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حممد بن زايد خالل ا�ستقب�له ال�سين�تور االمريكي توم كوتون ع�سو جمل�س ال�سيوخ عن والية اأركن�س� )وام(حممد بن را�سد وحمد بن عي�سى خالل ح�سورهم� �سب�ق ك�أ�س امللك للقدرة   )وام(

بحثا العالقات الأخوية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية 

حممد بن را�سد وحمد بن عي�سى 
ي�سهدان ك�أ�س ملك البحرين للقدرة

حممد بن زايد يبحث مع ال�سين�تور الأمريكي توم 
كوتون عالق�ت التع�ون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

•• املنامة-وام:

اأ�س�د �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي 
رع�ه اهلل ب�لنقلة النوعية التي حققته� ري��سة القدرة 
حتظى  وال��ت��ي  البحرين  مملكة  يف  اخل��ي��ل  ل�سب�ق�ت 
ب��دع��م واه��ت��م���م مب��سر م��ن قبل ج��الل��ة امل��ل��ك حمد 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�سقيقة  بن عي�سى 
االأمر الذي �س�هم يف حتقيق فر�س�ن البحرين للعديد 
من االإجن�زات الب�رزة على خمتلف االأ�سعدة.. م�سريا 
�سموه اإىل اأن م�س�ركة فر�س�ن االإم���رات يف ال�سب�ق�ت 
للتع�ون  نت�ج  ه��ي  البحرين  مملكة  يف  اأ�سق�ئهم  م��ع 
املج�الت  �ستى  يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  امل�سرتك 

وخ��سة يف ري��سة القدرة.        التف��سيل )�س16(

•• اأبوظبي -وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ا�ستقبل 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات 
االمريكي  ال�سين�تور  ام�س  ال�س�طئ  بق�سر  امل�سلحة 
اأركن�س�  ال�سيوخ عن والية  توم كوتون ع�سو جمل�س 

الذي يزور البالد ح�لي�.

االمريكي  ب�ل�سين�تور  اللق�ء  خ��الل  �سموه  ورح���ب 
دولة  ب��ني  وال��ت��ع���ون  ال�سداقة  ع��الق���ت  معه  وبحث 
املتحدة  وال�����والي������ت  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االم���������رات 
االم��ريك��ي��ة و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��� وت��ط��وي��ره��� مب��� يخدم 
ال�سديقني يف �سوء  البلدين  الق�ئمة بني  العالق�ت 

احلر�س املتب�دل على تنميته� يف خمتلف املج�الت.
           )التف��سيل �س2(
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اأكد اأن الإمارات و�ضعبها وقادتها فرحت بعودته لأر�ض الوطن
حممد بن را�سد: زايد بن حمدان منوذجً� وقدوة للجيل

•• دبي-الفجر:

اأكد �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي )رع�ه اهلل( ان االإم�رات فرحت و�سعبه� 
وق�دته� اليوم بعودة زايد بن حمدان بن زايد الأر�س الوطن، فخر �سب�ب 
جنوده�  ورج��ول��ة  �سج�عة  ميثل  م��ن  وخ��ري  جمده�  و�سليل  االإم�����رات 
البوا�سل، م�سرياً �سموه على ح�س�به ال�سخ�سي يف )تويرت( اإىل ان زايد 
بن حمدان منوذج وقدوة للجيل... به وب�أمث�له ُترفع الروؤو�س .. ويفخر 
الوطن .. به وب�أمث�له من جنود الوطن البوا�سل تزداد منعتن� وقوتن� .. 
وترت�سخ روح الفداء يف �سب�بن� وجنودن� .. حللت يف وطنك حمل القلب 

اليوم ي� زايد.
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اأخبـار الإمـارات
خبري اأممي: ال�سبيل الأمثل ملواجهة التحدي�ت الع�ملية ال�ستثم�ر ب�ملعرفة والتعليم والتك�تف

•• دبي-وام:

اأكد اخلبري االأممي بول جون الد مدير معهد االأمم املتحدة لبحوث 
مفرتق  اأم����م  االآن  يقف  ال��ع���مل  اأن  جنيف  يف  االجتم�عية  التنمية 
طرق كبري وحتدي�ت ج�سيمة �ستحدد مالمح التطورات االجتم�عية 

واالقت�س�دية يف الع�مل.
واأ�س�ر اإىل اأن هن�ك خم�سة اجت�ه�ت مرتابطة تواجه املجتمع الدويل 
معدالت  وتغري  وال�سي��سية  االقت�س�دية  اجل�ذبية  مراكز  تغري  هي 
املن�خي  والتغري  جغرافية  من�طق  ث��الث  يف  امل�����س���واة  وع���دم  الفقر 

واالعتالل البيئي والتقني�ت اجلديدة. 

املتحدة �سمن  االأمم  اأج��ن��دة  اأن��ه��� حت��دي���ت ط��رح��ت على  اإىل  الف��ت��� 
االأهداف التنموية امل�ستدامة 2030.

واأكد املح��سر - خالل ندوة ا�ست�س�فه� مع�يل حنيف ح�سن الق��سم 
دبي �سمن  الع�ملي يف  واحل��وار  االإن�س�ن  رئي�س مركز جنيف حلقوق 
برن�مج املجل�س الثق�يف ل�” ع�م زايد “ - اأن ال�سبيل االأمثل ملواجهة 
على  وال��ت��ك���ت��ف  والتعليم  ب�ملعرفة  اال�ستثم�ر  ه��و  ال��ت��ح��دي���ت  ه��ذه 
ال�سعيد احلكومي واملجتمعي والتج�ري لتحقيق االأهداف التنموية 

امل�ستدامة 2030.
ح�سر الندوة .. مريزا ال�س�يغ مدير مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن 

را�سد اآل مكتوم وعدد من ال�سخ�سي�ت الع�مة ورج�ل االأعم�ل.

ور�سة نية الإبداع يف العمل �سمن 
فع�لي�ت �سهر البتك�ر يف ال�س�رقة

•• ال�شارقة -وام:

�سهر  فع�لي�ت  �سمن  تنظيمه�  مت  ال��ت��ي  نيتك”  “�سالمة  ور���س��ة  ن�ق�ست 
التفكري  يف  والنية  الغ�ية  ال�س�رقة  اإم����رة  يف  املنعقدة  لالبتك�ر  االإم�����رات 
ا�ستنب�طه�  وكيفية  واأه��داف��ه���  العمل  يف  االإب����داع  نية  واأه��م��ي��ة  االإب���داع���ي 
االبتك�ر  م�ست�س�رة  قدمته�  التي  الور�سة  وبحثت  اليومي.  وا�ستخدامه� 
رندة الط�هر يف واجهة املج�ز امل�ئية ب�إم�رة ال�س�رقة اآلية عمل النية وكيفية 
توجيهه� ل�س�لح التفكري االإبداعي وقوة النية وكيفية ت�أثريه� يف احلي�ة 

وا�ستنب�طه� للحلول والفر�س وطرق �سن�عته�.

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
ال�سين�تور  ام�����س  ال�س�طئ  بق�سر  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  الق�ئد  ن���ئ��ب 
اأركن�س� الذي يزور  ال�سيوخ عن والية  االمريكي توم كوتون ع�سو جمل�س 
البالد ح�لي�. ورحب �سموه خالل اللق�ء ب�ل�سين�تور االمريكي وبحث معه 
عالق�ت ال�سداقة والتع�ون بني دولة االم�رات العربية املتحدة والوالي�ت 
املتحدة االمريكية و�سبل تعزيزه� وتطويره� مب� يخدم العالق�ت الق�ئمة 
بني البلدين ال�سديقني يف �سوء احلر�س املتب�دل على تنميته� يف خمتلف 
ذات  الق�س�ي�  م��ن  ع��ددا  ك��وت��ون  وال�سين�تور  �سموه  وا�ستعر�س  امل��ج���الت. 
االهتم�م امل�سرتك وتب�دال وجه�ت النظر حول اآخر التطورات وامل�ستجدات 
على ال�س�حتني االإقليمية والدولية.. كم� مت ا�ستعرا�س املب�درات واجلهود 

الدولية املبذولة الحتواء االأزم�ت التي ت�سهده� املنطقة.
ح�سر اللق�ء مع�يل الدكتور اأنور بن حممد قرق��س وزير الدولة لل�سوؤون 
التنفيذية  ال�سوؤون  رئي�س جه�ز  املب�رك  اخل�رجية ومع�يل خلدون خليفة 
والوفد  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مب�رك  حممد  و�سع�دة 

املرافق لل�سين�تور االمريكي.

حممد بن زايد يبحث مع ال�سين�تور الأمريكي توم كوتون عالق�ت والتع�ون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

بتوجيه�ت القي�دة الر�سيدة.. م�س�عدات اإغ�ثية وطبية ولوج�ستية بقيمة 8 ماليني درهم لدعم الأو�س�ع الإن�س�نية يف اأجنول

زم�ن  واأي  مك�ن  كل  االإن�س�نية يف 
غري  اع��ت��ب���رات  الأي  ال��ن��ظ��ر  دون 
ت�أتي تعزيزا ملب�درات  اإن�س�نية كم� 
والتنموية  االإن�����س���ن��ي��ة  االإم������رات 
على ال�س�حة االأفريقية والتي مل 
تتوقف على مدار العقود امل��سية.
امل�������س����ع���دات  ب�����رام�����ج  اإن  وق��������ل 
االإن�����س���ن��ي��ة يف اأجن���وال ه��ي كذلك 
ال��ت��ي ق�م  ال��زي���رة  ام��ت��داد لنت�ئج 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  به� 
اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة 

االأح������م������ر االإم���������رات��������ي ب���ت���وزي���ع 
امل�������س����ع���دات االإغ����ث���ي���ة االأخ�����رى 
الغذائية  ال��ط��رود  ت�سمنت  ال��ت��ي 
واالحتي�ج�ت االإن�س�نية ال�سرورية 
االأح�����ي������ء  امل����ح����ت�����ج����ني يف  ع����ل����ى 
اأو�س�عهم  على  واأطلع  الفقرية.. 
وذلك  امل�ستقبلية  واحتي�ج�تهم 
ال�سليب  جمعية  م��ع  ب�لتن�سيق 

االأحمر االأجنولية.
احتي�ج�ت  ع��ل��ى  ال���وف���د  وت���ع���رف 
ال�����س���ح��ة يف اأجن�����وال يف ع���دد من 

الهالل  م�����ب������درات  اأن  واأ������س������ف 
اأجن��وال جت�سد حر�س  االأحمر يف 
الهيئة على دعم جم�الت التنمية 
ع����ل����ى ال���������س�����ح����ة االأجن�����ول�����ي�����ة.. 
الهيئة  وف��د  زي���رة  اأن  اإىل  م�سريا 
الأجنوال تعد فر�سة للوقوف على 
لل�س�حة  االإن�س�نية  االح��ت��ي���ج���ت 
االأجنولية التي تواجه الكثري من 

التحدي�ت.
واأكد االأمني الع�م اأن هيئة الهالل 
االأح��م��ر االإم���رات��ي ت��واج��دت على 

واأ�����س����رف وف����د م���ن ال��ه��ي��ئ��ة على 
االإن�س�نية  امل��ه���م  م��ن  ع��دد  تنفيذ 
وامل�ستلزم�ت  االأدوي������ة  واإي�������س����ل 
ال�سحية  ل��ل��م��وؤ���س�����س���ت  ال��ط��ب��ي��ة 
االأجن��ول��ي��ة ال��ت��ي ت��ع���ين نق�س� يف 

هذا اجل�نب احليوي.
وت��واج��ه اأجن���وال حت��دي���ت �سحية 
املالري�  تف�سي  يف  تتمثل  ع��دي��دة 
واحل��م��ى ال�����س��ف��راء وغ��ريه��� من 
الق�رة  يف  امل�ستوطنة  االأم���را����س 
الهالل  وف�����د  وق�������م  ال�������س���م���راء. 

الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
اأجن���وال  اإىل  االأح���م���ر االإم�����رات����ي 
اإىل  م�سريا  امل��سي..  دي�سمرب  يف 
م�ستمر  ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  ���س��م��وه  اأن 
واالأو�س�ع  االأح��داث  مع جمري�ت 
االإن�س�نية على ال�س�حة اخل�رجية 
ومب�دراته�  الهيئة  جهود  ويت�بع 
الرامية اإىل تخفيف وط�أة املع�ن�ة 
وال�سرائح  ال���ف���ئ����ت  ك����ه���ل  ع����ن 
وال�س�ح�ت  املن�طق  يف  ال�سعيفة 

اله�سة.

املج�الت املهمة ك�ل�سحة والتعليم 
واخلدم�ت االجتم�عية كم� تفقد 
دور االأيت�م ومراكز امل�سنني ووقف 

على متطلب�ته� واحتي�ج�ته�.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
لهيئة  ال���ع����م  االأم������ني  ال��ف��الح��ي 
ال���ه���الل االأح���م���ر االإم������رات�����ي اأن 
ع���م���ل���ي����ت ال���ه���ي���ئ���ة االإغ�����ث����ي����ة يف 
اأجنوال ت�أتي امتدادا لنهج الدولة 
الوقوف  يف  ال��ر���س��ي��دة  وق��ي���دت��ه��� 
ب��ج���ن��ب امل��ت���أث��ري��ن م���ن االأزم������ت 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  بتوجيه�ت 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�س�حب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء ح�كم دبي  رئي�س جمل�س 
»رع�ه اهلل« و�س�حب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي���ن ويل 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى 
�سمو  وم��ت���ب��ع��ة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
نهي�ن  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان 
الظفرة  احل�كم يف منطقة  ممثل 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
املرحلة  الهيئة  نفذت  االإم���رات��ي 
امل�س�عدات  ب��رن���م��ج  م���ن  االأوىل 
واللوج�ستية  والطبية  االإغ���ث��ي��ة 
مقدمة  دره���م  م��الي��ني   8 بقيمة 
من دولة االإم�رات لدعم االأو�س�ع 

االإن�س�نية يف اأجنوال.
لواندا  ال��ع������س��م��ة  اإىل  وو���س��ل��ت 
ع�سرات  حت���م���ل  اإغ�����ث����ة  ط�����ئ����رة 
االأطن�ن من االأدوية وامل�ستلزم�ت 
واللوج�ستية  واالإغ���ث��ي��ة  الطبية 
التي مت �سحنه� من املدينة الع�ملية 
بدبي..  االإن�������س����ن���ي���ة  ل��ل��خ��دم���ت 

ال�����س���ح��ة االف���ري���ق���ي���ة م��ن��ذ وقت 
م��ب��ك��ر خ������س��ة واأن���ه���� ت��ع��ت��رب من 
اأزم�ت  واجهت  التي  املن�طق  اأكرث 
ب�����س��ب��ب اجلف�ف  ح�����دة  اإن�����س���ن��ي��ة 
وال��ت�����س��ح��ر وت��ف�����س��ي ال��ف��ق��ر حيث 
ت�سببت ظروف الطبيعة واالأزم�ت 

يف ازدي�د ظ�هرة النزوح داخلي�.
م����ن ج����ن���ب���ه���م اأع��������رب ع������دد من 
اأجنوال عن �سكرهم  امل�سوؤولني يف 
وت���ق���دي���ره���م ل����دول����ة االإم����������رات 
حكومة و�سعب� ملواقفه� االإن�س�نية 
االأ�سيلة جت�ه ال�سعب االأجنويل.. 
م��وؤك��دي��ن اأن االإم������رات ك���ن��ت وال 
اأ�س��سي�  وداع��م���  قوي�  �سندا  ت��زال 
والالجئني  ال���ن����زح���ني  ل��ق�����س���ي��� 
ب�ل�سكر  وت���ق���دم���وا  اأف���ري���ق���ي����  يف 
االأحمر  الهالل  لهيئة  والعرف�ن 
االإم�راتي على دعمه� وم�س�ندته� 
اجنوال  يف  واملحت�جني  لل�سعف�ء 
زي�����رة وفد  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددي��ن   ..
ال����ه����الل االح����م����ر ت��ع��ت��رب ب������درة 
طيبة ومتميزة من الهيئة لتعزيز 
االأجنولية  ال�س�حة  على  وجوده� 
تبني  يف  املتقدمة  روؤيته�  وجت�سد 
الق�س�ي�  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل����ب�����درات 
لل�سعب  وال��ت��ن��م��وي��ة  االإن�����س���ن��ي��ة 

االأجنويل.

بدعم من قواتن� امل�سلحة.. قوات التح�لف العربي تبداأ عملية الفي�سل بوادي امل�سيني لتطهريه من جيوب الق�عدة واأوك�ره�
•• ح�رضموت-وام:

بداأت »عملية الفي�سل« بقي�دة قوات التح�لف الذي تقوده اململكة العربية 
واأوك����ر  ج��ي��وب  االإم���رات��ي��ة لتطهري  ال��ق��وات  م��ن  ودع���م كبري  ال�سعودية 
عن��سر تنظيم الق�عدة يف وادي امل�سيني من خالل ثالث حم�ور اأ�س��سية 

وب�إ�سن�د جوي مكثف.

وك�نت قوات التح�لف قد جنحت يف دخول »وادي امل�سيني« وال�سيطرة على 
مداخله املوؤدية لل�س�حل الذي يعترب اأهم مع�قل تنظيم الق�عدة االإره�بي 

يف ح�سرموت.
االإم����رات قد ق�مت بعملي�ت رئي�سية يف ح�سرموت �سد  دول��ة  اأن   يذكر 
تنظيم الق�عدة والتنظيم�ت االإره�بية االأخرى خالل اأبريل 2016 وك�ن 
من اأبرز نت�ئجه� احلد من االأعم�ل االإره�بية يف عدة حم�فظ�ت مينية. 

واأ�سهمت هذه العملية يف ا�ستع�دة املرافق احليوية يف حم�فظة ح�سرموت 
اأبرزه� اإع�دة مين�ء املكال خلدمة اأبن�ء اليمن وحتويله ع�ئداته مب� يخدم 
وعودته  املين�ء  حترير  بعد  االإم����رات  اأر�سلت  وق��د   . واال�ستقرار  التنمية 
اإن�س�نية ع�جلة اإىل ال�سك�ن املحليني يف  اإىل احلكومة اليمنية م�س�عدات 
املكال .. فيم� خ�س�ست 20 مليون دوالر الإع�دة بن�ء مين�ء املكال وم�س�ريع 

تنموية اأخرى.

ومل يتوقف دور دولة االإم�رات على العملي�ت الع�سكرية بل �سملت قوافل 
م�س�عدات اإغ�ثية وطبية ملدينة املكال �سمن اجل�سر االإغ�ثي الذي اأعلنت 
من  حتريره�  بعد  ح�سرموت  اأه���يل  مع�ن�ة  من  للتخفيف  الدولة  عنه 
تنظيم الق�عدة االإره�بي. وب�لرغم من اأن القوات امل�سلحة لدولة االإم�رات 
ت�س�هم ب�أدوار رئي�سية يف العملي�ت التي تدور يف خمتلف جبه�ت القت�ل اإال 

اأن مك�فحة ااٍلره�ب تبقى حمورا اأ�س��سي� الإع�دة اال�ستقرار يف اليمن.

بدعم من القوات امل�سلحة الإم�راتية ..الهالل يوزع األفي �سلة غذائية على �سك�ن مديرية املخ� اليمنية
•• املخا – اليمن-وام:

الهالل  فرق  توا�سل   .. االإم�راتية  امل�سلحة  القوات  من  كبري  وجهد  بدعم 
االأحمر االإم�راتي جهوده� الدوؤوبة يف اإغ�ثة اأبن�ء اليمن ال�سقيق من خالل 
توزيع األفي �سلة غذائية اإ�س�فة اإىل ال�سلع االأ�س��سية �سمن حملة التوزيع�ت 

امل�ستمرة على �سك�ن مديرية املخ� الواقعة على ال�س�حل الغربي لليمن.
املخ�  االأ�س��سية على �سك�ن مديرية  الغذائية وال�سلع  ال�سالل  واأ�سفر توزيع 
اإ�س�فة  الطبيعية  االإيرانية يف عودة احلي�ة  املحررة من ميلي�سي�ت احلوثي 
اإىل حتقيق اإجن�زات كبرية على �سعيد تطبيع االأو�س�ع وحت�سني اخلدم�ت 

املقدمة لالأ�سق�ء.
دولة  من  املقدمة  واالإغ�ثية  االإن�س�نية  الربامج  �سمن  التوزيع�ت  وج���ءت 
االإم�رات اإىل ال�سعب اليمني وجهوده� املبذولة لدعم االأ�سق�ء يف وقت تع�ين 
مللي�سي�ت  االإره�بية  املم�ر�س�ت  نتيجة  اقت�س�دية  معوق�ت  االأ�سر  معظم  فيه 

احلوثي االإيرانية واالأو�س�ع االإن�س�نية ال�سعبة التي متر به� اليمن.
الغربي  ال�س�حل  االإم�راتي يف  االأحمر  الهالل  اخل�طري ممثل  را�سد  وق�ل 
االأحمر  ال��ه��الل  ف��رق  اإن   « وام   « االإم�����رات  اأن��ب���ء  لوك�لة  ت�سريح  لليمن يف 
االإم�راتي ق�مت بتوزيع األفي �سلة غذائية اإ�س�فة اإىل ال�سلع االأ�س��سية على 
اأبن�ء  اإىل  املوجهة  االإغ�ثية  ال��ربام��ج  ا�ستمرار  �سمن  املخ�  مديرية  �سك�ن 

على  مل�س�عدتهم  لالأ�سق�ء  املعي�سية  احلي�ة  حت�سني  بهدف  اليمني  ال�سعب 
جت�وز الظروف ال�سعبة التي فر�سه� ح�س�ر ميلي�سي�ت احلوثي االإيرانية.

واأ�س�د اأه�يل مديرية املخ� بدور القوات امل�سلحة االإم�راتية يف ت�أمني و�سول 
نتيجة  �سعبة  اأو���س���ع  يع�نون  الذين  املديرية  �سك�ن  اإىل  امل�س�عدات  ق�فلة 
احل�س�ر احلوثي لهم ..كم� اأعربوا عن �سكرهم وتقديرهم اإىل دولة االإم�رات 
االإن�س�ين  االإم����رات  لنهج  ا�ستمرارا  ت�أتي  التي  اليمنية  لالأ�سر  دعمه�  على 
واالإغ�ثي والتنموي يف اليمن وت�ستهدف اإ�سع�د اأبن�ء واأ�سر ال�س�حل الغربي.

وتقوم القوات امل�سلحة االإم�راتية الع�ملة �سمن قوات التح�لف العربي بدور 
كبري دعم� لليمن ال�سقيق لتخلي�سه من املخطط االإيراين عرب ميلي�سي�ت 

احلوثي االنقالبية حيث يتواكب التحرير مع العملي�ت االإن�س�نية االأ�س��سية 
الذي  الع�سيب  الظرف  جت���وز  على  ودعمهم  االأ�سق�ء  الإغ�ثة  وال�سرورية 
االأولوي�ت  واالإغ���ث��ي��ة  االإن�س�نية  االأع��م���ل  حم��ور  يت�سدر  حيث  ب��ه  مي��رون 
فلول  م��ن  ب�لتطهري  يتبع  ال��ت��ح��ري��ر  ف��ك���ن  اليمني  ال�سعب  اأب��ن���ء  الإغ���ث��ة 
الت�أهيل لت�ستعيد احلي�ة  اإع�دة  اإىل م�س�ريع  امليلي�سي�ت االإره�بية ب�الإ�س�فة 
دورته� الطبيعية. كم� توا�سل قوات التح�لف العربي بقي�دة اململكة العربية 
ال�سعودية جهوده� االإن�س�نية يف اليمن حيث تقوم القوات امل�سلحة االإم�راتية 
على  املحررة  املن�طق  يف  للمحت�جني  االإن�س�نية  امل�س�عدات  تو�سيل  بت�أمني 

ال�س�حل الغربي لليمن.

رئي�س الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كو�سوف� بيوم ا�ستقالل بالده

•• ابوظبي -وام:

بعث �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اىل فخ�مة الرئي�س ه��سم ت�ت�سي رئي�س جمهورية كو�سوف� 

وذلك مبن��سبة يوم ا�ستقالل بالده.
رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  بعث  كم� 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل و�س�حب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مم�ثلتني اإىل فخ�مة الرئي�س ه��سم ت�ت�سي.
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 مدار24 �ساعة

�سندوق الوطن يتلقى دعم� بقيمة 3.3 مليون درهم من جمموعة »م�ج«
•• اأبوظبي-وام:

 3.3 بقيمة  الوطن عن ح�سوله على م�س�همة جديدة  اأعلن �سندوق 
مليون درهم من “جمموعة م�ج” دعم� للمب�درة املجتمعية التي اأطلقه� 
جمموعة من رج�ل االأعم�ل االإم�راتيني واله�دفة اإىل حتقيق التنمية 
التطلع�ت  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وحت��ق��ي��ق  ال��ق��ط���ع���ت  امل�����س��ت��دام��ة يف جميع 

امل�ستقبلية للقي�دة الر�سيدة يف اال�ستعداد ملرحلة م� بعد النفط.
م�ج” اإن  “جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ق��داح  اأح��م��د  موفق  وق���ل 
حتقيق  يف  واأ�س��سي�  مهم�  دورا  اخل������س  للقط�ع  اأن  ت��وؤم��ن  املجموعة 
لت�أهيل  اله�دفة  املب�درات  دعم  وال�س�ملة من خالل  امل�ستدامة  التنمية 
ال�سب�ب وتهيئة البيئة املن��سبة التي متكنهم من احل�سول على فر�سهم 
يف التعليم واكت�س�ب اخلربات وامله�رات املتنوعة لتعزيز دورهم يف تنمية 

املب�درات  الوطن يعد من  اأن �سندوق  اإىل  واأ�س�ر  جمتمع�تهم ودولهم. 
اإىل جت�سيد روؤى القي�دة الر�سيدة للدولة يف بن�ء  الرائدة التي ت�سعى 
هذه  دع��م  يف  املجموعة  م�س�همة  وتن�سجم  وم�ستدام  متنوع  اقت�س�د 
القي�م  اخل��س  للقط�ع  خالله�  من  ميكن  من�سة  ت�سكل  التي  امل��ب���درة 
بدوره يف تنمية املجتمع مع م� تقوم به من اأن�سطة تعك�س التزامه� الت�م 

مب�سوؤوليته� املجتمعية.
اإزاء  اإدارة ���س��ن��دوق ال��وط��ن ع��ن اع���ت���زازه  اأع����رب جم��ل�����س  م��ن ج��ه��ت��ه 
ا�ستمرار تدفق الدعم من قبل رج�ل االأعم�ل يف الدولة وحر�سهم على 
امل�س�همة الف�علة وتقدمي الدعم لل�سندوق لتمكينه يف حتقيق اأهدافه 

اال�سرتاتيجية الرامية اإىل دفع عجلة التنمية والتقدم يف الدولة.
والتالحم  للوحدة  امل�س�هم�ت تعد جت�سيدا وا�سح�  اأن هذه  اإىل  واأ�س�ر 
حتقيق  على  العمل  يف  املختلفة  و�سرائحه  واأطي�فه  املجتمع  فئ�ت  بني 

امل�سلحة الع�مة ودعم م�سرية التنمية والبن�ء و�سن�عة امل�ستقبل املزدهر 
لالأجي�ل الق�دمة.

الوحدة  مع�ين  اأ�سمى  فيه�  تتج�سد  م��ب���درة  ال��وط��ن  �سندوق  ويعترب 
ال��وط��ن واحل��ف���ظ على منجزاته ودف���ع م�سرية  وال��ت��الح��م يف خ��دم��ة 
تقدمه وازده���ره موجه� م��وارده الإيج�د حلول للتحدي�ت التي تواجه 
جمتمع�تن� مت��سي� مع روؤى قي�دتن� يف اال�ستعداد ملرحلة م� بعد النفط. 
وي��رك��ز ال�����س��ن��دوق على رع���ي��ة امل��وه��وب��ني وت��ط��وي��ر ال��ك��ف���ءات ال�س�بة 
املواطنة وحتفيزهم على االبتك�ر كم� يعرب عن امل�سوؤولية االجتم�عية 
للقط�ع اخل��س والدور االإيج�بي لرج�ل االأعم�ل االإم�راتيني يف دعم 
م�سرية التنمية وبن�ء الوطن ومتكني مواهبه و�سب�به وذلك من خالل 
الري�دية  وامل�س�ريع  االأفك�ر  الالزم لهم ورع�يتهم وتبني  الدعم  توفري 

واملبتكرة.

بيئة اأبوظبي تدعو اإىل اللتزام مبم�ر�سة ال�سيد امل�سوؤول اثر نفوق 5 ابق�ر بحر

التعليم واملعرفة تفتح ب�ب الت�سجيل يف برن�مج املنح والبعث�ت الدرا�سية

ج�ئزة حمدان الطبية تطلق حملته� التوعوية ب�لأمرا�س الن�درة بدبي 

حلماية املظهر العام من امل�ضوهات

بلدية مدينة اأبوظبي و»مواقف« ت�سحب�ن 33 �سي�رة مهملة 

•• اأبوظبي-وام:

ق�����������م ف�������ري�������ق م��������ن ال����ب�����ح����ث����ني 
واالأحي�ء  االأن��واع  واملتخ�س�سني يف 
اأبوظبي  ال��ب��ي��ئ��ة  بهيئة  ال��ب��ح��ري��ة 
موؤخرا مبع�ينة 5 اأبق�ر بحر عرث 
جزيرة  ���س���ط��ئ  ع��ل��ى  ن���ف��ق��ة  عليه� 
منه�  اربعة  اأبوظبي  يف  ال�سعدي�ت 
نفقت دفعة واحدة مم� ي�سكل اأكرب 
ح�لة نفوق يف مرة واحدة لنوع من 
االأن����واع ال��ه���م��ة وامل��ع��ر���س��ة خلطر 

االنقرا�س يف اأبوظبي .
اأن  اإىل  الفريق  وخل�ست حتقيق�ت 
للوف�ة هو  احتم�اًل  االأك��رث  ال�سبب 
وقوعه�  ب��ع��د  ل��الخ��ت��ن���ق  تعر�سه� 
التي تعرف  ب�سب�ك اجلر املهجورة 
اأدوات  ب�لهي�يل وتعترب من  حملي�ً 
حيث  ا�ستخدامه�  املمنوع  ال�سيد 
يعتمد هذا النوع من ال�سب�ك على 
دون  امل���ء  �سطح  على  ه�ئمة  تركه� 
ي����وؤدي الجن��راف��ه��� مع  تثبيت مم��� 
ال��ب��ح��ري وه���و م��� يت�سبب  ال��ت��ي���ر 
والك�ئن�ت  ال��ب��ح��ر  ق�����ع  ج����رف  يف 

الربي  البيولوجي  التنوع  لقط�ع 
والبحري يف الهيئة ان العثور على 
هذا العدد من اأبق�ر البحر الن�فقة 
يف ح�دثة واحدة ي�سري مرة اأخرى 
له�  ت��ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  امل��خ���ط��ر  اإىل 
واحدة من االأنواع البحرية االأكرث 
اأبوظبي  يف  ل��الن��ق��را���س  ع��ر���س��ة 
الب�سرية  االأن�����س��ط��ة  ب�سبب  وذل���ك 
اأبق�ر  اأكرب ح�لة لنفوق  وقد تكون 
ال���ب���ح���ر ت�����س��ج��ل خ�����الل ع���ق���د من 
الزمن م�سرية اإىل اأن هذه احل�دثة 
التع�ون وبذل املزيد  توؤكد �سرورة 
م����ن اجل���ه���د ل��ل��ح��ف���ظ ع���ل���ى هذا 
التهديدات  م���ن  وح��م���ي��ت��ه  ال���ن���وع 
ال�سي�دين  وتوعية  يواجهه�  التي 
للتوقف عن مم�ر�س�ت ال�سيد غري 

امل�سوؤولة.
اأن  اإىل  ال���ظ����ه���ري  د.  واأ������س������رت 
الهيئة  اأج��رت��ه���  ال��ت��ي  ال���درا����س����ت 
ال�سي�دين  غ���ل��ب��ي��ة  اأن  ك�����س��ف��ت 
والرتفيهيني على علم  التج�ريني 
ا�ستخدام  حتظر  ال��ت��ي  ب���ل��ق��وان��ني 
اأبق�ر  وب���أن  ال�سب�ك  النوع من  هذا 

الر�سد  عملي�ت  بتكثيف  ال��ف��رتة 
يف املواقع اله�مة واحل�س��سة داخل 
كم�  وخ�رجه�  البحرية  املحمي�ت 
ا�ستمرت جهودن� لتوعية ال�سي�دين 
�سب�ك  ا�ستخدام  عدم  على  وحثهم 
ال���ه���ي����يل امل���ح���ظ���ورة وع������دم ترك 
واإبالغ  مراقبة  دون  ال�سيد  �سب�ك 
ال�سيد  ���س��ب���ك  مب���واق���ع  ال��ه��ي��ئ��ة 

املهجورة”.
اأن ال�سي�دين التج�ريني  ي�س�ر اإىل 
�سبطهم  يتم  الذين  والرتفيهيني 
املخت�سة  ال�������س���ل���ط����ت  ق���ب���ل  م����ن 
معدات  ب��ستخدام  ي��ق��وم��ون  وه��م 
امل�سروعة  غ��ري  ال�سيد  واأ���س���ل��ي��ب 
للُم�س�ءلة  �سيتعر�سون  واملحظورة 
ال���ق����ن���ون���ي���ة وت�������س���ل ال���غ���رام���ة يف 
 50،000 اإىل  االأوىل  امل��خ���ل��ف��ة 
عن  تقل  ال  مل��دة  ال�سجن  اأو  دره���م 
ثالثة اأ�سهر وت�س�عف للث�نية اإىل 
اأو ال�سجن مدة  100،000 درهم 

ال تقل عن �سنة واحدة.
اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  وت���ق���وم 
وبتمويل من �سركة توت�ل و�سركة 

اأب��وظ��ب��ي موطن�  ال��ب��ح��ري��ة. وت��ع��د 
لث�ين اأكرب جتمع الأبق�ر البحر يف 
الع�مل حيث يوجد حوايل 3000 
املحيطة  امل����ي�����ه  يف  ب����ح����ري  ب���ق���ر 
ب��ج��زي��رة ب��وط��ي��ن��ة وه���ي ج���زء من 

حممية مروح البحرية.
وموائله�  ال��ب��ح��ر  اأب���ق����ر  وحت��ظ��ى 
الطبيعية يف دولة االإم�رات العربية 
املتحدة ب�حلم�ية مبوجب الق�نون 
وال���ق����ن���ون   23 رق�����م  االحت����������دي 
االحت�����دي رق��م 24 ل��ع���م 1999 
ك��م��� ت��ع��ت��رب دول�����ة االإم����������رات من 
الدول املوقعة على مذكرة التف�هم 
البحر  اأب��ق���ر  واإدارة  حم�ية  ح��ول 
حتت برن�مج االأمم املتحدة للبيئة 
ات��ف���ق��ي��ة امل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى االأن�����واع 
 /UNEP/CMS/ امل��ه���ج��رة 
مم��� يجعل دور دول���ة االإم�����رات يف 
يف  ه���م���ً  دوراً  البحر  اأب��ق���ر  حم�ية 
اجلهود االإقليمية والع�ملية املبذولة 

حلم�ية هذا النوع.
���س��ي��خ��ة �س�مل  ال���دك���ت���ورة  وق����ل���ت 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال�����ظ������ه�����ري 

وتقليل معدل نفوقه�.... وكم� ق�ل 
�سلط�ن  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور 
االإم����رات  دول��ة  موؤ�س�س  نهي�ن  اآل 
“اإن  امل��ت��ح��دة رح��م��ه اهلل  ال��ع��رب��ي��ة 
تكون  اأال  ي���ج���ب  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���م����ي���ة 
خ��سة  كق�سية  اإل��ي��ه���  ينظر  واأال 
الر�سمية  وال�����س��ل��ط���ت  ب���حل��ك��وم��ة 
فقط، بل هي م�س�ألة تهمن� جميع�ً 
لذا  اجلميع”  م�������س���وؤول���ي���ة  اإن����ه����� 
ال�سي�دين اىل حتمل  ندعو جميع 
ب�ل�سيد  واالل���ت���زام  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��م 

بطريقة م�سوؤولة “.
البالغ�ت  “اأن  ال��ظ���ه��ري  وذك���رت 
ح����ول ن���ف���وق اأب���ق����ر ال��ب��ح��ر ت����زداد 
خ���الل ف�����س��ل ال�����س��ت���ء ب��ني �سهري 
نوفمرب وم�ر�س والذي يتزامن مع 
غزارة منو اأع�س�ب البحر مم� يعني 
البحر  اأبق�ر  ع��دد كبري من  جتمع 
اأن�سطة  يف  كث�فة  ي�سهد  توقيت  يف 
�سيد االأ�سم�ك وللحد من ال�سيد 
�سب�ك  يف  البحر  الأب��ق���ر  العر�سي 
واملهجورة  الق�نونية  غري  ال�سيد 
هذه  خ��الل  قمن�  نفوقه�  وجت��ن��ب 

البحر من اأنواع احليوان�ت املحمية 
يف دول��ة االإم����رات العربية املتحدة 
ومع ذلك وعلى الرغم من االأنظمة 
املعمول به� وم�ستوى الوعي اإال اإن 
يزالون  ال  ال�سي�دين  م��ن  العديد 
كونه�  الهي�يل  �سب�ك  ي�ستخدمون 
ب�����س��ك��ل خ��س  م���رب���ح���ة  ط���ري���ق���ة 
�سب�ك  ت���زال  وال  االأ���س��م���ك  ل�سيد 
ال�سيد املهجورة وا�ستخدام معدات 
ت�سكل  امل��ح��ظ��ورة  االأ���س��م���ك  �سيد 
البحر  اأب��ق���ر  لنفوق  رئي�سي�ً  �سبب�ً 

يف املنطقة.
اأبق�ر  ح��م���ي��ة  ت���زال  “ال  واأ���س���ف��ت 
ت�سكل  الطبيعية  وم��وائ��ه���  البحر 
اأول����وي����ة ه����م���ة ب���ل��ن�����س��ب��ة الإم������رة 
اأبوظبي و�سنوا�سل جهودن� ل�سم�ن 
اإدارة مي�ه اأبوظبي بطريقة ت�س�هم 
املهددة  االأن������واع  ع��ل��ى  احل��ف���ظ  يف 
ب���الن��ق��را���س ب���ل��ت��ع���ون م���ع جه�ز 
حم�ية املن�س�آت احليوية وال�سواحل 
املجتمع  دع���م  اإىل  ب��ح���ج��ة  ون��ح��ن 
وال�سي�دين  ع�����م  ب�����س��ك��ل  امل��ح��ل��ي 
البحر  اأبق�ر  حلم�ية  خ��س  ب�سكل 

توال اأبو البخو�س منذ ع�م 1999 
البحر  اأب��ق���ر  ح��ول  درا���س��ة  بتنفيذ 
وموائله� يف دولة االإم�رات العربية 
املح�فظة  برن�مج  وي��رك��ز  املتحدة 
بيئة  درا�سة  البحر على  اأبق�ر  على 
وم�س�ر  ال���ودي���ع���ة  ال��ك���ئ��ن���ت  ه����ذه 
�س�همت  ه��ج��رت��ه��� ح��ي��ث  واأمن������ط 
الهيئة  جمعته�  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم���ت 
خالل ال�سنوات امل��سية يف التعرف 
اأبق�ر  �سلوكي�ت  على  اأف�سل  ب�سكل 

البحر واملخ�طر التي تواجهه�.
بدرا�س�ته�  الهيئة  ب���داأت  اأن  ومنذ 
نفوق  ح���ل��ة   153 بتق�سي  ق���م��ت 
االأك����رث  ال�����س��ب��ب  ك�����ن  االآن  واإىل 
االختن�ق  ه����و  ل���ل���ن���ف���وق  ����س���ي���وع����ً 
ب�سبب وقوعه� ب�سب�ك ال�سيد غري 
وتت�سمن  امل��ه��ج��ورة  اأو  امل�����س��روع��ة 
االأ����س���ب����ب االأخ�������رى ال���ت���ي ت����وؤدى 
لنفوق اأبق�ر البحر فقدان وتدهور 
م���وائ���ل���ه���� ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وال���ت���ل���وث 
وقوعه�  بعد  واالخ��ت��ن���ق  ال��ب��ح��ري 
الق�نونية  غ��ري  ال�سيد  ���س��ب���ك  يف 

وا�سطدامه� ب�لقوارب ال�سريعة.

•• اأبوظبي-وام:

عن  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  اأعلنت 
فتح ب�ب الت�سجيل اليوم يف برن�مج 
للطلبة  ال��درا���س��ي��ة  والبعث�ت  امل��ن��ح 
املتميزين للع�م االأك�دميي 2018 
- 2019 وذلك للطلبة املواطنني 
وطلبة  ع�����س��ر  ال����ث�����ين  ال�������س���ف  يف 
االلتح�ق  ال��راغ��ب��ني يف  اجل���م��ع���ت 
الدرا�سية  والبعث�ت  املنح  بربن�مج 
للطلبة املتميزين ملوا�سلة درا�ستهم 
تعليمية  م��وؤ���س�����س���ت  يف  اجل���م��ع��ي��ة 

داخل الدولة وخ�رجه�.
كم� تقرر فتح ب�ب الت�سجيل للمرة 
ل��الأوىل للمواطنني غري املوظفني 
منحة  على  احل�سول  يف  الراغبني 
اأو  درا����س���ي���ة ل����درج����ة امل���ج�����س��ت��ري 

الدكتوراه داخل وخ�رج الدولة.
حتى  الت�سجيل  ب���ب  فتح  وي�ستمر 

وكذلك  ف����وق  ف��م���  امل����ئ���ة  يف   85
ب�جل�مع�ت  امل��ل��ت��ح��ق��ون  ال��ط��ل��ب��ة 
�سرط ح�سولهم على معدل  ح�لي�ً 
تراكمي ال يقل عن 3.00 فم� فوق 
مع اإمت�م م� ال يقل عن 30 �س�عة 

درا�سية.
املنح  برن�مج  م��ن  اأي�����س���ً  وي�ستفيد 
وال��ب��ع��ث���ت ال��درا���س��ي��ة ل��ن��ي��ل درجة 
اخلريجون  والدكتوراه  امل�ج�ستري 
املتقدم  يكون  اأال  �سرط  املواطنون 
ملتحق بوظيفة �سواء بدوام جزئي 
حكومية  ج��ه��ة  اأي  يف  م��ن��ت��ظ��م  اأو 
على  ح��سال  يكون  واأن  خ��سة  اأو 
امل�ج�ستري  اأو  البك�لوريو�س  �سه�دة 
معتمدة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن 
مب��ع��دل ت��راك��م��ي ال ي��ق��ل ع��ن 3 اأو 
يكون ح��سال على  واأن  يع�دله�  م� 
قبول اأك�دميي من اإحدى املوؤ�س�س�ت 
التعليمية املو�سى به� من قبل دائرة 

للطلبة  ال����درا�����س����ي����ة  وال����ب����ع����ث�����ت 
الفر�سة  اإت����ح���ة  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زي��ن 
الأبن�ء الدولة للح�سول على اأف�سل 
املختلفة  التخ�س�س�ت  يف  ال��ع��ل��وم 
اأو خ�رجه� من  الدولة  �سواء داخل 
العلم  بدور  العميق  اإمي�نه  منطلق 
ومب�  ال�س�ملة  التنمية  حتقيق  يف 
لقي�دتن�  احلكيمة  ال��روؤي��ة  يرتجم 
الدائرة  اأن  اإىل  م�سرياً  الر�سيدة. 
ا�ستقط�ب  ع��ل��ى  ���س��ن��وي���ً  حت���ر����س 
املتميزين  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
مل��وا���س��ل��ة ت��ع��ل��ي��م��ه��م اجل����م���ع���ي يف 
احليوية  ال��ت��خ�����س�����س���ت  م���ن  ع����دد 
امل�ستقبلية  االحتي�ج�ت  تلبي  التي 
ل�سوق العمل مب� يتم��سى مع روؤية 
اإىل  الداعية  امل�ستقبلية  احلكومة 

اقت�س�د املعرفة.
واأو�سح اأن املنح والبعث�ت الدرا�سية 
ال���ع���ل���م���ي���ة ال  ال���ت���خ�������س�������س����ت  يف 

�سهر م�ر�س  والع�سرين من  الث�ين 
املقبل.

واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة  ودع�����ت 
االلتح�ق  يف  ال���راغ���ب���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
بربن�مج املنح والبعث�ت اإىل تقدمي 
املوقع  ع���رب  اإل���ك���رتون���ي����ً  ال��ط��ل��ب���ت 
االإلكرتوين للدائرة حيث �سيتمكن 
طلب�تهم  ت�سجيل  م��ن  ال��راغ��ب��ون 
والبعث�ت  املنح  بربن�مج  لاللتح�ق 
ومن ثم يتم تقييم ودرا�سة ملف�ت 
عرب  اإلكرتوني�ً  واعتم�ده�  الطلبة 
االإلكرتوين  الدرا�سية  املنح  نظ�م 
مم����� ي�������س����ه���م يف ت����وف����ري ال���وق���ت 

واجلهد.
وي�ستفيد من برن�مج املنح والبعث�ت 
الدرا�سية لنيل درجة البك�لوريو�س 
املتفوقون  امل����واط����ن����ون  ال���ط���ل���ب���ة 
ال�سف  ����س���ه����دة  ع��ل��ى  احل������س��ل��ون 
مبعدل  يع�دله�  م�  اأو  ع�سر  الث�ين 

التي حددته�  التخ�س�س�ت  و�سملت 
خ�رج  ال��درا���س��ي��ة  للبعث�ت  ال��دائ��رة 
والعلوم  الطب  تخ�س�س�ت  الدولة 
امليك�نيكية  وال��ه��ن��د���س��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
والهند�سة  الكيمي�ئية  والهند�سة 
الكهرب�ئية والهند�سة االإلكرتونية 
والهند�سة  ال���ن���ووي���ة  وال��ه��ن��د���س��ة 
ال�����س��ن���ع��ي��ة وه���ن���د����س���ة ال���ط���ريان 
والكيمي�ء  والفيزي�ء  والري��سي�ت 
وعلوم  واجل��ي��ول��وج��ي���  واالأح����ي�����ء 
والكيمي�ء  ال��ف�����س���ء  وع��ل��وم  امل����واد 
احليوية  والتكنولوجي�  ال�سن�عية 
واملح��سبة  وامل���ل��ي��ة  ال��وراث��ة  وع��ل��م 

واالقت�س�د واالإح�س�ء.
بني  يو�سف  ال��دك��ت��ور حممد  وق���ل 
لقط�ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  ي��������س 
التعليم  ب���دائ���رة  ال���ع����يل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإن دائرة التعليم واملعرفة  واملعرفة 
ب���رن����م���ج املنح  ت��ع��م��ل م����ن خ�����الل 

واأن يكون ح��سل  واملعرفة  التعليم 
بنتيجة  اأك�دميي   IELTS �سه�دة 
اإىل  ب�الإ�س�فة  يع�دله�  م�  اأو   6.5
الكلي  ب�النتظ�م  الدرا�سة  تكون  اأن 
بلد  يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  حرم  يف 
بط�قة  وج�����ود  ب��ج���ن��ب  ال���درا����س���ة 
الذكور  للطلبة  الوطنية  اخل��دم��ة 
املق�بلة  امل��ت��ق��دم  ي��ج��ت���ز  واأن  ف��ق��ط 
دائرة  قبل  م��ن  امل��ق��ررة  ال�سخ�سية 

التعليم واملعرفة.
وح������������ددت ال��������دائ��������رة ع����������ددا من 
للمنح  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال���ت���خ�������س�������س����ت 
ال��دول��ة ت�سمنت  ال��درا���س��ي��ة داخ���ل 
الطب والعلوم ال�سحية والهند�سة 
الكيمي�ئية  والهند�سة  امليك�نيكية 
والهند�سة الكهرب�ئية والري��سي�ت 
وال��ف��ي��زي���ء وال��ك��ي��م��ي���ء واالأح���ي����ء 
واملح��سبة  وامل���ل��ي��ة  واجل��ي��ول��وج��ي��� 

واالقت�س�د واالإح�س�ء.

التقدم  مواكبة  يف  اأهميته�  تكمن 
وال��ت��ط��ور يف اأ���س���ل��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
اأرق������ى اجل����م���ع����ت ف��ق��ط واإمن������� يف 
العمل  ب�سوق  الطلبة  ه���وؤالء  رب��ط 
يف ال����دول����ة وح�����ج�����ت ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
حر�س  م��ع  خ��سة  اأي�����س���ً  املجتمع 
الدولة على بن�ء ق�عدة من الكوادر 
العلمية  التخ�س�س�ت  يف  امل��واط��ن��ة 
تراعي  ول��ه��ذا  الدقيقة  وال��ن��وع��ي��ة 
هذه  اخل���رج��ي��ة  العلمية  ال��ب��ع��ث���ت 

التخ�س�س�ت النوعية.
الدرا�سية  ال��ب��ع��ث���ت  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
خلق  يف  ت�سهم  اخل���رج��ي��ة  خ������س��ة 
اأك�دميية تتميز بتنوع االأفك�ر  بيئة 
والتحفيز على االإبداع وتوؤدي دوراً 
نتيجة  الط�لب  م�ستقبل  يف  مهم�ً 
اح��ت��ك���ك��ه ب��ن��خ��ب��ة م���ن االأ����س����ت���ذة 
وال��ط��ل��ب��ة يف اأف�����س��ل اجل���م��ع���ت يف 

الع�مل.

•• دبي-وام:

بن  حمدان  ال�سيخ  ج�ئزة  اأطلقت 
الطبية  للعلوم  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
ب�الأمرا�س  ال���ت���وع���وي���ة  ح��م��ل��ت��ه��� 
التوايل  الث�من على  للع�م  الن�درة 
اأ�سبوع  م���دار  علي  تنظمه�  وال��ت��ي 
الع�ملي  ال����ي����وم  مب��ن������س��ب��ة  ك����م���ل 
ل��الأم��را���س ال���ن����درة ال���ذي يوافق 
اليوم االأخري من �سهر فرباير كل 
ع�م حتت �سع�ر” اأظهر ندرتك....

اأظهر اهتم�مك”.

هذه  بطبيعة  املجتمع  اأف���راد  ك�فة 
من  واملزمنة  اخلطرية  االأم��را���س 
والك�سف  منه�  الوق�ية  �سبل  حيث 
املبكر عنه� اإىل ج�نب تلقي العالج 

املن��سب .
من ج�نبه� ذكرت الدكتورة ف�طمة 
االأطف�ل  ط��ب  ا�ست�س�رية  ب�ستكي 
مب�ست�سفي  ال�����س��ري��ري��ة  وال���وراث���ة 
التنظيمية  اللجنة  رئي�سة  لطيفة 
ب�الأمرا�س  ال���ت���وع���وي���ة  ل��ل��ح��م��ل��ة 
الن�درة اأن فع�لي�ت اليوم االأول من 
احلملة التوعوية بداأت من خالل 

ال���ع���م���ل���ي يف جم����ل  وال���ت���ط���ب���ي���ق 
اال�سطراب�ت  واأمرا�س  التمري�س 
الوق�ية  وكيفية  املوروثة  االأي�سية 
ب�أن  منوهة  الن�درة  االأمرا�س  من 
ور�س عمل اأخ�س�ئي التغذية ركزت 
الغذائي  التمثيل  ا�سطراب�ت  على 
واملع�جلة  وط��رق عالجه�  ال��ن���درة 
“دورة  الغذائية ملر�س ا�سطراب�ت 

اليوري�” .
وب��دوره��� اأك���دت ال��دك��ت��ورة ف�طمة 
لطب  امل�س�عدة  االأ�ست�ذة  اجل�سمي 
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  يف  االأط��ف���ل 

�سوق�ت  ب��ن  اهلل  عبد  �سع�دة  واأك���د 
ال�سيخ  جل���ئ��زة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الطبية  للعلوم  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 
الفع�لية  لهذه  اجل���ئ��زة  رع�ية  اأن 
ي�أتي  ال��ت��وايل  على  ال��ث���م��ن  للع�م 
اجل�ئزة  راع��ي  لتوجيه�ت  تنفيذا 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ ح���م���دان  ���س��م��و 
وزير  دب��ي  ح���ك��م  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل 
امل�لية رئي�س هيئة ال�سحة ب�أهمية 
مب�سوؤوليته�  اجل����ئ���زة  ا���س��ط��الع 
املجتمعية التي تهدف من خالله� 
اإىل االرت��ق���ء ب��درج��ة ال��وع��ي لدى 

هذا  العمل  ور����س  فع�لية  ا���س���ف��ة 
الع�م الأول مرة بهدف دعم املر�سى 
مع  ل��ق���ءات��ه��م  وت�سهيل  واأ���س��ره��م 
اخلرباء ورفع م�ستوى الوعي لدى 
املتخ�س�سني  واإ�����س����راك  امل��ج��ت��م��ع 
واأو�سحت  ال�سحية.  ال��رع���ي��ة  يف 
ب�الأ�سر  اخل������س��ة  العمل  ور����س  ان 
ملر�سي  الت�أهيل  اع���دة  على  رك��زت 
والتحدي�ت  ال����ن�����درة  االأم����را�����س 
بينم�  امل�س�بني  لرع�ية  النف�سية 
املمر�س�ت  ع��م��ل  ور������س  ت���ن����ول���ت 
الوراثة  علم  اأ�س��سي�ت  مو�سوع�ت 

م�س�رات  ث���الث���ة  يف  ع���م���ل  ور�������س 
واملمر�س�ت  ل���الأ����س���ر  م����ت����وازي����ة 
ومب�س�ركة  ال��ت��غ��ذي��ة  واأخ�����س���ئ��ي��ي 
وم�س�رك�  حم������س��را   250 ن��ح��و 
االأم�����را������س  ي�����وم  اأن  اإىل  الف����ت����ة 
الن�درة يف االإم�رات 2018 يعترب 
ي�ستهدف  وتوعوي�  علمي�  ن�س�ط� 
ال�سحية  الرع�ية  يف  املتخ�س�سني 
واأخ�س�ئيي  امل��م��ر���س���ت  وخ������س��ة 
التغذية اإىل ج�نب اأن�سطة التوعية 
املر�سى  اأ�سر  اإىل  املوجهة  املعت�دة 
و ع��م��وم اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث مت 

ال�������س���ح���ي���ة ب���ج����م���ع���ة االإم�����������رات 
اال�ستقالبية  االأمرا�س  ا�ست�س�رية 
اأهمية  ب�لعني  ت���وام  م�ست�سفى  يف 
�سحة  ع����ن  االأ������س�����ر  م�������س���وؤول���ي���ة 
اأن اأطف�لهم ق�موا  املولود والت�أكد 
املو�سع لفح�س  الوطني  ب�لفح�س 
حديثي الوالدة التي جتريه وزارة 
اأنه  اإىل  م�سرية  والوق�ية  ال�سحة 
الن�درة  االأم��را���س  منع  ب���الإم��ك���ن 
والعالج  الت�سخي�س  ط��ري��ق  ع��ن 
املف�هيم  ب��ع�����س  وت�سحيح  امل��ب��ك��ر 
ال�س�ئعة اخل�طئة يف هذا اجل�نب .

