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قتلى وجرحى من ملي�شيا احلوثي بغارات للتحالف العربي

ال�ضرعية ت�ضيطر على مواقع ا�ضرتاتيجية يف البي�ضاء
•• عوا�صم-وكاالت:

ا�شتعادت القوات ال�شرعية بدعم جوي من حتالف دعم ال�شرعية يف 
اليمن، الثالثاء، ال�شيطرة على مواقع جديدة يف حمافظة البي�شاء، 

عقب معارك مع ميلي�شيات احلوثي الإيرانية.
مواقع  على  �شيطرت  ال�شرعية  ال��ق��وات  اإن  ميدانية  م�شادر  وق��ال��ت 
باإ�شناد  املالجم،  الإ�شرتاتيجي مبديرية  مطلة على مع�شكر ف�شحة 
���ش��اب��ق م��ن ام�����س، �شنت القوات  ال��ت��ح��ال��ف. ويف وق���ت  م��ن ط���ائ���رات 
ال�شرعية ق�شفا مدفعيا على مواقع وجتمعات امليلي�شيات املتمردة، يف 

جبهات خمتلفة من �شعدة معقل احلوثيني .
وتركز الق�شف الذي ت�شنه قوات ال�شرعية املتمركزة يف كتاف وباقم 
واملالحيظ، نحو املواقع التي جلاأت اإليها ميلي�شيات احلوثي، بعدما 

منيت بخ�شائر ب�شرية وميدانية.
ال�شرعية  املدفعي مع ق�شف لطائرات حتالف دعم  الق�شف  وتزامن 
مديرية  اأط���راف  على  تركز  احل��وث��ي،  مليلي�شيات  اأخ��رى  مواقع  على 

الظاهر وحيدان ورازح.
ملي�شيا  من  وجرحى  قتلى  ب�شقوط  اليمني  اجلي�س  اأف��اد  ذل��ك،  اىل 
مقاتالت  �شنتها  جوية  غ��ارات  يف  الثالثاء،  ام�س  الإيرانية،  احلوثي 
حمافظة  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  التحالف 
البي�شاء و�شط اليمن.  وقال م�شدر ع�شكري يف اجلي�س اليمني، اإن 
طريان التحالف �شن عدة غارات جوية على مواقع وجتمعات مللي�شيا 
احلوثي، يف مديرية املالجم، مبحافظة البي�شاء، ما اأ�شفر عن �شقوط 

قتلى وجرحى يف �شفوفهم، بالإ�شافة اإىل تدمري اآليات ع�شكرية. 
اأن الغارات اجلوية تزامنت مع مواجهات بني قوات اجلي�س  واأ�شاف 
املدعومة بعنا�شر من املقاومة ال�شعبية وامللي�شيا النقالبية يف عدة 

مواقع باملديرية ذاتها. 
جبلية  مواقع  ع��دة  على  �شيطرت  اجلي�س  ق��وات  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح 

مطلة على مع�شكر ف�شحة ال�شرتاتيجي يف املديرية. 

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير الدفاع الوطني يف كوريا اجلنوبية  )وام(

ا�شتقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شيتي بنك امل�شرفية

حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الكوري عالقات التعاون وامل�ضتجدات يف املنطقة

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�����ش��وري��ة الر�شمية ���ش��ان��ا، دخ���ول جلنة 
تق�شي احلقائق، التابعة ملنظمة حظر الأ�شلحة الكيماوية، اإىل 
مدينة دوما، اأم�س الثالثاء، وذلك للتحقيق يف هجوم يعتقد اأنه 

كيماوي، وقع قبل ع�شرة اأيام.
وياأتي دخول خرباء جلنة الأ�شلحة الكيماوية اإىل مدينة دوما، 
بعدما عربت باري�س ووا�شنطن عن خ�شيتهما من العبث بالأدلة 
رو�شية  ع�شكرية  �شرطة  فيها  تنت�شر  ب��ات��ت  وال��ت��ي  امل��دي��ن��ة،  يف 

و�شورية، بح�شب ما اأوردت فران�س بر�س.
الأدلة  ت��ك��ون  اأن  ب�شدة  الفرن�شية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ورج��ح��ت 

اختفت من موقع هجوم دوما.

وقالت قبل دخول املفت�شني، يف بيان : حتى اليوم ترف�س رو�شيا 
و�شوريا ال�شماح للمفت�شني بدخول موقع الهجوم.

�شرورية  وعنا�شر  اأدل���ة  ت��ك��ون  اأن  ب�شدة  امل��رج��ح  م��ن  وت��اب��ع��ت 
اختفت من املوقع. و�شنت قوات اأمريكية وبريطانية وفرن�شية، 
�شربات جوية على �شوريا، يف وقت مبكر من يوم ال�شبت املا�شي، 

ردا على هجوم دوما.
بدوره، دافع الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون، اأمام الربملان 
الأوروبي، ام�س، عن ال�شربات الع�شكرية الأمريكية والفرن�شية 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  لنظام  تابعة  مواقع  على  والربيطانية 
�شرف  ال��ث��الث تدخلت حفاظا على  ال���دول  اأن  م��وؤك��دا  الأ���ش��د، 

الأ�شرة الدولية.
وقال ماكرون خماطبا النواب الأوروبيني يف �شرتا�شبورغ ب�شرق 

اأي طريق  فرن�شا: دعونا ن�شع مبادئنا ن�شب عيوننا ونت�شاءل 
اأن ن�شلك، هذه ال�شربات ل حتل �شيئا، لكنها ت�شع حدا  نريد 
كانوا  الذين  باأولئك  م��اك��رون  وا�شت�شهد  عليه.  اعتدنا  لنظام 
يغ�شبون يف كل مرة ب�شبب �شور الأطفال والن�شاء الذين قتلوا 

ب�شبب هجوم بالكلور يقع يف �شوريا. 
وت�شاءل هل جنل�س مرة اأخ��رى، هل ندافع عن حقوق الإن�شان 
بالقول: احلقوق لنا واملباديء لنا، اأما الواقع فلغرينا؟ ل ، ل!.

وردا على مداخالت بع�س النواب ب�شاأن �شوريا، قال ماكرون اإن 
وا�شنطن ولندن وباري�س نفذت �شربات فجر ال�شبت حفاظا على 
�شرف الأ�شرة الدولية، يف اإطار م�شروع متعدد الأطراف وحمدد 
الأهداف، بدون وقوع اأي �شحايا، بهدف تدمري 3 مواقع لإنتاج 

وحتويل الأ�شلحة الكيميائية.

حممد بن زايد ي�ضتقبل فريق هجن الرئا�ضة ووفد جمل�س 
اأبوظبي الريا�ضي واللجان املنظمة لعدد من البطوالت

•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف جمل�س �شموه بق�شر البحر ام�س 
فريق هجن الرئا�شة يرافقهم معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان 
ال�شباقات  �شوؤون  مركز  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
وهجن الرئا�شة وذلك بح�شور �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب  كما 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف ق�شر البحر وفد 
لالأندية  العامل  كاأ�س  ل��   املنظمة  واللجان  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
وطواف اأبوظبي وبطولة اأبوظبي ا�س ا�س بي �شي للجولف بح�شور �شمو 

ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني.
اأهمية تعزيز الريا�شة  اأع�شاء الوفد حول  وتبادل �شموه الأحاديث مع 
يف املجتمع كاأ�شلوب حياة �شحي وبدين وم�شاعفة الربامج والأن�شطة 

املتنوعة التي ت�شب يف هذا الجتاه.                 )التفا�شيل �س15(

حممد بن زايد ي�ضدر قرارا بتعيني �ضيف 
غبا�س وكيال لدائرة الثقافة وال�ضياحة

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
بتعيني �شعادة �شيف �شعيد غبا�س وكياًل لدائرة الثقافة  اأبوظبي قراراً 

وال�شياحة.

•• اأبوظبي- وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س يف جمل�س ق�شر البحر معايل 
�شونغ يونغ مو وزير الدفاع الوطني يف جمهورية كوريا اجلنوبية الذي 

يزور البالد حاليا.
وبحث �شموه ووزير الدفاع خالل اللقاء عالقات ال�شداقة والتعاون بني 
مبا  تطويرها  و�شبل  اجلنوبية  وكوريا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني.
وا���ش��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان جم����الت ال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف ع���دد من 
ال�شوؤون الع�شكرية والدفاعية .. وتبادل وجهات النظر حول التطورات 

وامل�شتجدات يف املنطقة والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.
من جهة اأخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - ام�س يف ق�شر 

البحر - مايكل كوربات الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شيتي بنك العاملية.
)التفا�شيل �س2(
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فرن�شا: �شربنا الأ�شد من اأجل �شرف العامل

حمققو الكيماوي يدخلون دوما وترجيحات باختفاء االأدلة

الفل�ضطينيون يحيون يوم االأ�ضري جماهرييا وقانونيا

الربملان امل�ضري يقر قانون م�ضادرة اأموال االإرهابيني

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

ام�س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون،  اح��ت��ف��ل 
ال���ث���الث���اء، ب���ال���ذك���رى رق����م 44 
ل��ي��وم الأ����ش���ري ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، يف 
اعتقال  عن  تتحدث  تقارير  ظل 
نحو مليون فل�شطيني منذ تاريخ 
اأو  اإ�شرائيل  دولة  تاأ�شي�س  اإع��الن 
م��ا ب���ات ي��ع��رف ب���)ال��ن��ك��ب��ة( لدى 

الفل�شطينيني والعرب.
الفل�شطينية  الف�شائل  ووج��ه��ت 
دع������وات ���ش��ع��ب��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
تنطلق  ج���م���اه���ريي���ة  م�������ش���ريات 
الع�شكرية  احل�����واج�����ز  ب����اجت����اه 
اجلي�س  م����ع  ال���ت���م���ا����س  ون����ق����اط 

املحكمة  اإىل  و�شيا�شية  قانونية 
الأ�شرى  ب�شاأن  الدولية  اجلنائية 
للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات 
والفعاليات �شمن نطاق املحكمة 
م�����ن خ�������الل ت�����وف�����ري احل���م���اي���ة 

وتفعيل اأدوات امل�شاءلة.
اأب���و ي��و���ش��ف يف حديث  واأ���ش��اف��ت 
الر�شمية   فل�شطني  لإذاعة �شوت 
اإر�شال  جرى  اأن��ه  الثالثاء  �شباح 
ع�������دد م�����ن ال�����وث�����ائ�����ق ل���ل���ربمل���ان 
اخلارجية  ووزارة  ال���ه���ول���ن���دي 
ال���ه���ول���ن���دي���ة وامل���ج���ت���م���ع امل����دين 
ب�������ش���اأن ق�شية  ���ش��رح��ا  ت��ت�����ش��م��ن 
�شجون  وم��ع��ان��ات��ه��م يف  الأ����ش���رى 

الحتالل.

ل��ال���ش��ت��ب��اك معه  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
ا����ش���ت���م���رار حالة  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
الرف�س الفل�شطيني لالحتالل.

الفل�شطيني  الأ���ش��ري  ن��ادي  وذك��ر 
حالة  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  اأن  ب���ي���ان  يف 
اعتقال نفذتها �شلطات الحتالل 
فل�شطينيني  ب��ح��ق  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

منذ عام 1948.
اأ�شري   6500 اأكرث من  اأن  واأك��د 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ي��ق��ب��ع��ون ال����ي����وم يف 
 350 بينهم  اإ���ش��رائ��ي��ل  ���ش��ج��ون 

طفال و62 امراأة.
اأخ�����رى ق��ال��ت �شفرية  م���ن ج��ه��ة 
ل����دى ه���ول���ن���دا، روان  ف��ل�����ش��ط��ني 
اإر���ش��ال ورقة  اإن��ه مت  اأب��و يو�شف، 
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•• باري�س-وكاالت:

حذر  الرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
م��������اك��������رون، ام�����������س ال�����ث�����الث�����اء، 
القومية  اأن  م����ن  الأوروب������ي������ني 
الأن���ان���ي���ة ت��ك��ت�����ش��ب م���وط���ئ قدم 
اإىل  اإ�شارة  الأوروب���ي، يف  بالحتاد 

اأجواء حرب اأهلية يف اأوروبا.
الأوروبي  الربملان  اأم��ام  كلمة  ويف 
يف مدينة �شرتا�شبورغ الفرن�شية، 
األ  الأوروبيني على  حث ماكرون 
اأن  ب��ل  ال��ق��وم��ي��ة،  وراء  ي��ن�����ش��اق��وا 
ي��ب��ن��وا الحت����اد الأوروب������ي ليكون 
الليربالية  للدميقراطية  ح�شنا 

من عامل فو�شوي وخطري.
العودة  اإن  القول  ب��اأن  لكنه ج��ادل 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ح�شاب  ل��ل�����ش��ي��ادة 
ال������ق������وى امل���������ش����رتك����ة ل����الحت����اد  
للناخبني  ����ش���ت���وف���ر  الأوروب�����������ي 
يف  يحتاجونها  ال��ت��ي  الطماأنينة 
امل�شتبدة  ال�����ش��ل��ط��ات  م���ن  ع����امل 
ه���و حم�����س وه�����م. وك�����ان ي�شري 
رو�شيا  م��ث��ل  ل�����دول  ي���ب���دو  ف��ي��م��ا 
متعددة  قوية  و�شركات  وال�شني 

اجلن�شيات.

العمر  من  )البالغ  الرئي�س  ونال 
ت�����ش��ف��ي��ق��ا ح�����ارا من  40 ع���ام���ا( 
انتقد  اأن  ب��ع��د  امل�����ش��رع��ني  معظم 
���ش��ع��ود )ال���دمي���ق���راط���ي���ات غري 
الحتاد  داخ���ل  حتى  الليربالية( 
الأوروب��ي. لكن النواب القوميني 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ودول  ف��رن�����ش��ا  م���ن 

اأخرى جل�شوا �شامتني.
وا�شحة  اإ�شارة  يف  ماكرون،  وق��ال 
اأعيد  ال���ذي  امل��ج��ر  وزراء  لرئي�س 
واحلزب  اأورب���ان  فيكتور  انتخابه 

مواجهة  يف  ب��ول��ن��دا:  يف  احل��اك��م 
يكون  اأن  مي��ك��ن  ل  ال�����ش��م��ول��ي��ة 
الدميقراطية  خ���الل  م���ن  ال����رد 
�شلطة  خالل  من  بل  ال�شلطوية، 

الدميقراطية.
ودع����ا زع���م���اء الحت�����اد الأوروب�����ي 
يف  خ����ط����اه  ع���ل���ى  ي���������ش����ريوا  لأن 
م�شتقبل  ب�شاأن  عام  ح��وار  تنظيم 
بحاجة  التكتل  اإن  وق���ال  اأوروب����ا، 
اإنها  ق��ال  م��ا  لإ���ش��الح��ات لتعزيز 

)ال�شيادة الأوروبية( يف العامل.

ماكرون خالل كلمته اأمام الربملان الأوروبي  )رويرتز( 

ماكرون يحذر من اأجواء حرب اأهلية يف اأوروبا

•• القاهرة-وكاالت:

اأقر جمل�س النواب امل�شري قانونا لتنظيم التحفظ 
الإرهابية  اجل��م��اع��ات  ب���اأم���وال  وال��ت�����ش��رف  والإدارة 
منابع  جت��ف��ي��ف  ت�شتهدف  خ��ط��وة  يف  والإره���اب���ي���ني، 
مت��وي��ل ت��ل��ك اجل��م��اع��ات وخ��ا���ش��ة ت��ن��ظ��ي��م الإخ�����وان 

الإرهابي.
ج���اء ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى م�����ش��روع ال��ق��ان��ون امل���ق���دم من 
احلكومة خالل جل�شة عامة ملجل�س النواب، الثالثاء، 

ومتت املوافقة عليه باأغلبية ثلثي الأع�شاء.

م�شتقلة  جلنة  اإن�شاء  على  القانون  م�شروع  وين�س 
باتخاذ  غ��ريه��ا  دون  تخت�س  ق�شائية،  طبيعة  ذات 
ال�شادرة  الأح��ك��ام  بتنفيذ  املتعلقة  الإج����راءات  كافة 
باعتبار جماعة اأو كيان اأو �شخ�س ينتمي اإىل جماعة 
ق�شاة  من  اأع�شاء   7 من  اللجنة  وتت�شكل  اإرهابية. 
رئي�س  من  ق��رار  بندبهم  ي�شدر  ال�شتئناف،  حمكمة 

اجلمهورية.
���ش��اري��ا، بعد  اأق����ره ال��ربمل��ان  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  وي�شبح 
باجلريدة  ون�����ش��ره  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  م��ن  توقيعه 

الر�شمية.

رو�شيا تالحق يف هذا ال�شراع اأهدافا متعددة:
اأ�ضباب الكرملني ال�ضتة للدفاع عن النظام ال�ضوري!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ر�شميا، تتعلق امل�شالة بالن�شبة ملو�شكو مبحاربة تنظيم الدولة الإ�شالمية. ويف 
اإنقاذ نظام ب�شار  الواقع، فاإن هذا العمل يخّلف انطباعا باأن هناك رغبة يف 
الأ�شد. وبني الروؤية املركزية الغربية للنزاع، والدعاية احلكومية للكرملني، 
فاإن اأ�شباب الوجود الرو�شي يف احلرب ال�شورية لي�شت دائما بالو�شوح الكايف. 
بعد مرور عقد من النكفاء على ال�شاحة الدولية يف اأعقاب �شقوط الحتاد 
ال�شوفياتي، عادت رو�شيا فالدميري بوتني اإىل التدخل الع�شكري املوروث عن 
تاريخها، من القيا�شرة اإىل الحتاد ال�شوفياتي. ان عمالق و�شط اآ�شيا يالحق 

يف هذا ال�شراع اأهدافا متعددة:                           )التفا�شيل �س12(



األربعاء   18   أبريل    2018  م   -   العـدد  12303  
Wednesday   18   April   2018  -  Issue No   12303

02

اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الكوري 

عالقات التعاون وامل�ضتجدات يف املنطقة 
•• اأبوظبي- وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأم�س يف جمل�س ق�شر البحر معايل �شونغ يونغ مو وزير 
الدفاع الوطني يف جمهورية كوريا اجلنوبية الذي يزور 

البالد حاليا.
وب��ح��ث ���ش��م��وه ووزي�����ر ال���دف���اع خ���الل ال��ل��ق��اء عالقات 

ال�شداقة والتعاون بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
م�شالح  يخدم  مبا  تطويرها  و�شبل  اجلنوبية  وك��وري��ا 
جمالت  اجل��ان��ب��ان  وا�شتعر�س  ال�شديقني.  البلدين 
الع�شكرية  ال�شوؤون  من  ع��دد  يف  البلدين  بني  التن�شيق 
التطورات  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل   .. والدفاعية 
وامل�شتجدات يف املنطقة والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. 
ح�شر جمل�س �شموه .. �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني والفريق �شمو 

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شمو  اأبوظبي  عهد 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ خالد بن 
اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد 

للرعاية الإن�شانية وذوي الإحتياجات اخلا�شة.

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - ام�س يف ق�شر البحر - مايكل كوربات 

الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شيتي بنك العاملية.
املالية  والأن�شطة  الأع��م��ال  م��ن  ع��ددا  ك��ورب��ات  وم��اي��ك  �شموه  وا�شتعر�س 
وامل�شرفية التي تقوم بها املجموعة يف دولة الإم��ارات واملنطقة من خالل 
والبيئة  العاملي واخلدمات  املايل  دبي  الدولة مبركز  الإقليمي يف  مركزها 

ال�شتثمارية التي توفرها الدولة للم�شتثمرين.
كما ا�شتعر�شا جمالت التعاون بني املوؤ�ش�شات املالية يف الدولة وجمموعة 

�شيتي بنك امل�شرفية و�شبل تعزيز هذا التعاون.
ح�شر اللقاء.. معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون التنفيذية 
و�شعادة  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  و�شعادة 

اأحمد علي ال�شايغ رئي�س جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي.

حممد بن زايد ي�ضتقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة �ضيتي بنك امل�ضرفية

الهالل االأحمر االإماراتي يفتتح م�ضروع مياه �ضعيد باقادر مبديرية ميفعة يف �ضبوة اليمنية 

الهالل االأحمر يد�ضن م�ضروع جمع التربعات عرب التطبيقات الذكية

•• �صبوة-وام:

افتتحت »هيئة الهالل الأحمر الإماراتي« اأم�س الأول »م�شروع مياه �شعيد 
باقادر« الذي يغذي مناطق �شعيد باقادر - الفي�س - الرملة - الرقة مبديرية 
ميفعة مبحافظة �شبوة اليمنية وذلك يف اإطار جهودها لتوفري مياه ال�شرب 
النقية للمواطنني و�شمن حزمة من م�شاريع البنية التحتية التي تدعمها 
دولة الإمارات العربية املتحدة بتوجيهات القيادة الر�شيدة تلبية لنداء �شكان 

املناطق التي تعاين �شح املياه وانعدام امل�شاريع احلكومية يف هذا القطاع.
ب�شبوة  الإماراتي  الأحمر  الهالل  رئي�س فريق  النيادي  اأحمد حممد  اأكد  و 

يف ت�شريحات له عقب الفتتاح اأن افتتاح امل�شروع ياأتي بعد ا�شتكمال ان�شاء 
100 مرت  ارتوازية بعمق  بئر  100 مرت مكعب وحفر  �شعة  خزان برجي 
املياه  ل�شخ  متكاملة  وح��دة  وان�شاء  كيلومرتات   5 مل�شافة  اإ�شالة  خط  وم��د 

تعمل بالطاقة ال�شم�شية.
ولفت النيادي اإىل حر�س هيئة الهالل الإماراتي على متابعة اإجناز امل�شروع 
�شيعزز  امل�شروع  اأن  اإىل  م�شريا  عليها  املتفق  وباملوا�شفات  امل��ح��دد  وقته  يف 
ويزيد الكميات املنتجة من املياه بهذه املناطق املنعدمة فيها م�شاريع املياه 
و�شي�شاهم ب�شكل كبري يف حت�شني ظروف اأهايل هذه املناطق والتغلب الن�شبي 
على م�شكلة ال�شح و الندرة يف املياه وتوفري كميات كافية يف املناطق والقرى 

ميفعة  مديرية  مدير  باعو�شه  عاتق  عبداهلل  عرب  ناحيته  من  امل�شتفيدة. 
عن �شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية املتحدة و هيئة الهالل الأحمر 
�شبوة يف  املتميزة يف حمافظة  وا�شهاماتها  الإم��ارات��ي على جهودها اخل��رية 
اجلوانب املختلفة وعلى راأ�شها م�شاريع اإعادة بناء البنية التحتية اإ�شافة اإىل 

اجلوانب املتعلقة بامل�شاريع الإغاثية وال�شحية وم�شاريع التعليم وغريها.
وقال : نحتفل اليوم بتد�شني م�شروع مياه �شعيد باقادر بتمويل من هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي » مو�شحا اأن هذا امل�شروع هو �شريان احلياة لأهايل 

و�شكان �شعيد باقادر و املناطق املجاورة لها.
واأ�شاد نا�شر باعوم مدير موؤ�ش�شة مياه الريف بتعاون هيئة الهالل الأحمر 

لدولة  وتقديره  �شكره  عن  وع��رب  املهم  امل�شروع  لهذا  ومتويلها  الإم��ارات��ي 
الإمارات العربية املتحدة على اهتمامها بدعم امل�شاريع اخلدمية وم�شاريع 

البنية التحتية يف �شبوة.
اأهايل و�شكان املناطق التي يغذيها و  ولقي امل�شروع ارتياحا وا�شعا من قبل 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  توجهوا  الذين 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« و ذراعها الإن�شانية هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على كل اجلهود التي 
تبذلها لتنفيذ م�شاريع حيوية لتخفيف معاناة املواطنني اليمنيني مبختلف 

مناطق حمافظة �شبوة.

•• اأبوظبي-وام:

د�شنت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س مبركز املارينا مول يف اأبوظبي 
عام  يف  مبادراتها  �شمن  الذكية  التطبيقات  ع��رب  التربعات  جمع  م�شروع 

زايد.
بداأ امل�شروع بتوفري 75 جهازا الكرتونيا يف اأبوظبي ومدينة العني ويعمم 
امل�شروع قريبا يف جميع اإمارات الدولة لت�شهيل عملية التربع على املح�شنني 

من خالل الدفع الذاتي نقدا اأو عرب البطاقات الئتمانية.
امل�شاندة  للخدمات  العام  الأم��ني  نائب  الفهيم  يو�شف  حممد  �شعادة  واأك��د 
اأن هذه اخلدمة ج��اءت �شمن توجهات  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  يف هيئة 
الذكاء  جم��ال  يف  الدولة  ت�شهدها  التي  ال�شريعة  التحولت  ملواكبة  الهيئة 
ال�شطناعي والتطورات املتالحقة فيما يخ�س تقنية املعلومات والت�شالت 
وتبني اأف�شل املمار�شات بالن�شبة خلدمة العمالء وتهيئة الظروف املالئمة 
وخارجيا  حمليا  الأح��م��ر  الهالل  برامج  مع  واملانحني  املح�شنني  لتوا�شل 

وا�شتقطاب دعمهم وم�شاندتهم مل�شاريعها املختلفة.

اأنها تتم بوا�شطة املتربع  واأ�شاف الفهيم ان من مميزات اخلدمة اجلديدة 
نف�شه ويذهب مبلغ التربع حل�شاب الربنامج الذي يحدده دون تدخل من 
مندوب الهيئة اأو اأي و�شيط حيث توفر الهيئة خيارات عديدة للتربع عرب 
�شا�شة العر�س امللحقة باجلهاز وفور اإمتام عملية التربع يتحول مبلغ التربع 
اإىل ح�شاب الربنامج املعني وي�شتلم املتربع م�شتندا بذلك يف نف�س الوقت .. 
م�شريا اإىل اأن هذه اخلدمة تخت�شر الكثري من املراحل التي كانت متبعة يف 
الطرق التقليدية جلمع التربعات يف ال�شابق وتقلل التكلفة الت�شغيلية وحتد 

من ا�شتخدام امل�شتندات الورقية و العمليات الإجرائية الأخرى.
وقال الفهيم ان وجود الهيئة يف دولة تعمل جميع دوائرها �شمن منظومة 
التحول  ه��ذا  مواكبة  عليها  فر�س  ومبتكرة  ومتطورة  متكاملة  حكومية 
ال�شريع يف اخلدمات وكفاءتها لذلك عملت على تعزيز قدراتها من خالل 
عدد من اخلطوات املهمة منها زيادة ن�شبة التحول الذكي يف خدمات الهيئة 
م�شريا اإىل اأن الهيئة قطعت �شوطا كبريا يف جمال الأمتتة وتقنية املعلومات 

و التحول اإىل اخلدمات و احللول اللكرتونية املتكاملة .
واأ�شاف ان ن�شبة للعدد الكبري من املتعاملني مع الهالل الأحمر قامت الهيئة 

بتطوير العديد من الأنظمة الإلكرتونية و اخلدمات التقنية التي ت�شاعد يف 
اإجناز كافة املعامالت اخلا�شة بالأعمال الإن�شانية ب�شهولة م�شتعر�شا يف هذا 
ال�شدد عددا من الأنظمة امل�شتحدثة والتي ت�شمنت اخلدمات اللكرتونية 
املانحني للهيئة حيث ميكنهم التربع لدعم برامج  التي تخدم املح�شنني و 
امل��وق��ع الل��ك��رتوين ع��رب بطاقة الئ��ت��م��ان وم��ن خالل  الهيئة ع��ن ط��ري��ق 

الر�شائل الن�شية sms اأو التربع من خالل تطبيقات الهواتف الذكية.
وفيما يخ�س الأنظمة و اخلدمات التقنية اخلا�شة بكفالة الأيتام و الأ�شر 
وطالب العلم وذوي الحتياجات اخلا�شة اأ�شار الفهيم اإىل اأنه ميكن اإجراء 

عملية الكفالة عرب نف�س الو�شائط املذكورة �شابقا .
امل�شاريع  و  الإج�����راءات  جلميع  املح�شنني  مبتابعة  اخل��ا���ش��ة  الآل��ي��ة  وح���ول 
للمح�شنني  ال��ك��رتون��ي��ة  ب��واب��ة  ا�شتحدثت  الهيئة  ان  او���ش��ح  بهم  اخل��ا���ش��ة 
التقارير  وحركة  لديهم  املكفولني  الأي��ت��ام  بيانات  متابعة  عربها  ميكنهم 
الدورية اإىل جانب الطالع على الر�شائل التي ت�شلهم من الأيتام مبا�شرة و 
متابعة حركة مبالغ الكفالة و املدفوعات اإ�شافة اإىل حركة التربعات العامة 
التي يقدمها املح�شن وبيانات و تفا�شيل امل�شاريع اخلريية يف خمتلف الدول 

و �شري عمليات تنفيذها و مراحلها.
املحلية يف  امل�����ش��اع��دات  ال��ت��ي تخت�س مبتلقي  و اخل��دم��ات  الأن��ظ��م��ة  وح���ول 
عرب  تتم  اإنها  امل�شاندة  للخدمات  العام  الأم��ني  نائب  قال  املجالت  خمتلف 
الذكية  الهواتف  و  الل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل  من  املحلية  امل�شاعدات  بوابة 
للموقع  ال��دخ��ول  عرب  للمراجعني  الإن�شانية  امللفات  فتح  عملية  لت�شهيل 
التفا�شيل  من خالل كلمة م��رور حم��ددة يتم تزويدهم بها لالطالع على 
اخلا�شة بطلبات امل�شاعدة دون احلاجة لتحمل عناء الذهاب اإىل مقر الهيئة 
النفقات و  و  ال��وق��ت  ث��م توفري  املخت�س وم��ن  امل��وظ��ف  ���ش��وؤال  و  اأو فروعها 
هذا  يف  اأي�شا  حتققت  التي  الجن��ازات  من  ان  الإجراءات...منوها  اخت�شار 
ال�شدد تخ�شي�س بوابة الكرتونية ل�شتقطاب املتطوعني و التقدم للتطوع 
اإنه  الفهيم  ال�شدد قال  الهيئة يف هذا  اآخ��ر خدمات  . وفيما يخ�س  عربها 
اخلدمات  م��ن  ع���ددا  تت�شمن  ال��ت��ي  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  تطبيقات  اإط����الق  مت 
املح�شنني  املثال: خدمات  �شبيل  الإن�شاين منها على  املجال  الإلكرتونية يف 
وامل�شاعدات املحلية و التربع عرب الر�شائل الن�شية و كفالة الأيتام و التطوع 

والتوظيف وخدمات الأخبار وو�شائط التوا�شل الجتماعي.

وفاء الطياري من �ضرطة اأبوظبي حت�ضل على برونزية معر�س جنيف لالخرتاعاتوفد من وزارة الدفاع يطلع على منظومة الطوارئ واالأزمات
•• اأبوظبي-وام: 

حممد  جمال  الدكتور  �شعادة  بحث 
احلو�شني مدير عام الهيئة الوطنية 
والكوارث  الطوارئ والزمات  لإدارة 
مب��ك��ت��ب��ه يف اأب���وظ���ب���ي م���ع وف����د من 
ال��ل��واء ركن  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��دف��اع  وزارة 
ط��ي��ار م���ب���ارك ع��ل��ي ال��ن��ي��ادي اأوج���ه 
اخلربات  وت��ب��ادل  امل�شرتك  التعاون 
لتعزيز منظومة الطوارئ والزمات 
وال�����ك�����وارث م���ن خ����الل امل���زي���د من 
والتفاقيات  امل�����ش��رتك��ة  ال��ت��م��اري��ن 
الثنائية والعمل على توحيد املفاهيم 
امكانيات  لتعزيز  ال��رام��ي��ة  والط���ر 
ح���الت  م��واج��ه��ة  ادارة  يف  ال���دول���ة 

الطوارئ والزمات والكوارث.
وروؤية  ا�شرتاتيجية  اللقاء  تناول  و 
الهيئة  ومبادرات  وم�شاريع  وخطط 
منظومة  ل��ت��ع��زي��ز  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا  م��ن��ذ 
ال���ط���وارئ والزم������ات وال����ك����وارث يف 
ال��دول��ة وف���ق اع��ل��ى م��ع��اي��ري التميز 
املعايري  وو���ش��ع  وتن�شيق  وال���ري���ادة 

•• اأبوظبي-وام: 

ح�شلت الرائد خبري وفاء الطياري 
بقطاع  اجلنائية  الأدل���ة  اإدارة  من 
���ش��وؤون الأم���ن وامل��ن��اف��ذ يف �شرطة 
الربونزية  امليدالية  على  اأبوظبي 
 46 ال��������  ال�����������دويل  امل�����ع�����ر������س  يف 
ل��الخ��رتاع��ات والب���ت���ك���ارات الذي 
اأقيم يف جنيف عن اخرتاع “�شاهد 
فحو�س الب�شمة الوراثية الذكي”. 
وك�����ان م��ك��ت��ب ب�������راءات الخ�����رتاع 
اخلليج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س 
الطياري  ال��رائ��د  اخ��ت��ار  ال��ع��رب��ي��ة 
بعد  الدويل  املعر�س  للم�شاركة يف 
على  للمخرتعني  اأجريت  ت�شفية 
م�شتوى مواطني دول املجل�س بعد 
تقييم الخرتاعات من قبل فريق 
الخرتاعات  واخ��ت��ي��ار  امل��ح��ك��م��ني 
املعر�س  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال���ف���ائ���زة 
وت�شويق  امل���خ���رتع���ني  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
املكتب  جهود  واإب���راز  اخرتاعاتهم 

يف جمال براءات الخرتاع.

الوطني  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  للمجل�س 
لال�شتجابة  ال���وط���ن���ي  امل���ف���ه���وم  و 
للطوارئ والأزمات والكوارث وكذلك 
الية التن�شيق على امل�شتوى الوطني 
جاهزية  ورف���ع  واملحلي  والحت����ادي 
وقدرات موؤ�ش�شات الدولة يف التعامل 
مع ح��الت ال��ط��وارئ والزم���ات وفق 

واللوائح  وال��ت�����ش��ري��ع��ات  والأن��ظ��م��ة 
ال��ط��وارئ والأزم���ات  ب����اإدارة  املتعلقة 
والكوارث وذلك بالتعاون والتن�شيق 
مع خمتلف اجلهات املعنية بالدولة 
وال�������ش���رك���اء ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني من 
ال��ق��ط��اع��ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����س. 
واطلع الوفد على الهيكل التنظيمي 

ك��م��ا قدم  ال��وط��ن��ي.  امل��خ��اط��ر  �شجل 
مراحل  عن  ملحة  الدفاع  وزارة  وف��د 
الأدوار  م��و���ش��ح��ا  ال��������وزارة  ت���ط���ور 
وامل�شوؤوليات والخت�شا�شات والهيكل 
امل�شتقبلية  وال��ت��ح��دي��ات  التنظيمي 
وحتليل  القدرات  وبناء  وال�شيا�شات 

ال�شرتاتيجيات.

اأنها  اأو  لال�شتخدام  جاهزة  تكون 
ك�����م�����واد ميكن  ت�������ش���ن���ع وحت����ف����ظ 
اإ�شافتها اإىل اأنابيب جمع العينات 
ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ة اجل���م���ع ع���ن طريق 

الفاح�س.
ال�����ش��اه��د من  ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأك������دت 
امل��ه��م��ة خ����الل فح�س  ال��ع��م��ل��ي��ات 

وق��ال��ت ال��رائ��د ال��ط��ي��اري اإن فكرة 
تعتمد  ال��ذك��ي  ال�شاهد  الخ����رتاع 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  م���ب���داأ  ع��ل��ى 
حم�س  ت�شنيع  ع���ن  ع���ب���ارة  وه���ي 
نووي يحتوي على �شفرة معلومة 
الختبار خالل  اأنبوب  اإىل  ت�شاف 
م��رح��ل��ة ت�����ش��ن��ي��ع الأن���اب���ي���ب حيث 

التاأكد  لناحية  الوراثية  الب�شمة 
م���ن ع��م��ل��ي��ة ان��ت��ق��ال ال��ع��ي��ن��ات من 
مرحلة اإىل اأخرى من دون اخللط 

بينهما.
وتقديرها  ���ش��ك��ره��ا  ع��ن  واأع���رب���ت 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  للقيادة 
م�شريتها  خ������الل  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى 
يف جم����ايل الب���ت���ك���ار والإب���������داع.. 
مكتب  اإىل  تقديرها  ع��ن  وع���ربت 
التعاون  ملجل�س  الخ���رتاع  ب���راءات 
اأتاح  ال��ذي  العربية  اخلليج  ل��دول 
امل���ع���ر����س على  امل�������ش���ارك���ة يف  ل���ه���ا 
ن���ح���و ي�����ش��ه��م يف ت�����ش��ج��ي��ع ودع����م 
البتكار والخ��رتاع لدى مواطني 
وت�شويق  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
اخرتاعاتهم. ح�شر افتتاح املعر�س 
�شعادة عبيد �شامل الزعابي املندوب 
ال����دائ����م ل����دول����ة الم���������ارات لدى 
لالأمم املتحدة يف جنيف وعدد من 
�شفراء دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية واملنظمات الدولية 

العربية والأجنبية يف جنيف.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بدء ا�ضتقبال طلبات امل�ضاركة يف جائزة زايد لال�ضتدامة
•• اأبوظبي-وام:

مت ام�س الإعالن عن تطوير جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل لت�شبح “جائزة 
زايد لال�شتدامة” وذلك يف خطوة ا�شرتاتيجية لتطوير اأهداف اجلائزة 

وتو�شيع اآفاق وجمالت تركيزها وتاأثريها الإيجابي امللمو�س.
وت�شتقبل جائزة زايد لال�شتدامة طلبات امل�شاركة اعتبارا من ام�س فيما 

يغلق باب تقدمي طلبات امل�شاركة يف 9 اأغ�شط�س 2018.
حفل  �شمن  لال�شتدامة  زاي���د  بجائزة  الفائزين  ع��ن  الإع���الن  و�شيتم 
 14 يف  لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  خالل  �شيقام  ال��ذي  اجلوائز  توزيع 
يناير 2019. وبعد م�شرية ع�شر �شنوات حافلة بدعم املبادرات املبتكرة 
واجلهود الرائدة يف قطاع الطاقة املتجددة على م�شتوى العامل اأ�شافت 
اجلائزة اإىل فئاتها قطاعات لتعزيز تاأثريها على امل�شتوى الإن�شاين من 

امل�شاريع  من  تنوعا  واأك��رث  واأ�شمل  اأك��رب  ملجموعة  الدعم  توفري  خ��الل 
واحللول العملية لتحديات التنمية امل�شتدامة.

دولة  وزي��ر  اجل��اب��ر  اأح��م��د  �شلطان  الدكتور  ق��ال معايل  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
روؤية وتوجيهات ودعم  اإنه بف�شل  زايد لال�شتدامة  العام جلائزة  املدير 
وروؤية  اإرث  ت�شتلهم  التي  امل�شتقبل  لطاقة  زاي��د  جائزة  �شاهمت  القيادة 
القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” على 
 307 حياة  اإيجابي يف  تاأثري  اإح��داث  يف  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  مدى 
واملياه  الطاقة  م��ن  ال�شتفادة  �شبل  تعزيز  خ��الل  م��ن  �شخ�س  ماليني 

النظيفة والتعليم والتدريب ون�شر الوعي وغريها.
الأهداف  مع  التوافق  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  “ ويف  معاليه  واأ���ش��اف 
امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  واأه����داف  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
�شتقوم اجلائزة بتو�شيع جمالت تركيزها بحيث ل تقت�شر على الطاقة 

على  ال�شتدامة  جم��ال  يف  واب��ت��ك��ارات  م�شاريع  �شت�شمل  واإمن��ا  املتجددة 
اجلائزة  �شتعزز  كما  الب�شرية  التنمية  مبادرات  وكذلك  العامل  م�شتوى 
دعمها جليل ال�شباب من خالل تو�شيع نطاق فئة املدار�س الثانوية العاملية 
لت�شمل مناطق جديدة حول العامل”. و�شرتكز جائزة زايد لال�شتدامة 
على خم�س فئات هي ال�شحة والغذاء والطاقة واملياه واملدار�س الثانوية 
العاملية ومت اختيار هذه الفئات لكونها ركائز اأ�شا�شية مرتابطة على نحو 
وثيق ولأنها متثل املقومات الأ�شا�شية حلياة الإن�شان ولأن دعم وت�شجيع 
جانبها  م��ن  امل�شتدامة.  التنمية  عجلة  دف��ع  يف  �شي�شهم  فيها  الب��ت��ك��ار 
مت  اإن��ه  لال�شتدامة  زاي��د  جائزة  اإدارة  مديرة  ف��واز  ملياء  الدكتورة  قالت 
اإجراء درا�شة دقيقة وم�شتفي�شة لتحديد الفئات اجلديدة جلائزة زايد 
لال�شتدامة بحيث تغطي املجالت الالزمة ملعاجلة حتديات ال�شتدامة 
اإح���داث تغيري ملمو�س على  الأك��رث اإحل��اح��ا ومب��ا يعزز دور اجل��ائ��زة يف 

حت�شني  على  اإيجابي  اأث��ر  وحتقيق  والجتماعي  القت�شادي  امل�شتويني 
ال�شباب  جيل  اإل��ه��ام  على  اجل��ائ��زة  و�شرتكز  ال��ع��امل.  ح��ول  النا�س  حياة 
مبدعني  مفكرين  ي��ك��ون��وا  واأن  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  وحتفيزهم 
التقدم  وتعزيز  اإيجابي  تطوير  اإح��داث  يف  للم�شاهمة  مبادرة  واأ�شحاب 
نحو حتقيق التنمية امل�شتدامة. و�شت�شمل عملية تقييم امل�شاريع امل�شاركة 
�شركات  اإح���دى  بقيام  ت��ب��داأ  م��راح��ل  ث��الث  زاي���د لال�شتدامة  ج��ائ��زة  يف 
للتاأكد  املقدمة  الطلبات  بدرا�شة  املرموقة  الدولية  والتحليل  البحث 
الختيار  جلنة  تقوم  حني  يف  امل�شارك  ومعايري  ل�شروط  ا�شتيفائها  من 
يف املرحلة الثانية بتقييم امل�شاريع �شمن القائمة الق�شرية لتختار منها 
جلنة  اأع�شاء  يجتمع  الثالثة  املرحلة  ويف  للمر�شحني  النهائية  القائمة 
التحكيم لختيار الفائزين يف فئات اجلائزة اخلم�س مبا يف ذلك اختيار 

�شت مدار�س ثانوية فائزة من �شت مناطق حول العامل.

م�ضر واالإمارات تد�ضنان �ضراكة ا�ضرتاتيجية لتطوير االأداء احلكومي
•• القاهرة-وام: 

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  د���ش��ن��ت 
املتحدة وجمهورية م�شر العربية 
لتطوير  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ����ش���راك���ة 
مبا  م�����ش��ر  يف  احل���ك���وم���ي  الأداء 
ا�شرتاتيجية  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م 
ال�شراكة  وت�شمل   .2030 م�شر 
والتميز  الأداء  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
احلكومية  وال���ق���درات  احل��ك��وم��ي 
وامل�شّرعات  ال��ذك��ي��ة  واخل����دم����ات 

احلكومية.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة وف���د من 
دول����ة الإم��������ارات ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال��وزراء  جمل�س  �شوؤون 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 
�شريف  معايل  الوفد  التقى  حيث 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  اإ�شماعيل 
ومت  العربية  م�شر  جمهورية  يف 
التفاق على اأهم جوانب ال�شراكة 
الأداء  تطوير  يف  ال�شرتاتيجية 
احل��ك��وم��ي خ��الل ال��ث��الث �شنوات 
الزيارة  خ���الل  ك��م��ا مت  ال��ق��ادم��ة. 
العا�شمة  عقد موؤمتر �شحفي يف 
معايل  بح�شور  القاهرة  امل�شرية 
حممد عبداهلل القرقاوي ومعايل 
ال����روم����ي ومعايل  خ��ل��ف��ان  ع���ه���ود 
ال���دك���ت���ورة ه��ال��ة ال�����ش��ع��ي��د وزي���رة 
والإ�شالح  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الإداري يف م�شر ومعايل الدكتور 
�شالح عبدالرحمن رئي�س اجلهاز 
حيث  والإدارة  للتنظيم  امل��رك��زي 
مت الإع������الن خ����الل امل���وؤمت���ر عن 
امل�شاريع  اأه�������م  م�����ن  جم���م���وع���ة 
التطوير  جم�����ال  يف  امل�������ش���رتك���ة 

احل��ك��وم��ي خ��الل ال��ث��الث �شنوات 
القادمة.

القرقاوي  حم��م��د  م��ع��ايل  واأك�����د 
توجيهات  اأن  اخل�شو�س  ه��ذا  يف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  تر�شيخ  ه��ي 
الم�������ارات وم�شر  ب���ني  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الإداري  ال����ت����ط����وي����ر  جم�������ال  يف 

واحلكومي”.
ولفت معاليه اإىل اأن العالقة بني 
تاريخية  عالقة  وم�شر  الإم���ارات 
اأر����ش���اه���ا ب����اين ن��ه�����ش��ة الإم������ارات 
وموؤ�ش�شها ال�شيخ زايد رحمه اهلل.. 
نه�شة  اأن  دائما  يوؤمن  ك��ان  ال��ذي 
م�شر هي نه�شة الأمة العربية”. 

