرباء«.

واملقيمني املواطنني  من  وفار�سة  فار�سًا  ت�سعى اإىل ا�ستقطاب 150 

»القافلة الوردية« تدعو الفر�سان لالن�سمام اإىل م�سريتها ال�سنوية الثامنة

بعد تنفيذها جتربة واقعية عنوانها »طفلك م�سوؤوليتك« يف ال�سارقة

الغرباء! من  لال�ستدراج  ال�سغار  % من  حملة �سالمة الطفل تك�سف تعر�س 50 

»اأمريكية ال�سارقة « تنظم جل�سة تعريفية لطلبة الدرا�سات العليا
•• ال�صارقة -وام: 

�ل�����ش��ارق��ة جل�شة  ن��ظ��م��ت �جل��ام��ع��ة �لم��ري��ك��ي��ة يف 
�ىل  �ملن�شمني  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��در����ش��ات  لطلبة  تعريفية 
بر�مج �ملاج�شتري يف �جلامعة لف�شل �لربيع 2018 
وللتو��شل مع �لأ�شاتذة وزمالئهم من �أع�شاء ر�بطة 

طلبة �لدر��شات �لعليا يف �جلامعة.
�لطلبة  �إط�������الع  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة  �جل��ل�����ش��ة  خ�����الل  مت 
وعمليات  �جل���ام���ع���ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ج��دي��ن 
لرب�مج  �ل�شل�س  لالنتقال  وم�شاعدتهم  �لت�شجيل 

�لدر��شات �لعليا.
و�و����ش���ح �ل��دك��ت��ور حم��م��د �ل��ط��ره��وين ن��ائ��ب وكيل 
�لعليا  �لدر��شات  لطلبة  �لعليا  للدر��شات  �جلامعة 
�جلامعة  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري  ب��ر�م��ج  �ىل  �لن�����ش��م��ام  �ن 
للم�شتقبل  ر�ئع  ��شتثمار  هو  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية 
ويفتح �لعديد من �شبل �لوظائف للطلبة من خالل 
تعزيز مهار�تهم �لبحثية وتوفري �ملعرفة �ملتقدمة يف 

جمال �ختيارهم.
�لعديد  ط���رح  �إىل  ت�شعى  �جل��ام��ع��ة  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
م��ن ب��ر�م��ج �ل���در�����ش���ات �ل��ع��ل��ي��ا �جل���دي���دة خ�شو�شا 

دولة  �ه��د�ف  للم�شاهمة يف  �لدكتور�ه  م�شتوى  على 
�لمار�ت يف تعزيز �لبحوث و�لتطوير و�مل�شي قدماً 

�ىل �قت�شاد قائم على �ملعرفة.
�أ�شبوعا  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة  �ل��رتح��ي��ب��ي��ة  �جل��ل�����ش��ة  وي��ت��ب��ع 
ك��ام��ل م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت��ه��دف مل�����ش��اع��دة طلبة 
�لبكالوريو�س و�لدر��شات �لعليا يف فهم نظام �أمريكية 
�ل�شارقة من خمتلف �لنو�حي وي�شتمل �لأ�شبوع على 
فعاليات �حتفالية د�خل �جلامعة وخارجها كجولت 
للطلبة  توعوية  وجل�شات  ودب��ي  �ل�شارقة  مدينة  يف 

و�آبائهم وع�شاء للطلبة وجولة يف مكتبة �جلامعة.
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•• الفجرية -وام:

لل�شباب بحر�س  �لفجرية  �أ�شاد جمل�س 
حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�����ش��رق��ي 
�لفجرية و�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد 
�لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن 
على دعمهما �مل�شتمر لل�شباب و�لأن�شطة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  و�مل�����ب�����ادر�ت 

�لإمارة.
جاء ذلك خالل جل�شة �لع�شف �لذهني 
لل�شباب  �لفجرية  جمل�س  نظمها  �لتي 
�أم�س �لأول يف جمل�س حبحب �ملجتمعي 
مع �شباب منطقة “ حبحب “ بالتعاون 
و�لتن�شيق مع موؤ�ش�شة �لفجرية لتنمية 
�ملناطق ومبادرة “ �ملجال�س �ملجتمعية “ 
لل�شباب  �لوطنية  �لأج��ن��دة  ل�شتعر��س 
و�لتعريف بدور جمال�س �ل�شباب �ملحلية 
ومهامها �لرئي�شية يف دعم قطاع �ل�شباب 

وتطويره �إىل جانب عر�س �أهم مبادر�ت 
“ مكتب �ل�شباب “ �لتابع لوز�رة �ل�شباب 
م�شتوى  على  �لقطاع  هذ�  تخدم  و�لتي 

�مل�شرف  �لهامور  عبد�هلل  وقال  �لدولة. 
على �ملجال�س �ملجتمعية �إن هذه �ملبادرة 
�لأفكار  ل��ت��ق��ري��ب  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ت�شكل 

�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��ع��رف��ة  �ل�شباب  ب��ني 
ت�شهم  مبادر�ت  عن  للبحث  يو�جهونها 

يف حلها.

من�شق  �لعطر  �شعيد  �أو���ش��ح  جهته  م��ن 
�ملجل�س  �أن  لل�شباب  �ل��ف��ج��رية  جمل�س 
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  وب���ت���وج���ي���ه���ات 

�ل��ف��ج��رية ودع�����م ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�أهمية  لتاأكيد  ي�شعى  �ل�شرقي  حمد  بن 
�مل��ع��ارف و�لأف��ك��ار بني  �مل�شاركة وت��ب��ادل 
ف��ئ��ة �ل�����ش��ب��اب م���ن خم��ت��ل��ف �مل��ن��اط��ق يف 
�ملبادرة  �أن هذه  �إىل  .. م�شري�  �لفجرية 
تهدف �إىل �للتقاء ب�شباب هذه �ملناطق 
�أفكارهم و�قرت�حاتهم للعمل  وم�شاركة 
فكر  على  قائمة  �شبابية  م��ب��ادر�ت  على 

�ل�شباب وطموحاتهم«.
�لتي  �لذهبي  �لع�شف  جل�شة  وتناولت 
من  حبحب  منطقة  �شباب  فيها  �شارك 
تو�جه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أه���م  �جلن�شني 
�ملناطق يف خمتلف  �ل�شباب يف هذه  فئة 
�ل���ت���ع���رف ع����ن قرب  �مل����ج����الت ك���م���ا مت 
ي�شاهم  مبا  �لفئة  ه��ذه  �حتياجات  على 
وتطويرها  �ل�شابة  �ل��ك��ف��اء�ت  �إب����ر�ز  يف 
وت���ق���دمي �ل���دع���م ل��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأث����ر 
�لإيجابي وتطوير قطاع �لعمل �ل�شبابي 

يف �إمارة �لفجرية.

•• ابوظبي -وام:

�كد معايل �للو�ء ركن طّيار فار�س خلف �ملزروعي 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س 
و�لرت�ثية – �أبوظبي �أن برنامج “�شاعر �ملليون” 
�أ�شبح ركيزة من ركائز �لثقافة �خلليجية و�لعربية، 
ويحُ�شاهم يف توثيق م�شرية �ل�شعر �لنبطي ودر��شته 
هذه  �أ���ش��ال��ة  ت��وؤك��د  تاريخية  وثيقة  وه��و  ون�����ش��ره 
�لأر�س �لطيبة وجذورها �لعريقة وقد �شّكل على 
�أدبية ثقافية عرّبت عن و�قع �حلياة  �ل��دو�م ثروة 

و�ملجتمع.
ج��اء ذل��ك خ��الل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي �ل��ذي عقدته 
�لثقافية  و�ل����رب�م����ج  �مل���ه���رج���ان���ات  �إد�رة  جل��ن��ة 
برنامج  �نطالق  مبنا�شبة  �م�س  �شباح  و�لرت�ثية 
على  غد  بعد  �لثامن  للمو�شم  �ملليون”  “�شاعر 

�شيبث  و�ل���ذي  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ل��ر�ح��ة  �شاطئ  م�شرح 
مبا�شرة عرب قناة �لم��ار�ت وقناة بينونة بح�شور 

�أع�شاء جلنة �لتحكيم.
�أن �نطالق  �مل��زروع��ي  �ل��ل��و�ء  و�أ���ش��اف ق��ال معايل 
�ملليون” يف  “�شاعر  ب��رن��ام��ج  م��ن  �ل��ث��ام��ن  �مل��و���ش��م 
�أجندٍة  �شمن  �أب��وظ��ب��ي،  �ل��ع��رب��ي  �ل�شعر  عا�شمة 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  للجنة  غنيٍة 
“عام   ،2018 �ل����ع����ام  م������د�ر  ع���ل���ى  و�ل����رت�ث����ي����ة 
من  و�ح��د  ل�شتذكار  مهمة  منا�شبة  ز�يد” يحُ�شّكل 
�ملنطقة  ب��ن��اء  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شيات  �أه���م 
وعطاء�تها  نجز�تها  محُ لإب����ر�ز  وف��ر���ش��ة  و�ل��ع��امل، 

�لالحمدودة.

من  �لعديد  �أطلقت  �أبوظبي  �م��ارة  �ن  �ىل  و�أ���ش��ار 
�مل���ب���ادر�ت و�مل�����ش��اري��ع �ل��رت�ث��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وذلك 
 2030 �ل�شاملة  �ملحُ�شتقبلية  ��شرت�تيجيتها  �شمن 
و�إدر�كاً من �لقيادة �لر�شيدة، ومن �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، لأهمية 
�ل�شتثمار يف �لإن�شان وتعزيز دوره يف �شون تر�ثه 
�لثقايف، ويف عملية �لنهو�س �حل�شاري و�لتنموي 

�ل�شاملة.
وذكر �أن �أجندة �أبوظبي �لثقافية تنطلق من �إدر�ك 
يف  و�شونه  �لثقايف،  �ل��رت�ث  تو�جه  �لتي  �ملخاطر 
لتعزيز  ي��ه��دف  ومب��ا  ك��ب��رية  ب�شرعة  يتغري  ع��امل 

جهود �حلفاظ على هوية وثقافة �شعب �لإمار�ت، 
كافة  لل�شباب يف  �لإبد�عية  �ل��روح  وت�شجيع  ودع��م 

ميادين �لثقافة.
و�كد �ن روؤية و��شرت�تيجية جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
تتمثل  باأبوظبي،  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
�لفخر  وم�شاعر  و�لن��ت��م��اء،  �ل��ولء  قيم  تعزيز  يف 
و�لعتز�ز، عرب ممار�شة �لرت�ث �لإمار�تي �لأ�شيل 
و���ش��م��ان ����ش��ت��د�م��ت��ه، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ قيم 

�ملوروث لدى �لأجيال �جلديدة.
“�شاعر �ملليون” جنح على مدى  و�كد �ن برنامج 
ثقافية، يف �أن يحُعيد �لعتبار �إىل �ل�شعر  مو��شم   8
وف��ن��ون �إل��ق��ائ��ه ب��اع��ت��ب��اره �أح���د �أه���م رك��ائ��ز تر�ثنا 

�لأ�شيل، يحُ�شاعده يف ذلك �رتكازحُه على قاعدة �شعبية 
و��شعة من حب �لنا�س له يف �جلزيرة �لعربية على 
�إب��ر�ز 384 موهبة  وجه �خل�شو�س، كما جنح يف 
�لنبطي،  �ل�شعر  و�إل��ق��اء  نظم  يف  حقيقية  �شعرية 
�أبوظبي  مدينة  هوية  على  �لوقت  ذ�ت  يف  م��وؤك��د�ً 

كملتقى �إقليمي وعاملي لالأ�شالة و�ملحُعا�شرة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��ي�����ش��ى ���ش��ي��ف �مل����زروع����ي نائب 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  رئي�س 
��شتعادة  ع��ل��ى  نعمل  �ن��ن��ا  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة 
نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �إرث 
�لقيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ����ش��ت��ج��اب��ًة  ث�����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
ون�شعى  ز�يد،  2018 عام  �لعام  باإعالن  �لر�شيدة 

�ل�����ش��ع��ري و�لح��ت��ف��اء برو�ئع  م��ن��ج��زه  �إح��ي��اء  �إىل 
�لثقافة  باأنه رجل  �إدر�ك��اً منا  ق�شيده، رحمه �هلل، 
و�لقائد  �لو�لد  ز�يد  تر�ثنا،  ور�عي وحامي  �لأول 
�لأدبية  �ل�شاحة  �إىل  �لذي قدم  و�ل�شاعر  و�حلكيم 
�لأ�شعار  �أروع  �ملا�شية  �لعقود  ط��و�ل  �لإم����ار�ت  يف 
�ل�شعر حتى  �لتي لم�شت عقول وم�شاعر جمهور 
�أ�شبحت جتربته �لأدبية يف �ل�شعر �لنبطي عالمة 
و�شورها  معانيها  وعمق  �شياغتها  باأ�شالة  فارقة 

�لإبد�عية �لفنية.
�ل�شعر  �أك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  �لعميمي  �شلطان  و�ك���د 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة  جل��ن��ة  يف 
و�لرت�ثية باأبوظبي �ن برنامج �شاعر �ملليون �أ�شبح 
�ل�شعر  جمال  يف  �ملبدعني  لل�شعر�ء  جاذبة  ة  من�شّ
�ل��ع��ام مميزة  ه��ذ�  م�����ش��ارك��ات  �أن  م��وؤك��د�  �لنبطي، 

جد�ً.

�سعيد بن طحنون يح�سر 
اأفراح ال�سبلي والرا�سدي

•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه مهنا 
�شعيد �ل�شبلي مبنا�شبة زفاف جنله “بدر” �إىل كرمية خليفة حممد �لر��شدي.

كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف قاعة �أفر�ح �لظاهر مبنطقة �لعني - عدد من 
وجمع  �لبالد  و�أعيان  و�ل�شباط  و�مل�شوؤولني  �ل�شخ�شيات  وكبار  �لقبائل  وجهاء 

من �ملدعوين و�ملهنئني وزمالء �لعري�س.
ت�شمن �حلفل عرو�شا فنية �شعبية منوعة �بتهاجاً باملنا�شبة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�أع��ل��ن��ت د�ئ����رة ج��م��ارك ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �طالق 
لتاأهيل  �أ�شا�س(  )برنامج  من  �لر�بعة  �ل��دورة 
�شابطا   12 وع���دده���م   ، �جل�����دد  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
�ملطلوبة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��رك��ي��ا 
�شهولة  �أك��ر  ب�شكل  �لوظيفية  مهامهم  لأد�ء 
�مليد�ين  �ل��ع��م��ل  �إىل  �ن�����ش��م��ام��ه��م  ب��ع��د  ودق����ة 
�ل��دك��ت��ور حممد  و�أك���د  �مل��ر�ك��ز �جلمركية.  يف 
ع��ب��د�هلل �مل��ح��رزي مدير ع��ام د�ئ���رة �جلمارك 
�أن �لد�ئرة ت�شعى دوماً  �إىل ��شتقطاب وتاأهيل 
�لكو�در �لب�شرية �ملتميزة خ�شو�شا من �شباط 
�جلمارك �لذي يعدون �شميم �لعمل �لفني يف 

موؤكد�  عمالئها  مع  �لأوىل  وبو�بتها  �لد�ئرة 
�أن مثل هذه �لدور�ت �لتخ�ش�شية �لتي ي�شرف 
يف  ومتخ�ش�شني  معتمدين  م��درب��ني  عليها 
���ش��ت�����ش��اه��م يف حت�شني  �جل����م����رك����ي   �ل���ع���م���ل 
�جلمارك  ل�شباط  �ملتوقعة  �ملخرجات  نوعية 
�إمتام  ومتنحهم �لقدرة على �لإملام و�لبدء يف 

�أعمال و�إجر�ء�ت �لتفتي�س �جلمركي. 
�أن���ه مت ت��ط��وي��ر �مل��ح��ت��وى �لكادميي  و�أو����ش���ح 
طر�أت  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  ملو�كبة  �ل���دورة  لهذه 
ع���ل���ى �ل���ع���م���ل �جل���م���رك���ي م����وؤخ����ر� ح���ي���ث مت 
�لقيمة  �شريبة  حول  تخ�ش�شية  دورة  �إ�شافة 
ودورة  �لد�ري  �ل��ف�����ش��اد  وم��ك��اف��ح��ة  �مل�����ش��اف��ة 
�لقيم  مفهوم  لرت�شيخ  �لوظيفي  �ل��ولء  عن 

تت�شمن  كما  �لوظيفية  و�ل��ه��وي��ة  �ملوؤ�ش�شية 
�لقانونية  بالت�شريعات  �لتعريف  �أ�شا�س  دورة 
�جلمركي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س  و�إج�����������ر�ء�ت  و�أح�����ك�����ام 
�لعلوم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �أن���و�ع���ه���ا،  مب��خ��ت��ل��ف 
�جلمركية كالقيمة و�لت�شنيف وقو�عد �ملن�شاأ 
و�لتفاقيات �لدولية كما ت�شمل �لدورة زيارة 
�لتابعة  �جلمركية  �مل��ر�ك��ز  لإح���دى  ميد�نية 
للد�ئرة بهدف  �إطالع �ملتدربني على �لأجهزة 
�جلمركي  �لتفتي�س  عمليات  يف  �مل�شتخدمة 

وكيفية ��شتعمالها.
ونوه �ملحرزي �إىل �أهمية �لتدريب و��شتمر�ريته 
تدريبية  ب��ر�م��ج  �أع����دت  �ل���د�ئ���رة  �أن  م���وؤك���د� 
من  يتمكنو�  حتى  �ل����دورة  ملنت�شبي  تكميلية 

�إجادة �أعمالهم �جلمركية و�شول �إىل حتقيق  
روؤي�����ة ور���ش��ال��ة �ل���د�ئ���رة �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �أمن 
وتي�شري  �لقت�شاد  و�زده���ار  �ملجتمع  وحماية 
جتارته. من جهتها قالت نورة �ل�شام�شي مدير 
حتر�س  �ل��د�ئ��رة  �أن  �مل�شاندة  �خل��دم��ات  �إد�رة 
�لتخ�ش�شية  �ل����دور�ت  ه��ذه  مثل  �إجن���اح  على 
�لإد�ري  �لتنظيمي  �مل�شتوى  كفاءة  خالل  من 
للقائمني عليها وتوفري كل متطلبات جناحها 
�ملادة  وطباعة  ورقيات  و  ومعد�ت  �أجهزة  من 
�لدورة  لنجاح  �ملكملة  و�ل��و���ش��ائ��ل  �لتدريبية 
مما �شي�شهم يف �إعد�د وتاأهيل �ملتدربني �جلدد 
�لتخلي�س  ب��اإج��ر�ء�ت  للقيام  �لكفاية  حد  �إىل 

�جلمركي و�لتفتي�س.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ق��ام �مل��ق��دم ع��ب��د�هلل �أح��م��د عي�شى ب��ن �شلمان 
�لعامة،  �لإع��الم و�لعالقات  �إد�رة  نائب مدير 
ميد�نية  ب����زي����ارة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ���ش��رط��ة  يف 
 2020 �ل����دويل  �إك�����ش��ب��و  ملكتب  ��شتطالعية 
�شباط  م��ن  وف��د  ير�فقه  �خليمة،  ر�أ����س   –
و�لعالقات  �لإع��الم  �إد�رة  ومدنيي  و�إعالميي 
�ل��ع��ام��ة ب�����ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ح��ر���ش��اً من 
ت��ع��زي��ز �لتعاون  ���ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى 
للتوجه  وف��ق��اً  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  م��ع 
وتطبيقاً  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ل�����وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة، وروؤي���ة 

�لإمار�ت 2021م. 

حيث كان يف ��شتقبال �لوفد �لز�ئر، �ل�شتاذة 
�لدويل  �إك�شبو  مكتب  مدير  �لغافري  عائ�شة 
�شرحاً  قدمت  �لتي  �خليمة،  – ر�أ�س   2020
�لدويل  �إك�شبو  فعالية  ح��ول  و�ف��ي��اً،  تعريفياً 
2020، �ملنظمة حتت �شعار “تو��شل �لعقول 
�أكرب  �إح����دى  ت��ع��د  و�ل��ت��ي  �مل�شتقبل”،  و���ش��ن��ع 
�شت�شيفها  �لتي  �ل��ب��ارزة  �ل��دول��ي��ة  �لفعالّيات 
عر�قًة،  و�أك����ره����ا   2020 ع����ام  يف  �ل���دول���ة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل����دو�ئ����ر  ك��اف��ة  ف��ي��ه��ا  وت�������ش���ارك 
�حلكومية و�لوطنية، وجتتذب ماليني �لزو�ر 
�شي�شتمر  �ل��ذي  �ملعر�س  �أجنحة  ل�شتك�شاف 
لفرتة �شتة �أ�شهر، ويحوي خالله �لكثري من 
ينّظمها  �لتي  �لثقافية،  و�لفعالّيات  �ملعار�س 
مئات �مل�شاركني من دول خمتلفة، وموؤ�ش�شات 

�أحمد  عبد�هلل  �ملقدم  وثمن  دولية.  و�شركات 
عي�شى بن �شلمان، و�لوفد �ملر�فق له، �جلهود 
�إك�شبو  فعاليات  ب��رن��ام��ج  تنظيم  يف  �مل��ب��ذول��ة 
�حلدث  ه���ذ�  ب����اأن  م���وؤك���د�ً   ،2020 �ل�����دويل 
فح�شب،  دب��ي  ي�شتهدف  ل  �ل�شخم،  �ل���دويل 
و�ملبتكرين  �مل��ل��ه��م��ني  ج��م��ي��ع  ي�����ش��ت��ه��دف  ب���ل 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة و�ل����ع����امل، م���ع �إب�����ر�ز 
و�ملتميزة،  �لفعالة  �لوطنية  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�لعقول  ت���و�����ش���ل  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��ه��م  �ل���ت���ي 
�لتعاون  روح  بث  خ��الل  من  �مل�شتقبل،  و�شنع 
و�ل�شر�كة، و�لعمل �لتطوعي، �لذي ي�شاعد يف 
حتقيق �لريادة و�لنجاح �شمن جمال �لتطوير 
�ملر�فق،  �لوفد  �أ�شاد  ومن جانبهم،  و�لبتكار. 
 ،2020 �ل����دويل  �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  بفعاليات 

�لذي يتناول عدة حماور مهمة هي: �لتنقل، 
و�ل���ش��ت��د�م��ة، و�ل��ف��ر���س �مل��ت��اح��ة، وذل���ك على 
ن��ط��اق ع��امل��ي غ��ري م�شبوق، م��ن خ��الل ح�شد 
�لتحديات  و�مللهمني ملجابهة  �لوطنية  �لقوى 

ومو�كبة �مل�شتجد�ت �لعاملية.
�مل��ي��د�ن��ي��ة، وج��ه��ت مديرة  ويف خ��ت��ام �ل���زي���ارة 
مكتب �إك�شبو �لدويل 2020 – ر�أ�س �خليمة، 
�لز�ئر  �ل��وف��د  �إىل  و�لتقدير  و�ل��ث��ن��اء  �ل�شكر 
�خل��ي��م��ة، مثمنة حر�شهم  ر�أ�����س  ���ش��رط��ة  م��ن 
على �مل�شاركة �لفعالة �شمن فعاليات معر�س 
2020 وتاأكيدهم على تقدمي �لدعم  �إك�شبو 
�ل����الزم لإب�����ر�ز �مل�����و�رد �ل��وط��ن��ي��ة ���ش��م��ن �أهم 
عاملياً،  عر�قة  و�لأك��ر  �لتطويرية  �لفعاليات 

وذلك �شمن نطاق �إمارة ر�أ�س �خليمة.

جمارك راأ�س اخليمة توؤهل موظفيها اجلدد بدورة » برنامج الأ�سا�س«

�سرطة راأ�س اخليمة يف �سيافة مكتب اك�سبو 2020 

جمل�س الفجرية لل�سباب ي�سيد بدعم القيادة الر�سيدة للمبادرات ال�سبابية

»�ســـاعــر املليون« ينطلـــق يف مو�سمـــه الثــامـــن غــــدا

افتتاح مركز الريف الطبي 
بحلته اجلديدة يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لطبي  �لريف  �فتتاح مركز  �ل�شحية عن  للرعاية  �لإم��ار�ت  �شركة  �أعلنت 
بحلته �جلديدة يف ر�أ�س �خليمة بح�شور �ل�شيخ حممد بن كايد �لقا�شمي 
مبكانة  �لطبي  �لريف  مركز  ويحظى  �لقت�شادية.   �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س 
ريادية يف جمال تقومي �لأ�شنان و�لعناية بالأ�شنان يف ر�أ�س �خليمة و�ملناطق 
�ملجاورة لها وميتلك ما يزيد على 20 عاما من �خلربة يف تقدمي �لعناية 
�مل�شتقل  �ملبنى  �لطبية بالأ�شنان وفقا لأعلى معايري �جلودة . ومت جتهيز 
 12 ب���  �خليمة  ب��ر�أ���س  �لنخيل  �ل��و�ق��ع يف منطقة  للمركز  �لتابع  �جل��دي��د 
من  يتكون  طبي  ك���ادر  �مل��رك��ز  يف  ويعمل  حديثة  وتقنيات  �أ���ش��ن��ان  كر�شي 
تقومي �لأ�شنان  يف  ومتخ�ش�شني  �أكفاء  �أطباء   10 منهم  متخ�ش�شا   20

و�أمر��س �للثة وطب �أ�شنان �لأطفال وطب �لأ�شنان �لعام.
�لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لنقبي  �ل�شايب  �لرحمن  عبد  �لفتتاح  ح�شر 
د�ئرة  ع��ام  مدير  �حلمادي  �أحمد  و�ملهند�س  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لقت�شادية 
�لأ�شغال و�خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة وكالن�شي بو مدير ��شرت�تيجية 
�لعمليات �ملوؤ�ش�شية يف “�إن �إم �شي” ور�فيندر� ر�أي مدير �ل�شوؤون �ملوؤ�ش�شية 

يف �إن �إم �شي .
“ رئي�س  �أو  “ كي بي بي  �لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�س  �أب��و كلل  ي��زن  وق��ال 
جمل�س �إد�رة �شركة �لإمار�ت للرعاية �ل�شحية : “ �إن مركز �لريف �لطبي 
بالأ�شنان يف  �لعناية  و�أك��ره��ا موثوقية يف جم��ال  �لأ�شماء  �أك��رب  ب��ات من 
�ل�شحة  وز�رة  مركز  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  موجها   .. �ل�شمالية”  �ملناطق 
�لالزم  �لدعم  �أ�شكال  كافة  تقدمي  على  �خليمة  ر�أ���س  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة 

�لأمر �لذي �شاعد على حتقيق هذ� �لإجناز. 
من جانبه �أعرب �لدكتور ديفاجن جاريو�ل �أخ�شائي تقومي �لأ�شنان ومدير 
مركز �لريف �لطبي عن �شعادته باإطالق مركز �لريف �لطبي �لذي يتمتع 

ب�شمعة طيبة يف جمال �لعناية بالأ�شنان وفقا لأرقى معايري �جلودة.
وقال : “ نحر�س على �ل�شتثمار يف �لتجهيز�ت و�لكو�در �لب�شرية بالتو�زي 
رفيعة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ل��ن��ا  يتيح  مب��ا  �ل��ط��م��وح��ة  �لتو�شعية  خططنا  م��ع 
�مل�شتوى يف �ملناطق �ل�شمالية ودخول مناطق جغر�فية جديدة مع مو��شلة 

�لنمو بقوة يف �أ�شو�قنا �لأ�شا�شية«. 
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الق�سية التنفيذية رقم 1474 ل�سنة 2017 

اإعالن حجز على العقار رقم 183 ن�سراً        
�أنه  حيث  �مل��ال  حممد  �أح��م��د  �هلل  عبد  حممد  عليه:  �ملحكوم  �إىل 
�ملجاز  مبنطقة  ملك   183 رق��م  �لعقار  على  �لتنفيذي  �حلجز  مت 
بال�شارقة ل�شالح �ملحكوم له بنك دبي �لتجاري لذ� قررت �ملحكمة 
د�ئرة �لتنفيذ �إخطاركم باحلجز على �لعقار �ملبني �أعاله يقت�شي 

عليكم �ملر�جعة خالل 15 يوم من تاريخ تبليغكم .
رئي�س قلم التنفيذ
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

المارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ
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اإعالن بالن�سر للم�ستاأنف �سددها
يف ال�ستئناف رقم 267 ل�سنة 2017م الأحوال ال�سخ�سية

�إىل �مل�شتاأنف �شدها: �شيخة جابر حممد �ل حنيتم �ملري نعلمكم باأن �مل�شتاأنف 
: حممد عبد�لرحيم  ح�شني �ل�شهالوي �آل علي . قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادي 
يف �لق�شية �ملدنية رقم 27 ل�شنة 2017 �لأحو�ل �ل�شخ�شية �ل�شارقة وقد حتدد 
هذه  مبقر  �شباحا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  مت��ام  يف   2018-1-29 جل�شة  لنظره 
�أو من ميثلكم  �لتف�شل باحل�شور  �ل�شرعية. لذ� يرجي  �لد�ئرة  �أمام  �ملحكمة 
قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر نظر �ل�شتئناف 
وفقا لأحكام �لقانون. ملحوظة ين�شر هذ� �لإعالن على نفقة �مل�شتاأنف دون �أية 

م�شئولية على �ملحكمة جتاه حقوق �لغري.
مدير الدعوى 

المارات العربية املتحدة

 وزارة العدل
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اعالن بالن�سر

   رقم  2018/184   
�ملنذر: �شجاد ح�شني �أمري ح�شني . �ملنذر �إليه: �يليت خلدمة �لليموزين ذ.م.م 
ميثلها �ل�شيد- جوزيف توما�س توما�س فيليات �أو�شيف.�عالن بالن�شر يف �نذ�ر 
عديل رقم 2018/1/4149. ينذر �ملنذر – �ملنذر �إليه باأد�ء مبلغ وقدره 64750 
�أربعة و�شتون �لف و�شبعمائة وخم�شون درهم وذلك خالل مدة �أق�شاها خم�شة 
�أيام من تاريخ ��شتالمه هذ� �لإنذ�ر و�إل �شي�شطر �ملنذر �آ�شفا �إيل �تخاذ كافة 
�لق�شائية  �ل��دع��اوى  �إق��ام��ة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت 
و��شت�شد�ر �أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل 

�ملنذر �إليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�آل  مكتوم  بن  ح�شر  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
م��ك��ت��وم م��دي��ر د�ئ����رة �إع����الم دب���ي �م�س 
ر�شميا فعاليات �لدورة �ل� 24 للمعر�س 
و�ت�شالت  �ل��رق��م��ي  ل���الإع���الم  �ل����دويل 
�لأقمار �ل�شناعية “ كاب�شات 2018 “ 
- �ملن�شة �لر�ئدة يف عامل �لبث و�لإنتاج 
�لرقمي  و�لإع�������الم  �مل��ح��ت��وى  وت���ق���دمي 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شناعية  و�لأقمار 

و�أفريقيا وجنوب �أ�شيا.
�أنحاء  يف  تفقدية  ب��ج��ول��ة  ���ش��م��وه  وق���ام 
�ملعر�س - �لذي يقام يف �لفرتة من 14 
�لتجاري  دب��ي  مركز  يف  يناير   16 �إىل 
كبار  ع��دد� من  �لتقى خاللها   - �لعاملي 
�ملنتجات  �أح��دث  على  و�طلع  �لعار�شني 
وتقدمي  و�لإن����ت����اج  �ل���ب���ث  ق���ط���اع���ات  يف 
و�لأقمار  �ل��رق��م��ي  و�لإع�����الم  �مل��ح��ت��وى 
�ل�شناعية. ومن بني �لأجنحة �لتي قام 
مكتوم  �آل  مكتوم  بن  ح�شر  �ل�شيخ  �شمو 
بزيارتها جناح دو حيث �طلع �شموه من 
خلدمات  �لرئي�س  نائب  �ملهيدب  �أحمد 
على  دو  يف  و�لتلفزيون  �لإعالمي  �لبث 
عمالئها  لتزويد  �ل�شركة  ��شرت�تيجية 
ب��اأح��دث �لتقنيات يف  يف دول��ة �لإم����ار�ت 

جم��ال �لبث �لإذ�ع���ي من خ��الل عر�س 
مميز بتكنولوجيا �لو�قع �ملعزز.

�ل��ذي يقام من على  ويحظى �حل��دث - 
�أك��ر من  �أي��ام - مب�شاركة  م��د�ر ثالثة 
�لإع����الم  ���ش��ن��اع��ة  يف  خ��ب��ري  �أل����ف   13
وي�شهم يف تعزيز فر�س �لبتكار و�لإبد�ع 
يف  �لتجارية  �ل�شفقات  �مت��ام  وت�شهيل 

�شوق �لإعالم وو�شائل �لرتفيه �ل�شمعية 
�ل�شرق  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  و�ل��ب�����ش��ري��ة 

�لأو�شط و�شمال �إفريقيا.
�لنائب  مريماند  ل��وه  تريك�شي  وق��ال��ت 
�لتجاري  دب��ي  مركز  يف  للرئي�س  �لأول 
�ل��ع��امل��ي : �إن����ه م���ن خ���الل ه���ذ� �حلدث 
�ل�شنوي �لكبري يهدف �ملركز �إىل توفري 

هذ�  يف  �ل�شناعة  خ���رب�ء  جتمع  من�شة 
�لقطاع �حليوي ومتكنهم من ��شتك�شاف 
�جلديدة  و�حل���ل���ول  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 
�مل��ح��ت��وى يف  وت��ق��دمي  �ملخ�ش�شة خل��ل��ق 
توقعات  �ملحتوى خا�شة يف ظل  موؤمتر 
بازدهار �شوق �لتلفزيون لي�شل �إىل 15 

مليار دولر بحلول �لعام 2021 .