•• اأبوظبي –الفجر: 

عرب  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
مركز املدينة، وب�لتع�ون مع مركز 
ال��ن��ق��ل امل��ت��ك���م��ل »م���واق���ف« حملة 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  داخ����ل  تفتي�سية 
ال�سي�رات  ظ�هرة  مواجهة  بهدف 
طويلة  ل��ف��رتات  امل��رتوك��ة  املهملة 
املظهر  ي�سوه  ب�سكل  اه��ت��م���م  دون 
وت�أتي  للمدينة.  واجل��م���يل  ال��ع���م 
من�طق  �سملت  التي  احلملة  ه��ذه 
حلر�س  ت�أكيداً  ب�أبوظبي  خمتلفة 
دائ����������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����ع����م����راين 
والبلدي�ت – بلدية مدينة اأبوظبي 
الع�م  املظهر  ومواقف على حم�ية 
امل�سوه�ت  اأ����س���ك����ل  م���ن  ل��ل��م��دي��ن��ة 
عي�س �سحية  بيئة  وت��وف��ري  ك���ف��ة، 
ف�ساًل  ال�����س��ك���ن،  جلميع  و�سليمة 
املرور  ح��رك��ة  �سالمة  حتقيق  ع��ن 

ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة م��ن غ��ري عن�ية، 
االأمر الذي ي�سهم يف ت�سويه املظهر 

اجلم�يل واحل�س�ري للمدينة. 
البلدية  اأه���ب��ت  ال�سي�ق،  ه��ذا  ويف 
اأهمية  اإىل  امل���ج���ت���م���ع  ب�������أف������راد 
امل���ح����ف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع����م 
ل��ل��م��دي��ن��ة م����ن خ�����الل االع���ت���ن����ء 
واإهم�له�  تركه�  وعدم  ب�سي�راتهم 
على  ع�مة  ب�أ�سرار  يت�سبب  ب�سكل 

ال�سحة والبيئة.  
ا�ستمراره�  اإىل  البلدية  واأ���س���رت 
بتنفيذ مثل هذه احلمالت ا�ستن�داً 
اإىل االإج��راءات الق�نونية للق�نون 
ب�س�أن   2012 ل�����س��ن��ة   2 رق������م 
احلف�ظ على املظهر الع�م وال�سحة 
وال�سكينة الع�مة يف ام�رة اأبوظبي 
وال���الئ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ووف���ق����ً 
خم�لفة  تتم  الق�نون  هذا  الأحك�م 

املركبة مببلغ 3000 درهم.

امل�ستمر  حر�سه�  اأبوظبي  مدينة 
مع �سرك�ئه� اال�سرتاتيجيني على 
االلتزام  ب�أهمية  اجلمهور  توعية 

واأ���س��ف��رت احلملة عن  ع���م.  ب�سكل 
ونقله�  مهملة،  �سي�رة   33 �سحب 
اإىل م��رك��ز احل��ج��ز، واأك���دت بلدية 

واملركب�ت  ال�����س��ي���رات  ت���رك  ب��ع��دم 
ال�س�ح�ت  يف  اأن����واع����ه�����  ب��ج��م��ي��ع 
واالأم�كن الع�مة واملرافق االأخرى 
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اأخبـار الإمـارات
ال�س�رقة للتطوير ي�س�رك بربن�مج »�سيبو« يف �سهر الإم�رات لالبتك�ر

•• ال�شارقة -وام:

�سهر  “�سيبو” فى  برن�مج  للتطوير من خالل  ال�س�رقة  �س�رك منتدى 
مت  ال���ذي  ال��ربن���م��ج  يعمل  حيث  ال�س�رقة  اإم����رة  يف  لالبتك�ر  االإم�����رات 
االألع�ب  توحيد  على  فنلندا  يف  التعليم  خ��رباء  م��ع  ب�لتع�ون  تطويره 
االإط�ر  يف  اجل��م���ع��ي  وال��ع��م��ل  ال��ن��ق���ل  ال��ه���ت��ف  وتكنولوجي�  التعليمية 

التعليمي.
جتربة  اإىل  التعليمية  التجربة  يحول  ب���أن��ه  “�سيبو”  برن�مج  ويتميز 
الع�مل االفرتا�سي حيث ي�ستعمل الطالب  البعد عن  م�سلية بعيدة كل 
من  م�سممة  والتحدي�ت  امله�م  من  جمموعة  الإكم�ل  النق�لة  هواتفهم 

قبل املعلم.

اإر�س�ل  يتم  حيث  التجريبي  التعلم  على  ل�سيبو  الرتبوي  الفكر  ويقوم 
�سي�قه  يف  احلقيقي  ال��ع���مل  ظ��واه��ر  الكت�س�ف  الف�سل  خ����رج  ال��ط��الب 
الواقعي ولي�س االفرتا�سي وذلك الأن هذه االألع�ب م�سممة لتلعب على 
اأر�س الواقع وتوؤدي هذه التجربة التعليمية على تطوير مه�رة الطلبة 
يف اخرتاع احللول املبتكرة حلل امل�سكالت والتحدي�ت التي قد تواجههم 

يف احلي�ة.
اإىل ج�نب ذلك يحظى املعلم بدور كبري يف هذه التجربة التف�علية حيث 
ب�سكل مب��سر  وتقييمه  اآرائ��ه  واإع��ط���ء  االأخ��ط���ء  املعلم على ر�سد  يعمل 

للطالب يف نف�س اللحظة حتى يتم جتنب االأخط�ء م�ستقبال.
كم� يهتم منتدى ال�س�رقة للتطوير بتطوير املج�ل التقني وخ��سة جم�ل 
الربوت�ت وذلك من خالل تع�ونه مع �سركة كوا�س�كي الي�ب�نية البتع�ث 

“كوا�س�كي”  م�س�نع  اإىل  املتحدة  العربية  االإم�����رات  دول���ة  م��ن  ط��الب 
لال�ستف�دة من خرباتهم يف جم�ل ت�سنيع الروبوت�ت التي �ستعود ب�لنفع 
االإم�رات  ال��ذي حتر�س  التقني  املج�ل  االإم����رات يف  دول��ة  على م�ستقبل 

على مواكبته.
وق����ل حم��م��د امل������س��ي م��دي��ر ال��ربام��ج وال��ت�����س��وي��ق يف م��ن��ت��دى ال�س�رقة 
بني  ال�����س��راك��ة  ت�سجيع  اإىل  امل��ب���درة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  “نهدف  للتطوير 
للتغريات  ال�سب�ب  تهيئة  اإىل  ب�الإ�س�فة  واخل��س  احلكومي  القط�عني 

الرقمية امل�ستقبلية يف جم�ل الروبوت�ت”.
وينظم منتدى ال�س�رقة للتطوير الربن�مج التدريبي لالإدارة الر�سيقة 
املهتمني من اأع�س�ء جم�ل�س  املنتدى من خالله  يبعث  “ك�يزن” الذي 
للتدرب  واأمل���ن��ي���  للي�ب�ن  االأق�����س���م  وروؤ���س���ء  التنفيذيني  وامل���دراء  االإدارة 

واال�ستف�دة من خربات الع�ملني يف ال�سرك�ت الي�ب�نية.
الرقمي  التحول  حتقيق  يف  يرغبون  للذين  الربن�مج  ه��ذا  �سمم  وق��د 
والتحول االآيل الإن�س�ء الثق�فة الر�سيقة يف املوؤ�س�س�ت التي تعنى ب�لتدفق 
ذات  االأن�سطة  على  فقط  والرتكيز  املن�س�أة  داخ��ل  للمعلوم�ت  ال�سل�س 

القيمة واالأهمية للمن�س�أة.
وت�أتي هذه املب�درات التي ينظمه� منتدى ال�س�رقة للتطوير من منطلق 
روؤيته التي تهدف لتطوير مه�رات الكوادر ال�س�بة االإم�راتية اإىل ج�نب 
توثيق العالق�ت بني اجله�ت واملوؤ�س�س�ت ب�الإم�رة لتعزيز التن�ف�سية وهو 
مينح فر�سة امل�س�ركة يف العديد من الربامج الدولية املعتمدة للح�سول 
على اخلدم�ت الت�أ�سي�سية لرواد االأعم�ل حيث يعد املنتدى من�سة الإبراز 

االأفك�ر الري�دية اأم�م امل�ستثمرين ورج�ل االأعم�ل.

�سرطة عجم�ن تطلق ج�ئزة الق�ئد الع�م للموظف املبتكر
•• عجمان -وام: 

ال��ع���م��ة ل�سرطة  ال��ق��ي���دة  اأط��ل��ق��ت 
ع���ج���م����ن ج�����ئ����زة ال���ق����ئ���د ال���ع����م 
�سع�ر  حت����ت  امل���ب���ت���ك���ر  ل���ل���م���وظ���ف 
لدعم  اب����ت����ك�����رن�����«،  يف  »مت����ي����زن����� 
ابتك�راتهم  واك��ت�����س���ف  امل��وظ��ف��ني 
االإبداعية،  ومواهبهم  واأف��ك���ره��م 
ال�سمو  اإع��الن �س�حب  مع  مت��سي�ً 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح����ك���م دب����ي »رع�������ه اهلل« 
لالبتك�ر«،  االإم��������رات  »���س��ه��ر  ع���ن 
اال�سرتاتيجي  ل��ل��ه��دف  وحت��ق��ي��ق��� 
املتمثل يف تعزيز ثق�فة االبتك�ر يف 
بيئة العمل املوؤ�س�سي. وق�ل �سع�دة 
�سويدان  ���س��ي��ب���ن  حم��م��د  ال��ع��ق��ي��د 
ق����ئ���د ع�����م �سرطة  م���دي���ر م��ك��ت��ب 
االبتك�ر،  ف��ري��ق  ورئ��ي�����س  ع��ج��م���ن، 
اجل�ئزة  ه���ذه  نظمت  ال��ق��ي���دة  اإن 
وخ�س�ست  م��ع���ي��ريه���،  وح������ددت 
 10.000 االأول  ب���مل��رك��ز  للف�ئز 
 7500 ال���ث����ين  دره������م، وامل����رك����ز 
 5000 ال��ث���ل��ث  دره�����م، وامل���رك���ز 
دره���م، واع��ل��ن ف��ري��ق االب��ت��ك���ر عن 

مع  التوا�سل  قنوات  عرب  اجل�ئزة 
املوظفني ون�سر الدليل التنظيمي 
و�سروط  م��ع���ي��ري  ت�����س��م��ن  ال����ذي 
الف�ئزين.  وم����ك�����ف�����آت  اجل�����ئ����زة 
�سوف  اأن اجل�ئزة  �سع�دته  واأ�س�ف 
االبتك�ر،  ثق�فة  تر�سيخ  يف  ت�س�هم 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وت��ن��م��ي��ة 
واال�ستخدام  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  و���س��ن��ع 
الك�سف عن  للمعلوم�ت يف  االأمثل 

اجلرائم والوق�ية منه�، وتخفي�س 
ن�سبة احلوادث املرورية والوفي�ت، 
واملتع�ملني  املوظفني  ر�س�  ورف��ع 
ب�الأمن،  ال�سعور  ون�سبة  واملجتمع، 
مواجهة  وت�سهيل  لالبتك�ر،  دعم�ً 
التحدي�ت بطرق جديدة مع��سرة، 
وا���س��ت��ث��م���ر االأف����ك�����ر وال����ق����درات، 
االإم�رات  لدولة  ال��ري���دة  لتحقيق 

بني م�س�ف الدول املبتكرة.

�سرطة جمتمعية املعمورة يزور الأطف�ل وكب�ر ال�سن
••راأ�س اخليمة – الفجر

���س��م��ن اأن�����س��ط��ة وم����ب�����درات فرع 
ال�سرطة املجتمعية مبركز �سرطة 
املعمورة ال�س�مل يف راأ�س اخليمة 
مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل  اله�دفة 
اجلمهور اخل�رجي ، وتزامن�ً مع 
وفد  ق����م   ،  2018 زاي����د«  »ع�����م 
االأطف�ل  ق�سم  بزي�رة  الفرع  من 
مب�ست�سفى �سقر احلكومي وكب�ر 
ال�سن مب�ست�سفى عبيد اهلل لعالج 
كب�ر ال�سن واأمرا�س ال�سيخوخة.

االأطف�ل  لق�سم  زي���رات��ه  وخ���الل 
احلكومي  ����س���ق���ر  مب�����س��ت�����س��ف��ى 
املركز  ق���دم  عليهم  ل��الط��م��ئ��ن���ن 
ل��ه��م بهدف  ال���رم���زي���ة  ال���ه���داي���� 
االأطف�ل  وعرب   ، اأ�سرته  م�س�ركة 
�سع�دتهم  ب�����ل����غ  ع����ن  وذوي�����ه�����م 
اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  و�سكرهم 
الإ�سع�دهم  الطيبة  ال��ب���درة  لهذه 
مم� ي�سهم يف دفعهم نحو ال�سف�ء 
الع�جل.  ويف م�ست�سفى عبيداهلل 
ملنحهم  ال�����س��ن  ك��ب���ر  ال��ف��ري��ق  زار 

اأف�سل  �سمن  ال�سن  لكب�ر  تقدم 
وال�سحية  االجتم�عية  اخلدم�ت 
مب� ي�سون ا�ستقالليتهم ويحفظ 
كرامتهم ويدخل الفرح وال�سرور 
اإىل قلوبهم ، والعمل على احتواء 
االأطف�ل ب�عتب�رهم فئة �سيعتمد 
امل�ستقبل  يف  امل���ج���ت���م���ع  ع��ل��ي��ه��� 

لتطويره وتقدمه. 

واالأم�����ه������ت ال���ذي���ن ي��ق��ي��م��ون يف 
�سع�دتهم  م���دى  ع��ن  امل�ست�سفى 
بهذه الزي�رة متمنيني اأن ي�ستمر 

اللق�ء فيم� بينهم.
كنف�س  حممد  وليد  املقدم  واأك��د 
املعمورة  ���س��رط��ة  م���رك���ز  رئ��ي�����س 
ترفع  ال��زي���رات  تلك  اأن  ال�س�مل 
امل�سنني  ل����دى  امل��ع��ن��وي��ة  ال������روح 

ملبداأ  وحتقيق�ً   ، واالأم��ل  الفرحة 
االجتم�عي  ال���ت���ك����ف���ل  ت��ط��ب��ي��ق 
للرعيل  وتقدير  اح���رتام  ووق��ف��ة 
يف  م��و���س��وع��ة  ب���ع��ت��ب���ره��م  االأول 
التوا�سل  ج�����س��ور  وم����د  احل���ي����ة 
معهم ، وتب�دل الفريق االأح�ديث 
الودية معهم واال�ستم�ع لتجربة 
االآب�ء  وع��رب   ، احلي�ة  يف  البع�س 

ب�أنهم  ق���وي����ً  داف����ع�����ً  وت��ع��ط��ي��ه��م 
 ، ف��ع���ل��ني يف جمتمعهم  م����زال���وا 
موؤكداً حر�س �سرطة راأ�س اخليمة 
على ت�أ�سيل االوا�سر االجتم�عية 
واأ�س�ر   ، املجتمع  فئ�ت  جميع  مع 
فرع  مدير  بلهون  را�سد  النقيب 
اإىل  ب�ملركز  املجتمعية  ال�سرطة 
حت�����س��ني ج�����ودة اخل���دم����ت التي 

للقراآن اخليمة  راأ�س  ج�ئزة  يف  يتن�ف�سون  ونزيلة  نزيال   45
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ون����زي����ل����ة يف  ن����زي����ال   45 �����س�����رك 
العق�بية  املوؤ�س�س�ت  نزالء  م�س�بقة 
امل��خ�����س�����س��ة لهم  واالإ����س���الح���ي���ة 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ج���ئ��زة  يف 
ع�سرة،  الث�منة  دورته�  يف  الكرمي 

على مدار يومني.
ال�سحي مدير  اأحمد حممد  واأك��د 
ع�م موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن 
اجل�����ئ����زة  اأن  وع���ل���وم���ه  ال����ك����رمي 
اإدارة  م�����ع  وب�����ل����ت����ع�����ون  ن���ظ���م���ت 

اإبراهيم  اأح��م��د  واأ����س����ر  امل���رك���زي. 
���س��ب��ي��ع���ن اأم����ني ع����م ج����ئ���زة راأ����س 
ورئي�س  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة 
اأن  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي���  ال��ل��ج��ن��ة 
اجل�����ئ����زة ت��ن��ظ��م م�����س���ب��ق��ة ن���زالء 
 6 م��دار  على  العق�بية  املوؤ�س�س�ت 
كت�ب  حلفظ  وت�سجعهم  ���س��ن��وات، 
امل�س�بقة  وح���ق���ق���ت  ت����ع�����ىل،  اهلل 
ه�����ذا ال����ع�����م اإق����ب�����ال ك���ب���ريا حيث 
كال  م��ن  ن��زي��ال   45 فيه�  تن�ف�س 
اجلن�سني، منهم 32 نزيال، و13 
نزيلة، مبين� اأن هذا العدد الكبري 

واالإ�سالحية  العق�بية  املوؤ�س�سة 
يف  للنزالء  القراآن  حفظ  م�س�بقة 
اأبوظبي  يف  املركزي  الوثبة  �سجن 
اخليمة  ب����راأ�����س  ال��ف��ل��ي��ة  و���س��ج��ن 
لوزارة  اجل��زي��ل  ب�ل�سكر  متقدم� 
ع��ل��ى ح��ر���س��ه��� الإت�حة  ال��داخ��ل��ي��ة 
املجتمعية  للموؤ�س�س�ت  الفر�سة 
اله�دفة  خطته�  م�س�ركته�  على 
ال����ن����زالء  واإ��������س�������الح  ت�����أه����ي����ل  يف 
العق�بية  املوؤ�س�سة  ب�����إدارة  ممثلة 
الوثبة  ���س��ج��ن  يف  واالإ����س���الح���ي���ة 
ب���أب��وظ��ب��ي و���س��ج��ن راأ�����س اخليمة 

يعك�س الدور الكبري الذي تقوم به 
واالإ�سالحية  العق�بية  املوؤ�س�س�ت 
ال����ن����زالء  ت����أه���ي���ل  يف  ال�����دول�����ة  يف 
وا���س��ت��غ��الل اأوق���ت��ه��م خ��الل فرتة 
الربامج  وتنظيم  حمكوميتهم، 
ي���ع���ود عليهم  ل���ه���م، مب����  امل���ف���ي���دة 

ب�لنفع يف حي�تهم امل�ستقبلية.
واأ�����س�����ف اأن����ه ي����أت���ي ت��ن��ظ��ي��م هذه 
امل�سوؤولية  م��ن  انطالق�  امل�س�بقة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ج���ئ��زة جت�����ه هذه 
والوقوف  ب��ه���  وااله���ت���م����م  ال��ف��ئ��ة 
حلفظ  وت�����س��ج��ي��ع��ه���  ج���ن��ب��ه���  اإىل 

يحقق  مم������  ال�����ك�����رمي،  ال������ق������راآن 
بدعمه�  اجل����ئ���زة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والتحفيزية  االإبداعية  للجوانب 
االإيج�بي،  وال�������س���ل���وك  وال��ت��م��ي��ز 
فئ�ت  ك�����ف����ة  ت�������س���ت���ه���دف  وال�����ت�����ي 
امل�س�بقة  اأن  اإىل  الف��ت���  امل��ج��ت��م��ع، 
اإىل  اأدى  حققت جن�ح� الفت� مم� 
اللجنة  قبل  من  �سنوي�  تنظيمه� 
املنظمة للج�ئزة، مبين� اأنه �سيق�م 
لتكرميهم  ل��ل��ن��زالء  خ������س  ح��ف��ل 
وت���وزي���ع اجل���وائ���ز ال��ن��ق��دي��ة على 

الف�ئزين.

�سرطة ال�س�رقة تنظم ور�سة 
عمل من�سة البتك�ر

•• ال�شارقة-وام:

االبتك�ر” يف  “من�سة  ور�سة عمل  ال�س�رقة  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  نظمت 
واجهة املج�ز امل�ئية وذلك �سمن فع�لي�ت �سهر االإم�رات لالبتك�ر املنعقدة يف 
اإم�رة ال�س�رقة. وا�ستعر�ست النقيب ن�سيم �س�مل امل�سوي مدير فرع االبتك�ر 
وا�ست�سراف امل�ستقبل يف القي�دة الع�مة ل�سرطة ال�س�رقة ا�سرتاتيجية دولة 

االإم�رات العربية املتحدة لالبتك�ر ومن�سة وزارة الداخلية لالبتك�ر.
املقرتح�ت  جلميع  موحدة  بي�ن�ت  ق�عدة  بن�ء  ت�ستهدف  املن�سة  اإن  وق�لت 
االبتك�رية وتربط املبدعني على م�ستوى الدولة وتوفر اآلية توا�سل ت�سمن 

تر�سيخ ثق�فة االبتك�ر.
اأم�����س وا�ستقطبت  ال��ت��ي مت تنظيمه�  ال��ور���س��ة  ���� خ��الل  امل�����س��وي  وت��ط��رق��ت 
ح�سوراً واهتم�م�ً جم�هرياً الفت�ً �� اإىل القط�ع�ت االأ�س��سية التي تقود اإىل 
والنقل  والنظيفة  املتجددة  الط�قة  قط�ع�ت  فيه�  مب�  احلكومي  االبتك�ر 

والتكنولوجي� والتعليم وال�سحة والف�س�ء وقط�ع املي�ه.
امل�����س��وي عن  النقيب  والنظيفة حت��دث��ت  امل��ت��ج��ددة  ال��ط���ق��ة  ق��ط���ع  و�سمن 
م�سدر وموؤ�س�سة االإم���رات للط�قة النووية و�سمن قط�ع النقل ..م�سرية 
الذي  الط�ئر  والت�ك�سي  ال�سرعة  “اله�يربلوب” الف�ئق  قط�ر  تقنية  اإىل 

يعد اأول مركبة جوية ذاتية القي�دة يف الع�مل ومركبة بدون �س�ئق.
واأ�س�رت مدير فرع االبتك�ر وا�ست�سراف امل�ستقبل يف القي�دة الع�مة ل�سرطة 
الذك�ء  ا�سرتاتيجية  واإىل  ال�سحة  ق��ط���ع  يف  ال��ن���ن��و  تقنية  اإىل  ال�س�رقة 
يف  نوعه�  م��ن  االأوىل  تعد  ال��ت��ي  التكنولوجي�  ق��ط���ع  �سمن  اال�سطن�عي 
املنطقة والع�مل. وك�نت حكومة دولة االإم�رات العربية املتحدة قد اأطلقت 
 ”AI“ اال�سطن�عي  للذك�ء  االإم�����رات  ا�سرتاتيجية   2017 اأك��ت��وب��ر  يف 
ومتثل هذه املب�درة املرحلة اجلديدة بعد احلكومة الذكية والتي �ستعتمد 
مب�  ال��دول��ة  يف  امل�ستقبلية  التحتية  والبنية  والقط�ع�ت  اخل��دم���ت  عليه� 
االإم�رات  دول��ة  تكون  اأن  اإىل  ال�س�عية   2071 االإم����رات  ومئوية  ين�سجم 

االأف�سل ب�لع�مل يف املج�الت ك�فة.
�سمن  ال�س�رقة  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  تنظمه�  التي  العمل  ور�سة  وت�أتي 
العديد من الور�س واملب�درات املتعلقة ب�سهر االإم�رات لالبتك�ر الذي ت�ستمر 
21 من �سهر فرباير اجل���ري يف كل من  فع�لي�ته يف اإم���رة ال�س�رقة حتى 

واجهة املج�ز امل�ئية ومركز ال�س�رقة لعلوم الف�س�ء والفلك.

�سرطة راأ�س اخليمة تبحث تطوير 
خدم�ت املرور والرتخي�س 

عبدالق�در الزرعوين: اكرث من 300 م�س�رك 
يف امللتقى الإم�راتي الث�لث للم�س�لك البولية

اإلكرتونية ال�س�رقة ت�سجع الأطف�ل على 
اخلو�س يف جم�ل الربجمة
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تراأ�س العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير ع�م 
العملي�ت املركزية ب�سرطة راأ�س اخليمة، االجتم�ع االأول 
2018م،  والرتخي�س  امل���رور  خ��دم���ت  تطوير  لفريق 
بح�سور العميد ن��سر مطر ن�ئب مدير ع�م العملي�ت 
اأحمد  ب�الإن�بة، والعقيد  راأ�س اخليمة  املركزية ب�سرطة 
ب�الإن�بة،  وال��دوري���ت  امل��رور  اإدارة  مدير  النقبي  �سعيد 
والعقيد ع�دل علي الغي�س مدير اإدارة ترخي�س االآلي�ت 
لتطوير  النوعي  الفريق  و�سب�ط  ب�الإن�بة،  وال�س�ئقني 

اخلدم�ت املرورية.
املب�درات  �سري  ومت�بعة  مراجعة  االج��ت��م���ع،  خ��الل  مت 

اخل��سة مبركز خدم�ت املرور والرتخي�س، واالأن�سطة 
املتعلقة بهذه املب�درات، ومت�بعة تقييمه� ب�سكل م�ستمر 
، ك��م��� مت ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ة م���ب����درة »املوظف 
مل��� له� م��ن االأث���ر االإي��ج���ب��ي يف حتقيق  ال�س�مل« وذل��ك 
�سرعة اإجن�ز املع�مالت، كم� ثمن االجتم�ع، اأهمية عقد 
االجتم�ع�ت اخل��سة مبركز خدم�ت املرور والرتخي�س 
ب�سكل �سهري ودوري م�ستمر، وتنفيذ جميع التو�سي�ت 
املتعلقة به�. ويف خت�م االجتم�ع، مت الت�أكيد على مالك 
تعديل  مبراجعة  والت�سغيلية،  اال�سرتاتيجية  املوؤ�سرات 
املوؤ�سرات امل�سقطة عليهم، مع مت�بعة البط�ق�ت اخل��سة 
قد  التي  وامل��ع��وق���ت  ال�سعوب�ت  ومن�ق�سة  وح�سر  به�، 

تواجه الفريق وو�سع اآلي�ت �ُسبل حله�. 

•• دبي ـ الفجر 

البولية  للم�س�لك  ال��ث���ل��ث  االإم����رات���ي  امللتقى  اخ��ت��ت��م 
والذي ا�ستمر على مدار يومني  بفندق الرو�سة روت�ن� 
بدبي، وذلك بدعم من �سعبة امل�س�لك البولية بجمعية 
ق�سم  الع�م  ال�سيخ خليفة  وم�ست�سفى  الطبية  االم���رات 
الق��سمي  وم�ست�سفى  القيوين  ب����أم  البولية  امل�س�لك 
�سعبة  رئي�س  واأو���س��ح  ب�ل�س�رقة.   اجل�معة  وم�ست�سفى 
الدكتور  الطبية  االإم�����رات  بجمعية   البولية  امل�س�لك 
عبدالق�در الزرعوين  اإنه على ه�م�س انعق�د امللتقى مت 
عقد ور�س عملية يف جم�ل املن�ظري اخل��سة ب�مل�س�لك 
اأجراه�  والتي   اجلراحية  للعملي�ت  ونقل حي  البولية 
الهند والتي نقلت اىل  و  الع�مليني من فرن�س�  اخل��رباء 
ق�عة املوؤمتر مم� �س�هم ب�سكل كبري يف تب�دل اخلربات 

امل�س�رك من خرية االطب�ء  العلمية بني ك�فة احل�سور 
اإن عدد احل�سور جت�وز اكرث  واالخت�س��سيني. وك�سف 
م��ن 300 م�����س���رك م��ن ك���ف��ة اإن��ح���ء ال��ع���مل و خ��سة 
الطبي  اجل���ن��ب  ع��زز  و اخلليجية مم���  العربية  ال���دول 
واملك�نة العلمية للموؤمتر واخلروج ب�آلية عمل م�سرتكة 
وبن�ءة. واأكد الدكتور عبدالق�در الزرعوين اأن   امللتقى 
التقني�ت  ا�ستخدام  بتو�سي�ت يف جم�ل  االإم�راتي خرج 
احلديثة يف عالج ح�سي�ت اجله�ز البويل والتقليل من 
الواحد  اليوم  عالج�ت  على  والرتكيز  املر�سى  مع�ن�ة 
وعليه ت�سعى جمعية االإم�رات الطبية لتعميم التجربة 
مع اجله�ت واملوؤ�س�س�ت العالجية املخت�سة لتوفري بيئة 
�سليمة وع��الج��ي��ة ل��ك���ف��ة امل��ر���س��ى مم��� ي��زي��د م��ن دعم 
م�سرية القط�ع ال�سحي يف دولة االإم�رات وتكون مكملة 

ملختلف اجلهود الطبية االأخرى.

•• ال�شارقة -وام:

ا�ستقطبت ور�سة عمل عن من�سة اأردوينو التي نظمته� 
�سمن  ال�س�رقة  اإم����رة  يف  االإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة 
فع�لي�ت �سهر االإم�رات لالبتك�ر يف اإم�رة ال�س�رقة انتب�ه 
ب�ملج�الت  املهتمني  م��ن  وال�سغ�ر  ال�سب�ب  م��ن  الكثري 

التقنية خ��سة جم�ل الذك�ء اال�سطن�عي والربجمة.
وق����ل ع��ب��دال��رح��م��ن اآل ع��ل��ي م��دي��ر م�����س���ري��ع يف دائرة 
من  نهدف  انن�  ال�س�رقة  ب�إم�رة  االإلكرتونية  احلكومة 
خالل هذه الور�سة التي اأح�سرن� فيه� قطعة “اأردوينو” 
م�سغرة اإىل ت�سجيع ال�سب�ب واالأطف�ل على اخلو�س يف 
جم�ل الربجمة والذك�ء اال�سطن�عي الذي يعد ح�لي�ً 
االإم�رات  دولة  يف  الرائدة  والتخ�س�س�ت  املج�الت  اأحد 

العربية املتحدة.
تطوير  ل���وح  ع��ب���رة  “اأردوينو” ه��و  ال����  اأن  اىل  واأ����س����ر 
حجمه�  يختلف  اإلكرتونية  دارة  من  يتكون  اإل��ك��رتوين 
ع��ل��ى ح�����س��ب اجل���ه����ز ال�����ذي ت���وج���د ف��ي��ه وم����ن خالل 
للجه�ز  االأوام����ر  اإع��ط���ء  يتم  ال��ربجم��ة  لغة  ا�ستخدام 
من خالل هذه القطعة التي هي مبث�بة اللوحة االأم يف 
االأردينو بربامج  تو�سيل  االإلكرتونية وميكن  االأجهزة 

خمتلفة على احل��سب ال�سخ�سي.
نظمت  “اأردوينو”  ن��ظ���م  مفهوم  ا�ستيع�ب  ولت�سهيل 

تف�علية يح�ول من  لعبة  االإلكرتونية  دائ��رة احلكومة 
النظ�م وطغى جو من  امل�س�ركون تطبيق فكرة  خالله� 
التن�ف�سية واملرح على هذه الور�سة حيث عمل امل�س�ركون 
م��ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ���ت ال��ع��م��ري��ة ب��ج��د واإ����س���رار الإنه�ء 

تو�سيل اأ�سالك االأردينو ببع�سه�.
بداأ  امل��ج���ل  ه���ذا  اأن  اإىل  ع��ل��ي  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن  واأ����س����ر 
يلفت انتب�ه الكثري من ال�سب�ب والطالب املقبلني على 
اجل�مع�ت وذلك الأن دولة االإم�رات العربية املتحدة يف 
املج�ل  درا�سة هذا  تطور وتغري م�ستمرين ومن خالل 
يف  مع�رفهم  ت�سخري  من  الطلبة  �سيتمكن  اجل�معة  يف 
خدمة جم�ل التحول الرقمي والتقني يف اإم�رة ال�س�رقة 
ودول����ة االإم��������رات. واأك����د اأن زي�����دة ع���دد ال��دار���س��ني يف 
اإم�رة  �سيخدم  والذك�ء اال�سطن�عي  جم�الت الربجمة 
ال�س�رقة ب�سكل كبري حيث �سي�سهم هوؤالء االأ�سخ��س يف 
اإيج�د حلول تقنية ذكية للم�س�كل والتحدي�ت التي قد 

تواجه دوائر وجه�ت االإم�رة م�ستقباًل.
االإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  اأه��دت  الور�سة  خت�م  ويف 
يف اإم�����رة ال�����س���رق��ة ق��ط��ع اأردوي���ن���و ���س��غ��رية ح��ت��ى يقوم 
عن  البحث  اأو  وت�سغيله�  تو�سيله�  مبح�ولة  االأط��ف���ل 
الذهنية  االأن�سطة  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  تو�سيله�  طريقة 
�سيعمل على زي�دة املهتمني يف جم�ل الربجمة والذك�ء 

اال�سطن�عي.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سعف�ر ي�سهد تخريج دورة امل�ستجدين الـ 73 يف مدر�سة ال�سرطة ب�ل�س�رقة
•• ال�شارقة-وام:

�سهد الفريق �سيف عبداهلل ال�سعف�ر وكيل وزارة الداخلية حفل تخريج “دورة 
ط�لب�   126 فيه�  ���س���رك  وال��ت��ي   73 للم�ستجدين” ال����  االأ���س������س��ي  االإع�����داد 
ال�سرطة  مبدر�سة  التدريب  ميدان  يف  اأقيم  ال��ذي   - احلفل  ح�سر  م�ستجدا. 
وزارة  �سب�ط  وكب�ر  ب�لدولة  لل�سرطة  الع�مون  الق�دة   - ب�ل�س�رقة  االحت���دي��ة 
الداخلية واأع�س�ء هيئة التدري�س والتدريب مبدر�سة ال�سرطة االحت�دية وجمع 

غفري من اأولي�ء اأمور اخلريجني.
واأكد ال�سعف�ر يف ت�سريح له - عقب التخريج - اإن االأمن واال�ستقرار الذي تنعم 
به دولتن� يعترب اإحدى املقوم�ت االأ�س��سية للتنمية والتقدم وهو ال�سي�ج الذي 
وبق�ءه� يف ظل  ا�ستدامته�  وي�سمن  التنمية  ك�فة ومنجزات  املكت�سب�ت  يحمي 

التحدي�ت واملتغريات التي ت�سهده� املنطقة.
زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  من  وبتوجيه�ت  الداخلية  وزارة  اإن  وق���ل 
الداخلية حتر�س على توفري كل  ال��وزراء وزير  ن�ئب رئي�س جمل�س  اآل نهي�ن 
احتي�ج�ت ومتطلب�ت جه�ز ال�سرطة وتزويد الع�ملني فيه ب�لتقني�ت احلديثة 
اإليهم ب�ل�سورة  واملتطورة التي تتيح لهم اال�سطالع ب�مله�م والواجب�ت املوكلة 
االحتف�ظ  على  ال�سرطية  اأجهزتن�  ب��ق��درة  الثقة  يعزز  م���  اأن  واأك���د  املطلوبة. 

مبك�نته� ودوره� الري�دي واملتميز يف خدمة املجتمع هو م� تقوم به االأك�دميي�ت 
والكلي�ت واملع�هد واملدار�س ال�سرطية من تعزيز ورفد �سفوف الوزارة بكوادر 
الإعدادهم  ط�ق�ته�  ك��ل  وتكر�س  راق��ي���  تدريب�  وم��درب��ة  موؤهلة  �س�بة  وطنية 
وت�أهيلهم من خالل تلبية احتي�ج�ت اأجهزة ال�سرطة واالأمن يف الدولة للقي�م 

بدوره� يف اإقرار االأمن ون�سر اال�ستقرار والطم�أنينة.
ال�سرطة االحت�دية يعترب  به مدر�سة  تتمتع  الذي  الراقي  امل�ستوى  اأن  واأو�سح 
و�س�ئل  الأح��دث  املتميز  وا�ستيع�بهم  عليه�  الق�ئمني  جلهود  حقيقي�  انعك��س� 

التدريب يف اإعداد الكوادر الوطنية التي تتميز ب�لكف�ءة وامله�رات الع�لية.
ودع� ال�سعف�ر اخلريجني اإىل اال�ستف�دة مم� تعلموه ب�ملدر�سة من مه�رات وعلوم 
واأن يعملوا مع زمالئهم يف مواقع العمل بروح الفريق الواحد واأن يعززوا روح 
اأجل  دوم� من  وي�سعوا  الهدف  اإىل  للو�سول  ويث�بروا  بينهم  امل�سروع  التن�ف�س 
وم�ستجدات  وامل��ع���رف  امل���دارك  وتنمية  البحث  موا�سلة  ع��رب  ال��ري���دة  حتقيق 
العلوم. وك�ن احلفل بداأ بدخول ط�بور اخلريجني اإىل ميدان اال�ستعرا�س ثم 
ق�م ق�ئد اال�ستعرا�س ب��ستئذان الفريق ال�سعف�ر راعي احلفل لبدء مرا�سم حفل 

التخرج.
- يف  االحت�دية  ال�سرطة  اله�جري مدير مدر�سة  اأحمد عبداهلل  العميد  وق���ل 
االإم�رات  دول��ة  يف  ال�سرطة  لكي�ن  ج��دي��دة  لبنة  اإ�س�فة  ال��ي��وم  ن�سهد   - كلمته 

اإىل  الفت�   .. املعط�ء  وطنن�  اأبن�ء  من  الطيبة  الكوكبة  هذه  تخريج  خالل  من 
اأن من��سب�ت الوطن الطيبة تتواىل متواترة ت�سفي البهجة وال�سرور وت�سيف 
للبطولة  ع��الم���ت  احل��ي���ة  ه��ذه  على جبني  ل��دول��ة خطت  ج��دي��د  �سجل فخر 

والري�دة.
واأ�س�ف اأن م� حتقق من اإجن�زات ف�ق حدود الر�سد واملنطق وجت�وز ذلك كله 
اإىل اأفق اأرحب لنيل ال�سرف وه� نحن نواتر االإجن�ز ب�الإجن�ز �سعي� للعال بخطى 

وث�بتة وعزمية الي�ألوه� وهن وال يرادفه� �سك.
واأكد اأن التميز غ�ية وللو�سول بوزارة الداخلية اإىل هذا القدر من جودة االأداء 
ك�نت هن�ك و�س�ئل اأبرزه� االرتق�ء ب�لعن�سر الب�سري املبدع الق�در على التع�مل 
اإىل  ح�ملة  وتطلع�ت  نرية  وطنية  وم�س�عر  فذة  بحرفية  الع�سر  متطلب�ت  مع 
اأكرث تطورا وتالحم� لذا ن�سب التدريب ك�أحد الروافد االأ�س��سية يف  اإن�س�نية 
تنمية االن�س�ن للو�سول اإىل الغ�ي�ت املن�سودة .. الفت� اإىل اأن مدر�سة ال�سرطة 
ومع�ي�سة  مالم�سته  اإىل  ت�سعى  وهدف�  مق�سدا  التوجه  ه��ذا  ت�سع  االحت���دي��ة 
جتربته وحتقيقه. واأو�سح اأن مدر�سة ال�سرطة االحت�دية تلج امل�ستقبل بخطط 
تطويرية  م�س�ريع  خالل  من  الذكي  التعلم  نظم  اإىل  فيه  تتحول  ا�ست�سرافية 
عديدة حيث �سملت عملي�ت التحديث النهو�س مب�ستوى املدربني واملح��سرين 
املواطنني وحتديث املن�هج والتحقق من ج�هزية امل�س�عدات التعليمية وتوفري 

حتقيق  مع  النظرية  االأ���س��ول  تراعي  التي  املن��سبة  الذكية  التدريبية  البيئة 
تقنية  ذل��ك  وتدعم  وال��ربام��ج  للمقررات  العملي  التطبيق  من  املالئم  القدر 

حديثة تعتمد على املوا�سف�ت الع�ملية يف التدريب.
التدريب  ج��ودة  �سه�دة  على  االحت�دية  ال�سرطة  مدر�سة  ح�سول  اأن  اإىل  واأ�س�ر 
الع�ملية وا�ستعداده� للح�سول على �سه�دة جودة التعليم الع�ملية هو موؤ�سر على 

انتظ�م ال�سري يف نهج احلداثة يف االأداء التدريبي.
الدورة  ال�سكر والتقدير لكل من �س�هم يف جن�ح هذه  اله�جري  العميد  ووجه 
واملح�فظة  االإم���رات وتقدمه�  ب�أن ي�سعوا  التهنئة للخريجني وط�لبهم  وقدم 

عليه� ن�سب اأعينهم واأن يعملوا بكل جد واجته�د يف خدمة دولتهم.
اأحمد  العميد  يرافقه  ال�سعف�ر  عبداهلل  �سيف  الفريق  وزع  االحتف�ل  خت�م  ويف 

عبداهلل اله�جري اجلوائز على الطالب املتفوقني.
املجموع  يف  االأول  على  اإب��راه��ي��م  ح�سن  �س�مل  ح�سن  م�ستجد  �سرطي  وح�سل 
االأول  ال�سحي  اأحمد  حممد  في�سل  م�ستجد  وال�سرطي  النظرية  وامل��واد  الع�م 
يف االأ�سلحة وال�سرطي م�ستجد عبدالرحمن عبداهلل اآل ب�سراالأول يف الرم�ية 
وال�سرطي م�ستجد هزاع ث�ين خلف�ن الكعبي االأول يف امل�س�ة وال�سرطي م�ستجد 
اأحمد حممود عبدالرحيم احلم�دي االأول يف الري��سة وال�سرطي م�ستجد خ�لد 

حممد ح�سن الظنح�ين االول يف امله�رات القي�دية.

فرق الرق�بة والتفتي�س ببلدية مدينة العني تنظم 154 حملة توعوية 
وتفتي�سية، وتنفذ اأكرث من 124000 زي�رة دورية خالل الع�م 2017

•• العني  - الفجر

العني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأجن��������زت 
املح�فظة  اإىل  ال��ه���دف��ة  حمالته� 
ع��ل��ى م��ظ��ه��ر م��دي��ن��ة ال���ع���ني  ، و 
خدم�ت  ت��ق��دمي  ل�سم�ن  ال�سعي 
ال��رق���ب��ة ب��ج��ودة ع���ل��ي��ة  وف��ق��� مل� 
واللوائح  ال��ق��وان��ني  ع��ل��ي��ه  ت��ن�����س 
اأبوظبي  اإم�������رة  يف  ب��ه���  امل��ع��م��ول 
، ح�����ي�����ث  ب����ل����غ ع�������دد احل����م����الت 
  2017 ال��ع���م  خ��الل  التفتي�سية 
،  154 حملة توعوية  ،  نظمته� 
يف  العني   مدينة  بلدية  قط�ع�ت 
املهملة،  املركب�ت  جم�ل  مك�فحة 
التي  البن�ء  اأعم�ل  بنود  تنظيم  و 
ت��خ��ت�����س ب����حل���واج���ز واالأ������س�����وار  
احلف�ظ  وح��م��الت    ، والت�سوين  

اأط��ل��ق��ت م���وؤخ���راُ  ب�لتع�ون  ح��ي��ث 
مع مركز اإدارة النف�ي�ت) تدوير ( 
، حملة ج�ءت حتت �سع�ر ) العني 
ت�ست�هل ( ، والتي ت�سعى  للحف�ظ 
امل�سوه�ت  م��ن  ال��ع���م  املظهر  على 
ال���ن����جت���ة ع����ن امل����م�����ر�����س�����ت غري 
احل�س�رية مثل الرمي الع�سوائي 
للنف�ي�ت وعدم رميه� يف االأم�كن 
املخ�س�سة له� ومنه� نف�ي�ت الهدم 
وال��ب��ن���ء ون��ف���ي���ت ال��ع��زب وامل���زارع 
ال��زراع��ي��ة م��ن املن�زل  وال��ن��ف���ي���ت 
والنف�ي�ت الكبرية احلجم ، ورمي 
املفتوحة  االأم����ك���ن  يف  امل��خ��ل��ف���ت 
والع�مة والعبث ب�الأ�سول الع�مة 
وال����ن����ف�����ي�����ت امل���ن���زل���ي���ة وال����رم����ي 

الع�سوائي للحيوان�ت الن�فقة.
والتفتي�س  الرق�بة  فرق  و�ستعمل 

ا�ستكملت  ق�����د  ال����ع����ني  م���دي���ن���ة 
من  اأك���رث  خ��الل ال��ع���م 2017  
ملواقع   دوري��ة   زي���رة   124000
واأن���������س����ط����ة  ����س���ح���ي���ة  وجت�����ري����ة 
العني   مدينة  يف  خدمية  ومرافق 
3384  خم�لفة  ، فيم� وح��ررت 
و   16859 تعهداً واإنذاراً  بحق 
ب�س�أن  البلدية  لقوانني  املخ�لفني 
الوحدات  وا���س��غ���ل  ال��ع���م  امل��ظ��ه��ر 
مبع�يري  واالإل������ت������زام  ال�����س��ك��ن��ي��ة 

ال�سحة وال�سالمة .
اأعم�ل   اإن  ال�����س���م�����س��ي  واأ�����س�����ف 
والتفتي�س   الرق�بة  وف��رق  اإدارات 
التفتي�سية  احل��م��الت  يف  املتمثلة 
حتكمه�  ال�����دوري�����ة   وال������زي�������رات 
،وذلك  وا�سحة  و�سوابط  قوانني 
ال��رق���ب��ي  يف ر�سد  دوره�����  �سمن 

على املظهر الع�م واالأم�كن الع�مة 
ب�ملدينة ، و�سبط الب�عة املتجولني 
، والتوعية ب�إزالة خملف�ت املزارع 
االأم�كن  ، واحلف�ظ على  والعزب 
ال����ع�����م����ة  ، وح����م����الت االأط����ب�����ق 
بقوانني  وال��ت��وع��ي��ة  ال���الق���ط���ة،  
والتعريف   ، والفع�لي�ت  التخييم 
بقوانني تنظيم ال�سكن الع�سوائي 
ال�سكنية،  ال�����وح�����دات  واإ�����س����غ�����ل 
ه����ذه احل���م���الت جميع  ل��ت�����س��م��ل 
ال���واق���ع���ة ���س��م��ن نط�ق  امل���ن����ط���ق 

اخت�س��س�ت البلدية .
ال�س�م�سي  ح��م��د  ع��ب��داهلل  واأ����س����ر 
والتفتي�س  ال��رق���ب��ة  اإدارة  م��دي��ر 
اللجنة  رئي�س  ال�سرقي  ب�لقط�ع 
العلي� لت�سيري اأعم�ل الرق�بة،  اأن 
ببلدية  والتفتي�س  ال��رق���ب��ة  ف��رق 

م�سوه�ت املظهر الع�م للمدينة ، و  
التن�سيق  ب�س�أن املخ�لف�ت املتعلقة 
مب�سوه�ت املظهر الع�م  والتع�مل 
بنف�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ب���الغ����ت  م���ع 
املركب�ت  ازال��ة  و  ر�سد  و   ، ال�س�أن 
ع���ل���ى  حترير  ع������الوة   ، امل��ه��م��ل��ة 
الوحدات  ا�سغ�ل  ق�نون  خم�لف�ت 
عملي�ت  وت���ف���ع���ي���ل   ، ال�����س��ك��ن��ي��ة 
التفتي�س على االن�سطة اخل��سعة 
ل���ل���رق����ب���ة ال�����س��ح��ي��ة ، واإ�����س����دار 
مم�ر�سة  على  ال�سحية  املوافق�ت 
ن�س�ط جت�ري اأو مهني ، و املوافقة 
التج�رية.  الرخ�س  جتديد  على 
حتر�س  ال�����س���م�����س��ي،  وا���س��ت��ك��م��ل 
بلدية مدينة العني على موا�سلة 
الرق�بي  ال���ع���م���ل  اآل����ي����ة  ت���ط���وي���ر 
ب���مل��دي��ن��ة خ����الل ال���ع����م احل������يل ، 

له�  املخ�س�سة  االأم����ك���ن  غ��ري  يف 
األف  اإىل  غ��رام��ت��ه���  ت�����س��ل  وال��ت��ي 
 2000 التكرار  ح�لة  ويف  دره��م 
اإلق�ء  غ��رام��ة  ت�سل  بينم�  دره���م، 
امل���زارع يف االأم���ك��ن غري  خملف�ت 
املخ�س�سة اإىل 10 اآالف درهم ويف 
ح�ل التكرار 20 األف درهم ،  كم� 

ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني  ال��ت���ب��ع��ة 
وتدوير  من خالل حملة )العني 
املجتمع  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ت�����س��ت���ه��ل(، 
عالوة  املدينة،   م�سوه�ت  ور�سد 
والعقوب�ت  القوانني  تطبيق  على 
التج�وزات  بع�س  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة 
اأو خملف�ت  م��واد  اأي  اإلق�ء  ومنه� 

ومت تفعيل اخلدم�ت االإلكرتونية 
اأهداف  مع  ين�سجم  مب�  الرق�بية 
التطبيق  ي��ع��ن��ي  مب�����   ، احل���م���ل���ة 
االإلكرتونية  للحكومة  ال�سليم 
احل�س�ري  ب���مل��ظ��ه��ر  ل���الرت���ق����ء 
للمدينة و�سوال الأعلى م�ستوي�ت 

ر�س� املتع�ملني .