الدعم  وت��وف��ري  العاملي  احلكومي 
لعقد اأول موؤمتر للتميز احلكومي 
بجمهورية م�شر العربية والعمل 
على ت�شميم نظام متابعة وقيا�س 
موؤ�شرات الأداء يف منظومة العمل 
اإىل  بال�شتناد  امل�شرية  احلكومي 
ال��ت��ج��رب��ة الإم���ارات���ي���ة امل��ت��م��ي��زة يف 

هذا اخل�شو�س.
وامل�����ح�����ور ال����ث����اين ه����و ال����ق����درات 
احلكومية من خالل عدة م�شاريع 
وتقدمي  ت�شميم  ت�شمل  وب��رام��ج 
ب������رام������ج ت����دري����ب����ي����ة م������ن خ����الل 
الإمارات  حكومة  قيادات  برنامج 
العمل  ق���ي���ادات  وت���اأه���ي���ل  لإع������داد 
امل�شرية  املوؤ�ش�شات  يف  احل��ك��وم��ي 
للنخبة  ع��م��ل��ي  ت���دري���ب  وت���وف���ري 
م�����ن امل����وظ����ف����ني وت�����وف�����ري امل������واد 
التخ�ش�شية  للكفاءات  التدريبية 
ملتحدثني  ق��ي��ادي��ة  جل�شات  وع��ق��د 
اإم�����ارات�����ي�����ني وع����ق����د ور��������س عمل 
الروؤى  و�شياغة  الأفكار  لتطوير 

الذكية  اخلدمات  تطوير  ذل��ك  يف 
الب�شرية  امل��وارد  خدمات  وتطوير 

ملوظفي احلكومة.
الرابع  امل���ح���ور  ي��ت��م��ث��ل  ذل����ك  اإىل 
اإن�شاء  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رع��ات  يف 
م�شرية  حكومية  م�شرعات  اأول 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ح��ك��وم��ة الإم�����ارات 
م���واج���ه���ة  اإىل  ت�������ش���ع���ى  وال�����ت�����ي 
العمل  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
احلكومي التي قد تبطئ من وترية 
امل�شتهدفات  حتقيق  بغية  الإجن��از 
بحيث  ق�������ش���رية  زم���ن���ي���ة  م�����دة  يف 
ت�شريع  يف  امل�����ش��رع��ات  ه��ذه  ت�شهم 
اإجناز امل�شاريع والقوانني وتطبيق 
البتكار  ثقافة  واإر�شاء  ال�شيا�شات 
والريادة يف العمل احلكومي وبناء 
خمتلف  ب��ني  تكاملية  ع��م��ل  اآل��ي��ة 
جهة  م��ن  احلكومية  العمل  ف��رق 
والقطاع  وبني اجلهات احلكومية 

اخلا�س من جهة اأخرى.
الأولية  املرحلة  م��ب��ادرات  و�شمن 

“ ل���دى احلكومة  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
وا�شحة  روؤي������ة  ال���ي���وم  امل�����ش��ري��ة 
وخ���ط���وات ج��دي��ة وا���ش��ت��ب��اق��ي��ة يف 
احلكومي”..  ال���ع���م���ل  ت���ط���وي���ر 
م�شريا اىل انه من خالل ال�شراكة 
ال�شرتاتيجية للتطوير احلكومي 
بني الإم��ارات وم�شر �شنعمل على 
العمل  يف  ج���دي���دة  اأ����ش�������س  و����ش���ع 

الإداري العربي.
واأ�شاف القرقاوي “ نه�شة م�شر 
نه�شة للعرب.. وخري م�شر خري 
ل��ل��ع��رب.. وجت��رب��ة الإم����ارات جزء 

من امل�شرية التنموية العربية”.
امل����وؤمت����ر  خ������الل  الإع�����������الن  ومت 
ال�شراكة  جم���الت  ع��ن  ال�شحفي 
البلدين  ب����ني  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
وتبادل  التعاون  اإىل  تطمح  والتي 
اأو  اأرب�����ع�����ة حم������اور  اخل�������ربات يف 
املحور  ه�����ي..  رئ��ي�����ش��ي��ة  جم�����الت 
الأول هو الأداء والتميز احلكومي 
التميز  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 

العمل  اإىل  بالإ�شافة  والت�شورات 
على ت�شميم مركز اختبارات عاملي 
الوطنية  ل��الأك��ادمي��ي��ة  امل�����ش��ت��وى 

للقدرات يف م�شر.
اأم�����ا امل���ح���ور ال���ث���ال���ث ف��ي��ت��م��ث��ل يف 
اخلدمات احلكومية وت�شمل اإن�شاء 
اأول م��رك��ز خ��دم��ات من��وذج��ي يف 
جمهورية م�شر العربية ويت�شمن 
العاملي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 
احلكومية  اخل���دم���ات  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
رحلة  ت�������ش���م���ي���م  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل 
املعتمدة  تلك  غ��رار  على  املتعامل 
للخدمة  الإم���������ارات  ب���رن���ام���ج  يف 
احلكومية املتميزة ورحلة املتعامل 
تفاعالت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ق�����ش��ي��م  ه����ي 
املتعامل كي يح�شل على اخلدمة 
لتحليلها  منف�شلة  م��راح��ل  اإىل 
الفر�شة  ل���ت���وف���ري  وت���ط���وي���ره���ا 
ملوظفي خدمة املتعاملني لتحقيق 
ك��ل مرحلة  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  ر���ش��اء 
الذكي مبا  التحول  اإىل  بالإ�شافة 

من حمور التميز احلكومي �شوف 
على  موظف   1000 تدريب  يتم 
التميز احلكومي كما �شتعقد اأكرث 
للتعريف  ع��م��ل  ور����ش���ة   50 م���ن 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي يف 
احلكومية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  خم��ت��ل��ف 
مظلة  ت�شكل  عامة  ق��واع��د  �شمن 
واأخ����رى  ال��ع��ام  احل��ك��وم��ي  للعمل 
كل  عمل  منظومة  وف��ق  م�شممة 

قطاع حكومي بعينه.
واعتماد  تدريب  املبادرات  وت�شمل 
لدعم  وم���ق���ي���م���ني  م�����ش��ت�����ش��اري��ن 
احلكومي  للتميز  م�����ش��ر  ج���ائ���زة 
تدريب  ت���وف���ري  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
اأك����ادمي����ي ت��ط��ب��ي��ق��ي ل��ل��ن��خ��ب��ة من 
م����وظ����ف����ي احل����ك����وم����ة يف جم����ال 
دبلوم  ع��ل��ى  واحل�������ش���ول  ال��ت��م��ي��ز 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي وك���ذل���ك عقد 
فيها  ي�شتعر�س  ق��ي��ادي��ة  جل�شات 
التوجهات  اإم��ارات��ي��ون  متحدثون 

احلكومية امل�شتقبلية.

اأكرث من 500 منظومة متكاملة على بوابة البيانات احلكومية
•• اأبوظبي-وام:

لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
ع����دد  اأن  الت�������������ش������الت  ق�����ط�����اع 
وفرتها  التي  البيانات  منظومات 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واجلهات  والإح�����ش��اء  للتناف�شية 
احل��ك��وم��ي��ة الأخ�����رى ع��ل��ى بوابة 
اإىل  و���ش��ل��ت  “بيانات.امارات” 
تغطي  500 منظومة  م��ن  اأك��رث 
التعليمية  امل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف 
وغريها.  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
الإجن���از  ه���ذا  اأن  الهيئة  واأف�����ادت 
ج���اء ك��ث��م��رة ل��ل��ت��ع��اون م��ع الهيئة 
والإح�شاء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة 
احتادية  ج��ه��ة   36 م���ن  واأك������رث 
التوجه  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  وحم��ل��ي��ة 
نحو  ل����ل����دول����ة  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
الثورة  ومواكبة  الرقمي  التحول 
وا�شتغالل  ال���راب���ع���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
مبتكرة  حلول  اإيجاد  يف  البيانات 

ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مرحلة  ه��ي 
ب���وج���ود جمل�س  ����ش���ع���داء  ون���ح���ن 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  الإم�������ارات 
ال�����ذي ي���راأ����ش���ه م���ع���ايل ع��م��ر بن 
�شلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
احلكومة  يف  ونحن  ال�شطناعي 
املحلية  واحل���ك���وم���ات  الحت���ادي���ة 
املقبلة  الفرتة  �شنعمل معاً خالل 
من اأجل توفري ما ميكن توفريه 
املفتوحة  احلكومية  البيانات  من 
الر�شمية  ال����ب����واب����ة  خ�����الل  م����ن 
ب����ي����ان����ات.ام����ارات كما  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ���ش��رك��ات  ن�شجع 
منظومات  ت���وف���ري  ع���ل���ى  اأي�������ش���اً 
ال�شتفادة  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
الطالب  اأو  للباحثني  �شواء  منها 

اأو امل�شتثمرين ورواد الأعمال.
الأ�شمى  ال����ه����دف  اإن  واأ������ش�����اف 
وال�شرتاتيجيات  اجلهود  ملجمل 
احلبيبة  دول���ت���ن���ا  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
النا�س  ���ش��ع��ادة  حتقيق  يف  يتمثل 

لتحديات امل�شتقبل.
وت����ع����ت����زم ال���ه���ي���ئ���ة زي����������ادة ع����دد 
البوابة  على  البيانات  منظومات 
ال�شهور  خ�������الل  ك����ب����ري  ب�������ش���ك���ل 
البيانات  تلعبه  مل��ا  ن��ظ��راً  املقبلة 
الذكاء  ع�شر  يف  ح��ي��وي  دوٍر  م��ن 
اعتمدته  ال������ذي  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
الإم������ارات كركيزة  ح��ك��وم��ة دول���ة 
امل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��راف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
خلدمة  والتميز  الريادة  وحتقيق 
الإن�شان حملياً وعاملياً.. وتن�شجم 
مع  ال�شياق  ه��ذا  يف  الهيئة  جهود 
التحور  لعملية  ك��م��م��ّك��ن  دوره�����ا 
م�����ش��ت��وى اجلهات  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي 

احلكومية.
الوطنية  البيانات  ب��واب��ة  ح��ول  و 
ودوره�����ا يف ه���ذه ال��ت��وج��ه��ات قال 
�شعادة حمد عبيد املن�شوري مدير 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  عام 
املقبلة من  املرحلة  اإن  الت�شالت 
التحول الرقمي يف دولة الإمارات 

وت���ع���زي���ز ري������ادة دول�����ة الإم�������ارات 
وت��ر���ش��ي��خ م���ب���ادئ ال���ش��ت��دام��ة يف 
احليوية..  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
ومن هذا املنطلق نحن حري�شون 
ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ال��ب��ي��ان��ات حم���وراً 
م��ه��م��اً م��ن حم���اور ال��و���ش��ول اإىل 
بعد  م��ا  ملرحلة  م�شتدام  اقت�شاد 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق  ال��ن��ف��ط 

الر�شيدة.
البيانات  بوابة  اإطالق  اأن  واأو�شح 
الإمارات  دول��ة  حلكومة  املفتوحة 
من  اأه�����داف  حتقيق  اإىل  ي�����ه�����دف 
املعريف  ال���ن���ط���اق  ت��و���ش��ي��ع  ب��ي��ن��ه��ا 
مدونة  واإن�شاء  املفتوحة  للبيانات 
الإمارات  لدولة  مفتوحة  بيانات 
الناجحة،  امل����دون����ات  غ�����رار  ع��ل��ى 
وامل�����ش��اه��م��ة يف اإي���ج���اد ج��ي��ل من 
اجلهات  وت�شجيع  البيانات  علماء 
البيانات  اإط���الق  على  الحت��ادي��ة 
لال�شتخدام  ون�����ش��ره��ا  امل��ف��ت��وح��ة 
ال�شفافية  م��ب��داأ  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��ام 

ومعايري  خطط  و�شع  على  ق��ادر 
لن�شر وتوظيف البيانات.

وتعد البيانات عن�شراً حمورياً يف 
م�شتوى  على  الرقمي  القت�شاد 
اخلرباء  بع�س  وي�شفها  ال��ع��امل 
ال��ن��ف��ط اجل���دي���د يف ع�شر  ب��اأن��ه��ا 
ال��ت��ح��ولت ال��رق��م��ي��ة ح��ي��ث تقّدر 
توليدها  ج����رى  ال���ت���ي  ال�������رثوات 

واحل��ك��وم��ة امل��ن��ف��ت��ح��ة م���ن خالل 
لال�شتخدام  ال���ب���ي���ان���ات  ت���وف���ري 
العام وتوظيفها يف اإيجاد احللول 
ال��ب��واب��ة يف  ت�شهم  كما  امل��ب��ت��ك��رة.. 
احلكومي  الب��ت��ك��ار  ثقافة  تعزيز 
بيانات  جمتمع  اإن�شاء  خ��الل  من 
على امل�شتوى الوطني من اجلهات 
الحتادية والوزارات، بحيث يكون 

كنتيجة لإدارة وا�شتخدام البيانات 
اأمريكا  يف  ال������دولرات  مب��ل��ي��ارات 
وت�شعى  وغ����ريه����م����ا..  واأوروب�����������ا 
حكومة دولة الإمارات عرب جهود 
تكري�س  اإىل  امل����ح����اور  م���ت���ع���ددة 
كثقافة  ال��ب��ي��ان��ات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وممار�شة لدى خمتلف القطاعات 

اخلا�شة والعامة والأكادميية.

اأوقاف دبي ت�ضع حجر االأ�ضا�س مل�ضروع 
وقفي خريي بتكلفة 9 ماليني درهم

•• دبي-وام:

و�شوؤون  الأوق���اف  ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني  نائب  ث��اين  اآل  خالد  �شعادة  و�شع 
الق�شر بدبي حجر الأ�شا�س ملجمع وقفي خريي يف منطقة القرهود يتكون 
من 5 فلل وبكلفة اإجمالية تبلغ 9 ماليني درهم ويتوقع اأن يحقق اإيرادات 
ت�شل اإىل 750 األف درهم �شنويا. و�شيخ�ش�س ريع امل�شروع ل�شالح م�شرف 
ال�شوؤون ال�شالمية لرعاية م�شجد املطار انطالقا من حر�س املوؤ�ش�شة على 
ال�شتثمار يف تطوير امل�شاجد التي تعد مراكز دينية وثقافية تدعم وترعى 
الأخرى  اللغات  اإىل  القراآن وحفظته وترتجم معانيه  العاملني يف خدمة 

لت�شهم يف ن�شر ال�شنة النبوية وعلومها.
ويهدف امل�شروع اإىل اإحياء �شنة الوقف بني اأفراد املجتمع اإ�شافة اإىل زيادة 
الأوق��اف يف اإم��ارة دبي وذلك بزيادة الأ�شول الوقفية كما ي�شهم يف اإيجاد 

اأ�شاليب جديدة حديثة للوقف لت�شهيل احل�شول على الأجر.
ويتكون امل�شروع اجلديد من جممع يحتوي على 5 فلل �شكنية حيث بلغت 
م�شاحة الأر�س الكلية املقام عليها امل�شروع 19،600 قدم مربعة يف حني 
اآل ثاين  3،920 قدم مربعة. وقال خالد  البناء لكل فيال  بلغت م�شاحة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ب��اإرث  العام  هذا  نحتفل  “اأننا 
اأرق��ى قيم  اأخالقه وممار�شاته  ال��ذي كر�س من خالل  ثراه”  اهلل  “طيب 
التعاون والتعا�شد وم�شاندة ال�شعفاء.. واإحياء لهذا الإرث تلتزم موؤ�ش�شة 
الأوقاف و�شوؤون الق�شر يف دبي بتعزيز م�شادر متويل بناء امل�شاجد ورعايتها 

وتعزيز ال�شراكات الجتماعية من اأجل حتقيق هذه الغاية”.

مبنا�شبة يوم الرتاث العاملي

جمعية كلنا االإمارات ت�ضيد بالنهج احل�ضاري للقيادة الر�ضيدة يف املحافظة الرتاث الوطني
••  ابوظبي-الفجر :

 اأ�شادت جمعية كلنا المارات بالدعم الالحمدود الذي توليه 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بقيادة �شاحب  للدولة  الر�شيدة  القيادة 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل و�شاحب  الدولة حفظه  رئي�س  ال  زايد  بن 
حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
القائد العلى للقوات  ابوظبي نائب  زايد ال نهيان ويل عهد 
امل�شلحة حفظه اهلل لربامج احياء الرتاث ال�شعبي واملحافظة 
الندثار  واملتمثلة يف �شونها من  اأوالأدبية  املادية  �شواء  عليها 
الماراتية ومبا  الوطنية  الهوية  يعزز  وتفعيل ممار�شتها مبا 
ودوره  الن�شان  بحياة  ترقى  راقية  ان�شانية  قيم  من  ر�شخته 
يف املجتمع والبناء ويف اطار ترجمة م�شتدامة لروؤية املوؤ�ش�س 
الباين ال�شيخ زاي��د بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل ث��راه حني 
اأ�ش�س احلفاظ على املوروث ال�شعبي واعالنه التاريخي  اأر�شى 
مبقولته ال�شهرية » اأن من لي�س له ما�س لي�س له حا�شر ول 

م�شتقبل«.
ج���اء ذل���ك يف ت�����ش��ري��ح ل�����ش��ع��ادة ع��و���س ب��ن ح��ا���ش��وم الدرمكي 
نائب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية مبنا�شبة احتفالت الدولة 

الرتاث  بيوم  ع��ام  كل  اأبريل من  ع�شر من  الثامن  والعامل يف 
العاملي، بهدف الدعوة حلماية الرتاث الإن�شاين والتعريف به 
مقدمتهم  ويف  العالقة  ذات  كافة  واملنظمات  اجلهات  وبجهود 
للب�شرية،  الثقايف  ال��رتاث  باأهمية  الوعي  وتعزيز   « يون�شكو   «
وم�شاعفة جهودها الالزمة حلماية الرتاث واملحافظة عليه .

من  العديد  اعتمادها  اليوني�شكو  ملنظمة  ال��درم��ك��ي  و���ش��اك��را 
وت�شجيلها  وت�شنيفها  الماراتية  الرتاثية  والفنون  الأعمال 

الدويل وفق النظام العاملي للرتاث ال�شمعي والب�شري.
كما اأثنت اجلمعية على مبادرة ديوان �شاحب ال�شمو ويل عهد 
يف  كانت  التي  والفرجان  الأح��ي��اء  جمال�س  احياء  يف  ابوظبي 
الثقايف  امل��وروث  وتناقل  تبادل  القريب متثل ملتقيات  املا�شي 
واحل�شاري لالأجيال ودوره��ا يف تن�شئة جيل متم�شك بعاداته 
ت���راث جمتمعه  على  الأ���ش��ي��ل��ة وحم��اف��ظ��ا  العربية  وت��ق��ال��ي��ده 

الأ�شيل.
وقال الدرمكي : تواكب جمعية كلنا المارات جهود الدولة يف 
احلفاظ على الرتاث ال�شعبي واحيائه من خالل العديد من 
ال�شارقة الرتاثية  ايام  الأخ��رية يف  امل�شاركة  الن�شطة وابرزها 
القبائل  م�شرية  يف  اجلمعية  م�شاركة  ومنها  احل�شن  دب��ا  يف 
من  وغ��ريه��ا  وامل��زاي��ن��ة  الطيبة  ومناف�شات  الوطني  ال��ي��وم  يف 

الفعاليات الرتاثية الرا�شخة .
واُثنى نائب رئي�س جمعية كلنا المارات على النهج احل�شاري 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مقدمتها  ويف  الدولة  ملوؤ�ش�شات 
وجلنة  والثقافة  ال�شياحة  ودائ��رة  لالإعالم  الوطني  واملجل�س 
ابوظبي  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
والقطاع الأهلي يف احلفاظ على الرتاث ال�شعبي من الندثار 
من خالل الدور الذي تقوم به كذلك جمعيات احياء الرتاث 
والفن ال�شعبي بالإ�شافة اىل جهود احياء الريا�شات الرتاثية 
با�شراف جمل�س ابوظبي الريا�شي واأندية ال�شقارة و�شباقات 
املوؤ�ش�شات  من  وغريها  الم���ارات  وت��راث  والفرو�شية  الهجن 
والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن  الكثري  وبا�شتمرار  تنظم  ال��ت��ي 
يف  ي�شهم  مب��ا  ال��رتاث��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ات  خمتلف  باحياء  اخلا�شة 
الأجيال  ب��ني  تناقلها  وحتقيق  الن��دث��ار  م��ن  عليها  املحافظة 
والتي اأ�شهمت يف ربط اجليل احلا�شر برتاث الآباء والأجداد 

فخر الوطن وبناه .
اىل  والفتيات  ال�شباب  جمهور  الم����ارات  كلنا  جمعية  ودع���ت 
للرتاث  الجتماعي  التوا�شل  يف  الع��الم��ي  احل�شور  تعزيز 
الماراتي الوطني وفق قيم املجتمع وتراثه الأ�شيل مبا يعزز 

ال�شورة احل�شارية لرتاث الأباء والأجداد .
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العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خلفان را�شد لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1381067 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف علي �شيف جدمي املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان را�شد خلفان عبداهلل زايد بوحميد املزروعي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/خلفان را�شد لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات

KHALFAN RASHED FOR ELECTRICITY AND AUTO AIR CONDITIONERS

اىل/�شائرة لت�شليح كهرباء ال�شيارات

SAIRA AUTO ELECTRICAL REPAIRS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
لتمثيل  زوون  ال�ش�����ادة/المارات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شركات رخ�شة رقم:CN 1729075 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/المارات زوون لتمثيل ال�شركات

EMIRATES ZONE COMPANIES REPRESENTION

اىل/المارات زوون لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
EMIRATES ZONE COMPANIES REPRESENTION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
الرابع والثمانون  ال�ش�����ادة/�شركة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

لال�شتثمار ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2479060 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 5*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة الرابع والثمانون لال�شتثمار ذ.م.م
EIGHTY FOURTH INVESTMENT COMPANY LLC

اىل/�شركة دميرتا لال�شتثمار ذ.م.م
DIMITRA INVESTMENT COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبداحلميد ح�شن لالعمال ال�شحية 

رخ�شة رقم:CN 1056522 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبداحلميد ح�شن حممد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حمد فار�س نخريه بطي ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداحلميد ح�شن حممد عبدالنعيم

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن عبيد �شعيد الزعابي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/عبداحلميد ح�شن لالعمال ال�شحية
ABDUL HAMEED HASSAN SANITARY WORKS

اىل/برونز بايب لالعمال ال�شحية
BRONZE PIPE SANITARY WORKS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة اناكوندا

رخ�شة رقم:CN 1060186 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد جابر �شامل جابر املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهرية �شبحي حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمترب دملا لفح�س 

CN 1140466:الرتبة واملواد الن�شائية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يو�شف ماجد يو�شف عبدالباري %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ماجد يو�شف �شعيد عبدالباري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
لقطع  توب  ال�ش�����ادة/ايفري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1258265:غيار ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة قمر الدين باليكالث حممد كوتي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رايف نوناكامتودي راجان راجان بوناكامتودي ابو �شامي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خالد مقداد لعمال 

 CN 1008951:النجارة واحلدادة امل�شلحة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ه�شام حممد عبود عامر بن حريز %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم ابراهيم علي بدر احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابوبكر لالطارات 

رخ�شة رقم:CN 1028316 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يعقوب يعقوب حممد ا�شعد حممد ا�شعد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بكر حممد ا�شعد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
كيوتي  كرييل  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجميل رخ�شة رقم:CN 1042520 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيده ا فاطمه %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عبداهلل خمي�س نا�شر اجلنيبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مهره حممد �شالح الواحدي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

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

CN 1046862:ق�شر الكرام رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

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

CN 1048620-1:انرت كلني - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ا�شتثمارات التقنيات 

CN 1191917:املتطورة الثالثة العاملية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم ال�شريك من �شركة ا�شتثمار التكنولوجيا املتطورة ذ.م.م
ADVANCED TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LLC 

اىل مبادلة لال�شتثمار التكنولوجي )مبادلة للتكنولوجيا( ذ.م.م 
MUBADALA TECHNOLOGY INVESTMENTS )MUBADALA TECHNOLOGY( LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
لال�شتثمار  ارورا  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1288225 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم ال�شريك من �شركة ا�شتثمار التكنولوجيا املتطورة ذ.م.م

ADVANCED TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LLC 

اىل مبادلة لال�شتثمار التكنولوجي )مبادلة للتكنولوجيا( ذ.م.م 

MUBADALA TECHNOLOGY INVESTMENTS )MUBADALA TECHNOLOGY( LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
ال�شحراء  ال�ش�����ادة/جبل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1986505:للتمديدات ال�شحية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عفراء �شامل مبارك الكتبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف عبداهلل النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

CN 2306233:العاليه للتمور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :مطعم كريزي ار اجو�شتا- �شركة ال�شخ�س 

Crazy Aragosta: الواحد ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 288350  بتاريخ : 2018/03/05

با�شم: مطعم كريزي ار اجو�شتا- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
وعنوانة :ابوظبي- جزيرة ابوظبي- ابوظبي- المارات العربية املتحدة 

emirates0heritage@gmail.com :امييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�شروبات ، خدمات اليواء 
املوؤقت.

 Crazy Aragosta الكلمات  انارة وحتتها  الربيان( مت�شك بوحدة  ار اجو�شتا )ام  و�شف العالمة: ر�شم 
بحروف لتينية باللوان كما بال�شكل املو�شح.

 Crazy Aragosta ال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات
كل على حدة يف الو�شع العادي

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :افيون دو تران�شبورت ريجيونال
ATR: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 240625  بتاريخ : 2015/09/20

بيانات الولوية: فرن�شا 2015/06/12، 15/4188435
با�شم: افيون دو تران�شبورت ريجيونال

وعنوانة :1 ايل بيري نادو 31700 بالنياك فرن�شا
�شورة العالمة

الرب عن  النقل عن طريق اجلو عن طريق  بالفئة :12 مركبات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
الطائرات  تركيب  تدخل يف  التي  الج��زاء  الف�شائية  واملركبات  الطائرات  ال�شكك احلديدية  او  املاء  طريق 

والقمار ال�شناعية.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة ATR مكتوبة باللون الحمر باحرف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :افيون دو تران�شبورت ريجيونال
ATR: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 240626  بتاريخ : 2015/09/20

بيانات الولوية: فرن�شا 2015/06/12، 15/4188435
با�شم: افيون دو تران�شبورت ريجيونال

وعنوانة :1 ايل بيري نادو 31700 بالنياك فرن�شا
�شورة العالمة

والدوريات  واملجالت  والكتب  واحل�شف  املطبوعات   16: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
الطائرات  جم��ال  يف  الربجميات  ايل  وال��ط��ائ��رات  اجل��وي��ة  وامل��رك��ب��ات  باملحركات  املتعلقة  الفنية  وال��وث��ائ��ق 

وال�شور واللوازم املدر�شية.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة ATR مكتوبة باللون الحمر باحرف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :دي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي
ATR: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 240627  بتاريخ : 2015/09/20

FR 2015/06/12 4188435/15 :بيانات الولوية
با�شم: افيون دو تران�شبورت ريجيونال

وعنوانة :1 ايل بيري نادو 31700 بالنياك فرن�شا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39 النقل اجلوي تاأجري امل�شتودعات تاأجري الطائرات تاأجري 
املركبات تنظيم ال�شفريات نقل الركاب معلومات النقل التعبئة والتغليف والتخزين املوؤقت للب�شائع.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة ATR مكتوبة باللون الحمر باحرف لتينية ب�شكل مميز.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303
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اأخبـار الإمـارات
مب�شاركة 134 دار ن�شر من 18 دولة عربية واأجنبية

�ضلطان القا�ضمي ي�ضهد اليوم انطالق الن�ضخة العا�ضرة من ال�ضارقة القرائي للطفل
•• ال�صارقة-الفجر:

ي�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
انطالق  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
فعاليات الن�شخة العا�شرة من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل، 
اأب��ري��ل اجل���اري، يف مركز   28-18 ال��ف��رتة م��ن  التي تقام خ��الل 
اإك�شبو ال�شارقة، حتت �شعار “م�شتقبلك على ُبعد كتاب”، مب�شاركة 
املهرجان  ويزخر  واأجنبية.  عربية  دول��ة   18 من  ن�شر  دار   134

وقرينته  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ب��رع��اي��ة  يحظى  ال���ذي 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، رئي�شة املجل�س الأعلى 
ل�����ش��وؤون الأ����ش���رة، ه���ذا ال��ع��ام ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والربامج 
الرتفيهية، والثقافية والرتبوية املوجهة اإىل ال�شغار والكبار على 
حٍد �شواء، والتي تتما�شى مع الإجنازات التي ظل يحققها املهرجان 
املحافل  اأه��م  م��ن  ال��ي��وم واح���داً  ب��ات  املا�شية، حتى  الأع����وام  طيلة 
املهرجان  العربي. وي�شهد  العامل  الطفل يف  باأدب  املعنية  الثقافية 
تنظيم 2600 فعالية، ي�شارك يف تقدميها اأكرث من 286 �شيفاً، 

التي  التفاعلية،  والأن�����ش��ط��ة  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة  على  ت��ت��وزع 
التوا�شل  ومقهى  الطفل،  وبرنامج  الثقافية،  الفعاليات  ت�شمل 
الجتماعي، وركن الطهي. ي�شار اإىل اأن مهرجان ال�شارقة القرائي 
املوجهة  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية  الفعاليات  اأه���م  م��ن  يعترب  للطفل 
واملنطقة،  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  واليافعني يف  لالأطفال 
وقد جتاوز دوره من كونه معر�شاً للكتاب اإىل حدث متكامل، ي�شهم 
نخبة  مب�شاركة  النافعة،  والآداب  بالعلوم  ال��زوار  معارف  اإغناء  يف 

من املوؤ�ش�شات واجلمعيات واملراكز املعنية بالأطفال. 

�ضرطة اأبوظبي: توفري اأف�ضل االإمكانات الإبداع الكوادر الوطنية يف العمل االأمني
•• اأبوظبي-وام:

الب�شرية  امل��وارد  اجتماع جلنة  اأبوظبي  �شرطة  ال�شريفي مدير عام  اللواء مكتوم علي  �شعادة  تراأ�س 
بالقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي. وناق�س الجتماع جهود اللجنة يف تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية 
اأف�شل  توفري  على  اأبوظبي  �شرطة  حر�س  ال�شريفي  واأك��د  الب�شرية.  للموارد  الأمثل  ال�شتثمار  يف 
، وتوظيفها  اأمام الكوادر الوطنية لالإبداع والتميز يف جمالت العمل ال�شرطي والأمني  الإمكانات 
ب�شورة اأمثل لتحقيق الريادة يف جمال تقدمي اخلدمات احلكومية جت�شيداً لروؤية وتوجهات القيادة 

احلكيمة حول انتهاج ثقافة التميز فكراً وممار�شة.
واللواء حماد  بالإنابة  الب�شرية  امل��وارد  النعيمي مدير قطاع  �شاهني  �شامل  اللواء  الجتماع..  ح�شر 
احلمادي مدير قطاع اأمن املجتمع والعميد �شامل اليماحي مدير مديرية ال�شوؤون القانونية يف قطاع 
�شوؤون القيادة والعميد خلفان الكندي مدير اإدارة �شوؤون املوظفني يف قطاع املوارد الب�شرية والعقيد 

خالد عبداهلل خوري مدير مركز ال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي وعدد من كبار ال�شباط.

�شمن من�شة دائرة التخطيط العمراين والبلديات يف �شيتي �شكيب 2018

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ضتعر�س منظومة رائدة من م�ضاريع البنية التحتية واملرافق املجتمعية واالأ�ضواق
�شيف بدر القبي�شي: ن�شعى نحو تعزيز عالقات ال�شراكة مع القطاع اخلا�س بهدف الرتقاء باخلدمات واملرافق العامة

•• اأبوظبي –الفجر:

العمراين  التخطيط  دائ���رة  من�شة  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ت�شارك 
وت�شتعر�س   ،2018 �شكيب  �شيتي  ملعر�س  احلالية  ال���دورة  يف  والبلديات 
التي  واخلدمية  املجتمعية  وامل��راف��ق  التحتية  البنية  م�شاريع  من  العديد 
ت�شتهدف الرتقاء مب�شتوى احلياة، وتاأكيد ريادة اأبوظبي يف حتقيق معدلت 
منو وتطور مرتفعة ت�شكل مثاًل م�شرفاً على روؤية القيادة الر�شيدة وعزمها 
على توطيد اأركان التنمية امل�شتدامة واإيجاد ال�شبل الكفيلة باإ�شعاد املجتمع 

ورفاهيته.
من جانبه اأكد �شعادة �شيف بدر القبي�شي املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
اأن م�شاركة البلدية يف معر�س �شيتي �شكيب ي�شتهدف يف املقام الأول اطالع 
املجتمع على روؤية البلدية واأهدافها وم�شاريعها، وا�شتعرا�س امل�شاريع التي 
�شكلت يف جمموعها نقلة نوعية وارتقاًء وا�شحاً يف اخلدمات واملرافق والبنى 

التحتية التي �شاهمت يف دفع عجلة التنمية يف اأبوظبي ب�شكل ملحوظ.
واأ�شاف �شعادته: معر�س �شيتي �شكيب - بعد النجاحات التي حققها خالل 
الرائدة  التجارب  ا�شتقطاب  يف  متيز  عامليا  ملتقى  يعد   - ال�شابقة  دورات���ه 
التفاعل  البلدية على  اأن حر�س  ال�شاملة، م�شرياً  التنمية  يف �شتى م�شاريع 
جت�شيدا  ياأتي  واملعار�س  وامل��وؤمت��رات  املهمة  واملنا�شبات  الأح���داث  ه��ذه  مع 
ل�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�س فيما يتعلق 
اإطار  و�شمن  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  ال�شاملة  التنمية  وم�شاريع  خطط  بتنفيذ 
واحل�شارية  الع�شرية  واخلدمية  الرتفيهية  املرافق  لإيجاد  البلدية  روؤي��ة 
الرتفيهية  الأم��اك��ن  من  املتنوعة  البدائل  اإيجاد  املدينة  ل�شكان  تتيح  التي 
وحتقيق اأعلى معايري رغد العي�س واأ�شباب احلياة املزدهرة، ولتدعم ح�شور 

لأعلى  وفقاً  واقت�شادي  وترفيهي  �شياحي  جذب  منطقة  ب�شفتها  اأبوظبي 
املوا�شفات واملعايري العاملية.

�شكيب  �شيتي  م��ن  احلالية  ال���دورة  يف  البلدية  م�شاركة  اأن  �شعادته  واأ���ش��ار 
املجتمعية  الأ�شواق  �شمنها  ومن  املميزة  امل�شاريع  من  العديد  بطرح  تتميز 
كل  يف  اخلدمة  حمطات  وم�شروع  اأبوظبي،  العا�شمة  �شواحي  يف  احلديثة 
من ال�شهامة والرحبة والوثبة والفالح، كما تتيح البلدية من خالل من�شة 
اأيام املعر�س وفقاً  الدائرة تقدمي خدمة ت�شجيل الوحدات العقارية خالل 

لأب�شط الإجراءات واأ�شرعها على الإطالق.

�شوقان جمتمعيان يف النه�شة وال�شمحة
العام  ه��ذا  وق��ع��ت  حيث  م�شاريعها،  على  امل��ع��ر���س  م��رت��ادي  البلدية  تطلع 
واإدارة  لإن�شاء  اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون  م�شاطحة  اتفاقية   2018
وال�شمحة،  الع�شكرية،  النه�شة  مدينتي  م��ن  ك��ل  يف  جمتمعيني  �شوقني 
تتوىل مبوجبها �شركة من القطاع اخلا�س ت�شميم وبناء وت�شغيل وا�شتثمار 

امل�شروعني .  
واأ�شارت البلدية اأن ال�شوق املجتمعي يف منطقة النه�شة الع�شكرية ميتد على 
اأر�س م�شاحتها اأكرث من 19 األف مرت مربع، فيما تبلغ امل�شاحة الطابقية 
47،2 مليون  12 األف مرتا مربعا، وبتكلفة تقديرية تبلغ  لل�شوق حوايل 

درهم، ومتتد فرتة اإجناز ال�شوق �شنتني ابتداء من توقيع التفاقية.
للم�شروع  ال��ط��اب��ق��ي��ة  امل�����ش��اح��ة  فتبلغ  ال�شمحة  ���ش��وق  ال��ث��اين  ال�����ش��وق  اأم����ا 
39،7 مليون درهم، ويتوقع  اإىل  )10،432( مرتا مربعا، وبتكلفة ت�شل 

اإجناز ال�شوق بعد �شنتني من توقيع التفاقية.
واأكدت البلدية اأن هذين امل�شروعني يندرجان �شمن فكرة 3 يف 1 واملتمثلة 

حكومية  خدمات  جمتمعية ومرافق  وم��راف��ق  للتجزئة  حم��الت  توفري  يف 
يحقق  ومب��ا  ال�شرتاتيجيني،  وال�شركاء  ال�شكنية  والأح��ي��اء  للمجتمعات، 
الرب  يف  ال�شكنية  واملناطق  الأح��ي��اء  يف  املتعاملني  خلدمة  البلدية  تطلعات 

الرئي�س وجزيرة اأبوظبي.

حمطات اخلدمة يف الوثبة والرحبة وال�شهامة والفالح 
 2018 العام احلايل  اأبوظبي قد وقعت يف يناير من  وكانت بلدية مدينة 
اتفاقية وعددا من العقود مع �شركات التطوير وال�شتثمار العقاري ت�شمنت 
اتفاقية لإن�شاء وبناء وت�شغيل اأربع حمطات خلدمة الأحياء ال�شكنية يف كل 
من الوثبة والرحبة وال�شهامة، والفالح، حيث تعمل بلدية مدينة اأبوظبي 
على تطوير عدد  من حمطات خدمة الأحياء ال�شكنية لتغطي مناطق الرب 
و�شتقدم  اخل��ا���س،  القطاع  طريق  عن  وت�شغيلها  تطويرها  ويتم  الرئي�س، 
)النجارة،  ت�شمل  التي  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  اخلدمة  حمطات 
والتكييف،  والكهرباء  ال�شباكة  خدمات  املنزلية،  الأدوات  اإ���ش��الح  خدمات 
ال�شيارات وغ�شيلها  اإ�شالح  ال�شيارات، خدمات  جتارة الإط��ارات وقطع غيار 

،الخ .. ( ومن املتوقع اأن يبداأ ت�شغيلها خالل اأقل من ثالث �شنوات.
وتبلغ تكلفة حمطة الوثبة للخدمة 16،5 مليون درهم، وحمطة الرحبة 
16،5 مليون درهم، وحمطة ال�شهامة 16،5 درهم ، واأخريا حمطة الفالح 

بتكلفة تقديرية ت�شل اإىل 18،8 مليون درهم.
ال��رح��ب��ة، وال��وث��ب��ة، وال�����ش��ه��ام��ة والفالح  مل��ح��ط��ات  وت�����ش��ل م�شاحة الأر�����س 
جمتمعًة اإىل 19996 مرتا مربعا، وامل�شاحة الطابقية يف حمطة الرحبة 
5570 مرتا مربعا، ويف حمطة  الوثبة  5550 مرتا مربعا، ويف حمطة 

ال�شهامة 5570 مرتا مربعا، ويف حمطة الفالح 4999 مرتا مربعا.

خدمات الت�شجيل العقاري
وتتيح بلدية مدينة اأبوظبي عرب من�شة الدائرة وعلى امتداد اأيام معر�س 
�شتي �شكيب خدمة ت�شجيل الوحدات العقارية، م�شرية اأن اإجراءات الت�شجيل 
البيع املبدئي موقعاً ومعتمداً من  باإر�شال عقد  تتم من خالل قيام املطور 
البيع  عقد  مبراجعة  يقوم  ال��ذي  املخت�س  امل��وظ��ف  اإىل  وامل�شتثمر  امل��ط��ور 
ت�شجيل  اعتماد  ث��م  وم��ن  البلدي  الر�شم  وحت�شيل  ال�شخ�شية  وال��وث��ائ��ق 
الوحدة  بت�شجيل  تفيد  �شهادة  واإ�شدار  الأويل،  العقاري  ال�شجل  الوحدة يف 

العقارية املباعة على املخطط للم�شتثمر يف ال�شجل العقاري الأويل. 
امل�شجلني  للمطورين  فقط  م��ت��واف��رة  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  البلدية  واأِ����ش���ارت 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  العقاري  التطوير  �شجل  يف  امل�شجلة  وللم�شاريع 
والذين ا�شتوفوا احل�شول على كافة الرتاخي�س الالزمة لالإعالن والبيع 
يخالفوا  مل  الذين  واملطورين  عقاري،  ت�شويق  من�شة  خالل  من  والعر�س 
اأي اإجراء من اإجراءات قانون التنظيم العقاري يف اإمارة اأبوظبي يف امل�شاريع 

املراد بيعها يف املعر�س. 
امل�شرتين  املبايعة الأويل املربم بينهم وبني  اإر�شال عقد  وميكن للمطورين 
اأبوظبي يف معر�س �شيتي �شكيب ويتحمل املطور  اإىل كاونرت بلدية مدينة 
مدينة  بلدية  موظف  وي��ق��وم  البلدية،  اإىل  املقدمة  املعلومات  كافة  �شحة 

اأبوظبي بالإجراء �شالف الذكر واإ�شدار ال�شهادة بعد �شداد الر�شم.
واأكدت البلدية اأن ت�شجيل الوحدات العقارية يعود بفوائد كثرية منها على 
�شبيل املثال دعم املطورين وال�شوق العقارية يف اإمارة اأبوظبي، وتعزيز ثقة 
اأبوظبي  مدينة  يف  العقارية  وامل�شاريع  العقاريني  باملطورين  امل�شتثمرين 
املباعة  للوحدات  املقرر  امل��ايل  الر�شم  اأن  مو�شحة  ال�شفافية،  مبداأ  بانتهاج 

على املخطط هي 2 % من قيمة العقار. 

حماية البيئة والتنمية تناق�س حمميات خور راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اجتماعا  ال��ي��وم  �شباح  والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  عقدت 
تن�شيقيا ب�شاأن »مناق�شة مقرتح املحميات الطبيعية يف المارة« 
الغي�س  الدكتور �شيف حممد  الهيئة برئا�شة  وذل��ك  يف مقر 
املدير التنفيذي للهيئة و�شعادة منذر بن �شكر الزعابي مدير 
عام دائرة البلدية براأ�س اخليمة �شعادة املقدم الركن البحري 
طارق خمي�س الطنيجي قائد ال�شرب الثاين - خفر ال�شواحل 
عام  مدير  احلمادي  احمد  املهند�س  و�شعادة  اخليمة،   براأ�س 
دائرة اخلدمات العامة وممثلي من هيئة را�س اخليمة لتنمية 

ال�شياحة.

الإمارة  يف  املقرتحة  الطبيعية  املحميات  املجتمعون  وناق�س 
وه���ي حممية خ���ور را����س اخل��ي��م��ة ، وحم��م��ي��ة خ���ور املزاحمي 
وحممية خور احلليلة وحممية �شوكة وحممية الوادي ودور 
اجلهات ذات العالقة وياأتي ذلك دعما لروؤية الإمارات 2021 
والأهداف  اخليمة  راأ���س  حلكومة  ال�شرتاتيجية  واملوجهات 
واملوائل  احل���ي���وي  ال��ت��ن��وع  حل��م��اي��ة  للهيئة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الطبيعية .
من جانبه اكد الدكتور الغي�س ان الهدف الأ�شا�شي من اإن�شاء 
البيولوجي يف الم��ارة و  التنوع  حمميات طبيعية هو حماية 
حماية الأنواع املعر�شة واملهددة بالنقرا�س والنادرة و �شمان 
ا�شتدامة خدمات النظم البيئية وال�شتخدام امل�شتدام للموارد 

الطبيعية ا�شافة اىل اإعادة تاأهيل الأنظمة البيئية املتدهورة 
بالنقرا�س  امل���ه���ّددة  و  امل��ع��ر���ش��ة  الأن������واع  ا���ش��ت��ع��ادة  و���ش��م��ان 
والجتماعية  الب�شرية  التنمية  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  واحل�����ش��ا���ش��ة 

والقت�شادية والثقافية بالإمارة.
اإن�شاء املحميات الطبيعية والإعالن عنها  اأن م�شروع  واأ�شاف 
القت�شادية  النه�شة  م�شتوى  رف��ع  يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم 
كما  الم���ارة  يف  البيئية  ال�شياحة  حركة  زي��ادة  و  والعمرانية 
امل�شتهدفة ب�شورة مبا�شرة  املناطق  امل�شروع يف تنمية  �شي�شهم 
العالقة  ذات  امل�شاندة  القت�شادية  الأن�شطة  مم��ار���ش��ة  ع��رب 
اليدوية  ال�شناعات  كاإحياء  بامل�شروع  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة 

واحلرفية.   

جمارك راأ�س اخليمة ت�ضتقطب الكوادر يف معر�س التوظيف 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

راأ�س  معر�س  يف  اخليمة  راأ����س  ج��م��ارك  دائ���رة  ت�شارك 
اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف بدورته العا�شرة 
حتت مظلة دائرة املوارد الب�شرية يف راأ�س اخليمة وذلك 
بهدف ا�شتقطاب الكفاءات واخلربات من الباحثني عن 

عمل يف تلك املن�شات التي تزخر بها.
وق�����ال ال���دك���ت���ور حم��م��د امل����ح����رزي م���دي���ر ع����ام دائ����رة 
ال���ه���دف م���ن م�����ش��ارك��ة ال���دائ���رة يف مثل  اأن  اجل���م���ارك 
وم�شاركتها  م�شوؤوليتها  من  اإمياناً  ياأتي  املعار�س  هذه 
املجتمعية وبهدف جذب القدرات واخلربات وا�شتك�شاف 
يف  للعمل  ل�شتقطابهم  املتميزة  الوظيفية  امل��وؤه��الت 
املتوفرة  الوظائف  خمتلف  عر�س  عن  ف�شاًل  ال��دائ��رة 

يف الدائرة �شواء الإدارية اأو الفنية اإ�شافة اإىل ا�شتغالل 
الدائرة  روؤية ور�شالة  املجتمعية لعر�س  الأو�شاط  هذه 
وتي�شري  املجتمع  اأم��ن  ت�شاهم يف حفظ  التي  واأدواره���ا 

التجارة يف الإمارة.
املوارد  ق�شم  م��دي��ر  العو�شي  �شمية  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
الب�شرية بالوكالة اإن الدائرة داأبت على امل�شاركة يف مثل 
هذه املعار�س وت�شعى من خاللها اإىل ا�شتقطاب الكفاءات 
والتخ�ش�شات للعمل يف الدائرة اإمياناً ب�شرورة اختيار 

اخلربات لتحقيق اهداف وروؤية الدائرة.
وذكرت انه �شيتم خالل فرتة املعر�س تنظيم ور�شة عمل 
م�شاحبة لتعريف مرتادي املعر�س والزوار مبهام دائرة 
يف  وا�شهاماتها  واجن��ازات��ه��ا  عملها  وطبيعة  اجل��م��ارك 

حماية امن املجتمع وتي�شري التجارة يف الإمارة.