�ملحتوى  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  �إن  و�أ����ش���اف���ت: 
�لعربي يف منو مطرد وقد ر�أينا �لعديد 
م����ن �ل���ع���ار����ش���ني ي�������ش���ارك���ون ل��ي�����س يف 
�لدويل وتكييفه ح�شب  �ملحتوى  تعديل 
�مل�شاهمة  يف  و�أي�����ش��ا  �ملحلية  �ملتطلبات 
عربي  حم���ت���وى  و�خ����ت����الق  �ب���ت���ك���ار  يف 
خ��ا���س ب��ه��م وه����ذ� مي��ث��ل خ��ط��وة كبرية 
وه���ام���ة ع��ل��ى ط��ري��ق ت��ق��دمي جمموعة 
خمتلفة من �لرب�مج �لتي يتفاعل معها 

�جلمهور.
“موؤمتر  م��ن  �ل��ع��ام  ه���ذ�  دورة  وت�شهد 
�ملحتوى” م�شاركة �أكر من 60 متحدثا 
م���ن ك���ب���ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �ل��ع��ام��ل��ني يف 
موؤ�ش�شات مرموقة مثل في�شبوك وهيئة 
ودبليو  فلك�س  و�آي  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة 
روتانا  وجمموعة  ت��رين  وي��و  �إي  دبليو 
�لإعالمية  فياكوم  و�شبكات  �لإعالمية 
�لدولية وترينر للبث و”كوت كوي�شت” 
و�شبكات  �لإخ���ب���اري���ة  �ل��ق��اه��رة  و���ش��رك��ة 
و�لذين  م��ي��دي��ا  وف��ريم��ان��ت  دي�شكفري 
يف  وي�����ش��ارك��ون  مهمة  بكلمات  �شيلقون 

�جلل�شات �لنقا�شية.
ومن �لن�شاطات �لتي ي�شت�شيفها �ملعر�س 
�أي�����ش��ا م��ن��ت��دى �مل��ح��ت��وى �ل��ع��رب��ي �لذي 
ي�شلط �ل�شوء على منو �ملحتوى �لعربي 

ودوره يف �ملنطقة ومن بني �ملتحدثني يف 
�لفعالية �آدم خو�جة مدير �لبتكار لدى 
�لعربية  ن��ت��ورك  ك���ارت���ون  ���ش��ت��ودي��وه��ات 
�لتنفيذي  �لرئي�س  حم�س  �أب���و  وخ��ل��ود 
وميدو  لب”  ف��ورم��ات  “�أر�ب  ل�شركة 
لدى  للرتفيه  �لتنفيذي  �ملدير  �شعبان 

بي �شي” م�شر. “�شي 
هام�س  على  تقام  �لتي  �لفعاليات  وم��ن 
م���ع���ر����س ك���اب�������ش���ات م����وؤمت����ر �لأق����م����ار 
�ل�شناعية و�لت�شالت �لتي ت�شم قائمة 
�ملتحدثني �مل�شاركني فيها خرب�ء رفيعي 
و�لت�شالت  �لبث  قطاعات  يف  �مل�شتوى 

�شعادة  يت�شدرهم  و�لبحرية  و�لطري�ن 
مدير  �لأحبابي  نا�شر  حممد  �لدكتور 
ع����ام وك���ال���ة �لإم��������ار�ت ل��ل��ف�����ش��اء �ل���ذي 

�شيلقى �لكلمة �لفتتاحية.
ب����دوره����ا ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ق��م��ة ج���ي يف �إف 
�شاتياليت �لتي جتمع �أحدث �لبتكار�ت 
�ملحتوى  ت�شكيل  يف  �ملبتكرة  و�لتوجهات 
�لعاملي خرب�ء حمليني ودوليني ملناق�شة 
�ل��ت��غ��ري�ت �لإي��ج��اب��ي��ة يف ق��ط��اع �لأقمار 

�ل�شناعية. 
وم���ن ب��ني �مل��ت��ح��دث��ني �مل�����ش��ارك��ني خالد 
�لف�شائية  �لبعثات  �أول  مدير  �لها�شمي 

لدى  �لتكنولوجية  �لإد�رة  و  و�ل��ع��ل��وم 
وكالة �لإمار�ت للف�شاء وخالد �لعو�شي 
مدير خدمات �لبث و�لف�شاء لدى هيئة 
مدير  ح�شان  ويا�شر  �لت�شالت  تنظيم 
و�لعديد  عرب�شات  ل��دى  �ل��ب��ث  عمليات 

غريهم.
ويو��شل كاب�شات دوره كاأحد �أبرز و�أكرب 
�لبث  قطاعات  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملعار�س 
و�لإن����ت����اج وت���ق���دمي �مل��ح��ت��وى و�لأع�����الم 
�لإل����ك����رتوين و�لأق����م����ار �ل�����ش��ن��اع��ي��ة �إذ 
و�خل���رب�ء يف  و�ل��ب��اع��ة  �مل�شرتين  يجمع 

�أنحاء �ملنطقة.

•• دبي -وام: 
�لإمار�ت  ومعهد  �لفطيم  جمموعة  م��ع  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  وقعت 
لل�شياقة �تفاقية لتفعيل وتعزيز “حمفظة �لهيئة للخري” بو�شفهم �شركاء 

يف هذه �ملحفظة.
ورئي�س  بالهيئة  �ملديرين  جمل�س  ع�شو  �مل��ال  عبيد  حممد  �لتفاقية  وق��ع 
�لتنفيذي  �ملدير  �لرئي�شي  ويو�شف  للخري  �لهيئة  ملحفظة  �لعليا  �للجنة 
ملعهد  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  باحل�شا  �شيف  �أح��م��د  وع��ام��ر  �لفطيم  مبجموعة 

�لإمار�ت لل�شياقة.
جمموعة  عزم  تعك�س  �لتفاقية  هذه  �أن  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  و�أك��دت 
ملحفظة  �لفّعالة  و�مل�شاندة  تعزيز  على  لل�شياقة  �لإم���ار�ت  ومعهد  �لفطيم 

قي�ّمة لدعم  �لهيئة للخري كونهم �شركاء يف �ملحفظة حيث يبذلون جهود�ً 
�ملحفظة من خالل مبادر�تهم �ل�شاعية للخري حملياً ودولياً و�لتي ترجمتها 

هذه �لتفاقية على �أكمل وجه.
و�أو�شحت هيئة �لطرق و�ملو��شالت �أنها قامت باإطالق 7 مبادر�ت رئي�شية 
حمطة  يف  تنفيذها  مت  �ل��ت��ي  �خلريية”  “�ل�شالمل  م��ب��ادرة  �شمنها  م��ن 
برجمان ملدة يوم و�حد بدعوة �جلمهور ل�شتخد�م �ل�شالمل �لثابتة مقابل 
 17 �ملبادرة عن م�شاركة  �أ�شفرت  �شارك وقد  �لهيئة بدرهم عن كل محُ تربع 
�ألفا و500 م�شارك حيث �شيتم تخ�شي�س �ملبلغ �لناجم عن �ملبادرة مل�شروع 
�إنارة منزل �أ�شرة فقرية �أو يتيم يف �شت دول هي �لفلبني وم�شر و�ل�شومال 
و�لبانيا و�شرييالنكا و�ل�شنغال موؤكدة �أنها ب�شدد �إطالق مبادر�ت �إن�شانية 

وخريية تليق مبكانة “عام ز�يد” ل� 2018.

•• دبي -وام:

وفرت هيئة �ل�شحة بدبي - للمرة �لأوىل - خدمة تو�شيل �لتغذية �لأنبوبية 
�إىل �ملنازل وهي �خلدمة �ملخ�ش�شة للمر�شى �لذين �أجرو� عمليات جر�حية 
دون  �ل�شحية  ظروفه  حتول  من  وكل  �لهمم  و�أ�شحاب  �ل�شن  وكبار  كربى 
تناول �لغذ�ء بالطريقة �ملعتادة من �ملتعاملني مع �لهيئة. جاء ذلك مبوجب 
ميدل  “نيوتري�شيا  �شركة  مع  �م�س  �لهيئة  �أبرمتها  �لتي  �لتفاهم  مذكرة 
�ي�شت” �لعاملية و�ملتخ�ش�شة يف �لتغذية �ل�شحية و�أغذية �ملر�شى ومكمالت 
�لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقطامي  حممد  حميد  معايل  وقعها  و�لتي  �لغذ�ء 
ميدل  “نيوتري�شيا  �شركة  مدير  حمزة  وو�ئ��ل  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �ملدير 

�ي�شت«.
ومبوجب �ملذكرة �شتوفر هيئة �ل�شحة بدبي كثري� من وقت وجهد �ملر�شى 

على  للح�شول  م�شت�شفياتها  �إىل  يتو�فدون  ممن  معها  �ملتعاملني  وجمهور 
من  منازلهم  �إىل  �لتغذية  �شت�شل  حيث  �شهري  ب�شكل  �لأنبوبية  �لتغذية 
�لتغذية  و�إد�رة  �إ�شر�ف طبي من قبل �لخت�شا�شيني  �ملورد مبا�شرة وحتت 
�أ�شر  �لتوريد وتثقيف  ملتابعة عملية  �لعالجية ف�شال عن توفري ممر�شات 
�خلدمة  من  لال�شتفادة  �ملثلى  �لطرق  �إىل  وتوجيههم  و�إر���ش��اده��م  �ملر�شى 

�جلديدة.
تويل  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �أن  �مل��ذك��رة  توقيعه  عقب  �لقطامي  معايل  و�أك��د 
ب�شكل  وتعمل  �هتمامها  جل  منهم  �ملر�شى  خا�شة  معها  �ملتعاملني  جمهور 
متو��شل للتخفيف من �أية �أعباء تقع عليهم نتيجة ظروفهم �ل�شحية منوها 
“�شحة دبي” تتبنى تنفيذ �شل�شلة من �خلدمات �لطبية و�لجتماعية  باأن 
�لتي تعتمد على تو�شيل �خلدمة نف�شها �إىل منازل �ملتعاملني ويف مقدمتهم 

كبار �ل�شن و�أ�شحاب �لهمم.

»�سحة دبي« توفر خدمة تو�سيل التغذية الأنبوبية ملنازل املر�سى»الفطيم« والإمارات لل�سياقة يدعمان حمفظة طرق دبي للخري

ح�سر بن مكتوم يفتتح املعر�س الدويل لالإعالم الرقمي وات�سالت الأقمار ال�سناعية

»الهالل« يوقع اتفاقية لبناء و�سيانة ف�سول درا�سية يف اليمن

.. فيما �شتتوىل موؤ�ش�شة بن ثابت 
للمقاولت و�لتجارة �لعامة تنفيذ 

�مل�شروع.

يف م���در����ش���ة �ل��ع��و���ش��ة ي��ع��د �أح���د 
وتتبناها  ت��رع��اه��ا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع 
�لأعمال  �شل�شلة  ���ش��م��ن  �ل��ه��ي��ئ��ة 

و�ل���ت���ي تعتزم  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة 
���ش��ي��ان��ت��ه��ا و�إع��������ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا مع 
�لإن�شاين لأهايل  �لدعم  مو��شلة 

توقيع  �أث����ن����اء   - �مل���ه���ريي  و�أك������د 
ت�شييد  م�����ش��روع  �أن   - �لت��ف��اق��ي��ة 
�لدر��شية  �لف�شول  تاأهيل  و�إع��ادة 

�إىل  م�شري�   .. �شبوة  يف  �لتنموية 
�لعديد  حاليا  تبحث  �لهيئة  �أن 
�خلا�شة  و�مل�شاريع  �لدر��شات  من 

•• �صبوة -وام:

وق���ع���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
�تفاقية  �لأول  �أم�����س  �لإم���ار�ت���ي 
م��ع مكتب �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
لبناء  �ل��ي��م��ن��ي��ة  ���ش��ب��وة  حم��اف��ظ��ة 
�لف�شول  م�����ن  ع������دد  و����ش���ي���ان���ة 
�ل��در����ش��ي��ة مب��در���ش��ة �ل��ع��و���ش��ة يف 
مديرية ن�شاب وذلك يف �إطار دعم 
�لهيئة �ملتو��شل لقطاع �لتعليم يف 

جميع �ملناطق �ليمنية �ملحررة.
.. حم��م��د �شيف  �لت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
�لهالل  ف���ري���ق  رئ���ي�������س  �مل����ه����ريي 
�لإم����ار�ت����ي يف حمافظة  �لأح���م���ر 
�شبوة وحممد علي ملل�س مدير عام 
مكتب �لرتبية و�لتعليم باملحافظة 

و�شكان �ملحافظة.
من جانبه توجه حممد علي ملل�س 
بال�شكر على �جلهود �لتي تبذلها 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
يف �إط���ار �ل��دع��م و�له��ت��م��ام �لذي 
لعموم  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ت���ول���ي���ه 
�مل���ح���اف���ظ���ات �ل��ي��م��ن��ي��ة �مل����ح����ررة 
���ش��ب��وة .. لفتا  خ��ا���ش��ة حم��اف��ظ��ة 
�مل��رج��وة من  �لفو�ئد  �أه��م  �أن  �إىل 
�مل�شروع هي �إعادة مدر�شة �لعو�شة 
بعد  �لتعليمية  �ملن�شاآت  ل�شل�شلة 
ع��ام��ني م��ن خ��روج��ه��ا ع��ن �لعمل 
تدمري  م��ن  ل��ه  ماتعر�شت  ج���ر�ء 
ملي�شيا  �شنتها  �لتي  �حلرب  �أثناء 
�حلوثي �لنقالبية على �ملحافظة 

�ليمنية مطلع 2015.

انطالق التمرين امل�سرتك »الحتاد احلديدي 6« بني الإمارات واأمريكا •• اأبوظبي -وام: 

�نطلقت �م�س على �أر�س �لدولة فعاليات �لتمرين �مل�شرتك 
�لإمار�تية  �ل���ربي���ة  �ل���ق���و�ت  ب���ني   »6 �حل���دي���دي  »�لحت������اد 

و�جلي�س �لأمريكي و �لذي ي�شتمر ملدة �أ�شبوعني. 
�ل���ع���الق���ات بني  وي���ه���دف �ل��ت��م��ري��ن �إىل ت��ط��وي��ر وت���ع���زي���ز 
�لع�شكرية  وتبادل �خلرب�ت  �لتدريبات  �لدولتني من خالل 
وتوطيد  �جلانبني  لدى  �لقتالية  و�جلاهزية  �لكفاءة  لرفع 
�لعالقات �لدولية ل�شقل وتطوير مهار�ت منت�شبي �لقو�ت 
يف  �لحرت�فية  �إىل  للو�شول  �لقتالية  �لكفاءة  ورفع  �لربية 

�أد�ء �ملهام. 
�مل�شرتكة  �لتدريبية  �لربية  �ل��ق��و�ت  وب��ر�م��ج  خطط  وت��اأت��ي 
مهار�ت  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ب��ادل  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  م��ع 
وفق  �لقتالية  �جلاهزية  م�شتوى  ورف��ع  منت�شبيها  وك��ف��اءة 
�ملتبادلة  �خل��رب�ت  من  لال�شتفادة  �لقتالية  �لأنظمة  �أح��دث 
وتعزيز �لتعاون �لدويل يف جمال �لعمليات �مل�شرتكة و�شوًل 
�ملن�شود يف مو�جهة �لتحديات و�لأزمات  �إىل حتقيق �لهدف 
�لتي ي�شهدها �لعامل �ليوم. وقد ��شتحُكملت كافة �ل�شتعد�د�ت 
�خل��ا���ش��ة ب��ال��ت��م��ري��ن �مل�����ش��رتك ك��م��ا �ك��ت��م��ل و���ش��ول �لقو�ت 
�لمريكية �مل�شاركة يف �لتمرين و�لذي يحُعد �لأبرز يف �ملنطقة 

و�لأكرب م�شاركة من قبل �جلانبني. 

ال�سفرية لنا ن�سيبة تتمم فرتة رئا�ستها لـ تنفيذي الأمم املتحدة للمراأة
•• نيويورك-وام: 

ن�شيبة  زك�����ي  لن�����ا  ����ش���ع���ادة  �أمت������ت 
�ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى �لأمم 
للمجل�س  رئ��ا���ش��ت��ه��ا  ف���رتة  �مل��ت��ح��دة 
�ملتحدة  �لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لإد�ري����ة  �لهيئة  بو�شفها  ل��ل��م��ر�أة 
�ملكر�شة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ل���ك���ي���ان 
ل��ل��م�����ش��او�ة ب��ني �جل��ن�����ش��ني ومتكني 
يف  �ملحرز  بالتقدم  و�لتعجيل  �مل��ر�أة 
�أنحاء  �حتياجاتهن يف جميع  تلبية 
�لعامل و�أكدت �شعادتها - يف ت�شريح 
لها بهذه �ملنا�شبة - �أن عام 2017 
�ملجل�س  لعمل  بالن�شبة  ه��ام��ا  ك��ان 
�ملتحدة  �لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ع��ت��م��اد �خلطة  ل���ل���م���ر�أة ح��ي��ث مت 
للفرتة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
حتدد  و�ل����ت����ي   2021-2018
�ملتحدة  �لأمم  ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  م�����ش��ار 

�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة �لأمم 
 2017 عام  ط��و�ل  للمر�أة  �ملتحدة 
�لإمار�ت  دول��ة  �شكر  عن  معربة   ..
�لأع�شاء  و�ل���دول  �ل��زم��الء  جلميع 
�خل�شو�س  وج��ه  وعلى  و�مل��ر�ق��ب��ني 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن�����و�ب 
�لقيمة خالل عام  �إ�شهاماتهم  على 

.2017
فومزيلي  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  ووج����ه����ت 
مالمبو- نغكوكا �ملديرة �لتنفيذية 
للهيئة وجان لوك �أمني �ملجل�س على 
دعمهما �مل�شتمر طو�ل فرتة رئا�شة 

�شعادتها للمجل�س �لتنفيذي.
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  وه���ن���اأت 
باجيفيت�س  �إيفانا  �شعادة  �جلديدة 
جلمهورية  �ل���د�ئ���م  �مل��م��ث��ل  ن��ائ��ب��ة 

�جلبل �لأ�شود لدى �لأمم �ملتحدة.
ن�شيبة  لنا  �ل�شفرية  �شعادة  وكانت 
رئا�شتها للمجل�س  قد قامت خالل 

�ملقبلة..  �لأرب����ع  لل�شنو�ت  ل��ل��م��ر�أة 
ب����اأن ت�شهد  م��ع��رب��ة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا 
م��و�ف��ق��ة �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي على 
للنهو�س  وم�شتد�مة  ق��وي��ة  خطة 

بولية هذه �لهيئة.
�لهيئة  م��ع  رحلتها  �أن  �إىل  ولفتت 
رئا�شتها  �نتهاء  مبجرد  تنتهي  لن 
للمجل�س �لتنفيذي للهيئة وتعهدت 
م�شاعي  وت��ع��زي��ز  دع����م  مب��و����ش��ل��ة 
�جلن�شني  ب����ني  �مل���������ش����او�ة  حت��ق��ي��ق 
�لأمم  م�شتوى  على  �مل���ر�أة  ومتكني 
�ملتعدد  �حل���و�ر  خ��الل  م��ن  �ملتحدة 
�لأط��ر�ف و�مل��ب��ادر�ت ذ�ت �ل�شلة يف 

دولة �لإمار�ت.
وق��د ع��ربت �شعادة لن��ا ن�شيبة - يف 
�شعود  نائبها  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  �لكلمة 
�ملتحدة  �لأمم  مقر  من  �ل�شام�شي 
�أول  رئا�شتها  �نتهاء فرتة  مبنا�شبة 
برئا�شة  ت�شرفها  عن  �لأول-  �أم�س 

�ملتحدة  �لأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بتي�شري   2017 ع����ام  يف  ل���ل���م���ر�أة 
�لرئي�شية  و�ل����ق����ر�ر�ت  �مل��ن��اق�����ش��ات 
ب�شاأن �خلطة �ل�شرت�تيجية للهيئة 
�إ�شافة   2021  -  2018 للفرتة 
للفرتة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا  �إىل 
هدفت  وق���د   2019  -  2018
ج��م��ل��ة ه���ذه �ل����ق����ر�ر�ت �إىل �إع����د�د 
لتحقيق  �أف�������ش���ل  ب�����ش��ك��ل  �مل��ن��ظ��م��ة 
عام  بحلول  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة 
تنفيذ  دع����م  ع���ن  ف�����ش��ال   2030
 2030 ع���ام  �أه����د�ف خ��ط��ة  جميع 
كما  �جلن�شاين.  للمنظور  �ملر�عية 
�لطابع  �إ�شفاء  يف  �شعادتها  �أ�شهمت 
�مليد�نية  �ل���زي���ار�ت  على  �ملوؤ�ش�شي 
�ملجل�س  ب��ه��ا  ق����ام  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ن��وي��ة 

�لتنفيذي للهيئة لعدد من �لدول.
وقد حققت دولة �لإمار�ت �إجناز�ت 
�مل�شاو�ة  حت��ق��ي��ق  جم����ال  يف  ه���ام���ة 

�مل����ر�أة على  ب��ني �جلن�شني ومت��ك��ني 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل ولطاملا 
�لد�عمني  �أح������د  ولز�ل��������ت  ك���ان���ت 
�ملتحدة  �لأمم  لهيئة  �لرئي�شيني 
ل����ل����م����ر�أة م���ن���ذ �إن�������ش���ائ���ه���ا يف ع���ام 
�لدعم  ه����ذ�  ت����وج  وق����د   .2010
بافتتاح دولة �لمار�ت بالتعاون مع 
مكتب  للمر�أة  �ملتحدة  �لأمم  هيئة 
�ت�شال تابع للهيئة يف �أبوظبي عام 
من  كرمية  برعاية  وذلك   2016
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 

�لتنمية �لأ�شرية.
ويتوىل �ملكتب - �لذي يعترب �لأول 
وتر�أ�شته  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه  م���ن 
�ل����دك����ت����ورة م������وزة �ل�����ش��ح��ي ك�����اأول 
�شمن  �ملن�شب  هذ�  تتقلد  �إمار�تية 

مهمة   - �ملتحدة  �لأمم  عمل  �إط���ار 
ت�شريع  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع���م���ل  ت���ع���زي���ز 
تقدمي  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة  �جل�����ه�����ود 
يف  و�لفتيات  �لن�شاء  �إىل  �خل��دم��ات 

كل مكان.
وق��د �أع��ل��ن��ت دول���ة �لإم�����ار�ت خالل 
للدورة  �مل�شتوى  �ل��رف��ي��ع  �لأ���ش��ب��وع 
�لعامة  �لثانية و�ل�شبعني للجمعية 
�شبتمرب  خ�����الل  �مل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
مالية  م�����ش��اه��م��ة  ت���ق���دمي  �مل���ا����ش���ي 
�أمريكي  دولر  مليون   15 قدرها 
�لثالث  م��دى  على  �لهيئة  مليز�نية 
مل�شاعدتها  وذل���ك  �ل��ق��ادم��ة  �شنو�ت 
�لهامة  ب��ولي��ت��ه��ا  �ل��ن��ه��و���س  ع��ل��ى 

�مل�شندة �إليها.
وقد عملت �لإمار�ت يف �إطار �أن�شطة 
 2013 ه�����ذ� �مل��ج��ل�����س م���ن���ذ ع�����ام 
هذ�  يف  كع�شو  عملها  و���ش��ت��و����ش��ل 

�ملجل�س حتى نهاية عام 2018.

�لرتبية  مكتب  ع���ام  م��دي��ر  و�أك����د 
تبني  �أن  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
للم�شروع �شهل على �أهايل �ملنطقة 
تعليم �أبنائهم ل�شيما مع متاعب 
�نتقال �لطالب بني �ملناطق لتلقي 

�لتعليم.
م��ن��وه��ا ب���اأن �مل�����ش��روع مي��ث��ل دعما 
�لعامة  ل���������الإد�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا 
يف  باملحافظة  و�لتعليم  للرتبية 
مع  ل�شيما  �ملن�شاأة  تاأهيل  �إع���ادة 
�ملتكررة  �ملنطقة  �أب��ن��اء  مطالبات 
خا�شة  �ملدر�شة  وترميم  ب�شيانة 
�لقت�شادية  �ل����ظ����روف  ه����ذه  يف 
موؤ�ش�شات  تو�جهها  �لتي  �ل�شعبة 

�لدولة وي�شهدها �ليمن.

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/10579/2017 �سكني 
�إىل �ملدعي عليه: �آدم حممد �بر�هيم يو�شف مبا �أن �ملدعي : �شركة د�نية لالإد�رة 
و�ل�شت�شار�ت �لعقارية ذ.م.م قد �أقام �شدكم  �لدعوى 2017-10579-02 �شكني 
– �أن��ه تر�شد  - مطالبة مالية  بالتايل:  �إلز�مكم  �ملركز بطلب  �أم��ام  �إي��ج��ار�ت 
-20 وحتى   2016-7-21 من  للفرتة   �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة 
12-2016 ورغم �إخطاره يف 2016-8-15 ميتنع عن �ل�شد�د. – مطالبة مالية �أن 
�ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ �شتة ع�شر �لف ومئتان وخم�شمون درهم كقيمة 
�إخطاره  �يجارية  وتبني عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة برغم 
وم�شاريف  ب��ر���ش��وم  عليه  �مل��دع��ي  �إل����ز�م  مالية  مطالبة   .2017-8-15 ب��ت��اري��خ 
يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �إعالنكم  �لق�شائية  �للجنة  – وق��رت  �لدعوى. 
�لثالثاء �ملو�فق 16-1-2018 �ل�شاعة 2:30 �أمام �للجنة �لق�شائية �للجنة �لثالثة 
لنظر  �لي��ج��اري��ة  �مل��ن��ازع��ات  ف�شل  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة 
�لدعوى وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �إىل ثالثة �أيام من تاريخ �لن�شر. فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت . 

يتم �إ�شد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �أي ختم �أو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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�ملكتب  ع�شو  �لكناين،  �أحمد  و�أكد  و�لتمييز.  و�لتفرقة  للطائفية  ب�العابر 
�ل�شيا�شي ل�حركة �شادقون �لتي �شتمثل ع�شائب �أهل �حلق يف �لنتخابات، 
�لفتح  �إنه مت �لتفاق، بعد مفاو�شات مطولة، بني �ئتالف  لفر�ن�س بر�س 

و�ئتالف �لن�شر على ت�شكيل �ئتالف و�حد با�شم ن�شر �لعر�ق«.
بزعامة  بدر  منظمة  �أبرزها  �شيا�شيا،  كيانا   18 “�لفتح”  �ئتالف  وي�شم 

هادي �لعامري وحركة �ل�شادقون �لتي ير�أ�شها قي�س �خلزعلي.
و�أو�شح �لعبادي، �لذي يعترب من قالئل �ل�شيا�شيني �ل�شيعة �لذين لديهم 
قدما  “�شيم�شي  �ئتالفه  �أن  �لبالد،  يف  �ل�شنية  �لأقلية  بني  جيدة  �شعبية 
ملو�قف  و�ل��وف��اء  و�جل��رح��ى  �ل�����ش��ه��د�ء  وت�شحيات  �لن�شر  على  ب��احل��ف��اظ 

�لبطال يف �شاحات �لقتال«.
حماربة  على  �أي�����ش��ا  بيانه  يف  و���ش��دد 
�لف�شاد و�ملحا�ش�شة بجميع ��شكالها، 
�لبالد،  وح����دة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�شيا�شيتني  ملعركتني  �شاحتان  وهذ�ن 
�أر�شل  ���ش��ب��ق و  �ل����ذي  �ل��ع��ب��ادي  �أم����ام 
قو�ته ل�شتعادة مناطق متنازع عليها 
من �لأكر�د، بعد رف�شه ��شتفتاء على 
�لعر�ق  ك��رد���ش��ت��ان  �إق��ل��ي��م  ����ش��ت��ق��الل 

ب�شكل قاطع.
�لأح����ز�ب  تعي�س  �أي�����ش��ا،  جهتها  م��ن 
نحو  ح��ال��ي��ا  ميثلها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ردي��ة، 
�ل���ربمل���ان �لحت����ادي،  ن��ائ��ب��ا يف  �شتني 
حت�شري�  �ل�������ش���ف���وف  يف  �ن���ق�������ش���ام���ا 
كرد�شتان  يف  �لتاريخيني  �حل��زب��ني  م��ن  ك��ل  و�شكل  �ملقبلة.  لالنتخابات 
�لعر�ق، �حلزب �لدميوقر�طي �لكرد�شتاين و�لحتاد �لوطني �لكرد�شتاين، 
�لثالثة يف  �لرئي�شية  �ملعار�شة  �أحز�ب  لئحتني منف�شلتني، فيما توحدت 

قائمة موحدة.
�أي من ه��وؤلء حتى �لآن �إىل حتالفاتهم �ملرتقبة، ولكن يف حال  ومل ي�شر 
ملع�شكري  ت���ودد  حم��ط  ي�شبحون  فقد  ك��اف��ي��ة،  �أ���ش��و�ت  ح�شد  م��ن  متكنو� 

�لعبادي و�ملالكي.

البابا يحمل نف�سا ثوريا من اأمريكا الالتينية  
•• الفاتيكان-اأ ف ب:

من  ياأتي  بابا  �ول  برغوليو،  خورخي  �لأرجنتيني  يختلف 
�لتي  بتعابريه  �أ�شالفه،  �ختالفا جذريا عن  �لعامل �جلديد 
تنطوي �حيانا على نف�س ثوري م�شتمد من قارته �لأمريكية 

�لالتينية.
وخالل رحلته �لثانية و�لع�شرين �لتي ت�شمل ت�شيلي و�لبريو، 
لن يكتفي �لبابا فرن�شي�س بالتحدث باللغة �ل�شبانية فقط، 

بل �ي�شا بلغة روحية وثقافية يفهمها �جلميع.
وقال �لبابا �لذي و�فق مع ذلك على �لقبول باملهمة �ل�شاقة 
ينت�شرون  كاثوليكي  مليار   1،3 ت�شم  �لتي  �لكني�شة  لقيادة 

“�أ�شعر  %49 يف �لأمريكيتني،  على �لكرة �لأر�شية، منهم 
�نني حر ل �شيء يخيفني«.

�لحد  م��رة جديدة  فرن�شي�س  �لبابا  وج��ه  �خ��رى،  من جهة 
“�خلطيئة  �ن  معترب�  �ملهاجرين،  ��شت�شافة  �جل  من  ن��د�ء 

هي رف�س لقاء �لآخر«.
�لبابا  104 للمهاجرين و�لالجئني، قال  ويف �ليوم �لعاملي 
فرن�شي�س �ن “كل مهاجر يطرق بابنا هو فر�شة للقاء ي�شوع 
�مل�شيح �لذي يعرف عن نف�شه يف �خلارج يف كل مرحلة �شو�ء 

مت ��شتقباله �و رف�س«.
�لآخرين،  ثقافة  يف  �ل��دخ��ول  �ل�شهل  م��ن  “لي�س  و����ش��اف 
�فكارهم  وف��ه��م  ع��ن��ا،  ����ش��خ��ا���س خمتلفني  و�حل���ل���ول حم��ل 

لقاء  ع���ن  ن��ت��خ��ل��ى  م���ا  “غالبا  �ل���ب���اب���ا  وق�����ال  وجت���ارب���ه���م«. 
و��شاف  �نف�شنا”.  ع��ن  للدف���������اع  عو�ئ���ق  ون��رف��ع  �لخ���ر 
يعكر  �ن  م��ن  �حيانا  تخ���������اف  �ملحلي�����������ة  “�ملجموعات  �ن 
بنيناه  مما  �شيئا  وي�شرقو�  �لقائم  �لنظام  �جلدد  �لو��شلون 

ب�شعوبة«.
�شان�شيز  مار�شيلو  �لرجنتيني  �لأ���ش��ق��ف  يقول  جهته،  م��ن 
�شوروندو �لذي يعرف �لبابا فرن�شي�س �لي�شوعي منذ عقود، 

�نه يج�شد بالتاأكيد تعبري “بابا �مريكي«.
��شبح  �ل���ذي  �لفل�شفة  ����ش��ت��اذ  ���ش��ورون��دو  �لأ���ش��ق��ف  و�أو���ش��ح 
م�شت�شار� لالأكادمييات �حلربية و�لعلوم �لجتماعية، لوكالة 
فر�ن�س بر�س �ن “ما يجمع �مريكا �ل�شمالية و�جلنوبية هو 

�أدرك����ت �حل��اج��ة �ىل  �وروب��ي��ة  ����ش��ول  �نهما جمتمعات م��ن 
�ل�شتقالل«.

و��شاف �ن “�ل�شعور باحلرية هو �لقاعدة �مل�شرتكة لأمريكا 
�مام  �لتحدث  �ىل  ي��دع��ى  بابا”  “�ول  �ن  مو�شحا  كلها”، 
�لن�شانية  بالكر�مة  �شعور قوي  لديه  �لأمريكي  �لكونغر�س 

و�حلرية.
�ختلف معنى �حلرية بني �لأمريكيتني، فيما �زد�دت �مريكا 
“�لبابا  �ن  ���ش��ورون��دو  �ملون�شنيور  و����ش��اف  ف��ق��ر�.  �جلنوبية 
�لعد�لة �لجتماعية، وهذه �شمة  ح�شا�س جد� حيال م�شاألة 
لت��ي��ن��ي��ة �ك���ر مم��ا ه��ي �أم��ريك��ي��ة ���ش��م��ال��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا مرد 

�لهتمام �لذي يوليه لل�شو�حي �لتي تو�جه �شعوبات«.

•• عمان-وكاالت:

�لالجئني  وت�شغيل  �ملتحدة لإغاثة  �لأمم  عقدت وكالة 
�أم�س  ع��اج��اًل،  �ج��ت��م��اع��اً  “�لأونرو�”،  �لفل�شطينيني 
�لأول يف عّمان، لبحث �إعالن حالة �لتق�شف يف �لنفقات 
وتبعات  �لفل�شطينيني،  لالجئني  �ملقدمة  و�خل��دم��ات 
عا�شمة  بالقد�س  �لع���رت�ف  ب�شاأن  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ق��ر�ر 
“�لغد”  ل�شحيفة  مطلعة،  م�شادر  وقالت  لإ�شر�ئيل.  
�لأردنية، �إن �لجتماع “ناق�س تبعات �لقر�ر �لأمريكي، 
ماليني  خم�شة  م��ن  �أك��ر  على  وت��اأث��ريه  تنفيذه،  عند 
لجئ فل�شطيني”، منهم زهاء مليوين لجئ يف �لأردن. 
�لأمريكية  �لإد�رة  م��وق��ف  ح�����ش��م  �لأون�������رو�  وت��ن��ت��ظ��ر 

حتى  ت�شل  مل  �ل��ت��ي  م�شاعد�تها  حت��وي��ل  م�����ش��األ��ة  م��ن 
ب��د�ي��ة �لعام  م��ال��ي��اً منذ  �ل��وك��ال��ة ع��ج��ز�ً  �لآن، م��ا ك��ّب��د 
حال  يف  للزيادة  مر�شحا  دولر،  مليون   174 نحو  بلغ 
�أن  �مل�شادر  وذك��رت  قيمته.  تخفي�س  �أو  �لدعم  حجب 
“مباحثات �إد�رة �لوكالة تناولت �أي�شاً �خليار�ت �ملتاحة 
�أزم��ة مالية خانقة، يف ظل  �أم��ام �لأون���رو�، �لتي ت�شهد 
مو�قف  و�شبابية  لدعمها  �مل��ان��ح��ني  ��شتجابة  �شعف 
�إىل  و�أ���ش��ارت  طرقها«.  مت  �لتي  �جلديدة  �ملنافذ  بع�س 
�ح��ت��م��الت، يف ح��ال نفاذ قر�ر  ت��در���س ع��دة  �لوكالة  �أن 
��شتمر�ر  �إما  يف  وتتمثل  �لأمريكية،  �مل�شاعد�ت  جتميد 
�لتق�شف، �أو تعليق بع�س �خلدمات، �أو مو��شلة �لبحث 

عن �لبد�ئل.