الهوية واجلن�سية تطبق ر�سوم خدم�ت الت�سديق الرقمي ومط�بقة البي�ن�ت اأول م�ر�س
•• ابوظبي-وام:

الر�سوم  ا�ستيف�ء  �ستب��سر  اأنه�  واجلن�سية  للهوية  االحت���دي��ة  الهيئة  اأعلنت 
البي�ن�ت  مط�بقة  وخ��دم��ة  ال��رق��م��ي  الت�سديق  ب��واب��ة  خ��دم���ت  على  امل��ق��ررة 
اعتب�راً من االأول من �سهر م�ر�س املقبل وذلك تنفيذاً لقرار جمل�س الوزراء 
“البوابة” وخدم�ت  خدم�ت  ر�سوم  ا�ستحداث  ب�س�أن   2017 ل�سنة   62 رقم 
الربط االإلكرتوين التي تقدمه� الهيئة. وك�ن جمل�س الوزراء قد اأقر للهيئة 
األ��ف دره��م ملرة واح��دة من ك�فة اجله�ت   25 ا�ستيف�ء ر�سوم ا�سرتاك قدره� 
اأعفى  حني  يف  الرقمي،  الت�سديق  بوابة  خدم�ت  على  احل�سول  يف  الراغبة 
اجله�ت احلكومية االحت�دية واملحلية من �سداد الر�سوم املقررة على اخلدم�ت 
والتي تتق��س�ه� الهيئة ب�سكل دوري وفق�ً لعدد املع�مالت التي جتريه� اجلهة 
امل�ستفيدة. و�ست�ستويف الهيئة مبوجب القرار الذي مّت ن�سره يف العدد االأخري 
من اجلريدة الر�سمية ر�سوم�ً قدره� 5 دراهم عن كل مع�ملة من مع�مالت 
خدم�ت الت�سديق الرقمي وذلك للمع�مالت التي يرتاوح عدده� بني مع�ملة 
التي  للمع�مالت  الواحدة  للمع�ملة  دراه��م  و4  األ��ف مع�ملة،  و500  واح��دة 
األف وواحد ومليون و3 دراهم للمع�ملة الواحدة   500 يبلغ عدده� م� بني 
للمع�مالت التي تبلغ م� بني مليون وواحد و1 مليون ون�سف املليون، يف حني 
تبلغ الر�سوم 2 درهم للمع�ملة الواحدة للمع�مالت التي يفوق عدده� املليون 
ون�سف املليون مع�ملة. ودعت الهيئة اجله�ت املعنّية من القط�عني احلكومي 
وترغب  الرقمي  الت�سديق  بوابة  خدم�ت  من  ت�ستفيد  ك�نت  التي  واخل��س 

للجه�ت  “البوابة” تتيح  اأّن  واأو�سح  القيد.  خال�سة  بي�ن�ت  وق��راءة  الرقمي 
امل�ستفيدة التحقق ب�سكل اآمن من �سخ�سية م�ستخدمي اخلدم�ت االإلكرتونية 
والتطبيق�ت  االإل��ك��رتون��ي��ة  البنكية  واخل���دم����ت  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ب��واب���ت  ع��رب 
االإل��ك��رتون��ي��ة، ومتّكنه� م��ن ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن اخل��دم���ت االإل��ك��رتون��ي��ة دون 
وب�لت�يل  فيه�،  الق�ئمة  االأنظمة  على  معقدة  تطويرات  اإج��راء  اإىل  احل�جة 
بي�ن�ت  قواعد  اإىل  ح�جته�  من  حتّد  كم�  الكف�ءة،  من  اأعلى  م�ستوى  حتقيق 
متعددة حتتوي كل منه� على جزء معني من بي�ن�ت ال�سخ�س، وب�لت�يل تقلل 
من فر�س اخلط�أ اأثن�ء تعبئة البي�ن�ت اأو جمعه� وتعزز م�ستوى االأمن ب�لن�سبة 
م��ن خالل  وذل��ك  االإل��ك��رتون��ي��ة،  اخل��دم���ت  ا�ستعم�له  ل��دى  البط�قة  حل�مل 
الت�سديق  بوابة  على  االعتم�د  اإن  وق���ل  وت�سفريه�.  البي�ن�ت  على  التوقيع 
التي  ال��ورق  كمي�ت  خف�س  من  امل�ستفيدة  اجله�ت  متكني  يف  ي�س�هم  الرقمي 
ت�ستخدمه� يف اإجن�ز مع�مالته� وخدم�ته� وذلك عرب م�سح الوث�ئق والتع�مل 
اأي موؤ�س�سة ترغب  التي تواجه  التعقيدات  اإزال��ة  اإلكرتوني�ً، ف�ساًل عن  معه� 

ب��ستخدام بط�قة الهوية يف مع�مالته� االإلكرتونية.
واأ�س�ر الدكتور الغفلي اإىل اأّن الهيئة �ستطبق الر�سوم ذاته� على خدمة مط�بقة 
مط�بقة  خدمة  الراغبة  للموؤ�س�س�ت  مبوجبه�  الهيئة  ت��ق��ّدم  التي  البي�ن�ت 
بي�ن�ت  ق�عدة  مع  ومتع�مليه�  موظفيه�  ب�سجالت  اخل��سة  البي�ن�ت  قواعد 
نظ�م ال�سجل ال�سك�ين وربطه� برقم الهوية، مب� ي�سهم يف احلد من ازدواجية 
التي  ال�سخ�سية  اإث��ب���ت  م�ستندات  يف  التغرّي  ب�سبب  حت��دث  التي  ال�سجالت 
يقدمه� املتع�مل كنتيجة للتحديث�ت التي يقوم ب�إجرائه� على تلك امل�ستندات 

ب�ال�ستمرار يف ذلك وكذلك اجله�ت الراغبة يف اال�سرتاك حديث�ً لال�ستف�دة 
من خدم�ته� اإىل املب�درة مبراجعته� الإبرام عقود ا�ستخدام اخلدم�ت املذكورة. 
الهيئة  ع���م  م��دي��ر  الغفلي  ب��ن مطلق  ع��ب��داهلل  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع���دة  وق����ل 
اإط�ر  يف  امل�سروع احليوي  هذا  الهيئة طورت  اإّن  واجلن�سّية  للهوية  االحت�دية 
�سعيه� لدعم توّجه الدولة نحو تر�سيخ دع�ئم االقت�س�د الرقمي االآمن عرب 
تب�سيط عملية ا�ستخدام بط�قة الهوية وال�سه�دات الرقمية املتعلقة به� ب�سكل 
وعلى  عليه�  كّلي  ب�سكل  االعتم�د  م��ن  واالأف����راد  احلكومية  املوؤ�س�س�ت  ميّكن 
الرقمي.  الف�س�ء  املع�مالت عرب  التي توّفره� لهم الإجن�ز  االأخ��رى  الو�س�ئل 
واأ�س�ف اّن “البوابة” تتيح ح�لي�ً العديد من اخلدم�ت يف مقّدمته� التحقق 
�سالمة  وت���أك��ي��د  و�سالحيته�،  و�سعه�  وم��ن  ال��ه��وي��ة  بط�قة  م�سداقية  م��ن 
معينة  خدمة  بطلب  يتقّدم  ال��ذي  للفرد  “البيومرتية”  احليوية  البي�ن�ت 
ب��ستخدام “البط�قة” اأو رقم الهوّية، وتغيري رقم التعريف ال�سخ�سي “الرقم 
ال�سري” وقراءة املعلوم�ت ال�سخ�سية املدجمة يف بط�قة الهوية واملخزنة على 
التوقيع االلكرتوين. واأردف الدكتور الغفلي  �سريحته� االإلكرتونية وخدمة 
اأّن خدم�ت البوابة ت�سمل اأي�س�ً التحقق من املفت�ح الع�م وذلك ب�ال�ستف�دة من 
العن��سر الفنية يف البنية التحتية املتوفرة يف بط�قة الهوية والبنية التحتية 
للبوابة ذاته� للتحقق من الهوية ب�العتم�د على مبداأ تعدد عوامل التحقق التي 
ت�سمل الرمز �سري وال�سه�دات الرقمية، واإع�دة تفعيل رقم التعريف ال�سخ�سي 
unlock pin اإىل ج�نب متكني اجلهة املعنية من ا�ستخراج �سه�دة التحقق 
من املفت�ح الع�م Export PKI Certificate، والتحقق من التوقيع 

اإىل ج�نب احلد من تعدد الوث�ئق التعريفية التي ت�سدره� املوؤ�س�س�ت ملتع�مليه� 
وجرائم  التزوير  عملي�ت  ومك�فحة  خدم�ته�،  من  اال�ستف�دة  من  لتمكينهم 
ال�سخ�سية  الهوية  م��ن  التحقق  اآل��ي���ت  تعزيز  وك��ذل��ك  ال�سخ�سية،  انتح�ل 
وتنظيم واإدارة امللف�ت وال�سجالت اخل��سة مبع�مالت االأفراد. واّكد الدكتور 
املوؤ�س�س�ت  ملتع�مليه� من  اأف�سل اخلدم�ت  الهيئة على تقدمي  الغفلي حر�س 
وامل�س�همة ب�سكل ف�عل يف متكينه� من تطوير خدم�ته� االإلكرتونية والذكّية 
التع�مالت  اإج���راء  عند  البط�ق�ت  ح�ملي  هوية  ت�أكيد  اإمك�نية  اإت���ح��ة  ع��رب 
اأو  الرقمية  ال�سه�دات  ا�ستخدام  طريق  عن  وموثوق  اآمن  ب�سكل  االإلكرتونية 

الب�سم�ت ال�سخ�سية اأو الرمز ال�سري لبط�قة الهوية.

ال�سحة ت�سحب غذاء اأطف�ل وحتذر من ا�ستخدام منتج�ت دوائية وجتميلية حتوي مواد حمظورة
•• دبي -وام:

اأ�سدرت وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع 6 تع�ميم اإىل الهيئ�ت املعنية ل�سحب اأغذية 
اأطف�ل ر�سع لوجود احتم�لية اأن تكون ملوثة مبيكروب ال�س�ملونيال وح�سب طلب 
عن  ل��الإق��الع  معتمدة  غري  املنتج�ت  ا�ستخدام  من  والتحذير  املنتجة  ال�سركة 
تع�طي املواد املخدرة والتحذير من م�ستح�سرات جتميل حتتوي ن�سبة ع�لية من 
م�دة الزئبق وم�ستح�سر ع�سبي لتخفيف الوزن ومكمالت غذائية ت�سبب ارتف�ع� 

يف �سغط الدم وم�ستح�سرات لتبيي�س الب�سرة .
وطلبت الوزارة من اجله�ت املعنية اتخ�ذ االإجراءات الالزمة حي�ل �سحب املنتج�ت 
ب�أن هذه  توفره� علم�  وا�سترياده� يف ح�ل  تداوله�  االأ�سواق ومنع  املذكورة من 

املنتج�ت غري م�سجلة لدى اإدارة الدواء يف وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع.
الع�مة  ال�سحة  ل�سي��سة  امل�س�عد  الوكيل  االأم��ريي  ح�سني  اأم��ني  الدكتور  واأ�س�ر 
ال�س�در  التعميم  اأن  اإىل  ال��دوائ��ي��ة  لليقظة  العلي�  اللجنة  رئي�س  والرتاخي�س 
 LACTALIS ال��ف��رن�����س��ي��ة«  ال�����س��رك��ة  اإن���ت����ج  ه��و  االأط���ف����ل  اأغ���ذي���ة  ب�سحب 
ب�ملط�لبة ب�ل�سحب  ق�مت  امل�سنعة  ال�سركة  الأن  ج�ء  و   «  International
الطوعي جلميع ت�سغيالت املنتج والتي ت�سمل اأغذية االأطف�ل الر�سع التي متت 
تعبئته� يف م�سنع »كراون« وذلك الحتم�لية كونه� ملوثة مبيكروب ال�س�ملونيال 
والذي يت�سبب يف حدوث احلمى واال�سه�ل الفت� اإىل اأن املنتج حتت قيد الت�سجيل 
اإدارة ال��دواء يف وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع حيث طلب من الوكيل املعتمد  يف 
اأ����س���واق ال���دول���ة وع��ل��ى جميع  ���س��ح��ب ج��م��ي��ع ال��ت�����س��غ��ي��الت للمنتج امل���ذك���ور م��ن 
م�ستخدمي املنتج التوقف عن ا�ستخدامه بن�ء على القرار الوزاري ل�سنة 2010 
الدوائية  املنتج�ت  ت���داول  منع  اأو  وق��ف  اأو  تعليق  اأو  �سحب  ع��ن  االإع���الن  ب�س�أن 
الفدرالية  التج�رة  وجلنة  االأمريكية  وال���دواء  الغذاء  ادارة  ان  وق���ل  والطبية. 
12 منتج� حتمل ادع�ءات  اأ�سدرا حتذيرا اىل امل�سوقني واملوزعني ل�  االأمريكية 
خم�دعة حول قدرته� على امل�س�عدة يف عالج االدم�ن على املواد االأفيونية حيث ان 

ت�سويق وبيع هذه املنتج�ت تتم بطرق غري ق�نونية وقد تكون هذه املنتج�ت غري 
اآمنة وغري فع�لة وقد حتتوي على مكون�ت اأو ملوث�ت �س�رة غري معروفة.

ونوه ب�أن ق�ئمة ب�ملنتج�ت امل�سحوبة وال�سرك�ت املنتجة ت�سمل
 Opiate Freedom Center Opiate Freedom 5-Pack-، U4Life، LLC
 -«Mitadone-، CalmSupport، LLC -«CalmSupport«، TaperAid
 -«TaperAid« & »TaperAid Complete-، Medicus Holistic Alternatives
 LLC /«Natracet«/، NutraCore Health Products، LLC -«Opiate Detox
 Pro-، Healthy Healing، LLC -«Withdrawal Support-، Soothedrawal،
 Inc. -«Soothedrawal-، Choice Detox Center، Inc. -«Nofeel-، GUNA،

.-Inc. -«GUNA-ADDICT 1-، and King Bio، Inc. -«AddictaPlex
وذكر اأن جميع هذه ال�سرك�ت ت�ستخدم املواقع االإلكرتونية وتروج ب�أن منتج�ته� 
�سحب  ادع����ءات خم�دعة لذلك طلب  االأم��را���س وحتمل  اأو متنع ح��دوث  تع�لج 
علم�  توفره�  وا�سترياده� يف ح�ل  تداوله�  ومنع  االأ�سواق  املذكورة من  املنتج�ت 
ب�أن هذه املنتج�ت غري م�سجلة لدى اإدارة الدواء بوزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع.

ولفت اإىل ا�ستالم الوزارة حتذيرا من بلدية دبي بخ�سو�س �سحب ثالثة منتج�ت 
�سينية من م�ستح�سرات التجميل ت�ستخدم ككرمي تبيي�س واإزالة البقع وذلك 
حتليل  بعد  ع�ملي�  املحظورة  الزئبق  م���دة  من  ع�لية  ن�سبة  على  احتوائه�  لثبوت 
ب���أن هذه  لبلدية دبي منوه�  الت�بع  املركزي  املنتج�ت يف خمترب دبي  عين�ت من 
 Yalan Cream· Slimming Body Capsule Plus · Hao  املنتج�ت هي
Meng Specific Wipe Off Fleck Cream علم� ب�ن هذه املنتج�ت غري 

م�سجل لدى اإدارة الدواء يف وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع.
املنتج  ا�ستخدام  م��ن  التحديز  ك��ذل��ك  تت�سمن  التع�ميم  اأن  االأم���ريي  واأ���س���ف 
 Rawinnipa الت�يلندية  Tarty Slim Plus Capsulesلل�سركة 
املنتج  بتحليل  دب��ي  بلدية  يف  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  رق�بة  قط�ع  ق���م  حيث 
وتبني  ال����وزن  لتخفيف  ع�سبي  كم�ستح�سر  ي�ستخدم  وال����ذي  اأع����اله  امل���ذك���ور 

Sibutramine- م�دت�  وهم�  عنه�  معلن  غري  دوائ��ي��ة  م��واد  على  احتوائه 
قد   sibutramine م����دة  ان  حيث   Desmethylsibutramine
ت�سبب ارتف�ع يف �سغط الدم و/اأو معدل نب�س�ت القلب يف بع�س املر�سى وميكن 
اأن ت�سكل خطرا كبريا للمر�سى امل�س�بني ب�أمرا�س القلب اأو عدم انتظ�م �سرب�ت 
القلب اأو ال�سكتة الدم�غية لذلك يرجى اتخ�ذ االإجراءات الالزمة حي�ل �سحب 
املنتج املذكور من االأ�سواق ومنع تداوله وا�سترياده يف ح�ل توفره علم� ب�أن املنتج 

غري م�سجل لدى اإدارة الدواء يف وزارة ال�سحة ووق�ية املجتمع.
اأبوظبي بخ�سو�س املنتج  واأو�سح ان الوزارة ا�ستلمت حتذيرا من دائرة ال�سحة 
 Don Vigaron االإيط�لية  لل�سركة   Golden Bull Capsules
الذي ي�ستخدم كمكمل غذائي ومقو جن�سي للرج�ل حيث اأظهرت نت�ئج التح�ليل 
علم�   sildenafilم�دة وهي  عنه�  معلن  غري  دوائية  م���دة  على  احتوائه  على 
ال��دم قد ي�سل اىل م�ستوى خطري  ب�أنه� قد تت�سبب يف انخف��س ح�د يف �سغط 
وميكن اأن ت�سكل خطرا كبريا على املر�سى امل�س�بني ب�أمرا�س القلب اأو ال�سكري 
اأو ارتف�ع يف ن�سبة الدهون وخ��سة الذين يتن�ولون اأدوية حتتوي على النيرتات. 
وا���س��ت��رياده يف ح�ل  ت��داول��ه  االأ���س��واق وم��ن��ع  املنتج م��ن  املط�لبة ب�سحب  ل��ذا مت 
ال�سحة  وزارة  ال��دواء يف  اإدارة  ل��دى  م�سجل  املنتج غري  ب���أن  علم�  لديكم  توفره 
جمموعة  ا�ستخدام  من  التحذير  ت�سمنت  التع�ميم  ان  وق���ل  املجتمع.  ووق�ية 
م�ستح�سرات لتبيي�س الب�سرة لل�سركة امل�سنعة Flawless Beauty والتي 
 w.flawlessbeautyandskin.com االل��ك��رتوين  املوقع  على  تب�ع 
حيث ان ادارة الغذاء والدواء االأمريكية وال�سركة امل�سنعة قد ق�مت ب�سحب جميع 
منتج�ت اجللوت�ثيون وامل�ستخدمة كمنتج�ت لتبيي�س لون الب�سرة ويتم ت�سويقه� 
اإم� مبفرده� اأو مع حقن فيت�مني C واملي�ه املعقمة وذلك الأن ت�سويق وبيع هذه 
املنتج�ت تتم بطرق غري ق�نونية وقد تكون غري اآمنة وغري فع�لة وقد حتتوي 

على مكون�ت اأو ملوث�ت �س�رة غري معروفة . وت�سم ق�ئمة املنتج�ت امل�سحوبة
 Relumins Advanced Glutathione kits w-900mg vials Relumins  

 Advanced Glutathione kits w-1500mg vials Relumins Advanced
 Glutathione kits w-3000 vials Relumins Vitamin C Solvent
 ampules Tatiomax Gluatathione Whitening kits w-1400mg
 vials Saluta Glutathione Whitening kits w/ 600mg vials Saluta
 Glutathione Whitening kits w-1200mg vials Saluta Glutathione
 Whitening kits w-1800mg vials Laroscorbine Platinum Vitamin C
 with Collagen – 1100mg Tationil Glutathione Whitening 10 vial
 kits Tationil Glutathione Whitening -5 sets of 10 vial kits-Laennec
 Human Placenta Whitening kits – 2ml vials Reiki Glutathione
 Whitening kits TAD Glutathione Whitening kits w-600mg vials
 TP Drug Laboratories Vitamin C ampules Sterile water ampules
Ling Zhi capsules علم� ب�أن هذه املنتج�ت غري م�سجلة يف اإدارة الدواء بوزارة 
اإبالغ  ال��وزارة  ارت���أت  ال�سحة ووق�ية املجتمع واإمن��� حر�س� على �سالمة املر�سى 
للدولة  املنتج�ت  ه��ذه  دخ��ول  منع  �س�أن  يف  الدولة  م�ستوى  على  املعنية  اجله�ت 
عدم  ب�أهمية  املجتمع  اأف��راد  وتوعية  ب�لدولة  وجوده�  اكت�س�ف  و�سحبه� يف ح�ل 
االلتف�ت ملثل هذه االدع���ءات واالمتن�ع عن �سراء مثل هذه املنتج�ت من خالل 
لبن�ء  ا�سرتاتيجيته�  اإط���ر  ويف  ال���وزارة  اأن  االأم��ريي  واأك��د  االلكرتونية.  املواقع 
اأنظمة اجلودة وال�سالمة ال�سحية والدوائية وفق املع�يري الع�ملية وتوفري اإط�ر 
ال�سحي  للقط�ع  متميزة  ورق�بية  تنظيمية  خدم�ت  وتقدمي  وحوكمة  ت�سريعي 
واملكمالت  وال�سيدالنية  الدوائية  املنتج�ت  كل  ومراقبة  تر�سد  على  حتر�س 
بعدم  املجتمع  اأف��راد  وتنبيه  وتواظب على حتذير  الطبي  االدع���ء  ذات  الغذائية 
ا�ستخدام هذه املنتج�ت املغ�سو�سة مع مط�لبة اجله�ت املخت�سة مبنع ا�سترياده� 

مع �سحبه� من االأ�سواق يف ح�ل اكت�س�ف تواجده� ب�لدولة.
ال�سحة  وزارة  تبليغ  املغ�سو�سة على �سرورة  املنتج�ت  املت�سررين من هذه  وحث 

ووق�ية املجتمع اأو اجله�ت ال�سحية الر�سمية الإتخ�ذ االإجراءات املن��سبة .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام: 

�سهد �س�حب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
و�س�حب  ال��ف��ج��رية  ح���ك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�سو 
املجل�س  املعال ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  و�س�حب  القيوين  اأم  ح�كم  االأع��ل��ى 

االأعلى  املجل�س  ع�سو  الق��سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
ح�كم راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن 
حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية حفل اال�ستقب�ل 
املدفع  عبدالرحمن  ب��ن  حمد  مع�يل  اق���م��ة  ال��ذى 
االمني الع�م ل�سوؤون املجل�س االعلى لالحت�د رئي�س 
�سوؤوون  ب����وزارة  ال��وط��ن��ي  االر���س��ي��ف  ادارة  جمل�س 

كرمية  اىل  حممد  جنلة  زف���ف  مبن��سبة  الرئ��سة 
عبدالعزيز حمد عمران بن ترمي.

ال�س�رقة للرم�ية  بن�دي  اقيم  الذي  وح�سر احلفل 
اآل نهي�ن  والغولف مع�يل ال�سيخ نهي�ن بن مب�رك 
الق��سمي  �سعود  بن  حممد  وال�سيخ  الت�س�مح  وزي��ر 
وال�سيخ  ب�ل�س�رقة  املركزية  امل�لية  ال��دائ��رة  رئي�س 

ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق������س��م��ي  �سقر  ب��ن  في�سل 
وال�سيخ  جلف�ر  الدوائية  لل�سن�ع�ت  اخلليج  �سركة 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ل��د ب���ن حم��م��د ال��ق������س��م��ي وال�سيخ 
الدكتور في�سل بن خ�لد بن خ�لد الق��سمي وال�سيخ 
االح�س�ء  دائ��رة  مدير  الق��سمي  حميد  بن  حممد 
ب���ل�����س���رق��ة. ك��م��� ح�سر احل��ف��ل م��ع���يل حم��م��د بن 

ع��ب��داهلل ال��ق��رق���وي وزي���ر ���س��وؤون جمل�س ال����وزراء 
ن�ئب  ال��زع���ب��ي  جمعه  اأح��م��د  وم��ع���يل  وامل�ستقبل 
اإبراهيم  بن  ح�سني  ومع�يل  الرئ��سة  ���س��وؤون  وزي��ر 
الدكتور  ومع�يل  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلم�دي 
ث����ين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزي����ر ال��ت��غ��ري املن�خي 
والبيئة ومع�ىل الفريق �س�حي خلف�ن متيم ن�ئب 

اللواء  و�سع�دة  بدبي  الع�م  واالم��ن  ال�سرطة  رئي�س 
ال�س�رقة  �سرطة  ع���م  ق�ئد  ال�س�م�سي  ال��زري  �سيف 
�سب�ط  وكب�ر  امل�سوؤولني  وكب�ر  ال�سيوخ  من  وع��دد 
االهل  وال�سرطة وجمع غفري من  امل�سلحة  القوات 
واال�سدق�ء. وتخلل احلفل فقرات تراثية و�سعبية 

ابته�ج� بهذه املن��سبة.

•• اأبوظبي - وام:

حتت رع�ية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهي�ن 
اأبوظبي  الإم���رة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن�ئب 
ت�ست�سيف اإم�رة اأبوظبي اأول قمة ع�ملية للذك�ء 
وا�سع�  طيف�  جتمع  ال��ت��ي  الطبي  اال�سطن�عي 
من اخلرباء واملخت�سني و�سن�ع القرار ورا�سمي 
ال�سي��س�ت يف جميع املج�الت الطبية ومب�س�ركة 
ك���وك���ب���ة م����ن ال�����������وزراء واخل����������رباء ال���دول���ي���ني 
يف  املتقدمة  ال���دول  خمتلف  م��ن  وال�سخ�سي�ت 
الث�ين  الن�سف  يف  وذل��ك  الطبية  التكنولوجي� 

من الع�م احل�يل.
اإن هذه القمة  وق���ل �سمو ال�سيخ ه��زاع بن زاي��د 
املعمقة  والدرا�س�ت  امل�ستمرة  تتويج للجهود  هي 
ب����رزة يف  اأب��وظ��ب��ي مك�نة  للع��سمة  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
مع�  والتكنولوجية  والعلمية  الطبية  امل��ج���الت 
كم� اأنن� نراهن على االأثر االإيج�بي الكبري الذي 
يف  الطبي  اال�سطن�عي  ال��ذك���ء  تبني  �سيحدثه 
املم�ر�س�ت ال�سحية وتلبية االحتي�ج�ت املتن�مية 

الإم�رة اأبوظبي.
وي�أتي تنظيم �سركة ابوظبي للخدم�ت ال�سحية 

لتعزيز احلوار  كخطوة  القمة  “ لهذه  “�سحة 
الذك�ء  دور  ب�����س���أن  االأف���ك����ر  وت���ب����دل  ال��ت��ف���ع��ل��ي 
اال���س��ط��ن���ع��ي يف ق���ي����دة ال���رع����ي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف 
بفعل  ج���دي���دة  ح���ل���ول  اإىل  و����س���وال  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
�س�أنه�  م��ن  التي  املتطورة  الذكية  التكنولوجي� 

دعم م�سرية تنمية القط�ع ال�سحي وتطويره.
وي�سهم احلدث الذي �سي�سهد من�ق�س�ت مو�سعة 
ب�س�أن الق�س�ي� الرئي�سة يف جم�ل تطوير الذك�ء 
اأبوظبي  اإم������رة  م��ك���ن��ة  اإب�����راز  اال���س��ط��ن���ع��ي يف 
لت�سبح مركزا ع�ملي� للذك�ء اال�سطن�عي الطبي 
ح��ي��ث  ت��ن���ق�����س ال��ق��م��ة و���س���ئ��ل ت��ط��وي��ر الذك�ء 
وع�����الج معظم  ال��ت�����س��خ��ي�����س  اال���س��ط��ن���ع��ي يف 
االأم���را����س ب��ط��ري��ق��ة ذك��ي��ة وف���ق اأع��ل��ى املع�يري 
االأمر  التكنولوجية  املم�ر�س�ت  واأح��دث  التقنية 
الذي �سيجعل القمة حمطة حمورية ومنعطف� 
ثورة  و�سي�سكل  وال�سحي  الطبي  للتطور  مهم� 

طبية يف العالج�ت والت�سخي�س.
االأوىل  ك��ون��ه���  خ������س��ة  اأه��م��ي��ة  ال��ق��م��ة  وتكت�سب 
العملي�ت  م�ستقبل  ال�ست�سراف  ع�ملي�  نوعه�  من 
ت��ك�����س��ر ح����ج���ز املك�ن  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
التكنولوجي�  ال��ي��ه  تو�سلت  م���  اآخ���ر  وت�ستخدم 

واأمهر  اأف�����س��ل  خ���الل  م��ن  اأج��ه��زة  م��ن  الطبية 
وتك�مل  امل�س�حبة  الطبية  وال��ط��واق��م  االأط��ب���ء 
بع�سه�  م���ع  ورب��ط��ه���  ال���ع����مل  امل�����س��ت�����س��ف��ي���ت يف 
ال��ب��ع�����س مم���� ي�����س��ه��ل ت���ب����دل اخل�����ربات واإج�����راء 
الت�سخي�س�ت  وم�����س���رك��ة  امل�����س��رتك��ة  ال��ع��م��ل��ي���ت 
طفرة  يعني  مم�  املتعددة  الطبية  واال�ست�س�رات 
طبية علمية تنقل امل�ست�سفي�ت امل�س�ركة اإىل جيل 
زي�دة  يف  وت�سهم  العالجية  التقني�ت  من  جديد 
لكثري  طبية  حلول  واإيج�د  اال�ست�سف�ء  م�ستوى 
البحث  وتطوير ج�نب  واالأم��را���س  املر�سى  من 

العلمي الطبي وال�سحي.
وت�����س��ع ال��ق��م��ة ب��ني اأول��وي���ت��ه��� ا���س��ت�����س��راف اآف�ق 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف خدمة  ت��وظ��ي��ف االب���ت���ك����رات 
اأف�سل  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س���ع��ي 
اأبوظبي  اإم�رة  خدم�ت الرع�ية ال�سحية ل�سك�ن 
الطبي  امل��ج���ل  الع�ملية يف  االآف����ق  لفتح  وك��ذل��ك 
التقني  التطور  مراتب  اأعلى  يف  ال��دول��ة  وو�سع 
اأبوظبي  “روؤية  ال��ذي  يتواءم مع  الطبي االأم��ر 

.»2030
وت�أتي اخلطوة مبث�بة اإ�س�فة ه�مة جلهود اإدم�ج 
تقنية الذك�ء اال�سطن�عي �سمن القط�ع ال�سحي 

تخت�س  جل��ن��ة  اأول  ت�سكيل  ع��ق��ب  �سيم�  امل��ح��ل��ي 
لال�ستف�دة  متهيدا  اال�سطن�عي  ال��ذك���ء  بعلم 
م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� امل���ت���ط���ورة وا���س��ت��غ��الل��ه��� يف 
تطوير الكف�ءة الطبية والت�سغيلية واإدارة املوارد 
يدعم  مب���  املثلى  ب�لطريقة  وامل���ل��ي��ة  الب�سرية 
“روؤية االإم�رات 2021” يف تطوير نظ�م �سحي 

مبع�يري ع�ملية.
الرئي�س  ال��درم��ك��ي  را���س��د  ال��دك��ت��ور مطر  وق����ل 
ال�سحية  للخدم�ت  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي 
“�سحة” اأن قمة الذك�ء اال�سطن�عي يف القط�ع 
ال�سحي متثل دفعة قوية ب�جت�ه االرتق�ء بجودة 
مع  مت��سي�  االإم���رات��ي  ال�سحي  القط�ع  وك��ف���ءة 
ل�س�حب  احلكيمة  للقي�دة  ال�سديدة  التوجيه�ت 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  و�س�حب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
ومت�بعة  ورع�ية  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  الق�ئد 
�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإم�رة اأبوظبي بتوفري اأف�سل 
ال�سحية  وال��رع���ي��ة  الع�ملية  الطبية  املم�ر�س�ت 
امل��ث��ل��ى ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وت��ع��زي��ز ح�سور 

اإم�رة ابوظبي كوجهة ع�ملية يف القط�ع ال�سحي 
الع�ملية  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����س��ت��وي���ت  اأف�����س��ل  وت���ب���واأه���� 
نظرية  ل��ت��ك��ون  ب����الإم����رة  امل�ست�سفي�ت  وت��ط��وي��ر 

الأف�سل املوؤ�س�س�ت الدولية يف هذا املج�ل.
ب�أن  ك��ب��رية  ثقة  “�سحة” على  �سركة  اأن  واأك���د 
القمة �ستوفر من�سة ا�سرتاتيجية ه�مة للتعرف 
�سبل  ح��ول  الدوليني  اخل���رباء  نخبة  روؤى  على 
اال���س��ت��ف���دة امل��ث��ل��ى م��ن ال���ذك����ء اال���س��ط��ن���ع��ي يف 
ت��ط��وي��ر ال��ك��ف���ءة ال��ط��ب��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ملرافق 
الرع�ية ال�سحية مب� يتفق مع اأف�سل املم�ر�س�ت 
ال���ت���ط���ورات الطبية  اأح�����دث  ال��دول��ي��ة وي���واك���ب 
مالمح  تر�سم  التي  التكنولوجية  واالب��ت��ك���رات 

القرن احل�دي والع�سرين.
املم�ر�س�ت  الأم��ث��ل  ال��و���س��ول  اإىل  القمة  وت��ه��دف 
عملية  تطوير  اإىل  ي���وؤدي  مم���  التقنية  الطبية 
الت�سخي�س ومراقبة املر�سى عن بعد واجلراح�ت 
ع�مة،  ل��الأم��را���س  املبكر  واالكت�س�ف  الدقيقة، 
الن�س�ئح  واإع���ط����ء  الطبية  امل��ع��ل��وم���ت  وحت��ل��ي��ل 
ل�سن�ع القرار مل�س�عدتهم يف حت�سني اأو تطوير اأو 
ا�ستحداث اخلدم�ت ويف بع�س االأحي�ن التوقع�ت 
وا�ستخدام  خم��ت��ل��ف��ة  جم������الت  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

ال���روب���وت ال��ط��ب��ي الإج�����راء ال��ع��م��ل��ي���ت ع���ن بعد 
املري�س  والتوا�سل مع  املوؤ�سرات احليوية  واأخذ 
الع�مليني  املخت�سني  من  ع��دد  مع  مب��سر  ب�سكل 
يف م�ست�سفي�ت ع�ملية عديدة يف الوقت نف�سه مم� 
يوفر امل�ل واجلهد و�سرعة اتخ�ذ القرار الطبي 
التك�ليف  ل��زي���دة  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  دون  ال�سحيح 
الربط  يف  امل�س�ركة  امل�ست�سفي�ت  على  واالأع��ب���ء 
لتفيذ الذك�ء الطبي وا�ستحداث منتج�ت فريدة 
و���س��رك��ة �سحة  االإم�����رة  ا���س��م  تر�سخ  نوعه�  م��ن 
الذك�ء  ا�ستخدام�ت  يف  الع�ملية  اخل���رط��ة  على 

اال�سطن�عي وتطوير منظومته� ال�سحية.
درا�����س����ة  اأج����������رت  “�سحة”  �����س����رك����ة  وك������ن�����ت 
�سرك�ئه�  م��ع  واالت��ف���ق��ي���ت  ال�����س��راك���ت  م��ل��ف���ت 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ون��ف��ذت ور�����س ع��م��ل يف الع�م 
امل��سي لتفعيل االأدوار وو�سع اخلطط املدرو�سة 
لتنفيذ خطوات تطبيق علم الذك�ء اال�سطن�عي 
بعلم  تخت�س  جلنة  اأول  “�سحة”  �سكلت   كم� 
لال�ستف�دة  متهيدا  الطبي  اال�سطن�عي  الذك�ء 
م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� امل���ت���ط���ورة وا���س��ت��غ��الل��ه��� يف 
تطوير الكف�ءة الطبية والت�سغيلية واإدارة املوارد 

الب�سرية وامل�لية ب�لطريقة املثلى.

•• اأبوظبي-وام: 

اأر�سى فكر املوؤ�س�س الراحل املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه دولة متفردة 
واأ���س�����س جم��ت��م��ع ال�����س��ع���دة ورف����ع راي����ة التحدي 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ق���د  بعده  وم��ن  والطموح 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل 
االإم�رات  لتنطلق  وذك���ء  بحنكة  التمكني  مرحلة 
وقفزات عمالقة ال  الزاهر بخطى  امل�ستقبل  اإىل 

جت�رى.
وق���د م�����س��ت االإم�������رات يف ع��ه��د ���س���ح��ب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد يف عملية التنمية وانتقلت 
منذ  التمكني  مرحلة  اإىل  الت�أ�سي�س  مرحلة  من 
وبداأت  اخل���رج��ي  انفت�حه�  وع��ززت   2005 ع���م 
االإن�س�ين  ودع����ئ���م من��وذج��ه���  م���ب����دئ  ت��ع��زي��ز  يف 
“الدولة  ف��ك��رة  تبلور  ك��ي  والقيمي  واالأخ��الق��ي 
ج�نب  وه��و  ن�عمة  ق��وة  على  النموذج” اع��ت��م���دا 
حققت فيه االإم�رات تقدم� متميزا ونوعي� كبريا. 
اأرج����ء  وت��ع��د �سمعة دول���ة االإم�������رات ال��ط��ي��ب��ة يف 
ال  ي��وم  يك�د مير  قوته� فال  اأح��د م�س�در  الع�مل 
ن�سمع اأو نقراأ فيه ثن�ء من املجتمع الدويل على 
االإم���رات وقي�دته� وعلى م� يتمتع به �سعبه� من 
روح طيبة واأخالق نبيلة ومن هذا املنطلق �سعت 
حيث  الن�عمة”  “القوة  منظومة  لبن�ء  ال��دول��ة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأعلن 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
امل��سي  اأب��ري��ل  �سهر  اهلل” يف  “رع�ه  دب��ي  ح���ك��م 
“والذي  للدولة  الن�عمة  القوة  “جمل�س  ت�سكيل 
وع�ملي�  اإق��ل��ي��م��ي���  ال���دول���ة  �سمعة  ل��ت��ع��زي��ز  ي��ه��دف 
الع�مل  �سعوب  بني  وحمبته�  احرتامه�  وتر�سيخ 
وا�سرتاتيجية  الع�مة  ال�سي��سة  بر�سم  ويخت�س 

القوة الن�عمة للدولة.

ويعترب هذا املجل�س خطوة ا�ستثن�ئية من نوعه� 
على  و�سيعمل  وال��ع���مل��ي  االإقليمي  امل�ستوى  على 
تطوير ا�سرتاتيجية للقوة الن�عمة للدولة ت�سمل 
والفنية  وال��ث��ق���ف��ي��ة  العلمية  امل���ج����الت  خمتلف 
واالإن�س�نية واالقت�س�دية بهدف تر�سيخ التوا�سل 
االإقليمي  امل��ح��ي��ط  م���ع  ال�����س��ع��ب��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

والع�ملي.
االأول  امل��رك��ز  يف  االإم�����رات  حلت  ع�ملية  وب�سه�دة 
اإق��ل��ي��م��ي��� وامل���رك���ز ال���� 27 ع���مل��ي��� يف م��وؤ���س��ر اأكرث 
ال�سهرة  ال�س�در عن معهد   2017 الدول �سهرة 
ال��ع���مل��ي وت��ف��وق��ت االإم������رات على دول ك��ث��رية من 
اجلنوبية  وكوري�  والهند  وال�سني  م�ليزي�  بينه� 

والوالي�ت املتحدة م�سجلة 62.5 نقطة.
الن�عمة  للقوة  ذراع  اأق��وى  الدبلوم��سية  وتعترب 
االإم�راتية الأنه� تعك�س ال�سورة امل�سرفة وال�سمعة 
الطيبة للدولة اأم�م الع�مل ويف املن�س�ت الدولية 
ال���وط���ن وق����د ات�سمت  وال�����س��ع��ب��ي��ة خ������رج ح�����دود 
ال�سي��سة اخل�رجية االإم�راتية منذ ت�أ�سي�س دولة 
االحت�د على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلط�ن 
“طيب اهلل ثراه” ب�العتدال واحلكمة  اآل نهي�ن 
ترتكز  تتغري  ال  ث�بتة  ا�سرتاتيجية  من  وتنطلق 
على اح���رتام م��ب���دئ ال��ق���ن��ون ال���دويل وحتر�س 
على االلتزام مبواثيق االأمم املتحدة وتتبنى عدم 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية لالآخرين والتم�سك 
ال�سلمية  الطرق  عرب  والنزاع�ت  اخلالف�ت  بحل 
واحل��وار والتف�هم كم� تلتزم بدعم ق�س�ي� احلق 
واال�ستقرار  االأم���ن  تعزيز  على  والعمل  وال��ع��دل 

الدوليني وتعلي من �س�أن االإن�س�ن.
االإم�راتية بدعم متوا�سل  الدبلوم��سية  وحتظى 
من القي�دة الر�سيدة وذلك الأهميته� ولدوره� يف 
خدمة امل�س�لح الوطنية لالإم�رات على امل�ستوي�ت 
ك�فة وقد ا�ستط�عت ب�لفعل يف ظل اإدارة وتوجيه 

ن��ه��ي���ن وزير  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��خ  �سمو 
اأن تعرب عن مواقف  اخل�رجية والتع�ون الدويل 
وثوابت االإم�رات اإزاء خمتلف الق�س�ي� االإقليمية 
االإم�راتية  الوطنية  امل�س�لح  تعزز  واأن  والدولية 
من خالل م� تن�سجه من خيوط تع�ون و�سداقة 
تبنيه من  املختلفة ومب�  الع�مل  دول  وتف�هم مع 
���س��راك���ت ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ال��ع��دي��د م��ن القوى 
اأولوية  ت��ع��ط��ي��ه م���ن  االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وم���� 
وتقدمي  اخل���رج  يف  املواطنني  لرع�ية  ا�ستثن�ئية 
ل��ه��م وت��ع��زي��ز �سعورهم  ال���الزم���ة  ال���دع���م  اأوج�����ه 

ب�الأم�ن والثقة والطم�أنينة.
وتعد االإم�رات من اأوائل الدول التي اأولت “القوة 
الن�عمة” اهتم�م� خ��س� واليوم ت�ستثمر امللي�رات 
االقت�س�د  ق���ط����ع����ت  ف��ت��ح��ول��ت  امل���ج����ل  ه����ذا  يف 
والثق�فة واالإعالم والري��سة وال�سي�حة والتع�ون 
مئ�ت  ف��ي��ه���  ت�����س��خ  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اأذرع  اإىل  ال�����دويل 
م��ل��ي���رات ال�����دوالرات وف���ق ه���ذا ال��ت��وج��ه اله�دف 
اىل تر�سيخ موقع ومك�نة الدولة على ال�س�حتني 

االقليمية والدولية.
قوى  اخل���رج  يف  االإم�راتية  اال�ستثم�رات  وت�سكل 
بقوة  و�س�همت  ع�ملي�  الدولة  مك�نة  تعزز  ن�عمة 
يف تخفيف االأزم�ت احلي�تية التي يعي�سه� �سك�ن 
االإم�راتية  اال�ستثم�رات  تغفل  ومل  ال���دول  ه��ذه 
يف اخل�رج م�سوؤوليته� االجتم�عية حيث �س�همت 
عب�دة  ودور  طبية  وم��راك��ز  م�ست�سفي�ت  ب��ن���ء  يف 
وحمط�ت كهرب�ء وغريه� ح�سنت من م�ستوي�ت 

املعي�سة ملاليني الب�سر يف دول الع�مل.
عربي  م�ستثمر  اأك���رب  ق�ئمة  االإم�����رات  وتت�سدر 
الدول  االأول بني  يف اخل���رج كم� تبواأت الرتتيب 
املب��سر  االأجنبي  اال�ستثم�ر  تدفق�ت  يف  العربية 
ال�سنوات  م���دار  على  العربية  ال���دول  اإىل  ال���وارد 

امل��سية.

وي�سل حجم ا�ستثم�رات االإم�رات اخل�رجية حول 
الع�مل اإىل 87.5 ملي�ر دوالر االأمر الذي ي�سع 
االإم������رات يف ���س��دارة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن حيث 
اال���س��ت��ث��م���ر اخل���رج��ي ك��م��� ي��زي��د ع���دد ال�سرك�ت 
االإم����رات���ي���ة امل�����س��ت��ث��م��رة يف اخل������رج ع��ل��ى 200 
 1.5 اإىل  تريليون  ب��ني  اأ�سوله�  ت���رتاوح  �سركة 
دولة   60 م��ن  اأك���رث  يف  ت�ستثمر  دوالر  تريليون 
وت�ستحوذ �سن�ديق الرثوة ال�سي�دية اململوكة من 
دولة االإم���رات على نحو 75 ب�مل�ئة من االأ�سول 

اخل�رجية.
يقل  ال  للداخل  االأجنبية  اال���س��ت��ث��م���رات  وت��دف��ق 
وزن����� ح��ي��ث ت�����س��ن��ف االإم��������رات االأوىل ع��رب��ي��� يف 
خالل  املب��سرة  االأجنبية  اال�ستثم�رات  ا�ستقط�ب 
امل��سي  الع�م  ر�سيده�  و�سل  والتي   2016 ع�م 
اإىل 12.65 ملي�ر دوالر بنمو 10 ب�مل�ئة مق�رنة 

مع الع�م 2015.
توا�سل  االإم�����رات  ت���زال  ال  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
ت�سدره� منطقة ال�سرق االأو�سط و�سم�ل اأفريقي� 
وكذلك منطقة غرب اآ�سي� ب�سكل ع�م على �سعيد 
حيث  املب��سرة  االأجنبية  اال�ستثم�رات  ا�ستقط�ب 
�سنفه� تقرير “االأونتك�د” الع�م امل��سي يف املركز 
الث�من ع�ملي� �سمن االقت�س�دات الواعدة يف جذب 
 15 اأكرب  �سمن  �سنفه�  كم�  االأجنبي  اال�ستثم�ر 

وجهة ا�ستثم�رية ع�ملية ب�سكل ع�م.
وت���ق���دم االإم��������رات من���وذج���� ع���مل��ي��� م��ت��ف��ردا على 
يف  ح��ي��وي���  دورا  تلعب  ح��ي��ث  االإن�����س���ين  ال�سعيد 
وت��ق��دم م�س�عدات  واالإغ����ث���ي  االإن�����س���ين  امل��ج���ل 
ال��ع��دي��د م��ن منظم�ته�  اإن�����س���ن��ي��ة م��ب������س��رة ع��رب 
ال�سيم�  ال���دول  لع�سرات  املتخ�س�سة  االإن�س�نية 
ك��وارث طبيعية  اأو  ن��زاع  ت�سهد ح���الت  التي  تلك 
القوة  بوابة  الع�مل عرب  مم� جعله� تدخل قلوب 

الن�عمة.

الت�بعة  االإمن�ئية  امل�س�عدات  جلنة  اإع��الن  ووف��ق 
حجم  بلغ  والتنمية  االقت�س�دي  التع�ون  ملنظمة 
خالل  االإم�راتية  الر�سمية  االإمن�ئية  امل�س�عدات 
بن�سبة  دره���م  ملي�ر   15.23 نحو   2016 ع���م 
1.12 ب�مل�ئة من الدخل القومي االإجم�يل واأكرث 
تقدميه�  مت  امل�س�عدات  تلك  من  ب�مل�ئة   54 من 
على �سكل منح مم� يجعل من دولة االإم�رات خري 

�سند وع�سد للب�سرية جمع�ء.
الكربى  والفع�لي�ت  املوؤمترات  ا�ست�س�فة  ويعترب 
ذراع ي��ع��زز ق���وة االإم��������رات ال��ن���ع��م��ة وت���ق���ود من 
واملوؤمترات  املع�ر�س  �سي�حة  يف  املنطقة  خالله� 
ال��ت��ي ت��ت��ن���ول ق�����س���ي��� ت��ه��م امل��ن��ط��ق��ة وال���ع����مل يف 
والتنموية  والثق�فية  العلمية  املختلفة  املج�الت 
دولية  �سه�دة  وي��ع��د  والري��سية  والتكنولوجية 
لي�س على م� متلكه من خربات تنظيمية وب�سرية 
وف��ن��ي��ة ه���ئ��ل��ة ف��ق��ط واإمن������ ع��ل��ى ت��ع���ظ��م قوته� 
يف  ف�علة  ق��وة  ب�سفته�  ت�أثريه�  وت��زاي��د  الن�عمة 

الق�س�ي� التي تهم الع�مل اأجمع اأي�س�.
ومت�سي االإم���رات بكل ثقة يف اإر�س�ء رك�ئز القوة 
الن�عمة ب�عتب�ره� داعم� رئي�سي� مل� تتمتع به من 
موارد قوة يف ال�سي��سة واالقت�س�د واالأم��ن وغري 
ذلك حيث مت�سي على درب تعزيز ثق�فة الت�س�مح 
لوزارة  احليوية  املهمة  ه��ذه  وا�سندت  والتع�ي�س 
هي االأوىل من نوعه� يف الع�مل بهدف تعزيز قيم 
كل  على  واالنفت�ح  والتوا�سل  امل�سرتك  التع�ي�س 

ح�س�رات وثق�ف�ت الع�مل.
للعلم�ء”  االإم����رات  “ جمل�س  االإم����رات  واأ�س�ست 
ل��ي��ك��ون م��ن�����س��ة م��ع��رف��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز وم��ن���ق�����س��ة كل 
بيئة  بهدف خلق  ال��دول��ة  تطلقه�  التي  امل��ب���درات 
العلمي  والبحث  واالب���داع  االبتك�ر  على  حمفزة 
وب��ن���ء ج��ي��ل م��ن ال��ع��ل��م���ء امل��واط��ن��ني يف خمتلف 

املج�الت العلمية.

ثورة  االإم�����رات  دول��ة  تقود  مت�سل  �سعيد  وعلى 
ثق�فية ه�دئة تخ�طب من خالله� عقول الع�مل 
مم� يجعله� ج�سر ثق�يف و�سي�حي يربطه� ب�لع�مل 
والثق�فة  لل�سي�حة  وير�سخ مك�نته� كمركز دويل 

والفنون.
“لوفر  اف��ت��ت���ح متحف  اأه��م��ي��ة  وم���ن ه��ن��� ج����ءت 
لي�س  وه���و  امل������س��ي  ن��وف��م��رب   11 اأبوظبي” يف   �
ال�سي�حة  م��ن  م��زي��ج���  ب��ل  ف��ق��ط  �سي�حي�  منتج� 
وال��ث��ق���ف��ة وال��ف��ن��ون وب���ل��ت���يل فهو اإجن����ز �سخم 
واإ�س�فة نوعية ت�ريخية للقوة الن�عمة االإم�راتية 
دول��ة االم�رات  ت�أثري كبري يف مك�نة  له  و�سيكون 
و�سيدعم  ال��ع���مل��ي  وال��ف��ك��ر  ال��ث��ق���ف��ة  �سعيد  ع��ل��ى 
والثق�فة واحلوار  للنور  اأبوظبي كع��سمة  مك�نة 

والتع�ي�س يف املنطقة.
وخالل افتت�حه املتحف اعترب الرئي�س الفرن�سي 
ت�ست�سيف  التي  “االإم�رات  اأن  م�كرون  اإمي�نويل 
ال�سحراء  “متحف  اب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
الق�رات  ب��ني  ال��ت��وازن  “نقطة  ت�سكل  وال�سوء” 

االأوروبية واالأفريقية واالآ�سيوية«.
اإىل ذلك اخت�رت اللجنة الدولية لعوا�سم الكت�ب 
الع�ملية يف منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم 
ع��سمة  ال�س�رقة  اإم����رة  “اليون�سكو”  والثق�فة 
ع�ملية للكت�ب لع�م 2019 تقديرا لدوره� الب�رز 
واإر�س�ء  ال��ق��راءة  ثق�فة  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ت���ب  دع��م  يف 
االإن�س�نية  احل�����س���رات  ح���وار  ك��خ��ي���ر يف  امل��ع��رف��ة 
تن�ل  خليجية  مدينة  اأول  بذلك  ال�س�رقة  لتكون 
ومنطقة  العربي  الوطن  يف  والث�لثة  للقب  ه��ذا 

ال�سرق االأو�سط.
امل��ث��ل يف ن�سر  ال��ي��وم م�سرب  واأ���س��ح��ت االإم������رات 
ال�سلم وال�سالم واخلري واملحبة بني �سعوب الع�مل 
وتقدره  ال��ع���مل  ين�سده  ال���ذي  وال��ن��م��وذج  اأج��م��ع 

االأمم املحبة لل�سالم والتح�سر.

•• دبي -وام:

 72 مل�س�عدة  الفلبني  يف  ع�جلة  اإن�س�نية  اإغ�ثة  حملة  الرب  دار  جمعية  اأطلقت 
اأ�سرة من  األف   18 312 قرية وينتمون اإىل  األف� من املنكوبني يتوزعون على 
بن  علي  اهلل  عبد  واأو�سح  موؤخرا.  الفلبني  �سربت  التي  فينت�  ع��سفة  �سح�ي� 
تلبية  اإىل  ت�سعى  االإغ�ثة  اأن حملة  الرب  دار  ل�  التنفيذي  املدير  الفال�سي  زاي��د 
ب�إن�س�ء  الع��سفة  ج��راء  “املنكوب”  امل�سلم  الفلبيني  االإقليم  يف  الن��س  ح�ج�ت 
بيوت لهم ت�أويهم وتوفر لهم اال�ستقرار والطم�أنينة وال�سكينة والعي�س الكرمي 
وتقدر قيمة املنزل بنحو 15 األف درهم م�سريا اإىل اأن املن�طق املت�سررة ت�سمل 
حم���ف��ظ��ة الن����و اجل��ن��وب��ي وحم���ف��ظ��ة الن����و ال�����س��م���يل وحم���ف��ظ��ة زامبواجن� 
فريق  اإن  الفال�سي  وق���ل  داف����و.  ومدينة  ك���ي���ن  ومدينة  وال�سم�يل  اجلنوبي 
جمعية “دار الرب” توجه خالل االأي�م القليلة امل��سية اإىل الفلبني وب��سر تنفيذ 

احل�لية  واالإن�س�نية  اخلريية  امل�س�ريع  وتفقد  هن�ك  االإن�س�نية  االإغ�ثة  حملة 
للجمعية يف البلد االآ�سيوي ووزع موادا غذائية وبع�س املواد العينية على االأ�سر 
املت�سررة من الع��سفة يف ظل �سراوته� وتدمريه� مل�س�كن االأه�يل والعديد من 
املرافق واخلدم�ت الع�مة. ومن ج�نبه بني عمران حممد عبد اهلل رئي�س قط�ع 
امل�س�ريع اخلريية يف اجلمعية اأن 6 اآالف و500 اأ�سرة ا�ستف�دت حتى االآن من 
احلملة االإن�س�نية وتلقت موادا غذائية واإغ�ثية من ج�نب وفد اجلمعية وفريق 
العمل املكلف من قبله� ا�ستملت على “طرود” خ��سة وع�جلة مكونة من عدة 
مواد غذائية. واأكد عبداهلل اأن تركيز احلملة االإغ�ثية ين�سب ح�لي� على توفري 
املواد الغذائية ب�سورة ع�جلة ملت�سرري ع��سفة “فينت�” يف الفلبني التي خلفت 
احلراك  على  ح���دة  �سلبية  وت���أث��ريات  التحتية  والبنى  امل�س�كن  يف  كبريا  دم���را 
العمل  �سبل  على  �سلب�  انعك�س  ب�سكل  املنكوبة  الفلبينية  املن�طق  يف  االقت�س�دي 

وك�سب العي�س اليومي لالأه�يل.