بالتزامن مع معر�س التوظيف 

جل�ضة »ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل« تبحث يف اأ�ضباب عزوف ال�ضباب عن الوظائف
•• راأ�س اخليمة- الفجر

والتدريب  للتعليم  اخليمة  راأ���س  معر�س  فعاليات  مع  بالتزامن 
والتوظيف الذي اأقيم على اأر�س املعار�س »اأك�شبو« خالل الفرتة 
 ( بعنوان  ناق�شت جل�شة حوارية   2018 اإبريل  من 17 اإىل 19 
ا�شت�شراف امل�شتقبل ( نظمها جمل�س راأ�س اخليمة لل�شباب بالتعاون 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���س  لتنظيم  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  يف  روؤي���ة  م��ع 
بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة ممثلة مبجل�س 
�شباب �شرطة راأ�س اخليمة. وناق�شت اجلل�شة احلوارية التي كانت  
الإعالمي  واأداره���ا  الوظائف  عن  ال�شباب  ع��زوف  اأ�شباب  تناولت 
حممد اإبراهيم من اإذاعة راأ�س اخليمة ومب�شاركة الدكتور اأحمد 
راأ�س  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  م�شاعد  ال�شميلي  را���ش��د 

 ، الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  ع��ام  نائب مدير  ال�شحي  ن��ورة   ، اخليمة 
�شلطان اآل علي رئي�س ق�شم التوطني يف بنك راأ�س اخليمة ، هديل 
الأمريكية يف  الدرا�شية يف اجلامعة  املنح  البلو�شي م�شئولة ق�شم 
راأ���س اخليمة.  واأك��د امل�شاركون، على ال��دور املطلوب من اجلهات 
عن  وال��ب��ح��ث  ال��وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  للتقدم  ال�����ش��ب��اب  وت�شجيع  جل���ذب 
امل�شتقبلية  التحديات  الكفيلة باحتوائهم وكيفية مواجهة  ال�شبل 
و�شدد  ال�شباب.  قبل  اإقباًل من  الوظائف  اأكرث  تناولت عن  كما   ،
النقيب يا�شر الطنيجي رئي�س جمل�س �شباب �شرطة راأ�س اخليمة 
املبادرات  لكافة  وامل�شتمرة  الفعالة  املجل�س  م�شاركة  اأهمية  على 
النقا�شية  باجلل�شة  �شعادته  عن  معرباً   ، املجتمعية  والفعاليات 
فئة  وخا�شة  املجتمع  �شرائح  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��ح��اور  فيها  يتم  ال��ت��ي 
ال�شباب لالطالع على اآرائهم ومقرتحاتهم ملناق�شة اأهم الق�شايا 

بنتائج  اجلل�شة  وخ��روج   ، الوطن  باأبناء  تعنى  التي  الجتماعية 
علمية ومنهجية ي�شتفيد منها جميع امل�شاركني عرب التعرف على 
من  اجلل�شة  بهذه  امل�شاركة  اجلهات  دور  ب��اأن  وق��ال  احتياجاتهم. 
�شمنها املجل�س ال�شرطي اإىل احتواء الأبناء وال�شباب بعد تخرجهم 
للطريق  وتوجيههم  الأخ���رى  العلمية  وال�شروح  اجلامعات  من 
ال�شحيح الذي يتيح لهم فر�شة خدمة وطنهم وجمتمعهم على 
وقدراتهم  طموحاتهم  على  التعرف  خ��الل  م��ن  املطلوب  النحو 
 ، تواجههم  وحت��دي��ات  عقبات  اأي  حل��ل  املنا�شبة  احل��ل��ول  واإي��ج��اد 
م�شدداً على تكاتف جميع املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية واملحلية 
وتعزيز التعاون لإعداد جيل واعي ومثقف لكيفية بناء م�شتقبله 
ليدرك دوره يف عملية التطوير والتحديث مبا يحقق رفعة وتقدم 

الدولة وحكومتها الر�شيدة وتطلعاتها
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اإعالن جتديد 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110316
با�ش������م : باتريك�س للتجارة )�س ذ م م( 
وعنوان����ه:  : �س ب 34254، دبي، اأ ع م.

وامل�شجلة حتت رقم:)110316(     بتاريخ: 2014/09/23
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 2018/04/7
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.
ال�شرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :274296     بتاريخ :  2017/06/1
با�ش��م : بي اأو اأو ان اأي ايه لتجارة م�شتح�شرات التجميل )�س ذ م م(

وعنوانه : مكتب رقم 203  ملك ابوبكر �شلطان بال�شالت –ديرة- دبي � اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س،  وكي  غ�شل  ت�شتعمل يف  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شرات 
و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، 

منظفات اأ�شنان
الواق�عة بالفئة   : 3

و�شف العالمة  :  هي عبارة عن دائرة باللون الأ�شود داخل دائرة اأخرى يوجد اأ�شكال زخرفية باللون 
وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   1  .No بداخلها  مكتوب  الأ�شود  باللون  ثالثة  دائ��رة  ثم  الأبي�س 
وباللون  الالتينية  وباللغة  Faiza بطريقة مبتكرة  1 كلمة     الرقم  الأبي�س ومكتوب على قاعدة 

الأ�شود
ال�ش��رتاطات   : دون �شرط

القت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عالن جتديد 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 107622
با�ش������م : دانوب ملواد البناء �س م ح

وعنوان����ه:  �س . ب   18022   -دبي   - الإمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم:      )101764(     بتاريخ: 2010/04/14

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل   
احلم��اية يف : 2018/02/20

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.
ال�شرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 274687         بتاريخ :  2017/06/08
با�ش��م: الي�شان جروب ليمتد

وعنوانه: فالت/ار ام ايه 13/اف هاجن �شينج ت�شون وان بلدينج 289 �شا ت�شوين رود ت�شوين وان 
ان تي هوجن كوجن

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شجائر الكرتونية؛ التبغ؛ ال�شجائر؛ غاليني تبغ و تبغ الغاليني؛ علب �شجائر؛ مناف�س رماد 

ال�شجائر للمدخنني؛ علب كربيت؛ ولعات املدخنني؛ فالتر لل�شجائر؛ �شيجار
الواق�عة بالفئة: 34

و�شف العالمة: عبارة عن احرف �شينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :ان جي ميدل ا�شت �س م ح

LUSSO: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 285466  بتاريخ : 2018/01/02

با�شم: ان جي ميدل ا�شت �س م ح
وعنوانة :دبي- قطعة ار�س رقم ا�س 50806 �شندوق بريد 18616 جبل علي هاتف: 97148806223+ فاك�س: 

jenny@ngmiddleeast.com :97158806339+ �شندوق الربيد: 18616 امييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 ملونات لل�شعر �شامبو بل�شم م�شتح�شرات ق�شر )مزيالت 
األوان( لأغرا�س التجميل كرميات جتميلية بريوك�شيد الهيدروجني لغرا�س التجميل.

.LUSSO- a luxury brand for cosmetics products :و�شف العالمة
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :ان جي ميدل ا�شت �س م ح
Jourin Sense Professional: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 285468  بتاريخ : 2018/01/02
با�شم: ان جي ميدل ا�شت �س م ح

وعنوانة :دبي- قطعة ار�س رقم ا�س 50806 �شندوق بريد 18616 جبل علي هاتف: 97148806223+ فاك�س: 
jenny@ngmiddleeast.com :97158806339+ �شندوق الربيد: 18616 امييل

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 ملونات لل�شعر �شامبو بل�شم م�شتح�شرات ق�شر )مزيالت 
األوان( لأغرا�س التجميل كرميات جتميلية بريوك�شيد الهيدروجني لغرا�س التجميل.

.Jourin Sense brand for hair care products :و�شف العالمة
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :ق�شر اجلوري للتجارة ذ.م.م

اجلوري ق�شر   QASER AL JOORI: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 270969  بتاريخ : 2017/04/05

با�شم: ق�شر اجلوري للتجارة ذ.م.م
وعنوانة :ال�شارقة- �شارع وا�شط حمل رقم 3-4 ملك خلفان علي خلفان ال�شويدي هاتف: 065389918 

mayoo0d@hotmail.com :امييل
�شورة العالمة

وتفعيل  العمال  وتوجية  وادارة  والع��الن  الدعاية   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
الن�شاط املكتبي خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي على خدمة النقل(.
و�شف العالمة: عبارة عن وردة مر�شومة ب�شكل مميز كتب على ميينها )ق�شر اجلوري( بالعربية مكتوبة 
 )QASER AL JOORI( ب�شكل مميز ور�شم على حرفها الخري ر�شمة وردة كما كتب على جهة ال�شمال

بالالتينية ور�شم على حرفها الخري ر�شمة وردة والعالمة بالبي�س والوردي والخ�شر والبني والرمادي.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  18  اأبريل 2018 العدد 12303
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل املالك :موؤ�ش�شة بيت البحاث وال�شت�شارات- ريج
Reach INTERNATIONAL: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 287901  بتاريخ : 2018/02/25
با�شم: موؤ�ش�شة بيت البحاث وال�شت�شارات- ريج

وعنوانة :ال�شارقة- دولة المارات العربية املتحدة- امارة ال�شارقة خلف �شارع كورني�س البحريه �شقة رقم 
903+904 ملك ال�شركة الهلية العقارية هاتف: 0506347309 �شندوق الربيد 6742 

u.ali@reachmass.ae :امييل
�شورة العالمة

العمال  وتوجية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العالمة: العالمة التجارية عبارة عن مربع ب�شكل مميز مق�شم اىل جزئني جزء ازرق بداخلة جم�شم 
املكون  ي��رم��زان اىل  مل���راأه وهما  ال��ث��اين الح��م��ر بداخله �شكل ن�شف وج��ه  �شكل ن�شف وج��ه لرجل واجل���زء 
باللغة الالتينية باللون الزرق ب�شكل مميز ومن اجلانب   reach ال�شا�شي للمجتمع ومن ا�شفل املربع كلمة

المين للمربع كلمة INTERNATIONAL باللغة الالتينية باللون الزرق ب�شكل.
 Reach الكلمات  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  املميز  �شكلها  يف  للعالمة  احلماية   : ال���ش��رتاط��ات 

INTERNATIONAL كلى على حده يف الو�شع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/413  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- بدر�شينيا اوجن ري�س جمهول حمل القامة مبا ان 
���س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل  ام القيوين الوطني  امل�شتاأنف / بنك 
ع��م��ران ال��ع��م��ران ال�شام�شي  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2017/73 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/5/16 
ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2285  جتاري كلي 
�شينوت  عبدالرحمن   -2 ذ.م.م  وال��غ��از  النفط  خل��دم��ات  هي�شكا  �شركه  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
بان  نعلنكم  ال��زب��ريى  لطف  عبداهلل  املدعي/�شامي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  تريوتاميل 
ل�شالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 

�شامي عبداهلل لطف الزبريى اول بالزام املدعي عليهما فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
وقدره )4.786.671( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% يف:2017/6/30 وحتى متام ال�شداد - 
ثانيا:ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رق��م:455 ل�شنة 2017 املوقع لدى البنك الم��ارات دبي 
الوطني يف حدود مبلغ وقدره )4.786.671( درهم والزمتهما بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف 
يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2628  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  كومبا�س او�شني لل�شحن ���س.ذ.م.م 2- كومبا�س او�شن لل�شحن 
حمل  جمهول  م.م.ح  �شريفي�س  ف��وود  �شوبرمي   -3 علي  جبل  ح��رة  منطقة  ����س.ذ.م.م 
القامة مبا ان املدعي/ ا�س بي تي ميدل اي�شت للتجارة العامة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
رقم 2017/140 حجز حتفظي  التحفظي  الغاء احلجز  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م   )670282.80( مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  وال����زام  حم��ج��وزات  ب��ا���ش��رتداد 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  2018/4/25   
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1208 تنفيذ جتاري

طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ك��وران  �شده/1-�شاين  املنفذ  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  وال�شياحة  لل�شفر  ال��دروي�����س  التنفيذ/ريان 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)25286( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1218  جتاري جزئي
دي�شوزا لورني�س دي�شوزا جمهول حمل القامة  املدعي عليه/لينيتا رميا  اىل 
مبا ان املدعي/حممد جمال حممد خليفة �شقر املري وميثله:جمال حممد 
با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل���ري  �شقر  خليفة 
وامل�شاريف. والر�شوم  دره��م   )85000( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر 
ال�شاعة:08:30�س  امل�����واف�����ق:2018/4/25  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/7  جتاري كلي
خمي�س  ���ش��رور  عبيد  اح��م��د   -2 ������س.ذ.م.م  الفعليات  لدارة  اك�����ش��رتمي    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اخلزميى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شبيتكروم للخدمات الرتفيهية ملالكها/جوليان 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  العامري قد  البريوتى وميثله:حممد عبداهلل حممد  حبيب 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بينهما بان ي�شددا مبلغا وقدره )770.000( 
درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك يف:2016/7/16 
وحتى ال�شداد مع الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
فاأنت مكلف  Ch 1.C.15 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق  2018/4/22    يوم الح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة  باحل�شور 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/310  جتاري كلي

 -3 م.م.ح  العامة  للتجارة  بيزن�س  فايناىل   -2 م.م.ح  تريدينغ  ج��رال  عليه/فلفاجر  املدعي  اىل 
�شب دو�شت تيمور مالمريى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )الفرع 
بالتكافل   )1.2( عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�شي( 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %13 بواقع  التفاقية  والفائدة  دره��م   )7000098.67( مببلغ  والت�شامن 
بالتكافل والت�شامن  املدعي عليهم )1.2.3.4.5(  ال�شداد والزام  احلا�شل يف:2018/1/20 وحتى 
مببلغ )10254359.31( درهم والفائدة بواقع 14% من:2018/1/20 والر�شوم وامل�شاريف.وحددت 
ال�شاعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.C.15 لذا فاأنت  لها جل�شة يوم الحد املوافق:2018/4/29 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/360  جتاري كلي
كريدية  طالب  حممد   -2 ايفنت�س  اوف  �شويت�س  عليه/موؤ�ش�شة  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ول�����س م��ي��دل اي�����ش��ت ل��ل��ت��ج��ارة ذ.م.م 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد  وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
وقدره )750000(  والت�شامم مببلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الث��ن��ني امل�����واف�����ق:2018/4/23 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.21:بالقاعة ال�شاعة:09:30�س 
للمحكمة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/548   امر اداء    
اىل املدعى عليه: 1- اوليفري فيتوج لو�شيا  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة احلبتور لل�شيارات - �س ذ م م   طلب 
بتاريخ   الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�شت�شدار 
الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 26581 درهم للمدعي    2018/1/9
 15 الم��ر خالل  التظلم من  ولكم احلق يف  وامل�شاريف.  والر�شوم 

يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/467   امر اداء    

اىل املدعى عليه: 1- عثمان �شديق احل�شني م�شطفى  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة احلبتور لل�شيارات 
- �س ذ م م   طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد ق��ررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ  2017/11/13  الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 
10000 درهم للمدعي وامل�شاريف و )500( درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  ولكم احلق يف التظلم من الم��ر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1219   
املنذر / م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �س م ع 

املنذر اليه / لينك واي لتاأجري ال�شيارات - ذ م م ، اجلن�شية / الإمارات   
���ش��داد مبلغ وق���دره )31493( درهم  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
املرت�شد بذمته نتيجة الخالل بعقد بيع التق�شيط وذلك خالل ا�شبوع 
من تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)75285/خ�شو�شي/ رق��م  ف�شي(   - �شالون   / �شني  )ني�شان  ال�شيارة 
دبي/Q/2016( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/634  جتاري جزئي

�شعيد  حممود  عبدالرحمن   -2 العاملية  موؤ�ش�شة/ماجو�س    -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  العاملية  موؤ�ش�شة/ماجو�س  م��ال��ك  ب�شفته  ف��خ��ري 
اأقام  قد  ذ.م.م  والبحري  وال��ربي  اجل��وي  لل�شحن  الوطني  الحت��اد  �شركة  املدعي/ 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )268642.22( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق  2018/4/22   ال�شاعة 8.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ الركن العايل لتجارة املالب�س اجلاهزة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة  : 682256 عن�وانها : مكتب رقم 1204 ملك بنك المارات دبي الوطني 
– البطني ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 1108749  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري 
القرار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  املذكور  ال�شركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف 
ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/02/22( وامل�شدق لدى ال�شيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2018/02/22(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل 
امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني   مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية » الركن العايل لتجارة املالب�س 
اجلاهزة » )�س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 1204 ملك بنك المارات دبي الوطني 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  البطني   –
)2018/02/22( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/02/22(   وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ���ش��رط��ة  ���ش��ب��اب  جمل�س  اأط��ل��ق 
مبادرة “ فخر زايد “ يف اإطار مبادرات 
“ عام زايد 2018 “ والتي تهدف اإىل 
املغفور  ب�شخ�شية  والع��ت��زاز  التعريف 
 “ اآل نهيان  ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  له 
طيب اهلل ثراه “ واإبراز دوره يف تاأ�شي�س 

وبناء دولة الإمارات العربية املتحدة.
وا���ش��ت��ق��ب��ل اأع�����ش��اء م��ن جم��ل�����س �شباب 
مدخل  عند  العاملني  اأبوظبي  �شرطة 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مبنى 
واملدنيني  الع�شكريني  م��ن  املنت�شبني 
بطاقات  ووزع�������وا  ����ش���ع���ادة  ب��اب��ت�����ش��ام��ة 

تت�شمن اأقوال للراحل الكبري.
واأك���د ال��رائ��د ال��دك��ت��ور اأح��م��د الرحمي 
ظبي  اأب��و  �شرطة  �شباب  جمل�س  رئي�س 
اأي����ام.. حيث   3 مل��دة  امل��ب��ادرة ت�شتمر  اأن 
للمجل�س  ال����داخ����ل����ي  ال���ف���ري���ق  ي���ق���وم 
3 مواقع  ب��ت��غ��ط��ي��ة  ب���امل���ب���ادرة  وامل��ك��ل��ف 
والعني  اأب����وظ����ب����ي  ت�����ش��م��ل  ج���غ���راف���ي���ة 
اأك����رب ع����دد من  وال���ظ���ف���رة ل��ت�����ش��ل اإىل 
العاملني.. فيما �شيطلق الفريق خالل 
من  ع��دداً  املقبلني  اأبريل ومايو  �شهري 
اآلية  تعزيز  ب��ه��دف  الداخلية  امل�شاريع 
العاملني  بني  الداخلي  التوا�شل  عمل 

واأع�شاء املجل�س.

واأ�شار اإىل اأن الهدف الرئي�شي من هذه 
�شرطة  العاملني يف  امل��ب��ادرة هو حتفيز 
اأبوظبي على اجلد والجتهاد والن�شاط 
يف خدمة الوطن كما اأو�شى ال�شيخ زايد 

نكافح  اأن  “علينا  اخل��ال��دة  مقولته  يف 
ون��ح��ر���س ع��ل��ى دف���ع م�����ش��رية ال��ع��م��ل يف 
الروح  بنف�س  عنه  والدفاع  الوطن  هذا 

وال�شجاعة التي حتلى بها اأ�شالفنا«.

•• عجمان -وام:

اط���ل���ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
رئي�س  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بنود  تفا�شيل  على  التنفيذي  املجل�س 
عجمان  حكومة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
وجامعة  ع��ج��م��ان  وج��ام��ع��ة  ال��رق��م��ي��ة 
وموؤ�ش�شة  الرو�شية  الوطنية  البحوث 
والتكنولوجيا  للعلوم  “�شكولكوفو” 
تهدف  وت�س” والتي  “اإنفو  وجمموعة 
اإىل تعزيز �شبل التعاون يف جمال الأمن 
ال�شيرباين والتحول الرقمي والبتكار 

والتعليم.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه لل�شيدة 
جمموعة  رئي�شة  كا�شرب�شكي  ناتاليا 
�شهيل  عهود  �شعادة  رافقتها  انفووت�س 
م��دي��ر ع���ام ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان الرقمية 

وعدد من امل�شوؤولني.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة عهود 
مدير  ال�شغري  ك��رمي  والدكتور  �شهيل 

كا�شرب�شكي  ون��ات��ال��ي��ا  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
ع�شو  وت�س”  “اإنفو  جمموعة  رئي�س 

“�شكولكوفو”  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
وكري�شتينا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 

“اإنفوو  تانت�شيورا مدير عام جمموعة 
نائب رئي�س  برو�شتاكوف  ت�س” واإيفان 

جامعة البحوث الوطنية الرو�شية.
ون�شت التفاقية على م�شاركة اجلهات 
امل���وق���ع���ة يف ب���رن���ام���ج ع���ج���م���ان لأم����ن 
الرقمية  للحكومة  ال��ت��اب��ع  امل��ع��ل��وم��ات 
اإىل  وتعليميني  تكنولوجيني  ك�شركاء 
جانب توفري اأف�شل احللول واملمار�شات 
املعلومات  اأم�����ن  مب��ن��ظ��وم��ة  اخل���ا����ش���ة 
لأمن  املنظمة  وال�شيا�شات  وال��ق��وان��ني 
البيانات  وت�شنيف  وحماية  املعلومات 

وطرق ا�شتخدامها وحوكمتها.
ك��م��ا ن�����ش��ت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��ب��ل التعاون 
�شراكات  واإق����ام����ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف 
موؤ�ش�شات  م��ع  التعليمية  ال��ربام��ج  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف دول������ة الإم��������ارات 
تبادل  اإىل  بالإ�شافة  املتحدة  العربية 

اخلربات واملعرفة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

يف  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  اأعلنت 
التوعوية  راأ���س اخليمة عن جهودها 
الربع  خ��الل  اجل��رمي��ة  م��ن  للوقاية 
 15 ن��ح��و   ،  2018 ع���ام  م��ن  الأول 
ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة ا���ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا نحو 
16009 م�شتفيد ووزعت نحو 10 
الظواهر  ملختلف  ت��وع��وي��ة  ن�����ش��رات 
وا�شتفاد  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  وال�������ش���ل���وك���ي���ات 
 ، م�����ش��ت��ف��ي��دا   21075 ن��ح��و  م��ن��ه��ا 
واأن�شطة  فعاليات   9 بتنظيم  وقامت 
جمتمعية متنوعة ا�شتفاد منها نحو 

. م�شتفيدا   415
وقامت بزيارة نحو 6 مدار�س خا�شة 
التوعية  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  وح��ك��وم��ي��ة 
ال��الزم��ة ع��رب امل��ح��ا���ش��رات ال��ت��ي يتم 
ونظمت   ، م�شتمر  ب�شكل  تنظيمها 
وحما�شرة  عمل  ور���ش��ة   105 نحو 
للجمهور اخلارجي ، وقامت بالتعامل 
99 م�شكلة ، وبلغ عدد التقارير  مع 

املعلوماتية نحو 1416 تقرير. 

�شاركت  ال���ع���امل���ي  ال�����ش��ع��ي��د  وع����ل����ى 
منا�شبات   5 يف  املجتمعية  ال�شرطة 
عاملية وهي : الحتفال بيوم ال�شعادة 
داون  ملتالزمة  العاملي  وبيوم  العاملي 
وب���ي���وم ال��ط��ف��ل ال��ع��امل��ي وب���ي���وم الأم 

وبيوم الأ�شرة العاملي.
بن جمعة مدير  اأحمد  العقيد  واأك��د 
اإدارة ال�شرطة املجتمعية اأهمية اإدراك 
املجتمع وخا�شة طلبة املدار�س بالدور 
الذي يقوم به رجال ال�شرطة ومدى 
الأمن  لتعزيز جهود  تعاونهم  اأهمية 

الإدارة  اأن  اىل  ،لف��ت��ا  وال���ش��ت��ق��رار 
ت�شعى جاهدة لتح�شني املجتمع �شد 
بكل  اخلاطئة  وال�شلوكيات  اجلرمية 
ال�شبل والو�شائل املتاحة والتي ت�شكل 
خطورة بالغة على اأمنه واأمانه ، كما 
على  خطتها  �شمن  الإدارة  حت��ر���س 
غ��ر���س احل�����س الأم��ن��ي ل��دى اجلميع 
الأمن  ت��ع��زي��ز  عملية  يف  واإ���ش��راك��ه��م 

والأمان .

:”هذه  ق����ائ����ال  ج���م���ع���ة  ب����ن  وت����اب����ع 
اجل��ه��ود ت��اأت��ي ان��ط��الق��ا م��ن اأه���داف 
الإدارة وحتملها امل�شوؤولية املجتمعية 
الظواهر  لر�شد  املجتمع  حماية  يف 
على  والعمل  املجتمع  داخ��ل  ال�شلبية 
م�شيداً   ، وقوعها  قبل  لها  الت�شدي 
من  ب����الإدارة  العاملني  كافة  بجهود 
���ش��ب��اط و���ش��ف ���ش��ب��اط واأف������راد من 
خربة  م��ن  ميتلكونه  ،وم��ا  اجلن�شني 

التحديات  مل��واج��ه��ة  ع��ال��ي��ة  وك���ف���اءة 
اأع����م����ال ومهام  ب����ه م����ن  ي���ق���وم  وم�����ا 
الأفكار  توليد  نتيجة  ج��اءت  متميزة 
النوعية  وامل������ب������ادرات  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
ال��ت��ي دائ���م���اً م��ا ي��وج��ه اإل��ي��ه��ا �شعادة 
اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
لتطوير الداء وتقدم اخلدمات عرب 
التحديث والتطوير امل�شتمرين وفقاً 

لأف�شل املمار�شات املطبقة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
ل���الحت���اد ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة، افتتح 
�شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة راأ�����س اخليمة 
العا�شرة  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ل��ب��رتول 
للتعليم  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  امل��ع��ر���س  م���ن 
وال��ت��دري��ب وال��ت��وظ��ي��ف وال���ذي ي�شتمر 
19 ابريل اجل��اري مبركز اك�شبو  حتى 

للمعار�س.
عبدالنا�شر  ق���ال  ذل���ك  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
حممد �شلطان الذهب املدير التنفيذي 
ملعر�س راأ�س اخليمة للتعليم والتدريب 
ت�شارك  العا�شرة  الدورة  اأن  والتوظيف، 
فيها 23 جهة حكومية وحملية وقطاع 
خا�س وجامعات ومراكز ار�شاد اكادميي 
ال���دول���ة وخارجها،  اإم������ارات  ك��اف��ة  م���ن 
لتعر�س من خاللها الفر�س التعليمية 
بلغت  والتي  العمل  وفر�س  والتدريبية 
من  للمتقدمني  ع��م��ل  ف��ر���ش��ة   550

خالل فرتة املعر�س.
ال����دورة اجل��دي��دة للمعر�س  اأن  وت��اب��ع  
ل��ه��ا م��ن��ذ ف����رتة بحيث  ال��ت��ح�����ش��ري  مت 
�شيتم من خاللها وبقدر الإمكان تغيري 
م��ف��اه��ي��م م��ع��ار���س ال��ت��وظ��ي��ف وم���دى 
م�شداقيتها وجديتها يف حتقيق طموح 
الباحثني عن فر�س العمل، حيث �شيت 
بداية  يف  جميعها  العمل  فر�س  عر�س 

���ش��ا���ش��ات مت  وع��ل��ى  للمعر�س  ال��دخ��ول 
عر�س  �شيتم  بحيث  للباحثني  و�شعها 
الوظيفية  وامل�شميات  الباحثة  اجل��ه��ة 
ال�شواغر  ل��ت��ل��ك  امل��ط��ل��وب��ة  وامل����وؤه����الت 
اح�شار  ع���ن  ول��الب��ت��ع��اد  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،� 
اجلهات  عند  وتكد�شها  الذاتية  ال�شري 
امل�������ش���ارك���ة خ�����الل ف�����رتة امل���ق���اب���الت يف 
املعر�س وخا�شة الدوائر التابعة لدائرة 

املوارد الب�شرية يف حكومة راأ�س اخليمة، 
ينبغي على الباحثني امل�شبق يف برنامج 
الوظائف اخلا�س بحكومة راأ�س اخليمة 
اأخذ الرقم املرجعي وتقدميه والتعامل 
ب��ه م��ن خ��الل ف��رتة م��ق��اب��الت اجلهات 

احلكومية امل�شاركة يف املعر�س.
وت�شارك يف الدورة العا�شرة ملعر�س راأ�س 
والتوظيف  والتدريب  للتعليم  اخليمة 

�شركات عاملية حتت اإدارة �شركة رئي�شي 
وم�����ش��رح ل��ه��ا يف ال���دول���ة وك���ذل���ك من 
عرب  التجاري  للعمل  املخت�شة  اجلهات 
تتيح  اللكرتوين  والت�شويق  النرتنت 
للراغبني يف الدخول يف العمل التجاري 
الت�شجيل  ميكنهم  م���ال  راأ�����س  وب����دون 
�شخ�س  ك��ل  ال��ذي ميكن  النظام  واأخ���ذ 
التجاري اخلا�س  للموقع  الدخول  من 

�شلعة   100 واخ��ت��ي��ار  ال�����ش��رك��ة  ب��ت��ل��ك 
ومن ثم ت�شويقها الكرتونياً وال�شتفادة 
ح�شاب  يف  �شتدخل  ال��ت��ي  العمولة  م��ن 
ال�شخ�س على اأن يتم �شحب املبالغ من 
 1000 يفوق  ما  ت�شويق  بعد  احل�شاب 
الت�شويق  مبلغ  �شحب  لإمكانية  دره��م 
توفري  اإمكانية  كذلك  منه  وال�شتفادة 
وح�شب  للت�شويق  دائ���م  وب�شكل  ال�شلع 

و�شيتواجد  امل�شجل،  ال�شخ�س  اختيار 
ال�شرح والت�شجيل  طاقم خا�س لعملية 
لهذا املجال وتلك املبادرة التي �شتتميز 

بهذا دون معار�س التوظيف الخرى.
واىل جانب ا�شتقبال الدوائر وال�شركات 
املعر�س  يت�شمن  العمل  عن  للباحثني 
وعر�س  �شبابية  وور���س  حلقات  تنظيم 
ل����الب����ت����ك����ار ����ش���ت���ن���ظ���م م�����ع ال�������ش���ري���ك 

راأ�����س اخليمة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي جم��ل�����س 
وال������ذي م���ن خ���الل���ه �شيتم  ل��ل�����ش��ب��اب، 
املعر�س  ال�شباب خالل فرتة  ا�شت�شافة 
باعتبارهم  لهم  وال���ش��ت��م��اع  واحل��دي��ث 
امل�شتقبل القادم لهذه الدولة ولقيادتها 

الر�شيدة.
اجلهة  روؤي������ة  اأن  اإىل  ال���ذه���ب  واأ�����ش����ار 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ه��ذا احل����دث ال�����ش��ن��وي ومن 

خ�����الل ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذا احل������دث حت����اول 
امل�شتهدف  للفئة  والعناء  اجلهد  توفري 
وه���ي ط���الب وط��ال��ب��ات امل��رح��ل��ة العليا 
الور�س  وت���وف���ري  اجل���ام���ع���ات  وط�����الب 
والتي  واملهنية  والتعليمية  الر���ش��ادي��ة 
ووزارة  الر���ش��ادي  ال�شريك  مع  �شتنظم 
خاللها  م��ن  وال��ت��ي  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
م�شتقبلهم  حتديد  من  الطالب  متكن 
وي�شر  �شهولة  بكل  التعليمي  وم�شارهم 
وحتقيق طموحاتهم التعليمية واملهنية. 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  ال���ذه���ب  وت���وج���ه 
ال�شيخ �شعود بن �شقر  ال�شمو  ل�شاحب 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
لهذا  ال�شنوية  لرعايته  اخليمة  راأ����س 
ول�شمو  امل��ج��ت��م��ع��ي  اخل���دم���ي  احل�����دث 
ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ����ش���ع���ود ب����ن �شقر 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة لدعمه 
وتوجيهه الدائم لإجناح هذا احلدث يف 
اإمارة راأ�س اخليمة ول�شمو ال�شيخ اأحمد 
ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
لت�شريفة  للبرتول  اخليمة  راأ���س  هيئة 
بافتتاح الدورة العا�شرة من هذا احلدث 
الوطني ال�شنوي يف اإمارة راأ�س اخليمة 
وللجهات الراعية دائرة املوارد الب�شرية 
يف ح��ك��وم��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة وب��ن��ك راأ����س 
اخليمة الوطني وغرفة جتارة و�شناعة 
راأ�س اخليمة وال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
ونادي  لل�شباب  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  جمل�س 
وال�شريك  ل��الأع��م��ال  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ب��اب 

الر�شادي وزارة الرتبية والتعليم.

تاأهيل منت�ضبي �ضرطة اأبوظبي على اال�ضتجابة للحوادث الطارئةقرينة حاكم عجمان ترتاأ�س اجتماع اجلمعية العمومية لـ »اأم املوؤمنني«
•• عجمان-وام: 

ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح��رم  تراأ�شت 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  ام�س  املوؤمنني  اأم  جمعية  رئي�شة  نهيان 

ال�شنوي جلمعية اأم املوؤمنني للعام 2017.
ح�شر الجتماع ع�شوات جمل�س اإدارة اجلمعية والع�شوات العامالت 
ال�شوؤون  وزارة  م���ن  م��ن��دوب��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للجمعية  وامل��ن��ت�����ش��ب��ات 
نهيان  اآل  �شقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�شيخة  واأك���دت  الجتماعية. 
نفو�س  يحفظك” يف  اهلل  “احفظ  ف�شيلة  غر�س  يف  الأم  دور  اأهمية 
اأبنائها باعتبارها مفتاح النجاح وال�شعادة يف احلياة والرادع الأ�شا�شي 

اأمام مغريات احلياة على الأجيال النا�شئة.

اأي  تقدمي  على  وحثتهن  الإيجابي  تفاعلهن  على  الع�شوات  و�شكرت 
وحت�شني  العمل  اآل��ي��ة  تطوير  يف  ي�شهم  اجلمعية  اإدارة  اإىل  م��ق��رتح 
للجمعية  التنفيذية  امل��دي��رة  �شهداد  اأ�شماء  وا�شتعر�شت  اخل��دم��ات. 
جدول اأعمال الجتماع الذي ت�شمن الت�شديق على حم�شر الجتماع 
اخلتامي  واحل�شاب  ال�شابق والتقرير الإداري اخلتامي لعام 2017 
اخلطة  ومالمح  اجلديد  للعام  التقديرية  امليزانية  اعتماد  بجانب 
2018. و�شهد الجتماع عر�شا للربامج والأن�شطة  الت�شغيلية لعام 
والفعاليات  وال��ربام��ج  املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  اجلمعية  قدمتها  ال��ت��ي 
املزمع تقدميها طوال العام حيث قدمت اأ�شماء �شهداد �شرحا تف�شيليا 
لأهم الإجنازات التي حققتها اإدارة اجلمعية خالل العام املا�شي ومنها 
من  لها  التابعة  واملراكز  اجلمعية  نظمتها  التي  والأن�شطة  الربامج 
التدريبية  ال��دورات  اإىل  اإ�شافة  حما�شرات توعوية يف كافة املجالت 

رجاء  وق��دم��ت  فيها.  ���ش��ارك��ت  اأو  اجلمعية  نظمتها  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���س 
النومان نائبة رئي�شة اجلمعية احل�شاب اخلتامي لل�شنة املالية املنتهية 
التقديرية  وامليزانية  اي��رادات وم�شروف اجلمعية  من خالل عر�س 
 2018 للعام  الت�شغيلية  اخلطة  الجتماع  وت��ن��اول  اجل��دي��د.  للعام 
وتخليد  زايد  عام  تفعيل  حول  ترتكز  التي  الإ�شرتاتيجية  واأهدافها 
�شخ�شية املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وال�شري 
اإرثه من خالل القيام بربامج ومبادرات  على مبادئه واحلفاظ على 

تتوافق مع روؤيته وقيمه.
ال�شيخة  وا�شتمعت  الع�شوات..  اأم��ام  والنقا�س  احل��وار  ب��اب  فتح  ومت 
يف  واأفكارهن  واأرائ��ه��ن  اقرتاحاتهن  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بنت  فاطمة 
ما  وتنفيذ  العتبار  بعني  اأخ��ذه��ا  م��وؤك��دة  اجلمعية  واأن�شطة  ب��رام��ج 

يخدم اأهداف اجلمعية يف اأ�شرع وقت.

•• اأبوظبي-وام:

العمليات  ق��ط��اع  يف  وال���ك���وارث  الأزم����ات  اإدارة  ن��ف��ذت 
امل���رك���زي���ة ب�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع مركز 
التدريب  واإدارة  املوؤ�ش�شي  والتطوير  ال�شرتاتيجية 
الف�شي” التي  القائد  “دورة  الب�شرية  امل��وارد  بقطاع 
كفاءة  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ع��ني  �شرطة  ع��ق��دت مب��دي��ري��ة 
ال�شتجابة  ع��ن��د  امل��ت��درب��ني  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  الأداء 

للحوادث الطارئة واإدارة الأزمات والكوارث.
واأو�شح املقدم اأحمد نا�شر الكندي مدير اإدارة الأزمات 
تاأتي جت�شيداً  ال��دورة  اأن  اأبو ظبي  ب�شرطة  والكوارث 
اأب��وظ��ب��ي يف ت��اأه��ي��ل وتدريب  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��رط��ة 

وامل�شتجدات  امل��ت��غ��ريات  وم��واك��ب��ة  الب�شرية  ال���ك���وادر 
العاملية يف الرتقاء مب�شرية العمل ال�شرطي والأمني 
وفق اأف�شل املمار�شات املتقدمة. واأكد الكندي حر�س 
الإدارة ويف اإطار خطتها ال�شنوية على تطوير مهارات 
املمار�شات  اأف�شل  على  واطالعهم  القيادية  ال��ك��وادر 
يف جمال اإدارة الأزم��ات والكوارث والأح��داث الأمنية 

املختلفة.
نائب  ال��ع��ري��اين  �شيف  ع��ل��ي  امل��ق��دم  ال��ت��خ��ري��ج  ح�شر 
مدير اإدارة الأزمات والكوارث والرائد خالد العبيديل 
مدير فرع التدريب و�شارك يف الدورة عدد من �شباط 
بقطاع  والظفرة  والعني  العا�شمة  �شرطة  مديريات 

الأمن اجلنائي.

ويل عهد عجمان يطلع على بنود اتفاقية التعاون بني احلكومة 
الرقمية و»اإنفو وت�س« الرو�ضية

حماية من اجلرمية 

 اأكرث من 3000 م�ضتفيد من جهود جمتمعية �ضرطة راأ�س اخليمة يف 2018

اأحمد بن �شعود القا�شمي يفتتح معر�س راأ�س اخليمة للتعليم والتوظيف بدورته العا�شرة

وقطاع خا�س وجامعات  حكومية  م�ضاركة  جهة   23 توفرها  عمل  فر�ضة   550

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
عجمان قراراً اأمريياً ب�شاأن ت�شكيل جلنة الت�شريعات يف 
امارة عجمان وذلك بعد الطالع على املر�شوم المريي 
رقم 2 ل�شنة 2018 ب�شاأن جلنة الت�شريعات ويعمل به 

اعتبارا من اليوم الأول من �شهر مايو �شنة 2018.
التعريفات  ب��ع��د   2018 ل�شنة   5 رق���م  ال��ق��رار  ون�����س 
اأحمد  ال�شيخ  برئا�شة  اللجنة  ت�شكل  اأن  على  وتفا�شري 
حميد  علي  عبدالرحمن  و���ش��ع��ادة  النعيمي  حميد  ب��ن 
ال�شام�شي نائبا للرئي�س وع�شوية كل من �شعادة �شالح 
العامري  رحمة  حممد  على  و�شعادة  املطرو�شي  �شعيد 
و�شعادة عبا�س المني النيل حممد و�شعادة هاين حممد 
اللجنة  اع�شاء  ي�شغل  ب��ان  القرار  وح��دد  كامل.  لطفي 
منا�شبهم ملدة ثالث �شنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا 
القرار الأمريي ما مل يتم ا�شتبدالهم اأو اإعادة تعيينهم 

جزئيا اأو كليا بقرار اأمريي لحق.

وي��ح��ل ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س حم��ل ال��رئ��ي�����س وي��ق��وم مقامه 
به  املناطة  وال�شالحيات  الخت�شا�شات  كامل  وميار�س 
الأ�شباب  م��ن  �شبب  لأي  الرئي�س  غياب  ح��ال  يف  وذل��ك 
وعلى اللجنة تاأدية الخت�شا�شات املنوطة بها مبوجب 

اأحكام املادة الرابعة من مر�شوم اللجنة.
الر�شمية  اجل���ري���دة  الأم������ريي يف  ال���ق���رار  ه���ذا  ي��ن�����ش��ر 
باأحكامه  املخاطبة  اجلهات  كافة  على  ويعمم  ل��الإم��ارة 
والأ�شخا�س املعنيني بتنفيذه للعمل مبقت�شاه كل فيما 
يخ�شه. يذكر ان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد 
النعيمي ع�شو املجل�س العلى حاكم عجمان قد ا�شدر 
موؤخرا مر�شوما باأن تن�شاأ يف اإمارة عجمان جلنة دائمة 
العهد  لويل  مبا�شرة  الت�شريعات” تتبع  “جلنة  ت�شمى 
ي��ك��ون لزما  ب��ق��در م��ا  ل��ه��ا �شخ�شية اع��ت��ب��اري��ة  وت��ك��ون 
بها  املنوطة  وال�شالحيات  والخت�شا�شات  املهام  لتويل 
حيث خول املر�شوم اخت�شا�شات اللجنة وجمموعة مهام 
تقوم بها وتقدمي املقرتحات والتو�شيات اىل ويل العهد 

وان يكون لها جهاز تنفيذي وغري ذلك.

عمار النعيمي ي�ضدر قرارًا ب�ضاأن ت�ضكيل 
جلنة الت�ضريعات يف اإمارة عجمان

�ضرطة اأبوظبي تطلق مبادرة » فخر زايد«

ا�شتافيال  رامي����ون����د  ال����دوي����ن   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني   اجلن�شية - ج��واز �شفره رقم   ، روي��ز 
)A3129934P( من يجده عليه الت�شال 

بتليفون رقم  0502850116

علي فقدان جواز �ضفر ح�شني   / امل��دع��و  فقد 
بنغالدي�س     ، ع��ل��ي  ن��ا���ش��ر 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
) 9918709 ( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

    0554166455

فقدان جواز �ضفر
ن�شيمه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، اب����امت����ام   ك��ل��ف��ه 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5069469EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506397737

فقدان جواز �ضفر
ا�شماعيل  رت��اج   / املدعو  فقد 
ا�شماعيل  ع������ب������دال������روؤوف 
اجلن�شية  م�����ش��ر     ، حم��م��د 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )09982224A(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0566215720    

فقدان جواز �ضفر
روديل  ليدور   / املدعو  فقد 
جيوترييز ميندوزا ، الفلبني   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )0657688EC(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0504146965

فقدان جواز �ضفر
ب����ا�����ش����ل   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ا����ش���م���اع���ي���ل ع�����ب�����دال�����روؤوف 
م�شر  حم����م����د،  ا����ش���م���اع���ي���ل 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )  09982250A  (
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0566215720    

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / حممد �شبحان 
بنغالدي�س     ، احل�����ق  ن�����ور 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )BA0795664 ( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502123457

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة ـ الفجر 

الرتاثية  ال�شارقة  اأي��ام  فعاليات  ت�شهد 
قبل  م��ن  كبري  وتفاعل  متميز  ح�شور 
الزائرين مبختلف العمار واجلن�شيات 
اأعداد  امل�شاركة  البيئات  على  ويتوافد   ،
الرتاثية  ال�شارقة  اأي��ام  زوار  كبرية من 
ح���ي���ث ت�����ش��ك��ل ال���ب���ي���ئ���ات جت�����ش��ي��د حي 
واملنتجات  واحل��رف  والتقاليد  للعادات 
، ومن بني هذه البيئات البيئة اجلبلية 
لعادتها  ح���ي  ب��ت��ج�����ش��ي��د  ت���اأت���ي  وال���ت���ي 

واأمناط العي�س فيها.
الرتاثية  ال�����ش��ارق��ة  اأي���ام  ن�شخة  وت��اأت��ي 
ن�شمو«،  �شعار»بالرتاث  حتت  العام  هذا 
امل�شاركة  ال��دول  جلميع  فر�شة  لت�شكل 
ومكونات  ج����وان����ب  خم��ت��ل��ف  ل���ع���ر����س 
وزوار  جمهور  ليعي�س  تراثها  وعنا�شر 
تراثي  تفا�شيل م�شهد  ال��رتاث  وع�شاق 
ج��م��ي��ل غ��ن��ي وم���ت���ن���وع، ح��ي��ث يجتمع 
الفعاليات  لت�شتمر  ال�شارقة  يف  العامل 
حتى 21 من ال�شهر نف�شه، يف خمتلف 

مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة.
اأيام ال�شارقة  وتتميز البيئة اجلبلية يف 
لمناط  الواقعي  بتج�شيدها  الرتاثية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لتلك  احل���ي���اة وال�����ش��ن��اع��ات 
الطابع  ذات  ب���امل���وروث  ال��غ��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
اخل�����ا������س، ل���ت�������ش���ارك ����ش���ن���وي���ا يف اأي�����ام 
�شعيد  را�شد  فيقول  الرتاثية،  ال�شارقة 
الظهوري«  ح���م���دان  وع��ل��ي  ال��ظ��ه��وري 
نخلق  نعلو،  وباجلبال  ن�شمو  ب��ال��رتاث 
م����ن اله�����ازي�����ج ف���رح���ا وم�����ن ال����ع����ادات 
الظهوريني   قبيلة  اأبناء  وي�شرف  عيدا، 
البية اجلبلية على مدار  م�شاركتهم يف 
عاما على التوايل، وامل�شاركة ببيئة   12
متثل جت�شيدا واقعيا للحياة يف اجلبال 
العمراين  ال���رتاث  م�شتوى  على  ���ش��واء 
والتقاليد  العادات  اأو  الفني  ال��رتاث  اأو 
�شرحاً  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جلميع  لنقدم 
واف��ي��اً وق���وًل م��وج��زاً ع��ن ع���ادات �شيابه 

و�شبابه. وا�شتعر�س امل�شرف �شعيد �شبت 
ال��ظ��ه��وري ع��دد م��ن ال��ن��م��اذج يف البيئة 
اإىل  م�شريا  القفل«  »بيت  مثل  اجلبلية 
ان البيئة اجلبلية لها خ�شو�شية و�شكل 
خمتلف من حيث امل�شكن ب�شبب وعورة 
اأن بيت  وت�����ش��اري�����ش��ه، م��و���ش��ح��ا  امل��ك��ان 
اإىل   70 م��ن  �شميك  ج���دار  ل��ه  ال��ق��ف��ل 
100 �شم وله باب �شميك ليغلق باحكام 
الثمينة  ال����ش���ي���اء  حل��ف��ظ  وي�����ش��ت��خ��دم 
م��ث��ل ال��ذه��ب وال��ف�����ش��ة وال���ش��ل��ح��ة كما 
واحلبوب  املحا�شيل  ي�شتخدم يف حفظ 

باعتباره خمزن حمكم الغالق.
ما  مو�شم  يف  ي�شتخدم  �شكن  وال�شفة 
بعد الربيع له عدة فتحات ليكون جيد 
حت�شري  يف  ي�شتخدم  واملطبخ  التهوية، 
الكل والطعمة والقهوة، واملوقد للطبخ 
الزراعي  احلقل  وهو  والوعب  والطهي 
من  وغ��ريه��ا  وال�شعري  القمح  ل��زراع��ة 
احلبوب  ل��ط��ح��ن  وال����رح����ى  احل����ب����وب، 
وجت���ه���ي���زه���ا ب���ع���د ح�������ش���اده���ا، وال������زرب 
وال�شاأن،  املاعز  من  احليوانات  حظرية 
والينور لف�شل احلبوب عن الق�س وقت 
احل�شاد لتخزينها، واملحدار وهو عبارة 
ع��ن م��ك��ان جم��ه��ز لإراح����ة الف����راد من 
والدكة  الطويلة،  امل�شافات  يف  احمالهم 
او  للرجال  ���ش��واء  املجل�س  مبثابة  وه��ي 

ال�شيدات يف الفرتة امل�شائية، واللف وهو 
املفرت�شة  واحل��ي��ون��ات  ال��ن��م��و  م�����ش��ي��دة 
امل��اء وعادة  ب�شكل ع��ام، والربكة حلفظ 
�شنع  م��ن  �شناعية  او  طبيعية  ت��ك��ون 
الن�شان لتكون مورد مائي يعتمد عليه، 
واملهبة ل�شناعة اجل�س وا�شتخدامها يف 

الربك حلفظ املياه.