جهود  م����ن  �لن����ت����ه����اء  ومب����ج����رد 
ف��اإن �خلطوة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر،  حتقيق 
�إع���ادة  �شتكون  للتحالف  �ل��ت��ال��ي��ة 
�عمار �شوريا، وهي عملية تربطها 
مبحادثات  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
يف  �ملتحدة  �لأمم  برعاية  �ل�شالم 
�ل�شوري  �لرئي�س  وتنحي  جنيف 

ب�شار �ل�شد.

د�ع�س  �ن ت�شبح  نخ�شى ما ميكن 
يلقى  ل  �له��ت��م��ام  ك���ان  �إذ�  ع��ل��ي��ه 
م���وؤ����ش���ر على  ك���اف���ي���ا«. ويف  دع���م���ا 
م�����ش��ارك��ة �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة هذ� 
�ل�شهر  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  �ع��ل��ن  �ل��ق��ل��ق، 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  �ن  �مل���ا����ش���ي 
يف  �لع�شكري  بوجودها  �شتحتفظ 

�شوريا “طاملا دعت �ل�شرورة«.

�ن ت�شبح  م��وج��ودة، وميكن  ت��ز�ل 
�لتحالف  بف�شل  د�ئ��م��ة  ه��زمي��ت��ه 
�ملجتمع  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  و�جل���ه���ود 

�لدويل«.
حكومي  م�������ش���در  ق������ال  ب����������دوره، 
�للفني  �شنو�ت  “نتذكر  فرن�شي 
�لقاعدة  �لأم��ريك��ني  قاتل  عندما 
�لتي حتولت بعد ذلك �ىل د�ع�س، 

بجائزة  تفوز  النم�سا 
منع  ـــال  جم يف  دولــيــة 
انت�سار الأ�سلحة النووية

•• فيينا-وام:

ف���از دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون من�����ش��اوي��ون بلقب 
“�شخ�شيات عام 2017 لنزع �ل�شالح” 
جملة  �أج�����رت�����ه  ع����امل����ي  ت�������ش���وي���ت  يف 
لدورهم  تقدير�  �لأ�شلحة”  “مر�قبة 
�لأمم  منظمة  تبنتها  مبادرة  ط��رح  يف 
�مل��ت��ح��دة ت��ف��ر���س ح��ظ��ر� ���ش��ام��ال على 
�أو  �لنووية  �لأ�شلحة  وتخزين  تطوير 
كارين  و�أك��دت  با�شتخد�مها.  �لتهديد 
ك��ن��اي�����ش��ل وزي����رة خ��ارج��ي��ة �ل��ن��م�����ش��ا يف 
بالعمل على  �لتز�م بالدها  �م�س  بيان 
�إيجاد عامل خال من �لأ�شلحة �لنووية 
�لئتالفية  “�حلكومة  �ن  ..وق���ال���ت 
�جلديدة و�شعت هذ� �لبند يف برنامج 
عملها«. ولفتت يف هذ� �ل�شدد �ىل عزم 
حكومة �لنم�شا مو��شلة طرح مبادر�ت 
�ل�����ش��الح ورق��اب��ة �تفاقيات  ب�����ش��اأن ن��زع 
حتديد �لأ�شلحة ومنع �نت�شار �لأ�شلحة 
�لنم�شا  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  �ل��ن��ووي��ة. 
�لأ�شلحة  حل��ظ��ر  مب����ب����ادرة  ت��ق��دم��ت 
�لنووية ومنع تطوير وتخزين �ل�شالح 
با�شتخد�مه  �ل��ت��ه��دي��د  �أو  �ل����ن����ووي 
و�شاهمت بالتعاون مع عدة دول �شملت 
�أفريقيا  وج��ن��وب  و�ملك�شيك  �ل��رب�زي��ل 
ن�س  �شياغة  يف  و�ل�����ش��وي��د  و�أي��رل��ن��د� 
��شتمرت  مفاو�شات  و�إد�رة  �لتفاقية 
لنحو ثالثة �أ�شابيع �نتهت بالت�شويت 
ل�شالح �لتفاقية �لتي ير�ها حمللون 

على �أنها �إجناز تاريخي.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

بقيادة  �ل�����دويل  �ل��ت��ح��ال��ف  ي��ق��وم 
�ثر  و�ل��ع��ر�ق  �شوريا  يف  و��شنطن 
�ل�شاحقة  �لع�شكرية  �لنت�شار�ت 
�إىل  �ملو�شل  م��ن  �لإره��اب��ي��ني  �شد 
�لرقة بتقلي�س عمله �مليد�ين مع 
تر�شيخ  مهام  على  حاليا  �لرتكيز 
�ل����ش���ت���ق���ر�ر جت��ن��ب��ا ل����ع����ودة هذه 

�جلماعات.
وكان وزير �لدفاع �لمريكي جيم 
م��ات��ي�����س �ع���ل���ن م���وؤخ���ر� �إن�����ه بعد 
ثالث �شنو�ت من �جلهود �لر�مية 
د�ع�س  تنظيم  ع��ل��ى   �لق�شاء  �ىل 
“�شتتطور  �مل��ه��ام  ف����اإن  �لإره���اب���ي 
وتتجه من �ل�شيطرة على �لر��شي 

�ىل حتقيق �ل�شتقر�ر«.
��شتكمال  ه��و  ذل���ك  م��ن  و�ل���ه���دف 
�لعر�قية  �لم����ن  �ج��ه��زة  ت��دري��ب 
�شمال  تطهري  عليها  يتعني  �لتي 
�جهزة  �ن�شاء  يف  و�مل�شاعدة  �لبالد 

من  �شوريا  �شرق  يف  مهنية  �أمنية 
عليه  ما يطلق  �جل جتنب ظهور 

ماتي�س “د�ع�س ن�شخة ثانية«.
د�ع�س  تنظيم  تو�شع  ك��ان  وبينما 
ي���ه���دد ب���غ���د�د، �ط��ل��ق��ت �ل���ولي���ات 
�مل���ت���ح���دة �ل���ت���ح���ال���ف �ل��������دويل يف 
2014 مع  ت�شرين �لأول �كتوبر 
نحو 50 بلد�. ��شبح عددها حاليا 
74، بالإ�شافة �ىل منظمات دولية 
�شمال  وح���ل���ف  �لن����رتب����ول  م��ث��ل 

�لطل�شي.
����ش���ن���و�ت، ق�شف  ث�����الث  وط�������و�ل 
و��شنطن  وخ�����ش��و���ش��ا  �ل��ت��ح��ال��ف 
ل�شيطرة  �خل���ا����ش���ع���ة  �مل����ن����اط����ق 
تنظيم د�ع�س �لذي فقد �كر من 
%98 من �أر��شيه يف حني تتوىل 
وفرن�شية  �مريكية  خا�شة  ق��و�ت 
دعم  ت��ق��دمي  وبريطانية  وك��ن��دي��ة 
لوج�شتية  وخ����دم����ات  ع�����ش��ك��ري 
�شوريا  ق��و�ت  �أو  �لعر�قي  للجي�س 
�لدميقر�طية، وهي حتالف ي�شم 

بريطانيا �لتي بد�أت �ي�شا خف�س 
ن�شر  ق��د تعيد  �مل�����ش��رق  ق��و�ت��ه��ا يف 
ب�������دون طيار  ط���ائ���ر�ت���ه���ا  ب���ع�������س 
�ل�شاحل  منطقة  يف  و�مل��روح��ي��ات 
�شد  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  للعمليات  دع��م��ا 

�ملتطرفني.
من جهتها، �علنت م�شادر ع�شكرية 
فرن�شية �ن باري�س �شحبت موؤخر� 
�ثنتني من مقاتالتها �ل 12 من 
�ملنطقة،  �ملتمركزة يف  طر�ز ر�فال 
كما �نها ت�شتعد ل�شحب مدفعيتها 

من �لعر�ق قريبا.
م����ع ذل������ك، ف������اإن و�����ش���ن���ط���ن مثل 
باري�س، وغريهما وعدتا مبو��شلة 
جهودهما للحد من �حتمال عودة 
من  �ل���ش��الم��ي��ة،  �ل���دول���ة  تنظيم 
�ل�شتخبار�ت  ع���م���ل���ي���ات  خ�����الل 
و�مل��ر�ق��ب��ة وت���دري���ب ق����و�ت �لمن 

�ملحلية.
وق�������ال ن���ي���ك���ول����س ه����ري������س من 
�م�������ريك�������ان  “نيو  جم�����م�����وع�����ة 

مقاتلني من �لكر�د و�لعرب.
ودفعت هذه �لنت�شار�ت �لع�شكرية 
عدة دول �ىل تخفيف �نت�شارها يف 
���ش��وري��ا و�ل���ع���ر�ق. وب��ح��ل��ول نهاية 
�ل��ث��اين ن��وف��م��رب، �علنت  ت�����ش��ري��ن 
�لوليات �ملتحدة �لتي ن�شرت �لفي 
جندي يف �شوريا و�كر من خم�شة 
 400 �ن�����ش��ح��اب  �ل���ع���ر�ق  �لف يف 

من عنا�شر �ملارينز من �شوريا.
ويف �لوقت نف�شه، �ر�شلت و��شنطن 
ثالثة �لف جندي �ىل �فغان�شتان 
�ل�شابع  عامه  �ل�شر�ع  دخ��ل  حيث 

ع�شر.
����ش��رت�ل��ي��ا يف  �ع��ل��ن��ت  م��ن جهتها، 
�نتهاء  دي�����ش��م��رب  �لأول  ك����ان����ون 
و��شتدعت  �جل�����وي�����ة،  ح��م��ل��ت��ه��ا 
م��ق��الت��ه��ا �ل�����ش��ت م��ن ط���ر�ز “�ف 
يف  ���ش��ارك��ت  �ل���ت���ي  هورنت”   18
مل�����دة ثالث  �ل���ت���ح���ال���ف  ع���م���ل���ي���ات 

�شنو�ت.
�ن  “�لتاميز”  �شحيفة  وذك����رت 

�ىل  م���������ش����ري�  �شيكيوريتي” 
�شوريا  ت�شاعد قو�ت  �لتي  �يطاليا 
قوة  ت�شكيل  على  �لدميوقر�طية 
من �لدرك يف �لرقة، �نه “�شيكون 
لدينا �لعديد من �ل�شركاء يتولون 
مهمة  يف  �مل�������ش���وؤول���ي���ات  خم��ت��ل��ف 
حتقيق �ل�شتقر�ر وفقا ملهار�تهم«. 
و��شاف �ن �لوليات �ملتحدة ت�شكل 
حماية لل�شركاء يف �لتحالف نظر� 

“لإمكانياتها �لع�شكرية �ملهمة«.
�لغربية من  �لأمن  �أجهزة  وحتذر 
�ن تنظيم د�ع�س �لإرهابي ل يز�ل 
ي�شكل تهديد� كبري�، رغم هزميته 
�شيطرته،  م���ن���اط���ق  وف����ق����د�ن����ه 
�لنائمة  �شبكاته  خالل  من  وذل��ك 
خ�شره  ما  ��شتعادة  من  و�شيتمكن 

�ذ� ف�شلت عملية �ل�شالم.
وك�����ان �جل������ر�ل �لم����ريك����ي بول 
ف���ون���ك، ق���ائ���د �ل��ت��ح��ال��ف ق����ال يف 
�جلديد  �ل��ع��ام  مبنا�شبة  ر���ش��ال��ت��ه 
ل  د�ع�����������س  ع�������ودة  “ظروف  �إن 

تقلي�س العمل امليداين والرتكيز على »تر�سيخ ال�ستقرار« 

مهام جديدة للتحالف الدويل يف �سوريا والعراق  

العبادي مبواجهة املالكي يف النتخابات املقبلة 
•• بغداد-اأ ف ب:

ب��ع��د �ن��ت�����ش��ار �ل���ع���ر�ق حت��ت ق��ي��ادت��ه ع��ل��ى تنظيم د�ع�����س و�إن���ه���اء حماولة 
�لنف�شال �لكردية، �أعلن رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي ليل �م�س 
�لأول �ل�شبت تر�أ�شه لئتالف �شيا�شي جديد يف �لنتخابات �لنيابية �ملرتقبة 

يف �أيار مايو �ملقبل، يف مو�جهة �شلفه ومناف�شه نوري �ملالكي.
و�ل�شتني  �خلم�شة  �لأع���و�م  �شاحب  �ل�شيعي  �ل�شيا�شي  ه��ذ�  و�شل  عندما 
�أنه حمل  �إل  �إىل ر�أ�س �ل�شلطة يف �لعر�ق قبل ثالث �شنو�ت، كان مغمور�، 
م�شوؤولية �إعادة �إعمار بلد وجي�س على �شفري �لنهيار، ففاجئ �أكر �ملتفائلني 

باإعالن �نت�شار�ت متتالية.
ويف ظ����ل ح���ك���م ���ش��ل��ف��ه، ورف���ي���ق���ه يف 
�ج��ت��اح تنظيم د�ع�س  �ل��دع��وة،  ح��زب 
�لإره���اب���ي �ل���ع���ر�ق و���ش��ي��ط��ر ع��ل��ى ما 
ي��ق��ارب ث��ل��ث م�����ش��اح��ت��ه. وق��ب��ل �شهر 
ب�شوته  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أع��ل��ن  فقط، 
و�نتهاء  �ل��ك��ب��ري  �ل��ن�����ش��ر  �ل���رخ���ي���م 

�حلرب �شد �ملتطرفني.
�ملعارك  م���ن  ����ش���ن���و�ت  ث����الث  خ����الل 
�مل��ت��و����ش��ل��ة، ب�����رزت ق����وة ج���دي���دة يف 
�لذي  �ل�شعبي  �حل�شد  وه��ي  �ل��ب��الد، 
غالبيتها  ���ش��ي��ع��ي��ة  ف�����ش��ائ��ل  ي�����ش��م 
من  بدعوة  وتاأ�ش�شت  �إي���ر�ن،  تدعمه 
ملو�جهة  �لبالد  �ل�شيعية يف  �ملرجعية 

تقدم �ملتطرفني.
�لقو�ت  �ملعركة، ت�شعى تلك  �أر���س  وبعدما فر�شت نف�شها كقوة حا�شمة يف 

�إىل �أن جتد لنف�شها مكانا يف قلب موؤ�ش�شات �ل�شلطة.
خروجها  �أعلنت  كانت  �حل�شد  من  ق��ي��اد�ت  ر�شحت  ع��دة  �أح���ز�ب  وتتناف�س 
ر�شميا من �ملن�شب �لع�شكري، �إىل �لنتخابات �لنيابية �ملرتقبة يف 12 �أيار 

مايو �ملقبل.
بيان  يف  �لعبادي  و�شفه  �ل��ذي  �لن�شر  �ئتالف  �إىل  �لن�شمام  ه��وؤلء  ق��رر 

الأ�سد يهدف اإىل تاأمني موطئ قدم يف املحافظة ..اإدلب حتت النار.. وكارثة اإن�سانية و�سيكة

»الأونروا« تبحث �سبط نفقات وخدمات الالجئني

•• لندن-وكاالت:

�لوح�شي،  �ل��ه��ج��وم  ��شتمر�ر  �أث���ار 
�ل�شوري  �ل���ن���ظ���ام  ي�����ش��ّن��ه  �ل������ذي 
�شيطرة  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  وح���ل���ف���اوؤه، 
�مل��ع��ار���ش��ة يف حمافظة  �ل��ف�����ش��ائ��ل 
�إدل�����ب، خم����اوف ك��ب��رية م��ن وقوع 
�إن�������ش���ان���ي���ة ج����دي����دة بحق  ك����ارث����ة 

�لالجئني. 
وقال نائب رئي�س منظمة “�خلوذ 
م�شطفى،  م����ن����ري  �لبي�س”، 
�لربيطانية،  غ��اردي��ان  ل�شحيفة 
ت�شهدها  �لتي  �ل��ن��زوح  “موجة  �إن 
�إدلب �ليوم هي �لأكرب منذ �ندلع 

�لثورة �ل�شورية«.
وذكر م�شوؤول تركي رفيع �مل�شتوى 
لل�شحيفة، �أن �لعتد�ء �لذي �شنه 
�لإقليم  ع��ل��ى  �لأ����ش���د  ب�����ش��ار  ن��ظ��ام 
�ل�����ش��وري �لأخ���ري �ل���ذي يقع حتت 
موجة  يثري  قد  �ملعار�شة  �شيطرة 

جديدة من �لهجرة«.
وفر ع�شر�ت �لآلف من �لنا�س من 
�إدلب، �لتي  �خلطوط �لأمامية يف 
�ملقاطعة  ق��ري��ب  وق��ت  ك��ان��ت حتى 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  �ل���ت���ي  �ل���وح���ي���دة 
�لتي  �ملعار�شة  �لف�شائل  بالكامل 

تقاتل لالإطاحة بنظام �لأ�شد. 
نزوح غري �عتيادي

ن��زح خالل  �ملتحدة،  ل��الأمم  ووفقا 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ف��ق��ط، 30 �ألف 

باأكملها،  �ملنطقة  وعلى  بال�شاعة 
ويبدو �أنه ع�شو�ئي متاماً«. 

و�أ�شاف بح�شب �ل�شحيفة “�ل�شيء 
�ل�شربات  ه��و  �أك��ر  ي�شرنا  �ل��ذي 
�لنظام  ي��ق��وم  ع��ن��دم��ا  �مل����زدوج����ة، 
بق�شف �ملنطقة، ونذهب �إليها بعد 
تلقي مكاملات �لطو�رئ، ثم ق�شفها 

�لالجئني  ن���زوح  �إن  �أخ����رى.  م���رة 
ع��ادة م��ا يكون خ��وف��اً م��ن �لق�شف 

�لع�شو�ئي«.
زخم ع�سكري لالأ�سد

�لأ����ش���د  ن���ظ���ام  ت���ق���دم  �أن  وي����ب����دو 
قدم  م���وط���ئ  ت���اأم���ني  �إىل  ي���ه���دف 
�مل��ح��اف��ظ��ة، م��ع ه��ج��وم م�شتمر  يف 
�أبو �لظهور �لع�شكري.  نحو مطار 
�أي���ام من  ولكن ه��ذه �ل��زي��ادة، بعد 
مقاومة  ت��و�ج��ه  �لأول��ي��ة،  �ملكا�شب 
�شديدة يف هجوم م�شاد للمعار�شة 
و�لقتال  �لإ���ش��الم��ي��ة،  و�لف�شائل 

�ل�شر�س م�شتمر حتى �للحظة.
وي�شكل �إطالق هذ� �لهجوم �لعنيف 
�لأ������ش�����د �شربة  ق������و�ت  ق���ب���ل  م����ن 
و�لعار�شة  �لإ���ش��الم��ي��ة  للف�شائل 
�حلا�شم  �ل����ت����دخ����ل  ب���ع���د  وذل�������ك 
و�مليلي�شيات  رو���ش��ي��ا،  ج��ان��ب  م���ن 
ما  �إي���ر�ن،  من  �ملدعومة  �ل�شيعية 
�لع�شكري،  �ل��زخ��م  �لأ���ش��د  �أع��ط��ى 
و�شغط على م�شلحته يف حماولة 
لإبطال مفاو�شات �ل�شالم و�شمان 
�نت�شار خال من �لتنازلت، بح�شب 

�ل�شحيفة.
و�����ش���ت���ه���دف �ل���ن���ظ���ام �ل�������ش���وري 8 
�إدلب  يف  �لأق����ل  ع��ل��ى  م�شت�شفيات 
يف �لأ�شابيع �لأخرية. ومت �لتخلي 

من  بالقرب  باجلملة  �ل��ق��رى  ع��ن 
خط �ملو�جهة.

خماوف اأنقرة
���ش��ك��وك��اً يف �جلهود  �ل��ع��ن��ف  و�أث�����ار 
�ملبذولة دولياً للتو�شل �إىل ت�شوية 
�شلمية تو�شطت فيها رو�شيا وتركيا 
جديدة  �شفقة  وو�شفت  و�إي����ر�ن. 
�شوريا  م��ن  �أخ���رى  �إدل���ب ومناطق 
�ل�شر�ع  ت��خ��ف��ي��ف  م��ن��اط��ق  ب��اأن��ه��ا 
�لظروف  وت��ه��ي��ئ��ة  �ل��ع��ن��ف  ل��وق��ف 

للمحادثات.
يناير  م��و���ش��ك��و ح����ددت يف  وك���ان���ت 
موؤمتر  �ن���ع���ق���اد  م���وع���د  �مل���ا����ش���ي 
يف  �شيعقد  �ل���ذي  �لوطني  �حل���و�ر 
�مل�شوؤولني  لكن  برو�شيا.  �شوت�شي 
�لأتر�ك قالو� �إن �لق�شف يف �إدلب 
�مل��ح��ادث��ات للخطر،  ي��ع��ر���س ه���ذه 
�ل�شفريين  �أن�����ق�����رة  و�����ش���ت���دع���ت 
عن  للتعبري  و�لإي�����ر�ين  �ل��رو���ش��ي 

خماوفها.
ويقول عامل �لإغاثة م�شطفى �إن 
“�ل�شعب �ل�شوري فقد كل �لثقة يف 
�ملجتمع �لدويل ول يعتقد �أن �أحد�ً 

ي�شتطيع وقف هذ� �لقتال«.
تتحمل  �أن  ن��اأم��ل  “لكننا  و�أ���ش��اف 
منظمات �لإغاثة م�شوؤولياتها و�أن 
تقدم �أي م�شاعدة �شرورية لهوؤلء 
ي�شطرون  �ل����ذي����ن  �لأ����ش���خ���ا����س 
ملغادرة منازلهم �إىل مناطق �أخرى 

نتيجة �لق�شف«.

�ملكتظة  �إدل������ب  م����دن  �إىل  لج����ئ 
ب���ال�������ش���ك���ان، وك����ذل����ك ع���ل���ى طول 
�إىل  �أدى  م���ا  �ل���رتك���ي���ة،  �حل������دود 
تكاد  �لتي  �ملخيمات  يف  �زدحامهم 
تنهار ب�شبب �لأمطار وبرد �ل�شتاء 
�لقار�س. لكن م�شادر حملية �أكدت 

�أن هذ� �لرقم �أعلى بكثري.
�لدولية،  �لإن����ق����اذ  جل��ن��ة  وق���ال���ت 
�لالجئني  ب��ع�����س  ت�����ش��اع��د  �ل���ت���ي 
�إىل �حلدود  �جلدد �لذين ي�شلون 
يعي�شون  �ل��ن��ازح��ني  �إن  �ل��رتك��ي��ة، 
م����ا ي�شل  م����ع  م���وؤق���ت���ة،  يف خ���ي���ام 
ك��ل خيمة،  ع��ائ��الت يف  ث���الث  �إىل 
يتوفر  ل  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لعديد  و�إن 
�ملعي�شية  �لح��ت��ي��اج��ات  �أق���ل  فيها 

كاملر�حي�س.
�لرتكي  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س  وق������ال 
ت�شريحات  يف  ي���ل���درمي  ع��ل��ي  ب���ن 
�ملكثفة  “�لهجمات  �إن  �شحافية، 
يف �إدلب �شتوؤدي �إىل موجة جديدة 
معاناة  وت�������ش���ب���ب  �ل����ه����ج����رة  م�����ن 
و�شينّذر حتذيره �لدول  جديدة”. 
�لأع�شاء يف �لحتاد �لأوروبي �لتي 
ع��ق��دت ���ش��ف��ق��ة م���ع �أن���ق���رة لوقف 
عرب  و�ملهاجرين  �لالجئني  تدفق 

بحر �إيجه. 
م���ن ج��ان��ب��ه، �أو����ش���ح �مل�������ش���وؤول يف 

منظمة �ل�شليب �لأحمر يف �ل�شرق 
�لأو����ش���ط، ت��وم��ا���س غ��اروف��ال��و، �أن 
�شالمة  ح��ي��ال  ك��ب��ري  ق��ل��ق  “هناك 
يف  يعي�شون  �شخ�س  مليون   2.6
يف  �ملو�جهة  خط  ��شتمر  �إذ�  �إدل��ب 

�لتو�شع«. 
ظروف معي�سية �سيئة

�أبلغنا  �ل�شحيفة:  بح�شب  وق���ال 
�أمامهم خيار  �أنه لن يكون  �لنا�س 
وعائالتهم  �أنف�شهم  ح��م��ل  ���ش��وى 
�ل�شمال.  �إىل  �أخرى و�لتوجه  مرة 
مع�شكر�ت  �إىل  و����ش���ي���ت���وج���ه���ون 
�لنزوح �لتي تتجاوز بكثري �لقدرة 
ع���ل���ى �ح����ت����و�ئ����ه����م، م����ا ي���ع���ن���ي �أن 
يف  خا�شة  ���ش��وء�ً  ���ش��ي��زد�د  و�شعهم 

هذ� �لوقت.
�جتاحت   ،2015 ع���ام  رب��ي��ع  ويف 
جبهة  ومنهم  �إ�شالمية،  جماعات 
�لقاعدة،  لتنظيم  �لتابعة  �لن�شرة 
ومنذ  �لأ�شد.  نظام  لإطاحة  �إدل��ب 
�ملنطقة  ت���ع���ر����ش���ت  �حل�����ني  ذل�����ك 
لق�شف ل ه��و�دة فيه، مبا يف ذلك 
�لكلور  بغاز  عنها  �ملبلغ  �لهجمات 
�أوق����ع����ت مئات  �ل���ت���ي  و�ل�������ش���اري���ن 

�لقتلى بينهم �أطفال.
وهو  �ل�شام”،  “حترير  حت��ال��ف 
حت��ال��ف م��ك��ون م��ن �ن��دم��اج جبهة 

�إ�شالمية  ج��م��اع��ات  م��ع  �ل��ن�����ش��رة 
ع�شكرية  ب��غ��ل��ب��ة  ي��ت��م��ت��ع  �أ����ش���غ���ر، 
ت�شرفاته  و�أث�����ارت  �مل��ح��اف��ظ��ة.  يف 
�ملت�شددة �حتجاجات �ل�شكان �لذين 
�أي�شاً.  �لأ���ش��د  حكومة  يعار�شون 
من  بالقلق  �لإغاثة  عمال  وي�شعر 
�شي�شتخدم  �ل�����ش��وري  �جل��ي�����س  �أن 

كذريعة  �إدل���ب  يف  �جلماعة  وج���ود 
�ملزدحمة  �مل��دن��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  لق�شف 

على نحو متز�يد.
وقال م�شطفى �حلاج يو�شف، وهو 
“�خلوذ  �إن���ق���اذ يف ج��م��اع��ة  ع��ام��ل 
�إدل����ب،  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  �لبي�شاء” 
بل  يومية  لي�شت  “�لنفجار�ت  �إن 
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يبد�أ �ليوم �لإثنني يف مدينة فانكوفر �لكندية �جتماعاً وز�رياً حتت 
عنو�ن “�لأمن و�ل�شتقر�ر يف �شبه �جلزيرة �لكورية” لبحث �حلو�ر 

بني �لكوريتني.
�لأحد  �م�س  لالأنباء  �جلنوبية  �لكورية  “يونهاب”  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
�لدول  �شي�شم  يومني  ي�شتمر  �ل��ذي  فانكوفر  جمموعة  �جتماع  �إن 
�لكورية  �ل��ق��و�ت  مع  وقفت  و�لتي  �لكورية  �حل��رب  يف  �شاركت  �لتي 

�جلنوبية.
�شرح  تقدمي  كيوجن،  ك��اجن  �جلنوبية  كوريا  خارجية  وزي��رة  وتعتزم 
 9 �لتي عقدت يف  �لكوريتني  �مل�شتوى بني  �ملحادثات رفيعة  لنتيجة 
من �ل�شهر �جلاري و�لتطور�ت �لأخرية، و�شتبحث مع نظر�ئها �شباًل 

للحل �لدبلوما�شي للق�شية �لنووية �لكورية �ل�شمالية.
وقال م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية �لكورية �جلنوبية �إن �لوزيرة كاجن 
ت�شعى لعقد حمادثات ثنائية مع كل من �لوليات �ملتحدة و�ليابان 
وحمادثات ثالثية بني كوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة و�ليابان، 

ويجري حاليا �لتن�شيق مع �لدول �ملعنية لإجناحها.
ويقول �ملر�قبون �إن �لجتماع �لذي تر�أ�شه كند� مع �لوليات �ملتحدة، 
لإظهار ت�شامن �ملجتمع �لدويل جتاه �لق�شية �لنووية و�ل�شاروخية 
على  �ل�شغوط  ممار�شة  يبحث  �أن  �ملمكن  من  �ل�شمالية،  كوريا  يف 

كوريا �ل�شمالية.

يقود  ك��ان  ب��اأن��ه  ي�شتبه  �إ�شر�ئيلي  م��و�ط��ن  ت�شليم  كو�شوفو  طلبت 
يناير  بد�ية  و�عتقل يف قرب�س  �لأع�شاء  لتهريب  �شبكة  ب��الده  من 
�جلاري. وكتب وزير �لعدل يف كو�شوفو �بيالر تاهريي على ح�شابه 
�ل�شخ�س على  ه��ذ�  م��ا يف و�شعي لإح��ال��ة  ���ش��اأب��ذل  ب��وك:  على في�س 
�لدولية  كو�شوفو  �شورة  �شوه  بعدما  �أفعاله  على  ليحا�شب  �لق�شاء 
�ملو�طن  �إن  �ل��ن��ي��اب��ة  �رت��ك��ب��ه��ا. وت��ق��ول  �ل��ت��ي  �إىل �جل���ر�ئ���م  �إ���ش��اف��ة 
هاريل  مو�شيه  ��شمه  �أن  �ملحلية  �ل�شحافة  ذكرت  �لذي  �لإ�شر�ئيلي 
ي�شتبه باأنه نظم �أكر من 30 عملية ��شتئ�شال كلي وزرعها جرت يف 
�شكل غري قانوين يف عيادة ميديكو�س قرب بري�شتينا و�لتي �أغلقت 

يف 2008 مع ك�شف �لف�شيحة.
�أنه �عتقل يف قرب�س،  6 يناير �جل��اري  و�أعلنت �شرطة كو�شوفو يف 
�آخرين  �إ�شر�ئيليني   6 مع  �أبيب  تل  يف  �أي�شاً  متهم  هاريل  ومو�شيه 
بالنتماء �إىل �شبكة دولية لتهريب �لأع�شاء و�إجر�ء عمليات زرع غري 

قانونية يف كو�شوفو و�أذربيجان و�شريالنكا وتركيا.
وكانت حمكمة �أوروبية يف كو�شوفو حكمت يف 2013 على 5 �أطباء 
كو�شوفيني بال�شجن ملدد ت�شل �إىل 8 �شنو�ت لتهريبهم �أع�شاء من 
�أوروبا  �إىل  تبعاتها  و�م��ت��دت   2008 �إىل  تعود  ق�شية  يف  كو�شوفو 

و�أمريكا �ل�شمالية و�ل�شرق �لأو�شط.

قتل و�أ�شيب عدد من �مل�شلحني، خالل غار�ت جوية، نفذتها �لقو�ت 
ملا  طبقا  �مل�شلحة،  �جلماعات  �شد  �لبالد  �شمال  �لأفغانية  �مل�شلحة 

ذكرته وكالة خاما بر�س �لأفغانية لالأنباء �م�س �لأحد.
�شد  �لنطاق  و��شعة  عملية  ب��د�أت  �لأفغانية  �مل�شلحة  �لقو�ت  وكانت 
�مل�شلحني،  لقمع  �لبالد  �شمال  ب��اإغ��الق  باإقليم  �مل�شلحة  �جلماعات 

�لذين يحاولون تو�شيع �أن�شطتهم يف هذ� �لإقليم.
�إن  �ل�شمال  يف  �لأف��غ��اين  للجي�س  �لتابع   209 �شاهني  فيلق  وق��ال 
مت تنفيذها �ليوم  �لعمليات �لتي يطلق عليها ��شم “�ألربز - 22”، 

يف منطقة دندي �شهاب �لدين.
حاليا  تقوم  �لفغانية  �ل��ق��و�ت  �إن  �شاهني  فيلق  م��ن  بيان  يف  وج��اء 

بعملية تطهري وبحث يف قريتي بابا نز�ر وخالياز�ي.
ويف �لوقت نف�شه، ذكر فيلق �شاهني �أن �ملت�شددين �مل�شلحني �ملناه�شني 
للحكومة تكبدو� خ�شائر ب�شرية فادحة، خالل �لعمليات يف منطقة 

كوهي�شتان باإقليم فارياب.
خالل  و�أ�شيبو�  قتلو�  م�شلحني  من  �لعديد  �أن  �شاهني  فيلق  وتابع 
�ملعلومات  �ملزيد من  على  للح�شول  �جلوية وجتري جهود  �لغار�ت 

فيما يتعلق باخل�شائر �لب�شرية يف �شفوف �مل�شلحني. 

عوا�صم

�سيول

كابول

قرب�ص

ال�سني تعلن غرق ناقلة
 النفط اليرانية امل�ستعلة 

 •• بكني-اأ ف ب:

�لتي  �لإير�نية  �لنفط  ناقلة  �ن  �م�س  ر�شمية  �شينية  �إع��الم  و�شائل  �ك��دت 
ت�شادم  ح��ادث  م��ن  �أي���ام  ثمانية  بعد  وذل��ك  غرقت  �ل��ن��ري�ن  فيها  ��شتعلت 
قبالة �ل�شني. وكانت �ندلعت �لنري�ن يف ناقلة �لنفط �لير�نية “�شان�شي” 
�لثاين  كانون  من  �ل�شاد�س  يف  �ملحروقات،  من  طن  �ل��ف   136 ب�  �ملحملة 
يناير، �ثر ��شطد�مها ب�شفينة �شحن �شينية. وقالت وكالة �لنباء �ل�شينية 
�لباخرة  �ن  للمحيطات،  �لعامة  �لد�رة  معلومات  �آخ��ر  “ت�شري  �لر�شمية 

�شان�شي غرقت«.
�إل �ن �ل�شلطات �ل�شينية تقلل من خماطر حدوث كارثة بيئية كربى بعد 
هذ� �حلادث �لذي وقع على بعد نحو 300 كيلومرت �شرق مدينة �شنغهاي 
�ل�شينية. وكانت ناقلة �لنفط تقل طاقما من 32 �شخ�شا هم 30 �ير�نيا 

وبحار�ن من بنغالد�س. وقد عر على ثالث جثث فقط.
ناقلتها  بعد حريق  �شكلته طهر�ن  �لذي  �لنقاذ  با�شم فريق  �لناطق  �علن 
�لنفطية، للتلفزيون �حلكومي �لحد �نه مل يعد هناك �مل يف �لعثور على 
�شو�حل  قبالة  ��شبوع  منذ  �لتي حت��رتق  �ل�شفينة  �ف��ر�د طاقم  ناجني من 
��شتعلت  “باكملها  �ل�شفينة  �ن  �ل�شينية  �لنقل  وز�رة  و�أو�شحت  �ل�شني. 
بقوة” ظهر �لحد و�نبعث منها عمود من �لدخان حتى �رتفاع �لف مرت. 