دبي -وام:

الع�ملي  دبي  “منتدى  اأعم�ل  الق�دمني  واالأربع�ء  الثالث�ء  دبي يومي  ت�ست�سيف 
ال�سحة بدبي حتت رع�ية  2018” الذي تنظمه هيئة   - ال�سحية  لل�سي�حة 
دبي ومب�س�ركة  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو 
اأكرث من 500 خبري ومتخ�س�س من رواد ال�سحة وال�سي�حة وال�سفر وكربى 

املوؤ�س�س�ت الع�ملية والرتويجية من داخل الدولة وخ�رجه�.
هيئة  يف  ال�سحة  ال�سي�حة  جمل�س  رئي�سة  امل��رزوق��ي  ليلى  ال��دك��ت��ورة  وق���ل��ت 
ال�سحة بدبي اإن الهيئة قطعت �سوط� مهم� على طريق اأهدافه� اال�سرتاتيجية 
املت�سلة ب��ستقط�ب اأكرث من 500 األف �س�ئح �سحي بحلول ع�م 2021 وذلك 
ال�سحية  للمن�س�آت  التحتية  البنية  م�ستوى  على  وتنجزه  اأجنزته  م�  �سوء  يف 
ورفع م�ستوى اخلدم�ت الطبية وتوفري من�خ ا�ست�سف�ء مميز وجتربة �سحية 

للب�حثني عن ال�سحة واحلي�ة الرغدة وال�سع�دة. 
وذكرت اأن املنتدى الذى يعد االأول من نوعه على م�ستوى املنطقة ي�أتي يف وقت 
تبذل الهيئة جهودا كبرية �سمن اأعم�ل التطوير ال�س�مل على م�ستوى البنية 
التحتية للمن�س�آت ال�سحية ورفع م�ستوى اخلدم�ت وحت�سني رحلة املتع�ملني 
وتوفري من�خ �سحي يت�سم ب�ال�ستدامة وجودة احلي�ة مب� يتن��سب واحتي�ج�ت 

ومتطلب�ت الب�حثني عن ال�سحة وال�سع�دة .
يبحث   2018  - ال�سحية  لل�سي�حة  ال��ع���مل��ي  دب���ي  م��ن��ت��دى  اأن  اإىل  واأ����س����رت 
يف  ال�سحية  ال�سي�حة  م�ستقبل  ا�ست�سراف  حول  ت��دور  التي  املح�ور  من  جملة 
دولة االإم���رات ومدينة دبي ب�سكل خ��س والع�مل اإىل ج�نب درا�سة التحدي�ت 
و�سبل جت�وزه� وجمموعة الفر�س التي متتلكه� مدينة دبي لت�سدر خريطة 
ال�سي�حة ال�سحية واالإ�سه�م بدور اإيج�بي وموؤثر يف حركة ون�س�ط هذا النوع 

من ال�سي�حة .

دبي ت�ست�سيف منتدى دبي الع�ملي لل�سي�حة ال�سحية الثالث�ءدار الرب تطلق حملة ع�جلة لإغ�ثة مت�سرري فينت� يف الفلبني

حك�م الفجرية واأم القيوين وراأ�س اخليمة يح�سرون اأفراح املدفع وترمي

هزاع بن زايد: قمة اأبوظبي للذك�ء ال�سطن�عي يف املج�ل الطبي تتويج للجهود امل�ستمرة واإبراز ملك�نة الع��سمة

قوة الإم�رات الن�عمة.. منوذج ين�سده الع�مل وتقدره الأمم املحبة لل�سالم والتح�سر
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•• دبي-الفجر:

“اللجنة  ل���  ال��ع���م��ة  اح��ت��ف��ت االأم����ن���ة 
اإم�������رة دبي”  ل��ل��ت�����س��ري��ع���ت يف  ال��ع��ل��ي��� 
حتت  الق�دة”  “حتدي  ب������إط�����الق 
زاي�����د يف  ون���ه���ج  ف��ك��ر  “تبني  ع���ن���وان 
اجلل�سة  خ�����الل  وذل������ك  القي�دة”، 
االبتك�ر  فريق  نظمه�  التي  احلوارية 
واالإبداع وا�ست�س�فه� جمل�س القي�دات 
العلي�  ل��ل��ج��ن��ة  ال���ع����م���ة  االأم������ن�����ة  يف 
يف  ال�سب�ب”  “مركز  يف  للت�سريع�ت، 
التحّدي  وميثل  االإم�رات”.  “اأبراج 
القيم  غر�س  ت�ستهدف  نوعية  مب�درة 
امل�ستلهمة من النهج القي�دي للمغفور 
ب��ن �سلط�ن  ب����إذن اهلل ال�سيخ زاي��د  ل��ه 
وم�سوؤويل  م��وظ��ف��ي  ل���دى  ن��ه��ي���ن  اآل 
االأم�نة الع�مة، ان�سج�م�ً مع توجيه�ت 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهي�ن،  اآل 

ب�إعالن “ع�م 2018.. ع�م زايد«. 
ب���ن م�سح�ر  اأح���م���د  ���س��ع���دة  واأو�����س����ح 

العلي�  “اللجنة  ع����م  اأم���ني  امل��ه��ريي، 
للت�سريع�ت”، رئي�س جمل�س القي�دات 

ميثل  الق�دة”  “حتدي  اإط����الق  ب�����أن 
دفعة قوية ب�جت�ه االرتق�ء ب�الإمك�ن�ت 
املوؤ�س�س  ال���وال���د  ف��ك��ر  وف���ق  ال��ق��ي���دي��ة 
بن�ء  و���س��ع  وال�����ذي  اهلل”،  “رحمه 
ب�عتب�ره  ق�����س��وى  ك���أول��وي��ة  االإن�����س���ن 
م�ستمر”،  حقيقي  تقدم  كل  “حمور 
احتف�ًء  ت���أت��ي  امل���ب����درة  اأّن  اإىل  الف��ت���ً 
دع�ئم  اأر���س��ى  ا�ستثن�ئي  ق�ئد  مبئوية 
م�سبوقة،  نه�سة غري  لتحقيق  متينة 
قوامه�  م��ت��ي��ن��ة  اأ���س�����س  اإىل  ا���س��ت��ن���داً 
والتع�ي�س  والعدالة  وامل�س�واة  الت�آخي 
اليوم  االإم���������رات  ل��ت�����س��ب��ح  امل�������س���رتك 
منوذج�ً ع�ملي�ً يحتذى به يف االزده�ر 
وال��ت��ق��دم وال��ن��م���ء. واأ����س����ف: “ن�سع 
ع��ل��ى ع���ت��ق��ن��� م�����س��وؤول��ي��ة ت��ع��زي��ز روح 
“اللجنة  يف  القي�ديني  ل��دى  ال��ق��ي���دة 
تبني  خ��الل  من  للت�سريع�ت”  العلي� 

من�هج عمل قومية م�ستق�ة من روؤية 
مل��وا���س��ل��ة م�سرية  م��وؤ���س�����س االحت�������د، 
تواكب  ت�سريع�ت  ت��ط��وي��ر  يف  التميز 
الع�سر وحت�كي امل�ستقبل الزاهر الذي 
اأراده ل�سعب االإم�رات والع�مل اأجمع.«

املال،  مر�سد  االأ�ست�ذ  ق���ل  جهته،  من 
رئ��ي�����س ف��ري��ق االب���ت���ك����ر واالإب��������داع يف 
ج�ء  للت�سريع�ت”:  العلي�  “اللجنة 
اإط����الق حت���دي ال���ق����دة ان��ط��الق���ً من 
مبتكرة  م��ب���درات  تبّني  على  حر�سن� 
م��ن ���س���أن��ه��� ت��ر���س��ي��خ ث��ق���ف��ة التحدي 

واالإ������س�����رار  ال�����ري������دة  روح  وغ����ر�����س 
الوحدات  م�����س��وؤويل  ل���دى  وال��ع��زمي��ة 
الوالد  اإىل حكمة  ا�ستن�داً  التنظيمية، 
التي  ثراه”،  اهلل  “طيب  امل��وؤ���س�����س 
ت���زال، االأ���س������س ال�سلب  ج�����ّس��دت، وال 
ال�����ذي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه دول�����ة االإم��������رات. 
وتكمن اأهمية التحدي يف دوره املرتقب 
االإيج�بية  ق��ي��م  ن�����س��ر  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
وحتفيز القدرات القي�دية على التميز 
بفع�لية  لالإ�سه�م  واالبتك�ر،  واالإب��داع 
الت�سريعية  العملية  تطوير  عملية  يف 

وامل���ن���ظ���وم���ة ال��ق���ن��ون��ي��ة يف دب����ي مب� 
للت�سريع�ت  االأمثل  التطبيق  ي�سمن 
وحتقيق مبداأ �سي�دة الق�نون ب�عتب�ره 
عليه�  ق�م  التي  االأ�س��سية  القيم  اأح��د 
اجلل�سة  وت�سمنت  االإم�������رات.  احت����د 
احلوارية اإجراء ع�سف ذهني لتحديد 
االأف��ك���ر وامل��ق��رتح���ت ال��ت��ي ت�س�هم يف 
من�ق�سة  عن  ف�ساًل  التحدي،  تطبيق 
العقب�ت وال�سعوب�ت والفر�س وو�سع 
يف  التحدي�ت  لتذليل  املمكنة  احللول 

�سبيل اإجن�ح “حتدي الق�دة«.

•• ال�شارقة-وام:

الذي   16 ال�  االأ�سري  امللتقى  اأو�سى 
نظمته اإدارة مراكز التنمية االأ�سرية 
ب�سرورة  اعم�له  خت�م  يف  ب�ل�س�رقة 
و���س��ع د���س��ت��ور اأ����س���ري ي��ح��م��ي جودة 
والقيمي  اخل��ل��ق��ي  ال��ن�����س��ق  ت��ط��ب��ي��ق 
�سنوية  درا�����س����ة  واإع���������داد  ل���الأ����س���رة 
ل��ل��ت��ح��دي���ت ال���ت���ي ت����واج����ه االأ�����س����رة 
االإم���رات��ي��ة وال��ت��ي ت��ق��ف ع���ئ��ق��� اأم�م 
وبن�ء  االأخ����الق����ي����ة  ال���ق���ي���م  ت��ط��ب��ي��ق 
من����وذج  وه�����ي  االأخالق”  “مدينة 
يت�سح فيه كل قيمة خلقية من حيث 
الدينية  وال���ق���دوة  واالأم��ث��ل��ة  امل��ع��ن��ى 
والت�ريخية واالألع�ب التعليمية حيث 

يتعلم الطفل فيه� منظومة القيم.
امللتقى  يف  امل�������س����رك���ون  اأو����س���ى  ك��م��� 
تبنى  “ب�الأخالق  �سع�ر  حمل  ال���ذي 
مع  التع�ون  ت�أ�سيل  ب�أهمية  االأمم” 
تنمية  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س���ت 
معي�رية  منظومة  لتحديد  املجتمع 

اأدوات  وبي�ن  لالأ�سرة  اخللقي  للن�سق 
اخللقية  املنظومة  لقي��س  معي�رية 
املوؤ�س�س�ت  ترفد  واأن  واالأ���س��رة  للفرد 
االجتم�عية االأ�سرة والق�ئمني عليه� 
تر�سيخ  م��ن  ال��ت��ي متكنهم  ب���مل��ه���رات 

القيم االأخالقية الأبن�ئهم.

اأ�سري  د�ستور  بو�سع  امللتقى  وط�لب 
اخللقي  الن�سق  تطبيق  ج��ودة  يحمي 
وللموؤ�س�س�ت  ل���الأ����س���رة  وال��ق��ي��م��ي 
وتنمية  ق��ي������س  واأه��م��ي��ه  التعليمية 
ب�إبراز  الن�سق اخللقي لالأ�سرة وذلك 
االخالقي  الن�سق  حت��دي��د  يف  دوره���� 

التدري�سية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  امل��ت��خ�����س�����س 
التع�ون  تن�سيق  و���س��رورة  واالإداري����ة 
والتوا�سل مع املدر�سة ملت�بعة تطبيق 
احلي�ة  يف  االأخ��الق��ي��ة  القيم  وتنمية 
امل��در���س��ي��ة ب�����دءاً ب���ل��ط���ل��ب وم�����روراً 
واأ�سر  واالإداري���ة  التدري�سية  ب�لهيئة 

ال����ط����الب م����ن خ�����الل م���ع����ي���ري يتم 
االتف�ق عليه�.

ولفت امل�س�ركون اإىل اأهمية خم�طبة 
لت�سكيل  املختلفة  ال��دول��ة  موؤ�س�س�ت 
فريق م�سرتك لتحديد روؤى اإيج�بية 
للدولة  القيمي  الن�سق  مع  متوافقة 
و�سي�غة ميث�ق للقيم االأخالقية من 
االلتزام  ليتم  املعنية  املوؤ�س�س�ت  قبل 
واإع���داد  ال��دول��ة  ك��ل موؤ�س�س�ت  ب��ه يف 
درا�سة �سنوية للتحدي�ت التي تواجه 
ع�ئق�  تقف  والتي  االإم�راتية  االأ�سرة 

اأم�م تطبيق القيم االأخالقية.
واأكد امل�س�ركون �سرورة تفعيل الدور 
الق�نوين والت�سريعي يف دعم املنظومة 
الق�نوين  ال��دور  وتفعيل  االأخالقية 
الت�سريع�ت  ل���ف���ر����س  واجل������زائ������ي 
التوا�سل  رواد مواقع  الق�نونية على 
للقيم  تطبيقهم  ب�سبط  االجتم�عي 
وقدوة  من���ذج  ب�عتب�رهم  االأخالقية 
للعديد من االأفراد وتن�سيق التع�ون 
االإم�راتية  االإعالمية  املوؤ�س�س�ت  مع 

الكرتونية  االأف�������الم  اإن����ت�����ج  ل����زي�����دة 
ط�بع  ذات  االإل���ك���رتون���ي���ة  واالأل����ع�����ب 
اإم�راتي ير�سخ القيم االأخالقية وعلى 
اخل��سة  وال�����س��رك���ت  االأع���م����ل  رواد 
التي  امل�س�ريع  دع��م  احلكومية  و�سبه 
وتتحمل  االأخ���الق���ي  ال��ن�����س��ق  ت��دع��م 

جزءا من امل�سوؤولية املجتمعية.
واأج��م��ع��وا ع��ل��ى اال���س��ت��ع���ن��ة بخربات 
امل���وؤ����س�������س����ت امل���خ���ت�������س���ة ب�����الإر�����س�����د 
ت�سميم  يف  وال���ن���ف�������س���ي  االأ�������س������ري 
املنظومة  تر�سخ  تلفزيونية  ب��رام��ج 
م�س�بقة  وتنظيم  للن�سء  االأخالقية 
تبنى  االأ������س�����رة  “ب�أخالق  ب���ع���ن���وان 

االأ�سرية  املم�ر�س�ت  الأف�سل  االأمم” 
ال���ق���ي���م. وبن�ء  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  حت����ث 
منوذج  وه����ي  االأخالق”  “مدينة 
يت�سح فيه كل قيمة خلقية من حيث 
الدينية  وال���ق���دوة  واالأم��ث��ل��ة  امل��ع��ن��ى 
التعليمية  واالأل����ع�����ب  وال��ت���ري��خ��ي��ة 
منظومة  فيه�  الطفل  يتعلم  حيث 
واإع��داد م�س�بقة على م�ستوى  القيم 
ال�����دول�����ة ح�����ول ت�����س��م��ي��م ال����ربام����ج 
اأخالقية  منظومة  ذات  االإلكرتونية 
ت��خ�����س��ع مل���ع����ي���ري خ��������س���ة واإع��������داد 
يف  ابتك�را  املم�ر�س�ت  الأك��رث  م�س�بقة 
املختلفة  االأخ��الق��ي��ة  ال��ق��ي��م  تنمية 

ي�س�ر  ب�لدولة.  االبتك�ر  �سهر  خ��الل 
اىل ان امللتقى االأ�سري ال�س�د�س ع�سر 
ح��ظ��ي مب�����س���رك��ة ع���دد م��ن اخلرباء 
واالأك�دمييني واال�ست�س�ريني متن�وال 
االجتم�عي  ال��ب��ع��د  ه���ي  حم������ور   4
وال��ث��ق���يف وال��ن�����س��ق االأخ���الق���ي ودور 
يف  االجتم�عية  التن�سئة  موؤ�س�س�ت 
التنمية ودور االأ�سرة االإم�راتية وفق 
وحمور   2021 الوطنية  الوثيقة 
ت�سمن  وال���ذي  االإيج�بية  ال��ت��ج���رب 
درا�����س�����ت واف���ي���ة ع���ن واق�����ع االأ����س���رة 
االأخالقية  القيم  ح��ول  االإم���رات��ي��ة 

..الواقع والتحدي�ت.

•• دبي-وام:

موؤ�س�سة  مع  ب�لتع�ون  دب��ي،  ل�سرطة  الع�مة  القي�دة  حققت 
املوؤ�س�سة  م��ب���درات  و�سمن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  اأمنية”  “حتقيق 
الكتبي  �سيف  �سعيد  اأح��م��د  �سيف  الطفل  اأم��ن��ي��ة  امل��ت��ن��وع��ة، 
دبي،  �سرطة  اإىل  االنت�س�ب  يف  �سنوات،   8 العمر  من  الب�لغ 
تيّمن�ً بوالده وحبه العمل ك�سرطي �سمن فريق �سرطة دبي 

ليوم واحد.
واأكد �سع�دة اللواء حممد �سعيد املري، م�س�عد الق�ئد الع�م 
خالل  دب��ي،  �سرطة  يف  والتجهيزات  املجتمع  اإ�سع�د  ل�سوؤون 
مدير  اجل���الف  خلف�ن  العقيد  بح�سور  الطفل  ا�ستقب�له 
اإدارة العالق�ت املجتمعية يف االإدارة الع�مة الإ�سع�د املجتمع، 

ووالد الطفل املالزم اأحمد �سعيد �سيف الكتبي، وال�سيد ه�ين 
الزبيدي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة “حتقيق اأمنية”، و�سمر 
ال�سيداوي مدير مكتب املوؤ�س�سة يف دبي ... اأن التف�عل مع 
اأفراد اجلمهور ومد ج�سور التوا�سل معهم وتعزيز دور �سرطة 
املوؤ�س�سية  للهوية  الثالث  القيم  اأح��د  متثل  املجتمعي  دب��ي 
واالبتك�ر.  والتوا�سل  االأم���ن  وه��ي  دب��ي،  ل�سرطة  اجل��دي��دة 
“حتقيق  دب��ي تدعم موؤ�س�سة  �سرطة  اإن  امل��ري  ال��ل��واء  وق���ل 
مع  بتع�ونه�  وتفخر  ال�س�مية،  االإن�س�نية  اأمنية” واأهدافه� 
اأحد  اأمنية  املُمّيزة لتحقيق  املُب�درة  املوؤ�س�سة من خالل هذه 
اأمنية” الرامية  “حتقيق  بجهود موؤ�س�سة  ُم�سيداً  االأطف�ل، 
املميز يف رفع  املر�سى، ودوره���  االأطف�ل  اأمني�ت  اإىل حتقيق 
معنوي�ت هذه الفئة من االأطف�ل وت�سجيعهم على موا�سلة 

حي�تهم ب�سكل طبيعي، كم� تزرع االأمل يف نفو�س ع�ئالتهم 
الزبيدي  ال�سيد ه�ين  ب��دوره، ق�ل  خالل رحالت عالجهم. 
اإن هذه املب�درة هي جزء من مب�درات املوؤ�س�سة املتنوعة التي 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اإع���الن  م��ع  ت��زام��ن���  تنظمه� 
ب���أن يكون ع�م  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
2018 ع�م زايد املوؤ�س�س والق�ئد، م�سيدا ب�جلهود الكبرية 
التي  االإن�س�نية  اخلري  اأعم�ل  وعلى  دبي،  ل�سرطة  واملُتمّيزة 
والتك�فل  العط�ء  قيم  تتبّنى  التي  دبي  �سرطة  مُتّثل جوهر 
وجه  فيم�  للمجتمع  وال�سع�دة  اال�ستقرار  لتحقيق  واالأم���ن 
املالزم اأول اأحمد الكتبي �سكره للموؤ�س�سة ول�سرطة دبي على 
اال�ستج�بة ال�سريعة، واهتم�م كال اجل�نبني يف حتقيق اأمنية 

ابنه �سيف.

�سرطة دبي و»حتقيق اأمنية« حتقق�ن للطفل �سيف حلمه

ا�ست�س�ري ال�س�رقة يطلع على برامج مراكز 
التنمية ال�سرية يف ال�سرقية

املجل�س الوطني لالإعالم يح�سل على �سه�دة 
موا�سفة اإدارة البتك�ر املوؤ�س�سي

•• اأبوظبي-وام:

يج�سد  ج����دي����د  ري����������دي  اإجن����������ز  يف 
لالإعالم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ال���ت���زام 
وحتقيق  واالبتك�ر،  االإب��داع  بت�سجيع 
م�ستنري  وطني  اإع��الم  بن�ء  يف  روؤيته 
اإىل  وم�ستند  الع�سر،  ل���روح  م��واك��ب 
لالبتك�ر  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي تهدف اإىل جعل االإم�رات �سمن 
اب��ت��ك���راً على م�ستوى  ال���دول االأك���رث 
�سه�دة  ع��ل��ى  املجل�س  ح�سل  ال��ع���مل، 
املوؤ�س�سي  االب��ت��ك���ر  اإدارة  م��وا���س��ف��ة 
TS 1-16555 ال�س�درة عن هيئة 
لويدز ريجي�سرت ب�لتع�ون مع �سركة 
االإداري����ة،  لال�ست�س�رات   PDCA
ال�سركة املتخ�س�سة يف اأنظمة االبتك�ر 

واالإبداع يف الدولة.
ت��ق��دي��راً جل��ه��ود املجل�س  ذل���ك  ج����ء 
ثق�فة  وت���ع���زي���ز  ت��ب��ن��ي  يف  امل�����س��ت��م��رة 
ال���ق���ط����ع  واالب�����ت�����ك������ر يف  االإب��������������داع 
العمل  ل��دوره يف  وت�أكيداً  االإع��الم��ي، 
االإيج�بية  الدولة  �سورة  تعزيز  على 
اإقليمي�ً  امل��ت��م��ي��زة  مك�نته�  وم��واك��ب��ة 

وع�ملي�ً.
من�سور  ���س��ع���دة  ال�����س��ه���دة  ت�سلم  وق��د 

اإبراهيم املن�سوري مدير ع�م املجل�س 
ل��الإع��الم، بح�سور ك��ل من  ال��وط��ن��ي 
تطوير  م��دي��ر  كتيلي،  اأمي���ن  ال�سيد 
االأو�سط  ال�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة  االأع����م�����ل 
ه��ي��ئ��ة لويدز  وال��ه��ن��د، يف  واإف��ري��ق��ي��� 
ري���ج�������س���رت، وامل���ه���ن���د����س حم���م���د اأب����و 
 PDCA ح�سنة، املدير الع�م ل�سركة

لال�ست�س�رات االإدارية.
من�سور  �سع�دة  ق���ل  املن��سبة،  وبهذه 
روؤي����ة  م���ع  “ان�سج�م�ً  امل���ن�������س���وري: 
تطوير  ������س�����رورة  ب���������س�����أن  ال����ق����ي�����دة 

ب�أدواته،  واالرت��ق���ء  الوطني  االإع���الم 
مواكبة  م��ن  ميّكنن�  ال���ذي  وب�ل�سكل 
خم���ت���ل���ف ال�����ت�����غ�����رّيات وال����ت����ط����ورات 
الع�ملية املت�س�رعة التي ي�سهده� قط�ع 
الع�ملي، فقد حر�س املجل�س  االإع��الم 
الوطني لالإعالم على تعزيز جهوده 
االإب��داع واالبتك�ر وجعلهم�  يف جم�ل 
ثق�فة م�ستدامة، ومن هن� ف�إن جن�ح 
املجل�س، يعترب ترجمة حقيقية لتلك 
اجلهود، ب�عتب�ر االإبداع واالبتك�ر من 
مواجهة  على  ال��ق���درة  الو�س�ئل  اأه��م 

ي���واج���ه���ه���� قط�ع  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي����ت 
االإعالم والتغلب عليه�، وحتويله� اإىل 
فر�س تدعم جهوده ودوره يف حم�ية 
على  واحل��ف���ظ  الوطنية،  االإجن����زات 
متطلب�ت  وتلبية  املجتمعية  قيمن� 

حتقيق خطة االإم�رات املئوية«.
واأثنى �سع�دة مدير ع�م املجل�س، على 
ه���ذا االإجن�����ز اجل��دي��د ال���ذي ي�س�ف 
ب�لتميز  احل���ف��ل  املجل�س  �سجل  اإىل 
ب������دور جميع  م�������س���ي���داً  واالب����ت����ك�����ر، 

امل�سوؤولني واملوظفني وفرق العمل.

•• ال�شارقة -وام: 

اال�ست�س�ري  ب�ملجل�س  اال���س��رة  ���س��وؤون  جلنة  اطلعت 
الإم�رة ال�س�رقة خالل زي�رته� الإدارة مراكز التنمية 
االأ�سرية الت�بعة للمجل�س االأعلى ل�سوؤون اال�سرة يف 
مدينتي كلب�ء وخورفك�ن على اأعم�ل مراكز التنمية 
اال�سرية يف املنطقة ال�سرقية. وجرى خالل الزي�رة 
عر�س اأبرز الربامج املنفذة واملب�درات والتي ترتجم 
ل���روؤي���ة ���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور �سلط�ن 
ح�كم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  الق��سمي  حممد  ب��ن 
ال�����س���رق��ة ور���س���ل��ت��ه واأه���داف���ه ال��رام��ي��ة اإىل متكني 
اأف�سل وجه  االأ�سرة واأفراده� للقي�م بوظ�ئفه� على 
ومواجهة التحدي�ت املتزايدة التي تفرزه� املتغريات 
املت�س�رعة. �سم وفد اللجنة من املجل�س اال�ست�س�ري 

اال�سرة  ���س��وؤون  جلنة  رئي�سة  امل��ه��ريي  علي  ف�طمة 
و�س�مل  الطنيجي  ب��ن خليف  ن���وره  م��ن  ك��ل  راف��ق��ه��� 
اللجنة  اأع�س�ء  ال�سرقي  و�سلط�ن  املزروعي  خمي�س 
ومن االأم�نة الع�مة للمجل�س حممد بوخلف رئي�س 
ق�سم �سوؤون اللج�ن ... فيم� ا�ستقبلت اللجنة ذكرى 
مبدينة  االأ�سرية  التنمية  مركز  مديرة  املن�سوري 
ك��ل��ب���ء وخورفك�ن.  ���س��واء يف  امل��رك��ز  وك�����وارد  ك��ل��ب���ء 
املجل�س  ب���ح���ر����س  امل���ن�������س���وري  ذك�������رى  واأ�������س�������دت 
اال�ست�س�ري و خ��سة جلنة �سوؤون اال�سرة ب�لتوا�سل 
تقدم  التي  اخلدم�ت  خمتلف  على  للتعرف  الدائم 
يوليه  م�  اإىل  م�سرية   ... ال�س�رقة  اإم���رة  يف  لالأ�سر 
واخلدم�ت  ب�لق�س�ي�  متوا�سل  اهتم�م  من  املجل�س 
ب�لنهو�س  ال�����س���رق��ة  ح���ك��م  عن�ية  ظ��ل  اال���س��ري��ة يف 
املهريي  علي  ف�طمة  اأ���س���دت  ج�نبه�  م��ن  ب���الأ���س��ر. 

بجهود مراكز التنمية االأ�سرية يف املنطقة ال�سرقية 
االأ�سر  ل�سوؤون  الدائمة  املت�بعة  يف  الالفت  ودوره��م 
املن�سوري  وتن�ولت  االإم����رة.  رب��وع  ك�فة  املواطنة يف 
مراكز  توليه�  التي  واملب�درات  االأن�سطة  اأوج��ه  ك�فة 
التنمية اال�سرية ال�سيم� يف املنطقة ال�سرقية وم� يتم 
اإىل  تهدف  وفع�لي�ت  م�ستمرة  مب�درات  تنفيذه من 
املختلفة  التحدي�ت  اجت���ه  ومت��سكه�  اال�سر  ترابط 
ا�س�فة اىل م� تقدمه املراكز من برامج اال�ست�س�رات 
الزوجية والنف�سية واالجتم�عية ومنه� مب�درة مودة 
عددا  اال�سرة  �سوؤون  جلنة  وقدمت  اأجي�ل.  ومب�درة 
بهدف  التطويرية  واالآراء  واملقرتح�ت  االأفك�ر  من 
االعم�ل  الإث���راء  املنفذة  وال��ربام��ج  امل��ب���درات  تعزيز 
والري��سية  الثق�فية  ب�لنواحي  يت�سل  م���  ال�سيم� 

واالهتم�م ب�لطلبة واالأطف�ل وتوعية اال�سر.

جل�ضة حوارية ل�ضتنباط اأفكار مبتكرة لالرتقاء بالقدرات القيادية وفق نهج وحكمة موؤ�ض�ض الحتاد

»العلي� للت�سريع�ت« تطلق »حتدي الق�دة« بعنوان »تبني 
فكر ونهج زايد يف القي�دة«

امللتقى الأ�سري الـ16 ب�ل�س�رقة يو�سي بو�سع د�ستور يحمي 
الن�سق الأخالقي والقيمي لالأ�سرة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم دار الب��س�

 رخ�سة رقم:CN 2117388 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجم�يل من م�س�حة 3*1 اىل 1*4

تعديل ا�سم جت�ري من/مطعم دار الب��س�
DAR AL BASHA RESTAURANT

اىل/مطعم ن�ينتي ن�ين
NINETY NINE RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12253 بتاريخ 2018/2/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�س�لون م�س�س تيف�ين ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1191529 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة �سمه بخيت مب�رك حربي املن�سوري %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف هي� حممد احمد املزروعي
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف رمي حممد احمد املزروعي

تعديل لوحة االعالن/اجم�يل من م�س�حة 1*2 اىل 1*2
تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جت�ري من/�س�لون م�س�س تيف�ين ذ.م.م
SALOON MISS TIFFANY LLC

اىل/ا�س ات�س بيوتي �س�لون- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SH BEAUTE SALOON- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�س������دة/م�سلم  ب�ن  االقت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العتيبي لت�سليح الغط��س�ت 
رخ�سة رقم:CN 1081008 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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      اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12685  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�س�ره لتج�رة االغذية �س.م.ح جمهول حمل االق�مة مب� 
ان املدعي /غ�زي احمد حممود الربابرة قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   8000( وق��دره���  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة 
وحددت له� جل�سة يوم االربع�ء املوافق 2018/2/21 ال�س�عة 08.30 �س مبكتب 
ادارة الدعوى لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
على  اأي���م  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  م� 

االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/5  دعاوى م�ستعجلة جتارية
�سركة  �سي )ال�سريك( 2-  اي  ان تي م�جنمنت )البحرين(  1-ت��ي  املدعي عليه /  اىل 
تي ان تي )اأ.ع.م( ذ.م.م )فرع دبي( 3-�سركة تي ان تي )اأ.ع.م( ذ.م.م )فرع ال�س�رقة( 
4- �سركة تي ان تي )اأ.ع.م( ذ.م.م )فرع ابوظبي( جمهول حمل االق�مة مب� ان املدعي 
/عبداهلل جمعه م�جد ال�سري وميثله:�سعيد مب�رك عبيد احمد الزحمي قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�سفة م�ستعجلة بفر�س حرا�سة ق�س�ئية على ال�سرك�ت 
 2018/3/4 املوافق  االحد  يوم  له� جل�سة  وامل�س�ريف. وحددت  والر�سوم  عليه�  املدعي 
ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   ch1.A.5:ب�لق�عة �س   08.30 ال�س�عة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1217  ا�ستئناف مدين    
امل�ست�أنف �سده/ 1- جيجكو �سنتيك ليمتد  جمهول حمل االق�مة  اىل 
���س.ذ.م.م وميثله:�سعيد  مب� ان امل�ست�أنف / جراند ف�يل للتج�رة الع�مة 
مب�رك عبيد احمد الزحمي  قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در ب�لدعوى 

رقم 2017/176 مدين كلي بت�ريخ:2017/9/9    
وحددت له� جل�سه يوم االحد  املوافق 2018/3/25 ال�س�عة 10.00 �سب�ح�  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  ب�لق�عة 

ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12253 بتاريخ 2018/2/18   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1255  ا�ستئناف مدين    

حمل  جم��ه��ول  �سعب�ن  ال�سيد  �سعب�ن  اح��م��د   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت���أن��ف  اىل 
االق�مة مب� ان امل�ست�أنف / �سعد الدين حممد ح�سن الرزاز وميثله:خ�لد 
كلندر عبداهلل ح�سني  قد ا�ست�أنف القرار/ احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 

2017/1458 مدين جزئي بت�ريخ:2017/9/14    
وحددت له� جل�سه يوم االحد  املوافق 2018/3/25 ال�س�عة 10.00 �سب�ح�  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  ب�لق�عة 

ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر

   باإعادة الدعوى للمرافعة
   يف الدعوى 2017/194 منازعة ايجارية

اىل املدعي عليه:ك�ترين ان كوك اجلن�سية كندا
حيث ان املدعية:�سركة راأ�س اخليمة العق�رية �س.م.ع

�س�أن م�ج�ء  للمرافعة يف  الدعوى  اع�دة  العق�رية وااليج�رية  املن�زع�ت  الف�سل يف  حيث قررت جلنة 
يقت�سي  وعليه  ايج�رية.  من�زعة  رق���م:2017/194  الدعوى  يف  بجل�سة:2018/2/12  ال�س�در  بقراره� 
ح�سورك اإىل حمكمة راأ�س اخليمة ام�م جلنة الف�سل يف املن�زع�ت العق�رية وااليج�رية الدائرة الث�نية 
يوم االثنني املوافق 2018/2/19 م ال�س�عة اخل�م�سة ع�سرا وذلك لالإج�بة على الدعوى ، وتقدمي م� 
لديكم من بي�ن�ت ودفوع ويف ح�لة تخلفكم عن احل�سور اأو اإر�س�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله 

ف�إن جلنة الف�سل يف املن�زع�ت العق�رية وااليج�رية الث�نية �ستب��سر نظر الدعوى غي�بي� بحقكم.  
                اأمني ال�سر - عارف الأمريي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اعالن بالن�سر باحل�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

الدعوى رقم:2018/10 ا�ستئناف جتاري فرعي
امل�ست�أنفة فرعي�/�سركة دعفو�س للخدم�ت الفنية.

امل�ست�أنف �سده الث�ين فرعي�/فينود كوم�ر ب�دم�ن�به�ن فيدي�ن�ندان
ق���د اق����م���ت ع��ل��ي��ك ال���دع���وى رق����������م:2018/10 ا���س��ت��ئ��ن���ف جت�����ري ف��رع��ي راأ�����س 
االحد  ي���وم  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي  مم���  ���س��دك  اخل��ي��م��ة 
الوقت  يف  عنك  وكيل  ار���س���ل  او  �سب�ح�  الت��سعة  ال�س�عة  امل���واف���ق:2018/2/25 
املحدد وذلك لالج�بة على الدعوى وتقدمي م� لديك من بي�ن�ت ودفوع ويف ح�ل 

تخلفك عن احل�سور او ار�س�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد اعاله.  
                مدير اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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    يف الدعوى رقم 2017/3915    جتاري جزئي - دبي 

دبي  ان�/ليلي غ�من احلمريي خبريا حم��سبي� مكلف� من قبل مق�م حمكمة  ب�سفتي 
رق������م:2017/3915 جت�ري  ال��دع��وى  ب���ج��راء اخل��ربة احل�س�بية يف  امل��وق��رة  االبتدائية 
ذ.م.م  والزج�ج  M لالملنيوم  تربل  ال�س�دة:�سركة  دعوة  قررن�  قد  ف�نن�   - جزئي-دبي 
ب�سفته�:املدعي عليه� ب�لدعوى املذكورة ب�لرقم اعاله للح�سور اىل مقر مكتبن� بدبي 
ال�س�د�س  الط�بق   - الزرعوين  بن�ية   - التج�ري  ابوظبي  بنك  مق�بل   - الرقة  �س�رع   -
اخلمي�س  ي��وم  وذل���ك  ف����ك�������س:04-2517721   - ت:04-2517720   - رق����م:602  مكتب   -
املوافق:2018/2/22 ال�س�عة احل�دية ع�سر ون�س �سب�ح�:11:30�سب�ح� ويرجى منكم 

اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم عند ح�سوركم لالجتم�ع. 
 اخلبري احل�ضابي/ليلي غامن احلمريي       

 دعوة حل�سور لجتماع
خربه ح�سابيه
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    يف الق�سية رقم:2287 ل�سنة 2017 جتاري جزئي ابوظبي 

2017 جت�ري جزئي  ل�سنة  رق��م:2287  الق�سية  اليه:ر�سوان حممد �سرغ�م يف  املعلن 
ابوظبي بن�ء على تكليفن� من قبل حمكمة ابوظبي االبتدائية املوقرة العم�ل اخلربة 
ال�س�عة  امل���واف���ق:2018/2/27  الثالث�ء  ي��وم  فقد حددن�  اع��اله  ال��دع��وى  يف  امل�سرفية 
الفكر  مبكتب  وذل��ك  امل�سرفية  للخربة  االجتم�ع  لعقد  ظهرا  والن�سف  ع�سر  الث�نية 
املث�يل لال�ست�س�رات االدارية الك�ئن يف ابوظبي - �س�رع ف�طمة بن مب�رك )النجدة( - 
بج�نب بنك �ست�ندرد ت�س�رترد - مق�بل م�ست�سفى الراحة - برج الي��س�ت - الط�بق 03 
- �ست�نلي مكتب رقم 24 - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�سور االجتم�ع 

املذكور مع اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املتعلقة ب�لدعوى. 
 اخلبري امل�ضريف/اجمد دعا�ض
وزارة العدل - رقم القيد 519       

 دعوة حل�سور اجتماع
اخلربة امل�سريف
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          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم 2017/3623  جتاري جزئي
اعالن املدعي عليه بورود التقرير        

اىل املدعى عليه : 1- م�ري ج�ين ابري� بريانتي حيث ان املدعيه : بنك االحت�د الوطني 
اق�م عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيه�:

لذلك يقت�سي ح�سورك ام�م هذه املحكمة الدائرة اجلزئية املدنية التج�رية الرابعة 
الق�عة رقم:140 يف مت�م ال�س�عة الث�منة ون�سف من �سب�ح يوم االربع�ء:2018/2/22 
عن  تخلفكم�  ح�ل  ويف  بي�ن�ت  من  م�لديكم�  وتقدمي  الدعوى  على  لالج�بة  وذلك 
نظر  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  املحدد  الوقت  يف  عنكم�  وكيل  ار�س�ل  عدم  او  احل�سور 

الدعوى يف غي�بكم�. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/605  عقاري كلي
املدعي/1-  ان  مب�  االق���م��ة  حمل  جمهول  ن�سرتي  علي  /1-بهن�م  عليه  املدعي  اىل 
اأق�م عليك الدعوى  م�سرف االم�رات اال�سالمي �س.م.ع 2- م�سرف دبي �س.م.ع قد 
ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم� مببلغ وقدره )112.268.99( درهم والر�سوم 
الت�م  ال�����س��داد  املط�لبة وحتى  ت���ري��خ  م��ن   %9 وال��ف���ئ��دة  امل��ح���م���ة  وات��ع���ب  وامل�س�ريف 
ب�ال�س�فة اىل ف�سخ اتف�قية االج�رة املنتهية ب�لتملك املوؤرخة:2007/8/1 ومالحقه� 
وت�سليم العق�ر خ�لي� من ال�سواغل. وحددت له� جل�سة يوم االحد املوافق 2018/2/25 
ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   Ch1.B.8 ب�لق�عة  �س   9.30 ال�س�عة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على االأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4276  جتاري جزئي
مظهر  مل�لكه�/حممد   - الكهرب�ئية  للمق�والت  ال�س�م�ت  عليه/موؤ�س�سة  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/موؤ�س�سة  ان  مب�  االق�مة  حمل  جمهول  طح�ن  عبداحلميد  حممد   -2 تيزاين 
عبدالرحمن  عبداهلل  احل�ج  الدين  مل�لكه�/�سالح  واملك�ئن  للمعدات  الدولية  االم���رات 
�سريف وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� 
درهم   )151.250( وق��دره  مببلغ  والت�س�مم  ب�لت�س�من  عليه�  املدعي  ب���ل��زام  املط�لبة 
وال��ر���س��وم وامل�����س���ري��ف وات��ع���ب امل��ح���م���ة وال��ف���ئ��دة 9% م��ن ت���ري��خ اال���س��ت��ح��ق���ق وحتى 
�س  ال�س�عة:08.30    2018/2/25 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة  له�  وح��ددت  الت�م.  ال�سداد 
ب�لق�عة:ch1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3986  جتاري  جزئي 
ب�ن  نعلنكم  االق���م��ة  ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  دب��ي  ت���ريازو  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/17 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة 
ل�س�لح/ج�لك�سي للبول�سرتين ونظ�م التغليف �س.ذ.م.م ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي 
للمدعية مبلغ )اربعم�ئة الف و�سبعة وع�سرين درهم وثم�نني فل�س�( والف�ئدة الق�نونية 
بواقع 9% من ت�ريخ اال�ستحق�ق احل��سل يف:2017/8/24 وحتى مت�م ال�سداد والزمته� 
ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال 
لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /غ��الم ر�سول  فقد 
بنغالد�س   ، اح���م���د  ب����ي����ر 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )AF7945228( رقم 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �سرطة او 

�سف�رة بنغالد�س 

فقدان جواز �سفر
اجلن�سية  ب�ك�ست�ين   ، �سمر جول  /عتيق  املدعو  فقد 

- جواز �سفره رقم )1463973AA(  من يجده 

عليه االت�س�ل بتليفون رقم 050/6101315 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /�سدف عنربمي 
ب����ك�������س���ت����ين   ، ج�����ي�����الين 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )8702272AG( رقم
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �سرطة او 

�سف�رة ب�ك�ست�ن 

العدد 12253 بتاريخ 2018/2/18   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/547  اأمر اأداء
رائد  وميثله�  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق���والت  ال��ن������س��رة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/حممد  ان  مب�  االق�مة  حمل  جمهول  الغزو  م�سطفى  حممود 

نزار زغيب .
االبتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )122700( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت����ري���خ:2018/1/9 
للمدعي والر�سوم وامل�س�ريف .  ولكم احلق يف التظلم من االأمر خالل 

15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12253 بتاريخ 2018/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3048 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  النعيمي  ح���رب  عبيد  ح���رب  �سده/1-مب�رك  املنفذ  اىل 
االق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ذافد اأندري جي�ن يل جويون وميثله:روؤي� 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  العو�سي  حممد  ع��ب��داهلل 
اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )163246( دره����م  اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
اأيه اأي بي تي الإدارة احلقوق وامللكي�ت الفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم: 102933
ب��س��م: �س. ك�المو�س هولدينغز، ال ال �سي.  

املتحدة  ال���والي����ت   ،60563 ال  اأي  ن���ب��رف��ي��ل��ي،  ك�����ورت،  ك���الم��و���س   2020 وع���ن���وان���ه:  
االأمريكية.

وامل�سجلة حتت رقم : )108285(     بت�ريخ:  24/ 10 /2010م
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�ستظل 

احلم�ية يف :    19/   11  /  2017  وحتى ت�ريخ :   19 /  11  / 2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  18  فرباير  2018 العدد 12253

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ امل�لك كي.كي.كي انرتن��سون�ل �س م ح
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية: 

املودعة حتت رقم: 277695       بت�ريخ : 06/08/2017م
ت�ريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

ب��س��م: كي.كي.كي انرتن��سون�ل �س م ح.
وعنوانة : عجم�ن مكتب رقم اي 12211 اي، منطقة عجم�ن احلرة، االم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
وقود  ذل��ك  مب���يف   ( وق��ود  الغب�ر،  وتثبيت  وترطيب  امت�س��س  مركب�ت  مزلق�ت،  �سن�عية،  و�سحوم  زي��وت 

املحرك�ت ( ومواد اإ�س�ءة، �سموع وفت�ئل لالإ�س�ءة. 
الواقعة يف الفئة 04.

االأعلى  ب�لالتينية ب�سكل مميز مرتني يف  INDOLUBE مكتوبة  الكلمة  العالمة : عب�رة عن  و�سف 
والعالمة  مميز  بخط  مكتوبة  االأدن���ى  يف  و  زي��ت  قطرة  �سكل  على  االو���س��ط  وحرفه�  بي�سوي  �سكل  �سمن 

ب�الأبي�س واالأ�سود كم� هو مو�سح ب�ل�سكل املرفق.
اال�س��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�س�د  اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   

الأحد  18  فرباير  2018 العدد 12253
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأمل عبد  ا�ستقبلت مع�يل الدكتورة 
اهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني 
االحت�دي يف مقر املجل�س ب�أبوظبي، 
�سع�دة  برئ��سة  املتحدة  اململكة  وفد 
ال�سداقة  رئي�س جلنة  ديفيد جونز 
-االم�راتية  الربيط�نية  الربمل�نية 

يف الربمل�ن الربيط�ين.
مع�يل  رح����ب����ت  ال���ل���ق����ء  ب����داي����ة  يف 
ب�لوفد  ال��ق��ب��ي�����س��ي  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة 
الزائر موؤكدة على اأهمية العالق�ت 
ال���ث���ن����ئ���ي���ة ب����ني ب���ري���ط����ن���ي���� ودول�����ة 
امل��ت��ح��دة التي  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������رات 
متتد بعالق�ت ت�ريخية واقت�س�دية 
ال�سنني،  م��ر  على  مم��ت��دة  وثق�فية 
العالق�ت،  ه���ذه  م��ت���ن��ة  ي��وؤك��د  مم��� 
واأن��ه��� دائ��م��ة ال��ت��ط��ور وه���ذا يعك�س 
مدى التن�سيق املتب�دل بني اجل�نبني 
يف املح�فل االإقليمية والدولية جت�ه 
الق�س�ي� ذات االهتم�م امل�سرتك مب� 

يخدم م�سلحة البلدين.
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق���ء  خ����الل   وج����رى 
ع�����الق������ت ال���������س����داق����ة ب�����ني دول�����ة 
واململكة  املتحدة  العربية  االم����رات 
تفعيل  ���س��ب��ل  وم��ن���ق�����س��ة  امل���ت���ح���دة 
ال�����ع�����الق������ت ال����ربمل�����ن����ي����ة وت����ب�����دل 
وتعزيز  وال��������زي���������رات،  اخل���������ربات 
خمتلف  ح��ي���ل  وال��ت�����س���ور  التن�سيق 
ال����ق���������س�����ي����� خ�������الل امل���������س�����رك����ة يف 
الدولية،  ال���ربمل����ن���ي���ة  ال��ف��ع���ل��ي���ت 
البلدين  حكومتي  ت��وج��ه���ت  ودع���م 
يف  التع�ون  تفعيل  على  وحر�سهم� 
مك�فحة  وج���ه���ود   ، امل���ج����الت  ك���ف��ة 
واال�ستف�دة  وال���ت���ط���رف،  االإره�������ب 
مم� يحظى به البلدان من عالق�ت 
الع�مل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ع  م��ت��م��ي��زة 
يف  ال��دول��ي��ة  واملنظم�ت  واملوؤ�س�س�ت 
واالأمن  ال�سالم  حتقيق  على  العمل 
والع�مل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  واال���س��ت��ق��رار 
وتقدمي  ب����ل���الج���ئ���ني  وااله����ت����م�����م 
والتنموية،  االن�����س���ن��ي��ة  امل�����س���ع��دات 
الدبلوم��سية  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ن  ف�����س��ال 
التن�سيق  يف  ودوره���������  ال���ربمل����ن���ي���ة 
ب���ني �سعبي  وال��ت��وا���س��ل  وال��ت�����س���ور 

البلدين ال�سديقني.
اأمل  ال��دك��ت��ورة  مع�يل  اطلعت  فيم� 
على  ال��ربي��ط���ين  ال��وف��د  القبي�سي 
ت���ط���ور امل�����س��رية ال��ربمل���ن��ي��ة وروؤي�����ة 
القي�دة لتمكني املجل�س من مم�ر�سة 
تنفيذا  ال��د���س��ت��وري��ة  اخ��ت�����س������س���ت��ه 
اأعلنه  ال����ذي  ال�����س��ي������س��ي  ل��ل��ربن���م��ج 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س���ح��ب 
زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ع�م 2005م، وتوجه�ت الدولة 
والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف 

االأمن  حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه���  ل���ه، 
املنطقة  يف  واال���س��ت��ق��رار  وال�����س��الم 

والع�مل.
وا�ستعر�ست بنود “اإعالن اأبوظبي” 
الع�ملية  القمة  خت�م  يف  �سدر  ال��ذي 
ل��رئ��ي�����س���ت ال���ربمل����ن����ت واأك������د على 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  الرتكيز  اأهمية 
امل�ستقبلية  ال���ت���غ���ي���ريات  وت��ق��ي��ي��م 
واالجت����ه����ت ال��ع���مل��ي��ة وت���أث��ريه��� يف 
ا�ستثم�ر  بهدف  وذل��ك  الب�سر،  حي�ة 
الربمل�ن�ت يف  الفر�س وح�سد جهود 
للتحدي�ت، من  ن�جعة  ايج�د حلول 
خالل تع�طيه مع التوجه�ت الع�ملية 
اأبوظبي  اإع����الن  اأن  واأك�����دت  ك���ف��ة. 
ط�لب بو�سع رف�هية و�سالم �سعوبن� 
وازده�����ره����� واحل���ف����ظ ع��ل��ى تك�مل 
والب�سرية  كوكبن�  من  كل  و�سالمة 
اال�سرتاتيجية  االأه����داف  �سلب  يف 
ال��ربمل���ن��ي��ة ل��دي��ن���، وج��ع��ل��ه��� حمور 

اأ�س��سي جلهود التنمية.
�سع�دة  ال��ل��ق���ء  ح�سر  ال��ل��ق���ء  ح�سر 
���س��ع��ي��د املطوع  ال���دك���ت���ور  ك���ل م����ن: 
اجل��سم  وعلي�ء  �سليم�ن،  ب��ن  وع��زا 
وف��ي�����س��ل ال��ذب���ح��ي و���س��ع���دة احمد 
الع�م  االأم�������ني  ال���ظ����ه���ري  ���س��ب��ي��ب 
ح�مد  �سليم�ن  و���س��ع���دة  للمجل�س. 
لدى  الدولة  �سفري  امل��زروع��ي  �س�مل 

اململكة املتحدة
واأك����������دت م����ع�����يل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
الوفد  زي���������رة  اأه���م���ي���ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
الربيط�ين لدوره� يف تعزيز التع�ون 
وتفعيل  اخلربات  وتب�دل  والتن�سيق 
اآلي�ت العمل امل�سرتك بني الربمل�نني 

ومتكنهم من االطالع على اجلهود 
التي تبذله� دولة االم�رات  الكبرية 
واالإقليمي  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وي  ع��ل��ي 
جم������ل  يف  وخ������������س�����ة  وال���������������دويل 
الدولة  وروؤي��ة  االإن�س�نية  امل�س�عدات 
والتخطيط  امل�ستقبل  ال�ست�سراف 
االم����رات  دول���ة  وت��وج��ه  للم�ستقبل 
الدوليني  وال�سلم  االم��ن  تعزيز  يف 
االو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  خ��سة 
وق�لت اأن هذه الزي�رة متثل اإ�س�فة 
ت�سهده  مل�  حقيقية  وترجمة  نوعية 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن���ئ��ي��ة  ال��ع��الق���ت 
وتقدم  ت����ط����ور  م����ن  ال�������س���دي���ق���ني، 
وم���� حت��ظ��ى ب���ه م���ن اه��ت��م���م ودعم 
البلدين،  قي�دتي  قبل  من  ومت�بعة 
م�سددة على اأهمية ا�ستمرار التع�ون 
ال�سعد  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  امل�������س���رتك 
واالقت�س�دية  والربمل�نية  ال�سي��سية 

والثق�فية واالإن�س�نية.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع���يل  واأك���دت 
على اأهمية تعزيز وتطوير عالق�ت 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ب����ني  ال����ت����ع�����ون 
الربيط�ين  وال����ربمل�����ن  االحت��������دي 
وتنميته� من خالل تب�دل الزي�رات 
وامل��واق��ف يف �سوء  ال���روؤى  وتقريب 
ال���ع���الق����ت امل���ت���م���ي���زة امل��ب��ن��ي��ة على 
املتب�دل  االح��رتام  من  متينة  اأ�س�س 
وال�����ع�����الق������ت ال����ت����ي ت����رب����ط دول�����ة 
واململكة  املتحدة  العربية  االإم����رات 
املتحدة يف �ستى املج�الت، مب� يخدم 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
زي�رة  نت�ئج  مع�ليه�  وا�ستعر�ست 
وف����د امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت������دي 

م�ر�س    ���س��ه��ر  يف  امل��ت��ح��دة  للمملكة 
رئي�سي  وم��ق���ب��ل��ة  امل��������س���ي،  ال���ع����م 
واأع�س�ء جمل�سي اللوردات والعموم، 
الربمل�نية  ال��ع��الق���ت  تعزيز  ب��ه��دف 

بني البلدين.
عن  احلديث  اإىل  اجل�نب�ن  وتطرق 
الق�س�ي� االإقليمية والدولية وبحث� 
اآخر امل�ستجدات والتطورات الراهنة 
على ال�س�حتني االإقليمية والدولية، 
يف  ب���الأو���س���ع  يتعلق  م���  وخ�سو�س� 
ومن�ق�سة  ول��ي��ب��ي���،  وال��ي��م��ن  ���س��وري��� 
خطر التطرف واالإره���ب الذي ب�ت 
الع�مل  دول  خمتلف  ويهدد  ي�سرب 
ت��ع��زي��ز اجلهود  ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى  م���ع 
وجتفيف  م��ك���ف��ح��ت��ه  اإىل  ال��رام��ي��ة 

م�س�در ومن�بع متويله.
وتطرقت جل�سة املب�حث�ت اإىل روؤية 
وا�سرتاتيجي�ته�  االإم��������رات  دول����ة 
واالبتك�ر  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف 
وحر�س  االق���ت�������س����دي،  وال���ت���ن���وي���ع 
مواجهة  يف  ودوره����م�����  ال���دول���ت���ني 
االإره��������������ب وال�����ت�����ط�����رف وال����ف����ك����ر، 
وحر�سه� على تعزيز االأمن وال�سلم 
وال��ع���مل، وع��ل��ى عدم  املنطقة  ل��دى 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
وعدم  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ���س��ي���دة  وع��ل��ى 
التدخل يف �سوؤونه� الداخلية واإث�رة 
دول  م��ن  ع��دد  يف  الط�ئفية  الفتنة 

املنطقة بهدف تفكيك كي�ن�ته�.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع���يل  واأك���دت 
اأنه ال يوجد دولة مبن�أى عن خطر 
االإره�ب الذي يروع االآمنني ويهدد 
اأم���ن وا���س��ت��ق��رار ال���دول، واأن���ه يجب 

والعمل  الدولية  اجلهود  م�س�عفة 
التنظيم�ت  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى  م���ع���� 
االإره���ب��ي��ة واإف�����س���ل حم���والت��ه��� يف 
العمل  م��ن خ��الل  ال�����س��ب���ب،  جتنيد 
على ن�سر الوعي الع�م لدى ال�سب�ب 
التنظيم�ت  ت��ل��ك  ح��ق��ي��ق��ة  وك�����س��ف 
اأهمية  ع��ل��ى  م����وؤك����دة  االإره�����ب����ي����ة. 
الربمل�نيون  ي��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي  ال������دور 
يف ال��ق�����س���ء ع��ل��ى االإره���������ب ال���ذي 
الدوليني،  وال�����س��ل��م  االأم�����ن  ي���ه���دد 
ت�سدد  االم����رات  دول��ة  اأن  اإىل  الفتة 
ال��ت��ع���ون الدويل  اأه��م��ي��ة  دوم���� على 
من  االإره�بية  للجم�ع�ت  للت�سدي 
لنبذ  وا���س��ح��ة  ا�سرتاتيجية  خ��الل 
للحدود  الع�بر  والتطرف  االإره����ب 
ملواجهة  ال��دول��ة  جهود  م�ستعر�سة 
ب�إن�س�ء  امل���ت���ط���رف  ال�������س����ل  ال��ف��ك��ر 

مركزي �سواب وهداية. 
وجددت الت�أكيد على اأن االإ�سالم له 
ب�ل�سالم  ي��ن���دي  وه��و  واح��د  مفهوم 
االإن�س�نية  واح���������رتام  وامل���������س�����واة 
جمع�ء، واأن مفهوم ال�سع�دة ومب�دئ 
ه��ي خري  تنت�سر  ع��ن��دم���  ال��ت�����س���م��ح 
�س�من للمجتمع ولالأجي�ل الق�دمة 
ل��ت��ح�����س��ي��ن��ه��� م����ن اأي�������ة حم�������والت 
واأمنه�  ا����س���ت���ق���راره����  ال����س���ت���ه���داف 

وازده�ره�.
القبي�سي  الدكتورة  مع�يل  وق�لت    
ج�ء  اليمن  يف  العربي  التح�لف  اأن 
ال�سرعية  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ر���س 
الدولية وبن�ء على مطلب احلكومة 
اأن دولة  اليمنية، م�سيفة  ال�سرعية 
االإن�س�ين  ب���ل��ب��ع��د  ت��ه��ت��م  االإم�������رات 

ال��ي��م��ن وتعترب  واإع������دة االأع���م����ر يف 
اليمن  يف  للم�س�عدات  م���ن��ح  اأك���رب 
وت�س�هم ب�سكل ف�عل يف عملية اإع�دة 
املعنوي  الدعم  كل  وتقدمي  االإعم�ر 
وحم�ية  االأم�����ن  ال���س��ت��ت��ب���ب  اأي�����س��� 
دور  اأن  ع��ل��ى  ...م����وؤك����دة  امل��دن��ي��ني. 
االإم�������رات االإن�����س���ين يف ال��ي��م��ن هو 
التزامه� احل�����س���ري على  م��ن  ج��زء 

ال�سعيد االإن�س�ين ع�ملي�ً.
وتطرق اللق�ء اإىل دور دولة االم�رات 
الع�مل  يف  ال��الج��ئ��ني  م�����س���ع��دة  يف 
عموم�ً والالجئني ال�سوريني ب�سكل 
خ��س، واأكدت مع�يل رئي�سة املجل�س 
ال�س�أن  ه���ذا  االحت������دي يف  ال��وط��ن��ي 
على اأن دولة االم�رات هي اأكرب م�نح 
للم�س�عدات االإن�س�نية على امل�ستوى 
اأن  اإىل  مع�ليه�  واأ����س����رت  ال��ع���مل��ي، 
دولة االإم�رات اأعلنت عن ا�ستقب�له� 
�سورية يف غ�سون  األ��ف ع�ئلة  ل�15 
م�س�ركة  املقبلة  اخلم�س  ال�����س��ن��وات 
الدولية  امل�سئولي�ت  حتمل  يف  منه� 
الالجئني  اأزم���ة  مبواجهة  املتعلقة 
ال�سوريني ف�سال عن جهود الدولة 
واالإغ���ث��ي��ة يف خميم�ت  االإن�����س���ن��ي��ة 

الالجئني يف االأردن واليون�ن.
 وتطرقت مع�يل الدكتورة القبي�سي 
اإىل ق�سية اجلزر االم�راتية الثالث 
ال�سغرى،  طنب  ال��ك��ربى،  “طنب 
اأبو مو�سى” املحتلة من قبل ايران، 
االإم�رات  امل�سروعة لدولة  واملط�لب 
ب�مل�س�عي  ���س��واء  الق�سية  ه��ذه  بحل 
حمكمة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  ال�����س��ل��م��ي��ة 

العدل الدولية.