�شعيد  اأو�����ش����ح  ال������ريز  ���ش��ن��اع��ة  وع�����ن 
���ش��الح تقليدي  ب��اأن��ه  ال��ظ��ه��وري  حممد 
اأهل اجلبل يف الدفاع  قدمي ي�شتخدمه 
املفرت�شة  احل��ي��وان��ات  م��ن  النف�س  ع��ن 
المتعة  وح��م��ل  عليه  لالتكاء  وك��ذل��ك 
الريز،  ال��ريز وع�شا  ال��ريز من  ويتكون 
والريز عبارة عن قطعة حديدية حادة 

اأو  مددبة من طرف واح��د من ال�شلب 
املزي  من  والع�شا  اجلوهر،  اأو  الفولذ 
ال�شدر، وحاليا ي�شتخدم  اأو  ال�شح�س  او 
والدوات  الر�شمية،  املنا�شبات  يف  ال��ريز 
املطرقة  ال���ريز  �شناعة  يف  امل�شتخدمة 
باأنواعها  وامل��ب��ارد  وال�����ش��غ��رية  ال��ك��ب��رية 
اخل�شب  على  للنق�س  واأدوات  وال�شندان 

�شناعة  ل��ل��زوار  يو�شح  كما  واحل��دي��د، 
البي�شك »ال�شكني« وهي عبارة عن قطعة 
حديد لها مقب�س خ�شبي وتو�شع داخل 
»القطاعة«  ت�شمى  اخل�����ش��ب  م��ن  غ��م��د 
عن  وال���دف���اع  للزينة  ت�شتعمل  وك��ان��ت 
يف  و�شعها  ويتم  الغ��ن��ام  وذب��ح  النف�س 

منت�شف اجل�شم خلف املخزم.
واأو���������ش��������ح ه��������الل ����ش���ع���ي���د ع����ب����داهلل 
الظهوري، مهنة دباغة اجللود، بحيث 
الذبيحة  اأخذ جلد  ت�شنيعها من  يبداأ 
ومتليحه  اجللد  عن  ال�شحم  ابعاد  ثم 
اآ���ش��ع��ة ال�شم�س ثم  وت��رك��ه ف��رتة حت��ت 
بعد ذلك ازالة ال�شعر من اجللد بعدها 
يتم دب��غ اجل��ل��د ب��� »ال��ق��رط« وامل��ل��ح ثم 
تظفري اجللد ليكون »قربه« لنقل املاء 

وخ�س احلليب وجلب الع�شل.
وق������ال حم���م���د ر�����ش����ود ال����ظ����ه����وري ان 
اجلبلية  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  احل���ي���اة  ظ�����روف 
�شناعة  ي��ب��ت��ك��رون يف  ���ش��ك��ان��ه��ا  ج��ع��ل��ت 
لديهم  املتوافره  امل��واد  من  منتجاتهم 
والن�شيج  ال�����غ�����زل  ����ش���ن���اع���ة  وم���ن���ه���ا 
ل�����ش��ن��اع��ة امل���ف���رو����ش���ات ال���ق���دمي���ة من 
وتنتج  الغنام  من  امل�شتخل�س  ال�شعر 
اخل��ي��وط م��ن خ���الل امل��غ��زل ب��ع��د ذلك 
دائري  كبيب  هيئة  على  جتميعها  يتم 
جانبه  م���ن  ذل����ك.  ب��ع��د  ن�شجها  ل��ي��ت��م 

اأن  الظهوري،  را�شد  على  عبداهلل  قال 
الواقع  يعك�س  اجلبلية  البيئة  ج��ن��اح 
لكافة  اجلبلية  البيئة  ل�شكان  املعي�شي 
ال��ت��ع��ري��ف بالرتاث  ال�����زوار مب��ا ي��ع��زز 
واهم املهن التقليدية، واو�شح عبداهلل 
الظهوري لزوار ايام ال�شارقة الرتاثية 
»عدة املوا�شي« التي ت�شتخدم يف البيئة 
يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  والدوات  اجل��ب��ل��ي��ة 
�شناعتها والتي ت�شنع من ليف النخل 
يف  ل�شتخدامها  واخل��ي��وط  والقما�س 
ا�شتخدام  وك���ذل���ك  ال��ت��ن��ق��ل،  ع��م��ل��ي��ات 
وال�شمن  امل���ي���اه  ل��ن��ق��ل  الغ���ن���ام  ج��ل��ود 

والع�شل.
وعن تقطيع الطبل اأو�شحا ح�شن �شامل 
الظهوري ور�شود حممد الظهوري، ان 
املطواق،  »ال��ط��ب��ل،  م��ن  يتكون  الطبل 
الطبل،  معالق  املحرز،  املريخة،  حبل 

التلقيمة«. 
ويتم تقطيع الطبل من جلود الزبائح 
ت���ك���ون رفيعة  ال�����ش��ن ح��ت��ى  ���ش��غ��رية 
بعدها يتم فرك اجللد بنبات »علقة« 
جلرد اجللد وتنظيفه من ال�شعر، ثم 
فر�س اجللد على املطواق ثم تركيب 
واخريا  ورب��ط��ه��ا  الطبل  ف��وق  اجل��ل��د 

حبل املريخة و�شد الطبل.
وعن مهنة الطب ال�شعبي يقول را�شد 
الطب  اأن  ال��ظ��ه��وري،  را���ش��د  حم��م��د 
من  العديد  لعالج  ي�شتخدم  ال�شعبي 
المرا�س والك�شور واجل��روح، وعالج 
البطن،  والم  الم��را���س  من  العديد 
وغ��ال��ب��ا م���ا ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام احلرمل 
واملر والأنزروت واملقل وال�شبه والنيل 

واحللول وغريها من املواد.
وعن �شناعة القهوة يقول زيد �شعيد 

حري�س  العربي  البيت  اأن  الظهوري 
ال��ق��ه��وة فيه  ب�شكل دائ���م ع��ل��ى وج���ود 
متم�شكني  اجل���ب���ال  اأه����ل  اأن  م���وؤك���دا 
ت��ع��ت��رب دل���ي���ل الكرم  ال���ت���ي  ب��ال��ق��ه��وة 
من  القهوة  اإع���داد   ويتم  وال�شيافة، 
تو�شع  ث��م  ب���ذوره���ا  حتمي�س  خ���الل 
املنحاز ليتم دقها وطحنها  ثم تو�شع 
جاهزة  لت�شبح  النار  على  الفوري  يف 

وت�شب بعد ذلك يف النحا�س.
الرتاثية  ال�������ش���ارق���ة  اأي�������ام  وت���ع���ت���رب 
كبريا  وملتقى  �شنوي  مو�شمي  حدث 
والثقافات  احل�����ش��ارات  ف��ي��ه  تتفاعل 
�شمن جهود اإمارة ال�شارقة يف جمال 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ال��������رتاث وال���ت���اري���خ 
اأهمية  والتاأكيد على  بهما  والتعريف 
ال���رتاث واأ���ش��ال��ت��ه و���ش��رورات �شونه 
نقله  يف  وال�شتمرار  منه  وال�شتفادة 
يحتل  ح���ي���ث  اجل�����دي�����دة  ل����الأج����ي����ال 
مكانة  عليه  ال��رتاث وجهود احلفاظ 
م��رم��وق��ة وم��ه��م��ة وي���اأت���ي ع��ل��ى راأ����س 

اأولويات اهتمامات الدولة والإمارة.
التي  ال��رتاث��ي��ة  ال�شارقة  اأي���ام  ومتثل 
 2003 ع��ام  الأوىل  للمرة  انطلقت 
الرتاث  ب��اأوج��ه  تهتم  ك���ربى  فعالية 
ال��ث��ق��ايف الإم����ارات����ي مب���ا ت���وف���ره من 
ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة وخ������ربات متكن 
جماليات  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  م���ن  زواره�������ا 
على  احلفاظ  يف  ت�شهم  املا�شي  حياة 
واملوروث  الأ�شيلة  والتقاليد  العادات 
ال�����ش��ع��ب��ي الإم����ارات����ي وذل����ك يف اإط���ار 
اجلهود التي يقوم بها معهد ال�شارقة 
بني  التوا�شل  فر�س  لتعزيز  للرتاث 
املادي  امل��وروث  اإىل  الأجيال والتعرف 

واملعنوي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت�شت�شيف اإمارة راأ�س اخليمة حفل 
مواجهة  يف  ال������روك  “مو�شيقى 
قمة  على  الكال�شيكية”  املو�شيقى 
ج��ب��ل ج��ي�����س، اأع��ل��ى ق��م��ة جبلية يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
 ،2018 م�����اي�����و  و5   4 ي�����وم�����ي 
ترتقي  رائعة  جتربة  بذلك  لتوفر 
اآف����اق  اإىل  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ب��ال��ع��رو���س 

جديدة. 
على  ي�شتمر  ال��ذي  احلفل  ويجمع 
مو�شكو  “اأورك�شرتا  ي��وم��ني  م���دار 
مزيج  ال�شيمفونية” يف  للمو�شيقى 
اإىل ج��ان��ب عدد  ن��وع��ه  ف��ري��د م���ن 
م��ن اأع��ظ��م ف��ن��اين ال���روك على مر 
ت�شامبلني  بيل  فيهم  مب��ا  الع�شور 
لفرقة  ال�����ش��اب��ق  الرئي�شي  ال��ع��ازف 
املغني  كيمبل،  وبوبي  “�شيكاغو”؛ 
وديف  “توتو”  ل��ف��رق��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��غ��ن��ي  ب��ي��ك��ل��ري 

لفرقة “�شريفايفر«. 
وي���ج���م���ع احل���ف���ل امل��و���ش��ي��ق��ي هذه 
اإ�شراف  حت��ت  املو�شيقية  الأمن����اط 
ف��الدمي��ري ري��ل��وف، ال��ف��ن��ان وقائد 
الأورك�������ش���رتا احل��ائ��ز ع��ل��ى العديد 

من اجلوائز.
وبح�شب هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
ال�شياحة فان احلدث يوؤكد اجلهود 

الرامية اإىل تطوير جتارب ترفيهية 
تنا�شب خمتلف الأذواق ل�شتقطاب 
امل��زي��د م��ن ال����زوار اإىل الإم�����ارة، يف 
زائر  مليون  با�شتقبال  اإطار هدفها 
بحلول نهاية عام 2018. و�شي�شم 
احلفل العديد من العرو�س احلية 
1600 مرت  امل��ب��ه��رة ع��ل��ى ارت��ف��اع 

فوق �شطح الأر�س.
مطر،  هيثم  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ه��ي��ئ��ة راأ����س 
نداأب  ال�����ش��ي��اح��ة:  لتنمية  اخل��ي��م��ة 
التجارب  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��رار 
امل��ذه��ل��ة ل���زوران���ا ب��ال���ش��ت��ف��ادة من 

ال��ت��ي حتت�شنها  ال�����ش��اح��رة  امل��ع��امل 
اإمارة راأ�س اخليمة. وميثل الرتفيه 
بالغي  عن�شرين  الليلية  واحل��ي��اة 
ا�شرتاتيجيتنا لرت�شيخ  الأهمية يف 
مكانة راأ�س اخليمة كوجهة �شياحية 
متنوعة  �شرائح  وا�شتقطاب  رائ���دة 
التجارب  عن  الباحثني  ال��زوار  من 
املفاهيم  تتجاوز  ال��ت��ي  وامل��غ��ام��رات 
التقليدية حيث ال�شتجمام وق�شاء 
على  الدافئة  ال�شم�س  حتت  الوقت 
ه�����ذه احلفل  و����ش���ي���ك���ون  ال�����رم�����ال. 
نوعه على �شعيد  من  فريداً  حدثاً 
واملوقع  املقدمة  الرائعة  العرو�س 

اإلينا  ي��ن�����ش��م  اأن  ون���اأم���ل  امل��ت��م��ي��ز، 
العامل  اأرج����اء  م��ن خمتلف  ال����زوار 
راأ�س  اإم��ارة  لينعموا بكل ما تقدمه 

اخليمة.
وت�شارك يف احلفل فرقة اأورك�شرتا 
�شخمة ت�شم العديد من العازفني 
على الأدوات املو�شيقية الكال�شيكية 
مبو�شيقى  اخلا�شة  الآلت  وكذلك 
مت  جبلي  م�شرح  على  “الروك” 
بناوؤه خ�شي�شاً، كما �شي�شم عرو�شاً 
اأحدث  با�شتخدام  �شاحرة  �شوئية 
يف  اجلمهور  �شت�شع  التي  التقنيات 

قلب جتربة مو�شيقية مذهلة.

البيئة اجلبلية حماكاة واقعية يف اأيام ال�شارقة الرتاثية

تفاعل كبري من الزوار مع احلرف والعادات القدمية للبيئة اجلبلية

•• ابوظبي-الفجر:

ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س ن���ادي ت���راث الإم�����ارات على 
وال�شري  للنهو�س  املجتمعية  املوؤ�ش�شات  م�شاركة 
ب��رك��ب الأ����ش���رة الإم���ارات���ي���ة ل��رب الأم�����ان والوعي 
التابع  الن�شائي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ���ش��ارك  ال��ث��ق��ايف، 
ل��ن��ادي ت���راث الإم������ارات اأم�����س م��وؤ���ش�����ش��ة التنمية 
قلبه”  متلك  لطفلك..  “اأن�شت  ور���ش��ة  الأ���ش��ري��ة 
اأبوظبي  ب��واب��ة  م��رك��ز  يف  املوؤ�ش�شة  اأق��ام��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
التابع للموؤ�ش�شة �شمن برنامج العالقة الوالدية 

املقام يف اأفرع التنمية الأ�شرية.
ال���وال���دي���ن على  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف 
احلاجات النف�شية والجتماعية لالأطفال وكيفية 
الأ�شاليب  على  وتعرفهم  احل��اج��ات،  تلك  حتقيق 

لدى  النف�شي  التوازن  لتحقيق  الفاعلة  الوالدية 
الوالدين  اكت�شاب  اإىل  كذلك  ويهدف  اأطفالهم، 
م����ه����ارة غ���ر����س ال���ق���ي���م وت���ن���م���ي���ة امل�����ه�����ارات لدى 

اأطفالهم. 
ذهنياً  وع�شفاً  جماعية  نقا�شات  الور�شة  ت�شمنت 
النف�شية للطفل  تاأثري الأ�شرة على ال�شحة  حول 
واحلاجات الأ�شا�شية للطفل وال�شلوكيات التي قد 
املحا�شرة  عر�شت  حيث  حاجته،  ل�شد  لها  يلجاأ 
والأبناء  الوالدين  بني  للتخاطب  تدريبية  مناذج 
واتخاذ  امل�شوؤولية  حتّمل  والت�شامح”  “امل�شارحة 
ا�شرتاتيجيات  بعر�س  الور�شة  وختمت  القرار”، 

غر�س القيم واأهمية اإبراز مناذج مميزة للطفل.
وقالت ال�شيدة ظبية الرميثي مدير مركز اأبوظبي 
التابعات  الن�شاء  من  العديد  “�شاركت  الن�شائي: 

ملركزنا حما�شرة “اأن�شت لطفلك.. متلك قلبه”، 
وكانت  الأ���ش��ري��ة،  التنمية  موؤ�ش�شة  اأقامتها  التي 
حما�شرة مهمة جداً اأثمرت بنجاح مميز، ،وعربت 
العائلة  يف  الطفل  لأهمية  الأ���ش��ر  لتنبه  توعوية 
والرتكيز لأهمية العواطف وزرع �شفات يف الطفل 
الطفل  يحتويه  ما  وكل  والح��رتام  املحبة  ومنها 
ويحتاجه من عاطفة لأن هذا الطفل �شيكون رجاًل 
يف يوم ما وم�شوؤوًل يف الدولة اأو ام��راأة لها مركز 

وم�شوؤولية كبرية �شواًء يف عملها اأو اأ�شرتها«. 
واأ�شافت الرميثي: اأن الهتمام كان من�شباً ب�شكل 
وا�شح على الطفل واحتوائه عاطفياً، حيث قدمت 
على  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  اخل��ا���س  �شكرها 
مبادرتها اجلميلة وتركيزها على دور اأجيال اليوم 

ورجال الغد. 

جبال راأ�س اخليمة ت�ضت�ضيف »مو�ضيقى 
الروك« مايو القادم

نادي تراث االإمارات ي�ضارك »التنمية االأ�ضرية« 
ور�ضة »اأن�ضت لطفلك.. متلك قلبه«

حممد ر�شود الظهوريعبداهلل علي را�شد الظهوري

را�شد حممد را�شد الظهوري

علي حمدان الظهوري

ر�شود حممد الظهوري

�شعيد �شبت الظهوري

زيد �شعيد الظهوري

ح�شن �شامل الظهوري

�شعيد حممد الظهوري

را�شد �شعيد الظهوري

هالل �شعيد عباهلل الظهوري

�ضعيد بن طحنون يح�ضر احتفاالت جمموعة 
اللولو هايرب مبنا�ضبة عام زايد

•• العني – الفجر

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان احتفالية 
مدينة  يف  الكويتات  مبنطقة  بفرعها  ماركت  هيرب  اللولو  جمموعة 
العني مبنا�شبة اطالق حملة اأنا زايد بالتزامن مع فعاليات عام زايد 
2018 تخليدا لذكرى القائد املوؤ�ش�س واإجنازاته. وقال معايل ال�شيخ 
�شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان يف كلمة األقاها بهذه املنا�شبة اأن 
زايد باق يف ذاكرة المة هو الذي اأ�ش�س دولتنا وبنى ح�شارتنا ،ا�ش�س 
التقدم  ب��الإم��ارات  نحو  وت��رف��ع  ت�شري على خطاه  ق��ي��ادة عظيمة  لنا 

والزدهار. كما ح�شر احلفل ال�شيخ �شامل بن حممد ن ركا�س العامري 
ع�شو املجل�س الوطني الحتادي ال�شابق الذي قال ان ما ت�شهده الدولة 
من تقدم وازدهار م�شتمر ومنذ تاأ�شي�س دولة المارات وتالحم ال�شعب 
خلف قيادته و�شري قيادتنا الر�شيدة على ال�ش�س الرا�شخة التي و�شعها 
زاي��د باق يف قلوبنا جميعا. كما ح�شر احلفل  اأن  تاأكيدا  زاي��د هو  لنا 
اللولو هيرب و�شاجي  التنفيذي ملجموعة  املدير  اأ�شرف علي مو�شليام 
جمال الدين املدير القليمي للمجموعة اللولو بالعني وحممد عمر 
مدير العالقات العامة ملجموعة اللولو وعدد من رجال العمال وكبار 

ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني وجمع كبري من اأهايل مدينة العني.     
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•• اأبوظبي-وام:

للموا�شفات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ����ش���ددت 
النتائج  على  “موا�شفات”  واملقايي�س 
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ك��ف��ل��ه��ا ق����رار جمل�س 
ب�شاأن   2017 ل�شنة   10 رق��م  ال���وزراء 
الداخلة  اخل��ط��رة  امل����واد  ن�����ش��ب  تقييد 
ت���رك���ي���ب الأج������ه������زة الإل���ك���رتون���ي���ة  يف 
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. واأك�����د ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
املعيني مدير عام الهيئة يف ت�شريحات 
لوكالة اأنباء الإم��ارات “وام” اأن القرار 
ي�شمن تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية 
للمجتمع  ال��ع��ام��ة  بال�شحة  امل��رت��ب��ط��ة 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�شريا  والبيئة 
وال�شالمة  ال�������ش���ح���ة  م���ع���اي���ري  ت�����ش��ع 
اهتماماتها  راأ�س  على  البيئية  واملعايري 
املعنية  القطاعات  م�شالح  م��راع��اة  م��ع 
ب���ا����ش���ت���رياد الأج����ه����زة الإل���ك���رتون���ي���ة.. 
م�شعى  ي��رتج��م  الإج�������راء  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
املواد  ن�شب  لتقييد  الحتادية  احلكومة 
الأجهزة  تركيب  يف  ال��داخ��ل��ة  اخل��ط��رة 

الإلكرتونية والكهربائية. 
وق����ال “ ح��ر���ش��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى عر�س 
جمموعة  على  الأولية  امل�شروع  م�شودة 
م������ن ك�����ب�����ار امل���������ش����ن����ع����ني وامل���ن���ت���ج���ني 
لالإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية يف 
منظمة  على  تعميمها  مت  كما  ال��دول��ة 
التجارة العاملية لتزويدنا مبالحظاتهم 

ودر�شنا كافة املالحظات وال�شتف�شارات 
التي وردت اإلينا واأجبنا عليها ثم �شاركنا 
ذات  الدولية  اجلهات  مع  اجتماعات  يف 
العالقة وامل�شنعني يف الدولة للو�شول 
اإىل اأف�شل �شيغة قبيل رفعه اإىل جمل�س 
الوزراء لإ�شداره ومنحت مهلة 6 اأ�شهر 

قبل بدء تطبيق القرار«.
واأ�شاف اأن دولة الإم��ارات بداأت تطبيق 
املواد  على  للرقابة  الإم���ارات���ي  ال��ن��ظ��ام 
خلطرة يف الأجهزة واملعدات الكهربائية 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الحت����ادي م��ن��ذ الن�شف 
وبح�شب  امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام  م����ن  ال����ث����اين 
املت�شمنة  للمنتجات  الزمني  الربنامج 
اإع����داده  ع��ن��د  ا�شتند  وال����ذي  ال��ق��رار  يف 
اإىل اأعلى املوا�شفات واملمار�شات العاملية 
يف ه����ذا ال�������ش���دد. وك�����ش��ف امل��ع��ي��ن��ي عن 
ملوؤ�ش�شات  مطابقة  �شهادة   396 اإ�شدار 
للرقابة  الإم���ارات���ي  ب��ال��ن��ظ��ام  مرتبطة 
على املواد اخلطرة يف الأجهزة واملعدات 
الدولة  يف  عاملة  ملوؤ�ش�شات  الكهربائية 

�شملت 4 اآلف منتج.
املوقر  ال����وزراء  ق��رار جمل�س  اأن  و���ش��رح 
األ���زم م���وردي ه��ذه الأج��ه��زة يف الدولة 
ت�شنيعها  مكونات  يف  ج��دي��دة  مبعايري 
املواد  ن�شب  زي��ادة  ع��دم  ت�شممن  بحيث 
والبيئة  ب��الإن�����ش��ان  امل�����ش��رة  الكيميائية 
املواد  ا�شتخدام  حظر  قواعد  اأق��ر  حيث 
اخل���ط���رة يف ت��ل��ك الأج����ه����زة وامل���ع���دات 

ذلك  يف  مب��ا  والإل��ك��رتون��ي��ة  الكهربائية 
من  ال�شليم  والتخل�س  البيئي  التدوير 
نفايات ه��ذه الأج��ه��زة وامل��ع��دات. ولفت 
ال����وزاري  ال��ق��رار  ب��ه��ذا  اأن اخل����روج  اإىل 
اأجريت  م�شتفي�شة  درا����ش���ة  ب��ع��د  ج���اء 
ع����ن ط���ري���ق ف���ري���ق ع���م���ل ح���ك���وم���ي مت 
ت�شكيله من هيئة الإمارات للموا�شفات 
التغري  “موا�شفات” ووزارة  واملقايي�س 
املحلية  البيئة  وهيئات  والبيئة  املناخي 
يف ك��ل اإم�����ارة وال��ب��ل��دي��ات وغ��ريه��ا من 
اأف�شل  ل��درا���ش��ة  ال��ع��الق��ة  ذات  اجل��ه��ات 
املجال  ه�����ذا  يف  ال���ع���امل���ي���ة  امل���م���ار����ش���ات 

لتطبيقها يف الإمارات.
ه����ذه  وج���������ود  اأن  امل����ع����ي����ن����ي  واع������ت������رب 
�شاأنه  م��ن  ال��دول��ة  يف  الفنية  ال��الئ��ح��ة 
ويعزز  النظيفة  ال�شناعات  ي�شجع  اأن 
غري  كيميائية  عنا�شر  على  الع��ت��م��اد 
���ش��ارة ب��ال�����ش��ورة ال��ت��ي ت��دع��م املنتجني 

اب��ت��ك��ار عنا�شر  اأج����ل  م���ن  وامل�����ش��ن��ع��ني 
جديدة �شديقة للبيئة واآمنة على اأفراد 
يف  املطلق  احل��ق  الهيئة  ول��دى  املجتمع 
الأ�شواق  م��ن  املنتج  م��ن  عينات  �شحب 
للتاأكد  ال��الزم��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  لإج����راء 
ويحظر  ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات.  مطابقتها  م��ن 
اأي منتج  اأو بيع  ال��وزاري عر�س  القرار 
والكهربائية  الإلكرتونية  الأجهزة  من 
ال��دول��ة م��امل يكن م�شتوفيا  اأ���ش��واق  يف 
ال��ق��رار كما يلزم  امل��ح��ددة يف  ال�����ش��روط 
ب��ت��وف��ري و���ش��ف ع���ام للمنتج  امل��ن��ت��ج��ني 
مت�شمنا  لت�شميمه  تف�شيلي  وو���ش��ف 
يف  امل�شتخدمة  وامل���واد  باملكونات  قائمة 
القيا�شية  املوا�شفات  وقائمة  ت�شنيعه 
وتقارير  املنتج  على  واملطبقة  املعتمدة 

الفح�س والختبار اخلا�شة به.
اتخاذ  املعنية  اجل��ه��ة  اأو  للهيئة  وي��ح��ق 
ال������الزم������ة يف ح�������ال ع����دم  ال�����ت�����داب�����ري 
لل�شوابط  الأ����ش���واق  يف  منتج  مطابقة 
املنتج  �شحب  لها  ويحق  وال���ش��رتاط��ات 
���ش��ه��ادة املطابقة  م��ن الأ����ش���واق واإل���غ���اء 
املمنوحة اإىل املزود. واأو�شحت اأن الهيئة 
تلزم  املحلية  احل��ك��وم��ات  يف  و�شركائها 
امل�شوؤول عن املخالفة ب�شحب وا�شتدعاء 
اأو�شاعه  لت�شويب  الأ���ش��واق  م��ن  املنتج 
اإىل  املنتج  اإع���ادة  اأو  املخالفة  وت�شحيح 
بلد املن�شاأ اإذا كان م�شتوردا اأو اإتالفه اإذا 

ما كان م�شنعا يف الإمارات.

•• ال�صارقة -وام: 

ت�شارك دولة الإم��ارات يف اأعمال ملتقى 
ع�شر  احل���ادي  الأمل���اين  العربي  ال�شحة 
وال�شناعة  التجارة  غرفة  تنظمه  الذي 
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للموؤمتر هذا العام.
وي��رتاأ���س وف��د دول���ة الإم����ارات امل�شارك 
املحيان  علي  اهلل  عبد  �شعادة  امللتقى  يف 
رئي�س هيئة ال�شارقة ال�شحية والدكتور 
عبد العزيز املهريي مدير هيئة ال�شارقة 
ال�شحية وعبد العزيز بن نا�شر امللحق 

ال�شحي الإماراتي باأملانيا.
وي��ن��اق�����س امل��وؤمت��ر ال��ت��ع��اون ب��ني الدول 
ال�شحي  ال��ق��ط��اع  يف  واأمل���ان���ي���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
التكنولوجي يف تقدمي  التطور  واأهمية 
للمر�شى  اأف�������ش���ل  ع���الج���ي���ة  خ����دم����ات 

الدول  من  عدد  توفدهم  الذين  العرب 
اخلليجية للعالج يف اأملانيا ودور ال�شياحة 

العالجية يف اأملانيا و�شبل تطويرها.
اإن  امل��ح��ي��ان  ���ش��ع��ادة عبد اهلل علي  وق���ال 
م�����ش��ارك��ة ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
الأملاين  العربي  ال�شحة  ملتقى  اأعمال 
الرابعة  ل��ل��م��رة  ت���اأت���ي  ع�����ش��ر  احل������ادي 
العالقات  توثيق  على  احل��ر���س  بهدف 
القائمة وامل�شتمرة وتبادل اخلربات بني 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  والت�شجيع  اجل��ان��ب��ني 
م��ن قبل  ب��ال��دول��ة  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  يف 
املانيا  يف  ال�شحية  اخل��دم��ات  م��ق��دم��ي 
للرعاية  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  يف  خ��ا���ش��ة 

ال�شحية .
امل�شارك قدم  الدولة  اأن وفد  اإىل  واأ�شار 
ال�شارقة  اأم������ارة  جت��رب��ة  ح����ول  ع��ر���ش��ا 
 “ �شحية  مدينة   “ لقب  با�شتحقاقها 
اىل  العاملية  ال�شحة  منظمة  قبل  م��ن 

ج��ان��ب ب��ح��ث ال��وف��د �شبل ال��ت��ع��اون مع 
بع�س املدن الأملانية التي كان لها جتربة 
�شابقة يف املدن ال�شحية من اأجل تبادل 

اخلربات و التجارب.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ع��ل��ي عبداهلل 
ل��دى جمهورية  ال��دول��ة  الأح��م��د �شفري 
افتتاح  اأملانيا الحتادية يف كلمته خالل 
القطاع  �شهدها  ال��ت��ي  الطفرة  امل��وؤمت��ر 

ال�����ش��ح��ي وال���ع���الج���ي يف الإم��������ارات يف 
الكبري  والإن����ف����اق  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
العالجية  واملن�شئات  امل�شت�شفيات  على 
بزيادة  اخل�����رباء  ت��وق��ع  اإىل  م�����ش��ريا   ..
ال���ش��ت��ث��م��ارات يف امل��ج��ال ال�����ش��ح��ي اإىل 
الع�شر  ال�شنوات  خ��الل  ب��امل��ائ��ة   300
القطاعات  اأه�����م  اأح�����د  ل��ك��ون��ه  امل��ق��ب��ل��ة 
املواطن  منها  ي�شتفيد  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة 

ب�شكل مبا�شر.
الوجهات  اأح�����د  ت��ع��د  امل���ان���ي���ا  اأن  وق�����ال 
الإم���ارات  ملر�شى  الأ�شا�شية  العالجية 
ح��ي��ث ي��ت��ل��ق��ى م���ا ي���ق���رب م���ن 6000 
اأملانيا  اإماراتي �شنويا العالج يف  مواطن 
مليون   400 ت��ق��ارب  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة 
يورو كما يتواجد عدد كبري من الأطباء 
الإم���ارات���ي���ني يف امل��ان��ي��ا احل�����ش��ول على 

ال�شهادة والتخ�ش�س .
واأكد بيرت رامزاور رئي�س غرفة التجارة 

هذا  اأهمية  العربية  الأملانية  وال�شناعة 
امل���وؤمت���ر يف دع����م ال���ت���ع���اون ب���ني ال����دول 
اإىل جانب كونه ملتقى  واأملانيا  العربية 
العاملني  للعديد من ذوي اخل��ربة من 

يف قطاع ال�شحة من اجلانبني.
وقال اإن من اأهم النقاط التي يناق�شها 
املوؤمتر هذا العام الأمرا�س التي يعاين 
ال�شتفادة  وزي�����ادة  ال��ري��ا���ش��ي��ون  م��ن��ه��ا 
املن�شاآت  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور  م��ن 
اخلدمات  حت�����ش��ني  وب���ح���ث  ال��ع��الج��ي��ة 
والرعاية ال�شحية املقدمة للمر�شى يف 

ال�شياحة العالجية.
وعلى هام�س املوؤمتر كرم �شعادة ال�شفري 
مواطني  م��ن  اخلريجني  الأح��م��د  علي 
الدولة املتميزين الذين تلقوا تعليمهم 
حفل  يف  الأمل����ان����ي����ة  ال���ط���ب  ك���ل���ي���ات  يف 
ال�شتقبال الذي اأقيم م�شاء اأم�س الول 

خالل املوؤمتر.

••  عجمان : الفجر

العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  ل��دور  ا�شتكمال 
م��ن خالل  ال��ت�����ش��ام��ح  روح  ن�شر  ع��ج��م��ان يف 
ال����ق����راآن الكرمي  ل��ت��ح��ف��ي��ظ  ت��ن��ظ��ي��م ح��ل��ق��ة 
ل�شوؤون  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الإ���ش��الم��ي��ة والأوق����اف ل��ع��دد م��ن العاملني 
اأمانة  “القراآن  ع��ن��وان  حت��ت  الفني  باملركز 
مبادرات فريق عام زايد ، يف  �شمن  “ وذلك 

مقر املوؤ�ش�شة باجلرف.

اأن  واأك��دت عزة املعال رئي�س فريق عام زايد 
اجندة املبادرات املعتمدة من املوؤ�ش�شة تعتمد 
على ما كان يقدمه املغفور له ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان موؤ�ش�س الدولة طيب اهلل  �شلطان 
اخلري  ي��د  م��ن  واملقيمني  للمواطنني  ث���راه 
وب�����ش��ط امل��ع��رف��ة ون�����ش��ر ال�����ش��الم وب���ث تروح 
الت�شامح يف النفو�س، لذلك ارتاأت جلنة عام 
زايد ان حتيي ذكراه بتنظيم حلقة لتحفيظ 
بغري  الناطقني  للعاملني  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
ال��ع��رب��ي��ة م��ع ���ش��رح اآي����ات ال��ذك��ر احل��ك��ي��م يف 

اب�شط �شورة لكي ينهل اجلميع من تعاليم 
لت�شب  حياته،  يف  لتطبيقه  وي�شعى  القراآن 
واملبادئ  القيم  ولتعليم  املجتمع  �شالح  يف 
القيمة من خالل تفعيل عمل اخلري ون�شره 

بني اجلميع
ت���اأت���ي �شمن  امل����ب����ادرة  اأن  امل���ع���ال  واأ����ش���اف���ت 
وتر�شيخ  زاي�����د  ع����ام  ف���ري���ق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واملقيمني  املواطنني  عند  الذهنية  ال�شورة 
اأنحاء  يف  امل�شلمني  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  باأهمية 
ال�شالم  عن  امل�شرفة  ال�شورة  ونقل  العامل 

وت��ع��ال��ي��م��ه ال��و���ش��ط��ي��ة م��ن خ���الل اأئ��م��ة من 
الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف 
املفهوم  تو�شيل  على  ال��ق��درة  لديهم  ومم��ن 
ب�شال�شة  الكرمي  ال��ق��راآن  وحتفيظ  الديني 

وي�شر.
امل��ب��ادرة ممتدة  اأن  امل��ع��ال اإىل  واأ���ش��ارت ع��زة 
�شهر من  كل  در���س  بوجب  العام  م��دار  على 
اأجل حتفيظ جزء “عم” وهو اجلزء الأخري 
من القراآن وي�شم ق�شارى ال�شور التي يبداأ 

بها عادة كل املبتدئني.

•• بوخار�صت-وام:

الأوىل  للدورة  ال��وزاري  الجتماع  اأعمال  ام�س  عقدت 
للجنة امل�شرتكة بني دولة الإمارات وجمهورية رومانيا 

وذلك يف العا�شمة الرومانية بوخار�شت.
ت��راأ���س الج��ت��م��اع م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة م��ع��ايل الدكتور 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة وع���ن اجلانب  ب��ن  �شلطان 
خارجية  وزي���ر  ميلي�شكانو  ت��ي��ودور  م��ع��ايل  ال��روم��اين 
م��ن معايل  ك��ل  الج��ت��م��اع  روم��ان��ي��ا. ح�شر  جمهورية 
جورجي  وم��ع��ايل  القت�شاد  وزي��ر  اأندرو�شكا  دانتو�س 
جيورجيت�شا  مونيكا  ومعايل  الثقافة  وزي��ر  ايفا�شكو 
وزيرة الدولة لل�شوؤون الدولية ومعايل �شورينا بينتيا 
وزيرة ال�شحة ومعايل ناتاليا انتونتريو وزيرة �شوؤون 

الرومانيني يف اخلارج املغرتبني.
الذين ميثلون  امل�شوؤولني  من  ع��دداً  الدولة  وف��د  �شم 
واملحلية  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 

وال�شركات �شبه احلكومية واخلا�شة يف الإمارات.
ونقل معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر حتيات 
قيادة وحكومة الإمارات اإىل قيادة وحكومة جمهورية 
روم��ان��ي��ا ال�����ش��دي��ق��ة.. م���وؤك���داً ح��ر���س واه��ت��م��ام دولة 
الإمارات على تعزيز وتطوير العالقات مع رومانيا مبا 
البلدين  يف  العليا  القيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س 
ال�شديقني ومبا يخدم الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة يف 

جميع املجالت.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  ونقل معاليه حتيات 
ال���دويل اإىل معايل  نهيان وزي��ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
�شموه  توجيهات  اأن  م��وؤك��داً  روم��ان��ي��ا..  خارجية  وزي��ر 
تركز على تعزيز اجلهود الهادفة لالرتقاء بالعالقات 
الثنائية بني دولة الإمارات ورومانيا يف كافة القطاعات 
من خالل التعاون الوثيق بني اأع�شاء اللجنة امل�شرتكة 
كال  م�شالح  تخدم  التي  الإيجابية  النتائج  لتحقيق 
من�شة  متثل  امل�شرتكة  اللجنة  اأن  اإىل  ون��ّوه  البلدين. 

العام  القطاعني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  فر�س  لبحث  رئي�شية 
املقرتحات  اإىل  وال��و���ش��ول  البلدين  ك��ال  يف  واخل��ا���س 
واحللول الالزمة لالرتقاء بالعالقات الثنائية املتميزة 
بينهما.. لفتاً اإىل اأهمية متابعة �شفراء البلدين لنتائج 

هذا الجتماع ب�شورة دورية.
واأك��د معاليه �شرورة بذل املزيد من اجلهود من قبل 
كال الطرفني لال�شتفادة من الفر�س املجدية لتعزيز 
داعياً  ب��ه��ا..  والرت���ق���اء  الثنائية  ال��ت��ج��ارة  م�شتويات 
التحتية  البنية  من  ال�شتفادة  اإىل  الروماين  اجلانب 
املمتازة واملركز التجاري املتقدم لدولة الإمارات لإنتاج 
حيث  الرومانية..  املنتجات  ت�شدير  واإع��ادة  وت�شدير 
تعد دولة الإمارات بوابة اإقليمية وعاملية رائدة يف تلك 
اإجمايل عدد  اإقليمية يقارب  باأ�شواق  املجالت وتت�شل 

�شكانها من ملياري ن�شمة.
والجتماعية  الثقافية  الروابط  بتطور  معاليه  واأ�شاد 
بني البلدين والتطور امل�شتمر يف العالقات ال�شياحية 
ما  الإم��ارات  دول��ة  ا�شتقبلت  بينهما.. حيث  والثقافية 
رومانيا خالل  زائ��ر من جمهورية  األ��ف  ال�25  يقارب 
الإماراتيني  ال����زوار  ع��دد  بلغ  فيما   ..  2017 ال��ع��ام 
لرومانيا العام املا�شي /4535/ زائرا. من جانبه .. 
رحب معايل تيودور ميلي�شكانو يف كلمته بزيارة معايل 
املرافق..  وال��وف��د  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
العالقات  وت��وط��ي��د  تعزيز  ال��زي��ارة يف  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��داً 
للتعاون  ج���دي���دة  اآف������اق وجم������الت  وف���ت���ح  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
املجالت  وخ��ا���ش��ة يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
والجتماعية  وال�شتثمارية  والتجارية  القت�شادية 

والثقافية.
وقال معاليه اإن هناك جمالت وفر�شا عديدة للتعاون 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن.. م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف جمالت 
ال�شتثمار وقطاع الطاقة وال�شياحة والتعليم والعلوم 
والتكنولوجيا والريا�شة والثقافة والأغذية والزراعة 
مب���ا ي��ع��ود ب��امل��ن��ف��ع��ة امل�����ش��رتك��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ب��ي البلدين 

لها  �شتكون  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال�شديقني. 
التعاون  ت��وط��ي��د ودع����م  اإي��ج��اب��ي��ة م��ب��ا���ش��رة يف  ن��ت��ائ��ج 

ال�شرتاتيجي بني البلدين يف امل�شتقبل.
اجلانبان  وق��ع  امل�����ش��رتك��ة..  اللجنة  اجتماع  خ��ت��ام  ويف 
ع��ل��ى ع���دد م��ن م��ذك��رات ال��ت��ف��اه��م، واأب���رزه���ا: مذكرة 
تفاهم لإن�شاء اللجنة الإماراتية الرومانية امل�شرتكة، 
الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ب��ني  للتعاون  تفاهم  وم��ذك��رة 
ووكالة اأنباء رومانيا، ومذكرة تفاهم للتعاون يف املجال 
الزراعي، ومذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الريا�شي، 
ومذكرة تفاهم لتعزيز فر�س ال�شتثمار بني الطرفني، 
ومذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الثقايف. كما مت اأي�شاً 
توقيع حم�شر اجتماع الدورة الأوىل للجنة امل�شرتكة 

الإماراتية الرومانية.
امل�شرتكة، مت عقد منتدى  اللجنة  اأعمال  انتهاء  وبعد 
برئا�شة  ال����روم����اين   - الإم�����ارات�����ي  الأع����م����ال  رج�����ال 
باول  ومعايل  اجل��اب��ر،  اأحمد  �شلطان  الدكتور  معايل 
وري���ادة  وال��ت��ج��ارة  الأع���م���ال  بيئة  وزي���ر  بريفاني�شكو 
ال��روم��اين، وبح�شور ع��دد كبري م��ن ممثلي  الأع��م��ال 
القطاعني العام واخلا�س من دولة الإمارات وجمهورية 
ومّثل  ال�شتثمارية.  القطاعات  خمتلف  من  رومانيا 
لإقامة  ال��واع��دة  الفر�س  لبحث  فر�شة  املنتدى  ه��ذا 
امل�شتقبل، والتي متهد  �شراكات اقت�شادية وجتارية يف 
الطريق للمزيد من ال�شتثمارات والعالقات التجارية 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��دي��ق��ني. وخ���الل امل��ن��ت��دى.. اأعرب 
اجلانب الروماين عن ترحيب بالده بالتعاون مع دولة 

الإمارات يف املجالت كافة.
البحر  يف  ا�شتثمارات  الزراعية  الظاهرة  �شركة  ولدى 
القطاع  يف  دولر  م��ل��ي��ون   500 بنحو  ت��ق��در  الأ����ش���ود 
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  احليوانية  وال���رثوة  ال��زراع��ي 
اخلا�شة بها، مما ي�شهم يف حتقيق روؤية دولة الإمارات 
ب�شمان الأمن الغذائي وتعزيز ال�شتثمارات اخلارجية 

للدولة.

•• ال�صارقة-وام: 

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
العهد  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
املجل�س  رئي�س  ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
التنفيذي  املجل�س  اجتماع  التنفيذي 
لإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ال�����ذي ع��ق��د ام�س 

مبكتب �شمو احلاكم.
على  الت�شديق  بعد  الجتماع  وتناول 
من  ع���ددا  ال�شابقة  اجلل�شة  حم�شر 
امل��و���ش��وع��ات امل��ط��روح��ة ع��ل��ى جدول 
عددا  املجل�س  واأ�شدر  اجلل�شة  اأعمال 
�شاأنها تطوير  التي من  القرارات  من 
وموؤ�ش�شات  دوائ��ر  يف  العمل  منظومة 

اإمارة ال�شارقة.
واأمنه  امل����واط����ن  اأن  امل��ج��ل�����س  واأك������د 
اأولويات  مقدمة  يف  ي��اأت��ي  و�شالمته 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
ان  اىل  ال�شارقة لف��ت��ا  ح��اك��م  الأع��ل��ى 

اإق���ام���ة العديد  ���ش��م��وه ي��ح��ر���س ع��ل��ى 
واحليوية  التطويرية  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
وتوفري �شبكات طرق حديثة ومتطورة 
تكفل �شالمة ومرتادي الطرق ومنها 
م�������ش���روع خ���ورف���ك���ان اجل���دي���د ال���ذي 
من  ك��ب��رية  ���ش��ري��ح��ة  م��ن��ه  �شت�شتفيد 
اأفراد املجتمع و�شيكون �شريانا حيويا 

يربط بني مناطق ومدن الإمارة.
اآي����ات التهاين  اأ���ش��م��ى  ورف����ع امل��ج��ل�����س 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
املرحلة  ب���اف���ت���ت���اح  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
اجلديد  خورفكان  طريق  من  الأوىل 
التنمية  دف��ع حركة  �شي�شهم يف  ال��ذي 
وال�شناعية  وال���زراع���ي���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
وتطويرها بني خمتلف مدن ومناطق 

الإمارة.
ال�شامية  التوجيهات  املجل�س  وث��م��ن 
حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  ال�����ش��ادرة 
رواتب  على   10% ب��زي��ادة  ال�شارقة 
م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة م��ن غري 

ا�شتكمال  ت����اأت����ي  وال����ت����ي  امل���واط���ن���ني 
ال�شخية  وم��ك��رم��ات��ه  ���ش��م��وه  مل���ب���ادرات 
مزيد  على  العمل  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي 
من ال�شتقرار يف بيئة العمل يف كافة 
دوائ����ر وم��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات حكومة 
ال�����ش��ارق��ة مم���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى تقدمي 

اخلدمات واإجناز الأعمال.
املقدمة  امل��ق��رتح��ات  املجل�س  ون��اق�����س 
الجتماعية  اخل����دم����ات  دائ������رة  م���ن 
وال����ت����ي ت�����ش��ع��ى ل��ت��ع��زي��ز ون�������ش���ر قيم 
التكافل الجتماعي وت�شجيع خمتلف 
امل�شوؤولية  امل�شاهمة يف  املوؤ�ش�شات على 

الجتماعية.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر نظام 
للوحات  الإل����ك����رتون����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
الإع��الن��ي��ة امل��ق��دم م��ن دائ���رة التنمية 

القت�شادية.
الذكي  النظام  التقرير عمل  وت�شمن 
به  امل��ع��م��ول  اإج�����راءات  لعمل  املتكامل 
وتعديل  وجتديد  واإ�شدار  الدائرة  يف 

للمحالت  الإع�����الن�����ي�����ة  ال�����ل�����وح�����ات 
اأ�شبح  وال����ذي  الإم�����ارة  ال��ت��ج��اري��ة يف 
مايو  منذ  كاملة  ب�����ش��ورة  اإل��ك��رتون��ي��ا 
خالل  الدائرة  اأجنزت  حيث   2017
من  العديد  املا�شية  �شنوات  الأرب��ع��ة 
ع��ل��ى �شالمة  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  امل����ب����ادرات 
الأخطاء  م���ن  الإع���الن���ي���ة  ال���ل���وح���ات 

اللغوية.
واأك������د ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل بن 
التنمية  دائ��رة  رئي�س  ال�شويدي  ه��ده 
الرقمي  النظام  ه��ذا  اأن  القت�شادية 
الدائرة  لعمل  موا�شلة  ياأتي  الكامل 
الإلكرتونية  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف 
الإج�����راءات  ت�شهيل  ب��ه��دف  وال��ذك��ي��ة 
على امل�شتثمرين، وتعزيز بيئة الإبداع 
ط���رق ممار�شة  وت�����ش��ري��ع  والب���ت���ك���ار، 

الأعمال يف الإمارة.
وق����دم امل��ج��ل�����س ���ش��ك��ره ل��ل��دائ��رة على 
اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  جهودها 
من  ابتكار  بيئة  وخلق  للم�شتثمرين 

�شاأنها جذب امل�شتثمرين.
واط��ل��ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى امل��ق��رتح املقدم 
الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  من 
وال�شنة النبوية واخلا�س بتنظيم اآلية 

عمل حمفظي القراآن الكرمي.
دملوك  بن  مطر  �شلطان  �شعادة  وق��دم 
موؤ�ش�شة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال���ك���ت���ب���ي 
وال�شنة  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن  ال�����ش��ارق��ة 
ياأتي  ال��ذي  املقرتح  تفا�شيل  النبوية 
املحفظني  مب�شتوى  الرت��ق��اء  ب��ه��دف 
وت��اأه��ي��ل��ه��م لإي��ج��اد ج��ي��ل ج��دي��د على 
دراية كبرية بالقراآن الكرمي وعلومه 
وتف�شريا  وجت���وي���دا  وح��ف��ظ��ا  ت�����الوة 
املنا�شبة  احللول  و�شع  اإىل  بالإ�شافة 
املوؤ�ش�شة  عمل  تواجه  التي  للمعوقات 
ل���ت���ط���وي���ر ع���م���ل���ه���ا وت����ع����زي����ز دوره������ا 

التعليمي.
جهودها  يف  املوؤ�ش�شة  املجل�س  و�شكر 
الكرمي  ال����ق����راآن  خ���دم���ة  يف  امل����ق����درة 
.. ووجه  امل��ط��ه��رة  ال��ن��ب��وي��ة  وال�����ش��ن��ة 

املجل�س املوؤ�ش�شة بالتن�شيق مع الأمانة 
العامة لتحقيق اأهداف املقرتح.