وعر�شت �لوز�رة �شور� لل�شفينة يلفها دخان ��شود كثيف.
وتابعت �ل��وز�رة �ن �ل�شفينة غرقت بعد ذلك. وقالت كما قلت عنها وكالة 
�لعامة  �لد�رة  ل��دى  �لخ���رية  �ملعلومات  “ح�شب  �جل��دي��دة  �ل�شني  �ن��ب��اء 

للمحيطات، غرقت �شان�شي بالكامل«.

ت�سريح جثة اأبو ثريا لتقدمي اأدلة اىل اجلنائية

الإحتالل يدمر نفقًا ميتد من غزة اىل اإ�سرائيل

انتهاء حمادثات احلكومة واملعار�سة يف فنزويال  بدون اتفاق 

النازيون اجلدد يحتفون بت�سريحات ترامب

الأزهر: ت�سريحات ترامب عن�سرية بغي�سةاحلكومة الفل�سطينية تبحث مع » الونروا « تهديدات وقف متويلها 
وح���ذر �حل��م��د �هلل م��ن ت��ه��دي��د�ت �ل���ولي���ات �ملتحدة 
ذلك  �أن  �لأون���رو� معترب�  �شيا�شتها يف متويل  بتغيري 
يعترب م�شا�شا �شافر� بق�شية �لالجئني �لفل�شطينيني 
باأكملها  �ملنطقة  يف  �لأو���ش��اع  ��شتقر�ر  على  و�شيوؤثر 

ولي�س فقط يف فل�شطني.
و��شار �حلمد �هلل �إىل �ن ما تقوم به �لإد�رة �لأمريكية 
من مو�قف بدء�ً من �إعالن �لقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل 
ومن ثم تهديد�تها بوقف �مل�شاعد�ت �ملقدمة لالأونرو� 
يهدف ب�شكل و��شح لت�شفية حقوق �بناء �شعبنا و�بتز�ز 
للق�شية  ح��ل��ول  ب��اأي��ة  للقبول  �لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة 

�لفل�شطينية.

•• رام اهلل -وام:

بحث �لدكتور ر�مي �حلمد �هلل خالل ��شتقباله �م�س 
يف ر�م �هلل بيري كرينبول �ملفو�س �لعام لالأونرو� �آخر 
�لتطور�ت بخ�شو�س تهديد�ت �لوليات �ملتحدة بوقف 

�لتمويل �ملقدم لالأونرو�.
و�شدد �حلمد �هلل على �شرورة خروج �ملجتمع �لدويل 
مب��وق��ف و����ش��ح و���ش��ري��ح ح���ول و���ش��ع وك��ال��ة �لغوث 
تقدمي  يف  ب��ا���ش��ت��م��ر�ره��ا  �شمان����ات  ت��ق��دمي  �شيما  ل 
�خلدمات لالجئني �لفل�شطينيني دون �أي تقلي�س �و 

تق�شري.

••وا�صنطن-وكاالت:

بينما كان �لعامل يندد بت�شريحات 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
�لتي  �ل����������دول  ح�������ول  �لأخ�����������رية 
�حتفل  فر �لقذ�رة”،  و�شفها “بححُ
بت�شريحات  �جل�����دد  �ل���ن���ازي���ون 
�مللياردير �ملثري للجدل، موؤكدين 
مبادئهم  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  �آر�ءه  �أن����ه 
����ش���و�ء ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ع���رق �أو 

�لهجرة.
�لعرق  بتفوق  �ملعتقدون  و�حتفى 
�لأب����ي���������س ب���ت���ع���ل���ي���ق���ات ت���ر�م���ب 

�لأخرية..
�لنازيني  ق��ي��اد�ت  �أح���������د  وق���ال   
�لأمريكي  “�لرئي�س  �إن  �جل���دد 
�ل�شفحة  نف�س  يف  معن������ا  ي��ق��ف 
و�لهجرة”،  بالعرق  يتعلق  فيما 
وف�����ق�����اً ل�����ش��ح��ي��ف��ة �إن���دب���ن���دن���ت 

�لربيطانية. 
وفيما نالت تعليقات تر�مب �إد�نة 
�لعن�شريون  �أ����ش���اد  ع��امل��ي��ة،  �شبه 
كم�شاهمة  ب��ه��م��ا  �لأم���ري���ك���ي���ون 
�لثورة  بد�ية  يف  وجميلة  م�شيئة 
��شتعادة  �أن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  �ل���ت���ي 

�ل�شتقامة �لعرقية.
وك��ت��ب �ل��ق��ي��ادي �مل��ت��ط��رف �أن���درو 
�لإلكرتوين  موقعه  على  �أجنلني 
�أن �جلدل كان  “ديلي �شتورمر” 
�إىل  ي�شري  لأن��ه  ومنع�شاً،  م�شجعاً 
فيما  توجهنا  ي��و�ف��ق  ت��ر�م��ب  �أن 

يتعلق بالعرق و�لهجرة.

ودع������������ت م����ن����ظ����م����ة م���ن���اه�������ش���ة 
تف�شري  �إىل  ت��ر�م��ب  �ل��ع��ن�����ش��ري��ة 
نظرية  ت��غ��ذي  �ل��ت��ي  ت�شريحاته 

تفوق �لعرق �لأبي�س.
قبل  م�������ن  ت�������ر�م�������ب  و�ن������ت������ق������د 
�أنحاء  م��ع��ظ��م  يف  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
�ل������ع������امل وم��������ن ق����ب����ل �لحت��������اد 
�لأف��ري��ق��ي و�أع�����ش��اء ح��زب��ه، بعد 
ق���ول���ه خ����الل �ج��ت��م��������������������������اع حول 
�أو�ش�������اع �ملهاجرين: “مل�����اذ� ياأت�ي 
كل هوؤلء �لأ�ش��������خا�س �لقادمني 
هذ�  �إىل  �ل�������دول  ح��ث��ال�����������ة  م����ن 

للمهاجرين  �إ�ش������ارة  يف  �لبلد؟”، 
و�لدول  و�ل�����ش��ل��ف��ادور  هايتي  م��ن 

�لأفريقية.
خالل  �لأمريكي  �لرئي�س  و���ش��األ 
�إىل  نحتاج  “ملاذ�  �أي�شاً  �لجتماع 

مزيد من �لهايتيني؟”..
�إن  ت�����ر�م�����ب   وب����ع����د ذل������ك ق������ال 
�أن  �مل����ت����ح����دة ع��ل��ي��ه��ا  �ل������ولي������ات 
�لأ�شخا�س  م��ن  �مل��زي��د  ت�شتقبل 

من دول مثل �لرويج.
وك����ت����ب �ل���ن�������������������������������������������ازي �جل���دي���د 
حتفظ�������اً  “لدي��������ه  �أن  �أجنل�������ني 

�لت�شريحات  ع��ل��ى  ب�����ش��������������������������ي��ط��اً 
�أن تر�م�����ب �قرتح  �لأخ��رية، وهو 
لأنهم  �آ�شيويني  مهاجرين  قبول 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ���ش��ي�����ش��اع��دون 

�قت�شادياً«.
ذك�����ره عن  “ما  �أجن����ل����ني:  وق�����ال 
�ل�����ش��م��اح ب��امل��ه��اج��ري��ن م��ن �لدول 
تر�مب  �أن  على  ي��دل  �لآ���ش��ي��وي��ة، 
قل��������ق  ه��و  ب��ل  عن�شرياً،  لي���������س 
مما  �مل��ه��اج��ري��ن،  كف�������اءة  ح���ول 
�شيا�شة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  مي��ث��ل 

�لبالد«. 

البيت الأبي�س ينفي العالقة 
اجليدة بني ترامب وكيم جونغ اون 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

نفى �لبيت �لأبي�س و�شحح ت�شريحا ن�شب �ىل �لرئي�س �لمريكي دونالد 
تر�مب يقول فيه �نه على عالقة جيدة مع �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم 
جونغ-�ون. وكانت �شحيفة وول �شرتيت جرنال نقلت عن تر�مب قوله يف 
مقابلة “�قيم عالقة جيدة على �لأرجح مع كيم جونغ �ون«. لكن �ملتحدثة 
با�شم �لبيت �لأبي�س �شارة �شاندرز قالت �ن �جلملة �لتي نقلتها �ل�شحيفة 
وتوحي بان كيم وتر�مب على �ت�شال، كانت �شرطية. و�و�شحت يف تغريدة 
�أقيم عالقة جيدة على �لأرج��ح مع كيم  “�لرئي�س قال قد  على تويرت �ن 
جونغ �ون قد �أقيم.. قد �أقيم.. قد �أقيم “ولي�س �أقيم”. و�شددت على عبارة 
“قد �قيم” وكتبتها بالأحمر. ون�شر �لبيت �لأبي�س و�ل�شحيفة كل على حدة 
ت�شجيال للجملة �لتي قالها تر�مب �ثناء �ملقابلة، ويبدو �ن �لبيت �لبي�س 
وقالت  لي�س كبري�.  �لكلمتني  �للفظ بني  �لفارق يف  �ن  نفيه مع  حمق يف 
كاذبة  �خبار�  تن�شر  ز�لت  ما  �ن وول �شرتيت جرنال  تغريدتها  �شاندرز يف 
يك�شف  �ن  نف�شها رف�س تر�مب  �ملقابلة  للرئي�س«. ويف  - ت�شريحا حمور� 
ما �ذ� كان قد حتدث �ىل كيم. وقال “ل �قول �نني فعلت ذلك ول �نني مل 
�فعل ذلك. فقط ل �ريد �لتعليق على ذلك«. و��شتعرت حرب كالمية بني 
تر�مب منذ و�شوله �ىل �حلكم و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل ب�شبب �لتجارب 
�ل�شاروخية �لتي �جرتها بيونغ يانغ. لكن �لرئي�س �لمريكي غري نربته يف 

�لأ�شابيع �لأخرية ومل ي�شتبعد �حتمال �لتحادث هاتفيا معه.

م�ساعدات اإ�سافية للفارين من فنزويال اإىل كولومبيا 
•• بوجوتا-رويرتز:

�لدولية  �ملنظمة  �إن  �أنطونيو جوتريي�س  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأمني  قال 
مئات  رعاية  يف  للم�شاعدة  كولومبيا  �إىل  �إ�شافية  م�شاعد�ت  �إر�شال  تعتزم 
يف  �لق��ت�����ش��ادي  و�ل��دم��ار  �ل��غ��ذ�ء  نق�س  م��ن  �ل��ف��اري��ن  �لفنزويليني  �آلف 
ملناق�شة  كولومبيا  �إىل  يومني  ت�شتغرق  بزيارة  جوتريي�س  ويقوم  بالدهم. 
�لكولومبية  �ل��ث��وري��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  متمردي  م��ع  �ل�شالم  �ت��ف��اق  تقدم 
)فارك( وحمادثات �ل�شالم �جلارية مع متمردي جي�س �لتحرير �لوطني 
�لكولومبي �لذين عادو� يف �لآونة �لأخرية ل�شن هجمات بعد هدنة ��شتمرت 

ل�شهور.

•• القاهرة-اأ ف ب:

د�نت م�شيخة �لأزهر يف بيان �لت�شريحات �لتي نقلت عن �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب حول دول ياأتي منها �ملهاجرون و�شفها 

ب�احلثالة، معتربة �نها عن�شرية بغي�شة.
“�لعن�شرية  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  ب��ي��ان  �لزه����ر يف  وق���ال 
�لبغي�شة تتنافى متاما مع قيم �لتعاي�س و�لت�شامح وقبول �لآخر 
كما �أنها تاأتي يف �إطار �شيا�شة �لتع�شب و�إهد�ر حقوق �ل�شعوب �لتي 

تنتهجها �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة«.
بهذ�  �دىل  تر�مب  �ن  ذك��رت  بو�شت”  “و��شنطن  �شحيفة  وكانت 
جمل�س  �ع�����ش��اء  م��ن  ع���دد�  مكتبه  يف  ��شتقباله  خ��الل  �لت�شريح 

�ل�شيوخ للبحث يف م�شروع قانون حول �لهجرة. ونقلت �ل�شحيفة 
عن م�شادر مل ت�شمها �ن تر�مب �شاأل خالل �ملناق�شات “ملاذ� ياأتي 
كل هوؤلء �ل�شخا�س �لقادمني من حثالة �لدول �ىل هذ� �لبلد؟”، 

مو�شحة �نه كان ي�شري �ىل دول �أفريقية وهايتي و�ل�شلفادور.
و�شدد �لأزهر على �أن “هذه �لت�شريحات �ملقيتة ل يليق �شدورها 
عن رئي�س دولة متح�شرة كما �أنها متثل تنكًر� ملا تفخر به �لوليات 
�إح��دى دول  و�أنها  �ملهاجرين  �أمة من  �أنها  �لأمريكية من  �ملتحدة 

�لعامل �لأكر تنوًعا و�ندماًجا«
ع��ن هذ�  ب��الع��ت��ذ�ر  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  �ل�شريف  �لأزه���ر  وط��ال��ب 
�د�نات  �لعدي�د  ت��ر�م��ب  ت�شريحات  ولق������ت  �لف����ادح.  �خلط�����اأ 

دولية.   

�ملقعد  �ل�شهيد  جثة  ��شتخر�ج  �م�س  �شباح  “مت  بر�س 
�بر�هيم �بو ثريا لإعادة ت�شريحها لدح�س �لدعاء�ت 
�ل�شر�ئيلية �لتي حتاول �ن تتن�شل من م�شوؤوليتها يف 

�رتكاب هذه �جلرمية«.
دح�س  يتم  كي  بانه  ر�أت  �ملتخ�ش�شة  “�جلهات  وتابع 
م��ز�ع��م �لح��ت��الل لب��د م��ن حت��ري��ز �لر�شا�شة �لتي 
�لدولية”،  �جلهات  �يل  وتقدميها  ر�أ���ش��ه  يف  ��شتقرت 
م�شري� �ىل �نه “�شيتم تقدمي نتائج �لت�شريح للجهات 

�لدولية من بينها حمكمة �جلنايات«.
15 ك��ان��ون �لأول  وق��ت��ل �ب���و ث��ري��ا يف ق��ط��اع غ���زة يف 
غزة  مدينة  �شرق  مو�جهات  خ��الل   2018 دي�شمرب 
م��ع �جل��ي�����س �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى �لع���رت�ف 

�لأمريكي بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل.

•• �صانتو دومينجو-رويرتز:

�خ��ت��ت��م �أع�����ش��اء م��ن �حل��ك��وم��ة �ل��ي�����ش��اري��ة يف فنزيال 
جمهورية  يف  �ملحادثات  من  جولة  �ملعار�شة  وزع��م��اء 
�لدومينيكان دون �لتو�شل �إىل �تفاق ملعاجلة �لأزمات 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية �لتي تو�جهها �لبالد.
و�أعلن �لطرفان عن جولة حمادثات �أخرى تبد�أ يوم 
�لدومينيكان  جمهورية  يف  �لثاين  كانون  يناير   18
�أنهما قطعا �شوطا كبري� لكن يحتاجان ملزيد  قائلني 

من �لوقت.
ب��ني �حلكومة  �مل��و�ج��ه��ة  �أم���د  �لنتيجة  ه���ذه  وت��ط��ي��ل 
�ل��ل��ت��ني حت����اولن م��ن��ذ ���ش��ن��و�ت �لتو�شل  و�مل��ع��ار���ش��ة 
لت��ف��اق. وك��ان��ت �آخ���ر م���رة �ل��ت��ق��ى فيها �جل��ان��ب��ان يف 

دي�شمرب كانون �لأول.
رئ��ي�����س جمهورية  د�ن��ي��ل��و ميدينا  �أب����دى  ذل���ك  ورغ���م 
ب�شاأن  تفاوؤل�ه  �مل��ف��او���ش��ات  ق����اد  �ل���ذي  �لدومينيكان 
�ملحادثات  جول�������ة  خ���الل  �أح��������������������رز  �ل����ذي  �ل��ت��ق��دم 

�لأخرية.
وقال يف موؤمتر �شحفي عقب �نتهاء �ملحادثات “رغم 

�إحر�زنا لتقدم كبري جد� ماز�لت هناك م�شائل معلقة 
يتعني بحثها«.

وت�����ش��ي��ل��ي و�ملك�شيك  ب��ول��ي��ف��ي��ا  ع���ن  و����ش���ارك مم��ث��ل��ون 
ونيكار�جو� يف �ملحادثات.

ومل تو�شح �لأطر�ف �ملجالت �لتي �أحرزت �ملحادثات 
تقدما فيها.

ويف حني يعاين ماليني �لفنزويليني من نق�س �لغذ�ء 
�لرئي�س  �ملعار�شة  زعماء  يطالب  �لأ�شا�شية  و�ل�شلع 
�إن�شانية �شرورية  نيكول�س مادورو بقبول م�شاعد�ت 
�لن�شطاء  �شر�ح مئات  �إط��الق  �خل��ارج ف�شال عن  من 

�ل�شيا�شيني �ملحبو�شني.
وقال خوليو بورخي�س رئي�س �جلمعية �لوطنية �لتي 
“هذه  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  �ملعار�شة  عليها  ت�شيطر 
كافية  لي�شت  �ملتو��شل  �لعمل  م��ن  و�ل�شاعات  �لأي���ام 
لفتح  ف��ن��زوي��ال  �شعب  �شعبنا..  يحتاجه  م��ا  لتحقيق 

طريق �لأمل«.
من  �ل�شغط  يف  �ملعار�شة  م�شاعدة  �حلكومة  وت��ري��د 
�أجل رفع �لعقوبات �لتي فر�شتها عليها �إد�رة �لرئي�س 

�لأمريكي دونالد تر�مب.

•• القد�س-غزة-اأ ف ب:

�نه دمر نفقا حفرته  �لإ�شر�ئيلي �م�س  �علن �جلي�س 
ت�شيطر  �لتي  “حما�س”  �لإ�شالمية  �ملقاومة  حركة 
وو�شائل  جوية  �شربات  م�شتخدما  غ��زة،  قطاع  على 
�لنفق �لذي ميتد من قطاع غزة �ىل  �خرى لتدمري 

�لأر��شي �لإ�شر�ئيلية وميتد حتى م�شر.
وق���ال �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي جوناثان 
كونريكو�س �ن �لطائر�ت �حلربية �لإ�شر�ئيلية قامت 
بالهجوم م�شاء �م�س �لأول �ل�شبت و��شتخدم �جلي�س 
و�شائل �خرى مل تك�شف، مو�شحا �نه ل يعرف ما �إذ� 
كان تدمري �لنفق �دى �ىل �شقوط �شحايا، م�شري� �نه 

كان يف طور �لبناء.
“كان يف طور �لبناء عندما  و�أو�شح �لناطق �ن �لنفق 

دمر �ل�شبت«.
ق���ط���اع غ����زة بينما  �ل����غ����ارة وق���ع���ت د�خ�����ل  �ن  وت���اب���ع 
��شتخدمت �لو�شائل �لخرى لهدم �جلزء �لذي ميتد 
�ل��ذي مير خ�شو�شا حتت  �لنفق  ��شر�ئيل من  د�خ��ل 
�لدولة  بني  للب�شائع  �ملخ�ش�س  �شامل  �بو  كرم  معرب 

�لعربية وغزة.
)جنوب  رف��ح  مدينة  �شرق  يف  يبد�أ  �لنفق  �ن  و�أو���ش��ح 
�لر������ش����ي  د�خ�������ل  م������رت�   180 �ل����ق����ط����اع( ومي����ت����د 
يو��شل م�شاره يف م�شر على م�شافة  �ل�شر�ئيلية ثم 

مل حتدد. وتابع �نه مل ير�شد �ي خمرج للنفق.
وقال �لناطق �ن تدمري �لنفق مت بالتن�شيق مع م�شر 

وكان يبلغ طوله �لجمايل حو�ىل كيلومرت ون�شف.
لك�شف  ج��دي��دة  و�شائل  ط��ورت  �نها  ��شر�ئيل  و�ك���دت 

وتدمري هذ� �لنوع من �لنفاق بينما تبني يف �لوقت 
نف�شه جد�ر� حتت �لر�س على �حلدود.

�زد�دت  للغاية  ح�شا�شة  فرتة  يف  �لنفق  تدمري  وياأتي 
منذ  و����ش��ر�ئ��ي��ل  �لفل�شطينيني  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت  فيها 
�ل�شاد�س  �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب يف  �عالن 
�ملا�شي �لعرت�ف بالقد�س  من كانون �لأول دي�شمرب 

كعا�شمة لدولة ��شر�ئيل.
لكن كونريكو�س �كد �م�س �لحد �ن ��شر�ئيل ل ت�شعى 

�ىل �لت�شعيد.
ت�شرين  نهاية  منذ  ��شر�ئيل  تدمره  نفق  ثالث  وه��ذ� 

�لأول �كتوبر.
م��ن جهته، �أك���د وزي���ر �حل���رب �ف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان يف 
بيان �ن “تدمري �شبكة �لنفاق �لهجومية هو عن�شر 
�أ�شا�شي يف �شيا�شتنا �لقائمة على �حلاق �ل�شرر ب�شكل 
و�أ�شاف  �ل�شرت�تيجية”.  حم�������ا�س  بقدر�ت  منهجي 
و�شكانها  غزة  يف  �لقي���������ادة  �ىل  �ملوجه������ة  �لر�شالة  �ن 
�نفاق  ول��ي�����س يف  ����ش��ت��ث��م��رو� يف �حل���ي���اة   -- و����ش��ح��ة 

�لدفن.
ويف ني�شان �بريل 2016، �أعلنت �إ�شر�ئيل �لعثور على 
�لإ�شر�ئيلية  �لأر����ش��ي  �ىل  غ��زة  نفق ميتد من قطاع 

للمرة �لوىل بعد حرب غزة يف �لعام 2014.
��شتخر�ج جثة  غ��زة  �لعدل يف  وز�رة  �علنت  ذل��ك،  �ىل 
يف  قتل  �ل��ذي  ثريا  �ب��و  �إبر�هيم  �لفل�شطيني  �لك�شيح 
�لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س  مع  مو�جهات  خالل  غزة  قطاع 
لت�شريحها وتقدمي �دلة حول م�شوؤولية ��شر�ئيل عن 

مقتله ملحكمة �جلنايات �لدولية.
وقال وكيل وز�رة �لعدل حممد �لنجال لوكالة فر�ن�س 

�ملفو�س  �ع��ل��ن  حيث  و����ش��ع��ة،  فعل  ردود  مقتله  و�ث���ار 
�ل�شامي حلقوق �لن�شان عن �شدمته ملقتل فل�شطيني 
على كر�شي متحرك بر�شا�س �جلي�س �ل�شر�ئيلي يف 

غزة، وطالب بفتح حتقيق حمايد وم�شتقل.
�شيفتح  �نه  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  �علن  ذلك  �ثر  وعلى 
�نه مل يعلن حتى �لن نتائج  حتقيقا يف �حلادثة، �ل 

هذ� �لتحقيق.
وقال �جلي�س �لإ�شر�ئيلي يف �لبد�ية �ن لي�س باإمكانه 
تاأكيد مقتل �أبو ثريا بر�شا�س جنوده، لكنه عاد ليعلن 

فتح حتقيق.
وكرر �جلي�س يف بيانه حني وقوع �حلادثة �ن تقييمه 
�أنه مل يتم �طالق ر�شا�س حي  �لت�شغيلي خل�س �ىل 

على �بو ثريا.
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العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو ماوندين للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1163395  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة موزه حممد فهم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خادم �شامل خظيبه �لظاهري

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هلوو دوت كوم للهو�تف  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

و�لكمبيوتر رخ�شة رقم:CN 2118514  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة م�شلم �شالح م�شلم �شعيد �ملحرمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شلم متطيم م�شلم حممد �لر��شدي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ك�شربي�س جيت لل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1246677  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�لرحمن �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل م�شلم �شعيد �شام�س �لبو�شعيدي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيونري كرين لتاجري �ملعد�ت 

�لثقيلة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1052707  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة با�شم �شودري حممد يون�س %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود �شودري حممد يون�س
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �شيد �باد

 رخ�شة رقم:CN 1193589  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شليمان علي حممد �ملعمري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

�لنتاج �ليومي للبي�س و�لدو�جن
رخ�شة رقم:CN 1531598 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 )اأبوظبي(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

�لطليعة �لكهربائية و�ملكيانيكية
رخ�شة رقم:CN 1016233 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 )اأبوظبي(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

الغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة   �لقت�شادية بخ�شو�س  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رقم:CN 1308612 بال�شم �لتجاري �لهر�م للرعاية 
�ل�شحية بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

CN 1029362:باربل 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 )اأبوظبي(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �شامة لت�شليح ميكانيك 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1029626 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي نادر �ل�شيخ خزعل %100

تعديل وكيل خدمات/حذف منال �شامل علي �شامل �مل�شكري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد عبد�لقادر �شليمان حامد

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ ور�شة �شامة لت�شليح ميكانيك �ل�شيار�ت

SHAMA AUTO MECHANIC REPAIR WORKSHOP
�ىل/رويال بر�شتيج خلدمات �ل�شيار�ت

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/باور لين �نرتونا�شيونال لد�رة �ل�شركات 

رخ�شة رقم:CN 2069396 قد تقدمو� �لينا بطلب
null*null تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ باور لين �نرتونا�شيونال لد�رة �ل�شركات
POWER LINE INTERNATIONAL COMPANIES MANAGEMENT

�ىل/�ي �ل �ر لتنظيف �ملباين - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
E L R BUILDINGS CLEANING - SOLE POLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنو�ن/UNIT TYPE من - �ىل
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�شاكن )8121001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �د�رة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة )7010009(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقلعة �ملربعة للمقاولت �لعامة

  رخ�شة رقم:CN 1152762 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نايف عبد�لرحمن �حمد علي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نايف عبد�لرحمن �حمد علي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن جاد �هلل ح�شن �بو عا�شي %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*0.2 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �لقلعة �ملربعة للمقاولت �لعامة

SQUARE FORT GENERAL CONTRACTING
�ىل/�لقلعة �ملربعة للمقاولت �لعامة ذ.م.م

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ت�س �ت�س دي خلدمات �ل�شحة �ملنزلية

  رخ�شة رقم:CN 1462732 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شريك �ل�شركاء/ نا�شر عبد�هلل باحلري�ن �لظاهري %1

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يو�شف بن عبد�هلل بن بكر ر�شو�ن %99
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �ت�س �ت�س دي خلدمات �ل�شحة �ملنزلية

HHD HOME HEALTH CARE

�ىل/�ت�س �ت�س دي خلدمات �ل�شحة �ملنزلية ذ.م.م
HHD HOME HEALTH CARE LLC

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
عبد�لرحمن حممد �لظاهري لعمال �جلب�س و�ل�شباغ 

رخ�شة رقم:CN 1184702 قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شغل �ملعمورة للخياطة 

رخ�شة رقم:CN 1117145 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*4.7 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/ م�شغل �ملعمورة للخياطة
AL MAMOURA TAILORING WORKSHOP

�ىل/خياط �لعرو�شه �لذهبية لل�شيد�ت
ALAROSA ALTHAHABEIA

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(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعـــالن
يرجي �لتكرم بالعلم بان:

�ل�شادة/معمل  بان  بالعلم  �لتكرم  يرجى  �عاله  �ملذكور  �ملو�شوع  �ىل  بال�شارة 
 IN2003152:منار للثلج ذ.م.م رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:
تعديل بدخول �ل�شركاء:

حممد �شعيد جمعة حرمو�س �لرميثي
خروج �ل�شريك:

علي خليل مطر متعايف �ملن�شوري
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:

حممد �شعيد جمعة حرمو�س �لرميثي %52
�نور فوؤ�د ح�شن �بر�هيم %24

كونول كونهامد ح�شني كونول %24
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بئر زمزم لتجارة �مل�شخات و�ملولد�ت �لكهربائية   

رخ�شة رقم:CN 1139785 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 02*01 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ بئر زمزم لتجارة �مل�شخات و�ملولد�ت �لكهربائية
�ىل/بئر زمزم للمعد�ت �لكهروميكانيكية

BEER ZAMZAM ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT
تعديل عنو�ن/من منطقة �لظفرة �ل�شناعيه منطقة �لظفرة مدينة ز�يد قطعة رقم 231 حمل 
رقم 3 بنايه د�ئرة �لبلديات و�لزر�عه �ىل منطقة �لظفرة مدينة ز�يد �شرق 19 115281 115281 

حكومة �بوظبي و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�شيانتها )4322008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملولد�ت �لكهربائية ولو�زمها - بالتجزئة )4773501(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �مل�شخات و�ملحركات و�ل�شمامات ولو�زمها - بالتجزئة )4773503(

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

طربو�س �ل�شام- فرع 2 
رخ�شة رقم:CN 1170330-2 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 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك : فيربيفاب للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
OPTRONICS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم  : 275285     بتاريخ : 2017/6/19
باإ�شم :فيربيفاب للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

وعنو�نه :دبي - مكتب رقم 1602 - ملك �لتنمية �لوطنية للتطوير و�ل�شتثمار �لعقاري - برج خليفة بردبي 
- هاتف:0558800194 - فاك�س:044049607 - �شندوق �لربيد:378978

arati.khiyara@cbs-uae.ae مييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :6 معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مو�د بناء معدنية 
، مباين متنقلة معدنية ، مو�د معدنية خلطوط �ل�شكك �حلديدية )كبالت( ، حبال و��شالك غري كهربائية 
من معادن غري نفي�شة ، م�شنوعات حد�دة ، خ��ردو�ت معدنية �شغرية ، مو��شري و�أنابيب معدنية ، خز�ئن 
 ، �خ��رى  فئات  يف  و�ردة  غري  نفي�شة  غري  معادن  من  م�شنوعة  منتجات   ، �لثمينة  و�لأ�شياء  �لوثائق  حفظ 

خامات معادن.
و�شف �لعالمة:�لكلمة OPTRONICS مكتوبة بحروف لتينية مميزة باللون �ل�شود ويدنوها خط 

باللون �ل�شود �لكل على خلفية باللون �لبي�س.
�لإ�شرت�طات:.

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�ملالك : فيربيفاب للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

OPTRONICS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 275293     بتاريخ : 2017/6/19

باإ�شم :فيربيفاب للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
وعنو�نه :دبي - مكتب رقم 1602 - ملك �لتنمية �لوطنية للتطوير و�ل�شتثمار �لعقاري - برج خليفة بردبي 

- هاتف:0558800194 - فاك�س:044049607 - �شندوق �لربيد:378978
arati.khiyara@cbs-uae.ae مييل�

�سورة العالمة

و�مليكا  و�لأ�شب�شتو�س  و�ل�شمغ  و�لغاتابر�شا  �ملطاط   17: بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �خرى ، مو�د بال�شتيكية م�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف 

�لت�شميغ ، مو�د تغليف وح�شو و عزل ، �نابيب مرنة غري معدنية.
و�شف �لعالمة:�لكلمة OPTRONICS مكتوبة بحروف لتينية مميزة باللون �ل�شود ويدنوها خط 

باللون �ل�شود �لكل على خلفية باللون �لبي�س.
�لإ�شرت�طات:.

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل
احلزب احلاكم يف ليبرييا يف�سل الرئي�سة املنتهية وليتها 

••مونروفيا-رويرتز:

قال حزب �لوحدة �حلاكم يف ليبرييا يف بيان �م�س 
�إنه ف�شل �لرئي�شة �ملنتهية وليتها �يلني جون�شون 
يف  بالتدخل  �حل��زب  ق��ادة  يتهمها  �لتي  �شريليف 
�لنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت �لعام �ملا�شي بعد 

�أن تعر�س مر�شح �حلزب للهزمية.
جائزة  على  �حلا�شلة  �شريليف،  جون�شون  ونفت 
عاما،   12 مل���دة  �ل�شلطة  وت��ول��ت  لل�شالم  ن��وب��ل 
خا�شة  �جتماعات  عقدت  باأنها  �حل��زب  �تهامات 
مع ق�شاة �لنتخابات قبل �لت�شويت �لذي جرى 

يف �لعا�شر من �أكتوبر ت�شرين �لأول. وقال �حلزب 
�حل��اك��م �إن �أرب��ع��ة �آخ��ري��ن م��ن م�����ش��وؤويل �حلزب 
�لذي  �لبيان  وق��ال  ع�شويته.  م��ن  �أي�شا  ف�شلو� 
يعلن قر�ر� �تخذته �للجنة �لتنفيذية للحزب يف 
من  “�شلوك  �لأول  �أم�س  م�شاء  من  متاأخر  وقت 
موقف  ويقو�س  تخريب  على  ينطوي  ف�شلو�... 
�حلزب«. ورف�س م�شوؤول بارز يف مكتب جون�شون 
�شريليف �لتعليق على �لقر�ر. ومل يت�شن �لو�شول 

�إىل �لرئي�شة وم�شوؤولني �آخرين .
بفارق  �ل�شابق ج��ورج ويا  �لقدم  وتغلب جنم كرة 
كبري على مر�شح �حلزب �حلاكم جوزيف بو�كاي. 

يف  لل�شلطة  دمي��ق��ر�ط��ي  �ن��ت��ق��ال  �أول  ه��و  وذل���ك 
جلون�شون  ي��ك��ن  ومل  ع���ام���ا.   70 يف  ل��ي��ب��ريي��ا 
���ش��ريل��ي��ف �حل����ق يف �إع�������ادة ت��ر���ش��ي��ح ن��ف�����ش��ه��ا يف 
يحد فرت�ت  �لذي  �لد�شتور  �لنتخابات مبوجب 
بينها وبني  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة. وظ��ه��ر خ���الف  �ل���ولي���ة 

بو�كاي على �ملالأ خالل �حلملة �لنتخابية.
و�لأع�شاء  �شريليف  جون�شون  �إن  �لبيان  وق���ال 
�لآخ���ري���ن خ��ال��ف��و� �ل��ق��و�ع��د مب���ا ي�����ش��م��ل تاأييد 

مر�شحي �حلزب يف �لنتخابات.
�أن يوؤدي ويا �ليمني �لد�شتورية هذ�  ومن �ملقرر 

�ل�شهر.