����س���ع����دة ديفيد  ت���ق���دم  وم����ن ج��ه��ت��ه 
ب�لتهنئة  ال����وف����د  رئ���ي�������س  ج����ون����ز  
القبي�سي  اأم�����ل  ال���دك���ت���ورة  مل���ع����يل 
رئي�س�  ب����الإج���م����ع  ان��ت��خ���ب��ه���  ع��ل��ي 
الربمل�نية  اال�ست�س�رية  للمجموعة 
املعنية  امل�����س��ت��وي  رف��ي��ع��ة  ال���دول���ي���ة 
مب���ك����ف���ح���ة االإره�������������ب وال���ت���ط���رف 
واإ�سه�م�ته�  مع�ليه�  دور  ...مثمن� 
ال�سعيدين  على  املتميزة  الربمل�نية 
االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل وخ������س��ة يف م� 
ي��خ�����س جم�����ل م��ك���ف��ح��ة االإره�������ب 
وال��ت��ط��رف ور���س��ي��ده��� احل���ف��ل من 
ال���ع���م���ل ال����������دوؤوب ب����الإ����س����ف���ة ايل 
واالإجن����زات  واال�سه�م�ت  اخل���ربات 
ال�سعد  ع����ل����ى  ح���ق���ق���ت���ه����  ال�����ت�����ي 
والدولية،  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
دعم  يف  ودوره����  ا�سه�م�ته�  وكذلك 
ال��ع��الق���ت ال��ربمل���ن��ي��ة ب��ني خمتلف  
دور  تعزيز  يف  وا�سه�م�ته�  ال���دول   
الدبلوم��سية الربمل�نية يف العالق�ت 

االإقليمية والدولية.   
كم� اك��د ال��وف��د ح��ر���س ب���الده على 
االم�رات  دول��ة  مع  العالق�ت  تعزيز 
البلدين  م�������س���ل���ح���ة  ي����خ����دم  مب������ 
دولة  اأن  ايل  م�����س��ريا  ال�����س��دي��ق��ني. 
االم�رات  تعترب من�رة لالأخرين من 
واالإجن�زات  والتطور  التقدم  حيث 
ال���ت���ي متكنت  ال���ك���ب���رية  ال��ت��ن��م��وي��ة 
يف  حتقيقه�  م��ن  العربية  االإم�����رات 
خمتلف املج�الت، وا�ستط�عت  العمل 
عليه�  يف كل املج�الت واب��رزه��� من 
خالل العمل احلكومي الدين�ميكي 
امل�سرق حتت قي�دة   �س�حب ال�سمو 

نهي�ن  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
“حفظه اهلل” واأخيه  رئي�س الدولة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س���ح��ب 
را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح���ك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سمو  و����س����ح���ب  اهلل”،  “رع�ه 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سح�ب 
ال�سمو اأع�س�ء املجل�س االأعلى حك�م 

االإم�رات.
ت��ع��رف��وا خالل  اأن��ه��م  اإىل  واأ�����س�����روا 
امل�ستوى  ع���ل���ى  ل���ل���دول���ة  زي����رت���ه���م 
ال��دول��ة من  ت�سهده  ال���ذي  ال��رف��ي��ع 
لكل  واالأم������ن  وال��ت�����س���م��ح  التع�ي�س 

من يعي�س على اأر�سه�. 
واأك���د اأع�����س���ء ال��وف��د احل��ر���س على 
التع�ون  ع��الق���ت  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز 
امل�����������س�����رتك وحت����ق����ي����ق ال���������س����راك����ة 
االإم�����رات  دول���ة  م��ع  اال�سرتاتيجية 
يف امل����ج�����الت ك�����ف����ة، خ�����س��و���س��� يف 
واالقت�س�دية  اال�ستثم�رية  املج�الت 
اأهمية  اإىل  م�سريين  وال�����س��ي���ح��ي��ة، 
ت����ب�����دل ال�����زي������رات ال���ربمل����ن���ي���ة بني 
تع�ون  اأج������ل خ���ل���ق  م����ن  اجل����ن���ب���ني 
وتوحيد  ال���روؤى  وتن�سيق  م�سرتك 
االإره�ب  مك�فحة  جم�ل  يف  اجلهود 

ودعم الق�س�ي� الدولية امل�سرتكة.
�سواب  مركز  دور  ب�أهمية  واأ���س���دوا 
وم��رك��ز ه��داي��ة يف حم���رب��ة االإره�ب 
والق�س�ء على االره���ب االلكرتوين 
االره�بية  امل��ج��م��وع���ت  وم��ك���ف��ح��ة 

ودح�س �سع�رتهم.

الوفد الربملاين الربيطاين ي�ضيد بدور وبجهود الإمارات يف مواجهة الإرهاب والتطرف
اجلانبان ي�ضددان على اأهمية العالقات الربملانية يف تعزيز التوا�ضل وال�ضراكة بني ال�ضعبني وتعزيز التن�ضيق والت�ضاور حيال خمتلف الق�ضايا 

•• الفجرية -وام:

ال�����س��رق��ي ويل  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��د  ال�سيخ حم��م��د  �سمو  ح�سر 
اأق�مه� �سليم�ن ح�سن اخلدمي  التي  الغداء  عهد الفجرية م�أدبة 
مبن��سبة زف�ف جنله هيثم. كم� ح�سر امل�أدبة التي اأقيمت يف �س�لة 
مودة لالأفراح بدب� الفجرية ال�سيخ املهند�س حممد بن حمد بن 
ب�لفجرية  االل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة  دائ���رة  رئي�س  ال�سرقي  �سيف 
وال�سيخ اأحمد بن حمد بن �سيف ال�سرقي و�سع�دة �س�مل الزحمي 

مدير مكتب ويل عهد الفجرية وعدد من امل�سوؤولني واملدعوين.

•• دبي-وام:

ق���دم �سمو ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم ن�ئب ح�كم دبي واجب العزاء يف وف�ة املرحوم 
وق�م  ال��ق��م��زي.  ال�سريي  عو�س  ب��ن  �سلط�ن  عو�س 
�سموه ام�س بزي�رة جمل�س عزاء املغفور له ب�إذن اهلل 
اإذ قدم �س�دق عزائه  تع�ىل يف منطقة مزهر يف دبي 
راجي�  الفقيد..  واأجن���ل وذوي  اأ�سق�ء  وموا�س�ته اىل 
ومغفرته  رحمته  ب��وا���س��ع  يتغمده  ان  وج��ل  ع��ز  اهلل 

وي�سكنه ف�سيح جن�ته..  اإن� هلل واإن� اليع راجعون..

ويل عهد الفجرية يح�سر 
حفل زف�ف مواطن

ن�ئب ح�كم دبي يقدم واجب العزاء يف وف�ة عو�س ال�سريي القمزي

•• ال�شارقة-وام:

ك�سفت هيئة كهرب�ء ومي�ه ال�س�رقة 
�سمن م�س�ركته� يف معر�س “�سهر 
اإم�������رة  يف  لالبتك�ر”  االإم�����������رات 
املتنقل  ال�س�رقة عن مركز االبداع 
ثق�فة  ن�����س��ر  اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي 
ب�سكل  للجمهور  البيئية  ا�ستدامة 
ع�������م وامل���خ���ت�������س���ني واخل����������رباء يف 
حيث  خ��س  ب�سكل  الط�قة  جم���ل 
ي�سم املركز 5 اق�س�م ت�سمل املب�ين 
واملوا�سالت  الذكية  واملدن  الذكية 
والط�قة  واال����س���ت���دام���ة  وال���ن���ق���ل 
املتجددة واملي�ه واع�دة ا�ستخدامه� 

وبنك املعلوم�ت وال�سبك�ت.
االبتك�ر  ����س����ح���ن���ة  ع����ر�����س  وي����ت����م 
و�سركة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب����ني  ب����ل���ت���ع����ون 
م�س�ركة  وت�سمل  الع�ملية  �سن�يدر 
وفع�لي�ت  م�����س��روع���ت   5 ال��ه��ي��ئ��ة 
ابتكره�  ومتميزة  ج��دي��دة  اأخ���رى 
ون���ف���ذه���� م��وظ��ف��و ال��ه��ي��ئ��ة وف���رق 
العمل وذلك موا�سلة لنهج الهيئة 
وتعزيزاً  االبتك�ر  ثق�فة  ت�سجيع  يف 
مبنظومة  االرت���ق����ء  يف  جل��ه��وده��� 

العمل من خالل اأفك�ر جديدة.

ال��دك��ت��ور املهند�س  ���س��ع���دة  واأو���س��ح 
كهرب�ء  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ل��ي��م  را���س��د 
املب�درات  تبني  اأن  ال�س�رقة  وم��ي���ه 
االإبداعية وتطبيقه� يف الهيئة ي�أتي 
ال�سمو  �س�حب  لتوجيه�ت  تنفيذاً 
�سلط�ن بن حممد  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق������س��م��ي 
ح�كم ال�س�رقة الرامية اإىل حتقيق 

االبتك�ر  ع��ل��ى  واالع���ت���م����د  ال��ت��م��ي��ز 
ت����ق����دمي اخل����دم�����ت  واالب�����������داع يف 
احلكومية وامل�س�ركة املجتمعية مع 
واحلكومية  اخل��سة  اجله�ت  ك�فة 
ك�فة  يف  املواهب  وتنمية  واكت�س�ف 

املج�الت.
اجلديدة  الهيكلة  اأن  اإىل  وا����س����ر 
ق�����س��م��� خمت�س�  ت�����س��م��ن��ت  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

لالإبداع لتلقي االأفك�ر واملقرتح�ت 
ودرا���س��ت��ه��� وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د منه� 
ل��ت��ي�����س��ري االإج���������������راءات وت���ق���دمي 
للم�سرتكني  اخل����دم�����ت  اأف�������س���ل 
وتطوير  التن�ف�سية  القدرة  وزي���دة 
الهيئة  اأن  واأك����د  ال��ع��م��ل.  جم����الت 
حت���ر����س ع��ل��ى ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة عمل 
ج�ذبة وم�سجعة لالإبداع واالبتك�ر 

واملبدعني  امل��ت��م��ي��زي��ن  واك��ت�����س���ف 
وت�سجيعهم  م��ه���رات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
اأفك�رهم ومقرتح�تهم  تنفيذ  على 
اإىل  وحتويله�  واملبتكرة  االإبداعية 
قوة ايج�بية ودافع للم�ستقبل حتى 
ت�سهم يف تعزيز مك�نة االإم�رات على 
اخلريطة الع�ملية يف جم�ل البحث 
اأن  اإىل  ..الفت�  واالإن�س�ين  العلمي 

نحو  ث�بته  ت�سعى بخطوات  الهيئة 
تبنى االأ�س�ليب احلديثة واملتطورة 
يف ���س��ت��ى امل���ج����الت مم��� ي�����س���ه��م يف 
للم�سرتكني  خ���دم����ت���ه����  ت���ق���دمي 

مبوا�سف�ت ع�ملية.
والفع�لي�ت  املب�درات  اأن  اإىل  واأ�س�ر 
�سمن  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ع���ر����س���ه����  ال����ت����ي 
لالبتك�ر  االإم�����رات  �سهر  فع�لي�ت 

الذي  املتنقل  االب��داع  ت�سمل مركز 
بهدف  م��رة  الأول  عنه  الك�سف  يتم 
توعية اجلمهور ب�أهمية اال�ستدامة 
اال�ستدامة  ب����أه���داف  وت��ع��ري��ف��ه��م 
اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  حتقيقه�  وك��ي��ف��ي��ة 
5 ف���ع����ل���ي����ت وم�������س���روع����ت  ع������دد 
الذكي  “امل�سروع  تت�سمن  مبتكرة 
لر�سد ت�سرب�ت املي�ه والذي ي�سمل 

املتطورة  االأج���ه���زة  اح����دث  ع��ر���س 
معدل  وقي��س  لتحليل  واملتك�ملة 
واال�ست�سع�ر  ال����ع�����ىل  ال�������س���غ���ط 
وجودة  ت�سرب�ت  مل��راق��ب��ة  ال�سوتي 
يف  الهيئة  من�سة  اىل  ا�س�فة  املي�ه 
�سهر االبتك�ر وعر�س اأحدث جه�ز 
للتحكم  متطورة  بح�س��س�ت  م��زود 
امل��ي���ه وال���ذي مت تعزيزه  ت��دف��ق  يف 
فريق  ق��ب��ل  م��ن  حتويلية  ب���أن��ظ��م��ة 
الت�سرب�ت غري  الهيئة للك�سف عن 
التدفق  حتليل  خ��الل  م��ن  املرئية 
التطبيق  اىل  اإ���س���ف��ة  وال��ك��م��ي���ت.. 
الذكي الذي �سممه ونفذه موظفو 
التي  االأط�����ف������ل  الأل����ع�����ب  ال��ه��ي��ئ��ة 
تر�سيد  جم���ل  يف  مه�راتهم  تنمي 
تعر�س  ك��م���  ال���ط����ق���ة  ا���س��ت��ه��الك 
ال��ه��ي��ئ��ة ج��ه��وده��� يف ا����س���دار كت�ب 
بطريقة  اال�ستهالك  تر�سيد  حول 

برايل لفئة املكفوفني.
ك��م��� ت��ق��دم ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب���ء و مي�ه 
ال�����س���رق��ة ن���دوت���ني ح���ول اخلطط 
الهيئة  يف  االبتك�رية  وامل�سروع�ت 
و�سيقدمهم�  االب��ت��ك���ر  وم�����س��رع���ت 
التميز  اإدارة  حممد عبداهلل مدير 

ب�لهيئة.

اأمل القبي�سي ت�ستقبل وفدا برمل�ني� بريط�ني� وتطلعه على امل�سرية الربمل�نية وتوجه�ت الدولة ل�ست�سراف امل�ستقبل وروؤيته� لتحقيق ال�سالم وال�ستقرار

كهربـــــ�ء ال�س�رقــــة تك�ســــف عـــن مركــــز الإبـــداع املتنقــل



الثالثاء   13   فبراير    2018  م   -   العـدد  12249  
Tuesday  13   February   2018  -  Issue No   12249عربي ودويل

1810

ت�يالنديون يخططون ملزيد من الحتج�ج�ت 

تركي� تنفي ا�ستخدام الأ�سلحة الكيم�وية يف عفرين 

•• بانكوك-رويرتز:

اإنهم  ام�س  ت�يالند  يف  للدميقراطية  موالون  ن�سط�ء  ق���ل 
ال��ع���م��ة رغم  امل��زي��د م��ن االح��ت��ج���ج���ت  ي��ع��ت��زم��ون تنظيم 
الع�سكرية  احلكومة  ملط�لبة  وذل��ك  ب�عتق�له�����م  التهديد 
ان��ت��خ���ب���ت ع���م��ة م��ق��ررة يف نوفمرب ت�سرين  ت���أج��ي��ل  ب��ع��دم 

الث�ين.
لكنه  االنتخ�ب�ت  ب���إج��راء  احل�كم  الع�سكري  املجل�س  ووع��د 
اأعق�ب انقالب  اأن توىل ال�سلطة يف  اأرج�أه� عدة مرات منذ 
ع�م 2014. واأحدث موعد حدده املجل�س لالنتخ�ب�ت هو 

نوفمرب ت�سرين الث�ين.

اأدخ��ل تغيريا على ق�نون  ال��ذي عينه اجلي�س  لكن الربمل�ن 
�سريج�أ  الت�سويت  اأن  يعني  مب�  امل��سي  ال�سهر  االنتخ�ب�ت 

على االأرجح اإىل مطلع 2019. 
واأث�ر االأمر احتج�ج�ت �سغرية من�ه�سة للمجل�س الع�سكري 
يف  م���ي  ت�سي�جن  ومدينة  ب�نكوك  يف  ب�النتخ�ب�ت  وتط�لب 

ال�سم�ل وخون ك�ين يف �سم�ل �سرق ت�يالند.
وق�ل ن�سط�ء يف جم�عة ا�سرتداد الدميقراطية اإنهم يرغبون 
ب�النتخ�ب�ت  للمط�لبة  امل��ظ���ه��رات  م��ن  �سل�سلة  تنظيم  يف 
رات�س��سيم�  ن�خون  اإقليم  االأح��د يف  غ��د   اعتب�را من  وذل��ك 
ب�سم�ل �سرق البالد على اأن يتبعه� احتج�ج يف ب�نكوك يوم 

ال�سبت.

واأعلن الن�سط�ء اأي�س� خطط� لتنظيم املزيد من االحتج�ج�ت 
يومي الع��سر و24 من م�ر�س اآذار ويف كل يوم �سبت خالل 
�سهر م�يو اأي�ر و�سوال اإىل ح�سد كبري ي�ستمر عدة اأي�م من 
الرابعة  ال��ذك��رى  الإح��ي���ء  نف�سه  ال�سهر  م��ن   22 اإىل   19

النقالب ع�م 2014.
الن�س�����ط�ء  م���������ن  وه�����و  روم،  راجن�س�������������يم�ن  وق��������ل 
ام�س  �سحفي  موؤمت�����ر  يف  ب���ل��دمي��ق��راط��ي��ة،  املط�لب�������ني 

ال�سبت ..
يف  يفكروا  حتى  الت�يالنديني  لكل  �س����هرا  م�يو  “�سنجعل   
االنتخ�ب���������ت ويفكروا يف الط�����رق التي يتع������ني على الب��������الد 

ال�سري فيه� للم�سي قدم�«.

•• وا�شنطن-رويرتز:

ح��ث��ت ال���والي����ت امل��ت��ح��دة م���ل��ي��زي��� ع��ل��ى ت��وف��ري حم�ية 
موؤقتة الأحد ع�سر �سخ�س� من م�سلمي الويغور الذين 

ت�سعى ال�سني اإىل ت�سلمهم.
م�ليزي�  دع��ت  اإنه�  االأمريكية  اخل�رجية  وزارة  وق�لت 
اإىل ال�سم�ح للمفو�سية ال�س�مية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
يف  اأحقيتهم  م��دى  لتحديد  ال��وي��غ��ور  بلق�ء  الالجئني 
احل�سول على حم�ية دولية وتوطينهم يف بلد ث�لث يف 

نه�ية االأمر. 
وك�ن هوؤالء االأ�سخ��س �سمن جمموعة موؤلفة من 20 
من الويغور من ال�سني الذين فروا من ت�يالند الع�م 

امل��سي.
وق�ل م�يكل ك�يف املتحدث ب��سم مكتب �سرق اآ�سي� بوزارة 
على  امل�ليزية  ال�سلط�ت  “نحث  االأمريكية  اخل�رجية 
من  الأي  موؤقتة  حم�ية  وتوفري  �سف�ف  حتقيق  اإج���راء 
اأو  لتعذيب  يتعر�سون  رمب���  الذين  االأ�سخ��س  ه��وؤالء 

ا�سطه�د اإذا ع�دوا رغم� عنهم«.
وك�ن اأحمد زاهد حميدي ن�ئب رئي�س الوزراء امل�ليزي 

قد ق�ل يوم ال�سبت امل��سي اإن م�ليزي� تلقت طلب� ر�سمي� 
من ال�سني بت�سليمه� هوؤالء الويغور.

ال�سرطة  واإن  الطلب  تدر�س  م�ليزي�  اإن  حميدي  وق�ل 
اأي فرد من هذه املجموعة ك�ن له  اإذا ك�ن  حتقق فيم� 

دور يف اأن�سطة اإره�بية.
ودعت منظمة هيومن رايت�س ووت�س م�ليزي� اإىل �سم�ن 
ع���دم ت��رح��ي��ل ه����وؤالء ال��وي��غ��ور ق�����س��را الأن��ه��م يواجهون 

“تهديدات موثوق� به� ب�ل�سجن والتعذيب«.
وتتهم ال�سني مت�سددين انف�س�ليني من اأقلية الويغور 
ب�لتخطيط ل�سن هجم�ت يف منطقة �سينجي�نغ ب�أق�سى 
�سينيني  على  البالد  يف  اأخ��رى  ومن�طق  ال�سني  غ��رب 

من اله�ن الذين ي�سكلون غ�لبية ال�سك�ن.
االإن�����س���ن يف  ب�نته�ك ح��ق��وق  ات��ه���م���ت  لل�سني  وت��وج��ه 
القيود  وت�سديد  الويغور  املعتقلني  وتعذيب  �سينجي�نغ 
وتنفي  وثق�فتهم.  الدينية  ل�سع�ئرهم  مم�ر�ستهم  على 
مئ�ت  فر  �سنوات  م��دى  وعلى  خم�لف�ت.  ارت��ك���ب  بكني 
ورمب� اآالف من الويغور من اال�سطراب�ت يف �سينجي�نغ 
�سرق  جنوب  ع��رب  تركي�  اإىل  خل�سة  ال�سفر  خ��الل  م��ن 

اآ�سي�.

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

ق�ل وزير الدف�ع االإثيوبي ام�س اإن ح�لة الطوارئ التي 
فر�سته� البالد بعد ا�ستق�لة رئي�س الوزراء ه�يلي مرمي 

دي�س�لني �ست�ستمر �ستة اأ�سهر.
واأ�س�ف لل�سحفيني “ال تزال هن�ك جيوب ينت�سر فيه� 
الثورية  الدميقراطية  اجلبهة  ائتالف  اتخذ  العنف. 

ال�سعبية االإثيوبية احل�كم قراره ب�الإجم�ع«.
واأ�س�ر وزير الدف�ع �سراج فقي�س� اإىل اأن ح�لة الطوارئ 
حتر�س  التي  واالإ���س��دارات  االحتج�ج�ت  حظر  ت�سمل 

على العنف.
ا�ستق�لته فج�أة يف خط�ب نقله  اأعلن  ك�ن ه�يلي مرمي 

اإنه يريد ت�سهيل اإجراء  التلفزيون يوم اخلمي�س ق�ئال 
املزيد من االإ�سالح�ت. واأفرجت اإثيوبي� عن اأكرث من 
�ستة اآالف �سجني �سي��سي منذ ين�ير ك�نون الث�ين بعد 
واأغلقت  ح������س��دة.  اح��ت��ج���ج���ت  يف  ب�مل�س�ركة  اته�مهم 

البالد �سجن� ق�ل ن�سط�ء اإنه �سهد مم�ر�س�ت تعذيب.
من�ه�سة  احتج�ج�ت  يف  ال�سجن�ء  من  الكثري  و���س���رك 
اأورومي�  مبنطقتي  و2016   2015 ع�مي  للحكومة 
واأمهرة وهم� اأكرث املن�طق ازدح�م� ب�ل�سك�ن يف البالد. 
مع�ر�سة  ب�سبب  االأم��ر  ب���دئ  يف  اال�سطراب�ت  واندلعت 
ات�سعت  لكنه�  اأب����ب����  اأدي�������س  ال��ع������س��م��ة  لتو�سيع  خ��ط��ة 
احلقوق  م��ن  ب���مل��زي��د  تط�لب  م��ظ���ه��رات  اإىل  لتتحول 

املدنية.

�سوري� ينتمون اإىل قوات ال�سرك�ت 
اخل������س��ة امل���وج���ودة يف ���س��وري��� من 

دون معرفة احلكومة الرو�سية. 
ب�أنه  “اأتالنتك”  تقرير  ويختتم 
ت��ق��دي��ر قوة  امل��ب���ل��غ��ة يف  ال مي��ك��ن 
يف  الن��سئة  اجل��دي��دة  الدين�مي�ت 
ت�سهده�  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  امل��رح��ل��ة 
�سوري� حيث تغريت املوازين مت�م�ً 
ويح�ول  ال�������س����ب���ق.  ال���و����س���ع  ع���ن 
الف�علون  االإقليميون  ال��الع��ب��ون 
وكذلك  ���س��وري���  م�ستقبل  ت�سكيل 
اأي�س�ً و�سع اخلطوط احلمر وفق�ً 
هذا  ي�ستمر  و���س��وف  مل�����س���حل��ه��م، 
االأمر خالل االأ�سهر املقبلة اأو رمب� 

ي�ستغرق �سنوات. 

ي�سري  ال��ه��ج��وم مم���  ب�سبب  ال��ع��ني 
اإىل اأنه ك�ن ب��ستخدام الغ�ز.

ال�سورية  العربية  الوك�لة  ونقلت 
م�ست�سفى  يف  طبيب  ع��ن  ل��الأن��ب���ء 
الق�سف الرتكي  اإن  بعفرين قوله 
�ستة  اإ����س����ب���ة  ت�����س��ب��ب يف  ل��ل��ق��ري��ة 
اأ���س��خ������س ب���خ��ت��ن���ق. ودع���ت االأمم 
ال�����س���د���س م��ن فرباير  امل��ت��ح��دة يف 
اإن�س�نية  ف��وري��ة  هدنة  اإىل  �سب�ط 
يف ���س��وري���. وم��ن��ذ ب��دء ال�����س��راع يف 
حم�ية  وح�����دات  اأق����م���ت   2011
من�طق  ث��الث  وح��ل��ف���وؤه���  ال�سعب 
ال�سم�ل  يف  الذاتي  ب�حلكم  تتمتع 
جم�ل  وات�سع  عفرين.  بينه�  م��ن 
ن���ف���وذ ال����وح����دات وح��ل��ف���ئ��ه��� بعد 
ان��ت��زاع��ه��� ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى اأرا�����س 
االإ�سالمية  ال���دول���ة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن 
على  امل��ت��ح��دة  ال��والي���ت  مب�س�عدة 
وا�سنطن  اع���رتا����س  م���ن  ال���رغ���م 
اخل��سة  االأك����������راد  خ���ط���ط  ع���ل���ى 
مع�ر�سة  وك��ذل��ك  ال��ذات��ي  ب�حلكم 
احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة. واأث�������ر دعم 
ال��والي���ت امل��ت��ح��دة ل��ق��وات يقوده� 
���س��وري��� غ�����س��ب تركي�  االأك������راد يف 
تهديدا  ال��ق��وات  ه��ذه  تعترب  ال��ت��ي 
اأمني� على حدوده�. وتعترب تركي� 
تنظيم�  ال�����س��ع��ب  ح��م���ي��ة  وح�����دات 
اإره���ب��ي��� وام���ت���دادا حل���زب العم�ل 
ي�سن  ال��ذي  املحظور  الكرد�ست�ين 
ع���م��� يف   30 م��ن��ذ  ح��رب��� م�سلحة 

االأرا�سي الرتكية.

•• وا�شنطن-وكاالت:

راأى ال�سح�يف كري�سن�ديف ك�المور 
االإ�سرائيلية يف  املق�تلة  اإ�سق�ط  اأن 
يف  خ��ط��رياً  ت�سعيداً  ميثل  �سوري� 
احلرب االأهلية ال�سورية؛ اإذ يعك�س 
خطورته�  ت��زداد  م�ستمرة  حقيقة 
ت�سعل  ال�����س��وري��ة  احل���رب  اأن  وه���ي 
ثالثة �سراع�ت دولية اأخرى على 

االأقل. 
ن�سرته  تقرير  يف  ك�المور،  ويلفت 
االأمريكية،  “اأتالنتيك”  جم��ل��ة 
القليلة  االأ���س���ب��ي��ع  خ���الل  يف  اأن����ه 
امل��سية وحده� ا�ستبكت تركي� مع 
ال�سوريني وه��ددت املدينة  االأك��راد 
ال���ت���ي ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��� ال���والي����ت 
اإ�سق�ط  كم� مت  �سوري�،  املتحدة يف 
ب��ع��د ق�سف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  م��ق���ت��ل��ة 
�سوري�، و�سدت  اإيرانية يف  اأه��داف 
القوات االأمريكية هجوم�ً من قبل 
مقتل  عن  اأ�سفر  الرو�س  املق�تلني 
ي�سل  اأن  عدد غري معروف ميكن 
اإىل املئ�ت ح�سبم� ت�سري التق�رير. 

ل ا�ضتقرار يف �ضوريا
وي�����س��ري ك���الم��ور اأن اأي�����ً م��ن تلك 
�سيء  اإىل  يتحول  قد  اال�ستب�ك�ت 
اأكرث خطورة، كم� اأنه� يف جممله� 
االأمل  انعدام  اأ�سب�ب  على  تنطوي 
�سوري�  اإىل  اال���س��ت��ق��رار  ع����ودة  يف 

�سريع� حتى بعد هزمية داع�س، بل 
اأن املرحلة املقبلة رمب� تكون اأ�سواأ. 
ال�سفري  ك���روك���ر،  ري�����ن  وب��ح�����س��ب 
ف�إن  �سوري�،  يف  ال�س�بق  االأمريكي 
وتركي�  االأك��������راد  ب���ني  ال���ت���وت���رات 
م�  والتوترات  املتحدة،  وال��والي���ت 
قد  واإ�سرائيل  و�سوري�  اإي���ران  بني 
و�سلت اإىل م�ستوى غري م�سبوق. 

وينوه ك�المور اأن هذه ال�سراع�ت 
ق��د ان��دل��ع��ت ف��ج���أة م���وؤخ���راً، ولكن 
ال���ظ���روف امل��الئ��م��ة ل��ه��� ك���ن��ت قد 
ب��داأت بعد وقت ق�سري من اندالع 
ب�س�ر  ن���ظ����م  ���س��د  االح���ت���ج����ج����ت 
ال���ت���ي حتولت  ����س���وري����  االأ�����س����د يف 
�سبع  منذ  ك�ملة  اأهلية  ح��رب  اإىل 
���س��ن��وات ت��ق��ري��ب���ً، وت���ورط���ت فيه� 
دول اأخ����رى. ف��ق��د ت��دخ��ل��ت اإي���ران 
ميلي�سي�ت  وك���ذل���ك   2011 يف 
ح���زب اهلل يف ل��ب��ن���ن وك���الء اإي���ران 
ال�سقوط  االأ���س��د من  نظ�م  الإن��ق���ذ 
االنهي�ر.  و���س��ك  على  ك���ن  اأن  بعد 
وب��داأت الوالي�ت املتحدة يف ق�سف 
ب�سوري�  وال��ق���ع��دة  داع�����س  م��واق��ع 
الرئي�س  ت��دخ��ل  ث���م   ،2014 يف 
ال����رو�����س����ي ف����الدمي����ري ب����وت����ني يف 
2015 حينم� ك�نت قب�سة االأ�سد 

على ال�سلطة يف خطر. 

هدف بوتني ال�ضرتاتيجي
األ��ي��ن��� ب��ول��ي���ك��وف���، زميلة  وت��ع��ت��رب 

ع��ل��ى حم�ربة  خ�����س��وم��ه���  وح���ت���ى 
داع�س، وب�لفعل يف نوفمرب امل��سي 
ح���د كبري  اإىل  داع�������س  ه��زمي��ة  مت 
يف ����س���وري����، ول��ك��ن ظ���ل االأ����س���د يف 
ال�سراع  اأط���راف  وب���داأت  ال�سلطة، 
ج��دي��د يف  �سي��سي  ح��ل  اإىل  ت��دع��و 
ال�سروط  من  اأي  وا�ستبع�د  �سوري� 
االأهلية  احل���رب  يف  ت�سببت  ال��ت��ي 
اخل�سوم�ت  اأو  االأول  امل���ق����م  يف 
هذه  ا�ستدامة  على  �س�عدت  التي 

احلرب.
ي��ع��ق��وب��ي���ن، كبرية  وت���ق���ول م��ن��ى 
وال�سرق  �سوري�  �سوؤون  م�ست�س�ري 
اأفريقي� يف معهد  االأو�سط و�سم�ل 
دخول  “مع  االأم���ري���ك���ي:  ال�����س��الم 
����س���وري���� م��رح��ل��ة خ���ط���رية واأك����رث 
امل�سلحة  اأ����س���ح����ب  ف������إن  ت��ق��ل��ب���ً، 
الرئي�سيني �سي�سعون اإىل ال�سيطرة 
و����س���م����ن حم�ية  االأرا�����س����ي  ع��ل��ى 

م�س�حلهم«. 

م�ضالح متعار�ضة
م�س�لح  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  وال���واق���ع 
يتع�ر�س  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  ال��الع��ب��ني 
مع بع�سه� البع�س ب�سكل اأ�س��سي، 
وه����ذا ي�����س��م��ن ان�����دالع امل���زي���د من 
ال�سراع�ت؛ اإذ �سوف ي�سعى االأ�سد 
على  �سلطته  وتو�سيع  توطيد  اإىل 
ال����ب����الد، و����س���ت���ح����ول ت��رك��ي��� عدم 
“�سبه  مبم�ر�سة  ل��الأك��راد  ال�سم�ح 

 •• بريوت-اأنقرة-رويرتز:

دب���ل���وم��������س���ي تركي  م�������س���در  ق������ل 
االأ�سلحة  ت�ستخدم  مل  اأن��ق��رة  اإن 
الكيم�وية قط يف عملي�ته� ب�سوري� 
وتراعي مت�م� املدنيني، وذلك بعد 
�سورية  ك���ردي���ة  ق����وات  ات��ه��م��ت  اأن 
واملر�سد ال�سوري حلقوق االإن�س�ن 
تركي� ب�سن هجوم ب�لغ�ز يف منطقة 

عفرين ال�سورية.
“هذه ات��ه���م���ت ال  وق�����ل امل�����س��در 
مل  تركي�  ال�سحة.  من  له�  اأ�س��س 

اخل�رجية  ال�����س��ي������س��ة  ب��رن���م��ج  يف 
ملوؤ�س�سة بروكينغز، اأن هدف بوتني 
نظ�م  تثبيت  ه��و  ���س��وري���  يف  االأول 
االأ�سد ودعمه، مب� يف ذلك ا�ستع�دة 
من  عليه�  ا�ستولت  التي  االأرا�سي 
قبل قوات داع�س واملع�ر�سة؛ حيث 
اال�سرتاتيجي  ب���وت���ني  ه����دف  اأن 
رو�سي�  م��ك���ن��ة  ت��ر���س��ي��خ  ي��ت��م��ث��ل يف 
كو�سيط قوي يف ال�سرق االأو�سط. 

ن��ف�����س��ه���، بح�سب  ال���ف���رتة  وخ����الل 
االأمريكيون  ك�ن  وبينم�  التقرير، 
برز  املع�ر�سة،  جم�ع�ت  يدعمون 
قت�لية  ق���وة  ب���ع��ت��ب���ره��م  االأك������راد 
ولكنهم  داع�س،  حم�ربة  يف  ف�علة 
وخوف  تهديد  م�سدر  ي��زال��ون  ال 
ب�لن�سبة اإىل تركي�. ورغم مع�ر�سة 
ف�إنه� ترى  االأ�سد،  االأخرية لنظ�م 
اأن االأكراد املتح�لفني مع الوالي�ت 
ولذلك  “اإره�بيون”،  امل��ت��ح��دة 
املع�ر�سة  ج��م���ع���ت  ت��رك��ي���  دع��م��ت 
االأخرى التي حت�رب نظ�م االأ�سد، 
مب� يف ذلك اجلم�ع�ت االإ�سالمية. 
اأم����� داع�����س االإره����ب���ي ف��ق��د احتل 
والعراق  ���س��وري���  ك��ب��رية يف  اأج����زاء 
حتمية  ظ��ل  ويف   .2014 خ���الل 
ال�سراع�ت  ب�تت  التنظيم  هزمية 
ب�لن�سبة  اأه���م���ي���ة  اأق�����ل  االأخ�������رى 
الف�علة  اجل��ه���ت  م��ن  العديد  اإىل 
�سوري�،  يف  امل����ت����ورط����ة  االأخ���������رى 
وركزت الوالي�ت املتحدة وحلف�وؤه� 

تف�دي الت�سعيد املحتمل. ويف ح�لة 
ال�سراع م� بني تركي� واالأكراد قد 
تكون التهديدات االأمريكية ردعت 
تركي� عن �سن هجوم اأكرث خطورة 
�سد االأكراد. ويف ح�لة ال�سراع بني 
اإيران واإ�سرائيل، اأ�س�ر اأحد امل�س�در 
من  غ��سبة  ه�تفية  مك�ملة  اأن  اإىل 
هجوم  �سن  دون  ح�لت  ق��د  رو�سي� 
اإيران  وك��الء  �سد  اأك��رب  اإ�سرائيلي 
ب�ل�سراع  يتعلق  م�  ويف  �سوري�،  يف 
املتحدة،  وال��والي���ت  رو�سي�  م� بني 
“االنك�ر  اإىل  ال���ل���ج���وء  مت  ف���ق���د 
مو�سكو  زعمت  حيث  الظ�هري” 
ال���ذي���ن  ال�����رو������س  امل���ق����ت���ل���ني  اأن 
واج����ه����وا ال����ق����وات االأم���ري���ك���ي���ة يف 

ويقول كروكر: “لقد جت�وز االأمر 
الك�ملة،  الفو�سى  مرحلة  ب�لفعل 
ال  اإذ  للغ�ية؛  خ��ط��رياً  �سيئ�ً  وب����ت 
مي��ك��ن ال��ت��ن��ب��وؤ مب��� ���س��ي��ح��دث، ويف 
هذه املرحلة على وجه التحديد، ال 
يرغب اأحد �سواء تركي� اأو الوالي�ت 
املتحدة اأو االأكراد اأو اإيران اأو حزب 
اهلل اأو رو�سي� اأو النظ�م ال�سوري يف 

اأن ي�سهد حرب�ً ك�ملة«. 

ت�ضعيد حمتمل 
وي�سري ك�المور اإىل اأن ال�سراع�ت 
تركي�  ب����ني  )اجل������ري�����ة  االأخ��������رية 
واإ�سرائيل،  واإي��������ران  واالأك����������راد، 
ورو�سي� واإي��ران( حت�ول حتى االآن 

ويف  ح���دوده����،  ع��ل��ى  اال�ستقالل” 
املق�بل �سوف يق�تل االأكراد حلم�ية 
وعالوة  اكت�سبوه�.  التي  االأرا�سي 
على ذلك، تريد اإيران جني مك��سب 
ونظ�م  ����س���وري����  يف  ا���س��ت��ث��م���رات��ه��� 
االأ�سد، وتع�ر�س اإ�سرائيل ب�سدة اأي 
وجود ع�سكري دائم الإيران وحزب 
اهلل على حدوده� يف جنوب �سوري�. 
اأم���� ال��والي���ت املتحدة ف��رتغ��ب يف 
�سم�ن عدم عودة داع�س من جديد 
عن  االأ�سد  تنحي  تف�سيل  واأعلنت 
ت�سعى  النقي�س  وع��ل��ى  ال�����س��ل��ط��ة، 
بق�ء  ع��ل��ى  احل���ف����ظ  اإىل  رو����س���ي���� 
كو�سيط  مك�نته�  وتوطيد  االأ���س��د 

قوة يف ال�سرق االأو�سط. 

ج�نب  اإىل  التنف�س  يف  مب�سكالت 
اأن��ه ك�ن  اأخ��رى ت�سري اإىل  اأعرا�س 

هجوم� ب�لغ�ز.
ال�������س���وري حلقوق  امل��ر���س��د  وق������ل 
ال���ق���وات  اإن  ل����روي����رتز  االإن���������س�����ن 
معه�  متح�لفة  وف�س�ئل  الرتكية 
امل�سلحة  ال�����س��وري��ة  امل��ع���ر���س��ة  م��ن 
ق�����س��ف��ت ال��ق��ري��ة ب��ق��ذائ��ف. ونقل 
امل��ر���س��د، وم���ق���ره ب��ري��ط���ن��ي���، عن 
اإن  م�س�در طبية يف عفرين قوله� 
�ستة اأ�سخ��س واجهوا �سعوب�ت يف 
التنف�س واأ�سيبوا ب�ت�س�ع يف حدقة 

وبداأت تركي� ال�سهر امل��سي هجوم� 
م��ن��ط��ق��ة عفرين  وب���ري���� يف  ج��وي��� 
ال���س��ت��ه��داف امل��ق���ت��ل��ني االأك������راد يف 
جبهة  بذلك  لتفتح  �سوري�  �سم�ل 
التي  ال�سورية  احل���رب  يف  ج��دي��دة 

ت�س�رك فيه� عدة اأطراف.
وق�ل برو�سك ح�سكة املتحدث ب��سم 
وحدات حم�ية ال�سعب لرويرتز اإن 
الق�سف الرتكي ا�ستهدف قرية يف 
املنطقة قرب احلدود  �سم�ل غرب 
الق�سف  اأن  واأ�����س�����ف  ال���رتك���ي���ة. 
اأ�سخ��س  �ستة  اإ���س���ب��ة  ع��ن  اأ���س��ف��ر 

كيم�وية.  اأ���س��ل��ح��ة  ق��ط  ت�ستخدم 
ن��راع��ي مت���م��� امل��دن��ي��ني يف عملية 

غ�سن الزيتون«.
ال�سعب  ح��م���ي��ة  وح�����دات  وذك�����رت 
الكردية ال�سورية واملر�سد ال�سوري 
ي�ستبه  �سن م�  اأن اجلي�س الرتكي 
اإ�س�بة  اإىل  اأدى  ب�لغ�ز  هجوم  اأن��ه 
عفرين  منطقة  يف  اأ�سخ��س  �ستة 

ال�سورية .
اأي�س�  ال���رتك���ي  امل�������س���در  وو����س���ف 
مدنيني  �ستة  ب�إ�س�بة  االت��ه���م���ت 

ب�لدع�ية ال�سوداء.

ل ميكن التنبوؤ مبا �ضوف يحدث 

حرب �سوري� ت�سعل ثالثة حروب اأخرى

•• ميونخ-اأ ف ب:

دعت رئي�سة الوزراء الربيط�نية ترييزا م�ي ام�س للتو�سل 
االأم��ن��ي م��ع االحت�د  ال��ت��ع���ون  ات��ف���ق على  اإىل  ب�سكل ع���ج��ل 
اأن االأم��ر ي�سكل م�س�ألة  االأوروب��ي بعد بريك�ست حمذرة من 

حي�ة اأو موت ب�لن�سبة لكثري من املواطنني.
ب�أنه  اأق��رت م���ي  اأم���م موؤمتر االأم��ن يف ميونخ،  ويف خط�ب 
ال ي��وج��د يف ال��وق��ت احل��سر ات��ف���ق ب��ني االحت����د االأوروب���ي 
عالقتن�  وام��ت��داد  عمق  ع��ن  مت�م��  يعرب  ث�لث�����ة  دول��ة  واأي 

الق�ئمة.
لكنه� ق�ل�����ت انه� ال ترى �سبب�ً مينع الطرفني من التو�سل 
عميق���ة  اأم��ن��ي��ة  “�س����راكة  الإق���م��������ة  عملي�������ة  ط���رق  اإىل 

ومميزة«.
ونبهت  ال�س�أن«.  بهذا  املن�ق�س�ت  ت�أخري  “ال ميكنن�  واأ�س�فت 
االأوروبيني من تقدمي امللف�ت ال�سي��سية على تلك املرتبطة 

ب�لتع�ون �سد اجلرمية واالإره�ب.
ج�ن-كلود  االأوروبية  املفو�سية  رئي�س  �سم  جلمهور  وق�لت 

يعيق  ب����أن  ي�سمح  اأن  من�  الأي  يتيح  وق��ت  لي�س  ه��ذا  يونكر 
ال�سرك�ء  بني  تن�ف�س  مواطنين�  اأم��ن  ويهدد  بينن�  التع�ون 

وقيود موؤ�س�س�تية اأو اأيديولوجي�ت متجذرة.
اأمني  ات��ف���ق  اإىل  اأن��ه يف ح���ل مل يتم التو�سل  وح���ذرت م��ن 
اآذار  يف  التكتل  م��ن  ر�سمي�  ل��ن��دن  تن�سحب  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
م�ر�س 2019، �ستتوقف عملي�ت ت�سليم املوقوفني ال�سريعة 

مبوجب مذكرات االعتق�ل االأوروبية.
ال�سرطة  بريط�ني� ج��زءا من  تعد  اأن��ه يف ح���ل مل  واأ�س�فت 
املعلوم�ت  �سيعرقل م�س�ركة  ف���إن ذلك  ي��وروب��ول،  االأوروب��ي��ة 
م� �سيقو�س بدوره احلرب على االإره�ب واجلرمية املنظمة 

والهجم�ت االلكرتونية.
وق�لت �سيكون ذلك موؤذي� لكال الطرفني و�سيعر�س جميع 
مواطنين� اإىل خطر اأكرب، داعية الق�دة االأوروبيني اإىل اإظه�ر 
بع�س االإبداع والطموح احلقيقيني عرب التو�سل اإىل اتف�ق 

اأمني فريد بني بريط�ني� واالحت�د االأوروبي.
وق�لت علين� التحرك االآن ب�سكل ع�جل الإبرام مع�هدة حتمي 

جميع املواطنني االأوروبيني اأينم� ك�نوا يف اأوروب�.

ل���������ك���������ن ب�����ع�����������س 
اخل������رباء ح����ذروا 
رف�������س  اأن  م������ن 
ب�������ري�������ط��������ن�������ي�������� 
ملحكمة  اخل�����س��وع 
االأوروبية  ال��ع��دل 
بريك�ست  ب����ع����د 
التع�ون  يحد  ق��د 
االأم������������ن������������ي ب����ني 
ل���ن���دن واالحت�������د 

االأوروبي. وردت م�ي على هذه املخ�وف بقوله� اإن بريط�ني� 
�ستحرتم اخت�س��س حمكمة العدل االأوروبية لدى تع�مله� 
مع وك�الت االحت�د االأوروبي مق�بل احرتام و�سعن� اخل��س 

كدولة ث�لثة.
لدين�  �سيكون  االأوروب���ي،  واأ�س�فت لكن كبلد خ���رج االحت���د 
نظ�من� الق�نوين ذو ال�سي�دة، ولذا فلن يكون ملحكمة العدل 

االأوروبية �سلطة ق�س�ئية على بريط�ني�. اأمريك� حتث م�ليزي� على حم�ية م�سلمني من الويغور 

اإثيوبي� تعلن الطوارئ �ستة اأ�سهر 

م�ي تعجل اتف�قً� اأمنيً� مع الحت�د الأوروبي  
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االأمل�ين  الداخلية  وزي��ر  �سكري  �س�مح  امل�سري  وزي��ر اخل�رجية  حث 
ع��ل��ى ع���دم مت��دي��د ال��ت��ح��ذي��ر اخل������س ب��ط��ريان ال�����س��رك���ت االأمل�نية 
 28 األ��ف ق��دم ف��وق �سين�ء بعد   26 اأق��ل من  للطريان حتت ارتف�ع 
االأم��ن��ي��ة يف جنوب  االأو���س���ع  ا�ستتب�ب  ���س��وء  على   ،2018 ف��رباي��ر 
ال�سي�حة  على حركة  االأم��ر  هذا  ملثل  ال�سلبي  للت�أثري  ونظرا  �سين�ء 
االأمل�نية التي �سهدت طفرة يف ع�م 2017 وو�سلت اىل 1.2 مليون 

�س�ئح اأمل�ين.
ج�ء ذلك خالل لق�ء وزير اخل�رجية امل�سري �س�مح �سكري مع وزير 
ميونخ  موؤمتر  ه�م�س  على  ميزيري،  دي  توم��س  االأمل���ين  الداخلية 

لالأمن.
 وق�ل امل�ست�س�ر اأحمد اأبو زيد املتحدث الر�سمي ب��سم وزارة اخل�رجية 
العالق�ت  ت�سهده  ال��ذي  ب�لتقدم  ترحيبهم�  عن  عربا  الوزيرين  اإن 
الثن�ئية بني البلدين، وال �سيم� يف جم�ل التع�ون االأمني ومك�فحة 

االإره�ب والتطرف، والهجرة غري ال�سرعية.
املج�الت  جميع  يف  التع�ون  من  املزيد  اإىل  تطلعهم�  عن  اأعرب�  كم� 
 ،2016 �سمن اتف�ق التع�ون االأمني املوقع بني البلدين يف يوليو 
على  التوقيع  ومك�فحته عرب  الف�س�د  الوق�ية من  خ��سة يف جم�ل 
اأولوية  يعد  الف�س�د  مك�فحة  اأن  ب�عتب�ر  م�سرتكة،  تف�هم  م��ذك��رة 
التنمية  حتقيق  ف��ى  اأ�س��سية  ورك��ي��زة  امل�سرية  ال�سي��سية  للقي�دة 

امل�ستدامة.