اأعمال  و�شمن ما ا�شتجد على جدول 
املرا�شيم  على  املجل�س  اطلع  اجلل�شة 
الأم���ريي���ة وال���ق���وان���ني ال�������ش���ادرة من 

�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.

اأعمال اجلل�شة  اطلع على جدول  كما 
العادي  النعقاد  لدور  ع�شر  اخلام�شة 
التا�شع  ال���ت�������ش���ري���ع���ي  ال���ف�������ش���ل  م����ن 
ال�شارقة  ال�شت�شاري لإمارة  للمجل�س 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  �شتعقد  وال��ت��ي 
فيه  و���ش��ي��ت��م  اجل�������اري  اب����ري����ل   19

ال�شارقة  مطار  هيئة  �شيا�شة  مناق�شة 
الدويل.

التنفيذي  املجل�س  اجتماع  خالل  ومت 
الق�شايا والقرارات  مناق�شة عدد من 
التي ت�شب يف �شالح حتقيق امل�شلحة 

العامة وخدمة ال�شارقة.

موؤمتر احلكومة واملدن الذكية اخلليجي ينطلق يف دبي 22 اأبريل
•• دبي-وام:

تنطلق فعاليات الن�شخة الرابعة والع�شرين ملوؤمتر 
واملدن الذكية يف دول جمل�س التعاون  “احلكومة 
اأبريل   26 اىل   22 م��ن  ال��ف��رتة  يف  اخلليجي” 
اجلاري يف فندق الريتز كارلتون - مركز دبي املايل 

العاملي يف دبي.
تطورات  ال��ع��ام  لهذا  ن�شخته  يف  امل��وؤمت��ر  ويناق�س 
ال��ت��وج��ه امل��وؤ���ش�����ش��ي ن��ح��و ت��ق��دمي من����اذج متقدمة 
دمج  واأنظمة  احلكومية  اخل��دم��ات  م��ن  ومبتكرة 
ال�شرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  ذات  املتقدمة  التقنيات 

ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ت�شني  ب��ل��وك  تقنيات  مثل 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإن����رتن����ت الأ�����ش����ي����اء واآل�����ي�����ات دعم 
احل�ديث�ة  التقني�ات  دم��ج  يف  املوؤ�ش�شي  ال�شتثمار 
وم�شتقبل  الرقمي  التحول  ا�شرتاتيجيات  لدعم 
اخلدمات  تكامل  م�شتوى  ورفع  املوؤ�ش�شي  البتكار 
يف  املوؤ�ش�شية  املنظومة  كفاءة  و�شمان  احلكومية 

ظل احلكومة واملدن الذكية.
وي�شهد احلدث �شنويا م�شاركة القيادات واخلرباء 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة  م���ن 
على  املعلومات  وتكنولوجيا  الأع��م��ال  وق��ط��اع��ات 
امل�شاركة  جانب  اإىل  وال��دويل  الإقليمي  امل�شتويني 

والرعاية الوا�شعة من كربى املوؤ�ش�شات مثل بلدية 
والنظم  لال�شت�شارات  الأحمر  البحر  و�شركة  دبي 
 « axs« العربية املتطورة “ن�شيج” و�شركة �شا�س و
املن�شة الذكية للخدمات احلكومية واملوؤ�ش�شية من 
�شوفتوير  ونوكلي�س  وكيوماتيك  تيكوم  جمموعة 

والرواد لأنظمة تقنية املعلومات.
 axs »وقال الدكتور اأيوب كاظم مدير عام مركز
 2021 امل��وؤمت��ر ين�شجم مع روؤي��ة الإم���ارات  اإن   «
وخ��ط��ة دب���ي 2021 م��ن ح��ي��ث اجل��م��ع ب��ني اأبرز 
املمار�شات  اأف�شل  لتبادل  واملتخ�ش�شني  املفكرين 
اأن  اإىل  يف بناء احلكومات وامل��دن الذكية.. م�شريا 

م�شاركة املركز تاأتي التزاما لتحقيق روؤية قيادتنا 
الر�شيدة.

اأك�����د ع��ل��ي ال���ك���م���ايل رئ��ي�����س اللجنة  م���ن ج��ان��ب��ه 
ت�شت�شيف  رائدة  ياأتي كمن�شة  املوؤمتر  اأن  املنظمة 
كربيات اجلهات امل�شاركة وال�شركاء من املوؤ�ش�شات 
احلكومية والأعمال لعر�س اأحدث ما مت التو�شل 
وممار�شات  اإبتكارية  وخ��دم��ات  اإجن���ازات  من  اإليه 
واملوؤ�ش�شات  احل�شور  اأي���دي  ب��ني  رائ���دة  موؤ�ش�شية 
اجلهات  اإجن������ازات  ع��ل��ى  الط����الع  م��ن  لتمكينهم 
امل�شرتك لتبادل  التوا�شل  امل�شاركة وتعزيز قنوات 

اأحدث اخلربات وتطوير ال�شراكات التفاعلية.

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

»موا�ضفات«: قرار مراقبة املواد اخلطرة يف الكهربائيات 
واالإلكرتونيات يعزز حماية ال�ضحة العامة

االإمارات ت�ضارك يف اأعمال ملتقى ال�ضحة العربي االأملاين الـ»11« 

اللجنة امل�ضرتكة بني االإمارات ورومانيا تعقد اجتماعها االأول يف بوخار�ضت

»دار الرب« تقدم اأكرث من 9.6 ماليني 
درهم للمحتاجني خالل 3 اأ�ضهر

•• دبي-وام:

الرب  دار  بجمعية  الجتماعية  واخلدمة  الزكاة  اإدارة  قدمت 
م�شاعدات  اجل��اري  العام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�شهر  خ��الل 
مادية وعينية لألف و159 حالة من املحتاجني وذوي الدخل 
املحدود يف دبي بقيمة 9 ماليني و605 اآلف و340 درهما.

امل���دي���ر التنفيذي  ال��ف��ال���ش��ي  ب���ن زاي����د  وق����ال ع��ب��د اهلل ع��ل��ي 
الزكاة واخلدمة الجتماعية يف  اإدارة  اإن م�شاعدات  للجمعية 
واإن�شانية عدة هي  “دار الرب” ا�شتملت على جمالت خريية 
154 مري�شا من  الأدوي��ة عن  واأ�شعار  العالج  ت�شديد ر�شوم 
و30  األ��ف��ا  و414  م��الي��ني   4 بلغت  بتكلفة  املقتدرين  غ��ري 
168 طالبا م��ن الذكور  دره��م��ا و���ش��داد ر���ش��وم امل��دار���س ع��ن 
والإن����اث م��ن اأب��ن��اء الأ���ش��ر غ��ري ال��ق��ادرة على ���ش��داده��ا بقيمة 
مليون و473 األفا و837 درهما وت�شديد قيمة اإيجار املنزل 
األفا و202 درهم  203 “اأ�شر م�شتورة” مليون و455  عن 

األفا   36 بكلفة  حالة   13 عن  الكهرباء  فواتري  قيمة  ودف��ع 
و635 درهما بالإ�شافة اإىل م�شاعدات اأخرى ا�شتفادت منها 
621 حالة مبليونني و225 األفا و636 درهما. من جانبه 
قال حممد �شهيل املهريي رئي�س قطاع اخلدمة الجتماعية 
يف جمعية دار الرب اإن قوائم امل�شتفيدين من م�شاعدات اإدارة 
املواطنني  مظلتها  حتت  �شملت  الجتماعية  واخلدمة  الزكاة 
العربية  اجلن�شيات  اأب��ن��اء  م��ن  ال��دول��ة  اأر����س  على  واملقيمني 
والآ�شيوية والأفريقية وجن�شيات اأخرى خمتلفة. واأ�شاف اأن 
م�شاريع الإدارة املخت�شة خالل الربع الأول من العام احلايل 
تنوعت بني “م�شروع ال�شيف” الذي يوفر متطلبات الف�شل 
احلار لالأ�شر املحتاجة مثل املكيفات والثالجات وتوزيع املواد 
162 م�شتفيدا  الغذائية والعينية على ذوي الدخل املحدود 
وم�شروعي اإطعام الطعام ا�شتفاد منه 6 اآلف و402 و”عمرة 
العمر” الذي اأوفد خالل الأ�شهر الثالثة 301 معتمرا اإىل 

الأرا�شي املقد�شة لأداء منا�شك العمرة.

حلقة حتفيظ قراآن للعمال الغري ناطقني بالعربية يف موا�ضالت عجمان
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ال�ضعودية ترحب بنتائج القمة العربية وت�ضيد بوثيقة االأمن القومي 
•• الريا�س-وام:

خادم  برئا�شة  الأ���ش��ب��وع��ي��ة  جل�شته  خ��الل  ال�����ش��ع��ودي  ال����وزراء  جمل�س  رح��ب 
ق�شر  يف  ام�س  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني 
يف  العربية  القمة  عن  ال�شادر  الظهران  ب��اإع��الن  الريا�س  مبدينة  اليمامة 
املا�شي  الأح��د  ال�شعودية  ا�شت�شافتها  “ التي  القد�س  “ قمة   29 ال���  دورتها 
وما ا�شتمل عليه من تاأكيدات القادة العرب على اأهمية تعزيز العمل العربي 
امل�شرتك املبني على منهجية وا�شحة واأ�ش�س متينة حتمي الأمة من الأخطار 
لالأجيال  واع��دا  م�شتقبال  وت��وؤم��ن  وال�شتقرار  الأم��ن  وت�شون  بها  املحدقة 
القادمة وما عرب عنه الإعالن جتاه خمتلف الق�شايا والأحداث التي تواجه 
خ��ادم احلرمني  لكلمة  القيمة  امل�شامني  على  املجل�س  و�شدد  العربية.  الأم��ة 
ال�شريفني اأمام القمة وما ا�شتملت عليه من تاأكيدات ب�شاأن عدد من الق�شايا 

اإع���الن خ���ادم احلرمني  اأن  ال��ع��رب��ي��ة.. م��وؤك��دا  ال��ت��ي ت��واج��ه الأم���ة  امل�شريية 
 150 مببلغ  اململكة  وت��ربع  القد�س”  ب�”قمة  القمة  ت�شمية  عن  ال�شريفني 
مليون دولر لربنامج دعم الأوقاف الإ�شالمية يف القد�س و50 مليون دولر 
“الأونروا”  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  لوكالة 
يج�شد حر�س امللك على م�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق. ونوه املجل�س 
بوثيقة الأمن القومي العربي ملواجهة التحديات امل�شرتكة ال�شادرة يف ختام 
الت�شامن  تعزيز  تعهدات جتاه  عليه من  ا�شتملت  وما  العربية  القمة  اأعمال 
وحتقيق  العليا  م�شاحلها  خل��دم��ة  مواقفها  وتن�شيق  العربية  ال���دول  ب��ني 
وزير  العواد  �شالح  بن  ع��واد  الدكتور  واأو�شح   . ل�شعوبها  وال�شتقرار  الأم��ن 
الثقافة والإعالم اأن جمل�س الوزراء تطرق اإىل عدد من الأحداث موؤكدا اأن 
من  متعمد  ب�شكل  البال�شتية  ال�شواريخ  اإط��الق  احلوثية  امليلي�شيا  ا�شتمرار 
اململكة  يف  بال�شكان  الآهلة  والقرى  املدن  ل�شتهداف  اليمنية  الأرا�شي  داخل 

لتهديد  الإرهابية  امليلي�شيات احلوثية  الإي��راين يف دعم  النظام  تورط  يثبت 
 2216 املتحدة  الأمم  ل��ق��راري  وال�شريح  ال��وا���ش��ح  وال��ت��ح��دي  اململكة  اأم��ن 
اعرتا�س  ال�شعودي يف  امللكي  اجل��وي  الدفاع  ق��وات  بكفاءة  م�شيدا   2231 و 
حد  لو�شع  اململكة  دع��وات  املجل�س  وج��دد  جميعا.  واإف�شالها  ال�شواريخ  تلك 
�شيادة  ال�شوري ووقوفها معه واحلفاظ على وحدة وا�شتقالل  ال�شعب  ملعاناة 
�شوريا حممال النظام ال�شوري م�شوؤولية تعر�س �شوريا للعمليات الع�شكرية 
واجلمهورية  املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  بها  قامت  التي 
الفرن�شية والتي جاءت ردا على ا�شتمرار النظام ال�شوري يف ا�شتخدام الأ�شلحة 
الكيميائية املحرمة دوليا �شد املدنيني الأبرياء مبن فيهم الأطفال والن�شاء 
ا�شتمراراً جلرائمه الب�شعة �شد ال�شعب ال�شوري ال�شقيق منذ �شنوات. كما عرب 
جمل�س الوزراء عن التعازي واملوا�شاة للجمهورية اجلزائرية رئي�شتا وحكومة 

و�شعبا يف �شحايا حتطم الطائرة الع�شكرية قرب مطار بوفاريك الع�شكري.

احلزب احلاكم يف تركيا 
يدر�س دعوة النتخابات مبكرة 

 •• اأنقرة-رويرتز:
والتنمية احلاكم  ال��ع��دال��ة  اإن ح���زب  ال��رتك��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���ال 
لإجراء  املعار�س  الرتكي  القومية  احلركة  قدمه حزب  اقرتاحا  �شيناق�س 
موعدها  من  عام  من  اأك��رث  قبل  املقبل  اآب  اأغ�شط�س  يف  رئا�شية  انتخابات 
ك��ان زعيم ح��زب احلركة   .2019 ع��ام  ال��ث��اين  ت�شرين  امل��ق��رر يف نوفمرب 
الرئا�شية  النتخابات  اإج��راء  ام�س  اقرتح  بهجلي  دولت  املعار�س  القومية 
الظروف  “حتمل  البالد  على  ال�شعب  من  اإن  وق��ال  املقرر  موعدها  قبل 
نائب  ب��وزداج  بكر  وق��ال   .2019 الثاين  ت�شرين  نوفمرب  الراهنة” حتى 
الر�شمية للحزب  املوؤ�ش�شات  “�شتجري  ال��وزراء الرتكي لل�شحفيني  رئي�س 

تقييما و�شيعقب ذلك اإ�شدار بيان«.

   واإذا كان باإمكان حلفاء اأملانيا يف 
العتماد  الأطل�شي  �شمال  حلف 
على دع��م ب��رل��ني، ف��ان��ه م��ن غري 
اجلي�س  جنود  ي�شارك  اأن  ال���وارد 
الع�شكرية.  العمليات  يف  الأمل���اين 
وم����ع ذل����ك ت����رى امل�����ش��ت�����ش��ارة اأن 
ن��ه��اي��ة الأ���ش��ب��وع املا�شي  ���ش��رب��ات 
“�شرورية ومنا�شبة للحفاظ على 
فعالية حظر الأ�شلحة الكيماوية، 
ال�����ذي ق�����رره امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل، 

البحث عن حل �شيا�شي.
الفرن�شي  الرئي�س  ان  اىل  ي�شار 
برلني  �شيزور  ماكرون  اإميانويل 
غ������دا اخل���م���ي�������س ل���ل���ح���دي���ث عن 
امللف  �شيكون  �شك  ودون  اأوروب����ا، 
الأعمال.  ج����دول  ع��ل��ى  ال�����ش��وري 
اأجن����ي����ال مريكل  ل���ق���د حت���ا����ش���ت 
الأيام  خالل  ماكرون  واإميانويل 
مواقفهما..  على  احلكم  الخرية 
ف��ف��ي ب��اري�����س، ك��م��ا ه��و احل����ال يف 
برلني، من املهم األ تعّطل امل�شاألة 
ال�شورية املحرك الفرن�شي الأملاين 

يف فرتة النعا�س الأوروبي.
عن لوبوان الفرن�شية

ول��ت��ح��ذي��ر ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري من 
ارتكاب انتهاكات جديدة«.

   ومع ذلك، فاإن الهجوم الع�شكري 
الخري �شد الرت�شانة الكيمياوية 
النقا�س  ف��ت��ح  اأع������اد  ال�������ش���وري���ة، 
اأمل��ان��ي��ا ح��ول م�شاركة  ال��ق��دمي يف 

الإن�شاين واجلهود الدبلوما�شية. 
يفوق  م��ا  اأمل��ان��ي��ا  ا�شت�شافت  وق��د 
اأكرث  �شوري،  ن�شف مليون لجئ 
م��ن اأي دول���ة غ��رب��ي��ة اأخ����رى. ان 
للحكومة  الإن�������ش���اين  الل����ت����زام 
اأملانيا  الأملانية مهم، واإذا ل تلعب 
العملية  يف  م��ت��وا���ش��ع  دور  ���ش��وى 
اأج��������ل  م������ن  ال��دب��ل��وم��ا���ش�����������������ي��ة 
�شتكون  فاإنها  �شوريا،  يف  ال�شالم 
م�����ش��ت��ع��دة ل���الن���خ���راط اأك�����رث يف 

اأن  غ��ري  ال����راأي.  ه��ذا  ي�شاطرونه 
حزب اخل�شر، ودي لينك )حزب 
اجل  من  والبديل  الي�شار(،  ي�شار 
اليميني  ال�شعبوي  احلزب  املانيا، 
املبادرة  ب�شدة  انتقدوا  املتطرف، 

التي اتخذها احللفاء الثالثة. 
الرئي�س  ان��ه على عك�س     يذكر، 
امل�شت�شارة  مت��ل��ك  ل  ال��ف��رن�����ش��ي، 
لتقرر مبفردها  ال�شلطة  الأملانية 
عملية  يف  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
ملزمة  ان����ه����ا  ك���م���ا  ع�������ش���ك���ري���ة. 
الربملان  م���ع  م�����ش��ب��ق��ا  ب��ال��ت�����ش��اور 
يوافق  اأن  ي��ج��ب  ال����ذي  الأمل�����اين، 
الت�شويت..  ع����رب  امل���ه���م���ة  ع���ل���ى 
لأجنيال  ي���ك���ون  ل����ن  وب����ال����ت����ايل، 

العمليات  يف  الأمل��������اين  اجل���ي�������س 
تدخل  اإن  ال��دول��ي��ة.  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
اجلي�س الأملاين خالل ال�شراعات 
ما  اأبعد  واأفغان�شتان  كو�شوفو  يف 
ي��ك��ون ع��ن ك��ون��ه اآل���ًي���ا، يف ب��ل��د ل 
ت���زال مت��ّث��ل احل���رب ف��ي��ه �شدمة 

عميقة.
    اإن العملية التي قادتها باري�س 
�شوريا  يف  ووا����ش���ن���ط���ن  ول����ن����دن 
ال�شيا�شية.  الطبقة  ب�شدة  تق�ّشم 
اخلارجية  وزي������ر  �����ش����ارع  ول���ئ���ن 
ال���ش��رتاك��ي ال��دمي��ق��راط��ي هيكو 
الكامل  تاأييده  تاأكيد  اإىل  ما�س، 
ملوقف امل�شت�شارة، فاإن العديد من 
ل  الدميقراطيني  ال�شرتاكيني 

وتتوزع  ���ش��وري��ا.  يف  ال��ربي��ط��اين 
مع�شكر  يف  ك����ال����ت����ايل:  ال��ن�����ش��ب 
�شد،  ب��امل��ائ��ة   69.6 ل��ي��ن��ك،  دي 
اأرف�����ع يف �شفوف  ن�����ش��ب��ة  وه���ن���اك 
املانيا مبا  اأج��ل  البديل من  حزب 
الناخبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   76.3 اأن 
انتقدوا  اليمينيني  ال�شعبويني 
املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ت��دخ��ل 
ناخبي  م��ع�����ش��ك��ر  داخ������ل  وح���ت���ى 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت����اد 
منق�شمون:  البافاري،  وامل�شيحي 
 46.2 مقابل  مع  باملائة   43.3

باملائة يعار�شون.
اأن  الأمل���ان  غالبية  يعتقد  اإذن،     
بالعمل  تكتفي  اأن  يجب  بالدهم 

مريكل اأي فر�شة للح�شول على 
موافقته.

رف�س “للمغامرات” 
الع�شكرية

اجلي�س  اإر�����ش����ال  اأرادت  واإذا     
اق�شى  يف  ل����ل����ق����ت����ال  الأمل�������������اين 
اأجن����ي����ال مريكل  ف������اإن  ال�����ع�����امل، 
���ش��ت��ج��ت��ذب غ�����ش��ب اجل��م��اه��ري اإذ 
ب�شدة  م��ع��ادون  الأمل���ان  غالبية  اأن 
الع�شكرية.  “للمغامرات” 
جملة  اأج��رت��ه  ا�شتطالع  وح�شب 
دي����ر ���ش��ب��ي��غ��ل الأ����ش���ب���وع���ي���ة، ف���اإن 
يعار�شون  الأمل��ان  من  باملائة   60
ال��ت��دخ��ل ال��ف��رن�����ش��ي-الأم��ري��ك��ي-

املانيا تبارك ول ت�شارك:

ال�ضربات على �ضوريا: موقف مريكل احل�ضا�س...!
غالبية الأملان معادون ب�شدة »للمغامرات« الع�شكرية اخلارجية

املانيا تبارك ول ت�شارك

موافقة الربملان على امل�شاركة ال�شرط امل�شتحيلالملان يعار�شون ب�شدة التدخل اخلارجي

مريكل ل متلك حرية القرار ماكرون امللف ال�شوري والنعا�س الوروبي

اأعاد الهجوم فتح النقا�س القدمي حول م�ضاركة 
اجلي�س االأملاين يف العمليات الع�ضكرية الدولية

يعتقد غالبية االأملان اأن بالدهم يجب اأن 
تكتفي بالعمل االإن�ضاين واجلهود الدبلوما�ضية

على عك�س الرئي�س الفرن�شي، ل متلك امل�شت�شارة الأملانية ال�شلطة لتقرر مبفردها امل�شاركة التلقائية يف عملية ع�شكرية

•• الفجر – خرية ال�صيباين
نوافق  ال�شورية قاطع:  الأزمــة  اأملانيا يف  اإن موقف     
على الهجوم اجلوي الذي اأطلقه حلفاوؤنا الفرن�شيون 
والربيطانيون والأمريكيون، لكننا لن ن�شارك ع�شكرًيا 
على  النقاط  مــريكــل  اأجنــيــال  و�شعت  هــكــذا  معهم. 

احلروف اخلمي�س املا�شي. 

حقائق جديدة تدعم قرار ترامب لعزل جيم�س كومي  •• وا�صنطن-وكاالت:

ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  اإق��ال��ة  منذ 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  مل��دي��ر 

كثرية  معلومات  ن�شرت  ع��ام،  قبل  ك��وم��ي،  جيم�س  اآي”  ب��ي  “اأف  ال�شابق 
جديدة عن اأ�شباب ذلك القرار. 

وتقول �شاريل اأتكين�شون، �شحفية حتقيقات ا�شتق�شائية، حائزة على جائزة 
اإميي، ومقدمة برنامج تلفزيوين، يف موقع “ذا هيل” الإخباري، اأنه بعد 
ترامب  الرئي�س  اإن  القول  ال�شعب  بات من  املعلومات،  تلك  الط��الع على 
اأن��ه ل  ال��راأي على  اتخذ ق��راراً خاطئاً. وحتى منتقدي ترامب يتفقون يف 
يفرت�س برئي�س اأمريكي اأن يحتفظ برئي�س وكالة هامة يف اإدارته، بعدما 
تقدير  �شوء  واأب��دى  به،  التحكم  اأو  الرئي�س  تقوي�س  اأن��ه عمل على  يتاأكد 
يف ق�شايا هامة.  اأخطاء متعمدة..وتورد الكاتبة قائمة بالأخطاء التي 

ارتكبها كومي عمداً ما يثبت اأن ترامب كان حمقاً يف عزله. 
اأمينه  فيهم  مبن  كومي،  عهد  يف  التحقيقات  مكتب  يف  عاملون  ك��ان   1-
العام، م�شوؤولني عن ت�شريبات لو�شائل الإعالم بهدف وا�شح لدعم هيالري 
كلينتون �شيا�شياً، اأو لإحلاق �شرر برتامب. ومن جانب اآخر، مل يك�شف الإف 

كان  ال��ذي  ماكالوف،  تريي  �شمنهم 
فريجينيا  ل��ولي��ة  ح��اك��م��اً  حينه  يف 

ويخ�شع لتحقيقات. 
يقول ماكابي اأنه اأطلع كومي يف   5-
وول  ل�شحيفة  ح�شا�شة  معلومات  بت�شريب  �شمح  اأنه  على   2016 اأكتوبر 
�شرتيت جورنال، قبل وقت ق�شري من النتخابات. وقد ك�شفت حتقيقات 
املفت�س العام يف وزارة العدل الأمريكية اأن الت�شريبات متت من اأجل خدمة 

م�شالح خا�شة ملاكابي يف خرق وا�شح ل�شيا�شة الإف بي اآي. 
�شهد كومي، بعد مدة ق�شرية من اإقالته من الإف بي اآي، باأنه �شرب   6-
�شيا�شي،  ه��دف  حتقيق  بهدف  تاميز  نيويورك  ل�شحيفة  �شرية  معلومات 

ولتعيني جمل�س خا�س من اأجل التحقيق مع ترامب.
الرئي�س  مع  وخا�شة  �شخ�شية  حم��ادث��ات  م�شمون  عن  كومي  ك�شف   7-

ترامب، كتلك املتعلقة مب�شاعر زوجته.
ترامب  الرئي�س  يكون  ل  اأن  لحتمال  بالإ�شارة  راأيها  املقال  كاتبة  وتختم 
اإذا كان  مطلعاً يف حينه على جميع تلك املعلومات، ولكن يف ما يتعلق مبا 
كومي هو ال�شخ�س املنا�شب لكي يراأ�س الإف بي اآي يف ظل الإدارة اجلديدة، 

فقد اأثبت ترامب اأن حد�شه كان �شائباً.

انتخاب رئي�س ارمينيا ال�ضابق رئي�ضا للوزراء 
•• يريفان-اأ ف ب:

�شركي�شيان  �شريج  ال�شابق  اأرمينيا  رئي�س  ام�س  الأرميني  الربملان  انتخب 
رئي�شا للوزراء يف خطوة �شتعزز قب�شته على ال�شلطة على الرغم من تظاهر 

الآلف يف يريفان احتجاجا على بقائه على راأ�س احلكم بالبالد.
ووافق الربملان على تر�شيح �شركي�شيان )63 عاما( لتويل املن�شب اجلديد 
ب�77 �شوتا مقابل معار�شة 17 �شوتا، وذلك بعد اأن انتهت وليته الرئا�شية 
الثانية والأخرية الأ�شبوع الفائت. و�شيظل �شركي�شيان على را�س ال�شلطة 
الد�شتوري يف  التعديل  منذ  الرئي�س فخرياً  بات من�شب  اأن  بعد  يف بالده 
2015 والذي جعل ارمينيا جمهورية برملانية يتوىل فيها رئي�س الوزراء 
ال�شلطة التنفيذية. وتوؤكد املعار�شة ان هذا التعديل هدف فقط اىل ابقاء 
�شريج �شركي�شيان، ال�شابط ال�شابق يف اجلي�س واملوايل لرو�شيا، يف احلكم. 
وكان توىل الرئا�شة منذ 2008 بعدما �شغل رئا�شة ال��وزراء بني 2007 
و2008. وال�شبوع املا�شي، اأدى رئي�س اأرمينيا اجلديد اأرمني �شركي�شيان 

اليمني، علما ان ل �شلة قرابة بينه وبني �شريج �شركي�شيان.

بي اآي عن معلومات كانت ت�شب يف �شالح ترامب، كما تثبت وقائع اأن كومي 
اأبلغ ترامب مراراً باأنه لي�س عر�شة لتحقيقات.

�شعى م�شوؤولون كبار عملوا حتت قيادة كومي لتطوير “خطة تاأمني”   2-
ت��ل��ك اخل��ط��ة ع��ن��د تطبيقها مبنع  ان��ت��خ��اب ت��رام��ب. وت��وح��ي  يف ح���ال مت 
م�شوؤولني من اإدارة ترامب من الطالع على ما كانوا يعملون عليه، هم اأو 

�شواهم يف وكالت ا�شتخباراتية اأمريكية، على مدار �شنني.
ل اإخطار الكونغر�س بخ�شو�س اكت�شاف  بات معروفاً اليوم اإن كومي اأجَّ  3-
الكمبيوتر  على  وج��د  كلينتون  لهيالري  اخلا�س  الربيد  اأن  اآي  بي  الإف 
ال�شخ�شي لأنتوين واير )الزوج ال�شابق لكبرية م�شاعدي كلينتون اآنذاك، 

هوما عابدين( قبيل النتخابات.
فرباير  يف  اختار  عندما  فيه،  م�شكوكاً  حكماً  اأو  انحيازاً  كومي  اأظهر   4-
اإدارت��ه. فقد �شمح ملاكابي  اأن��درو ماكابي ليكون الرجل الثاين يف   ،2016
اآي يف ما يتعلق مبوؤ�ش�شة كلينتون، وذلك  بامل�شاركة يف حتقيقات الإف بي 
من  كلينتون،  من  مقربني  من  �شخية  تربعات  ماكابي  زوج��ة  تلقي  رغ��م 



األربعاء   18   أبريل    2018  م   -   العـدد  12303  
Wednesday   18   April   2018  -  Issue No   12303

11

عربي ودويل

قالت وزارة اخلارجية الفرن�شية ام�س اإنه من املرجح ب�شدة اأن تكون 
ال�شورية  اأنه كيماوي يف دوما  اأدل��ة اختفت من موقع هجوم يعتقد 
م�شيفة اأنه يجب ال�شماح ملفت�شي الأ�شلحة الدوليني بدخول املوقع 
وفرن�شية  وبريطانية  اأمريكية  ق��وات  و�شنت  وف���وري.  كامل  ب�شكل 
�شربات جوية على �شوريا يف وقت مبكر يوم ال�شبت ردا على هجوم 
اأبريل ني�شان  ال�شابع من  ي��وم  �شام وق��ع يف دوم��ا  اأن��ه بغاز  ي�شتبه يف 
ال�شوري  الرئي�س  حكومة  على  م�شوؤوليته  ال��ث��الث  ال���دول  وتلقي 
ب�شار الأ�شد. وكان مفت�شون من منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية 
املوقع ولكن مل ي�شمح  لتفتي�س  املا�شي  الأ�شبوع  �شوريا  اإىل  �شافروا 
لهم بعد بدخول دوما الواقعة الآن حتت �شيطرة احلكومة ال�شورية 
بعد ان�شحاب مقاتلي املعار�شة منها. وقالت وزارة اخلارجية يف بيان 
“حتى اليوم ترف�س رو�شيا و�شوريا ال�شماح للمفت�شني بدخول موقع 
الهجوم«. وتابعت “من املرجح ب�شدة اأن تكون اأدلة وعنا�شر �شرورية 
الرجال  ع�����ش��رات  اإن  اإغ��اث��ة  منظمات  وت��ق��ول  امل��وق��ع«.  م��ن  اختفت 
املهم  “من  اخلارجية  وقالت  الهجوم.  يف  قتلوا  والأط��ف��ال  والن�شاء 
اأن ت�شتجيب �شوريا لكل مطالب منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية 
ب�شكل كامل وف��وري وب��دون عراقيل �شواء ك��ان الأم��ر زي��ارة املواقع 
اأو الإطالع على وثائق«. وذكر مندوب  اأو اإجراء مقابالت مع اأفراد 
وا�شنطن لدى منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية كينيث وارد خالل 

اجتماع للمنظمة يف لهاي اأن رو�شيا رمبا عبثت بالأدلة.

قال وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س اأم�س اإن دور اأملانيا يف عملية 
رو�شيا  م��ع  ات�شال  ق��ن��وات  ت��اأم��ني  يكون  اأن  يجب  ال�شورية  ال�شالم 
�شتكون �شرورية للتو�شل اإىل حل �شلمي للحرب الأهلية التي دخلت 
عامها الثامن. وجاءت ت�شريحات ما�س يف الوقت الذي ي�شتعد فيه 
احلرب  ب�شاأن  املحادثات  من  اأخ��رى  جلولة  غربيون  خارجية  وزراء 
�شتغيب عنها رو�شيا  التي  املقبل  الأ�شبوع  يف قمة تورونتو يف مطلع 

احلليف الدويل الأقوى للرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد.
املتحدة وبريطانيا  الوليات  اأملانيا �شربات �شاروخية �شنتها  واأيدت 
لقوات  م��زع��وم  ا�شتخدام  على  ردا  �شوريا  يف  اأه���داف  على  وفرن�شا 
احلكومة ال�شورية لأ�شلحة كيماوية لكنها تريد كذلك جتنب عزل 
ال�شديد يف العالقات. وقال ما�س خالل موؤمتر  رو�شيا رغم الفتور 
فريالند  كري�شتيا  الكندية  اخلارجية  وزي��رة  مع  برلني  يف  �شحفي 
“الهدف الذي ن�شعى اإليه يف وزارة اخلارجية هو اأن تظل اأملانيا طرفا 
اأن ميكننا الدور  “الهدف ... هو  مهما يف مبادرة ال�شالم«. واأ�شاف 
اأن نكون الطرف الذي يفتح نافذة احل��وار مع  الذي �شنقوم به من 
ال�شرتاكي،  الدميقراطي  احل��زب  يف  الع�شو  ما�س  ويقود  رو�شيا«. 
جتاه  مت�شددا  موقفا  العام،  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف  من�شبه  توليه  منذ 
وريثا  نف�شه  ي��رى  ال���ذي  ح��زب��ه  داخ���ل  انق�شام  اإىل  اأدى  مم��ا  رو�شيا 
يف  اأمل��ان��ي��ا  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�شوفيتي  الحت���اد  على  الن��ف��ت��اح  ل�شيا�شة 

�شبعينات القرن املا�شي.
 

مكان  اىل  الدخول  متنع  باأنها  الفرن�شية  التهامات  رو�شيا  رف�شت 
اىل  الغربية  ال��دول  ودع��ت  �شوريا  يف  املفرت�س  الكيميائي  الهجوم 

التوقف عن التالعب بالراأي العام” يف هذه الق�شية.
“من  زخ��اروف��ا  م��اري��ا  الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
با�شم منظمة  الفرن�شية  ملاذا تتحدث وزارة اخلارجية  الوا�شح  غري 
باإمكانهم  م�شاكل،  املفت�شون  واج��ه  اذا  الكيميائية.  ال�شلحة  حظر 
اأن ي�شرحوا هم بذلك. يف وقت �شابق من الثالثاء قالت احلكومة 
بالغوطة  الأدل��ة يف دوم��ا  ان تختفي  املرجح جدا  انه من  الفرن�شية 
ال�شرقية من املوقع قبل و�شول خرباء ال�شلحة. وو�شفت زخاروفا 
عمية  دعمت  رو�شيا  ان  وقالت  ج��دا  مفاجئة  باأنها  التهامات  تلك 
ان  م��ن  قلقهما  ع��ن  ول��ن��دن  وا�شنطن  م��ن  ك��ل  واع��رب��ت  التفتي�س. 
مو�شكو رمبا تعبث بالأدلة يف املوقع. وقالت زخاروفا “ندعو الدول 
الغربية التي �شاركت يف الق�شف غري امل�شروع على �شوريا بالتوقف 

عن التالعب بالراأي العام والتدخل يف عمل املنظمات الدولية«.

عوا�صم

باري�س

مو�سكو

برلني

النظام ي�ضتعد ملهاجمة اآخر 
جيب للمعار�ضة قرب دم�ضق 

•• بريوت-رويرتز:

اإن اجلي�س  اإقليمي موال للحكومة ال�شورية  قال قائد يف حتالف ع�شكري 
منطقة  اآخ���ر  على  لهجوم  متهيدا  ال��ث��الث��اء  ام�����س  الق�شف  ب���داأ  ال�����ش��وري 
جماورة  ومناطق  الريموك  خميم  وا�شتعادة  دم�شق.  قرب  �شيطرته  خارج 
على  كاملة  �شيطرة  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  �شتمنح  دم�شق  من  اجلنوب  اإىل 

العا�شمة ال�شورية كما �شتحكم قب�شته على ال�شلطة.
وظل خميم الريموك، وهو اأكرب خميم لالجئني الفل�شطينيني يف �شوريا 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  �شيطرة  حت��ت  ال��ع�����ش��ري��ن،  ال��ق��رن  منت�شف  م��ن��ذ 
الأمم  ف��اإن  ف��روا  �شكانه  اأغلب  اأن  من  الرغم  وعلى  ل�شنوات.  الإ�شالمية 

املتحدة تقول اإن الآلف ما زالوا هناك.
ل�شتعادة   2015 ع��ام  منذ  الرو�شية  اجل��وي��ة  ال��ق��وة  م��ن  الأ���ش��د  وا�شتفاد 
الأق���وى منذ  ه��و  ال��ذي جعله يف و�شع  الأم���ر  �شوريا  م��ن  م�شاحات كبرية 

ال�شهور الأوىل من احلرب الأهلية ال�شورية التي دخلت عامها الثامن.
األ���ف قتيل وج��ذب��ت قوى   500 اأك���رث م��ن  واأ���ش��ف��رت احل���رب ع��ن �شقوط 
اأول  املتحدة وبريطانيا وفرن�شا  الوليات  اإقليمية وعاملية لل�شراع. و�شنت 
الدول  ت�شفه  ما  ردا على  ال�شبت  يوم  الأ�شد  �شربات من�شقة �شد حكومة 
الثالث بهجوم بغاز �شام قتل الع�شرات من �شكان دوما اآخر مدينة ا�شتعادت 

احلكومة ال�شورية ال�شيطرة عليها يف الغوطة ال�شرقية.
لكنها  اإخ��الوؤه��ا م�شبقا  كان مت  اأه��داف  الغربية ثالثة  ال�شواريخ  ودم��رت 
مل تقدم �شيئا لتغيري دفة احلرب. وتوا�شل القوات ال�شورية املدعومة من 

رو�شيا هجومها بهدف ا�شتعادة ال�شيطرة على البالد باأكملها.

على ترامب فر�س العقوبات �شد نظام املاليل 

الواليات املتحدة باقية يف �ضوريا... لردع اإيران

تكمن امل�شكلة يف تعاون تركيا مع مو�شكو وطهران

اإيران ال االأ�ضد هي املع�ضلة االأ�ضا�ضية للغرب يف �ضوريا

�ضمت يف بيونغ يانغ غداة ال�ضربات يف �ضوريا

اأخبار ال�ضاعة: يف خندق واحد حلماية االأمن القومي العربي

 •• بيونغ يانغ-اأ ف ب:

غ�������داة ال���������ش����رب����ات الأم����ريك����ي����ة 
وال��ف��رن�����ش��ي��ة وال��ربي��ط��ان��ي��ة على 
دم�شق،  لنظ�������ام  ت��اب��ع��ة  م��واق��ع 
ال�ش�مالية  ك���وري���������������������������ا  ن���ظ���م���ت 
حا�ش��������دة  ���ش��ع��ب��ي��ة  اح���ت���ف���الت 
موؤ�ش�شها  مولد  ذك��رى  مبنا�شبة 
ا�شدار  ب��دون  �ش����������ونغ  اإي��ل  كيم 
الغربي������ة  ال���غ���ارات  ع��ل��ى  تعليق 
ان  اىل  القدمية،  حليفته������ا  على 
الثالثاء  الر�شمي  الع���الم  خ��رج 
ب��ان��ت��ق�����������اد خمفف  ع����ن ���ش��م��ت��ه 

لوا�شنطن.
ال�شربات،  على  اأي��ام  ثالثة  وبعد 
وب���ع���د ام���ت���ن���اع و����ش���ائ���ل الإع�����الم 
ال��ت��ع��ل��ي��ق، اتهمت  ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ن 
�شينمون”  “رودونغ  ���ش��ح��ي��ف��ة 
�شفحتها  يف  مقت�شب  م��ق��ال  يف 
با�شتخدام  وا���ش��ن��ط��ن  الأخ������رية 

اجلزيرة الكورية.
ال�شمايل  الكوري  الزعيم  ويعقد 
رئي�س  م��ع  ق��م��ة  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
اإين  ج��اي  م��ون  اجلنوبية  ك��وري��ا 

يلتقي  اأن  ق��ب��ل  امل��ق��ب��ل،  الأ���ش��ب��وع 
امل����ق����ب����ل على  ال�������ش���ه���ر  ت�����رام�����ب 

الأرجح.
الر�شمية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وب��ات��ت 
ب�شكل  متتنع  ال�شمالية  الكورية 
اأك��رث من �شهر عن  �شبه ت��ام منذ 
للبالد،  ال��ن��ووي��ة  ال���ق���درات  ذك���ر 
العادة  مل���ا درج����ت ع��ل��ي��ه  وخ���الف���ا 
الع�شكرية  ال��ت��دري��ب��ات  تقابل  مل 
ب���ني �شيول  امل�����ش��رتك��ة  ال�����ش��ن��وي��ة 
ب�شيل  ال����ع����ام  ه�����ذا  ووا����ش���ن���ط���ن 
م��ن الن��ت��ق��������������ادات ال��غ��ا���ش��ب��ة من 

ال�شمال.
ال�شحافيني  ع����ل����ى  وي����ح����ظ����ر 
الأج���ان���ب ال��ذي��ن ي����زورون كوريا 
مو�شوع  اإىل  التطرق  ال�شمالية 
ال��ع��الق��ات ب��ني ب��ي��ون��غ ي��ان��غ وكل 

واجلنوب،  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن 
الكورية  الع�شكرية  الربامج  واإىل 
ال�شمالية التي تعترب عادة م�شدر 
اعتزاز وطني وقلما تثري اجلدل.

الأكادميية  يف  الأ����ش���ت���اذ  اأو����ش���ح 
كوريا  يف  الوطنية  الدبلوما�شية 
اأن  ووك  ه���ي���ون  ك��ي��م  اجل��ن��وب��ي��ة 
الإدلء  ح��ال��ي��ا  ي���ود  ل  “ال�شمال 
بت�شريحات تثري ا�شتياء الوليات 

املتحدة«.
اأن  “تريد  ي��ان��غ  بيونغ  اأن  وت��اب��ع 
جتعل من ال�شعب على الوليات 
املتحدة اأن تعدل عن احلوار وتعود 
على  ال��ق��ائ��م  املت�شدد  خطها  اإىل 
العقوبات واخليارات الع�شكرية”. 
خالفا  ف����ان  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
دبلوما�شيا حول �شوريا قد يعرقل 
املحادثات اجلارية لتحديد مكان 
وزم����ان وج����دول اأع��م��ل ق��م��ة بني 

كيم وترامب.

اأما اليوم، في�شري خرباء املنطقة 
يقوم  امل��ع��زول  البلد  ه��ذا  اأن  اإىل 
اأي  لتفادي  وي�شعى  ت��ودد  بحملة 
�شجال يف ظل تقارب جار يف �شبه 

لتنفيذ  ذري��ع��ة  الإره���اب  مكافحة 
هذه العملية.

ويتباين رد الفعل الفاتر هذا مع 
يانغ قبل عام  بيونغ  نربة خطاب 
�شوريا  على  اأمريكية  �شربة  بعد 
ترامب،  دونالد  الرئي�س  بها  اأم��ر 
ب�”عمل  ال�������ش���م���ال  ن�����دد  ع���ن���دم���ا 
ال��ق��ب��ول به”  ع�����دواين ل مي��ك��ن 
مرة”  م��ل��ي��ون  م��ن  “اأكرث  ي��ث��ب��ت 
اأنها على حق مبوا�شلة برناجمها 

النووي.
على  ال��ف��رتة  تلك  التوتر يف  ك��ان 
ب�شل�شلة  ال�شمال  قيام  بعد  اأ�شده 
وقد  ال�شاروخية.  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
اع����ت����ربت ال�������ش���رب���ة الأم���ريك���ي���ة 
ل�شوريا حتذيرا موجها اإىل بيونغ 

يانغ.