•• تون�س-اأ ف ب:

�ل�شابعة  �ل���ذك���رى  ت��ون�����س  حت��ي��ي 
�لتوتر  من  �أج���و�ء  و�شط  لثورتها 
ب��ع��د موجة  �لج���ت���م���اع���ي وذل�����ك 
ذ�تها  �ل�شعار�ت  رددت  ��شطر�بات 
)عمل(  “�شغل   2011 ل���ث���ورة 
حرية، كر�مة وطنية” �لتي كانت 

�أطاحت بالدكتاتورية.
قو�ت  من  كبرية  �ع��د�د  و�نت�شرت 
�ىل  �ملتظاهرين  تو�فد  �لم��ن مع 
كان  �لذي  بورقيبة  �حلبيب  �شارع 

مركز �لحتجاجات يف 2011.
وت�����ش��ي��ع ف��رق��ة م��و���ش��ي��ق��ي��ة �ج���و�ء 
�حتفالية على �ل�شارع �لذي رفعت 

فيه بكثافة �لعالم �لتون�شية.
غري �ن ه��ذه �لأج���و�ء �لحتفالية 
�لتململ �لجتماعي  يغطي عليها 
�لذي ي�شود �لبلد �لناجي �لوحيد 
وفو�شى  و��شطر�بات  ث��ور�ت  من 

ما ي�شمى �لربيع �لعربي.
�نهم  �لتون�شيني  من  كثري  ويوؤكد 

و�جتمع �لرئي�س �لتون�شي �ل�شبت 
و�ملركزية  �حل���اك���م���ة  ب�����الأح�����ز�ب 
�لنقابية ومنظمة ��شحاب �لعمل. 
و�ق����ر ب���ان �مل��ن��اخ �ل�����ش��ي��ا���ش��ي لي�س 

جيد�.
�حلكومة  وع���دت  �ل�شبت  وم�����ش��اء 
ب��خ��ط��ة ع��م��ل ���ش��ت��ط��ال �ك����ر من 
و�شتكلف  م�����ش��ت��ف��ي��د  �ل����ف   120
مليون   23،5( دينار  مليون   70
ي��������ورو(، ب��ح�����ش��ب م����ا �ف������اد وزي����ر 
�لج���ت���م���اع���ي���ة حممد  �ل���������ش����وؤون 

�لطر�بل�شي.
م�شاعدة  ع���ل���ى  �خل���ط���ة  وت���ن�������س 
����ش��ر ف��ق��رية ع��ل��ى �م���ت���الك �شكن 
و�جر�ء�ت تهدف ل�شمان “تغطية 
منح  وزي������ادة  للجميع”  ���ش��ح��ي��ة 
�ل����ش���ر �مل��ح��ت��اج��ة �ل�����ش��ه��ري��ة من 
يورو(   50( تون�شيا  دينار�   150
دنانري  و210   180 بني  ما  �ىل 
)60 �ىل 70 يورو( وذلك بح�شب 
عدد �لطفال �ي بزيادة ل تقل عن 

20 باملئة.

ب��ع��د ���ش��ب��ع ���ش��ن��و�ت م���ن ف����ر�ر بن 
علي �لذي يعي�س يف �ملنفى ك�شبو� 
م�����ش��ت��وى عي�شهم  ول��ك��ن  �حل��ري��ة 

تر�جع.
لالنتقال  �لن�شبي  �ل��ن��ج��اح  ورغ���م 
تتمكن  مل  �ل�������دمي�������ق�������ر�ط�������ي، 
م����ن �خل�����روج  ت���ون�������س ح���ت���ى �لن 
�لقت�شادية  �ل�������ش���ع���وب���ات  م����ن 
من  �لكثري  وه��زت  و�لجتماعية. 
�مل��ا���ش��ي تظاهر�ت  �مل���دن �ل���ش��ب��وع 

�شلمية و�عمال �شغب ليلية.
وغذى �لغ�شب �لجتماعي عالوة 
�ل�شر�ئب  رف����ع  �ل��ب��ط��ال��ة،  ع��ل��ى 
 2018 ميز�نية  ت�شمنته  �ل��ذي 
�شر�ئية  ق����درة  ع��ل��ى  ت��اث��ر  و�ل���ت���ي 
�رتفاع  ب�����ش��ب��ب  �����ش���ال  م���ت���ده���ورة 

ماذ�  ن�شتناو؟”  “فا�س  حملة  من 
�لقائمون  ي���دع���و  �ل���ت���ي  ن��ن��ت��ظ��ر؟ 
�ملدين،  �ملجتمع  م��ن  وه���م  عليها 
�ىل مزيد من �لعد�لة �لجتماعية 
�ل�شر�ئب يف  رف��ع  رد� على  وذل��ك 

�مليز�نية �جلديدة.
عانت  �ل����ت����ي  ت���ون�������س  وح�������ش���ل���ت 
خ�شو�شا  مردها  مالية  �شعوبات 
�زم�������ة �ل����ق����ط����اع �ل�������ش���ي���اح���ي �ث���ر 
 2016 يف   ،2015 �ع����ت����د�ء�ت 
ع��ل��ى خ���ط ق���رو����س ب��ق��ي��م��ة 2،4 
�رب��ع �شنو�ت من  ي��ورو على  مليار 
وتعهدت  �ل���دويل.  �لنقد  �شندوق 
بخف�س  ب����امل����ق����اب����ل  ����ش���ل���ط���ات���ه���ا 
��شالحات  وتنفيذ  �ل��ع��ام  �ل��ع��ج��ز 

�قت�شادية.

)�لحتاد  �لنقابية  �ملركزية  ودعت 
�لعام �لتون�شي لل�شغل( �ىل م�شرية 
للذكرى  �ح��ي��اء  �لعا�شمة  بو�شط 
�مل�شارك يف  �لنه�شة  وكذلك حزب 
�حلكم و�جلبهة �ل�شعبية )ي�شار(.

يو�شف  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  وك�����ان 
بامل�شوؤولية  �جلبهة  �تهم  �ل�شاهد 
������ش����ط����ر�ب����ات  يف  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
�ل��ت��ي مت توقيف  �لي����ام �لخ����رية 
لال�شتباه  فيها  ����ش��خ��ا���س   803
مب�شاركتهم يف �عمال عنف و�شرقة 

ونهب، بح�شب وز�رة �لد�خلية.
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  وق���رر 
قائد �ل�شب�شي �ن يحيي �لذكرى يف 
بالعا�شمة  �ل�شعبي  �لت�شامن  حي 
ليلية  م����و�ج����ه����ات  وق���ع���ت  ح���ي���ث 

ن�شبة �لت�شخم �لتي فاقت 6 باملئة 
نهاية 2017.

مبر�جعة  �مل���ح���ت���ج���ون  وي���ط���ال���ب 
�مليز�نية �لتي �شوت عليها �لربملان 
ولكن  دي�����ش��م��رب،  �لول  ك��ان��ون  يف 
�ك�����ر جناعة  �ي�������ش���ا مب���ك���اف���ح���ة 

للف�شاد �مل�شتمر.
وبد�أ نحو �لف �شخ�س �شباحا �مام 
مقر �ملركزية �لنقابية �لتعبري عن 
�لعربي  ف���وؤ�د  غ��ر�ر  على  غ�شبهم 
بقفة فارغة كتب  يلوح  �ل��ذي كان 

عليها “2018«.
فل�شفة  ��شتاذ  وه��و  �لعربي  وق���ال 
و�شعنا  ت��ل��خ�����س  �ل���ق���ف���ة  “هذه 
�ل�������رديء ب��ع��د ���ش��ب��ع ����ش���ن���و�ت من 

�لثورة«.

�لثاين يناير 2011. وخلف قمع 
�نتفا�شة �ل�شعب 338 قتيال.

وت���ق���ول �مل��ح��ل��ل��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �لفة 
مللوم �ن �ل�شطر�بات �لجتماعية 
“تعك�س غ�شبا  يف �لي��ام �لخ��رية 
كانو�  �ل����ذي����ن  �ن��ف�����ش��ه��م  ل��ل��ن��ا���س 
يح�شلو�  ومل   2011 يف  جتندو� 

على �شيء«.
ويقول وليد وهو عاطل عن �لعمل 
“مرت  م��ن ط��ربي��ة  ع��ام��ا(   38(
حتقق.  ����ش���يء  ول  ����ش���ن���و�ت  ���ش��ب��ع 
جوعى  بتنا  لكننا  �حل��ري��ة  لدينا 
�حد  وه����ذ�  �ل�شابق”،  م���ن  �ك���ر 

حتديات �لحتجاجات �حلالية.
�لجتماعية  �حل���رك���ة  و�ط���ل���ق���ت 
بدعوة  يناير  �لثاين  كانون  بد�ية 

�لمن  وق����و�ت  ���ش��ب��ان  ب��ني  عنيفة 
�ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي. وم��ن �مل��ق��رر �ن 

يد�شن ناديا لل�شباب يف �حلي.
�ندلعت  �لتون�شية  �ل��ث��ورة  وك��ان��ت 
���ش��ر�رت��ه��ا ع��ن��دم��ا �ح�����رق حممد 
�لبوعزيزي �لبائع �ملتجول �ل�شاب 
نف�شه يف 17 كانون �لأول دي�شمرب 
2010 يف �شيدي بوزيد مبناطق 
�حتجاجا  �ملهم�شة،  �ل��ب��الد  و�شط 
�لجتماعي  و�شعه  على  وغ�شبا 
تلك  �عقبت  �منيني.  �هانة  وعلى 
�حلركة �لغا�شبة و�ليائ�شة، موجة 
وغالء  �لبطالة  على  �حتجاجات 
�ملعي�شة تخللتها مو�جهات د�مية. 
وحت���ت �ل�����ش��غ��ط �ل�����ش��ع��ب��ي ف��ر بن 
كانون   14 �ل�شعودية يف  �ىل  علي 

يف خ�سم موجة احتجاجات على البطالة وغالء املعي�سة 

تون�س حتيي الذكرى ال�سابعة لثورتها يف اأجواء متوترة

عادت النق�سامات لتطفو بقوة على ال�سطح 

النخبة احلاكمة يف اإيران اأ�سعف مما كان يعتقد 
•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب �لباحث �شانام فاكيل يف جملة 
�أن  �لأمريكية،  “فورين بولي�شي” 
�لحتجاجات  من  �لأخ��رية  �ملوجة 
�أزم����ة  �إىل  �إ�����ش����ارة  ه���ي  �إي�������ر�ن  يف 
�أنها  �ل��ق��ي��ادة يف ط��ه��ر�ن، م��ع��ت��رب�ً 
�أزمة تطاول كل م�شتويات �لدولة 
على  تتناف�س  �لتي  �لف�شائل  وك��ل 

�ل�شلطة فيها. 
وقال �إن ما ح�شل �أخري�ً �شاهم يف 
ت�شرب  �ل��ت��ي  �لنق�شامات  تعرية 
�لإ�شالحيون،  �حل��اك��م��ة،  �لنخبة 
و�لف�شائل  و�ل����رب�غ����م����ات����ي����ني، 
�مل��ت�����ش��ددة، �ل��ت��ي ت��ت��ح��د م��ع��اً منذ  
1979. و�شلط �ملحتجون �ل�شوء 
حول كيفية وقوف هذه �ملجموعات 
بني  للهوة  تعميق  يف  و�ح���د�ً  �شفاً 

�لدولة �لإير�نية و�ملجتمع. 
ولكنه �أ�شاف �أن هذه �لأزمة لي�شت 
مو�شحاً  �إي������ر�ن،  ع��ل��ى  م��ق��ت�����ش��رة 
�لعربي،  �ل��رب��ي��ع  �ح��ت��ج��اج��ات  �أن 
�أتت  �لتي  �لأمريكية  و�لنتخابات 
بالرئي�س دونالد تر�مب �إىل �لبيت 
�لأب��ي�����س، وخ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
�لحتاد �لأوروبي، هي جمرد �أمثلة 
تعك�س �لتيار �لعاملي لالحتجاجات 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ���ش��د ���ش��ي��ا���ش��ي��ات �لأم����ر 
�أكر  �شيا�شية  نخبة  و�شد  �لو�قع 
مدى  وعلى  �ملجتمع.   عن  �بتعاد�َ 
�لعقدين �ملا�شيني، عرب �لإير�نيون 
ع���ن ع����دم ر���ش��اه��م �مل���ت���ز�ي���د على 
خالل  من  �لو�قع  �لأم��ر  �شيا�شات 
هذ�  و�لتظاهر�ت. ويف  �لنتخابات 
�لف�شائلي  �لتناف�س  ت�شارع  �لوقت 
و�ل�شيا�شي، لي�شري ميزة يف �حلياة 
�ل�شيا�شية �لإير�نية. وباتت ف�شائل 
�ل�شعبي  لال�شتياء  هدفاً  خمتلفة 
يتم  ومل  خم���ت���ل���ف���ة-  �أوق����������ات  يف 
و�لإ�شالحيني  �لو�شطيني  توفري 
ع��ل��ى �حلكومة  ي��ه��ي��م��ن��ون  �ل���ذي���ن 
�لذي  �مل��ت�����ش��ددي��ن  �مل��ح��اف��ظ��ني  ول 

�ل�شلطة  م��ر�ك��ز  ع��ل��ى  ي�شيطرون 
غري �ملنتخبة، من هذ� �ل�شتياء. 

خامتي 
�نتخاب  �أن  �ل����ب����اح����ث  و�ع�����ت�����رب 
�أتى  �لذي  �لرئي�س حممد خامتي 
�ألقى  �إىل �حلكومة  بالإ�شالحيني 
نحو  مت�شارع  حت��ول  على  بظالله 
�لإير�نية  �لنخبة  د�خ��ل  �لن�شقاق 
حتويل  �إىل  و����ش���ع���ي���اً  �حل���اك���م���ة. 
�إىل  و�لقت�شاد  و�لثقافة  �ل�شيا�شة 
�لإ�شالحيون  �دخ���ل  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة، 
فكرة �لإ���ش��الح من �ل��د�خ��ل، على 
ح�����ش��اب �ل��ن��خ��ب �مل��ح��اف��ظ��ة. لكن 
جهودهم، على رغم �لدعم �لو��شع 
�لذي لقيته يف �لنتخابات، كانت يف 
معظم �لأوقات غري ناجحة نتيجة 
�ملناور�ت �ملن�شقة للمحافظني �شد 

�لإ�شالح. 
اأحمدي جناد وروحاين

�لرئي�س  �نتخاب  �إن  فاكيل  وق���ال 
حممود �أحمدي جناد عام 2005 
جلب معه موجة �شعبوية للتغيري. 
�لأ�شغر  �ل��ث��وري��ني  م��ن  وب�شفته 

�شناً، �شعى �أحمدي جناد لت�شحيح 
�لخ�����ت�����اللت يف ث������ورة �آخ��������ذة يف 
�ل�شيا�شات  �إعادة توزيع  �إن  �لتبدد. 
خا�شها  �لتي  �مل��و�ج��ه��ة  و�شيا�شات 
لل�شلطة- �ملحلي  ب��ال��ت��و�زن  �أخ��ل��ت 
�لتي  �لحتجاجات  يف  ذل��ك  وظهر 
2009 وما تلى  �أعقبت �نتخابات 
ذل���ك م��ن ق��م��ع ح��ك��وم��ي ل��ه��ا �أبرز 

�أي�شاً �نتقاد�ت قا�شية خلامنئي. 
�لو�شطي  �نتخب   ،  2013 وع���ام 
خا�س  �ل�������ذي  روح����������اين،  ح�������ش���ن 
يقوم  بربنامج  �لنتخابية  حملته 
�لقت�شادية  �ل��رب�غ��م��ات��ي��ة  ع��ل��ى 
و�لإ�������ش������الح������ات �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�لنظام  �إىل  �ل��ت��و�زن  �إع���ادة  بهدف 
�ل�شيا�شي. وكانت هناك �آمال د�خل 
�لتحديثي،  روح���اين  ب���اأن  �لنخبة 
بني  �لهوة  ردم  على  ق���ادر�ً  �شيكون 
و�لي�شاري  �ل��ي��م��ي��ن��ي  �جل��ن��اح��ني 
ل��ل��ن��خ��ب��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ي��ن��م��ا يعيد 
�لإ�شالمية،  �جلمهورية  �إىل  �أي�شاً 
فقدتها.  �لتي  �ل�شعبية  �ل�شرعية 
وخ����الل �مل��ف��او���ش��ات �ل��ن��ووي��ة مع 

�لعاملية  و�لقوى  �ملتحدة  �لوليات 
�لأخ�����������رى، خ���ف�������س �ل���ت���وت���ر بني 
�ل��ف�����ش��ائ��ل ب���ن���اء ع���ل���ى ط���ل���ب من 
جبهة  �لظهور  �أج���ل  م��ن  خامنئي 

موحدة. 
بعد النووي

ب��ع��د ت��وق��ي��ع �لتفاق  �ن���ه  ولح����ظ 
ع������ادت   2015 ع�������ام  �ل�������ن�������ووي 
�لن��ق�����ش��ام��ات ل��ت��ط��ف��و ب���ق���وة على 
�شعى  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  يف  �ل�����ش��ط��ح 
عن  �ل�شدقية  نزع  �إىل  �ملت�شددون 
�ملقرتحة.  و�إ���ش��الح��ات��ه  روح����اين 
وعلى غر�ر �أ�شالفه �شعد روحاين 
�إىل �ل�شلطة و�عد�ً بالتغيري و�إذ به 
�أخفق  لأن��ه  �ل�شقوط،  يو�جه  �لآن 
�لتي  �لف�شائل  ب��ني  �ل��ه��وة  ردم  يف 
��شتخدمها لدعم �شعوده. و�ختتم 
دورة  �شحية  ي�شقط  �إن���ه  ق��ائ��اًل: 
تلبية  وع���دم  �لن��ت��خ��اب��ي،  �لتغيري 
�ل���وع���ود �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، و�لإح���ب���اط، 
ميز  �ل���ذي  �ل�شعبي  و�ل���ش��ط��ر�ب 
�لأعو�م  �إي���ر�ن يف  �لقيادة يف  �أزم��ة 

�لع�شرين �لأخرية.  

•• �صيدين-رويرتز:

 قال �ل�شليب �لأحمر يف بابو� غينيا 
�إن��ه يجري  �جل��دي��دة �م�س �لأح���د 
من  �شخ�س   1500 نحو  �إج���الء 
على جزيرة على �ل�شاحل �ل�شمايل 

للبالد بعد ثور�ن بركان قريب.
كادوفار،  ج��زي��رة  يف  ب��رك��ان  وب����د�أ 

�ل���ت���ي ت���ق���ع ع���ل���ى ب���ع���د ن���ح���و 24 
�لرئي�شي  �ل��رب  �شمايل  كيلومرت� 
للبالد، يثور يف �خلام�س من يناير 
�إجالء  �إىل  �لثاين مما دفع  كانون 
�إىل  ك���ادوف���ار  م��ن  �شخ�شا   590

جزيرة بالب بالب �ملجاورة.
�أيام  وب��ع��د �أن ق��ذف �ل��رم��اد ل��ع��دة 
�لنفجار  مل��رح��ل��ة  �ل��ربك��ان  و���ش��ل 

ر�باول  وذك��ر مر�شد  ي��وم �جلمعة 
ب�شخور  ق������ذف  �أن�������ه  ل����ل����رب�ك����ني 
�أك�شيد  ثاين  من  وباأدخنة  ملتهبة 

�لكربيت.
وق������ررت �حل���ك���وم���ة �إخ������الء بالب 
ب�شبب �شعوبة و�شول  �أي�شا  بالب 
�جلزيرة  على  للنا�س  �لإم�����د�د�ت 
وب�شبب �خلطر �لذي ي�شكله ثور�ن 

�لربكان.
لل�شليب  �ل����ع����ام  �لأم��������ني  وق�������ال 
�جلديدة  غينيا  ب��اب��و�  يف  �لأح��م��ر 
من  �ل��ه��ات��ف  ع��رب  روف���ا  يوفيناما 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ب���ورت م��ورزب��ي �إن من 
�لرب  �إىل  ينقلون  �إج���الوؤه���م  ي��ت��م 
�للجنة  و�إن  ل���ل���ب���الد  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
وفرت  �لأح��م��ر  لل�شليب  �ل��دول��ي��ة 
 26274( كينا  لأل���ف   87 ن��ح��و 

دولر�( مل�شاعدتهم.
على  ه��ن��اك  �ل��ن��ا���س  “�شارع  وق����ال 
ث������ور�ن  م����ع  �ل����ه����رب  �إىل  �ل����ف����ور 
�ل���ربك���ان. ول��ذل��ك ف��ه��م يف حاجة 
ف����وري����ة ل���ل���غ���ذ�ء و�مل��������اء و�مل��������اأوى 

و�ملالب�س �أي�شا«.
ويف �أحدث ن�شرة �شدرت �م�س قال 
ميكن  �حلمم  من  قبة  �إن  �ملر�شد 
�لبحر  م���ن  ك����ادوف����ار  يف  روؤي���ت���ه���ا 
�لأبي�س  �لدخان  �أ�شفل �شحب من 
 600 �إىل  ت��رت��ف��ع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ث��ي��ف 

مرت فوق م�شتوى �شطح �لبحر.
و�أع������ل������ن������ت وزي������������رة �خل����ارج����ي����ة 
�ل���ش��رت�ل��ي��ة ج���ويل ب��ي�����ش��وب على 
�شاهمت  بالدها  �أن حكومة  تويرت 
باإمد�د�ت �إن�شانية تبلغ قيمتها 25 
 19775( ����ش��رت�يل  دولر  �أل���ف 
من  للمت�شررين  �أمريكيا(  دولر� 

عمليات اإجالء من جزيرة يف بابوا غينيا ب�سبب بركان 

هاواي تر�سل حتذيرا باخلطاأ من هجوم بالي�ستي 
جلنة  وذك��رت  ن��ووي��ة.  بالي�شتية  ل�شو�ريخ  �ل�شمالية  كوريا  تطوير  ب�شاأن 
�لإن����ذ�ر يف حالت  �مل�شوؤولة ع��ن نظام  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لت�����ش��الت �لحت��ادي��ة 

�لطو�رئ، �أنها بد�أت حتقيقا �شامال يف هذه �لو�قعة.
وهاو�ي �شل�شلة جزر يف �ملحيط �لهادي يبلغ عدد �شكانها نحو 1.4 مليون 
�لقيادة  مقر  بها  وي��وج��د  �ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  �لإح�����ش��اء  ملكتب  وفقا  ن�شمة 
للقو�ت  �ل��ت��اب��ع  �ل��ه��ادي  �ملحيط  و�أ���ش��ط��ول  �ل��ه��ادي  �ملحيط  �لأم��ري��ك��ي��ة يف 

�لبحرية وعنا�شر �أخرى بالقو�ت �مل�شلحة �لأمريكية.
قدر�ته  با�شتخد�م  ه��دد  ق��د  �أون  ج��وجن  كيم  �ل�شمالية  ك��وري��ا  زعيم  وك��ان 
�أو وليات  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��و�ري��خ �شد منطقة ج���و�م  �مل��ت��ز�ي��دة يف جم��ال 
خطو�ت  باتخاذ  �لتهديد  �إىل  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  دف��ع  مما  �أمريكية 

�شارمة �شد بيوجنياجن.
وكان تر�مب يختتم مبار�ة جولف يف نادي تر�مب �لدويل للجولف يف و�شت 
لينزي و�لرتز  �لأم��ر. وقالت  بيت�س بولية فلوريد� عندما وقع هذ�  بامل 

�ملتحدثة با�شم �لبيت �لأبي�س �إن �لرئي�س �أحُحيط علما به.  

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال حاكم ولية هاو�ي �لأمريكية �إن ر�شالة �أحُر�شلت باخلطاأ  ل�شكان �لولية 
حتذرهم من هجوم و�شيك ب�شاروخ بالي�شتي عندما �شغط موظف بوكالة 
�إد�رة �لطو�رئ على “�لزر �خلطاأ«. و�أكد م�شوؤولون بالولية وقيادة �جلي�س 
�لأمريكي يف �ملحيط �لهادي على عدم وجود �أي تهديد حقيقي. لكن �شكان 
هاو�ي �شارعو� وهم يف حالة من �لذعر بالبحث عن ماأوى ملدة تزيد على 

ن�شف �شاعة قبل �أن ترت�جع �لوكالة عن �لتحذير.
�إن  �لتلفزيون  نقلها  ت�شريحات  وقال يف  �لولية  �إيج حاكم  ديفيد  و�عتذر 
�لزر �خلطاأ خالل تغيري نوبة  �أحُر�شل عندما �شغط موظف على  �لتحذير 
ف��رين مياجي مدير  ه���او�ي. وو���ش��ف  �ل��ط��و�رئ يف  �إد�رة  وك��ال��ة  �لعمل يف 

�لوكالة �لأمر باأنه خطاأ ب�شري.
و�أر�شل �لتحذير على �لهو�تف �ملحمولة وبثه �لتلفزيون و�لإذ�عة بعد قليل 
دولية  توتر�ت  و�شط  وج��اء  �ملحلي  بالتوقيت  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من 

اأمريكا ت�ستاأنف ا�ستقبال الطلبات يف برنامج داكا للمهاجرين 
 •• وا�صنطن-رويرتز:

قالت �شلطات �لهجرة يف �لوليات �ملتحدة �إنها �شت�شتاأنف تلقي �لطلبات يف �إطار برنامج يوفر �حلماية 
لالأطفال �لذين جلبهم �آباوؤهم �إىل �لوليات �ملتحدة ب�شكل غري قانوين من �لرتحيل، وذلك بعد �أن 
�لهجرة و�جلن�شية  د�ئرة خدمات  �لربنامج. وقالت  تنفيذ قر�ر حكومي بوقف  �أوقف حكم ق�شائي 
�لأمريكية على موقعها على �لإنرتنت �إن باإمكان من تلقو� حماية مبوجب �لربنامج �ملعروف با�شم 
د�كا �لتقدم لتجديدها وفقا لل�شروط �لتي كانت قائمة قبل وقف �لربنامج يف �شبتمرب �أيلول. وياأتي 
باإنهاء �لربنامج هذ�  �أن منع قا�س ب�شفة موؤقتة تنفيذ قر�ر للرئي�س دونالد تر�مب  �لإع��الن بعد 
قانونيا  و�شعا  مينح  جديد  ت�شريع  ل�شياغة  حاجة  هناك  كانت  �إذ�  ما  �لكوجنر�س  ويناق�س  �لعام. 
�أطفال وظلو� فيها ب�شورة غري  �إىل �لوليات �ملتحدة وهم  �آباوؤهم  لهوؤلء �ملهاجرين �لذين جلبهم 
�ملهاجرين  حلماية  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  عهد  يف  )د�ك��ا(  برنامج  ت�شريع  و�شدر  قانونية. 

�لق�شر غري �مل�شجلني من �لرتحيل. ويطلق على هوؤلء ��شم �حلاملون.
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العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

طربو�س �ل�شام- فرع 3 
رخ�شة رقم:CN 1170330-4 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 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

طربو�س �ل�شام- فرع 4 
رخ�شة رقم:CN 1170330-3 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 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

طربو�س �ل�شام- فرع 5 
رخ�شة رقم:CN 1170330-5 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 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

طربو�س �ل�شام- فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1170330-1 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 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
للنقليات  ��شحاق  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عبد�لرحمن بن  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

ومقاولت �لعامة   رخ�شة رقم:CN 1382635 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد فار�س �شعيد �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن عبد�هلل حممد عو�س �حمد بن ��شحاق

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

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة عبد�لرحمن بن ��شحاق للنقليات ومقاولت �لعامة

ABDULARAHMAN BIN ISHAQ GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING

�ىل/�لقدرة �حلديدة للنقليات و�ملقاولت �لعامة

ALQUDRA ALHADIDIA GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING

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

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  م غ 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

للهو�تف �ملتحركة وجتارة �ل�شاعات- فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1155674-1 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 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

لتجارة �ل�شماك 
رخ�شة رقم:CN 1816244 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 

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

CN 1121737:للطباعة وفروعها رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �شامل �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ي�شلم �شامل وقا�س

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رومانا لل�شحن

رخ�شة رقم:CN 1129444 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شامل �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ي�شلم وقا�س

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

رخ�شة رقم:CN 1102217 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فينود تول�شيد��س فاجناين %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة ر��شد علي حممد خلفان �لغيثي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �رجن د��س ك�شور د��س

تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل �شيف �شهيل �شريع �ملزروعي

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(

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

جولد هنقر �لوتوماتيكية 
رخ�شة رقم:CN 2182586 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

�شهبا �ل�شحر�ء 
رخ�شة رقم:CN 1133061 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

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

CN 1064027:لعا�شمة ملو�د �لبناء 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 )ابوظبي(

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك مكتبة دبي للتوزيع.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 278500          بتاريخ : 22/ 2017/08
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع.
وعنو�نه: �س.ب: 1526 دبي - �لإمار�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 
�لكلي�شيهات  �لطباعة؛  �أخ��رى(؛ حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبال�شتيكية )غري  �لتغليف  )عد� �لأجهزة؛ مو�د 

)�لر��شمات(. يف �لفئة 16.
�لو�ق�عة بالفئة: 16.

 S و   C باللون  SUPERCAR  كتبت ب�شكل مميز باللون �لأحمر �ملحدد  �لكلمة �لالتينية  عبارة عن 
�لأ�شفر و�أعالها كتب �حلرفني �لالتينيني ب�شكل مميز باللون �لأحمر على خلفية هند�شية مميزة باللون 
هو  كما  �لأحمر  باللون  ريا�شية  ل�شيارة  تخيلي  ر�شم  يوجد  �لأ�شفل  ويف  �لأ�شفر،  باللون  وحم��ددة  �لأ�شود 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
 ،sc super، car ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

ور�شم �ل�شيارة كل على حدة يف �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 العالمات التجارية   
الثنني  15  يناير 2018 العدد 12224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك مكتبة دبي للتوزيع.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 278520          بتاريخ : 22/ 2017/08
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع.
وعنو�نه: �س.ب: 1526 دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شناديق  ي��د،  ،حقائب  �مل���و�د  ه��ذه  م��ن  �مل�شنوعة  �ملنتجات  و  �مل��دب��وغ��ة  �جل��ل��ود  وتقليد  �مل��دب��وغ��ة  �جل��ل��ود 

و�حلقائب،حقائب مدر�شية،حقائب ظهر،حقائب للريا�شة يف �لفئة 18.
�لو�ق�عة بالفئة: 18.

 S و   C باللون  SUPERCAR  كتبت ب�شكل مميز باللون �لأحمر �ملحدد  �لكلمة �لالتينية  عبارة عن 
�لأ�شفر و�أعالها كتب �حلرفني �لالتينيني ب�شكل مميز باللون �لأحمر على خلفية هند�شية مميزة باللون 
هو  كما  �لأحمر  باللون  ريا�شية  ل�شيارة  تخيلي  ر�شم  يوجد  �لأ�شفل  ويف  �لأ�شفر،  باللون  وحم��ددة  �لأ�شود 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
 ،sc super، car ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

ور�شم �ل�شيارة كل على حدة يف �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 العالمات التجارية   
الثنني  15  يناير 2018 العدد 12224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك مكتبة دبي للتوزيع.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 278498          بتاريخ : 22/ 2017/08
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع.
وعنو�نه: �س.ب: 1526 دبي - �لإمار�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 
�لكلي�شيهات  �لطباعة؛  �أخ��رى(؛ حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبال�شتيكية )غري  �لتغليف  )عد� �لأجهزة؛ مو�د 

)�لر��شمات(. يف �لفئة 16.
�لو�ق�عة بالفئة: 16.

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية Lovely CAT كتبت ب�شكل مميز باللون �لوردي �ملحدد 
 T A �لالتيني ما ي�شبه  CAT من �لكلمة  �آث��ار قدم  باللون �لأزرق �لفاحت حيث كتب �حلرف على �شكل 
L  ذيل �لقط و�أعالها كتب �حلرفني �لالتينيني ب�شكل  C و  حليو�ن �لقط ويخرج من �حلرف �لالتيني 
�لقط  ر�شم حليو�ن  يوجد  �لأ�شفل  ويف  �ل��وردي،  باللون  هند�شية مميزة  على خلفية  �لأبي�س  باللون  مميز 

باللون �لأبي�س على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون �لوردي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
  Cat ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ر�شم �لقطة �و كلمة�

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي ل�شيوع ��شتخد�مها.
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 العالمات التجارية   
الثنني  15  يناير 2018 العدد 12224

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك مكتبة دبي للتوزيع.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم : 278499          بتاريخ : 22/ 2017/08
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: مكتبة دبي للتوزيع.
وعنو�نه: �س.ب: 1526 دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شناديق  ي��د،  ،حقائب  �مل���و�د  ه��ذه  م��ن  �مل�شنوعة  �ملنتجات  و  �مل��دب��وغ��ة  �جل��ل��ود  وتقليد  �مل��دب��وغ��ة  �جل��ل��ود 

و�حلقائب،حقائب مدر�شية،حقائب ظهر،حقائب للريا�شة يف �لفئة 18.
�لو�ق�عة بالفئة: 18.