البي�س�ء  ال�سرعية يف مدينة  الهجرة غري  اأمني بجه�ز  ق�ل م�سدر 
متكنت  ال�سحراوي  االأم���ن  م��ن  عن��سر  اإن  ال�سبت،  ام�س  الليبية، 
حدود  ق������رب  ال�سرعيني  غري  امله�جرين  من  جمموعة  �سبط  من 

املدينة.
اأن  الو�سط” االإخ��ب���ري،  “بوابة  ملوقع  ت�سريح�ت  يف  امل�سدر  واأك��د 
عملية ال�سبط جرت بعد تب�دل الإطالق الن�ر بني الطرفني، حيث 
�سجون  اإىل  ونقلهم  امله�جرين  �سبط  من  الهجرة  عن��سر  متكنت 

الهجرة ب�ملدينة.
لرتحيلهم  الق�نونية  ب���الإج��راءات  يقوم  اجله�ز  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
الليبي  للجي�س  الع�م  الق�ئد  لتعليم�ت  تنفيذاً  ال�سي�رات،  وم�س�درة 

خليفة حفرت.

ق�ل الرئي�س االأمريكي، دون�لد ترامب، يوم اجلمعة اإن اإطالق الن�ر 
فى مدر�سة ث�نوية يف فلوريدا ك�ن “حمزن�ً”، وذلك بعد لق�ئه مع 
ال�سح�ي� الذين يتع�فون يف م�ست�سفى بروارد هيلث نورث يف بومب�نو 

بيت�س.
ترامب  ميالني�  االأوىل  ال�����س��ي��دة  ب��رف��ق��ة  ال�سح�ي�  ال��رئ��ي�����س  وزار 
وحتدث مع و�س�ئل االعالم لفرتة وجيزة قبل مغ�درة امل�ست�سفى فى 

وقت مت�أخر يوم اجلمعة.
وحت���دث ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى ح����دث اإط����الق ال��ن���ر يف م��در���س��ة ب�ركالند 
واإ�س�بة  �سخ�س�ً   17 اأ�سفر عن مقتل  وال��ذي  االربع�ء  يوم  الث�نوية 

حمزن”. اأمر  هذا  مثل  حدوث  “اإن  ق�ئاًل  اآخرين،   14
 واأ�س�د ب�سرعة ا�ستج�بة خدم�ت الطوارئ ق�ئاًل اإن اال�ستج�بة ك�نت 

رائعة واأنه� �سجلت رقم�ً قي��سي�ً يف �سرعته�.
كم� اأعرب ترامب عن �سكره جلراح اإ�س�ب�ت الطوارئ الدكتور ايجور 

ني�سيبورينكو.
رائعة  به�  ق�موا  التي  املهمة  اجل��راح:  اأثن�ء م�س�فحة  ترامب  وق�ل 

واأريد اأن اأهنئك.
اإذا ك�نت قوانني االأ�سلحة حتت�ج  ومل يرد الرئي�س عندم� �سئل عم� 

اإىل تغيري بعد اإطالق الن�ر.
ي��وم اجلمعة مدير مكتب  �سكوت  ري��ك  ف��ل��وري��دا  ودع��� ح�كم والي��ة 
التحقيق�ت االحت�دي اىل اال�ستق�لة فى اأعق�ب االعرتاف ب�أن املكتب 

تلقى معلوم�ت عن امل�سلح قبل اإطالق الن�ر ولكنه مل يفعل �سيئ�ً.

عوا�شم

القاهرة

وا�شنطن

طرابل�س

اإندوني�سي� ت�سرتي 11 مق�تلة 
رو�سية بـ1.14 ملي�ر دولر

•• جاكرتا-اأ ف ب:

وقعت اإندوني�سي� �سفقة ب�أكرث من ملي�ر دوالر ل�سراء 11 ط�ئرة �سوخوي 
من طراز اإ�س.يو-35 من رو�سي�، بح�سب م� اأعلنه م�سوؤول ام�س.

الدولتني يف  الذي وقعه ممثالن عن  االإجم�لية لالتف�ق  القيمة  وتبلغ 
املتحدث  اأعلنه  م�  دوالر، بح�سب  1،14 ملي�ر  امل��سي،  االأربع�ء  ج�كرت� 

ب��سم وزارة الدف�ع االإندوني�سية توتوك �سوغيه�رتو. 
وق�ل املتحدث لوك�لة فران�س بر�س “�سيتم ت�سليم وحدتني من ط�ئرات 

ال�سوخوي يف اآب اغ�سط�س 2018«. 
و���س��ي��ت��م ت�سليم ���س��ت ط����ئ���رات اأخ����رى ب��ع��د 18 ���س��ه��را ع��ل��ى ت���ري��خ بدء 
اأ�س�����هر، بح�سب  ب�التف������ق والثالث�����ة االخرية بعد ذلك بخم�س���ة  العمل 

املتحدث.
وت�أتي ال�سفقة بعد اإعالن اإندوني�سي� يف اآب اغ�سط�س اإنه� �ست�سعى البرام 
�سفق�ت جت�رية لبيع زيت النخيل والقهوة وال�س�ي مق�بل ط�ئرات مق�تلة 
رو�سية، وق�لت اإنه� تريد اال�ستف�دة من العقوب�ت الدولية املفرو�سة على 

مو�سكو.
 وفر�س االحت���د االأوروب���ي وال��والي���ت املتحدة عقوب�ت على رو�سي� على 
خلفية تدخله� املفرت�س يف االنتخ�ب�ت الرئ��سية االأمريكية و�سمه� �سبه 

جزيرة القرم.
تفيد  اأن  ميك�ن  العقوب�ت  اإن  ق���ل..  االندوني�سي  التج�������رة  وزي������ر  لكن   
ت�ستورد  ج��دي��دة  اأ�س������واق  ع��ن  البحث  اإىل  رو�س�������ي�  �ست�سطر  اإذ  ب��الده 

منه�.
مق�تلة   11 ت�سليم  تت�سمن  تف�هم  مذكرة  ورو�سي�  اندوني�سي�  ووقعت 
يف  اغ�سط�س  اآب  مطلع  يف  رئي�سية،  �سلع  مق�بل  ال�سنع  رو�سية  �سوخوي 

مو�سكو. ومل يتم االعالن ال�سبت عن طريقة الت�سديد.

م�ضر ترف�ض اأي مقرتح ل�ضم �ضيناء لقطاع غزة

القد�س تت�سدر كلمة عب��س يف جمل�س الأمن الثالث�ء

طهران ت�ضعى لتربير ا�ضتمرار تخندقها يف ال�ضاحة ال�ضورية

اإيران واإ�سرائيل تر�سم�ن خطوط املواجهة يف �سوري�

تعديالت اأمريكية على اإجراءات الت�س�ريح الأمنية 

اته�م مدير �س�بق حلملة ترامب ب�لحتي�ل زيغم�ر غ�بريل: الع�مل يقف على ح�فة خطرية
•• ميونيخ-وكاالت:

ح�وية  ح�فة  على  يقف  ال��ع���مل  اأن  غ�بريل،  زيغم�ر  االأمل����ين  اخل�رجية  وزي��ر  ذك��ر 
ال�سبت، خالل موؤمتر ميونخ  2018. وق�ل غ�بريل ام�س  خطرية مع مطلع ع�م 

الدويل لالأمن: القدرة على التنبوؤ والثقة �س�رت �سلع�ً ن�درة يف ال�سي��سة الدولية.
وذكر غ�بريل، اأن النزاع ال�سوري يتحرك عقب 6 اأعوام دموية كنزاع اأهلي وب�لوك�لة، 

يف اجت�ه ينذر ب�خطر �سديد ب�حلرب ب�لن�سبة ل�سرك�ئن� املقربني.
“الت�سعيد  م��ن  احل��د  �سوى  االآن  ميكنه  ال  االأومل��ب��ي  ال�سالم  اأن  غ�بريل،  واأ���س���ف 
التطلع  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سم�لية”،  لكوري�  النووي  الت�سلح  حول  للغ�ية  اخلطري 
ال�سيني املتزايد للعب دور قي�دي يف الع�مل وا�ستخدام رو�سي� للقوة الع�سكرية وعودة 

بروز القومية واحلم�ئية، كل ذلك ي�سكل خم�طر اأخرى على الع�مل.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأمر كبري موظفي البيت االأبي�س 
اإج���راءات  على  تعديالت  ب���إج��راء 
منح اأذون الدخول اىل موقع اهم 
ا�سرار البالد وذلك بعد ان متكن 
اأح���د ك��ب���ر امل��وظ��ف��ني م��ن العمل 
اأمني  ت�����س��ري��ح  دون  م��ن  الأ���س��ه��ر 

ك�مل.
واق������رتح ج����ون ك��ي��ل��ي، اجل����رال 
امل�رين�����ز،  ق������وات  يف  ال�������س����ب���ق 
التي  ال���ت���ع���دي���الت  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
ته���������دف لفر�س قي������ود على منح 
املوؤقت�����ة،  االأمني����ة  الت�سريح�ت 
اأي�س�  ته������دف  انه�  يب����دو  لك��������ن 
مل���ن���ع ت��ك��������������������رار ف�����س��ي��ح�����������ة روب 

بورت�ر.
وقد ا�ستق�ل امل�س�عد بورتر الذي 
ك�ن يتمتع بحرية الو�سول يومي� 
ويطلع  ال��ب��ي�����س���وي  امل��ك��ت��ب  اىل 
ع��ل��ى وث���ئ��ق ب���ل��غ��ة ال�����س��ري��ة، اثر 

اأن جتعل بوتر هدف� لالبتزاز.
البيت  وم�ست�س�ر  كيلي  وتعر�س 
النتق�دات  م�كغ�ن  دون  االبي�س 

ب�س�أن تع�طيهم مع الق�سية.
ك��ي��ل�����������������ي يف م���ذك���رة  وك���ت�����������������������ب 
االن،  “علين���������  للموظف�������ني 
جه����������ود  ب�����ذل  امل�س�������تقبل،  ويف 
اأف�سل” م�سريا اىل ان التطورات 
العيوب  بع�س  “ك�سفت  االأخ���رية 

املتبقية«.
معلوم�ت  االب��ي�����س  البيت  وق���دم 
حول  م�سللة  واأح��ي���ن���  م���راوغ���ة 
معرفة م�سوؤولني كب�ر ب�الته�م�ت 
الكونغر�س  يف  جل���ن���ة  وت�����ق�����وم 

ب�لتحقيق يف امل�س�ألة.
ال��ت��ي يريده�  ال��ت��ع��دي��الت  وب���ني 
ك���ي���ل���ي، ب�����ذل اجل����ه����ود الإع����ط�����ء 
الق�س�ي�  الأك��ث�����������������������ر  االأول��وي��������������������ة 
اإحل��������ح�������� وحت���������س����ني ت���������س�����رك 
املعلوم�ت بني اف.ب��ي.اآي والبيت 

االأبي�س.

اته�م�ت ب�أنه ك�ن ي�سرب زوجتيه 
ال�س�بقتني.

وك�ن مكتب التحقيق�ت الفدرايل 
)اف بي اآي( على علم ب�الته�م�ت 
االبي�س،  البيت  واأبلغ  اأ�سهر  منذ 
ل��ك��ن ب���ورت���ر ظ���ل ي��ت��م��ت��ع بحرية 
ال���دول���ة  اأ������س�����رار  اىل  ال���و����س���ول 

ولق�ءات ح�س��سة.
ميكن  ك�ن  املفرت�سة  واالته�م�ت 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

االمريكية  ال���دف����ع  وزارة  اع��ل��ن��ت 
-البنت�غون ان اجلل�س�ت التمهيدية 
يف  الرئي�سي  ب��ه  امل�ستبه  ملح�كمة 
االأمريكية  امل��دم��رة  على  ال��ه��ج��وم 
ك�����ول ق���ب����ل���ة ����س���واح���ل ال���ي���م���ن يف 
بعدم�  ت���وق���ف���ت   ،2000 ال����ع�����م 
ال��ع��ودة مع  ال��دف���ع  رف�س حم�مو 
وقطع  اال�ستم�ع.  جل�سة  ا�ستئن�ف 
�سب�ث  ف�ن�س  الع�سكري  الق��سي 
ب���دا ع��ل��ي��ه الغ�سب  اجل��ل�����س��ة وق���د 
الأنه مل يتمكن من اع���دة حم�مي 
الرئي�سيني  الن��سري  عبد الرحيم 
اىل املحكمة. وق�لت الن�طقة ب��سم 
“يف  ان��ه  هيغينز  ���س���ره  البنت�غون 
املدمرة  تفجري  ق�سية  حم���ك��م��ة 
الع�سكري  ال��ق������س��ي  ارج������أ  ك����ول  
اجلل�س�ت  م�����س��م��ى  غ���ري  اج���ل  اىل 

ال�س�بقة للمح�كمة«.
املعروف  “من غ��ري  ان��ه  وا���س���ف��ت 
اال�ستم�ع  جل�س�ت  �ست�ست�أنف  متى 
ق�سية  يف  للمح�كمة”  ال�����س���ب��ق��ة 

 17 ال��ذي ادى اىل مقتل  الهجوم 
امريكي� وجرح 39 اآخرين.

ا�ستكى  اجلل�سة،  حم�سر  وح�سب 
الق��سي من انه ال ي�ستطيع اجب�ر 
مدنيون،  وه��م  الن��سري  حم���م��ي 
ع��ل��ى م��ت���ب��ع��ة اجل��ل�����س��ة ح��ت��ى عرب 
الفيديو. وق�ل ان “هذا يدل على 
ع���دم اح��رتام��ه��م ل��ل��ق��وان��ني، انهم 
ان  ���س��ب���ث  واأو����س���ح  يتبعونه�«.  ال 
عمل اللج�ن الع�سكرية غري فع�ل 
انه ال ي�ستطيع  ب�سكل ع�م، موؤكدا 
اال����س���ت���م���رار ب������دون ت���وج���ي���ه من 
اىل  “نحت�ج  وق����ل  علي�.  حمكمة 
يت�بع  �سخ�س  اىل  نحت�ج  حت��رك. 
االإج�����راءات. نحت�ج اىل احد  ه��ذه 

م� ليعطين� توجيه�ت«.
حم�كمة  يف  امل�������س����ك���ل  ان  وت�����ب����ع 
حد  اي  اىل  “تك�سف  ال���ن��������س���ري 
درجة  اي  واىل  ف��سدة  االإج���راءات 
التي  ال��دف���ع  وزارة  داخ���ل  ت��ذه��ب 

ت�سرف على هذه االجراءات«.
ال�سعودي  الن��سري  ق�سية  وك�نت 
الهجوم  م��دب��ر  ان���ه  يعتقد  ال����ذي 

ع���ل���ى امل����دم����رة وي���ع���ت���رب م����ن اهم 
يف  غ��رق��ت  غ��وان��ت���ن���م��و،  معتقلي 
الفو�سى الع�م امل��سي مع ان�سح�ب 

ثالثة من حم�ميه.
وق�����ل ه�����وؤالء ان ات�����س���الت��ه��م مع 
ال��ت��ي يفرت�س  م��وك��ل��ه��م وب�����س���أن��ه 
ملراقبة  خ�سعت  خ��سة،  تكون  ان 
احلكومة  ق���ب���ل  م����ن  ال���ك���رتون���ي���ة 
ب���ل��دف���ع عنه  لهم  ي�سمح  وه��ذا ال 
يف ه���ذه احل����ل���ة. وع��ن��دم��� رف�س 
ال���ربي���غ����دي���ر ج�����رال ج����ون بيكر 
الدف�ع  هيئ�ت  على  ي�سرف  ال��ذي 
يف غوانت�ن�مو، ان ي�سدر لهم امرا 
ب�إه�نة  ادي��ن  العمل،  اىل  ب���ل��ع��ودة 
املحكمة واحتجز ثالثة ا�س�بيع يف 
غوانت�ن�مو. ومل يبق من املح�مني 
البحرية  يف  ال��ل��ف��ت��ن���ن��ت  ����س���وى 
االري������ك ب��ي��ت ال�����ذي مل ي��ع��م��ل يف 
املح�م�ة �سوى �ست �سنوات ولي�ست 
لديه اي جتربة يف ق�س�ي� االعدام. 
لكنه مل يعمل فعلي� يف الدف�ع عن 
ال��ن������س��ري م��ع��رتف��� ب���ن��ه ال ميلك 

املوؤهالت لذلك.

اإرج�ء حم�كمة مدبر هجوم املدمرة كول

•• وا�شنطن-رويرتز:

ذكرت وثيقة ق�س�ئية اأن مكتب املحقق االأمريكي اخل��س 
روبرت مولر وجه اته�م� جديدا ب�الحتي�ل امل�سريف لبول 
للرئي�س  ال�س�بق  االنتخ�بية  احلملة  م��دي��ر  م���ن���ف��ورت 
دون���ل��د ت��رام��ب. ي���أت��ي االت��ه���م اجل��دي��د امل��رت��ب��ط بعق�ر 
فرجيني�  بوالية  فريف�ك�س  �س�حية  يف  م�ن�فورت  ميلكه 
من  االأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  ل��ه  ات��ه���م���ت  توجيه  بعد 
االأم���وال. وو�سط ج��دل ق�نوين ح��ول كف�لة  بينه� غ�سل 
وثيقة  �سدرت  دوالر  ماليني   10 تبلغ  التي  م�ن�فورت 
مكتب  م��ن  االدع�����ء  ممثلي  ع��ن  اجلمعة  اأم�����س  ق�س�ئية 
مولر وج�ء فيه� اأن م�ن�فورت قدم معلوم�ت خ�طئة اإىل 

اأحد البنوك للح�سول على رهن عق�ري الأحد العق�رات 
الثالثة التي يقرتح االآن تقدميه� ك�سم�ن مق�بل اإطالق 

�سراحه.
وج�ء يف الدعوى التي تفند اأحدث عر�س للكف�لة قدمه 
م�ن�فورت “عر�س الكف�لة املقرتح معيب من وجهة نظر 
احلكومة يف �سوء ال�سلوك االإجرامي االإ�س�يف الذي علمن� 

به منذ حتديد املحكمة الكف�لة املبدئية«.
من  �سل�سلة  االإج��رام��ي  ال�سلوك  ه��ذا  “ي�سمل  واأ���س���ف��ت 
االح��ت��ي���الت امل�����س��رف��ي��ة وم����وؤام����رات االح��ت��ي���ل امل�سريف 
لعق�ر  عق�ري  برهن  يت�سل  اإجرامي  �سلوك  ذلك  يف  مب� 

فريف�ك�س الذي ي�سعى م�ن�فورت للتعهد به«.
م�ن�فورت  اأن  على  اأدل��ة  لديهم  اإن  االدع����ء  وق���ل ممثلو 

دوالر  م��الي��ني  ت�سعة  بقيمة  ع��ق���ري  ره���ن  ع��ل��ى  ح�سل 
ب������س��ت��خ��دام م��ع��ل��وم���ت خ���ط��ئ��ة ت�����س��م��ل ب��ي���ن���ت للربح 
واخل�س�رة جرى التالعب فيه� وقدرت قيمة العق�ر ب�أكرث 

من قيمته الفعلية مباليني الدوالرات.
مل�ن�فورت  معينة  اته�م�ت جن�ئية  اأي  الوثيقة  توجه  وال 
بهيئة  االت�����س���ل  يت�سن  ومل  امل���زاع���م.  ه���ذه  خلفية  ع��ل��ى 
الدف�ع عن م�ن�فورت للتعليق. وت�ستند االته�م�ت ال�س�بقة 
املوجهة مل�ن�فورت اإىل حتقيق مولر يف اته�م�ت ب�لتدخل 
 .2016 ع�م  االأمريكية  الرئ��سة  انتخ�ب�ت  يف  الرو�سي 
ويف اإجراء منف�سل اتهم مكتب مولر 13 رو�سي� وثالثة 
كي�ن�ت رو�سية اأم�س اجلمعة ب�لت�آمر للعبث ب�النتخ�ب�ت 

“واإث�رة االنق�س�م يف النظ�م ال�سي��سي االأمريكي«.

وبراأي حنو�س، تعمل اإيران على جر اإ�سرائيل اإىل �سراع 
لكي توِجد له� عدواً جديداً، م� يربر ا�ستمرار وجوده� 
وتخندقه� يف ال�س�حة ال�سورية. ومن �س�أن ذلك اأن ينقل 
اإي���ران اإىل احل��دود اجلنوبية  ح��رب تلوح يف االأف��ق من 
ل�����س��وري��� م��ع اإ���س��رائ��ي��ل. ك��ذل��ك، يبعث ت��ط��ور م��ن هذا 
اإيران  وج��ود  ب���أن  ال�سوري  النظ�م  اإىل  بر�س�لة  القبيل 

البحري واجلوي يف �سوري� �سوف يوؤمن له احلم�ية. 
م�س�لح  مع  اأي�س�ً  ذل��ك  يتن�غم  امل��ق���ل،  ك�تب  وبح�سب 
مو�سكو، اإذ تبعث بر�س�لة غري مب��سرة اإىل اإدارة ترامب 
ب�أن رو�سي� لن تقبل الأمريك� بلعب دور قوة عظمى ق�درة 
على التحكم بحلف�ئه� يف �سوري�، بدءاً من تركي� واإيران 
اإ�سرائيل.  اإىل  ال�سوري، وقوات كردية، و�سواًل  والنظ�م 

“حركته ال تقبل امل�س��س  اأن  واأ�س�ف يف ت�سريح�ت له، 
م�س��س  اأي  ن��ق��ب��ل  ال  مثلم�  الفل�سطينية،  ب���حل��ق��وق 
اإىل  الفت�ً  م�سر”،  اأرا���س��ي  كل  على  امل�سرية  ب�ل�سي�دة 
املواقف  كل  توحيد  �سرورة  على  رك��ز  الق�هرة  لق�ء  اأن 
للحقوق  ا�ستهداف  اأي  مبواجهة  وال�سعبية  الر�سمية 
الوطنية الفل�سطينية، و�سرورة االإ�سه�م يف تخفيف م� 

يع�نيه املواطنون يف غزة.
ق��د حتدثت عن  اإع���الم عربية ودول��ي��ة،  وك���ن��ت و�س�ئل 
كي�ن  واإن�س�ء  غ��زة  لقط�ع  �سين�ء  اأرا���س��ي  ب�سم  مقرتح 
�سي��سي بديل عن الدولة الفل�سطينية، التي يط�لب به� 
القد�س  وع��سمته�   1967 حدود  على  الفل�سطينيون 

ال�سرقية.
وم��ن��ذ 9 ف��رباي��ر اجل����ري، ي���زور وف��د رف��ي��ع م��ن حركة 
حم��س يراأ�سه رئي�س املكتب ال�سي��سي للحركة، اإ�سم�عيل 
حلم��س،  ال�سي��سي  امل��ك��ت��ب  اأع�����س���ء  م��ن  وع���دد  ه��ن��ي��ة، 

•• عوا�شم-وكاالت:

راأى فرا�س حنو�س، طبيب �س�بق مع منظمة اأطب�ء بال 
حدود يف �سوري�، وع�سو منظمة “الرقة تذبح ب�سمت”، 
 – ال�����س��وري��ة  امل��واج��ه��ة ع��ل��ى ط���ول اجل��ب��ه��ة  اأن ت�سعيد 
االإ�سرائيلية، ال�سبت امل��سي ميثل بداية ف�سل جديد يف 

احلرب ال�سورية. 
واأ�سقطت م�س�دات �سورية ، �سب�ح 10 فرباير، مق�تلة 
اجلوي  املج�ل  اخرتقت   F-16 ط��راز  من  اإ�سرائيلية 
ب��ج��راح خطرية.  ال��ط��ي���ر  اأدى الإ���س���ب��ة  ال�����س��وري، م��� 
�سريع�ً متثل بهجم�ت  اإ�سرائيلي�ً  وا�ستدعى احل�دث رداً 
جوية �سد من�س�ت �سواريخ اإيرانية يف �سوري�، بدعوى 

اأن ال�س�روخ الذي اأ�سقط املق�تلة انطلق من هن�ك. 
اإ�سرائيل  ا�ستهدفت  االأر�����س،  على  ن��سطني  وبح�سب 
الع�سكرية، وق�عدة تيفور اجلوية يف  املن�طق  عدداً من 
تدمر(،  ���س��رق  كيلومرتاً   50 بعد  )ع��ل��ى  حم�س  ري��ف 
املراقبة.  ب��رج  ت��دم��ري  ب�سبب  به�  العمل  تعطل  وال��ت��ي 
 – اأر����س  بيكورا  ���س��واري��خ  اأنظمة  ال��ق���ع��دة  يف  وينت�سر 
ال��رتدد، وعرب�ت مدرعة،  ورادار منخف�س  املعقدة،  جو 

.T-82 ودب�ب�ت
الق�عدة  اأن  اإىل  “نيوزويك”  جملة  يف  حنو�س  وي�سري 
ب�لن�سبة  ه���م��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ان���ط���الق  ن��ق��ط��ة  مت��ث��ل 
للقوات ال�سورية وحلف�ئه�، فيم� تعمل كموقع النطالق 
ال�سوري يف من�طق دير  عملي�ت جوية ينفذه� اجلي�س 

الزور وحم�ه وحلب. 
ين�ير،   29 التقى، يف  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  وك���ن 

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، من اأجل البحث يف 
 – ال�سورية  احل��دود  طول  على  املت�س�عد  اخلطر  �س�أن 
ت�سمح  “لن  نت�ني�هو:  �سرح  اللق�ء  وبعد  االإ�سرائيلية. 
�سوري�  م��ن  ك��ل  يف  نف�سه�  بتح�سني  الإي����ران  اإ���س��رائ��ي��ل 

ولبن�ن، وحتويلهم� اإىل م�س�نع ل�سواريخ دقيقة«.
ويلفت ك�تب املق�ل العتق�د عدد من املحللني اأن �سدام�ً 
ب�سبب  ال�سنة،  ه��ذه  قد يح�سل  وط��ه��ران  اأبيب  تل  بني 
ب�لن�سبة  وخ��سة  املنطقة،  يف  التو�سع  يف  اإي���ران  جن���ح 
ملمرهم الربي الذي ي�سل طهران ب�ملتو�سط من خالل 

ميلي�سي�ته� يف العراق و�سوري�، ولبن�ن.
التمدد مبث�بة  اإ�سرائيل يف هذا  ترى  وبح�سب حنو�س، 
تغيري  على  تعمل  طهران  الأن  وخ��سة  وج��ودي،  خطر 
اال�ستب�ك. وقد يجري هذا عرب ح�دث مربمج  قواعد 
الإ�سع�ل  ولي�س  فقط،  اال�ستفزاز  بهدف  كذريعة  يتخذ 
مم�ر�سة  اإ�سرائيل  ح�ولت  حينه،  وحتى  �س�ملة.  ح��رب 
�سي��سة �سبط النف�س، وامتنعت عن اإ�سدار اأية تهديدات 
جميع  يدعو  اأن  بوتني  من  اإ�سرائيل  وطلبت  مب��سرة. 
االأطراف امل�س�ركة يف ال�سراع ل�سبط حترك�ته� وجتنب 
اأن ينقل  اإ�سرائيليون من بوتني  اأي ت�سعيد. كم� طلب 
معن�ه  مب���  التلويح  ل��درج��ة  ت�سل  ط��ه��ران  اإىل  ر���س���ل��ة 

“نحن هن�«. 
وعند االأخذ يف االعتب�ر هذا اجلو املتوتر، يرى حنو�س 
ح�جة الأن تتحرك جميع االأطراف بحذر �سديد. ف�إيران 
�سعوبة  ت��واج��ه  لكنه�  �سوري�،  يف  نفوذه�  حم�ية  تريد 
ب�سبب ا�ستي�ء متن�ٍم من قبل رو�سي� وتركي�، واعتب�رهم� 

اإيران مبث�بة خمرب الأي حل �سي��سي حمتمل. 

•• عوا�شم-وكاالت:

مدينة  اأن  ال�سبت،  ام�س  الفل�سطينية،  الرئ��سة  اأك��دت 
الذي  امل��ه��م  اخل��ط���ب  ج��وه��ر  �ستكون  املحتلة  ال��ق��د���س 
اأم�م  ع��ب������س،  حم��م��ود  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  �سيلقيه 

جمل�س االأمن الدويل، الثالث�ء املقبل. 
وق�����ل ال��ن���ط��ق ب������س��م ال��رئ������س��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، نبيل 
الوطنية  وثوابتن�  ومقد�س�ته�،  “القد�س  اإن  اأبوردينة، 
���س��ت��ك��ون ه��ي ج��وه��ر اخلط�ب  ل��ن نتخلى ع��ن��ه���،  ال��ت��ي 
املهم الذي �سيلقيه ال�سيد الرئي�س حممود عب��س، اأم�م 

جمل�س االأمن الدويل يف ال�20 من ال�سهر اجل�ري«.
بداأت،  ق��د  الن�س�ل  م��ن  ج��دي��دة  “مرحلة  اأن  واأ���س���ف 
الفل�سطيني،  لل�سعب  اجل���م��ع  ال��ه��دف  على  للحف�ظ 
القد�س  ق�سية  وه��ي  ب�أ�سره،  وللع�مل  العربية  ولالأمة 
االإ�سالمية وامل�سيحية، وبرتاثه� وت�ريخه�  مبقد�س�ته� 
لكل  خم�لفته  لتربير  ت��زوي��ره  البع�س  ي��ح���ول  ال���ذي 
الدوام  على  اأك��دت  التي  الدولية،  وال�سرائع  القوانني 
هذه  اأن  اإىل  الف��ت���ً  وعروبته�”،  ال��ق��د���س  فل�سطينية 
وا�سحة  مواقف  تتطلب  واخلطرية  احل�س��سة  املرحلة 

فل�سطينية وعربية.
ر�س�لة  �سي�سكل  الرئي�س  “خط�ب  اأن  اأب��وردي��ن��ة  وت���ب��ع 
للع�مل ب�أ�سره، ب�أن العدل وال�سالم واالأر�س هي الطريق 
ومزدهر  وع���مل  وم�ستقر،  اآم��ن  اأو���س��ط  ل�سرق  الوحيد 
اأ���س��ك���ل االإره�����ب امل��رف��و���س��ة واملدانة”،  وخ����ٍل م��ن ك��ل 

بح�سب م� نقلته عنه وك�لة االأنب�ء الفل�سطينية.
اأنطونيو  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم  ال���ع����م  االأم������ني  وي����رتاأ�����س 
غوتريي�س، الثالث�ء املقبل، جل�سة خ��سة ملجل�س االأمن 
حممود  الرئي�س  فيه�  ي�س�رك  فل�سطني،  حول  ال��دويل 

عب��س.

غوتريي�س،  ب��سم  امل��ت��ح��دث  دوغ��ري��ك،  �ستيف�ن  وق����ل 
املنظمة يف  اأم�س اجلمعة، خالل موؤمتر �سحفي مبقر 
يف  اأي�س�ً،  �سيعقد  الفل�سطيني  “الرئي�س  اإن  نيويورك، 
لبحث  اليوم نف�سه، اجتم�ع�ً ثن�ئي�ً مع االأمني الع�م”، 
التطورات االأخرية املتعلقة ب�سبل اإحي�ء عملية ال�سالم 
وك�لة  ذك��رت��ه  مل���  وف��ق���ً  واإ���س��رائ��ي��ل،  الفل�سطينيني  ب��ني 

“مع�ً” االإخب�رية.
من�سور  ال�سفري  ال���دويل،  االأم���ن  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  اإع��الم��ي��ة  ت�سريح�ت  يف  العتيبي، 
الق�سية  م�ستجدات  اجلل�سة،  خالل  عب��س،  ي�ستعر�س 
دون�لد  االأمريكي  الرئي�س  اع��رتاف  عقب  الفل�سطينية 
دي�سمرب  الإ����س���رائ���ي���ل، يف  ع������س��م��ة  ب���ل��ق��د���س  ت���رام���ب، 

.2017
ر�سمية  غ��ري  جل�سة  عقد  �سيتم  اأن���ه  العتيبي،  واأو���س��ح 
22 فرباير اجل���ري، حتت عنوان  الأع�س�ء املجل�س، يف 
ملن�ق�سة  االإ�سرائيلي”،  االحتالل  من  ع�م�ً   50 “بعد 
املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  االإن�����س���ين  ال��و���س��ع 

وخ��سة قط�ع غزة.
ال�سبت،  ام�س  حم��س،  حركة  اأك���دت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
اأبلغت احلركة رف�سه� اأي مقرتح�ت لتو�سيع  اأن م�سر 
�سين�ء  حم���ف��ظ��ة  ب�����س��م  الفل�سطينية  ال���دول���ة  ح����دود 
اأي  ث�بت من رف�س  اأن موقف حم��س  اإىل  له�، م�سرياً 

مقرتح�ت بهذا ال�سدد.
“�سمعن�  اأب���وزه���ري  �س�مي  ح��م������س،  ال��ق��ي���دي يف  وق����ل 
تو�سيع  اأي  برف�سهم  امل�����س��ري��ني،  م��ن  وا���س��ح���ً  ك��الم���ً 
حل���دود غ���زة داخ���ل ���س��ي��ن���ء، ون��ح��ن ك��ن��� وا���س��ح��ني ب�أن 
فل�سطني هي فل�سطني وم�سر هي م�سر، واأنن� ال نقبل 
امل�س��س ب�حلقوق الفل�سطينية مثلم� ال نقبل اأي م�س��س 

ب�ل�سي�دة امل�سرية على كل اأرا�سي م�سر«. 

ومن �س�أن ذلك اأن يجرب الوالي�ت املتحدة على اجللو�س 
على ط�ولة املف�و�س�ت الرو�سية للتف�و�س على اتف�قي�ت 

وت�سوي�ت ت�سمن اأمن اإ�سرائيل. 
تهون  ح��ني  يف  اأن���ه،  م��ف���ده���  لنتيجة  حنو�س  ويخل�س 
التطور اجل���ري، يبقى عزم  اأهمية  التق�رير من  بع�س 
�سوري�،  يف  اإي���راين  تواجد  اأي  ا�ستهداف  على  اإ�سرائيل 
م�س�رعة  يتطلب  الو�سع  وه��ذا  وت��رق��ب.  خ��وف  م�سدر 

اإ�سرائيل للعمل على تعزيز اأمنه�. 
ب��ح���ج��ة، بداية،  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  ب��ق��ول��ه  ال��ك���ت��ب  وي��خ��ت��م 
اإن�س�ء  وث���ن��ي���ً  املنطقة،  يف  االإي����راين  ال��ن��ف��وذ  لتقلي�س 
ل�سوري�،  اجلنوبية  احل��دود  ط��ول  على  ف��سلة  منطقة 

تكون خ�لية من ميلي�سي�ت اإيرانية.      

الع��سمة امل�سرية الق�هرة، �سمن جهود م�سرية لدفع 
امل�س�حلة الفل�سطينية بني حركتي فتح وحم��س، واحلد 
قط�ع  يف  واالقت�س�دية  االإن�س�نية  االأو���س���ع  تدهور  من 
غزة.  ميداني�، اأقدمت قوات االحتالل االإ�سرائيلي على 
االعتداء ب�ل�سرب على 5 �سب�ن فل�سطينيني يف مدينة 

اخلليل، جنوب ال�سفة الغربية املحتلة.
الفل�سطينية  ال�����س��ح���ف��ة  وك���ل��ة  بح�سب  ���س��ه��ود  وق����ل 
املربح  ب�ل�سرب  اع��ت��دت  االح��ت��الل  ق��وات  اإن  “�سف�”، 
البلدة  يف  من�زلهم  اأم���م  تواجدهم  اأثن�ء  �سب�ن   5 على 
وكدم�ت،  بر�سو�س  اإ�س�بتهم  اإىل  اأدى  م���  ال��ق��دمي��ة، 
ملراجعة  اأحد �سك�ن بلدة الظ�هرية، بالغ�ً  فيم� �سلمت 

خم�براته�، بعد اأن داهمت منزله وفت�سته.
على  ع�سكرية  ح��واج��ز  ع��دة  االح��ت��الل  ق���وات  ون�سبت 
م���دخ���ل اخل��ل��ي��ل ال�������س���م����يل، وم����داخ����ل ب���ل���دات �سعري 

وحلحول.
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عربي ودويل
اته�م �س�ركوزي ب�لتن�ست على وزراء حكومته 

•• باري�س-اأ ف ب:

ق�ل زعيم اليمني الفرن�سي لوران فوكييه يف حم��سرة 
ام�م طالب بثت قن�ة التلفزيون “تي ام �سي” مقطع� 
منه� �سجل بدون علمه ام�س االأول اجلمعة ان الرئي�س 
وزراء  ع��ل��ى  يتن�ست  ك����ن  ���س���رك��وزي  ن��ي��ك��وال  ال�����س���ب��ق 
حكومته. من جهة اخرى، اكد زعيم حزب اجلمهوريني 
املع�ر�س يف الت�سجيل اثن�ء حم��سرة يف معهد االدارة 
ان�س�أ  م�كرون  امي�نويل  احل���يل  الرئي�س  ان  ليون،  يف 
خلية لتدمري فرن�سوا فيون رئي�س الوزراء طوال والية 
م�يو  اأي����ر  انتخ�ب�ت  يف  للرئ��سة  وامل��ر���س��ح  ���س���رك��وزي 

ورد الن�طق ب��سم احلكومة بنج�مني غريفو   .2017
يف تغريدة على تويرت “اه�ن�ت و�ست�ئم و�سوقية مفهوم 
من  اف�سل  ي�ستحقون  املعهد  ط��الب  للتعليم  خ������س 
ذلك«. وق�ل فوكييه يف الت�سجيل ان “نيكوال �س�ركوزي 
و�سل اىل حد مراقبة الهواتف النق�لة للذين يدخلون 
عليهم  يتن�ست  “ك�ن  وا���س���ف  ال����وزراء«.  جمل�س  اىل 
لالطالع على كل ر�س�ئلهم االلكرتونية وكل ر�س�ئلهم 
الن�سية والتحقق مم� ك�ن يقوله كل من وزرائ��ه عند 
دخوله اىل جمل�س الوزراء«. وفوكييه ك�ن وزيرا مكلف� 
ال�سوؤون االأوروبية ووزيرا للتعليم الع�يل والبحث اب�ن 
فران�س  وك�لة  مع  ه�تفي  ات�س�ل  ويف  �س�ركوزي.  عهد 

التعليق.  فوكييه  من  القريبة  امل�س�در  رف�ست  بر�س، 
وحول م�كرون، ق�ل فوكييه يف الت�سجيل “مو�سوعي� 
االنتخ�ب�ت  يف  ي���ف���وز  ف���ي���ون  حم���ظ���وظ����.  ي���ك���ن  مل 
التمهيدية، ويف اخللف ك�ن يدمره انني واثق انه نظم 
انه �س�هم اىل حد كبري يف ت�سكيل خلية  ذل��ك، اعتقد 
تدمري«. وك�ن فيون ك�ن االأوفر حظ� يف االقرتاع لكن 
�سعبيته تراجعت بعد معلوم�ت �سح�فية عن وظ�ئف 

وهمية مفرت�سة لزوجته واثنني من اوالده.
ام��وال ع�مة  اليه بعد ذلك تهم اختال�س  وقد وجهت 
و���س��وء ا���س��ت��خ��دام مم��ت��ل��ك���ت ع���م��ة اث��ن���ء ال�����س��ب���ق اىل 

االليزيه.

ال�سح�يف يوجيل: كنت رهينة لدى انقرة 
 •• برلني-اأ ف ب:

ق�ل ال�سح�يف االأمل�ين-الرتكي دنيز يوجيل الذي افرج عنه ام�س االأول بعد اعتق�له 
يف تركي� قرابة ع�م، انه ك�ن رهينة انقرة يف وقت مل يوجه اليه الق�س�ء الرتكي اي 
ب�للغتني االمل�نية والرتكية بعد عودته  ن�سر على تويرت  اته�م�ت. واعلن يف فيديو 
لع�م،  �سجني  �سبب  اجهل  زلت  م�  انني  هو  “امل�سحك  ال�سبت  ام�س  ليل  برلني  اىل 
حل�س�ب  يعمل  ال��ذي  لل�سح�يف  ت�سريح�ت  اول  وه��ي  ل�سنة«.  رهينة  احتجزت  مل���ذا 
“دي فيلت” االأمل�نية بعد االإفراج عنه من احد �سجون ا�سطنبول. وا�س�ف ال�سح�يف 
 2017 14 �سب�ط فرباير  ا�سطبنول يف  اوق��ف يف  ال��ذي  العمر  44 من  ال���  الب�لغ 
الإطالق  م�سرور  اين  “ب�لطبع  وت���ب��ع  اليوم”.  عني  االإف����راج  �سبب  اي�س�  “اجهل 
�سراحي لكني اأ�سعر مبرارة«. وك�ن �سجنه الذي اث�ر موجة ا�ستي�ء يف امل�ني�، �س�هم يف 
توتر العالق�ت بني برلني وانقرة. يف ر�س�لته علق يوجيل على م�سري ال�سح�فيني 

االتراك امل�سجونني “الذين ق�موا فقط بواجبهم املهني«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�سف املحقق اخل��س يف العالق�ت 
وانتخ�ب  رو���س��ي���  ب���ني  امل��ح��ت��م��ل��ة 
الرئي�س االأمريكي دون�لد ترامب 
2016، روب����رت م��ول��ر، عن  ع����م 
الظل”  ل�”حملة  اخلفية  العملية 
مو�سكو  يف  ت�������س���وره����  مت  ال���ت���ي 
ال�����والي������ت  يف  ف���ع���ل���ي����ً  وجن����ح����ت 
“ان�سب�ط�ً”  اأكرث  املتحدة، وك�نت 

من حملة ترامب الرئ��سية. 
ال�سي��سي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك���ت��ب  ون��ق��ل 
اإيف�ن اأو�سنو�س، يف تقرير حتليلي 
ن�سر يف �سحيفة نيويوركر، و�سف 
مولر للعملية الرو�سية ب�أنه� ك�نت 
ومقنعة،  واإبداعية،  حملة مركزة، 
حم���������ذراً اجل����م����ه����ور االأم����ري����ك����ي 
االأمريكية  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  م���ن 
ق�سة  حتت  تندرج  التي  املع��سرة، 

اخلداع والنفوذ والتكنولوجي�.
اأو���س��ن��و���س، يف ت��ق��ري��ره اإن  وق�����ل 
اال�ستخب�رات  االأجهزة  يف  اخلبري 
وامل������ت������ق�������ع������د من  ال������رو�������س������ي������ة 
اآي  �سي  االأمريكية  اال�ستخب�رات 
اأي����ه ج���ون ���س��ي��ف��ري، اأو����س���ح ل��ه اأن 
التي  االته�م  الئحة  يف  التف��سيل 
عر�سه� مولر تكمن يف مدى جراأة 
اجلهود الرو�سية حل�سول ترامب 

على كر�سي الرئ��سة.
جي�س رو�سي

رغ��ب��ة يف  ه��ن���ك  اأن  �سيفري  وذك���ر 
الرو�سي  ف���ل��رئ��ي�����س  امل���خ����ط���رة، 
فالدميري بوتني ك�ن بغي�س�ً جداً 
والرو�س  كلينتون.  هيالري  جت�ه 
ل���دي���ه���م ع�����دو واح�������د: ال����والي�����ت 
امل��ت��ح��دة. ف��ي��م��� ن��ح��ن ن��رك��ز على 
واإيران  ال�سم�لية  وكوري�  ال�سني 
العملية  اأن  اأعتقد  واأفغ�ن�ست�ن، ال 
لكنهم  ب��رباع��ة،  طبقت  ال��رو���س��ي��ة 
ميكنهم  مب�  للقي�م  جي�س�ً  و�سعوا 

ترامب  حملة  م��ن  اأخ���رى  حلق�ت 
الرو�سية،  للتع�مل مع االت�س�الت 
مب� يف ذلك دون، االبن، واجتم�عه 
م��ع حم���م رو���س��ي، وم��� اأث��ري حول 
هيالري  ع����ن  �����س�����رة  م���ع���ل���وم����ت 

كلينتون.
الئحة  “توؤكد  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ت���ب��ع 
التي حتدى  الدقة  االت��ه���م درج��ة 
ف���ي���ه���� حت���ق���ي���ق م����ول����ر يف ق�����درة 
وامل����ن����دوب����ني على  ال�����س��ح���ف��ي��ني 
من  اأي  يكد  مل  مب�س�ره�.  التنبوؤ 
ب�����أن مولر  امل��ح��ل��ل��ني االف����رتا�����س 
�سيبذل خطوة مبكرة ب�رزة الإدانة 
يكن  ومل  ب���حل��م��ل��ة،  م�����س���ع��دي��ن 
ل��الإ���س���رة مقدم�ً  م��� يكفي  ه��ن���ك 
امل���وؤام���رة  ���س��ي�����س��ع  م���ول���ر  اأن  اإىل 
رو�سي�.  ت��دخ��ل  ق��ل��ب  يف  ال��دول��ي��ة 
وبعب�رة اأخرى، ك�ن مولر يت�سيد 

ال�سح�فة«.
اأن  “منذ  اأ�سنو�س تقريره  واختتم 
الرئ��سة،  يف  ت��رام��ب  دون���ل��د  ف����ز 
وتكراراً  م����راراً  م�س�عديه  و���س��ف 
اإه�نة  ب�أنه  رو�سي�  ح��ول  التحقيق 
الذين  االأم���ري���ك���ي���ني  ل��ل��ن���خ��ب��ني 
و�سعوا اإمي�نهم به. ويف بي�ن �سدر 
اأدىل  اأن  ب��ع��د  امل������س��ي،  ي��ول��ي��و  يف 
الكونغر�س  جل���ن  اأم����م  ب�سه�دته 
الرو�سي،  التدخل  يف  حتقق  التي 
وم�س�عده  ال��رئ��ي�����س  ���س��ه��ر  ق�����ل 
ك���وي���دن���ر: دون�����ل����د ت����رام����ب ك�ن 
اأكرث  حملة  و���س��ّن  ر���س���ل��ة،  اأف�سل 

ذك�ء، وهذا �سبب انت�س�ره.
لكن، يقول اأو�سنو�س “كم� ك�سفت 
وراء  اخل��ف��ي��ة  الق�سة  ع��ن  م��ول��ر، 
اأ�سبح  ال��رئ������س��ة،  ت��رام��ب يف  ف���وز 
الطريقة  اأن  االآن،  ال��وا���س��ح  م��ن 
ل����ل���������س����خ����ري����ة من  احل����ق����ي����ق����ي����ة 
االأمريكيني هي الت�أكيد على اأنهم 
ال يهتمون مب� فيه الكف�ية ملعرفة 

احلقيقة«.

ب�������أن االأخ������ب�������ر، ال���ت���ي غ����ل���ب����ً م� 
ت�أتي  اأو  ب���الأخ��ط���ء  مليئة  ت��ك��ون 
م���ن و����س����ئ���ل غ���ري م����أل���وف���ة، هي 
املجزاأة  االإع��الم  و�س�ئل  م�سوؤولية 
امل�ستقطبة.  وال�����س��ي������س��ة  ال���ي���وم 
لقرار االت��ه���م، يف �سبتمرب  ووف��ق���ً 
ب�������داأت  اأن  ومب�����ج�����رد   ،2017
الق�س�ء  يف  االأمريكية  ال�سلط�ت 
اعرتفت  االح��ت��ي���ل،  عملية  ع��ل��ى 
اإحدى املدعى عليهم، وهي اإيرين� 
فيكتوروفن� ك�فرزين�، عرب الربيد 
ن�����س��رت كمية  اأن���ه����  االإل����ك����رتوين 
م���ن ال�������س���ور وامل�������س����رك����ت، وك����ن 
كتبت  اأنه�  يعتقدون  االأمريكيون 

من قبل �سعبهم«.
تقريره  يف  اأو����س���ن���و����س  وي�����س��ي��ف 
نواح  يف  ه���ذه،  االت��ه���م  “عري�سة 
ك��ث��رية، ه��ي جم��رد ب��داي��ة ولي�ست 
ن�ئب  ك�������س���ف  وع����ن����دم�����  غ������ي�����ة. 
روزن�ست�ين  رود  ال���ع����م  امل���دع���ي 
ع��ن االت��ه���م���ت، ق���ل ام�����س االأول 
ب�أن  ادع���ء  “ال يوجد  اإن��ه  اجلمعة 
اأمريكي ك�ن متورط�ً عن علم  اأي 
ال�����واردة يف الئحة  االإج������راءات  يف 
الح���ظ  ذل�������ك،  ب���ع���د  االته�م”. 
اأن هذا لي�س هو احل�ل،  املح�مون 
على الئحة  رداً  غ��ّرد ترامب  فيم� 
تفعل  اإن حملته مل  وق�ل  االته�م، 
���س��ي��ئ���ً خ���ط��ئ���ً ول��ي�����س ه���ن����ك اأي 

تواطوؤ«.

مولر “يت�ضيد ال�ضحافة«
قد  املقبلة،  واالأ�سهر  االأ�س�بيع  يف 
اإىل  ب���آخ��ر،  اأو  ب�سكل  م��ول��ر  ي��ع��ود 

القي�م به.
الع�مون  املدعون  م� يحذر  وع���دة 
االأم���ري���ك���ي���ون م����ن االإف���������راج عن 
اأهداف�ً  تت�سمن  حم��ددة  ح�س�ب�ت 
الأ�سب�ب  اأج��ن��ب��ي��ة  ا���س��ت��خ��ب���رات��ي��ة 
التي  امل�س�در  حم�ية  منه�  خ��سة 
ت�سمح للحكومة بخرق االت�س�الت 
االإلكرتونية والتع�مالت اخلفية. 
االته�م�ت  اإن  ق�����ل  ���س��ي��ف��ر  ل��ك��ن 
ت�سري  ���س��ف��ح��ة،   37 ت�����س��م  ال��ت��ي 
اأن ف��ري��ق م��ول��ر ات��خ��ذ ق���راراً  اإىل 
من  م�ستوى  الإدراج  ا�سرتاتيجي�ً 
ا�ستخال�س  يف  ي�س�عده  التف�سيل 
ال�سرك�ت  ال�سلة من  ذات  الوث�ئق 
لوائح  اأن  م���و����س���ح����ً  وال����ب����ن����وك، 
االته�م تفتح الطريق اأم�م اكت�س�ف 

م� ال ميكن اكت�س�فه.
ويف تف��سيله�، تندرج الئحة االته�م 
 13 التي وجهت اأ�س�بع االته�م ل� 
مبوؤامرات  م��ن��ظ��م���ت  و3  رو���س��ي���ً 
واح��ت��ي���ل م��ت��ع��ددة حت��ت تف��سيل 
ن�����س��ط��ة بح�سب  اإج�������راءات  ح��م��ل��ة 
وال�سح�فيني  امل��ح��ل��ل��ني  و����س���ف 
امل��سي،  ال��ع���م  خ���الل  ع����م  ب�سكل 
للتالعب  م�سرحية  ت��ق��دم  وال��ت��ي 
ب�����ل����دمي����ق����راط����ي����ة االأم����ري����ك����ي����ة 
التج�س�س  م��ن  م��زي��ج  ب������س��ت��خ��دام 
ال��ك��ال���س��ي��ك��ي، وو����س����ئ���ل االإع�����الم 
اخل��س،  ال��ق��ط���ع  يف  االج��ت��م���ع��ي 

واالأيديولوجية احلزبية. 
ال��ت��ي تركزت  ال��ع��م��ل��ي��ة،  وام���ت���دت 
ع��ل��ى وك����ل���ة اأب����ح�����ث االإن����رتن����ت، 
املوظفني  م���ن  ع�������س���رات  ل��ت�����س��م��ل 
ب����ل����دان م���ت���ع���ددة،  ال�������س���ري���ني يف 

بت�سجيع  ال��رو���س  املت�سيدون  ب��داأ 
االأمريكية  االأق���ل���ي���ة  جم��م��وع���ت 
الت�سويت  اأو  الت�سويت  عدم  على 
الوالي�ت  يف  ث���ل��ث  ط��رف  ل�س�لح 

املتحدة«.