اإىل  دول��ة   23 فيه  ت�شارك  وتنوعها حيث  املنخرطة  القوات  اأو  امل�شاركة  ال��دول 
اأقوى ع�شرة جيو�س يف العامل كما ت�شارك  اأربع من  جانب ال�شعودية من بينها 
الع�شكرية من قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي  القطاعات  فيه خمتلف 
الأمنية  القوات  من  وغريها  ال�شامل  التدمري  واأ�شلحة  ا�شرتاتيجية  واأ�شلحة 
وال�شرطية. و تابعت الن�شرة - ال�شادرة عن مركز المارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية - انه من حيث امل�شتوى ميثل التمرين حمطة مهمة بل ونوعية 
لكت�شاب اخلربات الفنية وتطوير القدرات وي�شتهدف رفع اجلاهزية الع�شكرية 
ال��ظ��روف وحت��دي��ث الآل��ي��ات والتدابري  امل�����ش��ارك��ة يف خمتلف  ل��ل��دول  والأم��ن��ي��ة 
والتكامل  والتعاون  التن�شيق  وتعزيز  والع�شكرية  الأمنية  لالأجهزة  امل�شرتكة 
املنطقة حيث  وال�شتقرار يف  الأم��ن  وذل��ك حلفظ  امل�شرتك  والأمني  الع�شكري 
ت�شتخدم فيه اأحدث التقنيات الع�شكرية يف العامل. و اأ�شارت اىل انه فيما يتعلق 
بالتوقيت فالتمرين مهم جداً لأنه: اأوًل ياأتي واملنطقة متر بتطورات �شيا�شية 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة ان مترين “درع اخلليج امل�شرتك 1” الذي دام �شهراً 
الول  اأم�س  واختتم  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شرقية  املنطقة  يف  كاماًل 
�شعود ملك  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  بح�شور خادم احلرمني 
اململكة العربية ال�شعودية و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
والتوقيت  وامل�شتوى  امل�شاركة  ال��ق��وات  حجم  حيث  م��ن  ك��ب��رية  اأهمية  يكت�شب 
وكذلك الظروف والدللت. واأ�شافت الن�شرة يف افتتاحيتها بعنوان “يف خندق 
واحد حلماية الأمن القومي العربي” ان “درع اخلليج امل�شرتك 1” من حيث 
عدد  حيث  من  �شواء  املنطقة  يف  الع�شكرية  التمارين  اأ�شخم  من  يعد  احلجم 

واأمنية مت�شارعة ورمبا غري م�شبوقة، حيث تنت�شر العديد من بوؤر ال�شراعات 
الع�شكرية واحلروب الأهلية، ف�شاًل عن خماطر اجلماعات الإرهابية املتوا�شلة.. 
وثانياً يتزامن مع القمة العربية التي اختتمت اأعمالها اأول من اأم�س يف الظهران 
يف ال�شعودية حيث دعت اإىل �شرورة تعزيز التن�شيق والتعاون العربي للتعامل مع 
الع�شكرية  القدرات  تعزيز  ولعل  العربي  القومي  الأم��ن  تواجه  التي  التحديات 
اأهم املجالت التي يجب  واجلاهزية القتالية للجيو�س العربية وال�شديقة من 
اأن حتظى بالهتمام يف املرحلة الراهنة.. فما تواجهه املنطقة من حتديات اأمنية 
غري م�شبوقة يتطلب تعاوناً بل ورمبا حتالفات ع�شكرية جديدة خا�شة يف ظل 
حالة ال�شبابية التي تتميز بها العالقات الدولية والتي ي�شعب معها العتماد 
على الآخرين اأو التحالفات اخلارجية القائمة حلماية م�شالح الدول وال�شعوب 
العربية وو�شع حد للتدخالت اخلارجية التي ت�شتهدف الأمن القومي العربي 
بل واأ�شبحت متثل تهديداً لتما�شك ورمبا وجود بع�س الدول العربية. و لفتت 

الن�شرة اىل انه من حيث الدللت فال �شك اأن للتمرين ر�شائل مهمة للجميع 
الإمارات  ال�شعودية ودولة  العربية  اململكة  راأ�شها  املنطقة وعلى  اأن دول  مفادها 
العربية املتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي اأمام ما تتعر�س له املنطقة من عدوان 
اأكد  وق��د  واإره��اب��ي��ة..  متطرفة  جماعات  اأو  تو�شعية  ق��وى  قبل  م��ن  وا�شتباحة 
ال�شعودية  “اململكة العربية  اأن  اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
الأمن  لتهديد  حم���اولت  اأي  مواجهة  يف  منيعاً  اإ�شالمياً  عربياً  ح�شناً  متثل 
�شعوب  مبقدرات  العبث  اأو  العربية  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  اأو  الإقليمي 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة تقف دائماً  داً على  املنطقة ومكت�شباتها م�شدِّ
يف خندق واحد اإىل جانب اململكة واأن التحالف الإماراتي-ال�شعودي هو حتالف 
والعمل  املتباَدل  والح��رتام  التفاهم  من  �شلبة  وقواعد  ثابتة  اأ�ش�س  على  يقوم 
امل�شرتك من اأجل تعزيز الأمن وال�شتقرار الإقليميني و�شيانة مرتكزات الأمن 

القومي العربي يف مواجهة اأي خماطر اأو تهديدات«.

�شمان  يحاول  ال��ذي  هو  اأردوغ���ان  اأن  الثالث  الغربية 
اإطار حمادثات جنيف، رغم  اأ�شتانة �شمن  اإبقاء عملية 
وي�شيف  رو���ش��ي��ة.  �شمنية  وا���ش��ت��ج��اب��ة  اإي����ران  مم��ان��ع��ة 
الكاتب اأنه مت اإبالغ تركيا �شلفاً بالهجمات ال�شاروخية 
الأخرية �شد �شوريا، وكانت اأنقرة من اأول الدول التي 

دعمتها. 
ويختم كاتب املقال راأيه بالإ�شارة اإىل اأن الأ�شد ل ي�شكل 
جلريانه  وت��ه��دي��دات��ه  للغرب،  بالن�شبة  ك��ربى  م�شكلة 
الإي���راين بحد  الوجود  اإن��ه  واإ�شرائيل حم��دودة.  لبنان 
للحرب  نتيجة  تو�شع  وال���ذي  ول��ب��ن��ان،  ���ش��وري��ا  ذات���ه يف 
بالن�شبة  ي�شكل م�شكلة كربى  ما  ال�شورية، هو  الأهلية 

اإيران وحر�شهم  ا�شتعداد لحت�شان ماليل  لي�شوا على 
الثوري. 

حتالف تكتيكي ولي�س ا�شرتاتيجي
اأن رو�شيا تعطى  اإىل  “نيويورك بو�شت”  وي�شري مقال 
مبا  ق��وي��اً  لي�س  اإي����ران  م��ع  حتالفها  اأن  اإىل  تلميحات 
واحتجاج  اإ�شرتاتيجي،  ل  تكتيكي  حتالف  فهو  يكفي، 
اجلمعة  ي��وم  ال�شاروخية  ال�شربة  على  ب�شدة  رو�شيا 
املا�شي واإر�شالها بع�شا من قواتها اجلوية اإىل القواعد 

الع�شكرية الإيرانية ُيعد م�شاألة تكتيكية. 
الهجوم،  قبل  رو�شيا  ح��ذرن��ا  “لكننا  ال��ب��اح��ث:  وي��ق��ول 
تخبط  اأن  فكرة  مع  التعاي�س  اإىل  م�شطرين  و�شنكون 
اأوب����ام����ا ق���د م��ن��ح رو���ش��ي��ا ال��ف��ر���ش��ة ل��ت��اأ���ش��ي�����س قاعدة 
الناحية  وم��ن  املتو�شط�.  البحر  على  دائ��م��ة  ع�شكرية 
يف  رو�شيا  ت�شرع  لكي  ح��ان  الوقت  لعل  ال�شرتاتيجية، 

التفاو�س مع الوليات املتحدة«. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأمريكا وبريطانيا وفرن�شا غارات  بعد �شاعات من �شن 
ع�شكرية م�شرتكة �شد �شوريا يف 14 اإبريل، و�شل خرباء 
من منظمة حظر الأ�شلحة الكيماوية OPCW لبدء 
اأ�شلحة  اأن  عملهم يف مدينة دوما ال�شورية، حيث ي�شاع 

كيماوية ا�شتخدمت يف الأ�شبوع الأخري. 
واأ�شار مراد يتكني، كاتب �شيا�شي يف �شحيفة “حريت” 
التحقق  ك��ان  املهمة  تلك  من  الهدف  اأن  اإىل  الرتكية، 
م��ن ا���ش��ت��خ��دام ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري لأ�شلحة ك��ي��م��اوي��ة، يف 
هجومه على بلدة كانت ت�شيطر عليها تنظيمات �شورية 
 OPCW معار�شة. كما كان الهدف من زيارة فريق
ثبت  ح��ال  يف  الكيماوية  امل��واد  تلك  نوعية  عن  الك�شف 

ا�شتخدامها. 
الأ�شلحة  امل�����ش��ك��ل��ة يف  ت��ك��م��ن  ي��ت��ك��ني، ل  ول��ك��ن، ح�����ش��ب 
الكيماوية، وح�شب. فقد كان تعداد �شكان �شوريا قرابة 
عام  يف  الأهلية  احل��رب  ان���دلع  قبل  ن�شمة  مليون   22
اإن  الإن�شان  حلقوق  مراقبون  يقول  وال��ي��وم،   .2011
الأمم  وح�����ش��ب  ق��ت��ل��وا.  �شخ�س  األ����ف   500 م��ن  اأك����رث 
 6 ح��وايل  ه��رب  الإن�����ش��ان،  حلقوق  ومراقبني  املتحدة، 
5 ماليني،  ون��زح قرابة  �شوريا،  ماليني �شخ�س خ��ارج 
هدمت  بعدما  اأخ���رى،  �شورية  م��دن  يف  حالياً  يقيمون 
���ش��وري��ا ميداناً  ب�����ش��ب��ب احل�����رب. واأ���ش��ب��ح��ت  م��ن��ازل��ه��م 

حلروب الوكالة لقوى اإقليمية ودولية.
الذي مت يف  الهجوم  اإذا كان  املقال عما  ويت�شاءل كاتب 
�شد  �شواريخ   105 اأطلق خالله  وال��ذي   ، اإبريل   14
اأ�شلحة كيماوية،  مواقع �شورية، ي�شتبه باحتوائها على 
وكلف ما يقدر ب� 240 مليون دولر، كان مبثابة حتذير 
لتجاوزات  “كفى  ق��ال��ت:  غربية  دميقراطيات  وجهته 

اإن�شانية«. 
وح�����ش��ب ي��ت��ك��ني، ل���دى زع��م��اء ال����دول ال��غ��رب��ي��ة الثالث 

الأع�����ش��اء يف جم��ل�����س الأم����ن ال�����دويل، وال���ذي���ن ق���ادوا 
ت��رام��ب وت��ريي��زا م���اي واإميانويل  ال��ه��ج��م��ات، دون��ال��د 
وجدوا،  وقد  الداخلية.  ال�شيا�شية  م�شاكلهم  ماكرون، 
و�شط �شعوبات يواجهونها داخل بلدانهم، عدواً ممثاًل 

برئي�س عربي “يقتل �شعبه بدعم رو�شي واإيراين«. 
ت�شكل  ال�شلطة  يف  ف��راغ��اً  واإي�����ران  رو���ش��ي��ا  م���الأت  ف��ق��د 
�شوريا عرب  اإي��ران  ودخلت   .2013 ع��ام  بعد  تدريجياً 
حر�شها الثوري، وحزب اهلل وميلي�شيات �شيعية، ورو�شيا 
�شوريا، وبتو�شيع تواجدها  الع�شكري مع  عرب حتالفها 

الع�شكري، منذ عام 2015. 
اأن����ه، يف ال��وق��ت ذات����ه، كانت  وي�����ش��ري ك��ات��ب امل��ق��ال اإىل 
�شد  الع�شكرية  حملتها  بوقف  تركيا  تطالب  اأم��ري��ك��ا 
وحدات حماية ال�شعب YPG �شريكتهم على الأر�س، 
الكرد�شتاين  ال��ع��م��ال  ال�����ش��وري حل���زب  وه���ي الم���ت���داد 
اإن تلك احلملة ت�شتت جهود  املحظور)PKK(، قائلة 
احل���رب �شد داع�����س. ل��ك��ن، ي�����ش��األ ال��ك��ات��ب، األ يحرف 
الأنظار عن احلرب �شد  ال�شوري  النظام  على  الهجوم 

داع�س؟ 
بالن�شبة  الرئي�شية  امل�شكلة  تكمن  ق��د  يتكني،  وح�شب 
للقوى الغربية يف روؤية تركيا، �شريكها يف الناتو، تتعاون 
مع رو�شيا واإي��ران يف �شوريا، و�شط جتاهل وغياب تلك 

 .PKK القوى عن حرب ت�شنها تركيا �شد
وعند هذه املرحلة، ي�شتعيد كاتب املقال، �شوؤاًل طرحه 
يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  جلنة  ع�شو  مينينديز،  ب��وب 
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي خالل �شهادته يف 11 اإبريل. 
فقد �شاأل: “اأين نحن من هذه ال�شورة؟”، يف اإ�شارة اإىل 
�شورة جتمع الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان مع 
ح�شن  والإي���راين  بوتني،  فالدميري  الرو�شي،  نظرييه 
اأنقره للبحث يف  اإبريل يف   4 اأثناء لقائهم يف  روح��اين، 

م�شتقبل �شوريا.
القوى  ت��درك جيداً  ليتكني،  اأخ��رى، ووفقاً  وم��ن جهة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

“نيويورك  �شحيفة  يف  باكلي،  اإت�س  اإف  الباحث  كتب 
اأن الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد كان ي�شتحق  بو�شت”، 
�شده  �شنتها  التي  الناجحة  الثالثية  اجلوية  ال�شربة 
ل�شتخدامه  وف��رن�����ش��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اأن هذه  ول��ك��ن، م��ع  ال��ك��ي��م��اوي��ة ���ش��د �شعبه.  الأ���ش��ل��ح��ة 
دون��ال��د ترامب  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��رب��ة منحت 
يزال  اإذ ل  ذات��ه��ا؛  ح��د  لي�شت مهمة يف  ان��ت�����ش��اراً، فهي 
هناك غمو�س حيال الدور الأمريكي يف ال�شراع الأو�شع 
وراء  احلقيقي  ال�شبب  اإزاء  وكذلك  ال�شورية  باحلرب 

وجود 5000 جندي اأمريكي يف �شوريا. 
بداأ  �شوريا  يف  الأم��ري��ك��ي  التدخل  اأن  الباحث  ويو�شح 
باراك  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  للرئي�س  “م�شوؤوم”  ب��ق��رار 
ال�����ش��وري��ة يف جهودها  امل��ع��ار���ش��ة  اأوب����ام����ا مب�����ش��اع��دة 
الباحث  يعتربه  ال��ذي  الأم��ر  الأ���ش��د،  بنظام  لالإطاحة 
ن��وع��اً م��ن ال��ف�����ش��ل، ول��ك��ن ت��ل��ك امل��ه��م��ة و���ش��ع��ت يف وقت 
الإره��اب��ي وغريه  داع�س  تنظيم  لت�شمل حماربة  لح��ق 
من التنظيمات املتطرفة التي ن�شاأت اأ�شا�شاً نتيجة قرار 

اأوباما الن�شحاب ب�شكل متهور من العراق. 
وي��ع��ت��رب ال��ب��اح��ث اأن الن��ت�����ش��ار ع��ل��ى داع�����س ق��د حتقق 
اإىل حد كبري، ولذلك ل مربر للوجود  ب�شكل متكامل 
قد  ترامب  اإدارة  اأن  كما  املنطقة،  يف  القوي  الع�شكري 
�شوريا  يف  النظام  تغيري  على  اإ�شرارها  ع��دم  اإىل  ملحت 
نظام  تغيري  حم��اول��ة  اأن  ح��ي��ث  الأ����ش���د؛  وح�شية  رغ���م 

الأ�شد لي�شت �شاأناً اأمريكياً. 

عدو اإيديولوجي تو�شعي 
الع�شكري  للوجود  الرئي�شي  ال�شبب  اأن  الباحث  وي��رى 
بعد  اإي���ران، خا�شة  ب��ردع  يتمثل  املنطقة  الأم��ري��ك��ي يف 

اأن عمدت طهران اإىل حتويل �شوريا اإىل “دولة دمية” 
دولة  ل  اإي��ران��ي��ة  مقاطعة  وك��اأن��ه��ا  عميلة”  “دولة  اأو 
املوالية لل�شيعة  العراق، وافقت احلكومة  م�شتقلة. ويف 
فيلق  لنقل  وبغداد  �شريع بني طهران  على فتح طريق 
اإىل  وبخا�شة  الأو���ش��ط،  ال�شرق  عرب  الإي���راين  القد�س 

لبنان الذي تدخل حكومته يف �شراكة مع حزب اهلل. 
وي�شف الكاتب اإيران باأنها مثل الحتاد ال�شوفيتي قبل 
اأن  اإىل  اإذ ت�شعى  اإيديولوجي تو�شعي”،  “عدو  �شقوطه 
اأن  الأو�شط بعد  ال�شرق  اإقليمياً مهيمناً يف  تكون لعباً 
انت�شرت خمالبها يف اأمريكا الالتينية. ويف اليمن، يعمد 
اإىل �شن هجمات �شاروخية  اإي��ران(  احلوثيون )وك��الء 
يف  اهلل  ح��زب  ي�شعى  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  ال�شعودية،  �شد 
لبنان اإىل تدمري اإ�شرائيل.  ويلفت الباحث اإىل اأن اإدارة 
ترامب تتخذ مواقف معاك�شة ل�شيا�شات اأوباما الكارثية 
يف املنطقة، ومنها رف�س امل�شادقة على التفاق النووي 
وتعزيز العالقات مع الدول العربية الراغبة يف ال�شالم 
مع اإ�شرائيل، حيث اأن ذوبان اجلليد هو انت�شار يتجاهله 

البع�س بالن�شبة اإىل �شيا�شة ترامب اخلارجية. 

ا�شتياء من غطر�شة اإيران
وزنها،  يفوق  مب��ا  تقاتل  اإي���ران  اأن  اإىل  الباحث  وي��ن��وه 
تواطوؤ  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  خططها  حتقيق  ويتطلب 
اأن  ت��رغ��ب يف  ب��غ��داد  اأن  ال���ع���راق، ول��ك��ن لي�س وا���ش��ح��اً 
احلكومة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  ط��ه��ران؛  عليها  تهيمن 
الوطنية العراقية يهيمن عليها ال�شيعة الذين كانوا يف 
املا�شي على عالقة وطيدة باإيران، فاإن ا�شتياء احلكومة 
غطر�شة  اإزاء  ال���راه���ن  ال���وق���ت  يف  ي��ت��زاي��د  ال��ع��راق��ي��ة 
ويف  العراق.  من  ال�شيعية  الأج��زاء  يف  حتى  الإيرانيني 
ما يتعلق بالنتخابات الربملانية املقرر تنظيمها خالل 
الناخبني  اأن  الباحث  يعتقد  ال��ع��راق،  يف  املقبل  ال�شهر 

YPG/ ل��ق��وات الأم��ري��ك��ي  ال��دع��م  وي��ب��دو  لإ�شرائيل. 
لال�شتخبارات  تقييم  رغ��م  متماثالن،  وهما   PKK
ذلك،  باأنهما غري  الأخ��ري،  الأمريكية �شدر يف فرباير 
بتنظيم  الهزمية  لإحل���اق  ولي�س  اإي���ران  ل��دح��ر  خ��ط��وة 

داع�س. 
وي����درك ك��ل م��ن ت��رك��ي��ا ورو���ش��ي��ا اأن ال��ه��دف احلقيقي 
اإي��ران ووجودها يف �شوريا. ول �شك  احلايل للغرب هو 
يف اأن فر�س حل �شيا�شي يف �شوريا، عرب جنيف، �شيكون 
منا�شباً ل لل�شوريني الراغبني بالعي�س يف �شالم داخل 
وال��دول عرب  ال�شعوب  مناطقهم فح�شب، بل لعدد من 

املنطقة.  

ل �شعبية لنظام املاليل 
ب�شعبية  يحظى  ل  الإي���راين  النظام  اأن  املقال  وي�شيف 
كبرية داخل بالده، كما يت�شح من احتجاجات ال�شوارع 
يف عامي 2009 و2017 التي اندلعت نتيجة �شخط 
ال�شعب الإي��راين من تبديد ث��روات البالد يف احلروب 
خط  حت���ت  ال�����ش��ك��ان  ن�����ش��ف  ي��ع��ي�����س  بينم�����ا  الأج��ن��ب��ي��ة 

الفقر. 
الباحث  يح�س  بو�شت”،  “نيويورك  مقال  ختام  ويف 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على فر�س العقوبات 
 12 �شد نظام املاليل وعدم توقيع التفاق النووي يف 
وال�شلع  النفط  ببيع  للماليل  ي�شمح  الذي  املقبل  مايو 
الأخرى يف الأ�شواق الدولية. فقد ارتكزت هذه ال�شفقة 
ب�شكل  ت�شاهم  “�شوف  اأنها  مفادها  رئي�شية  فكرة  على 
والدوليني”،  الإقليميني  والأم���ن  ال�شالم  يف  اإيجابي 
تاأثري  عن  اأ�شفر  الإي��ران��ي��ة  الإمربيالية  متويل  ولكن 

معاك�س لذلك.  
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العراق يحكم باملوؤبد على داع�ضية فرن�ضية 
•• بغداد-اأ ف ب:

املوؤبد  بال�شجن  حكما  الثالثاء  ام�س  العراقية  اجلنائية  املحكمة  اأ�شدرت 
اىل  بالنتماء  اإدان��ت��ه��ا  بعد  بوطوطعو  جميلة  الفرن�شية  اجل��ه��ادي��ة  بحق 
تنظيم داع�س الإرهابي خالل حماكمة جرت يف بغداد حيث ادعت باأن زوجها 
خدعها. حكمت حماكم بغداد منذ بداية العام احلايل، على اكرث من 280 
ال�شجن م��دى احل��ي��اة، ح�شبما ذكر  او  ب��الإع��دام  الأج��ان��ب  من اجلهاديني 
م�شدر ق�شائي لفران�س بر�س. وقالت الفرن�شية من اأ�شل جزائري البالغة 
من العمر 29 عاما يف املحكمة، “كان زوجي مغني راب عندما تزوجنا ومل 
اأعرف به جهاديا ال عندما و�شلنا اىل تركيا يف �شفرة �شياحية ملدة اأ�شبوع«. 
وتابعت لدى و�شولنا “اأت�شل �شخ�س يدعى القرطبي بزوجي و�شمعتهما 
يتحدثان عن املغادرة اإىل �شوريا والعراق”، وتابعت على الفور، حب�شوين يف 

قبو مع طفلي عبد اهلل وخديجة . واأ�شافت “قال يل زوجي ل اأريد �شماعك 
بعد الآن واأجربين على البقاء يف هذا القبو«.

وقالت بوطوطعو وهي تقف داخل قف�س التهام اخل�شبي، مرتدية �شرتة 
زهرية اللون وو�شاحا بنيا، اإنها من اأ�شل جزائري و”اعتنقت ال�شالم بعد 

اأن كنت م�شيحية بعد ان اأقنعتني اأم زوجي بارتداء احلجاب«.
قتل ولدها عبد اهلل قبل �شنة جراء ق�شف القوات العراقية �شد اجلهاديني 
الذين ا�شتولوا على املو�شل يف 2014. وقالت قبل وفاته، كنت اأزن 122 

كيلوغراماً، اليوم وب�شبب حزين، ل اأزن �شوى 47«.
نف�شها  قدمت  التي  ال�شابة  ه��ذه  القا�شي  �شاأل  ا�شتجوابها،  يف  البدء  قبل 
لديها  ك��ان  اذا   ،1989 ع��ام  ول���دت  م��ن��زل  رب��ة  اأن��ه��ا  على  العربية  باللغة 
من  بانها  ق��ال��ت   ، القا�شي  اىل  ر�شالة  بتقدمي  ب��دوره��ا،  ق��ام��ت  حم��ام��ي. 
والدتها توؤكد ان لديها حمامياً فرن�شياً يدعى مارتن براديل، لكنها مل تكن 

اأم ل خالل اجلل�شة. وقام حاجب املحكمة مبناداة  اإذا كان موجودا  تعرف 
املحامي الفرن�شي ثالث مرات بال�شم لكن دون رد، لذلك قررت املحكمة 
انتداب حمام على نفقة املحكمة اأكد ان بوطوطعو اأ�شُتغفلت من قبل زوجها 
وطالب بالإفراج عنها. ووجه القا�شي لها ال�شوؤال “هل ان�شممت اإىل داع�س 
مع زوجك حممد ن�شر الدين وطفليكم ؟” فردت بانها فعلت ذلك رغماً 
عن اإرادتها. وكررت قولها زوجي اأجربين وتابعت “خالل الأ�شهر الع�شرة 
التي اأم�شيتها يف العراق، مل اأر زوجي الذي كان يق�شي الوقت خارج املنزل«. 
وقالت ان “زوجها قتل يف املو�شل وقام جرياننا بنقلي مع طفلي اىل تلعفر 
التي كانت  الكردية  الب�شمركة”  �شلمت نف�شي مع جارتنا اىل قوات  حيث 

منت�شرة يف مناطق وا�شعة يف �شمال حمافظة نينوى حيث تقع تلعفر.
واأط��ف��ال جهاديني يف  اأخ��ري��ات  ن�شاء  ذل��ك مع  بعد  ال�شيدة  ه��ذه  احتجزت 

مع�شكر تلكيف.

برلني تداهم منازل نازيني جدد 
 •• برلني-رويرتز:

قال ممثلو ادعاء ام�س الثالثاء اإن ال�شلطات الأملانية داهمت 
اجلدد  النازيني  من  باأنهم  تتهمهم  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة  منازل 
وت�شتبه يف �شعيهم للح�شول على اأ�شلحة وذخرية ومتفجرات 

ملهاجمة خ�شوم �شيا�شيني.
اأملانيا  ���ش��م��ال  م���واق���ع يف  امل���داه���م���ات يف  ال�����ش��ل��ط��ات  ون���ف���ذت 
وا���ش��ت��ه��دف��ت جم��م��وع��ة ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه��ا ا���ش��م )الن�شر 
اأن�شطة  اإزاء  م��ت��زاي��د  بقلق  ال�شلطات  وت�شعر  ال�����ش��م��ايل(. 
ح��رك��ات ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف م��ث��ل ح��رك��ة )م��واط��ن��ي الرايخ( 
�شرعية وت�شر على  باأملانيا احلديثة كدولة  التي ل تعرتف 
اأن الرايخ الأملاين ما زال قائما رغم هزمية اأملانيا النازية يف 

احلرب العاملية الثانية.

تتعلق  ــا،  ــي ــم ــش ر�   
بالن�شبة  املــ�ــشــالــة 
مبحاربة  ملــو�ــشــكــو 
ـــة  ـــدول ــم ال تــنــظــي
ويف  الإ�ـــشـــالمـــيـــة. 
ـــاإن هذا  ف الـــواقـــع، 
الــــعــــمــــل يـــخـــّلـــف 
هناك  باأن  انطباعا 
رغبة يف اإنقاذ نظام 

ب�شار الأ�شد.

  وبني الروؤية املركزية الغربية للنزاع، 
فاإن  للكرملني،  احلكومية  والدعاية 
اأ���ش��ب��اب ال��وج��ود ال��رو���ش��ي يف احلرب 
بالو�شوح  دائ���م���ا  ل��ي�����ش��ت  ال�������ش���وري���ة 

الكايف.
   بعد م��رور عقد م��ن الن��ك��ف��اء على 
�شقوط  اأع��ق��اب  يف  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة 
رو�شيا  ع����ادت  ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  الحت�����اد 
ال���ت���دخ���ل  اإىل  ب�����وت�����ني  ف�����الدمي�����ري 
من  تاريخها،  عن  امل��وروث  الع�شكري 
ال�شوفياتي.  الحت���اد  اإىل  القيا�شرة 
ان عمالق و�شط اآ�شيا يالحق يف هذا 

ال�شراع اأهدافا متعددة: 

ترى رو�شيا نف�شها احلامية    -  1
مل�شيحيي ال�شرق

ل��ت��ربي��ر ت��ورط��ه��م يف احل����رب، ي�شري 
املعلق  التهديد  اإىل  بانتظام  ال��رو���س 
ففي  ال�شرق.  م�شيحيي  روؤو����س  على 
باملائة   9 اإىل   7 م��ن  يعترب  ���ش��وري��ا، 
من ال�شكان م�شيحيني. وح�شب املوؤرخ 
“�شوريا:  كتابه  يف  بي�شون  فريدريك 
ما هو الرهان بالن�شبة لرو�شيا”، فان 
الكرملني  بها  يتمثل  ال��ت��ي  الكيفية 
وال���ب���ط���ري���رك���ي���ة الأرث���وذك�������ش���ي���ة يف 
رو�شيا  م��ن  “جتعل  دوره��م��ا  مو�شكو 
احلامي التقليدي لالأقليات امل�شيحية 

يف العامل العربي«.

ــاديــة  القــتــ�ــش ــح  ــال ــش ــ� امل  -  2
لكنها  مهمة  �شورية  يف  الرو�شية 

غري حا�شمة
م��ي��ن��اء طرطو�س،  ���ش��وري��ا  ت�����وؤوي     
لل�شفن  ال��وح��ي��دة  البحرية  ال��ق��اع��دة 

جانبية”  “فوائد  ف���اك���ون.  اإي��زاب��ي��ل 
ا�شيبت بخيبة اأمل ح�شب الباحثة: مل 
يتم رفع العقوبات، بل ابعد من ذلك، 

مل ين�س الغرب امللف الأوكراين.

5 - رو�شيا تخ�شى تغيري النظمة 
يف جمال نفوذها

ثمن:  ب���اأي  جتنبه  يجب  �شيناريو     
بالن�شبة  ل��ل��ن��ظ��ام.  امل��ف��اج��ئ  ال��ت��غ��ي��ري 
ت�شكل  ب��ي��ت��ون،  ف���ري���دري���ك  ل���ل���م���وؤرخ 
مو�شكو  معركة  ح�شان  امل�شالة  ه��ذه 
اإيزابيل  وتوؤكد  ال�شوري.  ال�شراع  يف 
فان  لرو�شيا،  بالن�شبة  ذل��ك:  ف��اك��ون 
تغيري  عملية  جم���ددا  يبا�شر  ال��غ��رب 
اأن��ه��ا تعر�شت  ان��ه��ا تعترب  ن��ظ��ام، مب��ا 
�شنوات:  ط��ي��ل��ة  ذل����ك  م���ن  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة 
واأوكرانيا  ج��ورج��ي��ا  امل��ل��ون��ة  ال��ث��ورات 
البي�شاء،  ورو���ش��ي��ا  وق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان، 
وهذه  وليبيا..”  وال���ع���راق،  ول��ب��ن��ان، 
الغرب،  دور  ث��ب��ت  ح��ي��ث  الأح��������داث، 
اأبعدت هذه البلدان عن جمال النفوذ 
الباحثة قائلة:  وت��ت��اب��ع  ال��رو���ش��ي.    
“اإن فكرة الغرب الذي ُي�شقط اأنظمة 
ع��ن��دم��ا ل ت��ك��ون ت��ل��ك الن��ظ��م��ة على 
بالن�شبة  ج��داً  مهمة  اأ�شبحت  ه���واه، 
للرو�س”. وهي مبادرات ل م�شداقية 
لالأنظمة  ق��ي��ا���ش��ا  ع��ي��ون��ه��م  يف  ل���ه���ا 
اأو  ال��ع��راق  يف  منذئذ،  بوها  ن�شّ التي 
لي�شت  فهي  املثال،  �شبيل  على  ليبيا، 
تربير  عند  امل��وع��ودة  الدميقراطيات 

التدخل الع�شكري.

الفكرة  يرف�شون  الــرو�ــس   -  6
الغربية عن التدخل للحماية

بعيداً عن اخلوف من فقدان النفوذ، 
ه��ن��اك ت�����ش��ارب يف ال��ق��ي��م ي��ع��ت��م��ل يف 
احلرب يف �شوريا. ت�شكك رو�شيا كثرياً 
احلماية”،  عن  “امل�شوؤولية  ح��دود  يف 
امل���ربرات الغربية  وال��ت��ي ه��ي يف قلب 
يف حالت التدخل.. وال�شبب، معايري، 

من وجهة نظرها، ع�شوائية للغاية.
ب�شابقة احل��رب يف  رو�شيا  اكتوت  لقد 
ليبيا. فبدل ا�شتخدام حقها يف الفيتو 
كاملعتاد، قررت المتناع عن الت�شويت 
منطقة  اإح��������داث  ق������رار  ب��خ�����ش��و���س 
األ  ليبيا، �شريطة  للحظر اجل��وي يف 
يعني ذلك الرغبة يف اإ�شقاط النظام. 
معمر  اإع�������دام  يف  ال��ك��رم��ل��ني  وراأى 
القذايف انتهاكا للقرار، واأ�شبح يرفع 
الفيتو يف وجه اأي اإج��راء يتم اتخاذه 

با�شم الأمم املتحدة يف �شوريا.
عن لو جورنال دي دميان�س

الأبي�س  البحر  تعرب  التي  الرو�شية 
امل��ت��و���ش��ط، وال���ب���واب���ة ال��وح��ي��دة على 
اجلوية  والقاعدة  الدافئة”.  “املياه 
ب��ال��الذق��ي��ة ه���ي ث����اين اأك�����رب مدخل 
اأن  ع�شكري لرو�شيا اإىل املنطقة، كما 
اأي�����ش��ا حريف  ن��ظ��ام ب�شار الأ���ش��د ه��و 

كبري ملبيعات الأ�شلحة الرو�شية.
“اإنها  بي�شون:  فريدريك  ويك�شف     
ا�شا�شّيا”.  يكون  اأن  دون  مهم،  ره��ان 
ففي الواقع، تبدو امل�شالح القت�شادية 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط �شئيلة  ل��ل��رو���س يف 
للغاية مقارنة بالتحدي الذي متثله 

بوتني،  ف���الدمي���ري  رو����ش���ي���ا  ولن     
ت�شعى اأي�شا ل�شتعادة مكانها يف نظام 
الحتاد  �شقوط  منه  ا�شتبعدها  دويل 
ال�شوفياتي. كما ي�شعى الكرملني اإىل 
للوليات  املطلقة  ال�شطوة  من  احلد 
املتحدة، من اأجل مزيد تطوير عامل 
ال�شدد،  ه���ذا  ويف  الأق���ط���اب.  م��ت��ع��دد 
– وه��و ما  اإىل �شركاء  ال��ب��الد  حتتاج 
�شوريا  م��ع  ع��الق��ات��ه��ا  ع��ن��ه يف  تبحث 

واإيران وال�شني، اإلخ.
اأي�شا دفع  اأرادت رو�شيا     وبتدخلها، 
تقول  معها،  للحوار  الغربية  ال���دول 

وال�شيطرة على عدم ال�شتقرار الذي 
يعتمل داخل هذه الخرية”.

الكرملني،  نظ�������ر  وجه������ة  ف��م��ن   
ال��و���ش��ع يف ال�����ش�����������������������رق الأو����ش���ط قد 
الو�ش���طى  اآ�ش�����يا  يف  ع�����دواه  “تنت�شر 
املتاخم������ة  املنطق������ة  وال��ق��وق�����������از، 
ي�ش����تهان  ل  نقط������ة  وهذه  لرو�ش������يا، 
توظيف  ه���ن���اك  ك����ان  وان  ح��ت��ى  ب��ه��ا 

مبالغ فيه لها ».
امل���ع���ل���ن، وامل��ت��م��ث��ل يف  ال���ه���دف      ان 
الراديكايل  الإ���ش��الم  انت�شار  تقلي�س 
لي�س  ال�شوفياتي،  بعد  ما  الف�شاء  يف 

يف  خا�شة  ل��ل��غ��رب،  بالن�شبة  املنطقة 
جمال ال�شادرات الهيدروكربونية.

3 - منع عدم ال�شتقرار ال�شوري 
املجاورة  الدول  اإىل  النت�شار  من 

لرو�شيا
املناطق  مبنطق  كثريا  رو�شيا  »تفكر 
فاكون،  اإي���زاب���ي���ل  ت��و���ش��ح  ال���ع���ازل���ة، 
الأ�شتاذة الباحثة يف موؤ�ش�شة البحوث 
ال�شرتاتيجية، ل�شحيفة لو جورنال 
دي دمي���ان�������س، ان���ه���ا ت���ري���د ق��ب��ل كل 
اجلوار  دول  على  عينها  اإب��ق��اء  ���ش��يء 

�شد القوة الأمريكية، تريد   -  4
“قوة  من  اأكــر  تكون  اأن  رو�شيا 

اإقليمية«
اأوباما  ب����اراك  اأث����ار   ،2014 ع���ام     
غ�شب الكرملني عندما و�شف رو�شيا 
اإق��ل��ي��م��ي��ة ب�����ش��دد فقدان  ب��اأن��ه��ا ق����وة 
اإيزابيل  ال��ب��اح��ث��ة  وت�����رى  ن���ف���وذه���ا. 
�شوريا  الرو�شي يف  التدخل  فاكون يف 
نتيجة مبا�شرة لذاك الكالم. “اأرادت 
رو���ش��ي��ا ان ت��ق��ول لأوب���ام���ا: نحن قوة 
عاملية، ميكنها اأن تتدخل عندما تكون 

م�شاحلها على املحك«.

لرو�شيا،  “بالن�شبة  ف�  ذري��ع��ة.  جم��رد 
ق�شية  ب��ني  التوا�شل  م��ن  ن��وع  هناك 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شتقرار  ع��دم 
وام��ن جوارها”،  ال��ذات��ي  اأمنها  وب��ني 
جورنال  لو  ل�شحيفة  الباحثة  تقول 

دي دميان�س.
اجلهادية  اجل���م���اع���ات  ع���ن  ن��اه��ي��ك   
املوجودة ا�شال على الأرا�شي الرو�شية 
اأو اجلمهوريات ال�شوفياتية ال�شابقة.. 
بوتني  فالدميري  نظر  ال�شبب  ولهذا 
اأنها  العربي على  الربيع  اإىل موجات 

تهديد لأمن بالده.

بوتني  عودة الدب الرو�شي التدخل الغربي يخيف الرو�س

مهمة الرو�س انقاذ النظام ال�شوري رو�شيا حرب ا�شتعادة املكانة الدولية

اأرادت رو�شيا ان تقول لأوباما: نحن قوة عاملية، ميكنها اأن تتدخل عندما تكون م�شاحلها على املحك
بالن�شبة لرو�شيا، هناك نوع من التوا�شل بني ق�شية عدم ال�شتقرار يف ال�شرق الأو�شط واأمنها الذاتي وامن جوارها

رو�شيا تالحق يف هذا ال�شراع اأهدافا متعددة:

اأ�ضباب الكرملني ال�ضتة للدفاع عن النظام ال�ضوري...!
نظر فالدميري بوتني اإىل موجات الربيع العربي على اأنها تهديد لأمن بالده

ي�ضعى الكرملني اإىل احلد من ال�ضطوة االمريكية 
املطلقـة من اأجــل تطويـر عالـم متعـدد االأقطاب

من وجهة نظر الكرملني الو�ضع يف ال�ضرق االأو�ضط 
قـد تنت�ضــر عدواه يف اآ�ضــيا الو�ضــطى والقوقــاز 

ــا،  ــه ــل ــدخ ــت ب
رو�ضيا  اأرادت 
ــع  اأيــ�ــضــا دف
الدول الغربية 
معها لــلــحــوار 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

خراب عدم ال�شتقرار قابل لالنت�شار حدود التدخل الغربي غام�شة
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بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  لقرار  تنفيذا 
اآل مكتوم، ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الريا�شي،  دب����ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب����ي 
“جممع  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة 
�شعادة  ال��ت��ق��ى  الريا�شي”،  ح���م���دان 
مطر الطاير نائب رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي باأع�شاء جمل�س اإدارة املجّمع، 
وه����م: اأح���م���د حم��م��د ال�����ش��ع��ف��ار ع�شو 
الريا�شي  دب���ي  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
ونا�شر  امل��ج��ّم��ع،  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
العام  الأم���ني  م�شاعد  رح��م��ة  اآل  اأم���ان 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  للمجل�س 
املجّمع، والأع�شاء: علي حممد املطوع، 
حم���م���د ���ش��ل��ي��م��ان امل������ال، وم����اه����ر عبد 
جهود  الطاير  وث��ّم��ن  جلفار.   ال��ك��رمي 
واأكد  للمجّمع،  ال�شابق  الإدارة  جمل�س 
اأن قرار �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 

جمل�س  بتعيني  الريا�شي  دبي  جمل�س 
الأربع  لل�شنوات  للمجّمع  جديد  اإدارة 
املقبلة ياأتي يف اإطار ا�شتمرارية اجلهود 
لتعزيز املكانة الرائدة لدبي على خارطة 
الريا�شة عموما وا�شت�شافة الفعاليات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت���وف���ري كل 
ن��ائ��ب رئي�س  واأك����د  ل��ه��ا.  ال��ن��ج��اح  �شبل 
اأن جمل�س  الريا�شي على  دبي  جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ي��دع��م ج��ه��ود ت�شجيع 
توفري  خالل  من  الريا�شي  ال�شتثمار 
من  ال�شتفادة  يف  للمنظمني  الفر�شة 
والبنية  وال�شياحية  الريا�شية  املن�شاآت 
التحتية املتميزة وتطّور قطاعي النقل 
املزيد من  والت�شالت يف دبي لتنظيم 
الفعاليات العاملية مبا ي�شاهم يف تعزيز 
مكانة القطاع الريا�شي وم�شاهمته يف 

القت�شاد الوطني.
دب���ي  اأن جم���ل�������س  ال���ط���اي���ر  واأ������ش�����اف 

لتعزيز  الأن�����دي�����ة  ي���ح���ث  ال���ري���ا����ش���ي 
اإي����رادات����ه����ا م���ن خ����الل ت��ف��ع��ي��ل جانب 
ال���ش��ت��ث��م��ار وال����ش���ت���ف���ادة الأم���ث���ل من 
فاملجل�س  ولذلك  وم��وارده��ا،  من�شاآتها 
يحر�س على اأن يكّون �شّباقا يف تطبيق 
يقوم  التي  اأعماله  يف  التوجيهات  هذه 
املجل�س  ب��داأ  وكما  مبا�شرة،  ب�شكل  بها 
ب��ت��ط��ب��ي��ق احل��وك��م��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة على 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، ف��اإن��ه يطالب  اإج����راءات����ه 
للفعاليات  امل���ن���ظ���م���ة  جل����ان����ه  اأي�������ش���ا 
اخلا�شة  الأ������ش�����ول  ع����ن  وامل���������ش����وؤول����ة 
خالل  م��ن  اإي��رادات��ه��ا  بتعزيز  باملجل�س 
للموارد،  الأم��ث��ل  وال�شتثمار  الرعاية 
وتقليل العتماد على الدعم احلكومي 

لإجناز الأعمال. 
اإدارة  جم��ل�����س  ال���ط���اي���ر  ط���ال���ب  ك���م���ا 
التي  والواجبات  املهام  بتنفيذ  املجّمع 
املجل�س،  رئ��ي�����س  ���ش��م��و  ق����رار  ح���دده���ا 

ال����ت����ي م��ن��ح��ه��ا لهم  وال�������ش���الح���ي���ات 
ال��ق��رار لإجن����از اأع��م��ال��ه��م ع��ل��ى النحو 
الإدارة  جم��ل�����س  واأن  �شيما  امل��ط��ل��وب، 
بالكفاءة  لها  م�شهود  �شخ�شيات  ي�شم 
اإدارة  يف  ك����ب����رية  خ�������ربات  ومت���ت���ل���ك 
امل�شاريع ال�شتثمارية وو�شع ال�شيا�شات 
املتوفرة،  املوارد  وال�شتفادة من  املالية 
احلكومي  النهج  بتطبيق  طالبهم  كما 
النفقات،  وتقليل  املتعقل  الن��ف��اق  يف 
وزي������ادة الإي���������رادات م���ن خ����الل زي����ادة 
واملجتمعية  الريا�شية  الفعاليات  عدد 
�شنويا وو�شع  املجّمع  التي ي�شت�شيفها 
والتعريف  ل���ل���رتوي���ج  ���ش��ن��وي��ة  خ��ط��ة 
التي  وال��ف��ري��دة  الكبرية  بالإمكانيات 
م��ن بني  ي��ع��د  ال����ذي  امل��ج��ّم��ع  ميتلكها 
ال��ع��امل ويقع يف  والأج��م��ل يف  الأف�شل 
ليكون  ت�شميمه  ومت  حيوية،  منطقة 
فعاليات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  م��ن��ا���ش��ب��ا  ي��ك��ون 

ريا�شات   10 م���ن  اأك����رث  يف  ري��ا���ش��ي��ة 
املجتمعية  الفعاليات  وكذلك  اأوملبية، 
دبي  يف  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام، واأك����د ال��ط��اي��ر على 
مدار  على  للمجّمع  الأمثل  ال�شتثمار 
العام وا�شتقطاب املنظمني واجلماهري 
اأفراد املجتمع لزيارة املجّمع  وخمتلف 
يوفرها  التي  الفر�س  من  وال�شتفادة 
ال�شعفار ع�شو  اأحمد  وع��رّب  للجميع.  
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
رئي�س جمل�س اإدارة املجّمع عن �شروره 
واعتزازهم  الإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بثقة 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي وتكليفهم 
الريا�شي  امل��ج��ّم��ع  ه���ذا  اإدارة  مب��ه��م��ة 
الرائع، وكذلك بتوجيهات �شعادة مطر 
الطاير نائب رئي�س املجل�س، موؤكدا اأن 

يكون  اأن  على  يحر�س  الإدارة  جمل�س 
���ش��م��و ويل ع��ه��د دبي  ث��ق��ة  مب�����ش��ت��وى 
الواجبات  ينفذ  واأن  امل��ج��ل�����س،  رئ��ي�����س 

واملهام والتكليفات التي حددها القرار، 
واأن يعمل على ا�شتثمار جميع الفر�س 
الأق�شى  ال���ش��ت��ف��ادة  لتحقيق  وامل����وارد 

الإدارة  املجّمع، وجعله منوذجا يف  من 
باأ�شلوب  الريا�شية  للمن�شاآت  الناجحة 

احرتايف وفكر ا�شتثماري.

تنفيذاً لإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، »حفظه اهلل« ، باأن 
اللواء عبد  �شعادة  اأك��د  زاي��د،  ع��ام   2018 يكون 
اأن  دب��ي،  العام ل�شرطة  القائد  امل��ري،  اهلل خليفة 
لتطبيق هذه  امكانياتها  كل  دبي و�شعت  �شرطة 
املبادرات  باإطالق  وقامت  ال�شامية،  التوجيهات 
ال��ت��ي ت��ر���ش��خ م�����ش��رية ال��دول��ة م��ن��ذ ع��ه��د املغفور 
اهلل  نهيان، طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 

ثراه.
القيادة  اإن  امل���ري  اهلل خليفة  عبد  ال��ل��واء  وق���ال   
توجيهات  ���ش��وء  يف  عملت  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب���ي، »رع���اه اهلل«، واأك���د اأن���ه ت��وج��ه را�شخ 
الإن�شاين  التوا�شل  ونظرة حكيمة يف جمال مد 
م�شتوياتهم،  مبختلف  وال�شرائح  الفئات  كل  مع 
املجتمع يف  اأف����راد  اإ����ش���راك جميع  ب��ه��دف  وذل���ك 
حت��ق��ي��ق روؤي�����ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د حملياً 

واإقليمياً وعاملياً.