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية Lovely CAT كتبت ب�شكل مميز باللون �لوردي �ملحدد 
 T A �لالتيني ما ي�شبه  CAT من �لكلمة  �آث��ار قدم  باللون �لأزرق �لفاحت حيث كتب �حلرف على �شكل 
L  ذيل �لقط و�أعالها كتب �حلرفني �لالتينيني ب�شكل  C و  حليو�ن �لقط ويخرج من �حلرف �لالتيني 
�لقط  ر�شم حليو�ن  يوجد  �لأ�شفل  ويف  �ل��وردي،  باللون  هند�شية مميزة  على خلفية  �لأبي�س  باللون  مميز 

باللون �لأبي�س على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون �لوردي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
  Cat ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ر�شم �لقطة �و كلمة�

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي ل�شيوع ��شتخد�مها
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 العالمات التجارية   
الثنني  15  يناير 2018 العدد 12224

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

        اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00225/2018 جتاري 

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09682/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر
. حيث  �لإق��ام��ة  ك��وم جمهول حمل  – مطعم ريد�شتار ووك  �ملنفذ �شده  �إىل 
تقدم طالب �لتنفيذ يو�شينج زهاجن �ل�شادر ل�شاحله �حلكم يف �لدعوي �ملذكورة 
�أعاله و�لقا�شي بالآتي: 1- �إلز�م �ملدعي عليها باإخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها 
للمدعية خالية من �شو�غلها.2- �إلز�م �ملدعي عليها ب�شد�د بدل �ليجار 66667 
ب��ر�ءة  من  درهم للفرتة من 21-2-2016 وحتى 20-6-2017 و�إلز�مه بت�شليم 
�لإخالء  تاريخ  حتى  �مل��اأج��ور  على  �مل�شتحقة  للفو�تري  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  هيئة 
درهم  ب��و�ق��ع 50.000  �ي��ج��ار  م��ن  ي�شتجد  �مل��دع��ي عليها مب��ا  �إل���ز�م  �لفعلي.3- 
�شنويا من تاريخ 21-6-2017وحتى �لإخالء �لتام4- �إلز�م �ملدعي عليها بر�شوم 
�حلكم خالل  هذ�  بتنفيذ  مكلفون  �إنكم  نعلمكم  لذلك  �لدعوى.  وم�شروفات 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة 
�ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه. مالحظة: �شيتم 
�إف��ادة �لإع��الن بالن�شر خالل  �إغ��الق ملف �لتنفيذ تلقائيا ح��ال ع��دم  ت�شليم 

ع�شرة �أيام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15

اإعــــــــــالن
لد�رة  بالز�  �ل�ش�����ادة/�للولوؤة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1498821  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ع�شام ب�شام �شعيد فريحه من 34% �ىل %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �نطون �شادي كرم %1
ب�شام  �ملالك/  �خلالدية  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  من  عنو�ن/  تعديل 
 88713  88713  2-18 �شرق  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  �ىل  فريحه  �شعيد 

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

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

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لريا�شية  �لأن���������ش����ط����ة  ق�������ش���م  ن���ظ���م 
�خليمة،  ر�أ�����س  ب�شرطة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
ور����ش���ة مل��ن��ت��خ��ب �ل���رم���اي���ة �مل�������ش���ارك يف 
�لريا�شي،  �ل�����ش��رط��ة  �حت�����اد  ب��ط��ول��ة 
�أح��م��د ج��اب��ر �لعو�شي  �ل���ر�ئ���د  ق��دم��ه��ا 
�لريا�شية، مببنى  �لأن�شطة  فرع  مدير 
ن���ادي ���ش��ب��اط �ل�����ش��رط��ة، وذل���ك بهدف 
عنا�شر  ل��دى  �ملعرفية  �حل�شيلة  زي��ادة 
�مل��ن��ت��خ��ب �مل�����ش��ارك يف �ل��ب��ط��ول��ة، حول 
بالرماية،  �خلا�شة  �للو�ئح  م�شتجد�ت 
وتثقيفهم بالنو�حي �لفنية و�لتدريبية 
للر�مي،  �لتكتيكية  و�جلو�نب  للرماية، 
وت���زوي���ده���م ب���اأب���رز �ل��ف��ن��ون و�مل���ه���ار�ت 
للرماية  ت���وؤه���ل���ه���م  �ل����ت����ي  �ل�����الزم�����ة 
باأ�شلوب �أكر �حرت�فية، مع ��شتعر��س 
فنون  يف  و�ملتقدمة  �حلديثة  �لأ�شاليب 
و�لت�شرف  �لتعامل  وكيفية  �ل��رم��اي��ة، 

يف �مليد�ن.
و�أك�����د �مل���ق���دم ف��ه��د ب���ن ع���ب���د�هلل جمعة 
�لريا�شية  �لأن�������ش���ط���ة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
�خليمة،  ر�أ�����س  ب�شرطة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
على �أهمية مثل هذه �لرب�مج و�لور�س 
�لتدريبية �لتي تعمل على رفع م�شتوى 
�ملنتخب  يف  �مل�شاركة  �لعنا�شر  وك��ف��اءة 
�مل��ن��ت��خ��ب �شمن  ت���ق���دم  ي�����ش��ه��م يف  مب���ا 
�لأن�شطة  ق�شم  ب��اأن  م�شيفاً  �لبطولة، 

ر�أ�س  ب�شرطة  و�لجتماعية  �لريا�شية 
�لالحمدود  �ل��دع��م  وبف�شل  �خل��ي��م��ة، 
�مل�شتمرة  وتوجيهاته  �لعام  �لقائد  من 
منت�شبيه،  ك���ف���اءة  ورف����ع  �ل��ت��ط��وي��ر  يف 
به  يحتذى  من��وذج��اً  يكون  �أن  ��شتطاع 
�أن��و�ع �لرب�مج �لتدريبية  يف تقدمي كل 
لتكوين  �لأ�شا�شية  �لركيزة  يكون  و�أن 
وب��ن��اء رج���ل �لأم����ن �مل��ت��م��ي��ز، ك��م��ا عمل 
ع��ل��ى �ب������ر�ز �مل�����ش��اه��م��ني �ل��ف��ع��ال��ني يف 
حتقيق روؤي���ة ور���ش��ال��ة و�ه���د�ف �شرطة 
ر�أ�س �خليمة �ل�شرت�تيجية من خالل 
�عتماد مدربني �متازو� يف �لأ�شا�س على 
�لتدريبية   مهمتهم  �أد�ء  يف  ق��درت��ه��م 
ب��ك��ف��اءة و�إت���ق���ان، م��ع �ل��ت��م��ي��ز يف تعليم 
��شتعمال  على  قادرين  ليكونو�  �لأف��ر�د 

ومهارة  بفعالية  �شالحهم  و����ش��ت��خ��د�م 
عالية.

�ملنتخب،  عنا�شر  ثمنت  جانبهم،  وم��ن 
ق�شم  ج���ه���ود  �ل���ور����ش���ة،  �مل�������ش���ارك���ني يف 
و�لجتماعية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
�شباط  ون���ادي  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  ب�شرطة 
�ملبادر�ت  �إط��الق  يف  �ملبذولة  �ل�شرطة، 
و�ل���ور����س �مل��ت��م��ي��زة، �ل��ت��ي حت��ق��ق تبادل 
و�ملكت�شبات  و�مل����ع����ل����وم����ات  �خل��������رب�ت 
بالعنا�شر  للنهو�س  �شعياً  �لريا�شية، 
�لريا�شية �ل�شرطية، مبا ينعك�س �إيجاباً 
تعزيز  حتقيق  ويكفل  �ملنت�شبني،  على 
�لرماية،  �ل��ري��ا���ش��ي يف جم��ال  �ل��ت��ط��ور 
�أهد�فها  �ل��ور���ش��ة  حت��ق��ق  �أن  م��ت��م��ن��ني 

�لتطويرية. 

�أقام �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو دورة تاأهيل لرفع 
كفاءة �لنخبة من حكام �آ�شيا �شارك فيها على �شبيل 
�لعد ل �حل�شر كل من عبيد �لكعبي من �لإمار�ت، 
بولد  و�أد���ش��وري��ن  �لبحرين،  من  منفردي  و�شيينا 
�لهند،  روت من  دوت��ا  وفيبو  منغوليا،  �إردي��ن��ي من 
ب��ي من  �ل��ي��اب��ان، وجلهان  م��ن  ت�شورماكي  وي��وج��ي 

كوريا �جلنوبية.
�لتحكيم  م���ه���ار�ت  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل������دورة  وت���ه���دف 
�لبطولت  نز�لت  �إد�رة  يف  للم�شاركة  وحت�شريهم 
�ل�����دورة ح��ل��ق��ة يف م�شل�شل  �مل��ق��ب��ل��ة، وت��ع��ت��رب ه���ذه 
يف  للم�شاركة  �حل��ك��ام  لإع���د�د  �لتاأهيلية  �ل����دور�ت 
�إد�رة �لنز�لت �لدولية مبختلف �لبطولت، وتاأتي 
�لحتادين  يبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جلهود  �إط��ار  يف 
�لكفاء�ت  م�����ش��ت��وى  ل��رف��ع  و�لآ����ش���ي���وي  �لإم����ار�ت����ي 
�لنه�شة  م��ع  ي��ت��و�ك��ب  مب��ا  �لتحكيمية،  و�ل���ك���و�در 
و�لتي  �لآ���ش��ي��وي،  �لحت��اد  ي�شهدها  �لتي  �مللمو�شة 
�ل�شفر�ء  �ل��ق��ارة  يف  �للعبة  �نت�شار  على  �نعك�شت 
رئا�شة  فيها  ي��ت��وىل  �ل��ت��ي  �لأخ����رية  �حلقبة  خ��الل 
�لحتاد �شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي، كما يتوىل فهد 
ويوجد  فيه،  �لعام  �لأم��ني  من�شب  �ل�شام�شي  علي 

مقره يف �أبوظبي.
رئي�شاً  �لها�شمي  �نتخاب  مت  �أن���ه  بالذكر  �جل��دي��ر 
 ،2014 ع��ام  يف  للجوجيت�شو  �لآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد 

�أع�شاء �لحتاد�ت �لأهلية  وحينها مل يتجاوز عدد 
يف �آ�شيا 14ع�شو�ً، وخالل �لأعو�م �لثالث �ملا�شية، 
40 �حت��اد�ً وطنياً، يف �شوء  �إىل  ز�د عدد �لأع�شاء 
�ل�شفر�ء،  بالقارة  �للعبة  �ملبذولة لتطوير  �جلهود 
�حتاد  �أول  �أن��ه  �لآ���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  �أي�شا  ويح�شب 
�لدور�ت  �للعبة يف  �إدر�ج  تبني  قد  �لعامل  ق��اري يف 
�لآ�شيوية  �لأل��ع��اب  دورة  ويف  �ل�شاطئية،  �ل��ق��اري��ة 

تق�شيم  له  يح�شب  كما   ،)2018 جاكرتا  )�آ�شياد 
�آ�شيا �إىل عدة مناطق جغر�فية، مع �إقامة بطولت 
طاقات  حتفيز  �أج��ل  م��ن  �ملناطق  تلك  يف  �إقليمية 
للم�شاركة  وتاأهيلهم  و�حلكام،  و�ملدربني  �لالعبني 

يف �لبطولت �لتي تنظم على �مل�شتوي �لقاري.
عام  �أم���ني  �ل�شام�شي  ع��ل��ي  ف��ه��د  �أك���د  ناحيته  م��ن 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل����دويل و�لآ���ش��ي��وي  �لحت���ادي���ن 

�أن �لحتاد �ل�شيوي  لحتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
�أ���ش��ب��ح م��ن �أق����وى �لحت�����اد�ت �ل��ق��اري��ة يف �لعامل، 
ن�شر  و�أن جتربة  �لقر�ر،  �تخاذ  يف  تاأثري�ً  و�أكرها 
�للعبة يف �آ�شيا �لتي قادتها �لإمار�ت تعد من �أجنح 
�ملعتمدة  �لتطوير  بر�مج  و�أن  �لعامل،  يف  �لتجارب 
على �مل�شتويات �لإقليمية و�لقارية ب�شكل عام بد�أت 
توؤتي ثمارها، حيث �ن �لكثري من دول �لقارة �أ�شبح 
لديها �أبطاًل، وتت�شابق لتنظيم �لبطولت، كما �أن 
�أبوظبي  �أر�شتها  �لتي  بقيمها  �جلوجيت�شو  ثقافة 
بد�أت تعرب �حلدود، وتنتقل ب�شكل تدريجي �إىل كل 

دول �آ�شيا.
تطوير  عنا�شر  �أه��م  من  �حلكام  �ل�شام�شي:  وق��ال 
على  ينعك�س  �ملكثفة  ب��ال��دور�ت  وتاأهيلهم  �للعبة، 
�أن هذه  �شيما  �لقارة، ول  بها يف  �لنهو�س  م�شتوى 
�ل������دور�ت ي�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن �أه����م �حلكام 
رئي�س جلنة  ب��از  �أليك�س  ر�أ���ش��ه��م  وع��ل��ى  �ل��ع��امل  يف 
�حل��ك��ام ب��الحت��اد �ل����دويل، وم��ع��ه خ���رب�ء �لتحكيم 
ومن  ف��ريي��ر�،  وروز�ل��ي��ن��د�  نا�شيمنتو،  �ألي�شاندرو 
�أ�شبح لدينا  �أننا  �ل�شدد  �لإم��ار�ت يف هذ�  مكا�شب 
3 حكام دوليون هم جابر �لدرعي ، وعبيد �لكعبي، 
ون�شعى بالطبع لزيادة هذ� �لعدد، ول �شيما �أن حكم 
�جلوجيت�شو لبد �أن يكون قد مار�س �للعبة لفرتة 

طويلة، وو�شل �إىل م�شتوى متقدم يف �لأحزمة.

���ش��ارك �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن �شعيد 
�آل مكتوم،  ج��م��ع��ة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن 
لل�شيد  ف��ز�ع  بطولة  مناف�شات  يف 
ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ل��و�ح،  بال�شقور 
م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د لإحياء 
ب���ط���ولت  �أوىل  وت����ع����د  �ل����������رت�ث، 
�جلديد  للمو�شم  بال�شقور  �ل�شيد 
ل��ب��ط��ولت ف���ز�ع �ل��رت�ث��ي��ة، و�لتي 

تقام يف منطقة �لروية يف دبي.
�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  وج����اءت م�����ش��ارك��ة 
ب���ن ���ش��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم ب���ن جمعة 
يف  �ل�شبت  �لأول  �م�س  مكتوم،  �آل 
�لتي  حملي  وح�����س  ح��ر  مناف�شات 
من  ق��وي��ة  مناف�شة  و���ش��ط  �أق��ي��م��ت 
�ل�شقارين  �أع��د�د كبرية من نخبة 

�ملحليني.
وحقق �ل�شيخ حمد�ن بن �شعيد بن 
مكتون بن جمعة �آل مكتوم، �ملركز 
فرخ  وح�������س  ح���ر  ����ش���وط  يف  �لأول 
�شر�ر  �لطري  بو��شطة  ن��ق��دي،   –
بزمن   �ل�شباق  م�شافة  قطع  �ل��ذي 

ثانية.  19.756
و�أكمل �ل�شيخ حمد�ن بن �شعيد بن 
مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، ثنائية 
�ل�����ش��وط، حمققا  �ل��ت��ف��وق يف ه���ذ� 
�ملركز �لثاين �أي�شا بو��شطة �لطري 
بزمن  �مل�شافة  قطع  �ل��ذي  �شومار، 

ثانية.  20.381
وج����اء ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث من���رب و�ن 
�ل�شقار  ب��ق��ي��ادة  �أم  �أر  �أم  ل��ف��ري��ق 
حم���م���د ���ش��ل��ط��ان م���ط���ر م���رخ���ان، 

بزمن 20.607 ثانية.
كما �شارك �ل�شيخ حمد�ن بن �شعيد 
�آل مكتوم، يف  بن مكتوم بن جمعة 
– �ل�شيارة،  ف��رخ  �شوط حر وح�س 
بو��شطة  �لثالث  باملركز  جاء  وفيه 
�لطري نايف �لذي حقق زمنا وقدره 
20.202، فيما جاء باملركز �لأول 
�ل��ط��ري 1 مل��ال��ك��ه ح��م��د �أح���م���د بن 
�ل�شيخ جمرن �لكندي، بعدما قطع 
ثانية،   19.826 ب��زم��ن  �مل�����ش��اف��ة 
�لبلو�شي  �ل���ث���اين  ب���امل���رك���ز  وج�����اء 

لإبر�هيم �شلطان �ل�شام�شي، بزمن 
ثانية.  20.079

�إبر�هيم  ���ش��ع��اد  �ل�����ش��ي��دة  وث��م��ن��ت 
يف  �لبطولت  �إد�رة  مدير  دروي�����س، 
م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د لإحياء 
حمد�ن  �ل�شيخ  م�شاركة  �ل����رت�ث، 
�آل  جمعة  بن  مكتوم  بن  �شعيد  بن 
م��ك��ت��وم، �ل��ت��ي ع���ززت م��ن م�شتوى 
مميزة  �أج����و�ء  و�أ���ش��ف��ت  �ملناف�شات 
�لتي  وح�س”  “حر  �أ����ش���و�ط  ع��ل��ى 
�أع������د�د كبرية  �ت�����ش��م��ت مب�����ش��ارك��ة 
ليتحول  ج����م����اه����ريي،  وح�������ش���ور 
مهرجان  �إىل  �ل���ب���ط���ول���ة  م���وق���ع 
�لرت�ثية  �لريا�شة  بهذه  �حتفايل 

�لعريقة �لتي ن�شعى لتاأكيد مكانتها 
�لر��شخة يف �ملجتمع، وتو�رثها عرب 

�لأجيال.
�شوط  �شهد  �لأ����ش���و�ط،  بقية  ويف 
�ل�شيارة،   – ج��رن��ا���س  وح�����س  ح���ر 
ح��ق��ق �مل��رك��ز ���ش��ج��اع ل��ف��ري��ق �أف 3 
 19،543 وق�����دره  زم���ن���ا  حم��ق��ق��ا 
ث��ان��ي��ة، ف��ي��م��ا ج���اء ب��امل��رك��ز �لثاين 
�ل�شيخ  ب��ن  �أح��م��د  ح��ر كبري حلمد 
جمرن �لكندي حمققا زمنا وقدره 
�لثالث  وباملركز  ثانية،   19،688
1 ل�شويد�ن بن دميثان بزمن  �أ�س 

ثانية.  19.913
ويف ���ش��وط ���ش��اه��ني وح�����س ف���رخ - 

�ل�شيارة، حقق �ملركز �لأول خم�شني 
ل��ب��ط��ي �أح���م���د ب���ن �ل�����ش��ي��خ جمرن 
�ل���ك���ن���دي م�����ش��ج��ال زم���ن���ا وق�����دره 
�لثاين  وباملركز  ثانية،   19.571
3 بزمن  �أف  83 لفريق  �أت�س  �أ���س 
�لثالث  وباملركز  ثانية،   19.816
بزمن  دميثان  بن  ل�شويد�ن  عوير 

ثانية.  19.854
جرنا�س  وح�س  �شاهني  �شوط  ويف 
– �ل�شيارة، حقق �ملركز �لأول �شياح 
 19.480 ب��زم��ن   3 �أف  ل��ف��ري��ق 
�ل���ث���اين عفريت  وب���امل���رك���ز  ث��ان��ي��ة، 
 20.074 ب��زم��ن  �لنخبة  لفريق 
 3 �أف  لفريق  وثالثا حتدي  ثانية، 

بزمن 20.169 ثانية.
ويف ���ش��وط ���ش��اه��ني وح�����س ف���رخ – 
مقا�س  �لأول  �ملركز  حقق  �ل�شيارة، 
لفريق �أم �أر �أم حمققا زمنا وقدره 
�أف  فريق  ونال  ثانية،   20.730
عرب  و�لثالث،  �لثاين  �ملركزين   3
 20.734 ب��زم��ن   59 �أت�����س  �أ�����س 
ب���زم���ن   2148 و�أف  ث�����ان�����ي�����ة، 

ثانية.  20.742
مناف�سة قوية

ق�����ال �ل�������ش���ق���ار ح���م���د ب����ن جمرن 
فئات عديدة، �إل �أنني  يف  “�شاركت 
ك�شقار حمرتف د�ئما �كر ميوًل 
ح��ر وح�س،  ف��ئ��ة  �ل��ت��ن��اف�����س يف  �إىل 

مناف�شتها  �ق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اب��ق��ة 
يف �ل��ي��وم �لأخ���ري م��ن بطولة فز�ع 
ل��ل�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور �ل���ت���ل���و�ح. حر 
وح�س هي �لفئة �لتي �تناف�س فيها 
�ملر�كز  فيها  �ل��دو�م وح�شدت  على 
�لأوىل. فهذه �لنوعية من �ل�شقور 
�����ش���ت���ه���رت ب���ه���ا �مل���ن���ط���ق���ة وك���ان���ت 
للقوت  �لقن�س  يف  ��شا�شاً  ت�شتخدم 
و�ملعي�شة. بف�شل �هلل، ح�شلت على 
�لبطولة  ه��ذه  يف  متقدمة  م��ر�ك��ز 
�لتي �شهدت تطور�ت كبرية خالل 
تتمتع  وب��ات��ت  �ملن�شرمة،  �لأع����و�م 
و�ل�شكر للمنظمني  و��شعة  ب�شعبية 
�أ�شو�ط  �إىل  �لبطولة  تغيري  على 

�شيحفزنا  �ل����ذي  �ل���د�ف���ع  ل��ل��ف��وز، 
خو�س  �إىل  حم��رتف��ني  ك�شقارين 
�ملناف�شات و�ثر�ئها بخرب�تنا  غمار 
�ل��ن��وع��ي��ة �لتي  �ل��ط��ي��ور  وب���ج���ودة 

منتلكها«.
طري  27

عن  �لكندي  �شهيل  �ل�شقار  حتدث 
يف  “�شاركت  �ل��ب��ط��ول��ة  جم���ري���ات 
فئات كثرية يف �لبطولة من خالل 
ممتعة  �لبطولة  وكانت  طري،   27
جودة  م��ن  ط��ورن��ا  للغاية،  و�شيقة 
�إىل جر�ني�س  ف���روخ  م��ن  �ل��ط��ي��ور، 
ك���ل مو�شم.  ع���دده���ا  ي������زد�د  �ل���ت���ي 
جو�ئز  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ن��ا  هلل،  �حل��م��د 

ك���ث���رية وق���ي���م���ة، ك���ان���ت �لأ�����ش����و�ط 
حا�شمة،  ف���وري���ة  ب��ن��ت��ائ��ج  ���ش��ري��ع��ة 
تطلبت منا مهار�ت وحرفية عالية 
يف �لد�ء ودقة يف تطبيق �ل�شروط 
و�ل���ق���و�ن���ني، ومت��ك��ن��ا ب��ف�����ش��ل �هلل 
م��ن م��و�ك��ب��ة ج��م��ي��ع ه���ذه �ملعايري 
لنتناف�س  �ل���ع���ال���ي���ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ب�شفافية مطلقة ونحن �شعد�ء بكل 
ما حققناه من فوز. هذه �لبطولت 
�لرت�ثية �أ�شبحت م�شوؤولية وطنية 
جمتمعية  وم����ع����ان  ق���ي���م  جت�������ش���د 

تدفعنا لتقدمي �لأف�شل«.  
الأبناء تفوقوا على والدهم

عن  ���ش��رود   ب��ن  علي  �ل�شقار  علق 
ناجحة  “بطولة  ق��ائ��اًل  �لبطولة 
�مل��ق��اي��ي�����س وجت��م��ع نرتقبه  ب��ك��اف��ة 
كل عام لنتبادل �خلرب�ت يف جمال 
نظام  �ل�����ش��ق��ور.  وت��رب��ي��ة  �لتهجني 
�لأ�شو�ط هذ� �ملو�شم غري كثري�ً من 
جمريات �لبطولة. نتمنى �أن يزيد 
عدد �أ�شو�ط �جلر�ني�س يف �ل�شنو�ت 
�ملقبلة، لأن �لفروخ )�ل�شقور �لتي 
ي��ق��ل ع��م��ره��ا ع���ن ���ش��ن��ت��ني( و�لتي 
ن���درب���ه���ا ك���ل م��و���ش��م ت��ت��ح��ول بعد 
�جلر�ني�س  فئات  �إىل  �ثنني  �أو  عام 
�ل��ت��ي ي��زي��د عمرها عن  )�ل�����ش��ق��ور 
عامني( لي�شتفيد �مل�شاركني ب�شورة 
�كرب. كانت �ملناف�شات قوية يف هذه 
�لبطولة. مل �متكن من �حل�شول 
ب��ال��رغ��م من  �مل���ر�ك���ز �لوىل  ع��ل��ى 
11 طري ولكن  �نني �شاركت بعدد 
�بنائي �شاركو� يف م�شابقة �لنا�شئني 
وح�������ش���ل���و� ع���ل���ى �مل�����رك�����ز �ل���ث���اين 
من  ز�د  مم��ا  و�ل�شاد�س  و�خل��ام�����س 
بعد  يوميا  �بنائي  �درب  فرحتهم. 
�لر�شمية  �ل���ع���ط���ل  ويف  �مل���در����ش���ة 
لأع��ل��م��ه��م �ل�����ش��ق��ارة و�ل��ق��ن�����س �إىل 
�لبطولة  ه��ذه  يف  علي  ت��ف��وق��و�  �أن 
و�ح������������رزو� م�����ر�ك�����ز م���ت���ق���دم���ة يف 
�لنا�شئة.  لفئة  �ملخ�ش�شة  �مل�شابقة 
�لتنظيم  هذ�  على  �ملنظمني  ��شكر 

�لذي ل يحُعلى عليه«. 

كاأوىل بطولت مو�سم عام زايد اخلري للبولو لعام 2018

فريق غنتوت اأي دي اأ�س �سيكيوريتيز  يت�سدر بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو
ت�شدر فريق غنتوت �أي دي �أ�س �شيكيوريتيز بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة 
 2018 لعام  للبولو  �خل��ري  ز�ي��د  ع��ام  ب��ط��ولت مو�شم  ك���اأوىل  للبولو 
و�لتي ينظمها نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو برعاية �شمو �ل�شيخ 
فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة نادي غنتوت ل�شباق �خليل 
نقاط   4 بر�شيد  ج��اءت �شد�رته  وق��د  ن��ادي غنتوت  و�لبولو مبالعب 
بفوزه �لثاين على �لتو�يل على ح�شاب فريق ديزرت بامل �لثالث بر�شيد 
نقطتني بنتيجة 10-9 ، وقد جاءت �ملبار�ة  مثرية من �شوطها �لأول 
�لذي تقدم فيه غنتوت بهديف جيم�س فو�شرت ثم �شول ، �إل ديزرت عاد 
بقوة وتعادل 2-2 عن طريق كاميلو و�شانتياغو ويتقدم غنتوت جمدد� 

8-8 وعندها   / 7-7 بهدف �شول ويظل �لتكافوؤ بني �لفريقني حتى 
يتقدم غنتوت بهدف غلرمو تررير�  ثم جيم�س فو�شرت ، وقل�س �لفارق 
�شمن  �ل��ذي  غنتوت  ل�شالح   9/10 لت�شبح  �شانتياغو  دي���زرت  لع��ب 

�لتاأهل للدور قبل �لنهائي.
ويف �ملبار�ة �لثانية �لتي جمعت بني فريقي �أبو ظبي و�لمار�ت للبولو 
فقد جنح فريق �أبو ظبي �لعودة من �ملناف�شة من جديد بفوزه 7-11 
لي�شع �أول نقطتني يف ر�شيده ليبقي يف �شلب �ملناف�شة بر�شيد نقطتني، 
بعدما  ر�شيد  ب��دون  �لر�بع  للمركز  �لم��ار�ت  فريق  تر�جع  وبخ�شارته 
�فتقد جلهود قائده �لفريق �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد 

�آل مكتوم.. وقد �شجل �لفريدو لعب فريق �أبو ظبي 8 �أهد�ف وهدفني 
�لمار�ت  لفريق  �شجل  بينما  ك��رد����س..  و�شنتياغو  غومز  ل�شنتياغو 
�أه��د�ف( و�كونا هدفا، و�أد�ر مباريات �جلولة طاقم �حلكام  بوليتو )6 

�لعاملي �ملكون من ر�فاييل وبيرت وتيم باون.
مباريات  ختام  يف  �لثالثاء  غد  ي��وم  ظهر  �لبطولة  مباريات  وت�شتاأنف 
وغنتوت  �لو�شيف  ظبي  �أب��و  مو�جهة  ت�شهد  و�ل��ت��ي  �لتمهيدي  �ل���دور 
و�لتي  و�لم���ار�ت  ب��اأمل  دي��زرت  يلعب  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  �ملت�شدر ظن ويف 
�شيكون �شعارها �لفوز برغبة �للعب يف �لنهائي �لحتفايل �لذي حتدد 

له يوم �جلمعة �ملقبل م�شكا لأغلى بطولت نادي غنتوت.

بطولة فزاع لل�سيد بال�سقور )التلواح( 

حمدان بن �سعيد يحقق املركز الأول يف )حر وح�س(
�سعاد اإبراهيم دروي�س: امل�ساركة عززت من م�ستوى املناف�سات

ي�سرف عليها نخبة من خرباء العامل للجوجيت�سو 

دورة تاأهيـــل حلكـــام اآ�سيـــا يف اأبوظبــــي 

الأن�سطة الريا�سية ب�سرطة راأ�س 
اخليمة تنظم ور�سة منتخب الرماية  
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ت���وج حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئ��ي�����س �حتاد 
 14 كلباء حتت  �حت��اد  و�جل��ودو فريق  �مل�شارعة 
باألقاب  �شنة   17 حت��ت  �لفجرية   وف��ري��ق  �شنة 
بطولتي كاأ�س �لحتاد للجودو للنا�شئني و�لأ�شبال 
، �أوىل بطولت مو�شم )عام ز�يد 2018 (، �لتي 
�أقيمت �أم�س �لأول ب�شالة �حتاد �للعبة مبنطقة 
�لأندية  كافه  �أبوظبي و�شط م�شاركة  �مل�شرف يف 
��شتعد�د�ت  ن��ط��اق  يف  ت�����ش��ب  و�ل���ت���ي  �لأع�������ش���اء 
�لأن�����دي�����ة ل�������دوري ز�ي������د �خل�����ري ل���ع���ام 2018 
م�شاركة  �لفتتاحية  �لبطولة  و�شهدت  للجودو، 
15،و14�شنة   16،17 حتت   لع��ب��ا   390
و13 ، �لذين مثلو� 18 نادياً ومركز�ً.. وح�شل 
فريق �حتاد كلباء على �ملركز �لأول لفئة �لأ�شبال 
بر�شيد 3 ذهبيات وف�شيتني وبرونزيتني ، وحل 
 14 حتت  لفئة  �لثاين  �ملركز  يف  �جلزيرة  فريق 
برونزيات  و3  وف�شيتني  ذهبيتني  بر�شيد  �شنة 
ف��ري��ق خ��ورف��ك��ان بذهبيتني  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  ،ويف 
�ل��ر�ب��ع ف��ري��ق �لظفرة  �مل��رك��ز  وب��رون��زي��ت��ني ،ويف 

بذهبية وبرونزية.
�لأول لفئة  �ملركز  �لفجرية فقد حقق  �أما فريق 
وف�شيتني  ذه��ب��ي��ات   5 ب��ر���ش��ي��د  �شنة   17 حت��ت 
�لثاين  �مل��رك��ز  ن���ال  بينما  ب��رون��زي��ة،  وم��ي��د�ل��ي��ة 
�ل��ف�����ش��ي ف��ري��ق �حت����اد ك��ل��ب��اء ب��ر���ش��ي��د ذهبيتني 
�لثالث  �ملركز  فريق  وح��ل  وبرونزيتني،  وف�شية 
�ل���ربون���زي ف��ري��ق �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��دف��اع ع��ن �لنف�س 
ب��ر���ش��ي��د ذه��ب��ي��ة وف�����ش��ي��ة وب���رون���زي���ت���ني ،ون����ال 
و3  ف�شية  بر�شيد  �لر�بع  �ملركز  �لظفرة  فريق 

ب���رون���زي���ات، وق���دم���ت �ل��ب��ط��ول��ة 22 لع��ب��ا من 
�لذين  �لوطنية  للمنتخبات  �مل�شتويات  خمتلف 
�ملرحلة  خ��الل  �لفني  �لع���د�د  فر�شة  لهم  تتاح 
�ملقبلة باإ�شر�ف �ملدرب �لياباين �مل�شرف على تلك 
�لبطولة  تنظيم  ج��اء  �أن  بعد  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل 

ب�شكل جيد ي�شتحق �لإ�شادة.

وقد ح�شد �مليد�ليات �لذهبية لفئة �ل�شبال �لتي 
قادت �نديتها لل�شد�رة و�لتتويج �لذهبي كوكبة 
م��ن �ل��و�ع��دي��ن �ل��ذي��ن �أ����ش���اد ب��ه��م خ��ب��ري �حتاد 
�ل��ي��اب��اين ويف م��ق��دم��ت��ه��م لع���ب �حتاد  �جل�����ودو 
وزن  يف  �شنة   14 حتت  لفئة  جعفر  ق�شي  كلباء 
34 كجم ،وحم��م��د �مل�شجري �جل��زي��رة يف  حت��ت 

ب�شام خورفكان يف  ،وخلفان  38 كجم  وزن حتت 
42 كجم ، وز�ي��د في�شل �حت��اد كلباء  وزن حتت 
�إ�شماعيل  46 كجم، وعبد�لرحمن  يف وزن حتت 
وعبد�ل�شالم   ، كجم   50 �جلزيرة يف وزن حتت 
و�دم   ، ك��ج��م   55 �ل��ظ��ف��رة يف وزن حت��ت  م��رع��ي 
وديع �حتاد كلباء يف وزن حتت 60 كجم ،و�حمد 

�شالح �ل�شارقة �لريا�شي يف وزن حتت 73 كجم 
، وعمر �أحمد �شعيد )خورفكان(يف وزن حتت 73 
17 فقد ح�شد ذهبها كل  �أما فئات حتت  كجم. 
ك��ل��ب��اء( يف وزن حتت  �أح��م��د في�شل )�حت���اد  م��ن 
وزن  يف  �لفجرية  �حلو�شني  ور��شد  كجم،   50
حت��ت 55 و�ح��م��د �حل��و���ش��ن��ي �ل��ف��ج��رية يف وزن 

حتت 60، وعلي خان �لفجرية يف وزن حتت 66، 
 73 حت��ت  وزن  يف  �لفجرية  نعماتوف  وع��ب��د�هلل 
كجم، وعي�شى حممد �حتاد كلباء حتت 81 كجم، 
90 كجم،  وزن حتت  �ل�شارقة يف  وح��ارب جمعة 

وعبد�هلل عا�شور �لفجرية فوق 90 كجم.
ويف ختام �لبطولة قام حممد بن ثعلوب �لدرعي 
رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو ير�فقه �ملهند�س 
وعمر  �لبحريني  �لحت��اد  رئي�س  �خلياط  �أحمد 
ع���ب���د �ل���ع���زي���ز ب���وك���م���ال ن���ائ���ب رئ���ي�������س �لحت�����اد 
�لإد�رة  جمل�س  ع�شو  جا�شم  وحممد  �لبحريني 
�مني �شر �لحت��اد �مل�شاعد م�شرف �جل��ودو وعدد 
من �أولياء �لأمور و�ل�شيوف بتتويج �لفائزين يف 
و�ع��دة من خمتلف  و�شط م�شاركة  ر�ئعة  �أج��و�ء 

�لأوز�ن و�لأعمار من �لفئات �لعمرية �ل�شغرية.
وق���د �أ����ش���اد حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي رئي�س 
متثل  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لعمرية  بامل�شاركة  �لحت��اد 
ق���اع���دة �لن����ط����الق �حل��ق��ي��ق��ي��ة ل�����ش��ن��اع��ة بطل 
�لتتويج،  من�شات  على  �لوقوف  على  قادر  �أوملبي 
تركز  �لحت���اد  و��شرت�تيجية  خطط  �أن  خا�شة 
با�شتعد�د�ت  م�شيد�  �لقادم  طوكيو  �أوملبياد  على 
�لأندية ملو�شم ز�يد �خلري 2018، وجهود كافة 
و�لإد�رية  �لفنية  و�لأجهزة  وحما�شهم  �لالعبني 
�شي�شهد  �ل��ذي  �مل��و���ش��م،  تد�شني  يف  �شاركت  �لتي 
�لريا�شية  و�لأح�������د�ث  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
للجميع  متمنياً  و�ل��دول��ي��ة،  و�لإقليمية  �ملحلية 
م�شرية  دع��م  يف  للم�شاهمة  و�ل��ن��ج��اح،  �لتوفيق 

�لحتاد وخدمة ريا�شة �لمار�ت.