اأمّية الأخبار
قلب  “يف  اأو�����س����ن����و�����س  وي����ت�����ب����ع 
اأ�س��سية  نظرة  الرو�سي  االحتي�ل 
االأمريكية،  احل��ي���ة  ع��ن  حم��رج��ة 
االأمريكيني  م��ن  الكثري  اأن  وه��ي 
م�سداقية  لتقييم  موؤهلني  غ��ري 
يرون  واأمن  تن�سر.  ال��ت��ي  االأخ��ب���ر 

على  م�س�حة  ا���س��رتوا  واملت�آمرين 
داخل  امل��وج��ودة  الكمبيوتر  خ��وادم 
�سبك�ت  الإق���م��ة  املتحدة  ال��والي���ت 
اف��رتا���س��ي��ة. م���� ميكنهم  خ������س��ة 
م���ن خ��ل��ق ح�����س���ب���ت ع��ل��ى و�س�ئل 
والتوا�سل  االجتم�عي،  التوا�سل 
االأمريكية،  احل��م��ل��ة  ن�����س��ط���ء  م��ع 
الرو�سي  االأ����س���ل  اإخ���ف����ء  ح��ني  يف 

وال�سيطرة على الن�س�ط«. 
االلتزام  هو  م�  اأو�سنو�س  وت�س�ءل 
احلمالت  تتخذه  اأن  يجب  ال���ذي 
تقدم؟  ال���ت���ي  امل���ع���ل���وم����ت  اجت�������ه 
يجب  احل���يل،  الق�نون  فبموجب 

املتحدة،  ال����والي�����ت  ذل����ك  يف  مب���� 
وم���ن ب��ني ال��ت��ف������س��ي��ل ال�����واردة يف 
اأو�سنو�س  الك�تب  يقول  الوثيقة، 
ا�ستوقفتني ثالثة موا�سيع تطرح 
التكنولوجي�  ل�����س��رك���ت  اأ���س��ئ��ل��ة 

واال�ستخب�رات والن�خبني.

قوة التخفي
ي��ت���ب��ع اأو����س���ن���و����س يف ت���ق���ري���ره يف 
“ا�ستخدام  ع���ن���وان  حت���ت  ق�����س��م 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ك��م��ب��ي��وت��ر يف 
املدعون  اأ�س�ر  املتحدة”،  الوالي�ت 
املتهمني  بع�س  اأن  اإىل  ال��ع���م��ون 

م�س�در  ت��وث��ي��ق  احل���م���الت  ع��ل��ى 
ح�سوله�  ع���دم  ل�سم�ن  متويله� 
من�فية  اأج��ن��ب��ي��ة،  ت���ربع����ت  ع��ل��ى 

للق�نون.

قمع الناخبني 
ت���رام���ب، يقول  ول��ت��ع��زي��ز م��ك���ن��ة 
اأب����ح�����ث  “وك�لة  اإن  ال���ت���ق���ري���ر 
االإنرتنت مل ت�سخم فقط موؤيديه 
الذين ك�نوا متحم�سني للغ�ية، بل 
�سعت بن�س�ط اإىل ردع االآخرين عن 
امل�س�ركة يف العملية الدميقراطية، 
االنتخ�ب�ت،  ي��وم  من  اأ�سهر  وقبل 

و�ضف احلملة الرو�ضية باملركزة والإبداعية واملقنعة

حتقيق�ت مولر: ق�سة الحتي�ل الرو�سي الأمريكي

ع�سرات القتلى بهجوم انتح�ري يف نيجريي�  املو�سل حت�رب اأفك�ر املتطرفني بعد دحرهم
 •• كانو-اأ ف ب:

ي�ستبه  ان��ت��ح���ري��ني  ث���الث���ة  ع��م��د 
ب���ن��ت��م���ئ��ه��م اىل ب��وك��و ح����رام اىل 
ام�����س يف �سوق  اأن��ف�����س��ه��م  ت��ف��ج��ري 
نيجريي�،  ���س��رق  ���س��م���ل  لل�سمك 
فقتلوا 19 �سخ�س�، موؤكدين مرة 
املتطرفة  املجموعة  ق��درة  جديدة 

على احل�ق االأذى.
اآري  ومو�سى  كولو  ب�ب�كورا  وق���ل 
امل�سرتكة”  امل��دن��ي��ة  “القوة  م���ن 
اجلي�س  ج���ن��ب  اىل  ت��ق���ت��ل  ال��ت��ي 
االنتح�ريني  اإن  املتطرفني،  �سد 

رج�ل.
قتيال   19 “لدين�  ك��ول��و  وذك����ر 
مو�سح�  جريح�”،   70 وح���واىل 
ان “اثنني من االنتح�ريني ه�جم� 
وبعد  كيفي،  ت��س�ن  ال�سمك  �سوق 
انتح�ري  اأرب���ع دق���ئ��ق وق��ع هجوم 
واأ������س������ف  اجلوار”.  يف  ث�����ل����ث 
“ال�سح�ي� هم 18 مدني� وجندي 
كيفي  ت��س�ن  ان  م�سيف�  واحد” 
ي�سم مط�عم  ر���س��م��ي  غ��ري  ���س��وق 

واأ�سواق� يق�سده� االه�يل.
من   22 ان  اآري  م��و���س��ى  وق������ل 
ح���ل��ة حرجة  ال70 يف  اجل��رح��ى 
ب�س�أن  �سكوك  هن�ك  لي�س  م�سيف� 
بوكو  ا�ستهدفت  ف��ق��د  ال��ف���ع��ل��ني، 

حرام كوندوغ� مرات عدة.
ال�سبت  ام�������س  ����س���ب����ح  ت�����رد  ومل 

 •• املو�شل-اأ ف ب:

بداأت مدينة املو�سل يف �سم�ل العراق 
امل���رح���ل���ة ال��ث���ن��ي��ة م���ن احل�����رب على 
يف  ع�سكري�  دح��ره��م  بعد  املتطرفني 
التنظيم  ت����أث���ريات  لتفنيد  حم���ول��ة 
تثقيفية  دورات  خ��الل  م��ن  الفكرية 
ن�سر  على  يعملون  ا�سخ��س  ينظمه� 
مف�هيم التع�ي�س. بعد �ستة اأ�سهر من 
انته�ء املع�رك يف اأعق�ب ثالث �سنوات 
جمموعة  تبنت  املتطرفني  حكم  من 
من العلم�ء االإ�سالميني عملية اإعداد 

ميني يف اأمريك� يقر مبح�ولة الن�سم�م لداع�س 
••  نيويورك-رويرتز:

ب�أنه مذنب  مبح�ولة تقدمي دعم  االأ�سل من �سك�ن نيويورك  اأقر رجل ميني 
لتنظيم داع�س االإره�بي واعرتف ب�أنه ح�ول االن�سم�م للتنظيم وحث اآخر على 
االن�سم�م اأي�س� للتنظيم. واأقر حممد رفيق ن�جي مبح�ولة تقدمي دعم م�دي 
ملنظمة اإره�بية اأجنبية خالل جل�سة اأم�م املحكمة اجلزئية يف بروكلني. ويواجه 
ن�جي احلكم عليه ب�أق�سى عقوبة وهي ال�سجن 20 ع�م�. وق�ل ن�جي يف اجلل�سة 
�س�فرت اإىل اليمن يف 2015 لالن�سم�م اإىل تنظيم الدولة االإ�سالمية و�سجعت 
�سخ�س� اآخر على االن�سم�م. واأ�س�ف اإنه مل ين�سم ب�سكل فعلي للتنظيم. وق�ل 
اإنه ُولد يف اليمن واإن عمره 38 ع�م� اأو 39 ع�م�. واأ�س�ر الق��سي اإىل اأن ن�جي 
الرتحيل  يواجه  واإن��ه  املتحدة  ال��والي���ت  وق���ن��وين يف  دائ��م  ب�سكل  املقيمني  من 
نتيجة اإقراره ب�جلرمية. واعُتقل ن�جي يف نيويورك يف نوفمرب ت�سرين الث�ين 
ووفق� ل�سكوى جن�ئية قدمت يف وقت اعتق�له تقريب� توجه ن�جي اإىل   .2016
اإىل  2015 وع�د  اآذار  اليمن يف م�ر�س  داع�س يف  اإىل تنظيم  تركي� لالن�سم�م 

نيويورك يف �سبتمرب اأيلول 2015 ق�دم� من جيبوتي.

ميرتوفيت�س� مدينة القلق يف كو�سوفو  
•• ميرتوفيت�شا -اأ ف ب:

كو�سوفو و�سرب  األب�ن  يتق��سم  كو�سوفو،  ا�ستقالل  �سنوات على  ع�سر  بعد 
اأحد  اغتي�ل  عملية  حدته�  من  تزيد  التي  امل��خ���وف  ميرتوفيت�س�  مدينة 

ال�سي��سيني ال�سرب املعتدلني يف الفرتة االأخرية.
األب�ين جنوب  الف   70 االأك��رب من قرابة  الق�سم  يعي�س  ويف ميرتوفيت�س� 
نهر اإيب�ر. ويف ال�سم�ل، يرف�س 12 الف� من االأقلية ال�سربية اال�ستقالل.
ويكتفي افراد املجموعتني بتب�دل النظرات، لكنهم ال يتب�دلون االح�ديث.

)اكرثية  كو�سوفو  �سم�ل  �سرطة  ق�ئد  ن�ئب  حوتي،  ب�سيم  االأل��ب���ين  وق���ل 
�سربية( منذ ت�أ�سي�س قوة لل�سرطة الع�م 2013، “هن�ك �سب�ن مل يلتقوا 

ابدا �سربي� او األب�ني�«.
ان  ن���درون، كم� ا�س�ف. ومن اجل  االآخ��ر،  والذين يتحدثون لغة الطرف 
“ميرتوفيت�س�  جمعية  م��ن  �سيالج-�سوهو،  افرديت�  تقول  �سب�ن�،  تلتقي 
بيلدينغ” غري احلكومية، انه� جتتذبهم ب�إعط�ء درو�س ب�الإنكليزية حتى 

يتمكنوا من التف�هم.

ت��ع��ل��ي��ق���ت ب���ع���د م����ن اجل���ي�������س او 
�سرطة والية بورنو التي تعر�ست 
الن�جم  العنف  يف  االأ���س��رار  الأ�سواأ 
عن مترد بوكو حرام امل�ستمر منذ 
20 الف  نحو ت�سع �سنوات. وقتل 
اأكرث  وت�����س��رد  االق���ل  على  �سخ�س 
منذ  ���س��خ�����س  م���ل���ي���ون   2،6 م����ن 

.2009
ين�ير،  ال���ث����ين  ك����ن���ون   31 ويف 
ن��ف��ذت ان��ت��ح���ري��ت���ن ه��ج��وم��ني يف 

قرية مندراري قرب كوندوغ�.
ووقع الهجوم�ن بعد وقت ق�سري 

بثه�  التي  االأفك�ر  حمو  تتوىل  األوية 
اأبن�ء  بني  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
املو�سل التي ك�نت ع��سمة م� ي�سمى 
يقول  ال��ع��راق.  يف  “اخلالفة”  دول���ة 
ب�أجر  ع���م��ل  وه���و  حم��م��ود،  م�سعب 
يومي يبلغ من العمر 30 ع�م� وت�بع 
“املو�سل  اإن  ال�����دورات،  ت��ل��ك  اإح����دى 
ف��ك��ري��� م��ن داع�س،  ت��ت��ح��رر  اأن  ي��ح��ب 

بعدم� حتررت ع�سكري�. 
واالآن  داع�����س،  ب���أف��ك���ر  انخدعن�  لقد 
تلك  م��ن  اأنف�سن�  حت��ري��ر  اإىل  ن�سعى 
الذين  ف��ه��وؤالء  امل�سمومة«.  العقيدة 

على هجوم انتح�ري نفذته امراأة 
وا�سيب  ا�سخ��س  اربعة  فيه  قتل 
44 يف خميم للن�زخني يف دالوري، 
الطريق  على  كلم   22 بعد  على 
م�يدوغوري.  اىل  امل��وؤدي��ة  نف�سه� 
ان��ت��ح���ري��ة راب��ع��ة نف�سه�  وف��ج��رت 

اأم�م املخيم.
واأع�������ل�������ن اجل����ي���������س ال���ن���ي���ج���ريي 
واحلكومة مرارا انهم� على و�سك 
امل��ت��ط��رف��ني الذين  ال��ق�����س���ء ع��ل��ى 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي���ت  ا�سعفتهم 
ت�س�د  ب���ح���رية  م��ن��ط��ق��ة  جل��ي��و���س 

ت���أث��ريات املتطرفني  ي��ح���ول��ون حم��و 
واملهن،  االجت���ه���ت  م��ن خمتلف  ه��م 
بينهم ميك�نيكيون ومدر�سون وعم�ل 
اأعم�ر  وت�����رتاوح  و���س��ي��خ.  م��ي���وم��ون، 
اإذ  ع���م���،  25 و45  ب��ني  امل��ت��ط��وع��ني 
اأ�سم�ئهم  �سجلوا  الذي  االأوائ��ل  ك�نوا 
ف�ي�سبوك  ع���ل���ى  جم���م���وع����ت  ع����رب 
ينظمه�  التي  اجلل�س�ت  يف  للم�س�ركة 
يتوىل  امل���و����س���ل«.  ع��ل��م���ء  “منتدى 
املو�سل  ج�معتي  من  اأ�س�تذة  خم�سة 
و�سالح الدين من املخت�سني يف �سوؤون 
املح��سرات  ب�إلق�ء  وال�سريعة،  الدين 

)ن����ي����ج����ريي����� وال����ن����ي����ج����ر وت�������س����د 
والك�مريون(.

ل����ك����ن ال����ه����ج����م�����ت االن����ت����ح�����ري����ة 
والعملي�ت الع�سكرية ت�ستمر فيم� 
املدنيون يف من�طق ريفية وبلدات 
اإليه�،  ال���و����س���ول  ي�����س��ع��ب  ن���ئ��ي��ة 

معر�سون للخطر.
الع�سكرية  امل��ل��ي���ت  ق���ئ��د  و����س���رح 
�سد بوكو ح��رام، اجل��رال روجرز 
املجموعة  ان  االرب��ع���ء  نيكوال�س، 
ال��ت��ي ب���ي��ع��ت ت��ن��ظ��ي��م داع�������س ع�م 

2015، تتعر�س لالندح�ر.

اأ�سبوع�  مت��ت��د  ال��ت��ي  ال������دورة  خ����الل 
ال�سيخ  املنتدى  رئي�س  يقول  واح���دا. 
العبيدي لوك�لة فران�س بر�س  �س�لح 
حقوق  ع��ل��ى  ت��رك��ز  “املح��سرات  اإن 
االإن�س�ن والتنمية الب�سرية، والتع�ي�س 
ال�سلمي، وال�سالم املجتمعي«. وي�سري 
اإىل اأن “امل�س�ركني تلقوا درو�س� حول 
العقيدة والفقه االإ�سالمي واحلديث 
الرد  م��ن  متكنهم  ال�سريف،  النبوي 
املتطرفة،  داع�����س  تنظيم  اأف��ك���ر  على 

وجتفيف من�بع االإره�ب الفكري«.
وفر�س تنظيم داع�س خالل �سيطرته 
ط�لت  مت�سددة  قوانني  املو�سل  على 
ك����ل ج����وان����ب احل�����ي������ة، واع����ت����رب كل 
“مرتدا«.  ال��ق��وان��ني  لتلك  م��ع���ر���س 
ب�الأقلي�ت  ال���ق���وان���ني  ت��ل��ك  ودف���ع���ت 
ع��سوا  الذين  امل�سيحيني  وخ�سو�س� 
 1500 يف امل��و���س��ل م��ن��ذ اك����رث م���ن 
امل��دي��ن��ة . وقد  ال���ف���رار م���ن  ع����م اىل 
امل�سيحيني  املتطرف  التنظيم  ارغ���م 
يف املو�سل على املغ�درة بعد تخيريهم 
دف��ع اجلزية  او  اال���س��الم  اعتن�ق  ب��ني 
اذا ارادوا البق�ء او حد ال�سيف. يوؤكد 
ال����دورة  امل�����س���رك��ني يف  اأن  ال��ع��ب��ي��دي 
عرب  داع���������س  اأف�����ك������ر  “�سيح�ربون 
االإنرتنت وخ�سو�س� مواقع التوا�سل 
الراأي  تنوير  خالل  من  االجتم�عي، 
ميدانية  ف����رق  اإىل  اإ����س����ف���ة  ال����ع�����م، 
واملن�طق  االأح��ي���ء  يف  املواطنني  ت��زور 

ال�سكنية«.

مون: من ال�س�بق لأوانه عقد قمة بني الكوريتني 
•• بيونغ ت�شانغ-اأ ف ب:

ق�ل رئي�س كوري� اجلنوبية مون ج�ي-ان ام�س اأنه من 
املبكر التفكري بعقد قمة مع زعيم كوري� ال�سم�لية كيم 
جونغ-اأون رغم التق�رب بني اجل�نبني مبن��سبة تنظيم 
االألع�ب االأوملبية ال�ستوية يف اجلنوب، بعد تلقيه االأ�سبوع 

امل��سي دعوة لعقد قمة يف بيونغ ي�نغ.
زارت  التي  كيم،  �سقيقة  جونغ،  يو  كيم  ال��دع��وة  �سلمت 
اجلنوب �سمن وفد رفيع امل�ستوى للم�س�ركة يف االألع�ب 

ال�ستوية يف بيونغ ت�س�نغ.
وق�ل مون “ن�سع اآم�ال كبرية يف عقد قمة بني ال�سم�ل 
واجلنوب لكنني اأعتقد اأن االأمر مت�سرع بع�س ال�سيء”، 
م�سريا  ت�س�نغ،  بيونغ  يف  ال�سح�يف  املركز  زي�رته  خالل 

اىل ان االأمر �س�بق الأوانه. ادت االألع�ب ال�ستوية اىل تق�رب بني �سخ�سي�ت 

م���ن اجل���ن���وب وال�����س��م���ل اخل������س��������������ع مل��ج��م��وع���ت من 
ب�سبب  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  فر�سه�  التي  العقوب�ت 

جت�ربه النووية والب�ل�ستية.
ولكن مون ق�ل ان األع�ب ال�سالم �سلطت ال�سوء كذلك 
على احل�جة اإىل ح�سول توا�سل بني وا�سنطن وبيونغ 
اإىل  احل���ج��ة  ع��ل��ى  ال��ع���م  “التوافق  ان  م�سيف�  ي���ن��غ، 
يزداد  ال�سم�لية  وكوري�  املتحدة  الوالي�ت  بني  احل��وار 

تدريجي�«.
احل�لية  الكورية  املح�دث�ت  ت��وؤدي  اأن  “ننتظر  واأ�س�ف 
اإىل حوار بني الوالي�ت املتحدة وكوري� ال�سم�لية واإىل 
تتخذ  ان  على  وا�سنطن  وت�سر  ال��ن��ووي«.  ال�سالح  نزع 
كوري� ال�سم�لية خطوات ملمو�سة ب�جت�ه نزع �سالحه� 
ال��ن��ووي قبل اي ح���وار يف ح��ني ي��دع��و م��ون اىل حوار 

لطرح املو�سوع على الط�ولة.
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الب�سمة البيئية للنفط لن ترتاجع 
ب���ري�����س. واأكد  وذل��ك دعم� الت��ف���ق 
مع�يل �سهيل بن حممد فرج ف�ر�س 
الع�ملي  الط�قة  مزيج  اأن  امل��زروع��ي 
م�ستوى  على  حم��وري���  دورا  يلعب 
الدول  م��ن  العديد  فهن�ك  ال��ع���مل 
االأع�س�ء ب�أوبك ي�ستثمرون بكث�فة 
يف م�س�در الط�قة املتجددة و�سيظل 
ال��ن��ف��ط وال��غ���ز امل�سدرين  ك��ل م��ن 
الرئي�سيني للط�قة خالل ال�سنوات 
يع�دل  م�  مع�  و�سي�سكالن  الق�دمة 
الع�ملي  الط�قة  م��زي��ج  م��ن   52%

ع�م 2040.

•• اأبوظبي-وام:

فرج  حممد  ب��ن  �سهيل  مع�يل  اأك��د 
الط�قة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف�����ر�����س 
احل�لية  ال���دورة  رئي�س  وال�سن�عة 
ا�ستمرارية  اأن  “اأوبك”  ملنظمة 
للبرتول  امل�����س��درة  ال���دول  منظمة 
هي   2018 ع�������م  يف  ب����خل���ف�������س 
توفري  واأن  ا�سرتاتيجي�تن�  حم��ور 
تعد  ال��ن��ف��ط  ل�����س��وق  م�ستقرة  بيئة 

من االأولوي�ت الق�سوى.
عقده  لق�ء  خ��الل   - مع�ليه  وق���ل 
مع ممثلي و�س�ئل االإع��الم يف مقر 
الوزارة يف اأبوظبي اخلمي�س امل��سي 
التع�ون”  “اإعالن  مت��دي��د  اإن   -
خ������الل االج����ت����م�����ع�����ت ال�����وزاري�����ة 
 2017 ن��وف��م��رب   30 امل��ن��ع��ق��دة يف 
 1.8 اإىل  االإن����ت�����ج  خ��ف�����س  ب�����س���أن 
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��� ح��ت��ى نه�ية 
من  ك�مل  بدعم  حظي   ..  2018
24 االأع�س�ء يف منظمة  ال�  ال��دول 
فيه�  االأع�س�ء  وال���دول غري  اأوب��ك 

وامل�س�ركة يف هذا االتف�ق.
واأو�سح مع�ليه اأن ن�سبة االلتزام يف 
اخلف�س من االإنت�ج بلغت م� يع�دل 

يتم  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع���ر  اإن  اإىل  ول��ف��ت 
ال�����س��وق وحده  حت��دي��ده��� م��ن قبل 
ولكنن� ن�أمل اأن ت�ستقر االأ�سع�ر على 
لت�سجيع  م��الءم��ة  اأك��رث  م�ستوي�ت 
حتت�جه�  ال����ت����ي  اال�����س����ت����ث����م�����رات 
ال�سن�عة. وبني اأن خف�س النفق�ت 
تريليون  م��ن  الأك���رث  ال��راأ���س��م���ل��ي��ة 
االأخ�����رية  ال�����س��ن��وات  خ����الل  دوالر 
واالإنت�ج�ت  االكت�س�ف�ت  م��ن  قلل 
تتوقع  ال��ذي  الوقت  يف  امل�ستقبلية 
اأن يزيد الطلب  اأوب��ك  فيه منظمة 
امل����دى الطويل  ال��ن��ف��ط ع��ل��ى  ع��ل��ى 
برميل  م���ل���ي���ون   15.8 مب����ق����دار 

يومي� اأي بزي�دة من 95.4 مليون 
اإىل   2016 ع���م  يف  يومي�  برميل 
يومي�  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   111.1
مع�ليه  واأ�����س�����ر   .2040 ع�����م  يف 
الع�ملي  االق��ت�����س���دي  النمو  اأن  اإىل 
االأزمة  منذ  م�ستوي�ته  اأعلى  �سجل 
ح��ي��ث عرف   2008 ل��ع���م  امل���ل��ي��ة 
م�ستوي�ت  النفط  على  الطلب  منو 
�سحية يف ع�مي 2017 و2018 
برميل  م��ل��ي��ون   1.5 م���ن  ب����أك���رث 
يومي� وانخف�ست املخزون�ت الع�ملية 
اأي�س� .. مو�سح� اأنه يف خ�سم هذا 
لتخفيف  اأه���داف���ن����  ف������إن  ال��ت��غ��ي��ري 

129 يف امل�ئة يف دي�سمرب 2017 
لل�سنة  االل���ت���زام  ن�سبة  م��ع��دل  اأم���� 
 .. امل���ئ��ة  يف   107 بلغ  فقد  االأوىل 
يعد  االإجن������ز  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
االأول  اأي�س�  وي��ع��د  ب�لثن�ء  ج��دي��را 
من نوعه لكونه جمع الأول مرة يف 
24 دولة  ال�  ت�ريخ املنظمة م� بني 

ع�سو فيه�.
وق�����ل م��ع���ل��ي��ه يف ت�����س��ري��ح���ت��ه اإن 
اجل����ه����ود اجل����وه����ري����ة ال����ت����ي متت 
كمي�ت  تقلي�س  يف  ب�لفعل  �س�همت 
كبرية من املخزون النفطي الع�ملي 
التج�ري  امل��خ��زون  انخف�س  حيث 
التع�ون  م��ن��ظ��م��ة  ل�����دول  ال���ع����مل���ي 
من  ب���أك��رث  والتنمية  االق��ت�����س���دي 
220 مليون برميل منذ بداية ع�م 
اخلم�س  مب��ع��دل  م��ق���رن��ة   2017

�سنوات ال�س�بقة.
�سن�ستمر   “ م���ع����ل���ي���ه  واأ�������س�������ف 
حيث  االإن���ت����ج  بخف�س  ب���ل��ت��زام��ن��� 
 100 اأك�����رث م���ن  ال ي�����زال ل��دي��ن��� 
اإزالته�  علين�  يجب  برميل  مليون 
متو�سط  اإىل  للو�سول  ال�سوق  من 
??املخزون الع�ملي للخم�س �سنوات 

امل�ستهدفة«.

اال�ستب�قية  واحل����ل����ول  امل�����ب������درات 
تعزيز  �س�أنه�  م��ن  وال��ت��ي  امل�سرتكة 
ال�سيم�  البن�ء  والتوا�سل  التع�ون 
“اإعالن  م����ن  االأوىل  ال�����س��ن��ة  يف 
التع�ون” فيم� بني الدول االأع�س�ء 
يف اأوبك و�سرك�ئه� من الدول خ�رج 
لتحقيق  ج�������ءت  وال����ت����ي  امل��ن��ظ��م��ة 
اإىل  واأ����س����ر  امل�����س��ت��دام��ة«.  التنمية 
هن�ك  �ستبقى  احل����ل  بطبيعة  اأن���ه 
والتحدي�ت  املتغريات  من  العديد 
الط�قة  ق��ط���ع  طبيعة  ه��ي  وه����ذه 
متنحن�  التي  ب�ملرونة  نت�سم  والأنن� 
بع�سن�  ودع��م  التكيف  على  ال��ق��درة 
“اأوبك”  م��ن��ظ��م��ة  داخ����ل  ال��ب��ع�����س 
وم����ع ���س��رك���ئ��ن��� م���ن ال�����دول خ�رج 
املنظمة ف�إنن� �سوف نوا�سل مراقبة 
ال�سوق عن كثب و�سن�سعى ج�هدين 
م��ن خ���الل ج��ه��ودن��� امل�����س��رتك��ة اإىل 
حت��ق��ي��ق اال���س��ت��ق��رار ال����ذي يرغب 
املنتجني وامل�ستهلكني.  فيه من كل 
اأن هذا التع�ون غري امل�سبوق  واأك��د 
اأت�����ح اإح�����راز ت��ق��دم ك��ب��ري يف اإع�����دة 
متو�سط  اإىل  امل���خ���زون  م�����س��ت��وي���ت 
واإع�دة  ال�س�بقة  اخلم�س  ال�سنوات 
والطلب  العر�س  يف  التوازن  اأي�س� 

العديد  ك���ن  اإن��ه فيم� م�سى  وق���ل 
يدعون  واملع�ر�سني  امل�سككني  م��ن 
ب���������أن م���ن���ظ���م���ة ال���������دول امل�������س���درة 
من  و�سرك�ئه�  “اأوبك”  للبرتول 
غ��ري االأع�����س���ء مل ي��ح��ق��ق��وا �سوى 
اأنه  موؤكدا   ..  2017 �سنة  القليل 
االإجن����زات  م��ن  العديد  حتقيق  مت 
امللمو�سة الع�م امل��سي والتي اأتطلع 
للعمل على ا�ستمراريته� وموا�سلة 
امل�سرتكة  تركيزن� وتكثيف جهودن� 
اإع�دة التوازن يف �سوق  الرامية اإىل 

النفط الع�ملية.
الذي  الرائع  ب�لعمل  مع�ليه  ون��وه 
ق���م ب��ه م��ع���يل خ���ل��د ال��ف���ل��ح وزير 
الط�قة وال�سن�عة والرثوة املعدنية 
يف اململكة العربية ال�سعودية ورئي�س 
 ..  2017 لع�م  “اأوبك”  منظمة 
اأن هذه اجلهود فريدة  اإىل  م�سريا 
من نوعه� وت�سيف بال �سك قيمة 
الع�ملية  ل��ل��دب��ل��وم������س��ي��ة  اإي��ج���ب��ي��ة 
العمل  ه��ذا  يف  لال�ستمرار  ون�سعى 
رئ��سة  ف��رتة  خ��الل  والبن�ء  املثمر 

املنظمة للع�م اجل�ري.
علين�  يتحتم   “ م��ع���ل��ي��ه  واأ����س����ف 
وو�سع  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأي�س� 

اال�ستقرار  ع��ودة  على  ي�س�عد  مم��� 
املدى  ع��ل��ى  ال�����س��وق  اإىل  امل�����س��ت��دام 
الق�سري واملتو�سط والطويل االأجل 
وامل�س�عدة يف تعزيز ا�ستدامة النمو 

االقت�س�دي االإيج�بي الع�ملي.
املزروعي  ���س��ه��ي��ل  م��ع���يل  اأك����د  ك��م��� 
الت�لية  اخل����ط����وة  اأخ������ذ  �����س����رورة 
والنظر  املوحد  للبن�ء على تقدمن� 
التوازن  اإع���دة  اأبعد من عملية  اإىل 
يف ال�����س��وق ك��م��� ي��ج��ب ال�����س��ع��ي اإىل 
امل�سرتك  املوؤ�س�سي  الط�بع  اإ�سف�ء 
م�سيف�   .. التع�ون”  “اإعالن  على 
اجلم�عي  �سوتن�  يظل  اأن  الب��د   “
اإنه  وا�سح� وموجزا ومت�سق� حيث 
ال ف�ئدة من االرتب�ك�ت والتكهن�ت 
الط�قة  وق���ط����ع  ال��ن��ف��ط  ع�����مل  يف 
العودة  اأنن� ال نريد  ب�سكل ع�م كم� 
نف�س  واإىل  ال�������س���وق  ت���ق���ل���ب  اإىل 
االأعوام  يف  �سهدن�ه  الذي  الرتاجع 

2014 و2015 و2016 ».
على  احل��ر���س  اإىل  مع�ليه  واأ����س����ر 
وموا�سلة  ال���ع���ر����س  دي��ن���م��ي��ك��ي��ة 
االأمريكيني  الالعبني  م��ع  احل���وار 
وا�ستقرار  م�����س��ل��ح��ة  ي���خ���دم  مب����� 

ال�سوق وتوازن العر�س والطلب.

�سهيل املزروعي : م�ستمرون يف اتف�ق خف�س الإنت�ج ع�م 2018

الفندقية وال�سي�حية ب�الإم�رة، وتعميم فكرة التفتي�س املبتكر والذكي 
اتب�ع  ب�أهمية  عليه�  والق�ئمني  ال�سي�حية  املن�س�آت  اأ�سح�ب  لتوجيه 
التع�مل  يف  الراقية  واملم�ر�س�ت  الع�ملية  واملع�يري  االأ�س�ليب  اأف�سل 
مع الزوار وال�سي�ح وتقدمي اخلدم�ت لهم. وت�أتي هذه املب�درة �سمن 
الوجه�ت  اأه���م  م��ن  عجم�ن  بجعل  ال�سي�حية  التنمية  دائ���رة  روؤي���ة 
الفريدة التي تقدم جت�رب �سي�حية ا�ستثن�ئية للزوار وال�سي�ح، وذلك 
للم�س�همة يف تعزيز م�ستوى اال�ستدامة يف القط�ع ال�سي�حي، وتوفري 
املقدمة، ودفع  واالرتق�ء مب�ستوى اخلدمة  بيئة ج�ذبة لال�ستثم�ر، 
�س�لح  �سع�دة  وق�ل  ال�سي�حي.  القط�ع  لدى  والنمو  التطوير  عجلة 
“ي�سعدن�  ال�سي�حية  التنمية  لدائرة  الع�م  املدير  اجلزيري،  حممد 
اإطالق هذه املب�درة يف ع�م زايد التي �سيكون له� اأثر كبري يف تطوير 
القط�ع ال�سي�حي ب�الإم�رة، حيث  ت�أتي �سمن ا�سرتاتيجي�ت وخطط 

•• عجمان-الفجر:

الفندقية  املن�س�آت  ل��دى  الوعي  م�ستوى  برفع  اأهدافه�  مع  مت��سي�ً 
وال�سي�حية ب�إم�رة عجم�ن، و�سمن روؤيته� وا�سرتاتيجيته� امل�ستقبلية 
يف  ال�سي�حية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت  ال�سي�حي،  ب�لقط�ع  لالرتق�ء 
ال�سي�حية  املن�س�آت  لتقييم  االأبي�س”  “التفتي�س  م��ب���درة  عجم�ن 
والفندقية ب�أ�سلوب ح�س�ري والت�أكد من التزامه� بتقدمي اخلدم�ت 
عن  وذل��ك  املعتمدة،  الع�ملية  واملوا�سف�ت  املع�يري  ب�أعلى  ال�سي�حية 
طريق تخ�سي�س خم�س جوائز الأف�سل املن�س�آت ال�سي�حية يف االإم�رة 
خالل الربع االأول من الع�م اجل���ري. وتهدف املب�درة التي �سيعمل 
واملع�يري  الرتاخي�س  ب���إدارة  التفتي�س  ق�سم  ويتبن�ه�  تطبيقه�  على 
املن�س�آت  على  وتعميمه�  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س���ئ��ل  ن�سر  اإىل  ال�سي�حية 

احلكومي واخل��س بعجم�ن، مب� يعطي انطب�ع�ً اإيج�بي�ً ب�سكل ع�م 
موىل،  حممد  املفت�س  �سع�دته  و�سكر  الوظيفي.  االأداء  على  ي��وؤث��ر 
على مب�درته واقرتاحه بتنفيذ  “التفتي�س االأبي�س”  �س�حب فكرة 
هذه املب�درة.  من ن�حيته، اأكد اإبراهيم املري، مدير اإدارة الرتاخي�س 
الوعي  ل��زي���دة  امل��ب���درة  ا�ستهداف  ال��دائ��رة،  يف  ال�سي�حية  وامل��ع���ي��ري 
اأه��داف الدائرة  ال�سي�حي والفندقي، مب� يتم��سى مع  لدى القط�ع 
�سيتم  املن�س�آت  اأن تقييم جميع  ب�الإم�رة، م�سيف�ً  ال�سي�حة  يف تنمية 
ح�سب املع�يري املدرجة يف مب�درة التفتي�س االأبي�س، وبن�ًء على نت�ئج 
التقييم �سيتم تكرمي اأ�سح�ب املراكز االأوىل من كل فئة، وهي خم�س 
مفرو�سة  �سقة  واأف�سل  فندقية،  �سقق  واأف�سل  فندق،  اأف�سل  فئ�ت: 
خ��سعة لنظ�م الدائرة، واأف�سل �سركة �سفر و�سي�حة، واأف�سل مطعم 

�سي�حي.

الدائرة التي و�سعته� لتحقيق روؤية عجم�ن 2021 يف اأن تكون من 
املم�ر�س�ت  وجعل  الع�ملية،  اخلريطة  على  ال�سي�حية  الوجه�ت  اأه��م 
حي�ة  اأ�س�ليب  ال�سي�حية  والفن�دق  املن�س�آت  يف  واالإب��داع��ي��ة  املبتكرة 
يومية«. واأو�سح اجلزيري اأن دائرة التنمية ال�سي�حية تعترب اجلهة 
و�ست�سعى  ب���الإم���رة،  ال�سي�حي  القط�ع  تطوير  عن  امل�سوؤولة  االأوىل 
ج�هدة اإىل االرتق�ء به وجعله منوذج�ً يحتذى به حملي�ً ودولي�ً، عن 
طريق ت�سخري جميع االإمك�ن�ت التي تدفع عجلة تطوره، اإ�س�فة اإىل 
والفندقية  ال�سي�حية  املن�س�آت  على  وتطبيقه�  املع�يري  اأف�سل  تبني 
ب�الإم�رة، مب� يلبي تطلع�ت حكومة عجم�ن، وقي�دة الدولة الر�سيدة. 
اأن هذه املب�درة واملب�درات  اإىل  واأ�س�ر �سع�دة �س�لح حممد اجلزيري 
ك�فة تهدف اإىل اإحداث نقلة نوعية يف القط�ع ال�سي�حي، وذلك عرب 
بث ر�س�ئل توعوية ب�أهمية التع�ون بني الع�ملني يف القط�ع ال�سي�حي 

جلفود 2018 ي�ستقطب نخبة من الوزراء ومبعوثي التج�رة رفيعي امل�ستوى على ال�سعيد الدويل

�سراكة بني واحة دبي 
لل�سيليكون و»ج�كوار لند روفر«

•• دبي-وام:

وقعت �سلطة واحة دبي لل�سيليكون وجمموعة ج�كوار الند روفر املحدودة 
روفر  الن��د  جل���ك��وار  االإقليمي  الفرع   - اأفريقي�  و�سم�ل  االأو���س��ط  ال�سرق 
يف  اجلديد  االإقليمي  مقره�  الإن�س�ء  وت��ع���ون  �سراكة  اتف�قية   - امل��ح��دودة 
الواحة والذي يت�سمن اأك�دميية للتدريب ومركز اختب�ر هند�سي ومركزا 

لعالق�ت العمالء.
و�ستبني �سلطة واحة دبي لل�سيليكون - بح�سب االتف�قية - مرافق امل�سروع 
املتوقع  وم��ن  م��رب��ع  م��رت  األ���ف   14 تبلغ  اإج��م���ل��ي��ة  اجل��دي��د على م�س�حة 

االنته�ء من االأعم�ل االإن�س�ئية بحلول الربع االأول من 2020.
الرئي�س  ن�ئب  ال��زرع��وين  حممد  الدكتور   .. ال�سلطة  عن  االتف�قية  وق��ع 
عن  وقعه�  فيم�   .. لل�سيليكون  دب��ي  واح���ة  ل�سلطة  التنفيذي  والرئي�س 
املجموعة برو�س روبريت�سون املدير الع�م ل�سركة ج�كوار الندروفر ال�سرق 

االأو�سط و�سم�ل اأفريقي� بح�سور عدد من امل�سوؤولني من اجل�نبني.
ج�كوار  خالله�  من  تقوم  والت�أهيل  للتدريب  اأك�دميية  امل�سروع  و�سي�سم 
والندروفر ب�إعداد الكوادر الهند�سية والفنية واالإدارية الإدارة �سوؤون املقر 
ت�سمن  التي  التدريبية  الربامج  اأح��دث  وفق  املنطقة  يف  لل�سركة  اجلديد 

م�ستوي�ت اجلودة الع�لية التي تقدمه� ال�سركة عرب اأفرع �سبكته� ك�فة.
الع�ملية  املع�يري  اأعلى  وف��ق  مبنية  عمل  ور�سة  االأك�دميية  �ستت�سمن  كم� 
لتدريب موظفي ال�سركة عملي� اإ�س�فة اإىل �س�لة عر�س للتدريب ي�ستطيع 
من  لتمكينهم  وهمية  و���س��راء  بيع  عملي�ت  اإج���راء  امل��ت��درب��ون  خالله�  م��ن 
اكت�س�ب جميع امله�رات واخلربات ال�سرورية للحف�ظ على امل�ستوى الع�يل 

خلدمة العمالء الذي تعتمده ج�كوار الند روفر.
لل�سيليكون منذ  �سلطة واحة دبي  الزرعوين حر�س  الدكتور حممد  واأكد 
�سرك�ء  تطور  تدعم  التي  والتقني�ت  االبتك�رات  اأح��دث  تبني  على  اإن�س�ئه� 
ال�����س��راك��ة م��ع جمموعة  ات��ف���ق��ي��ة  .. م��رح��ب��� بتوقيع  ال��واح��ة  االأع���م����ل يف 
اأهداف ال�سلطة لدعم  ج�كوار الندروفر ال�سرق االأو�سط التي تتوافق مع 
الهجينة  ال�سي�رات  التنقل اجلديدة مثل  لتكنولوجي�ت  والتطوير  البحث 
والكهرب�ئية وتقني�ت الذك�ء اال�سطن�عي اخل��سة ب�ملركب�ت التي �ستوفره� 

اأك�دميية املجموعة ومركزه� االختب�ري.
اأفريقي�  و�سم�ل  االأو�سط  ال�سرق  روفر  الند  ج�كوار  جمموعة  اأن  واأ�س�ف 
الفت�   ..  2009 ع���م  لل�سيليكون  دب��ي  واح���ة  �سرك�ء  ق�ئمة  اإىل  ان�سمت 
املقر  اإن�س�ء  خالل  من  املنطقة  يف  عملي�ته�  بتو�سعة  ال�سركة  ق��رار  اأن  اإىل 
العالق�ت  مت�نة  يوؤكد  االختب�ر  اإىل مركز  اإ�س�فة  واالأك�دميية اجلديدين 
على حتقيق  مل�س�عدتهم  االأع��م���ل  ل�سرك�ء  ال��واح��ة  ت��وف��ره  ال��ذي  وال��دع��م 

التقدم والتطور ومنو عملي�تهم.
اأعرب برو�س روبريت�سون عن �سع�دته بعقد �سراكة وتع�ون مع  من ج�نبه 
يف  واالبتك�ر  للتكنولوجي�  االأب��رز  احل��سنة  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة  �سلطة 
اأن دبي متثل مركزا  اإىل  املنطقة الإط��الق املقر االإقليمي اجلديد .. الفت� 
ع�ملي� للتقدم االقت�س�دي والتكنولوجي ووجهة لكل املبتكرين واملوهوبني 

يف الع�مل الإق�مة م�س�ريع نوعية تعترب اإ�س�فة كبرية للب�سرية.

•• دبي-الفجر:

يعتزم مركز دبي التج�ري الع�ملي 
ا���س��ت�����س���ف��ة ن��خ��ب��ة م���ن ال������وزراء 
والوفود التج�رية رفيعة امل�ستوى 
من �ستى اأنح�ء الع�مل، وامل�س�ركني 
يف معر�س جلفود ال�سنوي، يف ظل 
ا�ستعدادات اأكرب مع�ر�س االأغذية 
ل�سبط  ال���ع����مل  يف  وامل�������س���روب����ت 
توجه�ت  وف�����ق  اأع���م����ل���ه  ج������دول 
و�سط  وذل������ك  ال���ع����مل���ي  ال���ق���ط����ع 
وتف�سيالت  الطلب  ح��دة  ارت��ف���ع 
ب��ستمرار  امل��ت��ط��ورة  امل�ستهلكني 

والتقني�ت الثورية اجلديدة.
ي�ستقطب  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 
اليوم  ي��ن��ط��ل��ق  ال������ذي  امل���ع���ر����س، 
االأحد 18 فرباير وميتد خلم�سة 
األ��ف زائر   90 اأي���م، م� ي�سل اإىل 
مع  ال��ق��ط���ع  يف  املتخ�س�سني  م��ن 
اآالف �سركة   5 اأك��رث من  م�س�ركة 
ع�ر�سة و120 جن�ح�ً ت�سم اأحدث 
واالبتك�رات عرب ثم�نية  املنتج�ت 
امل�سروب�ت،  متخ�س�سة:   اأق�����س���م 
وم���ن���ت���ج����ت االأل�����ب������ن، وال����ده����ون 
ال�سحية  وامل��ن��ت��ج���ت  وال����زي����وت، 
وامل����������واد ال���ع�������س���وي���ة، وال���ب���ق���ول 
واللحوم  واحل�����ب�����وب،  وال����غ����الل 

وامل�سروب�ت  االأغذية  قط�ع  اأ�سبح 
يفر�سه�  التي  للم�ستجدات  مهي�أ 
التقني�ت اجلديدة وارتف�ع  ظهور 
ممن  �سن�ً  االأ���س��غ��ر  ال�سك�ن  ع��دد 
و�سي�سكل  ال��ت��وج��ه.  ه��ذا  ي��ق��ودون 
حقيقي�ً  م��ع��ي���راً   2018 ج��ل��ف��ود 
يف ظل ا�ستج�بة م�سنعي االأغذية 
واملنتجني واملوردين لهذا التغيري 

وحتديد امل�س�ر نحو امل�ستقبل«.
وت��ع��ت��رب م��ن��ط��ق��ة االك��ت�����س���ف من 
ف��ع���ل��ي���ت امل��ع��ر���س اجل��دي��دة هذا 
ال�سرك�ت  ت�ستعر�س  حيث  ال��ع���م، 
املطلقة حديث�ً  املنتج�ت  الع�ر�سة 
وح�سرية.  ت��ف���ع��ل��ي��ة  ���س���ل��ة  يف 
م�س�حة  امل��ن��ط��ق��ة  و���س��ت��ت�����س��م��ن 
خم�����س�����س��ة ب���ل�����س��رك���ت ال���ت���ي مل 
ت��خ�����س ع��م��ل��ي���ت جت����ري���ة ب��ع��د يف 
و�سم�ل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
م�س�ركته�  على  وتعتمد  اأفريقي�، 
يف ج��ل��ف��ود ل��ت��ك��ون ف��ر���س��ة دخول 
ل��ل�����س��وق. وت���ع���ود جوائز  م��ت��م��ي��زة 
جلفود لالبتك�ر يف دورة هذا الع�م 
املت�أهلون  و�سيقدم  املعر�س؛  من 
لت�سفي�ته� النه�ئية ابتك�راتهم يف 

منطقة االكت�س�ف.
وف���ي���م���� ي���ت���وق���ع م�������س����رك���ة اأك����رث 
ال�����دورة  يف  ���س��رك��ة  اآالف   5 م���ن 

املعر�س،  م��ن  والع�سرين  الث�لثة 
اأكرث   2018 جلفود  �سيت�سمن 
من 120 جن�ح�ً من بينه� لدول 
ت�س�رك للمرة االأوىل مثل اإ�ستوني� 
وط�جيك�ست�ن  ك��ول��وم��ب��ي���  وب����رو 
ونيجريي� و�سربي� و�سلوف�كي�. اإىل 
الروؤ�س�ء  املئ�ت من  ج�نب ح�سور 
احلكوميني  وامل�سوؤولني  وال��وزراء 
ب�لقط�ع  املعنية  املوؤ�س�س�ت  وق���دة 
عن  والب�حثني  ع��دي��دة،  دول  م��ن 
ف��ر���س الإب����رام ���س��راك���ت جمزية، 
مع توقع�ت بح�سور ع�سرات اآالف 

الزوار.
عودة   2018 جلفود  و�سي�سهد   
ف��ع���ل��ي���ت دائ���م���ة مب���� ف��ي��ه��� ع�مل 
االأغ���ذي���ة احل����الل، اأك���رب معر�س 
متخ�س�س  ������س�����ن�����وي  جت������������ري 
ب����الأغ���ذي���ة احل�����الل يف ال���ع����مل؛ 
وم�س�بقة رابطة الطه�ة االإم�راتية 
����س����ل���ون ك���ول���ي���ن���ري، وه�����ي اأك����رب 
م�س�بقة فردية للطه�ة يف الع�مل؛ 
وم�س�بقة االإبريق الع�ملية 2018 
االأوروبية  اجلمعية  تنظمه�  التي 
مل��ت��خ�����س�����س��ي ال���ق���ه���وة؛ وج���وائ���ز 
جلفود لالبتك�ر التي تكّرم التمّيز 
واالب���ت���ك����ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى قط�ع 

امل�أكوالت وامل�سروب�ت االإقليمي.

وا�سح�ً  دل��ي��اًل  يعترب  امل��رم��وق��ني 
كفع�لية  امل���ع���ر����س  م���ك����ن���ة  ع���ل���ى 
ب�لن�سبة  ح�����س��وره���  م���ن  ب���د  ال 
االأغذية  بقط�ع  املعنيني  جلميع 

وامل�سروب�ت حول الع�مل.
ق���ل��ت تريك�سي  امل��ن������س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
الرئي�س  ن����ئ���ب  م���ريم����ن���د،  ل����وه 
والفع�لي�ت  املع�ر�س  الإدارة  االأول 
لدى مركز دبي التج�ري الع�ملي: 
“جنح معر�س جلفود يف اكت�س�ب 
م���ك����ن���ة م���ت���م���ي���زة ك��ف��ع���ل��ي��ة من 
اخل��سة  االأج��ن��دات  و�سع  �س�أنه� 
ال�سعيدين  على  االأغ��ذي��ة  بقط�ع 
اأخرى،  االإقليمي وال��دويل. ومرة 
���س��ه��د ال��ط��ل��ب ارت��ف���ع���ً ك��ب��رياً يف 
املعر�س،  م���ن  ال���ع����م  ه����ذا  دورة 
الع�ر�سني  ال�����ت�����زام  ب������دا  ف���ي���م���� 
مرة  الأول  وامل�����س���رك��ني  الع�ئدين 
ا�ستعرا�س  ع��ل��ى  واحل���ري�������س���ني 
املبتكرة  ل���ل���ح���ل���ول  ام���ت���الك���ه���م 
الكفيلة بتلبية املتطلب�ت املتطورة 
على  وا�سح�ً  دلياًل  للم�ستهلكني 
ذلك،  على  ع��الوة  املعر�س.  متيز 
وامل�س�ركة  االه��ت��م���م  حجم  ي��وؤك��د 
ال��وا���س��ع��ة ل�����س��ّن���ع ال�����س��ي������س��ة من 
الع�ملية  املك�نة  على  ال��ع���مل  ح��ول 
امل����ع����ر�����س. لقد  ي���ت���ب���واأه����  ال���ت���ي 

ويتيح املعر�س للم�س�ركني فر�س�ً 
فيم�  ه�ئلة،  وا�ستثم�رية  جت�رية 
تتم من�ق�سة ال�سي��سة واالتف�ق�ت 
امل�ستوى احلكومي  التج�رية على 
وب�الإ�س�فة  ال���ك���وال���ي�������س.  خ��ل��ف 
لالجتم�ع�ت ال�سنوية مثل اللق�ء 
رفيع امل�ستوى الذي تنظمه غرفة 
جت����رة و���س��ن���ع��ة دب���ي ع��ل��ى وجبة 
“موؤ�س�سة  وا�ست�س�فة  االإف��ط���ر، 
للق�ءات  ال�س�درات”  لتنمية  دبي 
ب������ني ال���������س����رك�����ت وامل���������س����دري����ن 
جمل�س  ����س���ي���ط���ل���ق  ال�����دول�����ي�����ني، 
الهندي  االإم��������رات�������ي  االأع�����م������ل 
اللق�ءات  م���ن  ك����م���اًل  ب���رن����جم����ً 
وحم�دث�ت  ب���ل��ق��ط���ع  املخ�س�سة 
ثن�ئية جت�رية يف جم�ل االأغذية. 
وت�����س���رك امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة بوفد 
وزاري، بينم� تعزز الي�ب�ن م�ستوى 
اإدراج  م��ع  كبري  ب�سكل  م�س�ركته� 
حكوميني  م�����س��ت�����س���ري��ن  خ��م�����س��ة 
خ��سني. و�سيح�سر وزير االأغذية 
بني  املعر�س  البولندي  والتج�رة 
عدد كبري من امل�سوؤولني االآخرين 

رفيعي امل�ستوى.  
واأك����������د م�����رك�����ز دب�������ي ال����ت����ج�����ري 
اأن  اإىل  امل��ع��ر���س،  منظم  ال��ع���مل��ي، 
امل�سوؤولني  من  كبري  عدد  ح�سور 

التج�رية  والعالم�ت  وال��دواج��ن، 
كم�  الع�ملّية.   واالأطعمة  الكربى 
“ع�مل  فع�لية  املعر�س  يحت�سن 
تعد  ال���ت���ي  احلالل”  االأغ�����ذي�����ة 
�سنوي  م��ع��ر���س جت�����ري  اأ���س��خ��م 
م��ت��خ�����س�����س ب����الأغ���ذي���ة احل���الل 
األف  اأك��رث م��ن  ال��ع���مل، وي�سم  يف 
بهذا  متخ�س�سة  جت���ري��ة  عالمة 
امل���ج����ل. ومي��ت��د م��ع��ر���س جلفود 
مليون   1 م�س�حة  ع��ل��ى   2018
يع�دل  م����  اأي  م���رب���ع،  م���رت  ق����دم 
م�����س���ح��ة 17 م��ل��ع��ب ك����رة ق���دم، 
العر�س  م�����س���ح��ة  ك���م��ل  لي�سغل 
ال��داخ��ل��ي��ة امل��ت���ح��ة ���س��م��ن مركز 
دبي التج�ري الع�ملي يف 19 ق�عة 
هي�كل  م��ن  منطقتني  ج�نب  اإىل 
بينم�  اخل�رجية،  املوؤقتة  العر�س 
الع�ر�سة  ال�سرك�ت  اآالف  ترتقب 
وامل�سرتون الفر�س اجلديدة التي 
تقدر قيمته� مبلي�رات الدوالرات 
و�سم�ل  االأو���س��ط  ال�سرق  �سوق  يف 
بتلبية  الكفيلة  وال�سبل  اأفريقي�، 
املتطلب�ت املتزايدة لل�سك�ن االأكرث 
�سب�ب�ً وحت�سراً ممن ترتفع وترية 
لالطالع  التقنية  على  اعتم�دهم 
على منتج�ت االأغذية وامل�سروب�ت 

وااالختي�ر من بينه� و�سرائه�.