تاأتي  زاي��د(  )فر�شان  مبادرة  اأن  �شعادته  واأو�شح 
اجلهة  م��ي��دان،  م��دي��ن��ة  موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
دبي،  اإم��ارة  يف  اخليل  و�شباق  بالفرو�شية  املعنية 
وهي لالحتفاء بالقائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
ث���راه »  » ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن �شلطان  زاي���د 

والتذكري باإجنازاته يف الفرو�شية.
الطاير،  مطر  حميد  بن  �شعيد  اأ�شار  جانبه  من 
رئي�س جمل�س الإدارة، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
»ميدان«، ان التعاون وال�شراكة مع القيادة العامة 
ل�شرطة دبي قائم ب�شكل دائم ولي�س وليد اللحظة 
المنية  والتغطية  اجن���اح  يف  م�شاركتهم  بحكم 
دبي  »ك��اأ���س  واأه��م��ه��ا  الفرو�شية  فعاليات  لكافة 

املبا�شرة  التوجيهات  خ��الل  م��ن  وه��ذا  ال��ع��امل��ي«. 
ل�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شراكة  دور  لتفعيل  اهلل«،  »رع����اه  دب���ي،  ح��اك��م 

املجتمعية مع القطاع احلكومي.
وقال الطاير اإن  الوالد املوؤ�ش�س، املغفور له باإذن 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ت��ع��اىل،  اهلل 
طيب اهلل ثراه، اأوىل منذ تاأ�شي�س دولة الإمارات 
بالفرو�شية  ك��ب��رياً  اه��ت��م��ام��اً  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  الف�شل  ويعود  واخل��ي��ول، 
مبفهومها  اخل���ي���ول  ت��رب��ي��ة  ت�شجيع  يف  ت���ع���اىل، 
اخلا�شة  اإ�شطبالته  بتاأ�شي�س  ف��ب��ادر  احل��دي��ث، 

ل��رتب��ي��ة ورع���اي���ة اخل��ي��ول يف وق���ت م��ب��ك��ر، رغبة 
للخيول  الفريدة  ال�شاللة  على  احلفاظ  يف  منه 
العربية، فاهتم بها حملياً وعربياً وعاملياً، و�شجع 
كما  وقدراتها،  �شاللتها  وحت�شني  ملكيتها  على 
كان الف�شل للمغفور له باإذن اهلل تعاىل يف اإقامة 
العامل،  انحاء  كافة  يف  العربية  اخليول  �شباقات 
ومن اهداف هذا املبادرة امل�شرتكة هو تخليد اإرث 
ال�شيخ زايد عرب م�شروعات ومبادرات م�شتقبلية 

تتوافق مع روؤيته وقيمه.
خطة متكاملة

املن�شوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خ��ب��ري  ال��ل��واء  وق���ال 
اجلنائي،  البحث  ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد  م�شاعد 

ل�شتقبال  جتهيزها  مت  متكاملة  خطة  هناك  اإن 
ميادين  اخل��ي��ل يف  رك���وب  على  ال��ت��دري��ب  طلبات 
تعليمات  على  بناء  وذل��ك  اخليالة،  �شرطة  ادارة 
اللواء عبد اهلل خليفة املري، الذي يحر�س دائما 
بني  املجتمعية  وال�شراكة  امل��ب��ادرات  تنفيذ  على 

املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.
فوراً  با�شرت  الدارة  ان  املن�شوري  اللواء  واأو�شح 
زايد( بني كل  امل�شرتكة )فر�شان  املبادرة  بتنفيذ 
من القيادة العامة ل�شرطة دبي وموؤ�ش�شة مدينة 
من  التدريبية  براجمها  بو�شع  وقامت  م��ي��دان، 
خالل تدريب مواطني الدولة على ركوب اخليل 
مل��دة 8 اأ���ش��اب��ي��ع لكل م��ت��درب، اأي م��ا ي��ع��ادل 32 

من  معتمدة  �شهادة  منحهم  مع  تدريبية،  �شاعة 
املنظمة الربيطانية للخيول لجتيازهم مرحلة 

التاأ�شي�س.
اأن تلقي الطلبات �شيتم من  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

خالل الرابط املو�شح ادناه،
http://dubaiequestrianclub.

ae/ridingschoolregistration
ع���دة مراكز،  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  ت��وزي��ع  �شيتم  ح��ي��ث 
العوير  يف  اخليالة  �شرطة  ادارة  ا�شطبالت  وهي 
اأك���ادمي���ي���ة ���ش��رط��ة دب�����ي، مركز  وال��ق�����ش��ي�����س، 
ا�شطبالت  ال�شلم،  �شيح  يف  للفرو�شية  الم���ارات 

موؤ�ش�شة ميدان يف ند ال�شبا.

جديدة  واإداري���ة  فنية  مكا�شب  ال�شطرجن  احت��اد  حقق 
على امل�شتوى الدويل بعدما منح الحتاد الدويل للعبة 
فيما  دويل،  لقب منظم  يو�شف  �شعيد  ال��دويل  احلكم 
منح احلكم هند حممد عبا�س لقب حكم احتاد دويل، 
ن��ظ��ريه الإماراتي  ال����دويل مب��خ��اط��ب��ة  وق���ام الحت����اد 

بالألقاب اجلديدة ر�شميا بعد اعتمادها.
املكا�شب  م��ع  لتتما�شى  الإداري����ة  املكا�شب  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املا�شية،  ال��ف��رتة  خ��الل  الحت���اد  حققها  ال��ت��ي  الفنية 
���ش��واء يف ال��ف��وز ب��امل��ي��دال��ي��ات يف ال��ب��ط��ولت اخلارجية 
تنظيم  اأو  لل�شطرجن  الثاين  العربي  الأوملبياد  اخرها 
البطولت الدولية بالأندية منها بطولة دبي املفتوحة 
على  الالعبني  وح�شول  ما�شرتز،  ال�شارقة  وبطولة 

األقاب دولية وكان اأخرها ح�شول �شعيد اإ�شحاق لعب 
لقب  على  لل�شطرجن  دب��ي  ون���ادي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 

اأ�شتاذ دويل.
املتميزة يف  الوطنية  الكفاءات  ويعد �شعيد يو�شف من 
العديد  تنظيم  �شارك يف  اأنه  ال�شطرجن خا�شة  جمال 
املفتوحة كما توىل  من البطولت خا�شة بطولة دبي 
ح�شوله  بجانب  ال��ب��ط��ولت،  م��ن  ع��دد  مدير  من�شب 
يف  ال��ل��ق��ب  منحته  م��ا  وه���ي  دويل،  م��ن��ظ��م  دورة  ع��ل��ى 
على  عبا�س  حممد  هند  ح�شول  ي��اأت��ي  فيما  النهاية، 
لقب حكم احتاد دويل كخطوة متميزة نحو لقب حكم 

دويل وهو ما يزيد من احلكام الدوليني املواطنني.
اأن  الحت���اد  ع��ام  اأم��ني  ال�شام�شي  واأك���د ح�شني خلفان 

هذه الألقاب اجلديدة مك�شب كبري لريا�شة الإمارات 
ب�شكل خا�س يف ظل توجيهات  وال�شطرجن  ب�شكل عام 
الوطنية  بالكوادر  بالهتمام  للريا�شة  العامة  الهيئة 
واإداريني،  وم��درب��ني  حكام  من  الإداري  امل�شتوى  على 
ودائما  اأي�شا،  ال�شطرجن  احت��اد  عليه  ما يحر�س  وهو 
الفنية والإدارية  ي��وازي الحت��اد ما بني اجل��وان��ب  ما 
يتم  والإداري����ني مثلما  وامل��درب��ني  باحلكام  واله��ت��م��ام 
اله��ت��م��ام ب��الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة. واأو����ش���ح اأن 
بالتعاون  الجت���اه،  نف�س  يف  العمل  �شيوا�شل  الحت��اد 
نادي  اأن هناك جهد كبري من  نن�شى  الأن��دي��ة ول  مع 
الوطنية  الكوادر  تاأهيل  يف  والثقافة،  لل�شطرجن  دبي 
الأن��دي��ة تعمل يف ه��ذا الجت��اه وهو  اأن كل  واحلقيقة 

ما يدفعنا للعمل بكل قوة معهم للو�شول اإىل الهدف 
�شواء على امل�شتوى الفني اأو الإداري، والو�شول باللعبة 
اإىل اأعلى امل�شتويات، ودائما ما ندفع بالكوادر الوطنية 
اج��ل منحهم  ال��دول��ة م��ن  البطولت داخ��ل  يف تنظيم 

اخلربة التنظيمية.
واأ����ش���ار اأم����ني ع���ام الحت�����اد اإىل اأن ه��ن��اك خ��ط��ط يف 
اأج���ل تاأهيل  ه��ذا اجل��ان��ب خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة م��ن 
ك����وادر ج��دي��دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى احل��ك��ام وال���ذي���ن ناأمل 
اأن ي��ت��واج��دوا يف ال��ب��ط��ولت ال��ق��اري��ة وال��ع��امل��ي��ة، وهم 
املحافل،  ك��ل  يف  الإم��ارات��ي��ة  للريا�شة  واج��ه��ة  ميثلون 
التحكيمية  ال��دورات  كل  م�شاركتهم يف  ونحر�س على 
التي ينظمها الحتاد الدويل واأي�شا دورات املدربني . 

ووجه ال�شام�شي ال�شكر اإىل الأندية ال�شطرجنية على 
الدور الكبري الذي تقوم به من اأجل تطوير وتو�شيع 
بتعاون  �شعداء  وقال:” نحن  للعبة،  املمار�شني  قاعدة 
الأندية مع الحتاد وهو ما يحفزنا للعمل على دخول 
اأندية جديدة بجانب التعاون مع املدار�س واجلامعات 
يف ت��ن��ظ��ي��م ب���ط���ولت م�����ش��ت��م��رة، وج��م��ي��ع��ه��ا ي�����ش��ب يف 
م�شلحة ال�شطرجن واملنتخبات الوطنية. واأعرب �شعيد 
ي��و���ش��ف ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ل��ق��ب الدويل 
ا�شتملت  والتي  امل�شابقات  تنظيم  دورة  اجتزت  وق��ال: 
الدويل  ب��الحت��اد  للم�شابقات  العامة  ال��ق��وان��ني  على 
وطلبات الرت�شيح ل�شت�شافة الأحداث الدولية واإدارة 
اأنظمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�شابقات  ورع��اي��ة  ال��ب��ط��ولت 

اللعبة  بعنا�شر  اخلا�شة  والأل��ق��اب  ال��دويل  الت�شنيف 
 4 ال���دورة  م��ن لعبني وم��درب��ني وح��ك��ام، وا�شتغرقت 
باجتيازه  قمت  باختبار،  اختتمت  النرتنت  عرب  اأي��ام 
ب��ن��ج��اح وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ن����ورم م���وؤه���ل ل��ل��ق��ب ال����دويل، 
 5 اإدارة  خالل  من  النورمات  بقية  على  ح�شلت  فيما 
بطولت ت�شنيفية دولية، وبعدها ح�شلت على اللقب. 
ون��ادي دبي  ال�شطرجن  اإىل احت��اد  ال�شكر  ووج��ه �شعيد 
الأمني  عبدالرحيم  مهدي  واإىل  والثقافة  لل�شطرجن 
ال���ع���ام امل�����ش��اع��د ل���الحت���اد وحم��م��د احل�����ش��ي��ن��ي املدير 
التنفيذي لنادي دبي لل�شطرجن على كل ما قدموه يل 
للح�شول على اللقب، وكان هناك دعم وم�شاندة كبرية 

من الحتاد والنادي.

مطر الطاير يلتقي جمل�س اإدارة جممع حمدان الريا�ضي

�ضرطة دبي تطلق مبادرة )فر�ضان زايد( بال�ضراكة مع موؤ�ض�ضة ميدان

مكا�شب اإدارية جديدة لحتاد ال�شطرجن

�ضعيد يو�ضف يح�ضل على لقب منظم دويل وهند عبا�س حكم احتادي

اأ�شدر �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  احلاكم  ونائب  عهد 
القرار الإداري رقم 6 ل�شنة 2018م ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س 

اإدارة نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق.
نادي  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ُي��ع��اد  اأن  الإداري  ال��ق��رار  ويق�شي 
ماجد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  برئا�شة  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة 
القا�شمي وع�شوية كل من: ال�شيخ حممد عبداهلل حممد علي 
اآل ثاين وال�شيخ ماجد بن عبداهلل بن ماجد القا�شمي وال�شيد 
عبدالعزيز حمد عمران ترمي و الدكتور غامن حممد الهاجري 

و ال�شيد حممد اأحمد عبداهلل و ال�شيد عبداهلل حميد �شيف را�شد 
املهريي. ون�س القرار على اأن يختار املجل�س يف اأول اجتماع له 

نائباً للرئي�س ويوزع املنا�شب الإدارية بني اأع�شائه.
بناًء على دعوة من رئي�شه  ويجتمع املجل�س مرة واحدة �شهرياً 
باأغلبية  القانوين  الن�شاب  ويكتمل  لذلك  احلاجة  دعت  وكلما 
عدد الأع�شاء على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه منهم ويقوم نائب 

الرئي�س مبهام الرئي�س يف حال غيابه.
وعند  احل��ا���ش��ري��ن،  اأ���ش��وات  باأغلبية  ق��رارت��ه  املجل�س  وي�����ش��در 
املجل�س..  رئي�س  منه  ال���ذي  اجل��ان��ب  ُي��رج��ح  الأ���ش��وات  ت�شاوي 

وت��دّون ق��رارات املجل�س يف حما�شر يوقع عليها رئي�س اجلل�شة 
ملجل�س  عنها  ن�شخة  امل��ج��ل�����س  وي��رف��ع  احل��ا���ش��ري��ن  والأع�����ش��اء 

ال�شارقة الريا�شي.
تبداأ من  �شنوات  باأربع  املجل�س  الع�شوية يف  القرار مدة  وح��دد 
وي�شتمر  مماثلة  م��دد  اأو  مل��دة  متديدها  وي��ج��وز  ت�شكيله  ت��اري��خ 
املجل�س يف ت�شريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعيني 
جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت ع�شويتهم. وُيعمل 
كل يف ما  املعنية  وعلى اجلهات  تاريخ �شدوره  القرار من  بهذا 

يخ�شه تنفيذ اأحكامه وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل عهد ال�ضارقة ي�ضدر قرارا اإداريا باإعادة ت�ضكيل 
جمل�س اإدارة نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق

تكرمي الفائزات بدرع القائد العام ل�ضرطة اأبوظبي
كرمت مديرية �شرطة العا�شمة الفائزات يف بطولة درع القائد العام بقطاع الأمن اجلنائي وذلك بقاعة املكتبة 

يف املديرية.
واأثنى العقيد حمد النيادي نائب مدير مديرية �شرطة العا�شمة لل�شوؤون الإدارية على م�شاركة العنا�شر الن�شائية 
يف البطولت الريا�شية التي تنظمها �شرطة اأبوظبي وانعكا�شها اإيجابياً على يف تعزيز روح التناف�س بني خمتلف 

الإدارات
وقدم ال�شكر والتقدير اإىل اللجنة الريا�شية يف القطاع على جمهوداتها يف تنظيم البطولت الريا�شية موؤكداً 
اأهمية ممار�شة الأن�شطة الريا�شية ودورها يف رفع اللياقة البدنية وبناء ال�شخ�شية وتنمية القدرات م�شيداً بدعم 

القيادة ال�شرطية واهتمامها امل�شتمر بالأن�شطة الريا�شة.
ح�شر التكرمي املقدم حممد ح�شن الطنيجي رئي�س ق�شم العالقات العامة مبديرية �شرطة العا�شمة واملالزم اأول 

جا�شم احلمادي مدير فرع املرا�شم وال�شيافة وعبد اهلل احلمادي من�شق الريا�شة يف قطاع الأمن اجلنائي.

ختام رائع لبطولة »عام زايد للرماية« بنادي الظفرة
زايد  مبدينة  للرماية  الظفرة  بنادي  اختتمت 
للرماية«   زاي��د  »ع��ام  بطولة  الظفرة  مبنطقة 
لفئة  وامل�شد�س  ال�شوزن  مناف�شات  �شملت  التي 
تتويج  ع��ن  اأ�شفرت  وال��ت��ي  للجن�شني  ملم   9
اأح��م��د بلقب  ال��رام��ي��ة الذهبية ع��ف��راء م��ب��ارك 
ال�شيدات لتلك الفئة ، ويف املركز الثاين جاءت 
اآم��ن��ه ح�شن العلي يف  ث��م   ، امل���رر  م��رمي حممد 
رابعا  امل��زروع��ي  �شعيد  وحمامه  الثالث  امل��رك��ز 
م�شتوى  وعلى   .. احلمادي  يو�شف  اأ�شماء  ثم   ،
م��ن��اف�����ش��ات ال���رج���ال ف��ق��د ح��ل يف امل��رك��ز الأول 
الثاين  املركز  ويف  املنهايل  حمد  خالد  الذهبي 
ج���اء ع��ل��ي م���ب���ارك ���ش��امل ، ث���م ���ش��ل��ط��ان �شعيد 
ويف  العامري  بالكعم  دهيمي  وراب��ع��ا  التميمي 

املركز اخلام�س يو�شف عبداهلل احلمادي.

ال�شوزن قد �شهدت فوز عبيد  وكانت مناف�شات 
والثاين  الذهبي  الأول  باملركز  ظ��اوي  م�شبح 
والثالث  ال���ع���رم���اين  ح���م���د  ظ���اه���ر  ال��ف�����ش��ي 
مبارك  ث��م  ال��ع��ام��ري  عبيد حممد  ال��ربون��زي 
اأح��م��د خلف  امل��ن�����ش��وري وف��ار���س  �شعيد اح��م��د 
املزروعي .. ويف ختام البطولة اأ�شاد علي عبداهلل 
بجهود  للرماية  الظفرة  ن��ادي  مدير  العازمي 
�شركة الإحتاد العقارية لرعايتها للبطولة التي 
وال�شراكة  املجتمعية  امل�شئولية  اإطار  يف  اأقيمت 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  م���وؤ����ش�������ش���ات  ب����ني  امل���ت���ب���ادل���ة 
، والتي تزامنت مع عام زايد  مبنطقة الظفرة 
ال�شراكة  ا�شتمرار  ،اأم��ال  اخلري طيب اهلل ثراه 
الإ�شرتاتيجية خلدمة الأهداف الوطنية التي 
البطولة  �شمت  اأن  بعد  اأج��ل��ه��ا  ،  م��ن  اأق��ي��م��ت 

على  اجلن�شني  الإم���ارات من  اأبطال  نخبة من 
من  نوعية  م�شاركة  بجانب   ، ال��دول��ة  م�شتوى 
اأب���ط���ال رم���اي���ة ال�����ش��وزن م���ن اأ���ش��ح��اب الهمم 
ت��رج��م��ه ل��ت��وج��ي��ه��ات �شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم مبنطقة الظفرة  
بفتح املجال لكافه فئات املجتمع  دون ا�شتثناء. 
وق���د ع��رب ك��اف��ه امل�����ش��ارك��ني م��ن اجلن�شني عن 
التي  الغالية  البطولة  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم 
�شمت العديد من الالعبني املتميزين يف جمال 
البطولة  اأفرزتها  التي  املواهب  بجانب  اللعبة، 
التي متثل دعما للرماية الإماراتية ، ويف ختام 
والفائزات  الفائزين  كافه  تتويج  مت  الحتفال 
التي  البطولة  التي �شاهمت يف جناح  واجلهات 

تزامنت مع عام زايد اخلري..
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•• العني-الفجر:

اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرعي،  ثعلوب  بن  حممد  اأ�شاد   
من  امل�شتمر  بالدعم  لال�شتثمار،  ال��ع��ني  ن���ادي  �شركة 
قيادة نادي العني العليا مل�شرية �شفري الكرة الإماراتية، 
مما �شاهم يف اأن يتبواأ �شدارة اأندية غرب اآ�شيا فوزاً، بعد 
البطولة  ن�شخة  45 يف  الفوز رقم  اأن جنح يف حتقيق 
اجلديدة منذ عام 2003، متخطياً العديد من اأندية 
غ���رب اآ���ش��ي��ا، ا���ش��ت��ث��م��اراً ل��ذل��ك ال��دع��م وال��رع��اي��ة التي 
الدرعي  واأك��د  للفوز  حتقيقاً  اآ�شيا  اأندية  ثالث  جعلته 
املجموعات  مرحلة  مباريات  ختام  يف  الزعيم  فوز  ب��اأن 
كان متوقعاً، مما جعله يبلغ دور ال� 16 لدوري اأبطال 
اأ�شيا عن جدارة وا�شتحقاق بفوزه ال�شاحق الكبري بعيداً 

عن دار الزين.
وهناأ رئي�س جمل�س اإدارة �شركة نادي العني لال�شتثمار، 
كرة  و�شركة  العني  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 
القدم ولعبي الفريق واملدرب الكرواتي زوران والطاقم 
الوفية  العيناوية  واجلماهري  والإداري  الفني  امل�شاعد 
يف كل مكان داخل الإمارات وخارجها على ذلك التاأهل، 
موؤكداً باأن فوز زعيم اأندية اخلليج م�شتحقاً، مما �شرف 
الكرة الإماراتية خالل تلك البطولة التي يع�شقها منذ 
فوزه بلقبها الأول، بالرغم من ظروف الإره��اق الذي 
راف��ق م�شواره احل��ايل، وه��و يتوهج هنا وهناك وبثقة 
جعلت الكل ي�شفق له اإعجابا واإبداعاً لنجومه املتاألقة 
الالمعة، بعد اأن فر�س �شيطرته يف امل�شتطيل الأخ�شر 
وعلى قنوات التلفزة و�شبكات مواقع التوا�شل يف القارة 
ال�شفراء التي امتدحت جنومه دون ا�شتثناء وهو ينرث 

املتعة الكروية بفن واإبداع وم�شوؤولية.
واخ��ت��ت��م حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي ح��دي��ث��ه، م�شيداً 
القتالية  وال���روح  للفريق  اجلماعي  ال��رج��ويل  ب���الأداء 
ليحقق  الفريق  كفة  رجحت  التي  القوية  وال�شخ�شية 
اأن  اإىل  م�شرياً  وا�شتحقاق،  ج��دارة  عن  الكا�شح  الفوز 
ج��م��ي��ع ال��الع��ب��ني ك��ان��وا ب��ح��ج��م ال��ت��ح��دي وع��ل��ى قدر 
امل�شوؤولية يف الدفاع عن �شعار الكرة الإماراتية، الأمر 
ال����ذي رج���ح ك��ف��ت��ه اأم����ام ال��ف��ري��ق اخل�����ش��م وم��ك��ن��ه من 
البطولة  م�شوار  يف  ومهم  م�شتحق  كبري  ف��وز  حتقيق 
الأ�شيوية، ليبقي الأهم خالل املرحلة القادمة للدفاع 
عن كرة القدم الإماراتية وهو العنوان الأبرز من خالل 

تلك امل�شاركة ال�شتثنائية.
اأكد اأن فريقه ا�شتحق بطاقة العبور اإىل ثمن النهائي  

زوران: نفكر يف »الن�شر« والتتويج بدرع الدوري
للعني،  الفني  امل��دي��ر  ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  هناأ 
دوري  نهائي  ثمن  اإىل  والتاأهل  الفوز  فريقه مبنا�شبة 
اأبطال اآ�شيا لكرة القدم، موؤكداً: املناف�س خ�شر بنتيجة 
وبني جماهريه، ما يوؤكد اأننا قدمنا  اأر�شه  على   ،4-1
مباراة جيدة ولكن الفريق اخل�شم ت�شنت اأمامه فر�شاً 
مل ينجح يف ترجمتها بال�شورة املطلوبة، بيد اأن فريقي 

ا�شتحق الفوز والتاأهل عن جدارة وا�شتحقاق.
وتعليقاً على �شوؤال حول ان كان يتوقع النتيجة الكبرية 
اأدخ��ل كل  ما  التي انتهت عليهما املواجهة، قال: دائماً 
اإعداد  واأع��م��ل على  ال��ف��وز  اأج���ل حتقيق  م��واج��ه��ة م��ن 
فريقي بال�شورة املطلوبة لبلوغ اأهدافه املرجوة وح�شد 
التوقعات  ب��اأن  لكم  ذك��رت  واأن  و�شبق  ال��ث��الث  النقاط 

�شعبة يف مباريات كرة القدم.

وال�شحات،  مهند  تبديل  �شبب  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 
ق�����ال: احل��ق��ي��ق��ة م��ه��ن��د ح�����ش��ل ع��ل��ى ب��ط��اق��ة �شفراء 
ال�شحات  ح�شني  اأم���ا  امل���ب���اراة،  م��ن  ي��ط��رد  اأن  وخ�شيت 
خالل  منا�شبات  ع���دة  يف  ك���رة  ب���دون  ل��ل��رك��ل  فتعر�س 
املواجهة ف�شحبته حتى ل يتعر�س لالإ�شابة خ�شو�شاً 
الفريق ونحن يف  بقائمة  املهمني  الالعبني  اأح��د  واأن��ه 

حاجة جلهود اجلميع.
وحول مواجهة الدور ثمن النهائي، قال: ل اأفكر حالياً 
العربي،  الن�شر بدوري اخلليج  اأمام  �شوى يف مباراتنا 
حتى  لأننا  ال���دوري  بطولة  لقب  ح�شد  اإىل  نتطلع  اإذ 
اأي �شيء يف املو�شم احلايل، وعقبها  اللحظة مل نحقق 
الرتكيز على  اإىل  �شنعود  ذلك  وبعد  الكاأ�س  �شنفكر يف 

البطولة الآ�شيوية جمدداً.
 بريغ: جنومية املباراة اأف�شل تتويج للعمل اجلماعي

ب��ريغ، لعب فريق  ال�شويدي، ماركو�س  »ال��دويل«  اأك��د 
يف  ج��داً  قوية  فريقه خا�س مواجهة  اأن  ال��ع��ني،  ن��ادي 
اجلولة الأخرية من مرحلة املجموعات مب�شابقة دوري 
الأبطال، مو�شحاً: »ت�شنت يل فر�شة مثالية للت�شجيل 
على مرمى الفريق اخل�شم مع بداية املباراة، بيد اأنني 
املطلوبة  بال�شورة  ترجمة جهود زمالئي  اأجنح يف  مل 
خاللها، لكنني يف ذات الوقت حظيت بامل�شاندة والدعم 
م���ن زم���الئ���ي وامل�������درب ومت��ك��ن��ت خ����الل امل����ب����اراة من 

امل�شاهمة يف فوز فريقي«.
واأكمل: العني قدم م��ردوداً قوياً وحقق فوزاً م�شتحقاً 
تاأهل من خالله اإىل ثمن نهائي دوري الأبطال ولقب 
جميع  جلهود  ثمرة  عليه  ح�شلت  ال��ذي  لع��ب  اأف�شل 
م�شوارنا  تكملة  يف  نوفق  اأن  واأمتنى  بالفريق  زمالئي 

بامل�شابقة القارية اإىل اأبعد مرحلة ممكنة.
ريان ي�شلم: مهمتنا مل تكن �شهلة 

 اأكد »ال��دويل« ريان ي�شلم لعب فريق نادي العني، اأن 
مهمة فريقه يف اجلولة الأخرية من مرحلة املجموعات 
اأمام  امل��واج��ه��ة  دخ��ل  »ال��زع��ي��م«  اأن  بيد  �شهلة،  تكن  مل 
بطاقة  وح�شد  الفوز  حتقيق  يف  قوية  برغبة  اخل�شم 
ع��ن جدارة  الأب���ط���ال  ن��ه��ائ��ي دوري  ث��م��ن  اإىل  ال��ت��اأه��ل 
املقبلة  نفكر يف مباراتنا  اأننا حالياً  واملوؤكد  وا�شتحقاق 
الأخ��رية من  الن�شر واملقررة �شمن اجلولة قبل  اأم��ام 
بطولة دوري اخلليج العربي لتتويج جهودنا منذ بداية 
اأي  ب��اأول الألقاب لأننا حتى اللحظة مل نحقق  املو�شم 

�شيء يف املو�شم الكروي احلايل.
وتعليقاً على �شوؤال حول تر�شيحه للح�شول على جائزة 
اأف�شل لعب من جلنة دوري املحرتفني، قال: »املوؤكد 
بالإ�شافة  العني  الثمانية لعبني من  نحو  تر�شيح  اأن 
للمدرب للمناف�شة على جوائز جلنة دوري املحرتفني 
موؤ�شر وا�شح على اأن �شفوف الفريق حتت�شد بعنا�شر 
يقت�شر  الوقت احل��ايل  مميزة ولكن هدف اجلميع يف 
اإىل  �شعى  وال��ك��ل  ال����دوري  بطولة  بلقب  ال��ت��وي��ج  على 
ال�شعار حل�شد  ع��ن  ال��دف��اع  م��ا لديه يف  اأف�شل  اإظ��ه��ار 
جميع الأل��ق��اب ول نفكر اإط��الق��اً يف اأم��ر اجل��ائ��زة لأن 
اأي �شخ�س منا �شيح�شل عليها كاأمنا ح�شدناها جميعاً 
واأمتنى اأن تكون من ن�شيب لعبي العني بغ�س النظر 

عن ال�شم«.
و«العني«  الآ�شيوي  امللف  طوينا  عي�شى:  خالد 

على لقب الدوري
 ق���ال »ال������دويل« خ��ال��د ع��ي�����ش��ى، ح���ار����س م��رم��ى نادي 

اأبطال  دوري  مب�شابقة  ال��راب��ع��ة  املجموعة  اإن  ال��ع��ني، 
اأن  بيد  ب�شهادة اجلميع،  الأق��وى  تعترب   ،2018 اآ�شيا 
ال�شارع الريا�شي واإدارة نادي العني اتفقوا على مقدرة 
»الزعيم« يف ح�شد اإحدى بطاقتي التاأهل والعبور اإىل 
اأن يتجاوز العني  واأكمل: من الطبيعي  النهائي.  ثمن 
مرحلة املجموعات، واملوؤكد اأن كل مرحلة يف البطولة 
اأننا  اعتقادي  ويف  �شابقتها  من  اأ�شعب  تبدو  الآ�شيوية 
املا�شية وجنحنا  املرحلة  قوية خالل  واجهنا حتديات 

يف التاأهل.
وزاد: تركيزنا حالياً من�شب على حتقيق لقب بطولة 
الدوري واإ�شعاد جماهرينا الوفية، وبعدها لكل حادث 
مع  وا�شحة  با�شرتاتيجية  نتعامل  دائماً  لأننا  حديث، 
امللف  طوينا  وح��ال��ي��اً  علينا  امل��ق��ررة  التحديات  جميع 

الآ�شيوي ونفكر يف بطولة الدوري.
وحول مواجهة فريقه املقبلة اأمام الن�شر، قال: »املوؤكد 
بطولة  لقب  حل�شم  الثالث  النقاط  ح�شد  هدفنا  اأن 
وال�شتمرار  بالرتكيز  مطالبون  نحن  لذلك  ال��دوري، 
يف تقدم امل��ردود القوي الذي ظل عنواناً لأداء الفريق 
املحلي  ال�شعيدين  على  املا�شية  ا�شتحقاقاته  خ��الل 
ع�شر  اآخ��ر  ويف  عنيد  املناف�س  واأن  خ�شو�شاً  وال��ق��اري، 

ظل يقدم مردوداً قوياً ويحقق نتائج اإيجابية«.
حار�س،  اأف�شل  جائزة  على  للح�شول  تر�شيحه  وح��ول 
»ال��ق��ف��از ال��ذه��ب��ي« ق����ال: »احل��ق��ي��ق��ة ت��رك��ي��ز اجلميع 
من�شب على ح�شد لقب بطولة الدوري الإجناز الأهم 
بالتاأكيد، اأما اجلوائز ال�شخ�شية �شتذهب ملن ي�شتحقها 
املناف�شة  يف  وفقني  ال��ذي  ك��ث��رياً  اهلل  اأح��م��د  و�شخ�شياً 
على تلك اجلائزة للمو�شم الرابع على التوايل وهو اأمر 
اإذا حتقق  اإجن��از �شخ�شي مهم،  جيد واحل�شول عليها 
بعده  وم��ن  القدير  العلي  هلل  ذل��ك  يف  الف�شل  �شيكون 
زمالئي الالعبني بالفريق والذين كان لهم الدور يف 

و�شول خالد عي�شى لهذه املراحل«.
مهند العنزي: طموحات »الزعيم« اأكرب من عبور 

مرحلة املجموعات 
اأكد »ال��دويل« مهند �شامل العنزي، مدافع فريق نادي 
العني، اأن هدف »الزعيم« يف كل مو�شم ل يقت�شر على 
املناف�شة  بل  الآ�شيوية  البطولة  امل�شاركة يف  �شرف  نيل 
حده  على  مرحلة  كل  مع  نتعامل  ونحن  اللقب،  على 
اأن  وامل��وؤك��د  بالقطعة  املباريات  جميع  مع  نتعامل  كما 
كل  ويف  للفريق  هدفاُ  لي�شت  املجموعات  مرحلة  عبور 
يف  ونتطلع  اآ���ش��ي��ا«  على  »ال��ع��ني  ال��ف��ري��ق  �شعار  مو�شم 
العام احلايل اإىل ح�شد اللقب خ�شو�شاً واأن ال�شفوف 
مكتملة ويف كل مركز يوجد اأكرث من بديل قادر على 
حتقيق الإ�شافة و�شد النق�س بال�شورة املطلوبة حتت 

قيادة مدرب قدير واإدارة ناجحة.
حملياً  البطولت  اأق��وى  على  حالياً  نناف�س  واأ���ش��اف: 
اأن  يفوتني  ول  واث��ق��ة  وال��ع��ني مي�شي بخطى  وق��اري��اً 
والروح  امل�شرف  الأداء  على  الالعبني  زم��الئ��ي  اأه��ن��ئ 
اهلل  اأم��ام اخل�شم ونحمد  التي ظهروا عليها  القتالية 
على التاأهل«. وعن تر�شيحه للح�شول على جائزة دور 
املحرتفني، قال: املوؤكد اأن الهدف الرئي�س للجميع هو 
اجلوائز  اأن  بيد  ال���دوري،  بطولة  لقب  على  احل�شول 

ال�شخ�شية نتيجة طبيعية اأن تذهب لالعبي العني«.
اأن نح�شم لقب  تعاهدنا من قبل  العنزي،  وقال مهند 
ب��ط��ول��ة ال�����دوري ب��اأي��دي��ن��ا ول���ن ن��ق��ب��ل ب��ان��ت��ظ��ار نتائج 

اأمام الن�شر �شعبة  اأن مهمتنا  املناف�شني وندرك جيداً 
م�شوار  وح�شم  النت�شار  حتقيق  على  ق���ادرون  ولكننا 

الدوري يف العوير.
الفر�شة  مــبــداأ  على  عملنا  ال�شحات:  ح�شني 

الواحدة للتاأهل على ح�شاب اخل�شم
ال�شحات، لعب فريق  امل�شري، ح�شني  »ال��دويل«   قال 
ن���ادي ال��ع��ني، حققنا الأه����م يف اجل��ول��ة الأخ�����رية من 
نهائي  ثمن  اإىل  وال��ت��اأه��ل  بالفوز  املجموعات  مرحلة 
وفقنا يف حتقيق  اأن��ن��ا  وال�����ش��يء اجليد  الأب��ط��ال  دوري 

هدفنا على ملعب اخل�شم واأمام جماهريه.
واأكمل: برغم اأن الفريق دخل املواجهة بفر�شتي الفوز 
املباراة  مع  التعامل  على  تعاهدنا  اأننا  اإل  التعادل،  اأو 
مب��ب��داأ ال��ف��ر���ش��ة ال���واح���دة واع��ت��م��دن��ا اأ���ش��ل��وب الهدوء 
والرتكيز العايل منذ البداية وحتى نهاية املباراة وكان 
توقيت  يف  الت�شجيل  من  متكنا  وبالفعل  الفوز  هدفنا 

جيد الأمر الذي عزز من �شهولة مهمتنا يف املباراة.
وحول مواجهة الن�شر، قال: »يف اعتقادي اأنها املواجهة 
امللف  اإغ��الق  قررنا  اأن  بعد  حالياً،  لنا  بالن�شبة  الأه��م 
جولة  قبل  اللقب  ح�شم  اإىل  ونتطلع  موؤقتاً  الآ�شيوي 
للرتكيز  املطلوبة  امل�شاحة  لإيجاد  املناف�شة  �شباق  من 
وبعدها  القدم  لكرة  الدولة  رئي�س  كاأ�س  م�شابقة  على 
احلادي  اللقب يف  نحقق  اأن  واأرج��و  اآ�شيا  اأبطال  دوري 

والع�شرين من ال�شهر اجلاري«.
 قال: لعبو العني ي�شتحقون الذهب

بندر الأحبابي: لعبنا على اإمكاناتنا وجتاهلنا الفر�شتني
العني، عندما  ن��ادي  الأحبابي، لعب فريق  بندر   قال 
يدخل اأي فريق كرة قدم بفر�شتي التعادل اأو الفوز يف 
مواجهة م�شريية حتدد املتاأهل ملرحلة مهمة يف بطولة 
الفر�شة  ل�����ش��اح��ب  الأوف�����ر  احل��ظ��وظ  ت�شبح  ق���اري���ة، 
الواحدة لأنه يقاتل من اأجلها خالل الت�شعني دقيقة، 
نهائياً  الفر�شتني  اأم���ر  لتجاهل  دف��ع��ن��ا  ال���ذي  الأم����ر 
وت��ع��اه��دن��ا ع��ل��ى ال��دخ��ول ب��ه��دف ال��ف��وز ع��ل��ى املناف�س 

ونحمد اهلل الذي وفقنا يف حتقيق هدفنا.
وتعليقاً على �شوؤال حول تواجد اأكرث من �شبعة لعبني 
من العني مر�شحني للح�شول على جوائز جلنة دوري 
اأك���رث من  ال��ع��ني ميتلك  ق���ال: »احلقيقة  امل��ح��رتف��ني. 
ال�شحات  وح�شني  بريغ  اإىل  بالإ�شافة  »دوليني«  ع�شرة 
هم  العني  لعبي  اأن  اعتقادي  وقي  �شيوتاين،  واأحياناً 
قيا�شاً  املحرتفني  دوري  جلنة  ج��وائ��ز  بح�شد  الأح���ق 

بامل�شتوى املتميز الذي ظل يقدمه الفريق«.
الفوز يف مباراتنا  »هدفنا  قال:  الن�شر،  وعن مواجهة 
املناف�س  لطموحات  الح��رتام  مع  الن�شر  اأم��ام  املقبلة 
�شاحب املردود اجليد اأخرياً واأمتنى اأن نوفق يف ح�شم 
نتفرغ  حتى  ال�شبت  مواجهة  يف  ال���دوري  بطولة  لقب 

للرتكيز على املناف�شة يف الكاأ�س ودوري اأبطال اآ�شيا.
اأكد اأن عودة فايز متثل الإ�شافة القوية للفريق

حممد اأحمد: الروح العالية منحتنا فر�شة العبور اإىل 
الدور الثاين

اأكد »الدويل« حممد اأحمد، مدافع فريق نادي العني، 
الأخ��رية من مرحلة  دخلوا مباراتهم يف اجلولة  اأنهم 
لكرة  اآ���ش��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  �شمن  امل��ج��م��وع��ات 
اإطالقاً  الفوز، ومل يفكرون  القدم، برغبة حقيقية يف 
يف احلظوظ التي ترجح كفة »الزعيم« بفر�شتي الفوز 

اأو التعادل حل�شد بطاقة التاأهل.

وهناأ مدافع فريق العني زمالئه الالعبني على الأداء 
ال��ق��وي وال�����روح ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي مكنتهم من 
ال��وق��ت نف�شه  امل��رج��وة، مم��ت��دح��اً يف  اأه��داف��ه��م  حتقيق 
الذي دفع  الذي بدا عليه زميله حممد فايز  امل�شتوى 
الأخ�شر  امل�شتطيل  على  خمتلف  موقع  يف  امل���درب  ب��ه 
من مركزه الأ�شا�شي، مو�شحاً: »اأكد فايز اأنه يف درجة 
اجلاهزية املطلوبة وما مييز عطائه اأنه اإذا لعب اأ�شا�شياً 
وداعماً  م�شانداً  اخل��ي��ارات جت��ده  يتواجد �شمن  اأو مل 
للجميع وهدفه فوز الفريق وبدوري احرتم �شخ�شيته، 
فهو ميتلك اخل��ربة وبرغم اأن��ه اأق��دم مني اإل اأن��ه كان 
امل��ب��اراة، حتى يعزز من  ي�شتمع يل برتكيز ع��اٍل خالل 

معدل التفاهم فيما بيننا«.
جلهود  افتقاده  برغم  �شخ�شيته  العني  اأظهر  واأكمل: 
وحممد  اأح��م��د  كاإ�شماعيل  املهمة  العنا�شر  م��ن  ع��دد 
ع��ب��دال��رح��م��ن وه����ذا الأم����ر اإي��ج��اب��ي خ�����ش��و���ش��اً واأننا 
يف  ال��ف��ري��ق  وم�شتوى  امل��و���ش��م  نهاية  حت��دي��ات  نخو�س 
وروح  قوية  ونتائج  ق��وي  اأداء  وي��ق��دم  م�شتمر  ت�شاعد 

الفريق حا�شرة بني اجلميع.
وزاد: نتطلع اإىل ح�شم لقب بطولة الدوري قبل و�شول 
الن�شر  مواجهة  يف  وحت��دي��داً  النهاية  خل��ط  امل�شابقة 
املحلية  لتحدياتنا  والرتكيز  التفرغ  من  نتمكن  حتى 
القدير  العلي  اهلل  واأ�شاأل  املطلوبة  بال�شورة  والقارية 

التوفيق للفريق.
اجتماع مع احتاد الكرة ملناق�شة ترتيبات املو�شم 

اجلديد
املجموعات وتخطوا  اأبطاًل يف  كانوا  الالعبون  حماد: 

اأ�شعب الظروف
عالمات ا�شتفهام حول اآلية اختيار جنوم املو�شم والعني 

ي�شتحق اأكرث  
�شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  »ح��م��اد«،  عبيد  حممد  اأك��د 
نادي العني لكرة القدم، م�شرف الفريق الأول والرديف، 
بدوري  املجموعات  اأك��د علو كعبه يف مرحلة  العني  اأن 
الظروف  رغم  النهائي  ثمن  ال��دور  وبلوغ  اآ�شيا  اأبطال 
ال�شعبة التي واجهها يف املجموعة الرابعة اإثر التعادل 
4 مرات يف اجلولت املا�شية قبل العودة القوية بالفوز 
على الهالل ال�شعودي يف اجلولة اخلام�شة، م�شرياً اإىل 
هذه  اإىل  الو�شول  يف  ال��ظ��روف  من  جمموعة  ت�شافر 
الكبري لالعبني  التاألق  بينها  الإيجابية من  املعطيات 
من  املمتازة  واجل��ه��ود  اجلماهري،  من  القوي  وال��دع��م 

اجلهازين الفني والإداري.
واأ�شاف: ثقتنا مل تهتز اأبداً يف قدرة الفريق على جتاوز 
املطبات  رغ��م  القارية  البطولة  يف  املجموعات  مرحلة 
الالعبني يف  ك��ان جميع  الأول  واأم�����س  واج��ه��ه��ا،  ال��ت��ي 
اأف�����ش��ل م�����ش��ت��وى ع��ل��ى الط����الق ب����ردة ال��ف��ع��ل القوية 
منه احلديث عن  اإذا طلب  يحتار  قد  امل��رء  اأن  لدرجة 
اأن العني تابع  جنومية بع�شهم يف امللعب واأذك��ر حيداً 
اأنه  رغ��م  البطولة  نهائي  اإىل  مو�شمني  قبل  طريقه 
مني بخ�شارتني يف املجموعات، وكان الأمر �شيبدو موؤملاً 
وحزيناً جداً لو مل نتجاوز الدور الأول يف الآ�شيوية لأن 
الفريق يبحث دائماً عن التميز على م�شتوى النتائج«.

واأ�شار »حماد« اإىل اأن العني اأمام ا�شتحقاقات عدة على 
الفرتة  بقية  يف  تنتظره  التي  ال�شتحقاقات  م�شتوى 
املقبلة واملو�شم اجلديد وهو ما يعني و�شع الرتتيبات 
املديرين  م��ع  امل��ق��رر  الجتماع  نتائج  وانتظار  اجل��ي��دة 

الفنيني يف الأندية التي ت�شهد وجود لعبني ب�شفوف 
بالربنامج  املرتبطة  الأم����ور  ملناق�شة  الأول  املنتخب 
على  اعرت�س  العني  اإن  نف�شه  الوقت  يف  وق��ال  امل��ق��رر، 
فرتة  ب��داي��ة  �شي�شهد  اأغ�����ش��ط�����س  ���ش��ه��ر  لأن  الأج���ن���دة 
التح�شريات بالإعداد العام ولي�س من املنطق يف �شيء 
اإبعاد اأي لعب عن هذه املرحلة لأن ال�شتحقاق الذي 
ي�شتطيع  مدربه  اأن  كما  قريباً،  لي�س  املنتخب  ينتظر 
متابعة حت�شريات الأندية بالزيارات امليدانية لالطالع 
على كل الأمور املوجودة يف فرتة الإعداد والآن ننتظر 

نتيجة الجتماع املقبل.
ال��وق��ت احل���ايل على  ال��رتك��ي��ز يف  اأن  اإىل  ون���وه ح��م��اد 
ح�شم  لأج��ل  الآ�شيوية  ملف  طي  بعد  ال���دوري  بطولة 
ي�شتحقون  الالعبني  اإن  وق��ال  الن�شر،  لقاء  الأم��ور يف 
التتويج بالدرع لأنهم الأجدر من خالل امل�شوار القوي 
والقوية يف كل  املمتازة  الفعل  وردة  املا�شية  املرحلة  يف 
املباريات قبل النتقال جمدداً اإىل بطولة كاأ�س �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة الغالية على قلوب كل الريا�شيني 
ومن ثم البطولة القارية جمدداً �شمن مرحلة الدور 

ثمن النهائي.
وح����ول ت��ر���ش��ي��ح ج���وائ���ز جل��ن��ة دوري امل��ح��رتف��ني قال 
ح��م��اد: ت��وق��ع��ن��ا اأك����رث م��ن ال��ع��دد امل��ح��دد ل��ل��ع��ني لأنه 
الفني،  وامل�شتوى  النتائج  واق��ع  من  الأف�شل  ي�شتحق 
ونالحظ مثاًل غياب الالعب حممد عبدالرحمن رغم 
اأنه ياأتي يف مقدمة عدد امل�شاركات اإىل جانب اللتزام 
اأن  كما  برمان،  اأحمد  اإىل  بالإ�شافة  الفني  وامل�شتوى 
العنا�شر اجليدة  م��ن  ك���ان  اأي�����ش��اً  ���ش��ي��وت��اين  ال��الع��ب 
خ�شع  التي  اجلراحية  العملية  مرحلة  تخطى  بعدما 
اأحد  اأن هناك  الفريق، علماً  للتاألق مع  لها وعاد قوياً 
الالعبني يف ال�شابق �شارك يف 8 مباريات فقط وح�شل 
اأعرف املعايري املتبعة  اأنني ل  على اجلائزة، واحلقيقة 

يف اختيار اجلوائز.
عادل رقم جيان ويدعم جنومية عي�شى وريان

عموري: جوائز املحرتفني ظلمت عجب وبرمان
عرب قائد فريق نادي العني عمر عبدالرحمن »عموري« 
الالعب  لزميله  امل�شجل  ال��رق��م  مبعادلة  �شعادته  ع��ن 
الأول  املقام  الفريق يف  اأ�شامواه جيان مل�شلحة  ال�شابق 
على نحو ما ي�شعى جميع الالعبني، مو�شحاً اأن وجود 
الذهبية  الكرة  جائزة  على  املناف�شة  �شمن  لعبني   4
يوؤكد القيمة الفنية العالية لالعبني الذين ي�شتحقون 
الأف�شل والتتويج باجلائزة يف املو�شم احلايل بالإ�شافة 
اإىل ج��ائ��زة ال��ق��ف��از »ال��ذه��ب��ي« لأف�����ش��ل ح��ار���س والذي 
ي�شلم  ري��ان  زميله  اأن  مو�شحاً  عي�شى،  خالد  ي�شتحقه 
اأف�شل لع��ب م��واط��ن لأن��ه ق��ادم بقوة  ي�شتحق ج��ائ��زة 
قوياً  دافعاً  الكرة حتى متثل له  التاألق بعامل  يف �شماء 
يف  الإماراتية  الكرة  خلدمة  ينتظره  ال��ذي  للم�شتقبل 

نادي العني.
�شقيقه حممد  اجل��ائ��زة ظلمت  اأن  اإىل  واأ���ش��ار عموري 
ي�شتحقان  لنهما  برمان  اأحمد  وزميله  الرحمن  عبد 
ال��ق��وي يف كل  امل��و���ش��م م��ن خ��الل الأداء  جنومية ه��ذا 
�شيوتاين  ال��ي��اب��اين  ال��الع��ب  اأن  اإىل  منوهاً  امل��ب��اري��ات، 
ي�شتحق جنومية املو�شم اأي�شاً لأنه قدم م�شتوى جيداً 
يف امل��و���ش��م احل���ايل يف اأك���رث م��ن م��رك��ز ع��ل��ى م�شتوى 
امل��ل��ع��ب، اإىل ج��ان��ب مت��ي��زه ال��ق��وي اإث���ر الإ���ش��اب��ة التي 

تعر�س لها اأثناء املو�شم.