حت���ت رع���اي���ة �ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
يف  �لثنني  �ليوم  �شباح  تنطلق  �لد�خلية،  وزير 
�لريا�شية  للفعاليات  �لثامنة  �لبطولة  �أبوظبي 
�لنف�س،  عن  �لدفاع  وريا�شات  و�ملعاهد  للكليات 
�ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �حت�����اد �ل�����ش��رط��ة �ل��ري��ا���ش��ي يف 
�لعامة  �لقياد�ت  م�شتوى  على  �لد�خلية،  وز�رة 
لل�شرطة و�أكادمييات وكليات ومد�ر�س �ل�شرطة 
يف �لدولة، و�لتي تقام لأول مرة يف كلية �ل�شرطة 

وت�شتمر حتى يوم 17 يناير �جلاري.
وي�شارك يف �لبطولة 567 لعباً  ميثلون فرق 
من �لقياد�ت �لعامة لل�شرطة يف �أبو ظبي ودبي 
�لعامة ملكتب  و�ل�شارقة ور�أ�س �خليمة و�لأمانة 
�لبطولة  يف  ت�شارك  كما  �لد�خلية،  وزي��ر  �شمو 
ف����رق م���ن ك��ل��ي��ة �ل�����ش��رط��ة و�أك���ادمي���ي���ة �شرطة 

بال�شارقة،  �ل�شرطية  �ل��ع��ل��وم  و�أك��ادمي��ي��ة  دب���ي، 
ومدر�شة �ل�شرطة �لحتادية، ومد�ر�س �ل�شرطة 

بالفوعة.
 وت�شمل �ملناف�شات عدة م�شابقات منها �لرماية 
و�ل�شباحة و�لتايكوندو و�لكار�تيه و�جلوجيت�شو 
و�جل�����ودو و���ش��د �حل��ب��ل و�أل���ع���اب �ل��ق��وى وتبد�أ 
مناف�شات �لبطولة مب�شابقة �لرماية �لتي تقام 
ع��ل��ى م��ي��د�ن �ل��رم��اي��ة يف �حل��ف��ار ث��م �ل�شباحة 
�أبوظبي  يف  �ل��غ��ز�يل  مدر�شة  م�شبح  على  وتقام 
�ل�شرطة  كلية  م��ي��ادي��ن  على  �ملناف�شات  وب��اق��ي 

باأبوظبي.
�لظاهري،  دمل���وج  حميد  حم��م��د  �ل��ع��م��ي��د  و�أك����د 
�لريا�شي  �ل�شرطة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
��شتطاعت  ب��ال��دول��ة  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  ري��ا���ش��ة  �أن 
�لعا�شمة  �أ�شبحت  حتى  �لعاملية  �إىل  �لو�شول 

�جلوجيت�شو  ريا�شة  يف  فارقة  عالمة  �أبوظبي 
يف �ل��ع��امل بف�شل �ل��دع��م �ل��الحم��دود م��ن قبل 
�لقيادة �لعليا �لأمر �لذي �شاهم ب�شكل كبري يف 

،وهو  جماهريية  جناحات  وحتققيها  تطويرها 
بها  حتظى  �ل��ت��ي  و�ملتابعة  �حل��ر���س  على  دل��ي��ل 
ريا�شة �جلوجيت�شو يف �لدولة، متمنيا �لتوفيق 

و�لنجاح جلميع �مل�شاركني يف �لبطولة.
وقال �إن وز�رة �لد�خلية تويل �لقطاع �لريا�شي 
�ه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا، وذل���ك �ن��ط��الق��ا م��ن �إميانها 
�لإيجابي  وت��اأث��ريه��ا  �لريا�شة  باأهمية  �لعميق 
و�لبدنية  و�ل�شحية  �لنف�شية  �جل��و�ن��ب  ع��ل��ى 
م��ن خالل  ذل���ك  وي��رتج��م  �ل�����ش��رط��ة،  لعنا�شر 
�لريا�شية  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  للعديد  �حت�شانها 

على م�شتوى �لدولة.
و�أ�شاف �إن تنظيم هذه �لبطولت يندرج �شمن 
لن�شر  �لريا�شي  �ل�شرطة  �حت���اد  �إ�شرت�تيجية 
ب��ني جميع  �ملناف�شة  م��ن  وخ��ل��ق ج��و  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لنف�س   �ل��دف��اع ع��ن  �أل��ع��اب  �ل����وز�رة يف  منت�شبي 

جانب  �إىل  �لبدنية  �ملهار�ت  منت�شبيها  و�إك�شاب 
ت�شاعدهم  بحيث  و�ل�شرطية،  �لأم��ن��ي��ة  �لعلوم 
�لأمن  على  �ملحافظة  مهامهم يف  على ممار�شة 
�إ�شافة  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  و�ل�����ش��الم��ة 

�لكو�در  ب���ني  ري��ا���ش��ي  ت��ن��اف�����ش��ي  ج���و  خ��ل��ق  �إىل 
�ملوؤ�ش�شات  �لتو��شل بني  �ل�شرطية، وتعزيز روح 
و�لأهد�ف  و�لر�شالة  للروؤية  �ل�شرطية، حتقيقا 

�لإ�شرت�تيجية �لعامة لوز�رة �لد�خلية.

�سمن ال�ستعداد ملهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي

�سلطان بن زايد ي�سهد �سباق ال�سلوقي التاأهيلي ب�سويحان

حممد بن ثعلوب يتوج فريق احتاد كلباء حتت 14 �سنة وفريق الفجرية  
حتت 17 �سنة باألقاب بطولتي كاأ�س الحتاد للجودو للنا�سئني والأ�سبال

بعد م�سوار امتد لأكرث من 38 عامًا

�سرطة دبي تكرم اأدهم غالب تقديرًا وتثمينًا لدوره الريا�سي
حر�شت �شرطة دبي على تكرمي �أدهم غالب حممد يف ختام 
�لذي  �ملتحدة،  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  �لريا�شي  عمله 
38 عاماً منذ �ن حط رحاله على �ر�س دولة  �متد لقر�بة 
�لمن و�لأمان عام 1981 ولغاية هذ� �لعام �لذي �شيغادره 
�لعميد  وق��ام  �ل�شقيقة،  م�شر  �لكنانة  �أر���س  ملوطنه  ع��ائ��د�ً 
خالد �شهيل، مدير �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد �ملجتمع بالوكالة، 
بتكرمي هذه �ل�شخ�شية تقدير�ً وعرفاناً جلهوده وم�شاركته 

�لطويلة يف م�شرية �لنه�شة �لريا�شية يف �شرطة دبي.
�ل��ذي قام به  �لكبري  �ل��دور  �لعميد خالد �شهيل على  و��شاد 

�لعديد  �لدولة، وعمله يف  �لعملية يف  �أده��م خالل م�شريته 
من �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات، مثمناً �جلهود �لكبرية �لذي بذلها 
�دهم، وخا�شة بتو�جده �لفاعل و�ملميز يف بطولت �ل�شباحة 
ب�شرطة دبي و�مل�شاهمة يف �إجناحها ، متمنياً له دو�م �لنجاح 
م�شر  جمهورية  موطنه  يف  �ملقبلة  م�شريته  يف  و�لتوفيق 

�ل�شقيقة.
دبي  ل�شرطة  و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل  �أده��م  توجه  وب��دوره 
على  غريبة  لي�شت  �نها  م��وؤك��د�ً  �لكرمية،  �للفتة  ه��ذه  على 
ومل  �لثاين  موطنه  �عتربها  �لتي  �لدولة  بهذه  �مل�شوؤولني 

�أهله  ب��ني  ق�شاها  �لتي  �ل��ف��رتة  تلك  خ��الل  بالغربة  ي�شعر 
�إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  لرئي�س  �ل�شكر  وجه  كما  و�أ�شدقائه، 
�لتي  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  ولكافة  لل�شباحة  �لم���ار�ت  �حت��اد 
عمل فيها. وجت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن �أده��م غ��الب حممد بد�أ 
م�شريته يف �لمار�ت 1981عام ب�شغل وظيفة باحث بق�شم 
�لع�شكرية �لو�شطى  �ملعنوية باملنطقة  �ل�شوؤون  �لدر��شات يف 
ب��دب��ي، وم���ن ث��م ع��م��ل م��در���ش��اً مل���ادة �جل��ي��ول��وج��ي��ا يف وز�رة 
و�شكرتري�  م�شاعد�،  فنيا  �شكرتري�  عمل  ثم  ومن  �لرتبية، 

للجنة �حلكام يف �حتاد �لمار�ت لل�شباحة.

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي 
تر�ث �لإمار�ت يف م�شمار مدينة �شويحان �شباق 
�شمن  ي��ق��ام  �ل���ذي  �لتاأهيلي  �لعربي  �ل�شلوقي 
�لرت�ثي  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
يناير   21 يف  فعالياته  ت��ب��د�أ  �ل���ذي   2018
�لثالث من �شهر فرب�ير  �جلاري وي�شتمر حتى 

�ملقبل.
���ش��م��وه ع��ل��ى متابعة �ل�����ش��ب��اق منذ  وق���د ح��ر���س 
لل�شباق   �ملخ�ش�شة  �مل�شار�ت  وكذلك  �لنطالقة 
�ل�شباق  على  �مل�شرفة  �للجنة  �شموه  �لتقى  ،كما 
�ملقدمة  و�لت�شهيالت  �لإج�����ر�ء�ت  على  و�ط��ل��ع 
للم�شاركني وفق �لتعليمات و�للو�ئح و�ل�شروط 
�ملن�شو�س عليها و�لتي تكفل حتقيق مبد�أ تكافوؤ 
ب�شورة  �ل�شباق  ه��ذ�  لإب����ر�ز  للجميع  �ل��ف��ر���س 
م�شرقة تليق مب�شتوى هذه �لريا�شة �لرت�ثية.

�للجنة  رئ��ي�����س  �مل��ن�����ش��وري  �شعيد  وق���ال حم��م��د 
�مل�شرفة  على �ل�شباق  �ن �ل�شباق �لتاأهيلي �شباق 
تابع   �شلق  مائة  نحو  مب�شاركة   مت  �لت�شفيات 
�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �ل��دول��ة  م��ن  مل��الك 

و�شلطنة عمان و�لكويت.
و�أ�شاف �ن �ل�شباق ت�شمن ع�شرة �أ�شو�ط مل�شافة 
للذكور5-�أ�شو�ط  �أ���ش��و�ط   5  ( مرت   2500
�شباق  �لنهائي  �ل�شباق  �شيكون  فيما  ل��الإن��اث( 
�لتحدي يوم 27 يناير �جلاري يف متام �ل�شاعة 
�أي�������ش���اً �شوطني  �ل��ث��ال��ث��ة ظ���ه���ر�ً، و���ش��ي��ت�����ش��م��ن 
2500 مرت )�شباق �لذكور- و�شباق �لإناث(، �إذ 

�شيح�شل �لفائز �لأول على �شيارة، فيما يح�شل 
و�شي�شارك  نقدية،  جو�ئز  على  و�لثالث  �لثاين 
فازت  �ل��ت��ي  �ل�شلوقي  متثل  �شلقا  ث��الث��ون  فيه 
�أ�شو�ط  م��ن  ك��ل  م��ن  �لأوىل  �ل��ث��الث��ة  ب��امل��ر�ك��ز 

�ل�شباق �لع�شرة �لتي متت �م�س،
ويف ختام �ل�شباق كرم �شعادة �شنان �أحمد �ملهريي 
�ملدير �لتنفيذي لالأن�شطة و�لفعاليات يف �لنادي 
رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة ملهرجان �شلطان بن 

ز�يد �لرت�ثي �ملتاأهلني ل�شباق �لتحدي.
ع��ب��د�هلل حممد  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  �ل�شباق  ح�شر 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي للخدمات  �مل���دي���ر  �مل��ح��ريب��ي  ج��اب��ر 
�مل�شاندة يف �لنادي، و�شعادة من�شور �شعيد عمهي 

بن  �شلطان  ملركز  �لعام  �ملدير  نائب  �ملن�شوري 
ز�ي���د، وع���دد م��ن �مل�����ش��وؤول��ني يف �ل��ن��ادي ومالك 
�لريا�شة  ه��ذه  حمبي  م��ن  وجمهور   �ل�شلوقي 

�لعربية �لرت�ثية. �إىل جانب عدد من �ل�شياح.

بن  �شلطان  مل��ه��رج��ان  �ملنظمة  �للجنة  وك��ان��ت  
ز�ي���د �ل��رت�ث��ي ق��د ح���ددت ع���دد� م��ن �ل�شروط  
�قت�شار   : وه��ي  �ل�شلوقي  ل�شباق  و�لإج�����ر�ء�ت 
�لأ�شيل  �ل���ع���رب���ي  �ل�����ش��ل��وق��ي  ع���ل���ى  �مل�������ش���ارك���ة 
�شريحة  وج��ود  و�شرورة  و�لأه���دب(،  )�لأ�شحك 
�أي  �ملت�شابق  �ل�شلق  يتعاطى  ل  و�أن  �إلكرتونية، 
ي�شمح  �ن��ه  �للجنة  وبينت  �ملن�شطات.  م��ن  ن��وع 
بغ�س  باأ�شمائها  �ل�شلقان  بت�شجيل  للم�شارك 
�لنظر عن عددها وعدم ح�شره بعدد حمدد. كما 
�شيتم  ��شتبعاد �أي �شلق ي�شك يف ن�شبه،  وكذلك 
�أي �شلق  يت�شبب باإ�شابة �شلق �آخر �أثناء �ل�شباق، 
يف  �حل�شور  ع��ن  يتخلف  �شلق  �أي  ي�شتبعد  كما 
�ل�شوط �ملحدد له، حيث لن ي�شمح له بامل�شاركة 
يف �لأ�شو�ط �لتالية، كما �شتلغى نتيجة  �أي �شلق 
ل يتخطى خط �لنهاية �أو يخرج من �مل�شمار  �أو 

ينطلق قبل �ل�شافرة.
�لرت�ثي من  ز�يد  بن  �شلطان  وي�شعى مهرجان 
�لوعي  �إذك��اء  �إىل  �ل�شلوقي  فعالية  تنظيم  ور�ء 
بهذه �لريا�شة باعتبارها جزء� هاما من �لرت�ث 
يف  �ل��ب��دو  حياة  ع��ن  �ل�����ش��ادق  بتعبريها  �لعربي 
دميومتها  على  �ملحافظة  ت�شكل  حيث  �ملا�شي، 
عن  �ل�شلوقي  وتتميز  و���ش��روري��ا.   ه��ام��ا  �أم���ر� 
ب���ال���ذك���اء و�لوفاء  �ل�����ش��ي��د  ك����الب  م���ن  غ���ريه���ا 
�أ���ش��ع��ب �لظروف،  �ل�����ش��ي��د يف  وم��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى 
�إذ وجدت  �ل���ك���الب،  �أن������و�ع  �أق�����دم  وت��ع��ت��رب م���ن 
�جلزيرة  �شبه  يف  �شنة  �أل��ف   13 منذ  �شاللتها 

�لعربية.

انطالق الفعاليات الريا�سية للكليات واملعاهد وريا�سات الدفاع عن النف�س  الثامنة يف اأبوظبي
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الفجر الريا�ضي

امل�ساركون ي�ستاأنفون رايل داكار بعد يوم راحة يف العا�سمة البوليفية ل باز

خالد القا�سمي يجتاز اأوىل عقبات »بوليفيا« ويحافظ على ترتيبه الثامن يف رايل داكار
خالد بن في�سل: فقدنا ربع �ساعة يف املرحلة عندما علقت �سيارتنا يف نهر

في�شل  ب�����ن  خ����ال����د  �ل�������ش���ي���خ  جن�����ح 
�أبوظبي  ف���ري���ق  ق���ائ���د  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
�ل�شرق  ب��ي��ج��و  و���ش��ائ��ق  ل��ل�����ش��ب��اق��ات 
�أوىل  تخطي  يف  �لر�شمي،  �لأو���ش��ط 
ع��ق��ب��ات �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين م���ن ر�يل 
من  مناف�شاته  �نتقلت  �ل��ذي  د�ك���ار 
تلك  �أب��رز  �أم��ا  بوليفيا.  �إىل  �لبريو 
�لعقبات فكانت عبور نهٍر جاٍر خالل 
�ملرحلة!  م��ن  �لأوىل  �لكيلومرت�ت 
حلو�يل  خ�شارته  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�شيارته  ع��ل��ق��ت  ع��ن��دم��ا  ���ش��اع��ة  رب���ع 
ماك�شي  دي.كيه.�آر   3008 �لبيجو 
�لإمار�تي  �لبطل  �أن  �إل  �لنهر،  يف 
�ملرحلة حمتاًل  �إنهاء  قد متكن من 
�لفرن�شي  �لثامن مع مالحه  �ملركز 
ز�ف���ي���ي���ه ب��ان�����ش��ريي وح���اف���ظ���ا على 
مركزهما �لثامن يف �لرتتيب �لعام.

�ن��ط��ل��ق �ل��ن�����ش��ف �ل���ث���اين م���ن ر�يل 
د�ك�����ار م���ع م���ن ح��ال��ف��ه��م �حل����ظ يف 
�ل�شبعة  �لأي�����ام  حت���دي���ات  م��و�ج��ه��ة 
�ملا�شية يف �شحر�ء �لبريو و�لو�شول 
مع  كانت  �لنطالقة  بوليفيا.  �إىل 
يوم  �شبقها  �ل��ت��ي  �ل�شابعة  �مل��رح��ل��ة 
للر�حة و�لتقاط �لأنفا�س يف ل باز. 
�متدت �ملرحلة �ل�شابعة من �لعا�شمة 

�أوي���وين  م��رت��ف��ع��ات  �إىل  �لبوليفية 
مرت�ً   5000 �إىل  )ت�شل  �ل�شاهقة 
فوق �شطح �لبحر( وقد بلغ �لطول 
�لإجمايل للمرحلة 727 كلم منها 

بال�شرعة. خا�شة  كلم   425
�ل��ر�ح��ة يف  ي��وم  �أن  �جل��دي��ر بالذكر 
�إذ  �لفني،  �لطاقم  ي�شمل  مل  ب��از  ل 

�شبورت عمله  و��شل فريق بي.�ت�س 
�شيارة  حت�شري  بهدف  كبري  بجهد 
نالت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اك��ل  ب��ع��د  �لقا�شمي 
�ل�شاد�شة،  �مل��رح��ل��ة  يف  ���ش��ي��ارت��ه  م��ن 
و�أ�شبحت �لبيجو على �أمت �ل�شتعد�د 
من  �ملتبقي  �لأ�شبوع  غمار  خلو�س 
و�لذي  �ل��ع��ام  لهذ�  د�ك���ار  ر�يل  عمر 

قرطبة  يف  ع��ل��ي��ه  �ل�����ش��ت��ارة  ت�����ش��دل 
�لأرجنتينية 20 يناير �جلاري.

�ل�شابعة  �مل��رح��ل��ة  تفا�شيل  وح����ول 
مرحلة  �أن��ه��ي��ن��ا  خ��ال��د:  �ل�شيخ  ق���ال 
�ملرحلة  �حلمد،  وهلل  بنجاح  طويلة 
�لبد�ية، خ�شرنا  كانت متطلبة منذ 
�أك���ر عندما  �أو  ���ش��اع��ة  ح���و�يل رب���ع 

علقت �شيارتنا يف �لنهر �لذي �رتفع 
كان  ك��ب��ري.  ب�شكل  م��ي��اه��ه  م��ن�����ش��وب 
�أك��رب ولكن  �ملمكن خ�شارة وقت  من 
�لنهر  ع��ب��ور  يف  جنحنا  �هلل  �حل��م��د 
�مل���ز�رع���ني وق���د تتطلب  مب�����ش��اع��دة 
�لأم������ر �ل���ش��ت��ع��ان��ة ب���ج���ر�ر زر�ع����ي 
ل�شحبنا. تابعنا بعدها �لر�يل ب�شكل 

�ملعتدلة  وتريتنا  و��شتعدنا  طبيعي 
يف �لقيادة ومتكنا من ت�شجيل �أزمنة 
�شملتها  �لتي  �لإح��د�ث��ي��ات  يف  جيدة 

�ملرحلة.
توبيز�   - �أوي���وين  �لثامنة:  �ملرحلة 
خ���ا����ش���ة  م����رح����ل����ة  ك����ل����م   500(

بال�شرعة!(

لقوة  جديد  و�ختبار  �شعبة  مرحلة 
حتمل �لإن�شان و�لآلة، تعترب مرحلة 
�أط�����ول مرحلة  ت�����ش��م��ل  م��ار�ث��ون��ي��ة 
خ��ا���ش��ة ب��ال�����ش��رع��ة )م����ا ي��ق��رب من 
500 كيلومرت�(. يخ�شع �ملناف�شني 
لختبار �شعب عند �لكثبان �لرملية 
�ملتناثرة على �رتفاعات عالية ت�شل 

م�شتوى  ف�����وق  م����رت   3500 �إىل 
�شطح �لبحر، من �شاأن هذ� �لختبار 
�لرتتيب  مت�شدري  هوية  يبلور  �أن 
�ل��ع��ام م��ن ر�يل  �ل��ع��ام لن�شخة ه���ذ� 

د�كار.
لينطلق  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  د�ك�������ار  ي���ع���ود 
�لأرجنتني  يف  وينتهي  �ل��ب��ريو  م��ن 
للر�يل  �ل��وف��ي��ة  ب��ب��ول��ي��ف��ي��ا  م������رور�ً 
بن�شخته  د�ك����ار  و���ش��ي��ك��ون  �ل�����ش��ه��ري. 
للر�يل  �لعا�شرة  )�لن�شخة  �لأربعني 
�أم��ريك��ا �جل��ن��وب��ي��ة( مميز�ً  يف ق���ارة 
ب��ان��ط��الق��ت��ه �ل���ق���وي���ة خ��ا���ش��ة على 
تنتقل  �ل��ب��ريو.  يف  �لرملية  �لكثبان 
�ملناف�شة �إىل بوليفيا �لتي ت�شمل يوم 
�لعا�شمة لباز  يف  �لر�حة وحتديد�ً 
بارتفاع  �ل��ع��امل  يف  عا�شمة  )�أع��ل��ى 
�شطح  م�شتوى  ف��وق  مرت   3600
�لر�يل  ي�شتاأنف  ث��م  وم��ن  �ل��ب��ح��ر(. 
�شكلت  لطاملا  �لتي  �لأرج��ن��ت��ني،  �إىل 
حمطة مهمة جد�ً للر�يل منذ �لعام 
�ملحطة  قرطبة  و�شتكون   ،2009
�لذين جنحو�  للمغامرين  �لأخ��رية 
�لبالغة  �ل������ر�يل،  م�����ش��اف��ة  ق��ط��ع  يف 
ب�شق  ك��ي��ل��وم��رت�ً،  �آلف   10 ح���و�يل 

�لأنف�س!.

ومدربه  م��دري��د  ري���ال  ن���ادي  �ل�شبانية  �ل�شحافة  ت��رح��م  مل 
�لفرن�شي زين �لدين زيد�ن، غد�ة تلقيهما �خل�شارة �لر�بعة يف 
هذ� �ملو�شم �شمن �لدوري �ل�شباين يف كرة �لقدم، معتربة �ن 

حامل �للقب دخل “يف �أزمة«.
فياريال  �أمام �شيفه  وبعد خ�شارته �شفر-1 

مدريد  يف  برنابيو  �شانتياغيو  ملعبه  على 
�مللكي  �ل���ن���ادي  19، وج���د  �مل��رح��ل��ة  ���ش��م��ن 
نقطة عن غرميه   16 بفارق  يبتعد  نف�شه 
ب��ر���ش��ل��ون��ة �مل��ت�����ش��در. وي��ح��ت��ل ري����ال �ملركز 

�لر�بع بفارق ثماين نقاط عن فالن�شيا 
�لثالث �لذي خا�س مبار�ة �أكر 

منه وفاز �ل�شبت على م�شيفه 
لكورونيا  دي��ب��ورت��ي��ف��و 
نقطة  وب����ف����ارق   ،1-2
ف��ي��اري��ال �خلام�س  ع��ن 
�ل������ذي خ���ا����س م���ب���ار�ة 

�أكر.
�ل�شفحة  وت���������ش����در 

ل�شحيفة  �لأوىل 
مفاده  عنو�ن  “ماركا” 

ري���ال  ي��ح�����ش��ل يف  م���ا  �ن 
غري قابل للتف�شري. 

و�أ������ش�����ارت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �ىل 
�ل�������دوري  ل���ق���ب  ح����ام����ل  �ن 

يف  �أوروب���ا  وبطل  �ملحلي 
�ملا�شيني  �مل��و���ش��م��ني 

م�����اذ�  ي�����ع�����رف  ل 
يح�شل له.

�ل�شحف  وب����د�أت 
عالمات  ت����ط����رح 

��شتفهام حول قدرة 
زيد�ن على قلب �لأمور 

ل�شالح ناديه، بعد �أيام من 
مت���دي���ده ع��ق��ده ح��ت��ى 2020 

مع �ل��ن��ادي �ل��ذي ق��اده من توليه 
من�شبه مطلع 2016، �ىل ثمانية 

�ل�شباين  �ل������دوري  �أب����رزه����ا  �أل���ق���اب 
�أوروب���ا وك��اأ���س �لعامل  �أب��ط��ال  ودوري 

لالأندية.
بخ�شارة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �أن��ه��ى  وبعدما 

�شانتياغو  يف  بر�شلونة  يد  على  قا�شية 
ريال  يجد  �شفر-3،  بنتيجة  برنابيو 

نف�شه وقد �كتفى بنقطة و�حدة يف �آخر 
وف��از يف مبار�ة  �لليغا،  ث��الث مر�حل يف 

و�حدة من �آخر خم�س.
على  �لريا�شية  “�آ�س”  �شحيفة  وق��ال��ت 

�شفحتها �لأوىل “ل �أه��د�ف، ل حظ، ول 
“كل  �ن  ر�أي  م��ق��ال  يف  م�شيفة  تف�شري”، 

�لنتيجة  ه��ذه  خ��اط��ئ...  ب�شكل  ي�شري  �شيء 
تغرق ري��ال مدريد �أك��ر يف م��ز�ج قامت لدى 

�ختري  �ل���ذي  زيد�ن”  فيهم  مب��ن  �جل��م��ي��ع، 
�جلو�ئز  حفل  يف   2017 لعام  م��درب  �أف�شل 

�ل�شنوي لالحتاد �لدويل للعبة فيفا يف ت�شرين 
�لأول �كتوبر.

وعلى رغم �ن معظم �ملتابعني كانو� يجمعون على �ن ريال فقد 
منذ  �لأوىل  للمرة  �ملا�شي  �ملو�شم  �أح���رزه  �ل��ذي  �للقب  عمليا 
2012، حتى قبل خ�شارته �أمام فياريال، �ل �ن �لأ�شئلة بد�أت 
تطرح حاليا حول ما �ذ� �شيقدر ريال على �إنهاء �لدوري يف 

�ملر�كز �لأربعة �لأوىل.
�لعام  �لأو�ئ���ل منذ  �لثالثة  �ملو�شم خ��ارج  ري��ال  ينه  ومل 

.2004
�أزمة ريال غبطة يف حميط  وكما هو متوقع، �نعك�شت 
خ�شم  يف  نف�شه  يجد  �ل���ذي  بر�شلونة  �ل��د�ئ��م  غ��رمي��ه 
م��و���ش��م م���ث���ايل، ب��ع��د �أ���ش��ه��ر م���ن رح���ي���ل جنمه 
جرمان  �شان  باري�س  �ىل  نيمار  �لرب�زيلي 
�لفرن�شي يف �شفقة قيا�شية بلغت قيمتها 

222 مليون يورو.
�لرتتيب  يت�شدر  �ل��ك��ات��ال��وين  ف��ال��ن��ادي 
�أتلتيكو  �ل��ث��اين  ن��ق��اط ع��ن  ���ش��ت  ب��ف��ارق 
م���دري���د، وي��خ��و���س م���ب���ار�ة ���ش��ه��ل��ة على 
19 �لأحد �شد ريال  �لورق يف �ملرحلة 
�لر�بع  �ملركز  يحتل  �ل��ذي  �شو�شييد�د 

ع�شر يف ترتيب �لدوري.
�لنتقالت  ف��رتة  يف  بر�شلونة  و�أب��رم 

�شفقة  �حل���ال���ي���ة،  �ل�����ش��ت��وي��ة 
فيليبي  �ل��رب�زي��ل��ي  ل�شم 

ليفربول  م��ن  كوتينيو 
قيمتها  ق��درت  �لنكليزي، 
ي�������ورو،  م����ل����ي����ون   160 ب������� 
�لأ����ش���اب���ي���ع  يف  و�����ش���ت���ع���اد 

خدمات  �أي�����ش��ا  �مل��ا���ش��ي��ة 
عثمان  �لفرن�شي  لع��ب��ه 

دميبيلي �لذي غاب فرتة 
طويلة ب�شبب �ل�شابة، 

�ليه  �ن�شمامه  ب��ع��د 
 2017 ���ش��ي��ف  يف 

دورمتوند  بورو�شيا  من 
�لملاين.

وعنونت �شحيفة 
م�����������������ون�����������������دو 
دي���ب���ورت���ي���ف���و 
نية  لو تا لكا �
يف  ري����������ال  �ن 
مرفقة  �أزم������ة، 

ه���������ذ� �ل�����ع�����ن�����و�ن 
ب�شورة  �ل��ع��ري�����س 

ل���ل���ن���ج���م �ل����ربت����غ����ايل 
ل������ري������ال ك���ري�������ش���ت���ي���ان���و 

�أر�س  رون��ال��دو، جاثيا على 
�مل��ل��ع��ب وو�����ش���ع���ا ي���دي���ه حول 

ر�أ�شه.
وي�شكل �أد�ء رونالدو يف �لدوري 

هذ� �ملو�شم �إحدى مع�شالت 
ريال، �ذ �كتفى بت�شجيل �أربعة 
بينما  �ل��ل��ي��غ��ا،  يف  �أه������د�ف 
مناف�شه  ر���ش��ي��د  و����ش���ل 
ليونيل  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
بر�شلونة  م����ع  م��ي�����ش��ي 

�لأح��د، وهو يت�شدر ترتيب هد�يف  16 هدفا قبل مبار�ة  �ىل 
�لدوري �ل�شباين.

�أ�شاعها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���س  �ىل  “�شبورت”  �شحيفة  وت��ط��رق��ت 
هدف  فرنال�س  بابلو  ت�شجيل  قبل  �ل�شبت،  مبار�ة  يف  رونالدو 
87، مانحا فريقه فوز� تاريخيا  فياريال �لوحيد يف �لدقيقة 

هو �لأول لفريقه على ملعب �شانتياغو برنابيو.
و�إ���ش��اف��ة �ىل رون���ال���دو، ي��و�ج��ه لع��ب��ا ري���ال �ل��وي��ل��زي غاريث 
بايل و�لفرن�شي كرمي بنزمية، �شعوبات على م�شتوى �للياقة 

�لبدنية و�ل�شابات و�لأد�ء.
�لأوىل  بالدرجة  �لأبي�س هو  “�لنهيار  �ن  “�شبورت”  وكتبت 
رون��ال��دو-ب��اي��ل- �ل��ث��الث��ي  �ن  �ىل  م�شرية  رونالدو”،  �ن��ه��ي��ار 
�ن  ذل��ك. و�عتربت  �أح��د  ي��درك  �أ�شهر ومل  �نتهى منذ  بنزمية 
تر�جع رونالدو �نعك�س �شلبا على �لفريق �لذي دخل يف دو�مة 

نتائج متو��شعة وفارق مت�شع مع بر�شلونة.
ل��ك��ن��ه ل ميلك  �أن���ي���ق  “مدرب  زي�����د�ن  �ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وك��ت��ب��ت 

�أجوبة«.
ويجد �لفرن�شي نف�شه يف مو�جهة هذه �لأ�شئلة قبل �شهر على 
ذهاب  يف  �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  مع  مرتقبة  مو�جهة 
�لدور ثمن �لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا، مقررة يف مدريد يف 

14 �شباط فرب�ير. ور�أت �شحيفة ليكيب �لفرن�شية �ن زيد�ن 
ل يبدو م�شتعد� للقيام باأي تغيري�ت يف فريقه، على رغم 

تلقيه خ�شارة جديدة. وكان زيد�ن قال بعد خ�شارة 
�أي تف�شري،  “لي�س لذلك  �ل�شبت  �م�س �لأول 
قمنا بكل ما يف و�شعنا. ل ميكنني �نتقاد 

لي�س  �شيئة  ف���رتة  �ن��ه��ا  ف��ري��ق��ي.  لع��ب��ي 
�آخ��ر. غ��د� ن�شتاأنف  ي��وم  “غد�  �أ���ش��اف  �إل«. 

هذ�  كل  �ملقبلة.  باملباريات  و�شنفكر  �لعمل، 
طويل جد�. لن نتحدث عن �لليغا، 
�ل��ه��دف. علينا  ع��ن  نتحدث  ل��ن 
�ليومي،  �ل��ع��م��ل  �ىل  �ل��ع��ودة 
�ل���ت���ق���دم يف ك����ل م����ب����ار�ة 
ع���ل���ى ح�����دة وحم���اول���ة 
�حل����������ف����������اظ ع����ل����ى 
يف  �لنتظام” 

�لأد�ء.

غــولــدن �ستــايـــت يحقــق فـــوزًا �سعبـــًا علــى تورونـتـــــــو 
ف��وز� �شعبا على م�شيفه  �للقب  �شتايت ووري��رز حامل  حقق غولدن 
تورونتو ر�بتورز 127-125 يف مبار�ة قمة �شمن دوري كرة �ل�شلة 

�لمريكي للمحرتفني.
وكان غولدن �شتايت يف طريقه �ىل فوز كبري حني �أنهى �ل�شوط �لول 
و�أنهى  قويا  هجوميا  عر�شا  ق��دم  بعدما  نقطة   27 بفارق  متقدما 

�لربع �لول 43-35 و�لثاين 19-38.
لكن �شاحب �لأر�س �نتف�س يف �ل�شوط �لثاين وكاد ينتزع �لفوز من 
�شيفه، �إل �ن لكنه بقي متاأخر� مع �ل�شافرة �لنهائية بنقطتني بعد 

�ن ح�شم �حل�شتني �لخريتني 35-27 و19-36.
�أك��ر من  25 نقطة يف  باأكر من  وخ�شرت �شبع فرق فقط تقدمت 

407 مباريات ح�شل فيها هذ� �ل�شيناريو يف تاريخ �لبطولة.
وعزز حامل �للقب �شد�رته للمنطقة �لغربية ر�فعا ر�شيده �ىل 35 

فوز� يف 44 مبار�ة، و�لثاين ع�شر له على �لتو�يل خارج ملعبه، بينما 
 41 مني تورونتو ثاين �ملنطقة �ل�شرقية بخ�شارته �لثانية ع�شرة يف 
مبار�ة. وتاألق �لثالثي كالي توم�شون وكيفن دور�نت و�شتيفن كوري 
 ،25 و�لثاين  نقطة   26 �لول  بت�شجيل  �شتايت،  غولدن  �شفوف  يف 

و�لثالث 24 مع 6 متابعات و9 مترير�ت حا�شمة.
 42 �مل��ب��ار�ة بت�شجيله  وك��ان جن��م تورونتو دمي��ار دي���روزن �لب���رز يف 

نقطة لتورونتو مل متكن فريقه من تفادي �خل�شارة.
“قدمنا يف  �مل���ب���ار�ة  ع��ق��ب  ك��ري  �شتيف  �شتايت  غ��ول��دن  م���درب  وق���ال 
�لربعني �لولني على �لرجح �ف�شل م�شتوى على �ل�شعيد �لهجومي 
منذ �ن توليت تدريب �لفريق، لكننا فقدنا �ليقاع يف �ل�شوط �لثاين 

دون مربر«.
�أر�س و�شيفه كليفالند كافاليريز  وينتقل حامل �للقب �لثنني �ىل 

مناف�شه يف �لدور �لنهائي للمو��شم �لثالثة �ملا�شية، و�لذي يعاين يف 
�لفرتة �حلالية بعد خ�شارته مبارياته �لثالث �لخرية.