اأ�شاد بالأداء الرجويل لالعبني والفوز ال�شاحق على الريان

حممد بن ثعلوب: دعم قيادة النادي مهد الطريق مل�ضرية التميز حمليًا وقاريًا  

 نظم نادي راأ�س اخليمة لأ�شحاب 
الالعبني  لتكرمي  احتفاًل  الهمم 
خ���ال���د ع��ل��ي ذي����د و���ش��ع��ي��د حممد 
ال�شحي مبنا�شبة تاألقهما يف بطولة 
لالأوملبياد  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأل����ع����اب 
الدولة  ا�شت�شافته  ال��ذي  اخلا�س 
اأب��وظ��ب��ي، حيث ح�شل  يف  م��وؤخ��راً 
ال���الع���ب ���ش��ع��ي��د ال�����ش��ح��ي ع��ل��ى 3 

تخطى  بينما  وب��رون��زي��ة،  ذهبيات 
التوقعات  ذي���د  زم��ي��ل��ه خ��ال��د ع��ل��ي 
وف�شية،  ذهبيتني  على  بح�شوله 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور ���ش��امل ب���ن را�شد 
راأ���س اخليمة  نادي  املفتول، رئي�س 
م�شرف  النقبي،  طحنون  ونا�شر 
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف 
ديوان �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، وح�شة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شيف، 
نادي راأ�س اخليمة واأولياء الأمور.

والهتمام  الدعم  اأن  املفتول  واأك��د 
م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو  اخليمة، 
راأ�س  ال��ق��ا���ش��م��ي، ويل ع��ه��د  ���ش��ع��ود 

التي  املهمة  الأ���ش��ب��اب  م��ن  اخليمة 
اإىل  الو�شول  الطريق نحو  مهدت 
النتائج  امل��ه��م��ة م��ن  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
الإي��ج��اب��ي��ة ب��ع��د اأق����ل م���ن عامني 
على مر�شوم اإ�شهار النادي وهو ما 
ميثل دافعاً قوياً ملزيد من النجاح 

يف الفرتة املقبلة.
واأع��ل��ن امل��ف��ت��ول ع��ن ج��ه��ود كبرية 

املقبلة  الفرتة  يف  ال��ن��ادي  لتطوير 
بتطوير  اله����ت����م����ام  خ������الل  م����ن 
الهمم  باأ�شحاب  القدرات اخلا�شة 
وم�شاعدتهم  والإن���اث  الذكور  من 
على امل�شاركة يف الأن�شطة الريا�شية 
الدولة ومتكينهم من  املختلفة يف 
النتقال اإىل البطولت اخلارجية.

�شهدت  املا�شية  ال��ف��رتة  واأ���ش��اف: 

ال���دول���ة مثل  م�����ش��ارك��ات ع����دة يف 
ب��ط��ول��ة ع���ام زاي���د لأل��ع��اب القوى 
وح�شلنا على 4 ميداليات يف اجللة 
والرمح واجلري والوثب الطويل، 
يف  الأول  باملركز  فوزنا  جانب  اإىل 
مباراثون  والإن�����اث  ال��ذك��ور  فئتي 
جامعة الطب والعلوم ال�شحية يف 
راأ�س اخليمة، اإىل جانب م�شاركات 

الريا�شي  ال��ي��وم  فعاليات  يف  ع��دة 
ومعر�س  ال��ع��ل��م  وي�����وم  ال���وط���ن���ي 
الهمم،  وم����ع����ر�����س  الب�����ت�����ك�����ارات 
ف�شاًل عن زيارات عدة اإىل املرافق 

ال�شياحية يف اإمارة راأ�س اخليمة.
بدوره حتدث علي عبداهلل النقبي، 
اإن����اب����ة ع���ن اأول����ي����اء الأم�������ور حول 
اخليمة  راأ������س  ن�����ادي  دور  اأه��م��ي��ة 

الهمم  اأ���ش��ح��اب  م���ه���ارات  يف دع���م 
وم�شاعدتهم على تطوير قدراتهم 
م���ن خ����الل الأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج 
يطلع  ال��ن��ادي  اإن  وق���ال  املختلفة، 
ب��ج��ه��ود ك���ب���رية مل�����ش��اع��دت��ه��م على 
من  مرحلة  اأف�����ش��ل  اإىل  ال��و���ش��ول 
الريا�شية  الأن�شطة  يف  الإجن��ازات 

املختلفة. 

اإ�شادة كبرية بتاألق الالعبني يف الأوملبياد اخلا�س

نـــادي راأ�س اخليمـــة الأ�ضحـــاب الهمــم يحتفـــل باأ�ضحــاب االإجنـــازات
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الفجر الريا�ضي

15
حممد بن زايد ي�ضتقبل وفد جمل�س اأبوظبي الريا�ضي واللجان املنظمة لعدد من البطوالت

حممد بن زايد ي�ضتقبل فريق هجن الرئا�ضة 
وي�ضيد مبا حققه من نتائج

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف ق�شر البحر وفد جمل�س 
العامل لالأندية وطواف  “ كاأ�س  ل��  املنظمة  الريا�شي واللجان  اأبوظبي 
�شمو  “ بح�شور  للجولف  �شي  ب��ي  ا���س  ا���س  اأبوظبي  وبطولة  اأبوظبي 

ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني.
اأهمية تعزيز الريا�شة  اأع�شاء الوفد حول  وتبادل �شموه الأحاديث مع 
كاأ�شلوب حياة �شحي وبدين وم�شاعفة الربامج والأن�شطة  يف املجتمع 

املتنوعة التي ت�شب يف هذا الجتاه.
وفد  بجهود  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��اد 
تنظيم  عن  اأثمرت  والتي  املنظمة  واللجان  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
بطولت ناجحة تليق مبكانة و�شمعة دولة الإمارات يف املحافل الإقليمية 
والدولية .. داعيا اجلميع اإىل موا�شلة بذل اجلهود لتحقيق مزيد من 

الإجنازات خالل املرحلة املقبلة.
من جانبهم اأعرب اأع�شاء وفد جمل�س اأبوظبي الريا�شي عن �شعادتهم 
بلقاء �شموه وتبادل الأحاديث معه حول تعزيز املبادرات الريا�شية التي 
تخدم املجتمع .. معاهدين �شموه على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق 

اأف�شل النتائج ومبا يعود بالنفع على م�شرية الريا�شة والريا�شيني.

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف جمل�س 
يرافقهم  الرئا�شة  هجن  فريق  ام�س  البحر  بق�شر  �شموه 
معايل ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 
ال�شباقات وهجن  �شوؤون  رئي�س مركز  الدولة  رئي�س  ال�شمو 
اآل  الرئا�شة وذلك بح�شور �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 

الرئا�شة.
واأطلع �شموه خالل ال�شتقبال على الإجن��ازات التي حققها 

ف��ري��ق ه��ج��ن ال��رئ��ا���ش��ة ه���ذا ال��ع��ام م��ن خ���الل املهرجانات 
اخلم�شة الرئي�شية التي تواجد بها.

مهرجانات  يف  رم��زا   42 حققت  قد  الرئا�شة  هجن  وكانت 
ل�شباقات  عبدالعزيز  امل��ل��ك  وج��ائ��زة  ال��ك��ربى،  زاي���د  ج��ائ��زة 
و  الوثبة  وختامّي  دب��ي،  عهد  ويل  �شمو  ومهرجان  الهجن 

املرموم.
تاريخي بح�شولها  باإجناز  املو�شم  الرئا�شة  اأنهت هجن  كما 

على خم�شة اأ�شواط رئي�شية للحول يف املهرجانات اخلم�شة.
واأثنى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان على 
جهود  من  الفريق  وماقدمه  الرئا�شة  لهجن  العايل  الأداء 

اإداء الهجن يف ال�شباقات التي  كان لها الأثر الإيجابي على 
الإجن����ازات  حتقيق  م��وا���ش��ل��ة  اه��م��ي��ة  اىل  م�����ش��ريا  خا�شتها 

وح�شد اجلوائز.
�شباقات  بريا�شة  احلكيمة  القيادة  اهتمام  ان  �شموه  واأك��د 
العربية  الريا�شة  ارتباط هذه  ياأتي من منطلق   .. الهجن 
الأ�شيلة مبنظومة الرتاث واملوروث ال�شعبي ..واملتجذرة يف 
يوليهما  اللذين  والهتمام  الدعم  بف�شل  الوطنية  هويتنا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل من اأجل احلفاظ على مكونات تراثنا وغر�شها يف 

اجيالنا القادمة.

باإبعاد  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  تعهد 
بروميت�س  و���ش��ت  اأم���ام  املفاجئة  اخل�����ش��ارة  بعد  فريقه  جن��وم  بع�س 
مان�ش�شرت  وغرميه  ج��اره  مبناف�شة  ح�شابيا  الم��ل  وفقدان  البيون، 

�شيتي على لقب الدوري الإنكليزي يف كرة القدم.
اأمام  ار�شه  على  بخ�شارة غري متوقعة  الأح��د  يونايتد  ومني 
اللقب  منح  ما  �شفر-1،  الرتتيب  متذيل  بروميت�س  و�شت 
نقطة   16 بفارق  عنه  ابتعد  ال��ذي  �شيتي  ملان�ش�شرت  تلقائيا 

قبل 5 مراحل على نهاية الدوري.
اأجمادهم  على  بالنوم  لعبيه  مورينيو  واتهم 

ب��ع��د ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �شيتي ق��ب��ل ا���ش��ب��وع��ني يف 
الربمريليغ.

وبعد انتهاء معركة الدوري ل�شالح �شيتي، 
م�شيفه  فيواجه  م�شاركته  يونايتد  يتابع 

بورمنوث الربعاء يف الدوري قبل اللقاء 
ن�شف  يف  ال�شبت  ت��وت��ن��ه��ام  ���ش��د  اله���م 

نهائي الكاأ�س على ملعب وميبلي.
وقال مورينيو “املداورة لي�شت الكلمة 

�شد  ب���الع���ب  دف���ع���ت  اذا  ال�����ش��ح��ي��ح��ة، 
ن�شف  �شيخو�س  رائ��ع��ا،  وك���ان  ب��ورمن��وث 

النهائي«.
فاملداورة  م��داورة،  لي�شت  هي  “اذا  وتابع 
تبدو وكاأن الالعب الذي يخو�س مباراة 

�شد  ي�شارك  ق��د  لعبا  �شرييح  ب��ورمن��وث 
لبع�س  فر�شة  هي  النهائي.  ن�شف  يف  �شبريز 

وبع�س  �شبريز،  �شد  اللعب  امكانية  على  يح�شلوا  ك��ي  ال�شخا�س 
يف  لهم  م��ك��ان  ل  بروميت�س(  و���ش��ت  )���ش��د  لعبوا  ال��ذي��ن  ال�شخا�س 
ان  يق�شد  ك��ان  اذا  م��ا  لتو�شيح  ���ش��وؤال  على  وردا  ال��ف��ري��ق«. 
ي��وؤدوا ب�شكل جيد �شد و�شت بروميت�س لن  الذين مل 

يلعبوا �شد توتنهام، اجاب مورينيو “نعم«.
وتابع “ما هو معيار املدرب لختيار الفريق؟ اأعرف 
التي  ال��وح��ي��دة  ه��ي  اللعب  واح����دا: طريقة  م��ع��ي��ارا 

ميكنني من خاللها اختيار الالعبني«.
ت��ري��دون��ن��ي الخ��ت��ي��ار بح�شب  “اأو  وا���ش��اف 
وجهه  اأو  رات��ب��ه  اأو  ال��الع��ب  انتقال  �شعر 
اجلميل؟ الطريقة الوحيدة هي الأداء«.

وا�شتبدل مورينيو بني ال�شوطني لعب 
ان���دي���ر هرييرا  ال����ش���ب���اين  ال���و����ش���ط 
ب����ول بوغبا  ث���م ���ش��ح��ب ال��ف��رن�����ش��ي 
يف ال��دق��ي��ق��ة 58 واأ���ش��ل��ي ي��ون��غ يف 

الدقيقة 75.
وكان الفرن�شي ظال لالعب الذي 
لفت  ف��وز  اىل  فريقه  ت��اأخ��ر  قلب 
�شد �شيتي يف الدوري واجل تتويج 
اإ�شافيا  ا���ش��ب��وع��ا  الأزرق  ال��ف��ري��ق 
“مل ي��ك��ن ل��وح��ده. وق���د ن���ال بطاقة 
اأ�شعب من  كان يف و�شع  لذا  �شفراء، 

الآخرين«.

اأكد املدرب الفرن�شي لريال مدريد ال�شباين زين الدين 
الويلزي  اأي م�شكلة لديه مع لعبه  زي��دان عدم وج��ود 
غاريث بايل، على رغم ا�شتبداله بعد ال�شوط الول من 
املباراة �شد يوفنتو�س الإيطايل يف دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم.
واأفادت تقارير �شحافية ان بايل كان متفاجئا وغا�شبا 
م��ن ق���رار زي����دان ب��ا���ش��ت��ب��دال��ه يف امل���ب���اراة ال��ت��ي اأقيمت 
يف  برنابيو”  “�شانتياغو  ملعب  على  املا�شي  الأ�شبوع 
مدريد، عندما كان يوفنتو�س متقدما 2-�شفر، وذلك 
اإي���اب ال���دور رب��ع النهائي ل���دوري الأب��ط��ال. و�شجل  يف 
يوفنتو�س يف ال�شوط الثاين هدفا ثالثا عادل به نتيجة 
ان  تورينو، قبل  ري��ال يف  التي ح�شمها  ال��ذه��اب  م��ب��اراة 
جزاء  ركلة  اوليفر  مايكل  النكليزي  احلكم  يحت�شب 
كري�شتيانو  الربتغايل  منها  �شجل  ال�شائع  ال��وق��ت  يف 
املو�شمني  يف  اللقب  حامل  ل��ري��ال  اأت���اح  هدفا  رون��ال��دو 
الثامن  للمو�شم  النهائي  ن�شف  ال��دور  بلوغ  املا�شيني، 

تواليا.
كما غاب بايل عن املباراة التي فاز فيها ريال على ملقة 
الح��د 2-1 يف ال��دوري ال�شباين، اإل ان ري��ال اأك��د ان 
هذا الغياب كان من �شمن خطة لإراحة اأكرث من لعب، 
والفرن�شي  مودريت�س  لوكا  والكرواتي  رون��ال��دو  منهم 

رافايل فاران �شمن الرحلة اىل ملعب ل روزاليدا.
وي�شت�شيف ريال اليوم الأربعاء اتلتيك بلباو يف الليغا، 
اأحقيته بامل�شاركة وذلك قبل  حيث ياأمل بايل يف اثبات 
ن�شف  المل��اين يف  ميونيخ  بايرن  مع  ال��ذه��اب  مواجهة 

نهائي دوري الأبطال يف ميونيخ ال�شبوع املقبل.
بنزمية  كرمي  الفرن�شي  من  بدل  اأ�شا�شيا  بايل  و�شارك 

الالعبني ل  ان  اأ���ش��ار اىل  زي��دان  اأم��ام يوفنتو�س، لكن 
“ل،  ي�شعران بالتهمي�س يف املباريات الأخرية، مو�شحا 
ل اعتقد ذلك، انها كرة القدم. ل ارى اأيا منهما حزينا، 

يتدربان جيدا«.
وتابع “حتدثت اليهما يف ذلك اليوم، يرغب كل منهما 
يعمل  اجل��م��ي��ع  ول��ك��ن  اله�����داف،  م��ن  م��زي��د  بت�شجيل 
جيدا”، مو�شحا “دائما ما حتدث هذه المور يف فريق 
مثل فريقنا. هناك لعبون بحالة جيدة ويلعبون جيدا 
اكون م�شتعدا دائما لتقييم من هو الالعب  ان  ويجب 

الف�شل للفريق يف اأي وقت«.
وف�شل زيدان العتماد على بنزمية اىل جانب رونالدو 
يف هجوم الفريق هذا املو�شم، لكن الفرن�شي �شجل هدفا 

واحدا فقط يف اآخر ت�شع مباريات.
“ل�شنا قلقني  ب��ال��ق��ول  وع��ل��ق م����درب ري����ال ع��ل��ى ذل���ك 
اأهدافا  ي�شجل  ان  عليه  التي ميلكها،  املوؤهالت  ونعرف 
بالطبع، وهو يعرف ذلك، يعرف انه ي�شتطيع ان يفعل 

ا�شياء اخرى ولكن يجب ان ي�شجل الهداف«.
ولكن  الفر�س  يهدر  قليال عندما  يعاين  “هو  واأ�شاف 
احلل �شهل، يجب ان يوا�شل العمل. انها جمرد م�شكلة 
ذل��ك يف  واجهنا   - احل��ايل  ال��وق��ت  يواجهها يف  ب�شيطة 
الفريق يف وقت �شابق من املو�شم لكننا وا�شلنا العمل. 
اذا وا�شل العمل فاأنا واثق من انه �شي�شجل جمددا يف 

وقت ق�شري«.
وي�شعى ريال اىل لقبه الثالث على التوايل يف دوري 
الأبطال، وهو �شيواجه بايرن ميونيخ الذي �شيفتقد 

على الأرجح لعب الو�شط الت�شيلي ارتورو فيدال 
قد  ج��راح��ة  تتطلب  ال��رك��ب��ة  يف  اإ���ش��اب��ة  ب�شبب 

“فيدال  تبعده ع��ن م��ب��اراة ال��ذه��اب.واع��ت��رب زي���دان ان 
�شيتغري.  �شيء  ل  لكن  مهم  لع��ب 
ب��اي��رن ف��ري��ق ك��ب��ري ج���دا مع 
ال����ع����دي����د م�����ن ال���الع���ب���ني 
اجل��ي��دي��ن، وان����ا واث����ق من 

انهم �شيجدون البديل«.

زيــدان يوؤكــد عـــدم وجـــود م�ضكلــة مع بايـــل  جنوم مان�ض�ضرت يونايتد يواجهون غ�ضب مورينيو 



يبقى م�ضتيقظًا خالل عملية يف دماغه
ب�شبب حالته احلرجة، بقي �شاب بريطاين م�شتيقظاً طوال مراحل 

عملية جراحية قام الأطباء خاللها باإزالة ورم كبري من دماغه. 
من  الأمي��ن  الف�س  يف  كبري  ورم  ت�شخي�س  من  اأ�شهر  ثالثة  بعد 
دقيقة  جراحية  لعملية  عاماً(   28( كاربنرت  م��ات  خ�شع  دماغه، 

لإزالة هذا الورم.
ال�شاب م�شتيقظاً  لإبقاء  الأطباء  ا�شطر  ال��ورم،  وحل�شا�شية مكان 
طوال مراحل العملية اجلراحية، للتاأكد من عدم تاأثري اجلراحة 

على نطقه وحركته.
وقال مات بعد انتهاء العملية اجلراحية معلقاً على جتربته "كانت 

عملية دقيقة وح�شا�شة، وجتربة �شعبة بالن�شبة يل". 
قيامه  اأثناء  تربعات  جلمع  ال�شيف  ه��ذا  حملة  �شن  م��ات  وينوي 
ب�شل�شلة من الن�شاطات والتحديات حتت اإ�شراف جمعية "جمتمع 
الدعم  ل��ه  قدمت  التي  للجمعية  اجلميل  رد  بهدف  ماأوى"  ب��ال 

طوال فرتة عالجه، وفق ما نقلت �شحيفة مريور الربيطانية.

�ضرطي يف غيبوبة 30 عامًا
الغيبوبة،  اأم�شاها يف  30 عاماً  اأكرث من  تويف �شرطي كندي بعد 

اإثر تعر�شه اإىل حادث �شيارة. 
 ،1987 ع��ام  �شبتمرب  يف22  خطري  ح��ادث  اإىل  ال�شرطي  وتعر�س 
وكان يبلغ من العمر يف ذلك الوقت 35 عاماً، ليبقى يف الغيبوبة 
منذ ذلك التاريخ، اإىل اأن تويف بعد تعر�شه مل�شاعفات يف الرئة هذا 

الأ�شبوع.
وقالت زوجته  اإن زوجها تلقى مكاملة تفيد باحتمال تعر�س اأحد 
الليل، عندما  2:00 بعد منت�شف  ال�شاعة  املنازل لل�شطو، حوايل 
امل��ن��زل. وك��ان ال��رج��ل على بعد مبنيني م��ن مقر  اإىل  ك��ان ع��ائ��داً 
ب�شيارة  �شيارته  ا�شطدمت  عندما  فكتوريا،  مدينة  يف  ال�شرطة، 
اأحد زمالئه، وعانى على اإثرها من اإ�شابات دماغية دائمة، اأدت اإىل 
منها،  ي�شتيقظ  مل  غيبوبة  يف  ودخوله  الرباعي،  بال�شلل  اإ�شابته 

ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ماراثون يف 33 درجة حتت ال�ضفر
من  ركبتيه  على  باباثانا�شوبولوي�س  اأرج��ريي��و���س  ال��ع��داء  �شقط 
الإره��اق وقد غطى الثلج وجهه بينما كان يحمل العلم اليوناين 
لكنه كان �شعيدا بعد اأن فاز مباراثون القطب ال�شمايل وهو اأق�شى 

�شباق �شمايل على وجه الأر�س.
حرارة  درج��ة  وعلى  مناف�شا   46 على  باباثانا�شوبولوي�س  وتغلب 
ب��رودة يف  ب��امل��اراث��ون الأك��رث  33 درج��ة حتت ال�شفر ليفوز  بلغت 
با�شم  اأي�شا  امل��ع��روف  بارنيو  خميم  يف  �شنويا  يقام  وال��ذي  العامل 

خميم القطب ال�شمايل.
وقال بعد فوزه الذي حققه يف اأربع �شاعات و34 دقيقة و36 ثانية 
املكان  لي�س  ه��ذا  ف��اإن  ل��ذا  يوناين  اأنني  تعرفون  ي�شدق.  ل  "اأمر 
الإ�شكيمو  �شكان  اأح��د  حماولة  ي�شبه  الأم��ر  يل.  بالن�شبة  املنا�شب 

خو�س �شباق يف ال�شحراء".
ال�شني  من  �شيه  بينغ  قوه  ال�شينية  حققت  الن�شائي  ال�شباق  ويف 

الفوز متغلبة على 13 مت�شابقة.
املتناف�شني تقريبا مالب�س دافئة من روؤو�شهم وحتى  وارتدى كل 
اأخم�س اأقدامهم حلمايتهم من الثلوج يف املنطقة اخلالبة و�شط 

املياه املتجمدة للبحر القطبي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ينجو باأعجوبة من فكي قر�س
قال م�شوؤولون و�شهود اإن راكب اأمواج اأ�شيب عندما هاجمته �شمكة قر�س يف غرب اأ�شرتاليا، ولكنه متكن من ركوب 

الأمواج بال لوح والو�شول اإىل ال�شاطئ.
جنوب  يف  امل�شهور  الأم��واج  لركوب  مق�شد  وهي  غري�شتاون،  يف  كوبل�شتون  �شاطئ  ُق��رب  �شاقه  يف  الرجل،  واأ�شيب 
غرب اأ�شرتاليا. وبعد اأن و�شل اإىل ال�شاطئ، قدم له اأ�شدقاوؤه ال�شعافات الأولية حتى و�شول  فرق الطوارئ، وفقاً 

ملتحدث با�شم وكالة �شان جون لالإ�شعاف. 
ونقل امل�شاب بطائرة اإىل م�شت�شفى يف بريث على بعد نحو 285 كيلومرتا من ال�شاطئ. 

واأفاد امل�شت�شفى باأن الرجل يف حالة م�شتقرة.
واأفادت موؤ�ش�شة "�شريف ليف �شيفنغ وي�شرتن اأ�شرتاليا" بر�شد �شمكة قر�س بطول اأربعة اأمتار، ورفات حوت يف 

موقع ليفتهاندرز لركوب الأمواج، ما ت�شبب يف اإغالق ال�شواطئ يف منطقة غري�شتاون بالكامل.
راكبي  وك��ان هناك خم�شة فقط من  ال�شاطئ  الهجوم من على  راأى  اأن��ه  وذك��ر بيرت جوفيك، وهو م�شور حملي، 
الأمواج يف املاء.  وقال لهيئة الإذاعة الأ�شرتالية اإن "�شمكة قر�س برزت اإىل حد كبري قبل اأن توجه �شربة لراكب 
اأمواج لتطيح به من على لوحه". ودفع احلادث يف غري�شتاون منظمي فعالية "مارغريت ريفر برو" لركوب الأمواج، 

والتي تبعد عن غري�شتاون نحو 15 كيلومرتاً، اإىل تعليق مناف�شة ركوب الأمواج الدولية ملدة �شاعة تقريباً. 
ومنذ عام 2010، تويف �شخ�شان يف هجمات اأ�شماك القر�س يف منطقة غري�شتاون. 
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ا�ضتياء من حكم بالتعدد لزوج قليل الوفاء
بال�شماح  املغرب،  �شرقي  الناظور،  مدينة  يف  حمكمة  عن  �شادر  حكم  اأث��ار 
ذكرت  ملا  وفقا  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  رواد  ا�شتياء  بالتعدد،  ل��زوج 

الإلكرتوين. موقعها  على  �شحيفة "اأخبار اليوم" املغربية 
اأن  "قلة وفاء" ال��زوج الذي قرر  اإىل  ا�شتياء البع�س يعود  اأن �شبب  ويبدو 

يتزوج امراأة اأخرى لأنه زوجته الأوىل م�شابة "بداء" ال�شكري.
الأحد  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��رب  انت�شرت  ال�شحيفة  وبح�شب 
الزوجة  "اإ�شابة  2012، عنوانه  الذي �شدر يف عام  املا�شي، وثيقة احلكم 
احلق  للزوجة  يعطي  ا�شتثنائيا  مو�شوعيا  م��ربرا  يعترب  ال�شكري  مبر�س 

يف التعدد".
وك�شف م�شدر ق�شائي، اأن مو�شوع احلكم اأن املدعي الذي هو الزوج، تقدم 
بطلب التعدد، لأن زوجته مري�شة بداء ال�شكري، ومل تعد قادرة على القيام 

بواجباتها الزوجية، وهو ما اأكدته املدعية وهي الزوجة يف جل�شة البحث.
�شهريا،  يتقا�شى دخال  اأن��ه  يفيد  اأدىل مبا  ال��زوج  اأن  امل�شدر،  ذات  واأ�شاف 

ميكنه من اإعالة اأ�شرتني، لذلك حكم له بالتعدد.

انهيار عداء قبل حلظات من خط النهاية
ماراثون  اأثناء  بريطاين،  ع��داء  انهيار  حلظات  امل�شورين  عد�شات  ر�شدت 

كان يت�شدره حتى اللحظات الأخرية.
كان  عاما( حني   25( كالوم هوكينز  ال�شكتلندي  العداء  الفيديو  واأظهر 
املقامة  الكومنولث  دورة  األ��ع��اب  م��اراث��ون  يف  املناف�شني  بقية  عن  متقدما 

مبدينة غولد كو�شت الأ�شرتالية.
اأن  اإىل  توازنه  بداأ هوكينز يفقد  املناف�شة،  الأخ��ري من  الكيلومرت  لكن يف 
بالفا�شل احلديدي  والإم�شاك  اأخ��رى  النهو�س مرة  اأر�شا، وح��اول  �شقط 

مل�شار املاراثون، اإل اأنه ف�شل ووقع جمددا.
اجتيازه  وا�شتطاع  الفر�شة،  �شيلي  مايكل  الأ���ش��رتايل  مناف�شه  وا�شتغل 
واحل�شول على امليدالية الذهبية، رغم اأنه كان متاأخرا عن هوكينز بنحو 

دقيقة.
الربيطاين،  العداء  التي غطت وجهة  الأ�شى  ال�شور حالة  اإح��دى  ووثقت 

وهو يرى مناف�شه يك�شب ال�شباق وينال امليدالية الذهبية.
"تويرت"،  على  تغريدة  ال�شكتلندي  الفريق  بعثة  ن�شرت  لح��ق،  وقت  ويف 
قالت فيه اإنه جرى نقل هوكينز اإىل امل�شت�شفى من اأجل ا�شتكمال العالج، 

م�شيفة اأنه ل توجد خماوف كبرية يف هذه املرحلة.
واأثارت الأمر ا�شتياء بني الإعالميني والريا�شيني ال�شابقني، ب�شبب تاأخر 

و�شول امل�شعفني اإىل املكان.

اإ�ضدار �ضينائي ي�ضتند 
اىل »�ضل�ضلة ميلينيوم«

اإن  األفاري�س  فيدي  امل��خ��رج  يقول 
ي�شتند  �شينمائي  اإ����ش���دار  اأح����دث 
التي  �شل�شلة ميلينيوم  روايات  اإىل 
�شيك�شف  ���ش��اح��ق��ا  جن��اح��ا  ح��ق��ق��ت 
البطلة  عن  التفا�شيل  من  املزيد 
الإلكرتونية  واملت�شللة  الغام�شة 
ليزبث �شالندر اأو الفتاة ذات و�شم 

التنني.
وي���ج���ري ت�����ش��وي��ر ال��ف��ي��ل��م ال���ذي 
اإي����ن  ج�����ريل  )ذا  ع����ن����وان  ي��ح��م��ل 
ال�شويد  يف  وي�����ب(  ����ش���ب���اي���درز  ذا 
وجت�����ش��د ف��ي��ه امل��م��ث��ل��ة ك��ل��ري فوي 
���ش��خ�����ش��ي��ة ����ش���الن���در ال���ف���ت���اة ذات 
عالقة  تربطها  التي  التنني  و�شم 
ميكايل  ي��دع��ى  ب�شحفي  م��ع��ق��دة 

بلومكفي�شت.
وقال األفاري�س وهو من اأوروجواي 
واأخ�����رج اأع���م���ال م��ث��ل اإي��ف��ل دي���د و 
يف  ع��م��ل��ه  اأردت  "ما  ب��ري��ذ  دون����ت 
حقيقة الأمر هو اإعادتها اإىل فرتة 
م���ن ح��ي��ات��ه��ا... م��ا���ش��ي��ه��ا يف تلك 
احلالة ملواجهة اأمور اآمل اأن تك�شف 

املزيد عن حقيقة هويتها".
تعرف  اأن��ك  "عندما تظن  واأ�شاف 
اأو تعتقد اأنك فهمت كل �شيء عنها 
�شيغري  ما  بت�شرف  �شتقوم  فاإنها 
اأن��ك تعرفه. هذا  كل �شي اعتقدت 

هو املمتع فيها".
وال����ف����ي����ل����م ال��������ذي ����ش���ي���ع���ر����س يف 
مقتب�س  ال��ث��اين  ت�شرين  ن��وف��م��رب 
ديفيد  اجلديد  للموؤلف  كتاب  عن 
لج��رك��ران��ت�����س ال���ذي ت��وىل مهمة 
ا�شتكمال ال�شل�شلة بعد وفاة الكاتب 

الأ�شلي �شتيج لر�شون.

تقنية جديدة لك�ضف 
الفيديوهات املفربكة

اأعلن عمالق حمركات البحث "غوغل" 
اأخريا، اأنه طور اأداة ملالحقة الفيديوهات 

املفربكة املنت�شرة على الإنرتنت.
وق���ال اأح���د م��ط��وري غ��وغ��ل، يف موؤمتر 
تنقي مبدينة فانكوفر الكندية اإن فكرة 
الأداة اجلديدة اأتت يف ظل مرحلة يزداد 

فيها انت�شار الأخبار املفربكة.
 ،"thestar " موقع  اأورد  م��ا  وح�شب 
تقارن بني حركة  التقنية اجلديدة  فاإن 
التي  تلك  لك�شف  املتحدث  واأ���ش��ن��ان  ف��م 
تقلده وت�شع على ل�شان كالما مل يتفوه 
به. واأ�شارت اإىل اأن التقنية بعد اأن تراقب 
اأداء املتحدث املعني فاإنها تخل�س اإىل ما 

يعرف ب�" ال�شفة املثالية".
و�شتقوم التقنية اجلديدة مب�شح املحتوى 
املزيف، ف�شال عن ال�شماح للم�شتخدمني 

بالإبالغ عن هذه املواد

ميتة ُتر�ضل هدية �ضنوية لزوجها 
اأن  اإل  ن���ادر،  �شرطان  ب�شبب  مبكرة  �شن  يف  موتها  رغ��م 
اإىل  تهانيها  اإر���ش��ال  يف  لت�شتمر  الطريقة  وج��دت  كاتي، 
زوج��ه��ا ك��ل ع��ام يف عيد م��ي��الده، ب��ل تفاجئه ب��ني احلني 

والآخر بوجودها يف املنزل الذي تركته.. اإىل قربها.
ُتوا�شل  بريطانية،  اأن  ميل  ديلي  �شحيفة  موقع  وذك��ر 
رغم  القرب  من  زوجها  اإىل  امليالد  عيد  بطاقات  اإر���ش��ال 
غرانغر،  ك��ات��ي  اأن  امل��وق��ع  واأ���ش��اف  �شنتني،  منذ  وف��ات��ه��ا 
بعد   ،2016 ع��ام  ع�شر  احل���ادي  زواج��ه��ا  عيد  يف  توفيت 

معاناتها من �شرطان نادر �شعب العالج، عن 34 عاماً. 
بعيد  تهنئة  بطاقة   27 ال�شابقة،  الطبيبة  كاتي،  وكتبت 
امليالد لزوجها، ونظمت له جمموعة مفاجاآت يف الأعوام 
ي�شتمر  اأن  املقرر  اأن��ه من  املوقع  واأ�شاف  املقبلة.    11 ال� 
بعيد  التهنئة  بطاقات  ا�شتقبال  يف  بوينت  كري�س  ال��زوج 

ميالده من زوجته كاتي، حتى بلوغه ال� 65 من عمره. 
اإىل  جديدة  ر�شالة  الأ�شبوع  ه��ذا  و�شلت  املوقع،  وح�شب 
اأن  املوقع  واأ���ش��اف  ال�40،  ميالده  عيد  مبنا�شبة  كري�س 
كري�س �شعر ب�شعادة غامرة بعد قراءتها، وهي التي جاء 
فيها: "اإىل عزيزي....و�شلت الآن اإىل ال�40 من عمرك، 
هل �شقط كل �شعرك؟"، واأ�شافت: "اأحبك كثرياً، و�شاأظل 
اأحبك".  ويف نف�س ال�شياق، اأو�شح موقع �شحيفة "بيلد" 
اأن الزوج كري�س وجد علبًة من الكرتون حتت ال�شرير يف 
بيته، و�شعته كاتي بطريقة مل ت�شمح له بروؤيته �شابقاً، 
ي��وم موتها  تلقى يف  كري�س  اأن  الأمل����اين  امل��وق��ع  واأ���ش��اف 
تت�شمن  ذل��ك  م��ن  اأ�شبوع  بعد  ثانية  ر�شالة  ث��م  ر���ش��ال��ًة، 
تفا�شيل دفنها.  من جهة اأخرى، اكت�شفت كاتي اإ�شابتها 
الآم  عليها  ا�شتد  بعدما   ،2011 �شنة  ال�شرطان  مبر�س 
كل  وف�شلت  كاليفورنيا،  يف  ق�شتها  عطلة  اأث��ن��اء  الظهر 

حماولتها يف الق�شاء عليه.  

هل تنباأت عرافة باأفدح كارثة بحرية؟
كارثة  اأف��دح  "تيتانيك" الإجنليزية  �شفينة  غرق  يعترب 
بحرية يف التاريخ املعا�شر، بعد ا�شطدامها بجبل جليدي 
يوم 15 اأبريل 1912 يف املحيط الأطل�شي اأثناء رحلتها 

من �شاوث هامبتون اإىل نيويورك.
بي�شوب،  هيلني  هريالد" ق�شة  زي��د  "اإن  موقع  وحت��دث 
ال��ت��ي ك��ان��ت على م��ن ال��ب��اخ��رة، وك��ان��ت م��ن ب��ني حوايل 

جنوا من احلادث. الذين  �شخ�س   700
بغرق  تنباأت  ع��راف��ة  اإن  م��ن هيلني   امل��ق��رب  امل�شد  وق��ال 
اإن هيلني وزوجها �شينجوان من  �شفينة تيتانيك وقالت 
احلادث،. واأ�شار امل�شدر اإىل اأن العرافة تنباأت كذلك باأن 
الزوجني �شينجوان من حادث زلزال وقع يف كاليفورنيا، 
اإثر  اأن هيلني �شتلقى حتفها يف نهاية املطاف  كما ذكرت 
وهما  حياتها،  �شريك  رفقة  هيلني  وكانت  �شيارة.  حادث 
الذي  الع�شل  �شهر  م��ن  ع��ائ��دي��ن  ال����زواج،  ح��دي��ث  ثنائي 

ق�شياه يف اأوروبا و�شمال اأفريقيا.
الركاب  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  وزوج��ه��ا  ن��ق��ل هيلني  ومت 
اأن عددها مل  بالرغم من  النجاة،  ق��وارب  اإىل  الآخ��ري��ن 

يكن كافيا لإنقاذ كل الأرواح.
الليلة  ت��ل��ك  ال��ن��ج��اة يف  ق���ارب  وق��ال��ت هيلني ع��ل��ى م��ن 
امل�شوؤومة "ل يجب اأن منوت حتى تتحقق بقية النبوءة".

تقريبا )من  �شاعات   5 مل��دة  البحر  ال��ق��وارب يف  و���ش��ارت 
ال�شاعة 12:30 اإىل اخلام�شة �شباحا(. اإيفان را�شيل خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم Westworld يف لو�س اأجنلو�س.    )ا ف ب(

عملية اإنقاذ 
دراماتيكية

جن���ا ���ش��ائ��ق اأم����ريك����ي م���ن امل���وت 
�شيارته  انزلقت  اأن  بعد  باأعجوبة 
الن�����ح�����دار،  ����ش���دي���د  ج������رف  اإىل 
املحيط  م��ي��اه  يف  ت�شتقر  اأن  ق��ب��ل 

الهادي.
وذك�������رت ال�������ش���رط���ة الأم���ريك���ي���ة، 
اجلمعة  �شباح  وق���ع،  احل���ادث  اأن 
كاليفورنيا،  ولي���ة  يف   ، امل��ا���ش��ي��ة 
بعد اأن فقد ال�شائق ال�شيطرة على 
مركبته، فتدحرجت على اجلرف 

و�شقطت يف مياه املحيط.
اإع�����الم حملية،  ون�����ش��رت و���ش��ائ��ل 
رجال  فيه  يظهر  فيديو،  مقطع 
بالأحبال  ينت�شلون  وه��م  الإن��ق��اذ 

الرجل العالق بني ال�شخور.
 واأ�شارت اإىل اأن الرجل متكن من 
امل��رك��ب��ة حتى و�شل  اخل���روج م��ن 
اإىل �شخور اجلرف، ومكث هناك 
الن��ق��اذ، لكن  اأن ج��اء رج���ال  اإىل 
مهمة هوؤلء مل تكن �شهلة فعمق 

املنحدر يبلغ 50 مرتا.
بع�س  الإن��ق��اذ  عملية  وا�شتغرقت 
الوقت، اإىل اأن متكن رجال الإنقاذ 
من �شحب الرجال اإىل بر الأمان 

عن طريق احلبال.
وقالت و�شائل الإعالم الأمريكية 
اإن�������ه ج������رى ن���ق���ل ال�������ش���ائ���ق اإىل 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���الج من 

جروح غري مهددة للحياة.

هواة ال�ضهر لياًل رمبا ميوتون مبكرًا
الذين  الأ���ش��خ��ا���س،  اأن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  تو�شلت 
ُيحبون ال�شهر لياًل ويجدون �شعوبة يف ال�شتيقاظ 
ويفارقون  دائم  ب�شكل  الأمرا�س  من  ٌيعانون  باكراً، 
بالتايل احلياة باكراً، باملقارنة مع الذين ي�شتيقظون 
"اأرت�س بالت"  م��وق��ع  اإل���ي���ه  اأ����ش���ار  م���ا  وف���ق  ب���اك���راً، 

الأملاين.
واأ����ش���ارت ال��درا���ش��ة ال�����ش��ادرة ب��ال��ت��ع��اون ب��ني جامعة 
"�شري"  وجامعة  كاليفورنيا،  يف  للطب  "فينربغ" 
الذي  الوقت  امل�شاء، هي  �شاعات  اأن  اإىل  الربيطانية 
والوجبات  احللويات  النا�س  من  الكثري  فيه  يتناول 
اإىل  اأمام التلفزيون، بالإ�شافة  اخلفيفة ويت�شمرون 

ارتفاع ا�شتهالك الكحول وال�شجائر يف الليل. 
واأفادت الدرا�شة باأن اختبارات �شابقة، اأكدت اأن هواة 
ال�شمنة،  اأو  ال���وزن  ارت��ف��اع  م��ن  ُيعانون  لياًل  ال�شهر 
ال�شكري،  مر�س  اأو  ال�شرياين  ال��دم  �شغط  وارت��ف��اع 
اأن الندفاعية  اأو�شحت  اأن درا�شات نف�شية  واأ�شافت 
والف�شول يزدادان ب�شكل كبري يف �شاعات امل�شاء، فقد 
ُيزعج  والنهار  الليل  تغري حركة  اأن  الباحثون  وجد 

الغلوكوز. 

واعتمدت النتائج على درا�شة �شملت اأكرث من 433 
38 و73، وجه  اأع��م��اره��م ب��ني  ت���رتاوح  األ��ف �شخ�س 
اأنف�شهم  ي��ع��ت��ربون  ك��ان��وا  اإذا  ع��م��ا  ال�����ش��وؤال،  اإل��ي��ه��م 
باكراً،  ي�شتيقظون  اأو  لياًل  ال�شهر  يحبون  اأ�شخا�شاً 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك رب��ط��ت اأج��وب��ة امل�����ش��ارك��ني بني 
الإ�شابة  اأن  اخل������رباء  ولح�����ظ  امل����ر�����س.   ح�����الت 
ي�شهرون يف  الذين  الأ�شخا�س  ازدادت لدى  باملر�س 
ارتفع خطر  النف�شية، فقد  الأمرا�س  الليل، خا�شًة 
واأمرا�س   %  30 بن�شبة  ال�شكري  مبر�س  الإ�شابة 
اأمرا�س  على  ف�شاًل   ،%  23 بن�شبة  والأمعاء  املعدة 
التعر�س  وخ��ط��ر   ،%  22 بن�شبة  التنف�شي  اجل��ه��از 
%.  وقالت امل�شرفة على الدرا�شة  للموت بن�شبة 10 
للطب:  ف��ي��ن��ربغ  ج��ام��ع��ة  م��ن  ك��ن��و���ش��ت��ون  كري�شتني 
الذين  اإىل   الر�شالة  ه��ذه  نقل  املهم  اأن��ه من  اأعتقد 
ي�شهرون يف الليل، واأ�شافت، وفق ما اأ�شار اإليه موقع 
املجلة العلمية املتخ�ش�شة بوبيلر �شاين�س: قد تكون 
هناك بع�س العواقب املرتبطة بعادة ال�شهر يف الليل، 
اأجل  م��ن  يقظة  اأك���رث  ي��ك��ون  اأن  اإىل  امل���رء  يحتاج  اإذ 

احلفاظ على اأ�شلوب حياة �شحي اأكرث.  

كلوي كاردا�ضيان تك�ضف عن ا�ضم ابنتها الغريب
اجلمهور  على  كاردا�شيان   ال��واق��ع  كلوي  تلفزيون  جنمة  خرجت  ر�شمياً.... 
لها  اإخ��ت��ارت��ه  ال��ذي  اإ�شمها  ع��ن  كذلك  كا�شفًة  الأوىل  طفلتها  ولدة  واأعلنت 
وهو ترو، True. ون�شرت كاردا�شيان عرب �شفحتها اخلا�شة على اأحد مواقع 
والبالونات  ب��ال��ورود  امل��زّي��ن  منزلها  داخ��ل  م��ن  ���ش��ورة  الإجتماعي  التوا�شل 
ال�شغرية، ترو توم�شون، هيمنت  الزهرية وعّلقت عليها بالقول:" طفلتنا 
يف  ب��ك  ن��رح��ب  اأن  جميل  ل�شيء  اإن���ه  ب��احل��ب،  وغمرتنا  قلوبنا  على  مت��ام��ا 

عائلتنا، والدتك ووالدك يحبانك ترو.
بح�شور  املا�شي،  اخلمي�س  ي��وم  مولودتها  و�شعت  قد  كاردا�شيان  وكانت 
اأنه  العلم  مع  توم�شون.  تري�شتان  ال�شهري  ال�شلة  ك��رة  لع��ب  حبيبها 
قبل ولدتها باأيام، مّت ن�شر فيديوهات فا�شحة لتوم�شون وهو برفقة 
فتيات، حيث ظهر برفقتهن وهو يقبلهن، مما اأثار �شجة كبرية حول 
موقف كلوي من خيانته لها، اإل اأنها اأكدت اأن الأمر كان جمرد جل�شة 

ومل يتعدى احلدود واأنها تركز اليوم كل تفكريها على مولودتها.