�ىل ذلك، حقق �شان �نتونيو �شبريز ثالث �ملنطقة �لغربية فوز� كبري� 
على �شيفه دنفر ناغت�س ثامن �ملنطقة ذ�تها بفارق 32 نقطة 112-

80، ر�فعا ر�شيده �ىل 29 فوز� يف 44 مبار�ة.
�لذي  نقطة   19 �ل���  حاجز  �نتونيو  �شان  لعبي  م��ن  �ي  يتخط  ومل 
كان من ن�شيب كاوهي لينارد �لعائد بعد غياب ثالث مباريات ب�شبب 
�ل�شابة، ف�شال عن 8 متابعات و4 مترير�ت حا�شمة، و�أ�شاف ديفيد 

برتانز 18 نقطة ولماركو�س �ألدريدج 15 نقطة.
وبرز �ل�شربي نيكول يوكيت�س يف �شفوف دنفر بت�شجيله 23 نقطة، 
لزميله غاري  نقطة   18 و7 مت��ري��ر�ت، مقابل  متابعات   9 و�أ���ش��اف 

هاري�س.

يبتعد 16 نقطة عن غرميه بر�سلونة املت�سدر

ريال وزيدان حتت ال�سغط بعد اخل�سارة الرابعة 
�لت�شيلي  م��ه��اج��م��ه  فينغر  �أر����ش���ني  �ل��ف��رن�����ش��ي  �أب��ق��ى 
�أليك�شي�س �شان�شيز، خارج ت�شكيلة فريقه �أر�شنال �لذي 

يالقي م�شيفه بورمنوث يف �ملرحلة 
�لدوري  م��ن  و�لع�شرين  �لثالثة 
ل��ك��رة �لقدم،  �مل��م��ت��از  �لإن��ك��ل��ي��زي 
وذل����ك يف خ�����ش��م �ل��ت��ق��اري��ر عن 
�شيتي  مان�ش�شرت  قطبي  تناف�س 
فرتة  يف  �شمه  ع��ل��ى  وي��ون��اي��ت��د 

�لنتقالت �ل�شتوية.
وي������ن������ت������ه������ي ع���ق���د 

مع  ���ش��ان�����ش��ي��ز 
�أر���ش��ن��ال يف 

ية  نها

يعني  �ملقبل، وهو رف�س جتديده، ما  يونيو  حزير�ن 
�ن �أر�شنال يجد نف�شه يف موقع بيع �شان�شيز يف فرتة 
�ملمتدة حتى نهاية  �ل�شتوية �حلالية  �لنتقالت 
كانون �لثاين يناير مقابل بدل مايل، �أو رحيله 

بال �أي مقابل بنهاية �ملو�شم.
وقبل �نطالق مبار�ة �لأحد، قال فينغر لقناة 
“�شكاي �شبورت” �نه غري و�ثق من م�شتقبل 
�شان�شيز، معترب� �ن �لأخري مبهم، م�شري� �ىل 
ما  �لو�شع   “ب�شبب  لندن  بقي يف  �لالعب  �ن 

زلت ل �أعرف ماذ� �شيح�شل«.
وك����ان ف��ي��ن��غ��ر �أمل����ح يف وق���ت ���ش��اب��ق هذ� 
يوقع  لن  �شان�شيز  �ن  �ىل  �لأ�شبوع 
�ملدفعجية،  ن��ادي  مع  جديد�  عقد� 
�ن���ه لن  نف�شه  �ل��وق��ت  م���وؤك���د� يف 
ي��ت��خ��ل��ى ع��ن��ه يف �ل�����ش��ت��اء م���ا مل 
يكن قادر� على تعوي�شه بالعب 

بديل.
وكان مان�ش�شرت �شيتي مت�شدر 
�لنكليزي،  �ل����دوري  ت��رت��ي��ب 
�ل�����ش��ي��ف ب�شم  ي���رغ���ب م��ن��ذ 
خدمات �شان�شيز، �ل �نه مل 
يلق جتاوبا من �أر�شنال، يف 
خطوة كانت �شببها �ملرجح 

عدم �لعثور على بديل.
و�أ�������������ش������������ارت �ل�����ت�����ق�����اري�����ر 
�ىل  �لنكليزية  �ل�شحافية 
�ن �شيتي م�شتعد لدفع 20 
�لدويل  ل�شم  جنيه  مليون 
�أف����ادت  �ل��ت�����ش��ي��ل��ي. �ل �ن��ه��ا 
يونايتد  مان�ش�شرت  �ن  �أي�شا 
�لهتمام  خط  على  �أي�شا  دخل 
لدفع  ��شتعد�ده  و�أب��دى  بالت�شيلي، 

مبلغ �أكرب. 
�ل�شباين  �مل�������درب  رف�������س  و�جل���م���ع���ة، 
�لتطرق  غ����و�ردي����ول  ج��و���ش��ي��ب  ل�����ش��ي��ت��ي 
�لربتغايل  �أمل����ح  بينما  ���ش��ان�����ش��ي��ز،  مل�����ش��األ��ة 
جوزيه مورينيو مدرب يونايتد �ىل �مكانية 
يف  �خلو�س  دون  معه،  للتعاقد  �ل�شعي 

�لتفا�شيل.

�سان�سيز خارج ت�سكيلة اأر�سنال 
اأمام بورمنوث 



   

 

 

تواجه غرامة حلبها الكبري لإبنها
موقع  يف  ح�شابها  على  �بنها  ���ش��ور  ن�شر  م��ن  �إي��ط��ال��ي��ة  �أم  نعت  محُ
كبدها  فلذة  رفع  بعدما  وذلك  "في�شبوك"،  �لجتماعي  �لتو��شل 
دعوى ق�شائية عليها. وقالت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �إن 
�لأم تو�جه غر�مة قد ت�شل �إىل 10 �آلف يورو يف حال �أقدمت مرة 

�أخرى على ن�شر �شور �بنها على "في�شبوك".
وتقدم �لبن، �لذي يبلغ من �لعمر 16 عاما، ب�شكوى �شد �أمه �أمام 

�ملحكمة يف روما، حيث قال �إنها تن�شر �شور� له دون مو�فقته.
و�أثريت �لق�شية خالل �إنهاء حمكمة �لأ�شرة �إجر�ء�ت �لطالق بني 
و�لدي �ل�شاب، �إذ �أعرب �لبن عن ��شتيائه من مبالغة �أمه يف حبها 
�للهجة لالأم،  له على �لإنرتنت. ووجهت �ملحكمة حتذير� �شديد 
بالتفاق،  تلتزم  مل  �إذ�  ي��ورو  �آلف   10 غر�مة  تو�جه  باتت  حيث 
كما طالبتها بحذف كل �شور وفيديوهات طفلها على �شفحتها يف 
في�شبوك. ون�شر �شورة �شخ�س ما دون �حل�شول على مو�فقته هو 

�أمر خمالف لقانون حقوق �لطبع و�لن�شر يف �إيطاليا.

اأراد قتل والديه بقنبلة
�لعمر  �لتا�شعة ع�شرة من  �لق�شاء �لربيطاين على �شاب يف  حكم 
و�لديه  وقتل  متفجر�ت  ���ش��ر�ء  ملحاولته  �أع���و�م  ثمانية  بال�شجن 

�للذين كانا يعار�شان عالقة حب جتمعه ب�شديقته.
وكانت �ملحكمة �مللكية يف برمنغهام د�نت غورتيج ر�ند�و� يف نوفمرب 
بحيازة مو�د متفجرة بنّية تعري�س حياة �آخرين للخطر �أو �لت�شبب 
لهم باإ�شابات بالغة. وقد �أوقفته �ل�شرطة يف مايو 2017 بعد تلقيه 
طرد� كان يظن �أن بد�خله قنبلة ميكن تفجريها عن بعد. وطلب 
جزء  وه��و  �ملظلم،  بالإنرتنت  يعرف  ما  عرب  �لقنبلة  تلك  �ل�شاب 
خفي من �ل�شبكة �لعنكبوتية جتري عربه عمليات غري قانونية. 
كان  �ل�شاب  �أن  �جلرمية  ملكافحة  �لوطنية  للوكالة  بيان  يف  وج��اء 
ينوي ��شتخد�م �لقنبلة لأن و�لدته مل تكن مو�فقة على عالقته 
مع فتاة. و�أ�شافت �لوكالة "خوفا من �أن يدفعه و�لد�ه لإنهاء هذه 
�لأمنية  �لأج��ه��زة  لكن  منهما.  للتخل�س  خطة"  و�شع  �لعالقة، 
مزّيفة  باأخرى  �لقنبلة  فاأبدلت  �لطرد،  �أم��ر  ك�شفت  �لربيطانية 
�مل�شوؤول يف  �ل�شاب. وقال تيم غريغوري  �إىل عنو�ن  تحُ�شّلم  �أن  قبل 
"�لقنبلة �لتي ��شرت�ها ر�ند�و� عرب �لإنرتنت كان ميكن  �لوكالة 
�أن ت�شبب �أ�شر�ر� كبرية وتقتل عدد� من �لأ�شخا�س، لو �أنه جنح يف 
��شتخد�مها". و�أ�شاف "هذه �لأعمال تظهر �أنه ي�شكل خطر� كبري� 
على �ملجتمع"، رغم �أنه غري مرتبط بع�شابات �جلرمية �ملنظمة �أو 

�ملنظمات �لإرهابية.

تعرف على مكياج احل�سرات
يا�شمني" �شهرة  "بوترفالي  با�شم  �ملعروفة  �ملاكياج  فنانة  حققت 
يف  جديدة  تقنية  �إدخالها  بف�شل  �لعامل  دول  خمتلف  يف  و��شعة 

جمال جتميل �لعني، وفق ما ذكر موقع لوفني مان�ش�شرت.
وك�شرت فنانة �لتجميل �لقو�عد �ملتعرف عليها يف عملية جتميل 
�لعني و�ملناطق �ملحيطة بها، حيث باتت تعتمد على �حل�شر�ت من 

�أجل �إظهار عني �ملر�أة مبنظر خمتلف وغري ماألوف.
�أنو�عا  كاليفورنيا،  تعي�س يف  �لتي  يا�شمني،  بوترفالي  وت�شتخدم 
خمتلفة من �حل�شر�ت �مليتة، مثل �خلناف�س و�لفر��شات و�لعناكب. 
كما تن�شح �لن�شاء �للو�تي يرغنب يف خو�س هذه �لتجربة ب�شرورة 
تنظيف �ملنطقة حول �لعينيني وو�شع حاجز بني �جللد و�حل�شرة 
على  ب��اه��ر�  جن��اح��ا  "بوترفالي"  �أع���م���ال  ول��ق��ي��ت  ل�شقها.  ق��ب��ل 
مدة  خ��الل  تتوفر،  باتت  حيث  "�إن�شتغر�م"،  تطبيق  يف  ح�شابها 

زمنية ق�شرية، على حو�يل 60 �ألف متابع.
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ال�سماء على موعد مع ليلة حتب�س الأنفا�س 
�شي�شهد �آخر يوم يف �شهر يناير �جلاري ليلة حتب�س �لأنفا�س، حيث �شنكون على موعد مع ثالث ظو�هر كونية، وفق 

ما ذكره موقع "فورب�س".
ويرتقب علماء �لفلك ، �أو�خر هذ� �ل�شهر، ثالث ظو�هر هي �لقمر �لعمالق و�لقمر �لأزرق و�لك�شوف �لكلي للقمر. 
و�شهدت ليلة ر�أ�س �ل�شنة ظهور "�لقمر �لعمالق"، �لذي �أطلقت عليه �أي�شا نا�شا ��شم "�لقمر �لذئب"، وذلك بعدما 

ظهر ب�شكل و��شح، على �عتبار �أنه يبلغ �أقرب نقطة له من �لأر�س.
وكانت نا�شا قالت �آنذ�ك �إن �لقمر �لعمالق �شيعاود �لظهور مرة �أخرى نهاية هذ� �ل�شهر.

نا�شا  وو�شفت  عاما.   150 منذ  �لأزرق  للقمر  كلي  ك�شوف  �أول  وه��ي  ن��ادرة،  بظاهرة  يناير،   31 ليلة  �شتتميز  كما 
�لظاهرة ب�القمر �لأزرق �لدموي �لعظيم.

و�شي�شهد يوم 31 من �شهر مار�س �ملقبل هو �لآخر ظهور �لقمر �لأزرق.
وظاهرة �لأقمار �لزرقاء حتدث كل عامني ون�شف �لعام يف �ملتو�شط، ولكن �آخر ك�شوف كلي للقمر �لأزرق حدث يف 

�أو�خر عام 1866.
�أن حتظى هذه  و�لقمر �لأزرق هو �ل�شم �لذي يطلق على �لقمر �لكامل �لثاين يف �ل�شهر �مليالدي. ومن �ملنتظر 

�لظو�هر �لفريدة باإعجاب وتتبع و��شعني، كما �شيحر�س عدد كبري من �مل�شورين على توثيق �للحظة.
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طفلة �سغرية ترعى اأقاربها امل�سنني
و�ل��دة جدتها  �شنو�ت ترعى   5 �ل�  ذ�ت  �ل�شني  " �آنا" من  �ملحاربة  �لطفلة 
�لبالغة 92 �شنة و جدتها �ملري�شة بالتهاب �ملفا�شل، �شجن و�لدها ل�شبب 
غري معروف وهي يف �شن 3 �شهور وتخلت عنها و�لدتها وتزوجت برجل �أخر. 
يف حني يلعب �لأطفال يف هذ� �ل�شن ويذهبون �إىل �ملدر�شة، �آنا ت�شتيقظ يف 
�ل�شباح �لباكر وتقف على �ملقعد ومتدد ج�شمها �ل�شغري فوق �ملوقد للبدء 
ار�س باقي و�جباتها من �لتنظيف وم�شاعدة  بتح�شري وجبات �لغد�ء ثم متحُ
�أ�شرتها �مل�شنة يف �ل�شتحمام ودخول �ملرحا�س و�إطعامهما، فاآنا لي�س لديها 
�أ�شرة �أو �أ�شدقاء �آخرين لدعمها، فقط جارها �لكرمي �لذي ميلك مزرعة 
باأخذ �خل�شر�و�ت منه. و�شورة قدمية لو�لدها كل ما تبقى  لها  ، ي�شمح 
لديها من طفولتها �مل�شروقة ، كل ما حتلم بيه �آنا �أن ترى �أ�شرتها ب�شحة 
جيدة و يعود و�لدها لها. �آنا تعي�س يف منزل متو��شع يف �جلبال �لنائية يف 

روبني بجنوب غرب �ل�شني ، يف ظروف ل يتحملها طفل يبلغ 5 �شنو�ت
�إىل  تنجبوهم  فال  �أطفالكم  م�شوؤولية  حتمل  على  قادرين  غري  نتحُم  كحُ �أذ� 

�حلياة وجتلبو� لهم �لتعا�شة �لأبدية.

درجة رجال الأعمال على  مل�سافر  ل�سعة   120
زعم رجل تعر�شه لعدة ل�شعات من �إحدى �حل�شر�ت، خالل رحلة كان يقوم 
بها على منت طائرة تابعة للخطوط �جلوية �لربيطانية يف درجة رجال 

�لأعمال.
�لأي����ام، حيث  ه��ذه  �شيئة،  �شمعة  �لربيطانية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  وت��و�ج��ه 

�تهمها �لعديد من �لعمالء باخلدمة �ل�شيئة و�لمتياز�ت �لقليلة.
وقالت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية �إن �لر�كب يدعى مايك غريغوري، 
ر�أ�س  لق�شاء  ت��اون  كيب  �إىل  لندن  من  متوجهة  كانت  ورحلته  عاما،   35
�آلف   4 "بلغت  �لتذكرة  قيمة  �أن  �إىل  م�شرية  عائلته،  مع  �ل�شنة �جلديدة 

جنيه �إ�شرتليني".
وبد�أ غريغوري يحك كل �أطر�ف ج�شمه بعد �شاعات قليلة من و�شوله �إىل 

كيب تاون، حيث تعي�س زوجته وطفليه �ل�شغريين.
وعندما ��شتيقظ "حامل �لبطاقة �لذهبية" يف �ل�شباح عر على بقع من 

�لدم يف مناطق خمتلفة من ج�شده.
وذكر غريغوري "�أدركت �آنذ�ك �أنني تعر�شت لعدة ل�شعات.. من 120 �إىل 

150 ل�شعة."
و�أجرى رجل �لأعمال بع�س �لبحوث على �لإنرتنت، فوجد �أن ح�شرة "بق 
�لفر��س" هي �لتي لع�شته، م�شري� �إىل �أن �ل�شحايا عادة ما يالحظون �آثار 

ل�شعات هذ� �لنوع من �حل�شر�ت يف �شباح �ليوم �لتايل.
�لفور" �إجر�ء  "على  مت  �إن��ه  �لربيطانية  �خل��ط��وط  با�شم  متحدث  وق��ال 
�أخرى  �شكاوى  ب���اأي  نتو�شل  "مل  م�شيفا  �ل��ط��ائ��رة،  م��نت  على  حتقيقات 

بخ�شو�س �ملو�شوع ولكننا نعتذر من �ل�شيد غريغوري".

�سلمان خان ينجو 
من حماولة قتل

جنا �لنجم �لهندي  �شلمان خان  من 
�أن يتحول موقع  وذل��ك قبل  �لقتل، 
 ،Race 3 �جل��دي��د  فيلمه  ت�شوير 
�قتحم  ع��ن��دم��ا  م��ع��رك��ة  ���ش��اح��ة  �ىل 
�ثنا ع�شر �شرطياً �ل�شتوديو، و�أكدو� 
ويف  �ملبنى  �ىل  دخ��ل��و�  م�شلحني  �أن 
وذكر  �شلمان.  ل�شتهد�ف  طريقهم 
تقرير ل�شحيفة "هندو�شتان تاميز" 
��شتوديو  �إىل  و���ش��ل��ت  �ل�����ش��رط��ة  �ن 
�شلمان  و�أم������رت   ،Film City
بالتوقف  ت�����ور�ين  ر�م��ي�����س  و�مل��ن��ت��ج 
فور�ً عن �لت�شوير، ومر�فقة �شلمان 
�مل��ن��زل، قبل دق��ائ��ق م��ن �عتقال  �إىل 
�إرهابية  ج��م��اع��ة  وك���ان���ت  �ل��ق��ت��ل��ة. 
بي�شوي"  "لور�ن�س  ت��دع��ي  م�شلحة 
م��ن ولي���ة ر�ج�����ش��ت��ان �ل��ه��ن��دي��ة، قد 
�أ�شدرت يوم �خلمي�س �ملا�شي تهديد�ً 
جودبور،  يف  خ���ان  ل�شلمان  ب��ال��ق��ت��ل 
�أكدو� خالله ��شتهد�ف جنم  بوليوود 

. وهذ� �ل�شتهد�ف �لذي تعر�س له 
�ملقام �لأول ب�شهرة  �شلمان يتعلق يف 
خ��ان وحم��اول��ة �ب��ت��ز�زه، ف�شاًل عن 
ق�����ش��ي��ة ق��ت��ل ح���ي���و�ن���ات ن������ادرة عام 
�شلمان  فيها  �ت��ه��م  و�ل����ذي   ،1998

وعدد من �أ�شدقائه.

اإغالق طريق لتحفيز 
تنا�سل ال�سفادع

���ش��ي��غ��ل��ق ط���ري���ق يف غ�����رب ف��رن�����ش��ا �أم�����ام 
ت�شجيع  بغية  �شهرين  مل��دة  �ل�شري  حركة 
�ل�����ش��ف��ادع ع��ل��ى �ل��ت��ك��اث��ر، وف���ق م��ا �أعلنت 
بلدية �شان-مالو . و�شيمنع �شري �ملركبات 
بالقرب من  �لو�قع  بور  بوتي  على طريق 
بو�نت دو ل فارد �لتي تعّد موقعا حمميا 
ح�شا�شا، وذلك بني 15 يناير و15 مار�س، 
مبوجب مر�شوم بلدي. وقد لوحظت �لعام 
هذه  عند  متعددة  نفوق  "حالت  �ملا�شي 
�لربمائيات خالل مو�شم �لهجرة" ب�شبب 
�ل�شاحلية  �مل��دي��ن��ة  ه��ذه  يف  �ل�شري  ح��رك��ة 
���ش��م��ال ب��ري��ت��اين. ف��ق��د �ع���ت���ادت �لعالجم 
�ل��ت��ي ت��ع��د م���ن �لأن������و�ع �مل���ه���ددة �ملدرجة 
يف  �لتنا�شل  على  �حل��م��ر�ء،  �لقائمة  على 
�لعام  ويف  �لطريق.  من  بالقرب  م�شتنقع 
2017، حظرت حركة �ل�شري ملدة �شهر يف 
�ملنطقة، ما �شمح "باحلد من نفوقها و�أتاح 

تكاثرها"، على ما �أفادت �لبلدية.

زوجان يربحان مليون دولر بفارق اأ�سهر  
يقولون �إن �حلظ يطرق بابك مرة و�حدة يف �لعمر، لكن 
�لأمر يبدو خمتلفاً بالن�شبة لهذين �لزوجني من ولية 
ما�شا�شو�شيت�س �لأمريكية، حيث ربح كل منهما �جلائزة 
�أ�شهر  �ليان�شيب وقيمتها مليون دولر بفاق  �لكربى يف 
قليلة.  ومت��ك��ن روب���رت غ��ودوي��ن م��ن رب��ح مليون دولر 
 5 ي��ت��ع��دى �شعرها  ب��ط��اق��ة ل  ����ش��رتى  �أن  ب��ع��د  م���وؤخ���ر�ً، 
دولر�ت، ليلحق بزوجته جني، �لتي �شبق وربحت مليون 
دولر هي �لأخرى، يف �أغ�شط�س من �لعام �ملا�شي، بح�شب 

�شحيفة هافينغتون بو�شت �لأمريكية.
ويقول �ل�شيد غودوين، �إنه يخطط ل�شر�ء منزل جديد، 
بعد ح�شوله على �جلائزة، و�لنتقال �إىل مدينة �أخرى، 

حتى ل ي�شطر �إىل �لتعامل مع �لثلوج.
�شيدة  ح�شول  م��ن  �أي���ام  بعد  �ل��ف��ري��دة،  �مل�شادفة  وت��اأت��ي 
5 ماليني دولر يف �ليان�شيب، وذلك بعد  �أمريكية على 
كانت  �لتي  تلك  ع��ن  خمتلفة  ت��ذك��رة  �لبائع  �أعطاها  �أن 
تريدها، لكنها و�فقت على �شر�ئها على �أي حال، دون �أن 

تتوقع �أن تكون �شبباً يف تغيري حياتها.

التلميذ ذو ال�سعر املتجمد يتلقى خربا �سعيدا
تلقى �لتلميذ �ل�شيني، �لذي �نت�شرت �شورته و�لثلج يغطي 
�شعره �ملتجمد ب�شكل كبري جد� على �ل�شبكات �لجتماعية، 
خرب� �شعيد�، وفق ما ذكر موقع "يونياليد". و�أثارت �شورة 
�لتو��شل  من�شات  على  و��شعني  وتعاطفا  �إعجابا  �لتلميذ 
�إىل ما يتحمله �لطفل من م�شقة يف  بالنظر  �لجتماعي، 
عمره  يتجاوز  ل  �ل��ذي  �لطفل،  وي�شطر  �لدر��شة.  �شبيل 
4.5 كيلومرت يوميا حتى  ثمانية �أعو�م، �إىل قطع م�شافة 
�ل�شينية،  �شينغي  بلدة  يف  �لبتد�ئية  مدر�شته  �إىل  ي�شل 
�ل�����ش��ف��ر. وت�شتغرق  9 حت��ت  �إىل  ت��ت��دن��ى  يف درج���ة ح����ر�رة 
�لزمن،  �شاعة من  �ملدر�شة،  �إىل  و�نغ فومان  �لطفل  رحلة 
على  �لثلج  وق��د جتمد  �لف�شل  �إىل  �ل�شتاء  �أي��ام  يف  وي�شل 
�لتقطها  �لتي  �ل�شورة  ودفعت  ورمو�شه.  وحاجبيه  �شعره 
ب�شخاء  �ل��ت��ربع  �إىل  �ل�شينيني  �مل��و�ط��ن��ني  �مل��در���ش��ة  م��دي��ر 
قيمة  وبلغت  �لتمويل.  نق�س  من  تعاين  �لتي  للموؤ�ش�شة 
تربعات �ل�شينيني حو�ىل مليوين و150 �ألف يو�ن �شيني، 
�إ�شرتليني. وكان �لطفل قال  �ألف جنيه   24 �أي ما يعادل 
�إنه ي�شعر بالربد حني يذهب �إىل �ملدر�شة لكن �لأمر لي�س 
�شعبا بالن�شبة �إليه، كما ذكر �أنه يحلم �أن يتمكن يوما من 
�أن ي�شبح �شابط  ياأمل  �أنه  و�أ�شاف  �لعا�شمة بكني.  زيارة 
�أن يلقو�  �ل�شباط ي�شتطيعون، بح�شب قوله،  �شرطة، لأن 

�لقب�س على �لأ�شخا�س �ل�شيئني.

يفوز بـ 282 مليون دولر يف يان�سيب فلوريدا
ح�شل �شاب يف �لع�شرين من عمره من بلدة على �شاحل 
و�ختار  مليونز(  )ميغا  ب��ج��ائ��زة  ط��ال��ب  ف��ل��وري��د�  خليج 
تلقيها نقد� على دفعة و�حدة لتكون بذلك قيمتها 282 
�أق�شاط  �لإجمالية على  مليون دولر فيما كانت قيمتها 
�لأزو�ج  �لفائزة بكل  �لبطاقة  451 مليون دولر. وكانت 
من  �خل��ام�����س  يف  �شحبها  ج���رى  �ل��ت��ي  لأرق��ام��ه��ا  �ل�شتة 
حوزة  يف  �حلا�شم،  �لرقم  فيها  مبا  �لثاين،  كانون  يناير 
�شت�شبح  ريت�شي. وكانت �جلائزة  بورت  �شني مي�شلر من 
�أكرب مبلغ لليان�شيب يف �لبالد لو كان مي�شلر �ختار �أن 

يت�شلمها على دفعات. لعبة كرة امل�سرب الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا ترتدي ثوبا من اإبداع امل�سمم الأ�سرتايل األني يل كال يف ملبورن. )رويرتز(

علم معركة الطرف 
الأغر يف مزاد 

 ت��ع��ر���س ق��ط��ع��ة م���ن ع��ل��م �ململكة 
�ملتحدة يعتقد �أنها جزء من �لعلم 
�لقائد  �شفينة  على  رف���رف  �ل���ذي 
�ل��ع�����ش��ك��ري �ل���ربي���ط���اين �ل���ل���ورد 
معركة  خ��الل  نيل�شون  هور��شيو 
مز�د  يف  �ل�شهرية  �لأغ���ر  �ل��ط��رف 
هذ�  للمز�د�ت  �شوذبيز  د�ر  تقيمه 

�ل�شهر.
�ملجموعة  ���ش��م��ن  �ل��ق��ط��ع��ة  وت��ل��ك 
�ملعرو�شة  ل��ن��ي��ل�����ش��ون  �ل��ت��ذك��اري��ة 
للبيع يف �ملز�د و�لتي ت�شمل �أ�شلحة 
وخطاباته  �خل���ا����س  و���ش��ن��دوق��ه 
مز�د  �شمن  وتعر�س  �ل�شخ�شية. 
�مللكية  �مل����وروث����ات  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 

و�لر�شتقر�طية.
�شنتيمرت�   86 هي  �لقطعة  و�أبعاد 
و92 �شنتيمرت� وتقدر د�ر �ملز�د�ت 
�ألف   80 ب��ني  ي���رت�وح  �شعرها مب��ا 
و100 �ألف جنيه ��شرتليني )108 

�آلف135- �ألف دولر(.
وق��������ال ج���اب���ري���ي���ل ه���ي���ت���ون وه���و 
متخ�ش�س يف �لكتب و�ملخطوطات 
ق�شة  "للعلم  لرويرتز  �شوذبيز  يف 

ر�ئعة".
����ش��ت��خ��دم يف  "لقد  ق���ائ���ال  وت���اب���ع 
م��ر����ش��م �جل���ن���ازة �ل��ع��ظ��ي��م��ة �لتي 
�أق��ي��م��ت ل��ن��ي��ل�����ش��ون ب��ع��د م��ق��ت��ل��ه يف 
�مل���ع���رك���ة. وق���ط���ع �ل��ع��ل��م لأج�����ز�ء 
ظلو�  �لذين  �لبحارة  به  و�حتفظ 
يدينون بالولء لقائدهم �ملحبوب 

�لر�حل �لذي فقدوه".

ماذا تك�سف خرب�ساتك عن �سخ�سيتك؟
�أو  �ن��ت��ظ��ارك مل��ك��امل��ة هاتفية م��ع ق��ل��م يف ي���دك،  ع��ن��د 
تبد�أ  قد  �ملثال،  �شبيل  على  �لقطار  يف  بامللل  �ل�شعور 
�أو تفكري  و�لرموز دون تركيز  �لأ�شكال  بر�شم بع�س 

مبا تريد ر�شمه.
ومن دون �إدر�ك، قد جتد �أنك ر�شمت زهور� �أو جنوما 
وغ��ري ذل��ك م��ن �لأ���ش��ك��ال، ويف �ل��و�ق��ع، م��ا مل تخرت 
�شخ�شيتك  ع��ن  �لكثري  يك�شف  ق��د  وع��ي  ع��ن  ر�شمه 

ومز�جك.
فقد حللت �خلبرية �ل�شت�شارية �لربيطانية تري�شي 
ترو�شل، �لر�شومات �لأكر �شيوعا و�أو�شحت معانيها 

يف ورقة بحثية �أجرتها ل�شالح �شركة �شام�شونغ.
ت��رو���ش��ل من  �لنف�س متكنت  ع��ل��م  ع��ل��ى  وب��الع��ت��م��اد 
حت��دي��د م���ا ور�ء �ل���ر����ش���وم وك�����ش��ف م���ا ت��ق��ول��ه هذه 

�شاحبها. "�خلرب�شات" عن 
- �لدو�ئر: ر�شم �لأ�شكال �مل�شتديرة يعرب عن �حلاجة 

�إىل �لنتماء و�حلب.
�إذ� ك��ن��ت ت��ر���ش��م ���ش��اح��ات وغ��ريه��ا من  - �مل��رب��ع��ات: 
�لأ�شكال �ملربعة فذلك يعرب عن �لو�قعية و�أن �شاحب 

�لر�شم عملي وبّناء.

يك�شف  �ملثلثات  ر�شم  ف��اإن  وفقا لرتو�شل،  مثلثات:   -
عن طبيعة ديناميكية لل�شخ�س وقوة وطموحا.

- �لقلوب: يعترب هذ� �ل�شكل من �لر�شومات �لأكر 
�شيوعا، وهي ترمز للحب و�لرومن�شية وت�شري �إىل �أن 

�ل�شخ�س حنون وعاطفي.
�إل  ومعقد�  غريبا  �ل�شكل  ه��ذ�  يكون  قد  �شبكات:   -
عالقاته  يح�شب  �ل�شخ�س  �أن  عن  يك�شف  ر�شمه  �أن 

بالآخرين وهو ما يعد �أمر� جيد� يف حالت معينة.
- �لزهور: �إذ� قمت بر�شم زهرة ذ�ت مركز د�ئري كبري 
فهذ� يعرب عن �لثقة و�لتمتع بحياة �جتماعية جيدة، 
�إل �أن ر�شم �لزهور بعناية يعرب عن �أن �ل�شخ�س قد 

يعاين من حالة نف�شية تدعى "�لو�شو��س �لقهري".
�ل���ر����ش���م م���ع���ان جيدة  ي��ح��م��ل ه����ذ�  - ���ش��ن��ادي��ق: ل 
�ل�شكل  ه��ذ�  �أن  حيث  ت��رو���ش��ل،  تعتقد  كما  ل�شاحبه 
�إىل  �حل��اج��ة  و�أي�شا  �مل���ادي  و�ملنطق  �لطموح  يظهر 

�لتخطيط �إىل �مل�شتقبل.
- لفائف �أو لو�لب: ر�شم هذه �لأ�شكال �ملعقدة يعني 
�لإب����د�ع  روح  ب��د�خ��ل��ه  وي��ح��م��ل  مبتكر  �شاحبها  �أن 

و�لتطور.

مي ك�ساب: عانيت 
كثريًا من احل�سد

قالت  حيث  �حل�����ش��د،  م��ن  �لكبري  خوفها  ع��ن  ك�شاب  م��ي  �مل�شرية  �لفنانة  ك�شفت 
"بخاف من �حل�شد، وح�شلي كتري يف حياتي، و�أنا بوّلد لقيت �أ�شحابي بي�شورين، 
�مل�شت�شفى وتعبت  زي��ادة يف  و�ل��دي قايل غلط، فقعدت يوم  وماكنت�س مركزة، وجه 

جد� وح�شلتلي حاجة م�س طبيعية".
و�أ�شارت ك�شاب خالل ��شت�شافتها يف برنامج "مع دودي" مع �لإعالمية دعاء �شالح، 
يكون  �لرجل  د�ئما  بحته،  �أنثوية  نظر  وجهة  "عندي  �مل�شرية:  �لنهار  قناة  عرب 
حلوة  حياتك  يخلي  رج��ل  يف  منها،  وتخاف  بتقلق  �ل�شتات  �للي  �لأم��ور  يف  �ل�شبب 
و�آخر يخلي حياتك وح�شة، و�ل�شت كائن �شعيف وطول �لوقت حياتها مرتبطة بهذ� 

�لرجل وده ممكن يخليها فرحانة �أو زعالنة �أو غري ذلك".