وقف �سيد وت�سويق اأ�سم�ك ال�سعري وال�س�يف يف الدولة خالل م�ر�س واأبريل
•• دبي -وام:

تنظيم  ب�س�أن  ال���وزاري  ال��ق��رار  تطبيق  والبيئة  املن�خي  التغري  وزارة  تبداأ 
�سيد اأ�سم�ك ال�سعري وال�س�يف العربي وحملة التوعية املجتمعية امل�س�حبة 
تزامن� مع مو�سم  املقبلني  اأبريل   30 اإىل  1 م�ر�س  الفرتة من  له خالل 
اأ�سم�ك  ت�سويق  منع  على   501 رق��م  ال����وزاري  ال��ق��رار  وين�س  تك�ثره�. 
ك�نت  �سواء  ب�لدولة  واملت�جر  ال�سمك  اأ�سواق  يف  العربي  وال�س�يف  ال�سعري 
هذه االأنواع حملية اأو م�ستوردة خالل الفرتة املن�سو�س عليه� من كل ع�م 
اأ�سم�ك ال�س�يف وال�سعري العربي  اإ�س�فة اإىل منع ا�سترياد واإع�دة ت�سدير 
�سواء ك�نت ط�زجة اأو جممدة اأو مملحة اأو مدخنة اأو معلبة اأو ب�أي �سكل 
اآخر. وي�أتي القرار مت��سي� مع هدف الوزارة اال�سرتاتيجي املتمثل يف تعزيز 
التنوع الغذائي و�سم�ن ا�ستدامته وذلك من خالل حم�ية اأ�سم�ك ال�سعري 

وال�س�يف العربي ب�عتب�ره� من اأهم االأنواع املحلية االقت�س�دية التي تتعر�س 
ل�سغط عملي�ت ال�سيد خالل مو�سم التك�ثر وا�ستنزاف كمي�ت كبرية مع 
بيو�سه� االأمر الذي يوؤدي اإىل عدم اإت�حة الفر�سة لهذه االأ�سم�ك الإع�دة 

بن�ء خمزونه� الطبيعي.
اأن وزارة  ال�سمكية  ا�ستدامة الرثوة  الري�سي مدير  واأو�سح �سالح عبداهلل 
للموارد  اال�ستدامة  مفهوم  حتقق  على  حتر�س  والبيئة  املن�خي  التغري 
الطبيعية للبيئة مب� يتواكب مع روؤية الدولة وتوجه�ت قي�دته� الر�سيدة 

يف حتقيق تنمية م�ستدامة للقط�ع�ت ك�فة.
واأ�س�ر الري�سي اإىل اأن الرثوة ال�سمكية متثل اأحد الرثوات واملوارد الطبيعية 
التي نحر�س على ا�ستدامته� عرب خطط عدة منه� حظر �سيده� يف اأوق�ت 
وتهدد  عليه�  تق�سي  التي  اجل���ئ��ر  ال�سيد  مم�ر�س�ت  ومك�فحة  تك�ثره� 

ا�ستمراريته� مب� ي�سهم يف زي�دة خمزونه� وتعزيز التنوع البيولوجي«.

الأ�سرتالية حلم�ية املن�ف�سة توافق
 على �سراكة طريان الإم�رات وكوانت��س 

•• دبي -وام:

رحبت طريان االإم�رات وكوانت��س بقرار اللجنة االأ�سرتالية حلم�ية املن�ف�سة 
و�سوف  اإ�س�فية.  �سنوات  ملدة خم�س  بينهم�  ال�سراكة  على  املوافقة  وامل�ستهلك 
امل��سي  اأغ�سط�س  يف  عنه�  اأعلن  قد  ك���ن  التي  ال�سراكة،  ه��ذه  ا�ستمرار  يتيح 
من  مزيد  وتوفري  الن�قلتني  كال  خطوط  �سبكة  قوة  من  اال�ستف�دة  اإمك�نية 
خي�رات ال�سفر للعمالء وفوائد اأكرث الأع�س�ء برن�مج مك�ف�أة والء امل�س�فرين 
املوافقة م�سريا  ب��سم كوانت��س عن �سروره بقرار  الدائمني. واعرب متحدث 
اىل ان توفري ثالثة خي�رات للو�سول اإىل اأوروب� عرب بريث و�سنغ�فورة ودبي 
واإ�س�فة مزيد من الرحالت بني اأ�سرتالي� ونيوزيلندا ي�أتي ليلبي طلب العمالء 

ويعزز تكنولوجي� الط�ئرات اجلديدة ويدعم �سبكة خطوط كال الن�قلتني.
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املال والأعمال
نور اأبوظبي ال�سم�سية يف �سويح�ن تفوز بج�ئزة اأف�سل م�سروع ط�قة يف ال�سرق الأو�سط لع�م2017

2016 حيث ك�ن العر�س االأكرث تن�ف�سية هو العر�س املقدم من قبل ائتالف 
م�روبيني و جينكو �سوالر، بواقع 8.888 فل�س� كيلوواط �س�عة، وهو م� يع�دل 
على  تن�ف�سية  االأ�سع�ر  اأك��رث  ب�عتب�ره  �س�عة،  كيلوواط  اأمريكي�  �سنت�   2.42
اأهمية  م�ستوى الع�مل حتى االآن. واكد �سع�دة عبد اهلل علي م�سلح االأحب�بي 
اأبوظبي يف جذب اأكرب ال�سرك�ت واالئتالف�ت الع�ملية الراغبة يف اال�ستثم�ر يف 
ال�سرق االأو�سط، وبخ��سة يف امل�س�ريع التي تنفذه� الهيئة ب�ل�سراكة مع القط�ع 
اخل��س م�سريا اىل ان حمطة نور اأبوظبي تعد اأكرب حمطة م�ستقلة للط�قة 
ال�سم�سية يف الع�مل، وتت�سمن اإن�س�ء وتطوير ومتويل وت�سغيل و�سي�نة حمطة 
منطقة  يف  الكهرو�سوئية،  الط�قة  تكنولوجي�  ب��ستخدام  ال�سم�سية  للط�قة 
اإجم�لية  بتكلفة  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  م��ن  ك��م   120 ح��وايل  بعد  على  �سويح�ن، 
 1177 نحو  للمحطة  االإنت�جية  الط�قة  وتبلغ  دره���م،  ملي�ر   3.2 ق��دره��� 
حمطة  وه��ي  ح�لي�  ال��ع���مل  يف  حمطة  اأك���رب  تنتجه  م���  �سعف  اأي  م��ي��ج���وات 

•• لندن -وام:

ال�سرق  يف  ط�قة  م�سروع  اأف�سل  بج�ئزة  اأبوظبي  وكهرب�ء  مي�ه  هيئة  ف���زت 
االأو����س���ط و���س��م���ل اأف��ري��ق��ي��� ل��ع���م 2017، وذل����ك ع��ن م�����س��روع حم��ط��ة نور 
PFI-Award التي  اأبوظبي للط�قة ال�سم�سية يف �سويح�ن، �سمن ج�ئزة 
االأحب�بي  م�سلح  علي  اهلل  عبد  �سع�دة  وت�سلم  املتحدة.  اململكة  يف  �سنوي�  تق�م 
الذي  اأبوظبي اجل�ئزة خالل احلفل  اإدارة هيئة مي�ه وكهرب�ء  رئي�س جمل�س 
مب�س�ركة  لندن  يف  اأقيم  وال��ذي  الع�ملية  امل�س�ريع  لتقومي  من��سبة  يعترباهم 
اأرج���ء الع�مل من كب�ر رج���ل االأعم�ل  800 �سخ�سية من خمتلف  اأك��رث من 
وامل�سوؤولني وبح�سور املهند�س ع�دل �سعيد ال�سعيدي مدير دائرة اخل�سخ�سة 
ب�الإن�بة يف الهيئة وعدد من موظفي دائرة اخل�سخ�سة يف الهيئة. يذكر ان 6 
ائتالف�ت ع�ملية تن�ف�ست لتنفيذ م�سروع حمطة نور اأبوظبي، يف 19 �سبتمرب 

ك�ليفورني� للط�قة ال�سم�سية، التي تنتج 550 ميغ�وات، ومن املتوقع اأن تبداأ 
من  الث�ين  الربع  خالل  الكهرب�ئية  ب�لط�قة  اأبوظبي  �سبكة  بتزويد  املحطة 
الغ�ز،  امل�سروع يف تقلي�س احل�جة ال�سترياد  ، حيث �سي�سهم هذا   2019 ع�م 
وحتقيق وفر يف قط�ع امل�ء والكهرب�ء، وحتقيق م�س�عي حكومة اله�دفة لتنويع 
م�س�در الط�قة وا�ستخدام الط�قة املتجددة، ودعم اقت�س�د اإم�رة اأبوظبي وخلق 
اأبوظبي.  اإم���رة  ال�سرقية من  املنطقة  الدولة خ�سو�س� يف  الأبن�ء  فر�س عمل 
امل�سروع  اأن هذا  اإىل  ا�ستالم اجل�ئزة  واأ�س�ر االأحب�بي يف ت�سريح له بعد حفل 
يواكب روؤية اأبوظبي ب�س�أن قط�ع م�ء وكهرب�ء و�سرف �سحي م�ستدام، ي�سمن 
اال�ستغالل االأمثل للموارد، ويندرج حتت اأحد اأهم الربامج احلكومية الرامية 
متجددة  م�س�در  م��ن  املنتجة  وال��ك��ه��رب���ء  للم�ء  متك�ملة  منظومة  ب��ن���ء  اإىل 
تقديره  عن  معرب�  وم�ستدامة،  مبتكرة  حلول  على  تعتمد  والتي  وتقليدية 
للروؤية الث�قبة ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 

“حفظه اهلل” وتوجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات امل�سلحة ومت�بعة �سمو ال�سيخ هزاع بن 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س املجل�س التنفيذي الإم�رة اأبوظبي لتوفري متطلب�ت 
اأولوية  ب�عتب�رهم�  االجتم�عي  الرف�ه  وحتقيق  للمواطنني  الكرمية  احلي�ة 
رئي�سية يف �سلب ا�سرتاتيجية الدولة. واأ�س�د االأحب�بي بتجربة حكومة اأبوظبي 
املُنَتَجة وحجم اال�ستثم�رات  ب�عتب�ره� االأف�سل ع�ملي� من حيث كمية الط�قة 
االأجنبية ب�لن�سبة اإىل حجم االقت�س�د املحلي، وكذلك �سفق�ت التمويل التي 
االأخ��رى من بني  واإقليمية وحملية هي  �س�همت فيه� موؤ�س�س�ت م�لية ع�ملية 
اأف�سل ال�سفق�ت التي عرفته� جت�رب اخل�سخ�سة يف الع�مل، مب� يعك�س مت�نة 
التي تعتمده� يف تنفيذ م�س�ريعه�،  الع�لية  اأبوظبي وال�سف�فية  اإم�رة  اقت�س�د 
واأثر ذلك يف زي�دة ثقة امل�ستثمرين على ال�سعيدين: املحلي والع�ملي بجدوى 

اال�ستثم�ر يف الفر�س التي تتيحه� الدولة اأم�مهم.

دبي لال�ستثم�ر تعنينّ »امل�ل ك�بيت�ل« مديًرا رئي�سًي� لالكتت�ب الع�م ل�سركة »اإمييكول«

ا�ضتهدفت التجار واأ�ضحاب املعار�ض والعاملني يف ال�ضوق

�سوق احلراج ب�ل�س�رقة ينظم ور�سة عمل تعريفية وتوعوية حول �سريبة القيمة امل�س�فة

»البي�ن�ت ال�سخمة« حلقة نق��سية يف غرفة عجم�ن

وال��ت��ح��ل��ي��ل وال��ت��ف�����س��ري وال��ت��ي مي��ك��ن االإ���س��ت��ف���دة منه� يف 
ال���ظ���واه���ر واتخ�ذ  ب���ني  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ع���الق����ت  ا���س��ت��ن��ب���ط 
املعلوم�ت  واك��دت احللقة على اهمية ح�سر  ال��ق��رارات.   
اتخ�ذ  خالله�  من  ميكن  رئي�سي  عن�سر  كونه�  وترتبيه� 
ق���رارات ت��ع��زز م��ن من��و وا���س��ت��دام��ة ك���ف��ة ال��ق��ط���ع���ت، كم� 
عرفت احللقة خ�س�ئ�س البي�ن�ت ال�سخمة على اعتب�رات 
احلجم وال�سرعة والتنوع.  وبح�سب تقرير حديث ل�سركة 
اأهم  اأح���د  ال�سخمة  البي�ن�ت  ت�سبح  اأن  ت��وق��ع  م�كينزي 
الرابعة،  ال�سن�عية  ال��ث��ورة  ع�سر  يف  التن�ف�سية  حم����ور 
واالبتك�ر،  االإنت�جية  يف  النمو  لتوؤذن مبوجة جديدة من 
عوائد  اإجم�يل  من   4.5% بنحو  املنطقة  ح�سة  وتقدر 

البي�ن�ت ال�سخمة يف الع�مل.

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�س  املويجعي  عبداهلل  �سع�دة  تراأ�س 
و�سن�عة  جت�����رة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
البي�ن�ت  بعنوان  نق��سية  عجم�ن حلقة 
ال�سخمة، حيث تن�ولت احللقة مفهوم 
قي��سه�  ووح�����دة  ال�����س��خ��م��ة  ال��ب��ي���ن���ت 
واأهميته� وانعك��سه� على تطوير االأداء 
االقت�س�دي ودوره� يف الثورة ال�سن�عية 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.
النق��سية يف مقر غرفة  ح�سر احللقة 
الع�م  امل��دي��ر  ال�����س��وي��دي  ���س���مل  عجم�ن 
لقط�ع  التنفيذي  املدير  وخولة خلف�ن 
وموظفي  امل��وؤ���س�����س��ي  ال���دع���م  خ���دم����ت 

�سع�دة  رحب  النق��سية  احللقة  بداية  ويف  عجم�ن.  غرفة 
احللق�ت  اأهمية  على  واك��د  ب�حل�سور  املويجعي  ع��ب��داهلل 
ع�سف  ور���س  ب�عتب�ره�  الغرفة  تنظمه�  التي  النق��سية 
امل��وظ��ف��ني يف خمتلف املوا�سيع  ت��ع��زز م��ن م��ع���رف  ذه��ن��ي 
اأنه�  كم�  عملهم،  طبيعة  م��ع  ت��ت��واك��ب  وال��ت��ي  امل��ط��روح��ة 
وامل��ق��رتح���ت لت�سب خمرج�ته�  ت��ربز جملة م��ن االف��ك���ر 
يف تطوير االعم�ل واخلدم�ت املقدمة الأع�س�ء ومتع�ملي 

غرفة عجم�ن.
ون�ق�ست احللقة الفرق بني البي�ن�ت واملعلوم�ت، ف�لبي�ن�ت 
والرتتيب  الفرز  عملي�ت  قبل  للمعلوم�ت  اخل�م  ال�سورة 
واملع�جلة، واملعلوم�ت هي البي�ن�ت التي خ�سعت للمع�جلة 

•• دبي-الفجر: 

 ، �����س.م.ع  دب��ي لال�ستثم�ر  اأع��ل��ن��ت 
االأن�سطة  الرائدة متعددة  ال�سركة 
اال�ستثم�رية واملدرجة يف �سوق دبي 
“امل�ل  الت�بعة  �سركته�  اأن  امل����يل، 
اأب���رز  اإح�����دى  �������س.م.ع،  ك�بيت�ل” 
املدير  �ستكون  امل���ل��ي��ة،  ال�����س��رك���ت 
االأويل  ال��ع���م  لالكتت�ب  الرئي�سي 
ل�����س��رك��ت��ه��� ال��ت���ب��ع��ة امل��م��ل��وك��ة له� 
دي�سرتيكت  “االإم�رات  ب���ل��ك���م��ل 
يف  ال���رائ���دة  اإمي���ي���ك���ول،  كولينع” 
جم�ل خدم�ت تربيد املن�طق على 
اإدراج  و���س��ي��ت��م  امل��ن��ط��ق��ة.  م�����س��ت��وى 

االكتت�ب الع�م يف �سوق دبي امل�يل.
من  االت��ف���ق��ي��ة  على  التوقيع  ومت 
كلب�ن،  ب����ن  خ����ل���د  م����ن  ك����ل  ق���ب���ل 
امل�سوؤولني  وكبري  املنتدب  الع�سو 
دب����ي  �����س����رك����ة  يف  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ني 
لال�ستثم�ر، ون��سر الن�بل�سي، ن�ئب 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
التنفيذي ل�سركة “امل�ل ك�بيت�ل”، 
يعقوب  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  بح�سور 

لال�ستثم�ر  دب�����ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��و���س��ي��ع اأع���م����ل���ه���� يف االأ�����س����واق 
لال�ستثم�ر  دب���ي  وي�����س��ر  ال��ع���مل��ي��ة. 
التي  ك���ب��ي��ت���ل  امل����ل  م��ع  تعمل  اأن 
متكنت من اإثب�ت جدارته� يف اإدارة 
على  ب�العتم�د  الع�مة،  االكتت�ب�ت 
م� متلكه من خ��ربات وم��ع���رف يف 
اإنن� يف  املحلية والدولية.  االأ�سواق 
ت�مة  ثقة  ن��ب��دي  لال�ستثم�ر  دب��ي 
اإزاء هذا االكتت�ب الع�م، وم� يوفره 
ال�سلة  ذات  ل��الأط��راف  فر�س  من 

للح�سول على قيمة اأف�سل.
“تعّد  ال��ن���ب��ل�����س��ي:  ن������س��ر  وق������ل 
اإمي�������ي�������ك�������ول اأح������������د ال����الع����ب����ني 
اخلليج،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ني 
ع��ق��ود جديدة  اإب�����رام  وجن��ح��ت يف 
يف ظل الطلب املتزايد على حلول 
اإنن� يف  املنطقة.  املن�طق يف  تربيد 
مع  ب�لعمل  نت�سرف  ك�بيت�ل  امل���ل 
الع�م  االكتت�ب  يف  لال�ستثم�ر  دبي 
امل�ستثمرين  ملجتمع  لنتيح  املقبل، 
ف���ر����س���ة امل�������س����رك���ة يف رح���ل���ة منو 

ال�سركة«.

»كهرب�ء دبي« حت�سل على 
�سه�دة »امل�ستثمرون يف التميز«

•• دبي-وام: 

للمرة  التميز”  يف  “امل�ستثمرون  �سه�دة  على  دب��ي  ومي�ه  كهرب�ء  هيئة  ح�سلت 
الرابعة على التوايل من منظمة م�ستثمرون يف التميز. ومتنح ال�سه�دة للموؤ�س�س�ت 
وال�سرك�ت التي حتقق نت�ئج متقدمة وملحوظة يف جم�ل التميز املوؤ�س�سي بعد 

املنظمة  و���س���م��ل جت���ري���ه  دق���ي���ق  ت��ق��ي��ي��م 
للمع�يري  املوؤ�س�سة  مط�بقة  من  للت�أكد 
الهيئة  حققت  وق��د  التميز  يف  املعتمدة 
نقلة نوعية يف اأدائه� املتميز مل حتققه� 
اأي موؤ�س�سة خ�رج اململكة املتحدة. وق�ل 
الع�سو  ال��ط���ي��ر  حم��م��د  �سعيد  ���س��ع���دة 
لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  امل���ن���ت���دب 
كهرب�ء ومي�ه دبي اإن الهيئة ت�سع ن�سب 
ال�سمو  وتوجيه�ت �س�حب  روؤي��ة  اأعينه� 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
ح�كم دبي “رع�ه اهلل” ب�سرورة حتقيق 
التميز والو�سول اإىل املركز االأول ع�ملي� 
هذه  اأن  واأو����س���ح  امل���ج����الت.  خمتلف  يف 

ب�أف�سل  التزامه�  وتوؤكد  والتميز  اجل��ودة  جم�ل  يف  الهيئة  جهود  تتوج  ال�سه�دة 
والتميز  اجل��ودة  مع�يري  اأعلى  وحتقيق  بخدم�ته�  لالرتق�ء  الع�ملية  املم�ر�س�ت 
ب�لكف�ءة  يتميز  ع��م��ل  ف��ري��ق  مب�����س���ع��دة  وخ��دم���ت��ه���  وم��ب���درات��ه���  م�س�ريعه�  يف 
على  مبتكرة  م�ستدامة  موؤ�س�سة  ت�سبح  ب�أن  الهيئة  روؤي��ة  لتحقيق  واالحرتافية 
م�ستوى ع�ملي. واأ�س�ف اأن جهود التميز يف الهيئة توجت بتحقيقه� املرتبة االأوىل 
ع�ملي� يف احل�سول على الكهرب�ء بح�سب تقرير مم�ر�سة االأعم�ل 2018 ال�س�در 
عن البنك الدويل وح�سوله� على عالمة ا�ستثن�ئية و�سلت اإىل %99.92 مم� 
واأ�س�ر   .21 اىل   26 التن�ف�سية من  تقرير  الدولة يف  ترتيب  اأ�سهم يف حت�سني 
�سع�دته اإىل اأن الهيئة اعتمدت االبتك�ر �سمن روؤيته� وا�ستحدثت حمور امل�ستقبل 
مع  يتن��سب  ب�سكل  اأعم�له�  وتطوير  االبتك�ر  لتدعم  ا�سرتاتيجيته�  يف   10Xو
اأحدث التقني�ت املبتكرة  متطلب�ت املرحلة الق�دمة واأدخلت يف �سميم عملي�ته� 
اال�سطن�عي  الذك�ء  تقنية  على  وتعتمد  الرابعة  ال�سن�عية  الثورة  تواكب  التي 

والروبوت�ت والتقني�ت االإحاللية واإنرتنت االأ�سي�ء والطب�عة ثالثية االأبع�د.

اأع��ل��ى م��ن امل��رون��ة ملوا�سلة  درج���ة 
التو�سع  ف���ر����س  وت��ع��زي��ز  ال��ن��م��و، 
والتنويع، مب� يتن�غم مع خريطة 

الطريق التي مت و�سعه�.
ال���ع����م  االك����ت����ت�����ب  اإن  واأ�������س�������ف: 
من  ج���زًءا  ميثل  اإمييكول  ل�سركة 

وحققت  م�����س��ط��رد،  من��و  ت�سجيل 
االكتت�ب  و�سي�سهم  ث�بتة.  اأرب���ًح��� 
يف  اإمي��ي��ك��ول  ل�سركة  االأويل  ال��ع���م 
تعزيز امليزانية العمومية لل�سركة، 
الفر�س  وتوفري  انت�س�ره�،  وزي�دة 
�سيتيح  م�  الع�مليني،  للم�ستثمرين 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����س��رك���ل، 
اإمي��ي��ك��ول، واأدي���ب م��ب��در، الرئي�س 

التنفيذي ل�سركة “اإمييكول«.
اخلطوة،  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
ل���ق���د متكنت  ك����ل����ب�����ن:  ب�����ن  ق�������ل 
اإمي����ي����ك����ول م���ن���ذ ت���أ���س��ي�����س��ه��� من 

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت اإدارة �سوق احلراج ب�ل�س�رقة، 
ل�سركة  ال��ت���ب��ع��ة  االإدارات  اإح����دى 
الذراع  االأ����س���ول،  الإدارة  ال�����س���رق��ة 
ال�س�رقة،  حل��ك��وم��ة  اال���س��ت��ث��م���ري��ة 
وتعريفية  ت��وع��وي��ة  ع��م��ل  ور����س���ة 
امل�س�فة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  ح����ول 
الور�سة  وا���س��ت��ه��دف��ت  وط��ب��ي��ع��ت��ه���، 
جت������ر ����س���وق احل��������راج واأ����س���ح����ب 
ال�سوق.  يف  وال��ع���م��ل��ني  امل��ع���ر���س، 
يف  امل�س�همة  اإىل  ال��ور���س��ة  وه��دف��ت 
رفع م�ستوى الوعي الع�م ب�سريبة 
تطبيقه�،  واآل��ي��ة  امل�س�فة  القيمة 
وكذلك فهم مدى االآث���ر املحتملة 
ل�����س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����س���ف��ة على 

االأن�سطة التج�رية واالأعم�ل.
وت�����س��م��ن��ت ال��ور���س��ة ع���دة حم����ور، 
من بينه�: مفهوم واأهمية �سريبة 
القيمة امل�س�فة، وعر�س جمموعة 
الع�ملية  ال��ت��ج���رب  امل���ق����رن����ت  م���ن 
امل�س�فة،  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  ح����ول 
وم����ب�����دئ وخ�����س���ئ�����س ومم���ي���زات 
�سريبة القيمة امل�س�فة، واملربرات 
لتطبيق  اال�سرتاتيجية  واالأه��داف 
�سريبة القيمة امل�س�فة يف الدولة، 
ل�سريبة  الق�نونية  والت�سريع�ت 
ال�����دول�����ة،  امل�������س����ف���ة يف  ال���ق���ي���م���ة 
نظ�م  يف  الت�سجيل  اإىل  ب�الإ�س�فة 

�سريبة القيمة امل�س�فة يف الهيئة، 
وال���ف����ت���ورة ال�����س��ري��ب��ي��ة واالإق������رار 
الور�سة  ت��ن���ول��ت  كم�  ال�����س��ري��ب��ي.  
امل�سمولة  واخلدم�ت  ال�سلع  اأي�س�، 
امل�س�فة  ال��ق��ي��م��ة  ب�����س��ري��ب��ة  ك��ل��ي���ً 
يف ال����دول����ة، وال�����س��ل��ع واخل���دم����ت 
ل�سريبة  ال�سفر  بن�سبة  امل�سمولة 
ال�����دول�����ة،  امل�������س����ف���ة يف  ال���ق���ي���م���ة 
من  امل�ستثن�ة  واخل��دم���ت  وال�سلع 
�سريبة القيمة امل�س�فة يف الدولة، 
ونظ�م  ال���راأ����س���م����ل���ي���ة  واالأ������س�����ول 
والغرام�ت  الراأ�سم�لية،  االأ���س��ول 
بتطبيق  ال�����س��ل��ة  ذات  وال��ع��ق��وب���ت 
�سريبة القيمة امل�س�فة يف الدولة، 

وغريه� من املح�ور.
امل�����س��رخ، مدير  اأح��م��د جمعة  وق���ل 
هذه  تنظيم  “ي�أتي  احل���راج،  �سوق 
التج�ر  ت���وع���ي���ة  ب���ه���دف  ال���ور����س���ة 
تطبيق  ب�آلي�ت  املع�ر�س  واأ�سح�ب 
ب�لدولة،  امل�س�فة  القيمة  �سريبة 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى ت�����ب������دل وج����ه�����ت 
واال�ستم�ع  وم��ن���ق�����س��ت��ه���،  ال��ن��ظ��ر 
واملعلوم�ت  اال����س���ت���ف�������س����رات  اإىل 
تطبيق  اآل��ي���ت  بجميع  وال��ت��ع��ري��ف 
التع�مل  للتج�ر  ليت�سنى  ال�سريبة 
مع ال�سروط ال�سريبية مب� يتوافق 

مع اإط�ر الق�نون ال�سريبي«.
اإن م��� القته ال��ور���س��ة من  واأ���س���ف 
ح�سور وت��ف���ع��ل واإق��ب���ل وا���س��ع م� 

ال�سوق،  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  امل��ب��ذول��ة 
من�ق�سة  م��ن��ه��م  ال��ب��ع�����س  وط���ل���ب 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  ق���وان���ني  ب��ع�����س 
امل�س�فة ب�سكل تف�سيلي، من خالل 
اق�مة ور�س اأخرى لنف�س املو�سوع، 
تخت�س  ال�سي�رات  جت���رة  اأن  حيث 
ون�سو�س  جت�رية  وقوانني  ب�آلي�ت 
ق�نونية خ��سة ال تطبق على ب�قي 

القط�ع�ت.

ب�لعمل على تنظيم اأكرث من ور�سة 
املو�سوع  هذا  يخ�س  فيم�  توعوية 
اأن  خ�سو�س�  اأخ���رى،  ومو�سوع�ت 
جت�رة قطع تبديل ال�سي�رات عموم� 
وال�سي�رات امل�ستعملة خ�سو�س�، له� 
اإىل  حتت�ج  خمتلفة  جت���ري��ه  اأب��ع���د 

النظر فيه� ب�سكل خمتلف.
اأن ه��ذه الور�س عموم� من  واأ���س���ر 
���س���أن��ه��� ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س���ه��م��ة يف 

اإال دليل على ال�سراكة الف�علة  هو 
اإدارة ال�سوق والتج�ر، وجت�سد  بني 
ت��وج��ه���ت ال���دول���ة يف ت��ع��زي��ز اإط����ر 
التنمية  لتحقيق  امل�سرتك  العمل 
والرف�هية  واالزده������ر  امل�����س��ت��دام��ة 
خمتلف  يف  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
مثل  اأهمية  اإىل  ولفت  القط�ع�ت. 
التوعوية  التثقيفية  ال��ور���س  ه��ذه 
الأ���س��ح���ب امل��ع���ر���س، وق��ط��ع وعداً 

االرتق�ء بوعي اجلمهور والنهو�س 
دوره  ودع���������م  ال�����������س�����وق  مب����ك�����ن����ة 
والتوا�سل  ال��ت��ف���ع��ل  يف  وج���ه���وده 
املع�ر�س  واأ����س���ح����ب  ال���ت���ج����ر  م���ع 
واجلمهور،  ال�سوق،  يف  والع�ملني 
ج�نبهم:  من  م�سلحتهم.   فيه  مل� 
امل��ع���ر���س والتج�ر  اأ���س��ح���ب  رح���ب 
واأعربوا  ال��ق��ي��م��ة،  ال��ور���س��ة  ب��ه��ذه 
للجهود  وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  

ا�ضتقبلت ما معدله 70 �ضكوى يوميًا

% منه� خالل 4 اأي�م عمل »اقت�س�دية دبي« تتلقى 25،665 �سكوى للم�ستهلكني خالل 2017 حلت 93 
لوتاه: ن�ضعى اإىل تر�ضيخ املكانة التجارية لالإمارة كاأف�ضل وجهات الت�ضوق

ب�سروط ال�سم�ن مبعدل 5.1%، 
والغ�س    ،4.2% واال����س���ت���ب���دال 
االلتزام  وع��دم   ،3.9% التج�ري 
ووجود   ،1.5% االأ���س��ع���ر  بق�ئمة 
اأعط�ل يف اجله�ز %1.3، واإ�س�فة 
ر�سوم اإ�س�فية %1.2، وجود تلف 
وفر�س   ،1.1% املنتج  يف  وك�سور 
ر�سوم اإ�س�فية على خدمة اأو منتج 
ب�سروط  االل��ت��زام  وع���دم   ،0.9%
 ،0.9% ال��رتوي��ج��ي��ة  ال���ع���رو����س 
وع�����دم االل����ت����زام ب��خ��دم��ة م���� بعد 
اإ�سالح  ورف�������س   ،0.8% ال��ب��ي��ع 
املالب�س  وخ��ي���ط��ة   ،0.3% ج��ه���ز 
توافق  وعدم   ،0.2% �سيء  ب�سكل 
�سي��سة املحل مع الق�نون 0.1%، 
وتوزعت الن�سبة %12.3 املتبقية 
على غريه� من ال�سك�وي املتنوعة.

وق�ل حممد علي را�سد لوت�ه، املدير 
التنفيذي لقط�ع الرق�بة التج�رية 
اقت�س�دية  يف  امل�ستهلك  وح��م���ي��ة 
دبي  اق��ت�����س���دي��ة  “حتر�س  دب�����ي: 
م���ن خ����الل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��� على 

•• دبي-الفجر: 

التج�رية  ال���رق����ب���ة  ق���ط����ع  ت��ل��ق��ى 
وحم�ية امل�ستهلك يف اقت�س�دية دبي 
للم�ستهلكني  ���س��ك��وى   25،665
 70 2017، مب��ع��دل  ع����م  خ���الل 
 2،885 اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  ي��وم��ي���ً، 
 1،772 ي���ق����رب  وم�����  م��الح��ظ��ة، 
مركز  خ��الل  من  وذل��ك  ا�ستف�س�ر، 
دبي  القت�س�دية  ال��ت���ب��ع  االت�����س���ل 
هذه  وتعك�س   .600545555
االأرق������م اجل��ه��د امل���ب���ذول م��ن قبل 
اقت�س�دية دبي يف ا�ستقب�ل �سك�وى 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وال��ع��م��ل ع��ل��ى حفظ 
حقوقهم والدور الفع�ل الذي يقوم 
به قط�ع الرق�بة التج�رية وحم�ية 
بني  ال�سف�فية  تعزيز  يف  امل�ستهلك 
املك�نة  ورف���ع  وامل�ستهلك،  ال��ت���ج��ر 
ب�عتب�ره�  ل�����الإم������رة  ال���ت���ج����ري���ة 
من  لالأفراد  لل�سراء  اآمن�ً  مق�سداً 

مقيمني اأو �سي�ح.
ب���ني خمتلف  ال�������س���ك����وى  وت����ت����وزع 

ال��ت��ط��وي��ر يف  اإىل  ون�����س��ع��ى دائ���م���� 
االأداء وتقدمي اخلدم�ت للجمهور 
اأه�������داف  حت���ق���ي���ق  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
االرتق�ء  ح��ي��ث  م���ن  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ة امل���ق���دم���ة اإىل 

امل�ستهلكني من مقيميني و�سي�ح«.
التج�رية  ال��رق���ب��ة  ق��ط���ع  وك��ث��ف 
وح����م�����ي����ة امل�������س���ت���ه���ل���ك احل���م���الت 
التوعوية على مر ال�سنوات امل��سية 
م����ع خمتلف  ال���ت���وا����س���ل  ل��ت��ع��زي��ز 
امل�ستهلكني،  م��ن  املجتمع  ���س��رائ��ح 
ال�������س���ك����وى تنوع  ت��ق��ري��ر  واأظ����ه����ر 
امل�����س��ت��ك��ني، ح��ي��ث ك�نت  ج��ن�����س��ي���ت 
االإم�راتية  اجلن�سية  من  ك���الآت��ي: 
الهندية  وت��ل��ت��ه���   ،36% مب��ع��دل 
امل�سرية  ث����م  وم������ن   ،12.3%
%9.8، وال�سعودية بنحو 7.9%، 
والفلبني   ،4.7% واالأردن������ي������ة 
 ،2.35% و����س���وري����   ،2.84%
وبريط�ني�   ،1.95% وب�ك�ست�ن 
 .1.29% ول���ب���ن����ن   ،1.92%
انت�س�ر  االأرق�����������م  ه�����ذه  وت���ع���ك�������س 

وت�سهيل  االأع����م�����ل  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز 
وامل�ستهلك  ال��ت���ج��ر  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
وف�����ق������ً الأرق���������ى م���ع����ي���ري اجل������ودة 
وامل���م����ر����س����ت امل���ت���ب���ع���ة. وم�����ن هن� 
ال�سمعة  على  احل��ف���ظ  اإىل  ن�سعى 
الطيبة التي تتمتع به� اإم�رة كونه� 
م��ن�����س��ة ع���مل��ي��ة مل���زاول���ة االأع���م����ل، 
من  اجل��ن�����س��ي���ت  ملختلف  وحم��ط��ة 
ويحظى  وال�����س���ئ��ح��ني.  امل��ق��ي��م��ني 
ب�لتجزئة  واملبيع�ت  التج�رة  قط�ع 
ب�أهمية خ��سة يف اإم�رة دبي، وعليه 
تر�سيخ  اإىل  دب��ي  اقت�س�دية  ت�سعى 
اأف�سل  كواحدة من  االإم���رة  موقع 

الوجه�ت التج�رية يف الع�مل«. 
فريق  ي���ع���م���ل  ل�����وت������ه:  واأ�������س�������ف 
وحم�ية  التج�رية  ال��رق���ب��ة  ق��ط���ع 
متن�هية  و�سرعة  بدقة  امل�ستهلكني 
على  ال�����س��ك���وى  وح���ل  ا�ستقب�ل  يف 
م�����دار ال�������� 24 ���س���ع��ة ط��ي��ل��ة اأي�����م 
اأغلقن�  ب�أنن�  اليوم  ونفتخر  ال�سنة، 
امل�ستقبلة يف  ال�سك�وى  %93 من 
ع�م 2017 خالل اأربعة اأي�م عمل. 

قط�ع  ���س��ك���وى  لت�سكل  القط�ع�ت 
 28.6% ن�����س��ب��ت��ه  م����  اخل����دم�����ت 
تليه�  ال���������س����ك�����وى،  جم���م���ل  م�����ن 
����س���ك����وى ق����ط�����ع االإل����ك����رتون����ي�����ت 
ثم قط�ع  وم��ن   ،22.8% مبعدل 
 ،11.5% مب����ع����دل  ال���������س����ي�����رات 
االإلكرتونية  ال���ت���ج����رة  ث���م  وم����ن 
 ،6% ال�سي�رات  وت�أجري   ،6.1%
وامل�ستلزم�ت  امل��ن�����س��وج���ت  وق��ط���ع 
ال�سخ�سية بن�سبة %4.6، وقط�ع 
%3.5 واملالب�س اجل�هزة  االأث�ث 
 ،3.4% واالك�����س�����س��وارات مب��ع��دل 
 ،1.9% بن�سبة  ال�سحن  ث��م  وم��ن 
بن�سبة  ال�����س��ي���رات  ت�سليح  وور�����س 
%1.4، والديكور و�سي�نة املب�ين 
ن�سبته  م�  وتوزعت   ،0.6% بنحو 

%9.4 على القط�ع�ت االأخرى.
لت�سمل  ال�سك�وى،  ق�س�ي�  وتنوعت 
ب�سروط  االإل�����ت�����زام  ع����دم  االآت�������ي: 
واال�������س������رتداد   ،31% االإت������ف�������ق 
خلل  ووج����ود   ،20.1% ال��ن��ق��دي 
يف املنتج %14.9، وعدم االإلتزام 

امل�ستهلكني على  الوعي بني  ثق�فة 
م�ستوى اإم�رة دبي ودولة االإم�رات 

ب�سكل ع�م. 
�سل�سلة من  اأي�����س���ً  ال��ق��ط���ع  ون��ظ��م 
املتخ�س�سة،  ال��ت��وع��وي��ة  ال���ربام���ج 
املتزايد  ل���الإق���ب����ل  ن���ظ���راً  وذل�����ك 
البيع  ومن�فذ  لالأ�سواق  وامل��زدح��م 
الذين  ال�سي�ح  قبل  من  الرئي�سية 

يتوافدون اإىل اإم�رة دبي. 

وع��م��ل��ت م��ن خ���الل ه���ذه الربامج 
ع����ل����ى حت�����دي�����د �����س����رائ����ح وف����ئ�����ت 
الفئة  اخ��ت��ي���ر  ي��ت��م  بحيث  معينة، 
وكذلك  امل�������س���ت���ه���دف���ة،  ال���ع���م���ري���ة 
توعيته�  امل��راد  اجلغرافية  املنطقة 
للو�سول  وف���ع����ل  ذك����ي  ب����أ����س���ل���وب 
املجتمع  �����س����رائ����ح  ج���م���ي���ع  اإىل 
وواجب�تهم  بحقوقهم  لتعريفهم 

كم�ستهلكني. 

ج�معة عجم�ن تنظم معر�سً� 
لالبتك�ر وري�دة الأعم�ل 

مبن��سبة �سهر البتك�ر
•• عجمان -وام:

حت���ت رع����ي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ عم�ر 
عهد  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د  ب����ن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجم�ن 
عجم�ن  ج����م���ع���ة  م����رك����ز  ي���ن���ظ���م 
وري�دة  االبتك�ر  “معر�س  لالبتك�ر 
“االبتك�ر  ���س��ع���ر  حت��ت  االأعم�ل” 
يف  وذل�������ك  ال�سع�دة”  اأج�������ل  م����ن 
مب�س�ركة  احل�������يل  ف����رباي����ر   20
املبدعني واملبتكرين ورواد االأعم�ل 
الدولة  داخ����ل  م���ن  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
فع�لي�ت  ���س��م��ن  وذل����ك  وخ���رج��ه��� 

�سهر االبتك�ر يف دولة االإم�رات.
ي��ق���م يف  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ويت�سمن 
للموؤمترات  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  م���رك���ز 
امل�س�ريع  ب����جل����م���ع���ة  وامل����ع�����ر�����س 
تبن�ه�  التي  الطالبية  واالبتك�رات 
م��رك��ز االب��ت��ك���ر وق����دم ال��دع��م له� 
االإبداعية  االأف��ك���ر  م�س�بقة  �سمن 
التي ينظمه� املركز �سنوي� ب�الإ�س�فة 
لرواد  واأخ��رى  ن��سئة  م�س�ريع  اإىل 

االأعم�ل.
ع����دة جه�ت  امل���ع���ر����س  ي�������س����رك يف 
بعر�س  ت���ق���وم  وخ��������س���ة  ح��ك��وم��ي��ة 
م�س�ريعه� وابتك�راته� ومنه� جه�ت 
ب�حثة عن اأفك�ر وابتك�رات لتبنيه�.



الثالثاء   13   فبراير    2018  م   -   العـدد  12249  
Tuesday  13   February   2018  -  Issue No   12249الفجر الريا�ضي

1816

•• املنامة-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأ�س�د 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي “رع�ه 
حققته�  التي  النوعية  ب�لنقلة  اهلل” 
ري��������س���ة ال����ق����درة ل�����س��ب���ق���ت اخل���ي���ل يف 
بدعم  حتظى  وال��ت��ي  البحرين  مملكة 
امللك  جاللة  قبل  من  مب��سر  واهتم�م 
اآل خليفة ملك مملكة  حمد بن عي�سى 
�س�هم  ال��ذي  االأم��ر  ال�سقيقة  البحرين 
للعديد  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ر���س���ن  يف حت��ق��ي��ق 
م��ن االإجن�������زات ال���ب����رزة ع��ل��ى خمتلف 

االأ�سعدة.
فر�س�ن  م�س�ركة  اأن  اإىل  �سموه  م�سريا 
اأ�سق�ئهم  م��ع  ال�����س��ب���ق���ت  يف  االإم�������رات 
للتع�ون  ن��ت���ج  ه��ي  البحرين  مملكة  يف 
ال�سقيقني  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  امل�������س���رتك 
ري��سة  وخ������س��ة يف  امل���ج����الت  ���س��ت��ى  يف 

القدرة.
ج�ء ذلك خالل ح�سور  �س�حب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ح����ك���م دب����ي وج���الل���ة امل���ل���ك ح��م��د بن 
عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
���س��ب���ق ك�أ�س  ام�������س  ال�����س��ق��ي��ق��ة ���س��ب���ح 
كيلومرتا   120 مل�س�فة  ل��ل��ق��درة  امل��ل��ك 
وال��ذي نظمه االحت���د امللكي البحريني 

قرية  يف  ال��ق��درة  و���س��ب���ق���ت  للفرو�سية 
البحرين الدولية ل�سب�ق�ت القدرة.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  والتقى 

حمد  امللك  جاللة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ه�م�س  ع���ل���ى  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����س��ى  ب����ن 
ال�سب�ق بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن 

حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�سمو ال�سيخ ن��سر بن حمد اآل خليفة 
امللكي البحريني للقدرة  رئي�س الفريق 

ورئي�س اللجنة االوملبية البحرينية.
اللق�ء العالق�ت االأخوية وعدد  وتن�ول 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�س�ي�  من 

احلديث  تطرق  كم�  امل�سرتك  االهتم�م 
اإىل ري��سة الفرو�سية و�سب�ق�ت القدرة 
اهتم�م� كبريا على  �سموه  يوليه�  التي 

له  ك���ن  مم���  وال����دويل  املحلي  ال�سعيد 
االإم�رات  فر�س�ن  تبووؤ  يف  االأث��ر  عظيم 
مك�نة ع�ملية مرموقة يف تلك ال�سب�ق�ت 

متكنوا خالله� من رفع علم الدولة يف 
العديد من البطوالت الدولية.

وك�ن �س�حب ال�سمو ن�ئب رئي�س الدولة 
دب��ي قد  ح���ك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س 
ت���ب��ع ج���ن��ب��� م���ن ال�����س��ب���ق ال����ذي �سهد 
واالإ�سطبالت  الفر�س�ن  اأق��وى  م�س�ركة 
فر�س�ن  م�����س���رك��ة  ج���ن��ب  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة 
دول��ة االم���رات العربية املتحدة يف هذا 
اأهم  م��ن  يعد  ال���ذي  الري��سي  احل���دث 
البطوالت يف روزن�مة ال�سب�ق�ت املحلية 
والتي ينظمه� االحت�د امللكي للفرو�سية 

و�سب�ق�ت القدرة يف البحرين.
وتوج الف�ر�س �س�مل حمد امللهوف بلقب 
ك���أ���س م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ق��درة مل�س�فة 
120 كيلومرتا ممتطي� �سهوة اجلواد 
البحريني  ال���رع���ود  الإ���س��ط��ب��الت  رزام 
امللكي م�سجال زمن� وقدره 4.07.50 
الف�ر�س  الث�ين  املركز  واحتل  �س�ع�ت.. 
اإل  اجل��واد  �سهوة  على  البلو�سي  را�سد 
م�ن�سو الإ�سطبالت جمريا م�سجال زمن� 
�س�ع�ت.. وج���ء يف   4.08.31 ق��دره  و 
امل��رك��ز ال��ث���ل��ث ال��ف���ر���س ع��ب��داهلل غ�من 
امل�����ري مم��ت��ط��ي��� ���س��ه��وة اجل������واد “توم 
م�سجال   3 اإف  جونز تي” الإ�سطبالت 

زمن� قدره 4.08.45 �س�ع�ت.
ال�سيوخ  م����ن  ع������دد  ال�������س���ب����ق  ح�������س���ر 
الري��سية  وال��ف��ع���ل��ي���ت  وامل�������س���وؤول���ني 

واملهتمني يف �سب�ق�ت القدرة والتحمل.

اجلمعة  اأم�����س  م��ن  اأول  م�س�ء  انطلقت 
العم�لية  الري��سية  ال���دورة  من�ف�س�ت 
بن  ح���م���دان  “مب�درة  ���س��م��ن  ال��ث���ن��ي��ة 
التي  املجتمعية”  ل��ل��ري������س��ة  حم��م��د 
الهيئ�ت  مع  ب�لتع�ون  املجل�س  اأطلقه� 
اإم��������رة دبي  وال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
املجتمع  ف��ئ���ت  خمتلف  حتفيز  ب��ه��دف 
الري��سة  مم���ر���س��ة  على  دب��ي  اإم�����رة  يف 
مهمة  اأداة  ب�عتب�ره�  البدين  والن�س�ط 
ل��ل�����س��ع���دة وال��ط���ق��ة االي��ج���ب��ي��ة، وتق�م 
ال��������دورة ب����ل���ت���ع����ون ب����ني جم��ل�����س دبي 
ل�سوؤون  ال��دائ��م��ة  وال��ل��ج��ن��ة  ال��ري������س��ي 
العم�يل بدبي، وت�ستمر حتى 9 نوفمرب 
2018، وتعترب هي االأوىل من نوعه� 
عدد  ح��ي��ث  م��ن  املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى 
والفرتة  تت�سمنه�  ال��ت��ي  ال��ري������س���ت 
ف���ي���ه����. وح�سر  ت���ق����م  ال���ت���ي  ال���زم���ن���ي���ة 
�سعيد  ���س��ع���دة  ال����دورة  فع�لي�ت  اف��ت��ت���ح 
الري��سي  دبي  اأمني ع�م جمل�س  ح�رب 
وال���ل���واء ع��ب��ي��د م��ه��ري ب��ن ���س��رور ن�ئب 
امل��دي��ر ال��ع���م ل����الإدارة ال��ع���م��ة لالإق�مة 
و�سوؤون االأج�نب رئي�س اللجنة الدائمة 
ل�����س��وؤون ال��ع��م���ل ب��دب��ي، ون������س��ر اأم����ن 

اأم����ني ع����م جمل�س  اآل رح��م��ة م�����س���ع��د 
دب���ي ال��ري������س��ي، وال��ع��م��ي��د ع��ب��د املنعم 
الدائمة  للجنة  ال��ع���م  املن�سق  امل����داوي 
ل�����س��وؤون ال��ع��م���ل، ح��ي��ث ح��ر���س��وا على 
والتق�ط  ال��ع��م���ل  م��ن  ال��الع��ب��ني  حتية 
وت�سجعيهم  معهم،  اجلم�عية  ال�سور 
على اللعب واملن�ف�سة ال�سريفة. ود�سنت 
فع�لي�ت  ال��ك��ري��ك��ت  ب��ط��ول��ة  م��ن���ف�����س���ت 
الدورة التي اأقيمت على مالعب �سركة 
و�سهدت  ع���ل���ي،  ج��ب��ل  دت���ك���و مب��ن��ط��ق��ة 
امل�س�ركني،  بني  قوية  من�ف�سة  البطولة 
م�س�حبة  ف���ع����ل���ي����ت  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ك���م���� 
فحو�س�ت  اإج�����راء  مت  ح��ي��ث  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
من  امل�����س���رك��ني  جلميع  جم���ن��ي��ة  طبية 
توزيع  ك��م��� مت  ال��الع��ب��ني واحل�������س���ور، 
مطبوع�ت طبيعة للتوعية �سد اأمرا�س 
عدم  ع��ن  الن�جمة  وال�سغط  ال�سكري 
البدين.  والن��سط  الري��سة  مم�ر�سة 
الري��سية  ال�����دورة  ف��ع���ل��ي���ت  وت�ستمر 
نوفمرب   9 ي��وم  حتى  الث�نية  العم�لية 
كاًل  ري������س���ت  تت�سمن  حيث   2018
م��ن ك���رة ال��ق��دم، ال��ك��رة ال��ط���ئ��رة، كرة 
الط�ئرة،  الري�سة  احل��ب��ل،  �سد  ال�سلة، 

وال�سب�حة.
اإ�ضعاد النا�ض من خالل الريا�ضة

ق�����ل ����س���ع����دة ���س��ع��ي��د ح������رب اأم�����ني ع�م 
اأ�سبحت  لقد  الري��سي:  دب��ي  جمل�س 
الفع�لي�ت  اأه���م  م��ن  العم�لية  ال����دورة 
جمل�س  اأج��ن��دة  على  الث�بتة  الري��سية 
نحر�س  التي  ال�سنوية  الري��سي  دب��ي 
على اإق���م��ت��ه��� يف م��وع��ده��� م��ن ك��ل ع�م 
من  مهمة  فئة  ت�ستهدف  الأن��ه���  وذل���ك 
املجتمع وهي فئة العم�ل الذين ميثلون 
خمتلف اجلن�سي�ت، كم� اأن هذه الدورة 
)م���ب����درة حمدان  اأه����داف  ت���أت��ي �سمن 
لن�سر  املجتمعية(  للري��سة  حممد  بن 
الري��سة بني جميع �سرائح املجتمع كم� 
اأنه� حتقق روؤية جمل�س دبي الري��سي 
يف ب���ن����ء جم��ت��م��ع ري������س��ي م��ت��م��ي��ز من 

خ���الل ت��ن��ظ��ي��م اأح������داث ري������س��ي��ة تت�ح 
واأ�س�ف  للجميع.  امل�س�ركة  فيه� فر�سة 
اأمني ع�م جمل�س دبي الري��سي: ي�سرن� 
املجل�س  ب��ني  فيم�  ال��ت��ع���ون  ي�ستمر  اأن 
بدبي  العم�ل  ل�سوؤون  الدائمة  واللجنة 
لتنظيم مثل هذه االأحداث التي ت�سفي 
ولقد  ال��ع��م���ل،  على  وال�����س��رور  ال�سع�دة 
مل�سن� ذلك بو�سوح اليوم خالل م�س�ركة 
العم�ل يف من�ف�س�ت الدورة، وهو االأمر 
وهو  حتقيقه  اإىل  دائ���ًم����  ن�سعى  ال���ذي 
الري��سة،  خ����الل  م���ن  ال��ن������س  اإ����س���ع����د 
ونحن �سعداء ب�الإقب�ل الكبري من قبل 
العم�ل للم�س�ركة يف الدورة العم�لية يف 
ملنح  دائًم�  ن�سعى  كم�  الث�نية،  ن�سخته� 
ري��س�تهم  مل��م���ر���س��ة  ال��ف��ر���س��ة  ال��ع��م���ل 
اأنف�سهم وتعزيز  املف�سلة والرتويح عن 

�سبكة عالق�تهم مع اأقرانهم يف خمتلف 
ال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت.

وختم �سع�دة �سعيد ح�رب: ن�سكر اللجنة 
الدائمة ل�سوؤون العم�ل حلر�سه� الدائم 
اأج�����ل مت��ت��ع العم�ل  ال��ع��م��ل م���ن  ع��ل��ى 
ب��ح��ي���ة ك��رمي��ة و���س��ع��ي��دة، وت���وف���ر لهم 
بينه�  ال�سبل لتحقيق ذلك ومن  جميع 
تنظيم الدورات والبطوالت الري��سية، 
ون�سكرهم مل�س�همتهم الف�علة يف تنظيم 
ب�جلهود  ونعتز جميًع�  الفع�لي�ت،  هذه 
االهتم�م  الإب����راز  اللجنة  تبذله�  ال��ت��ي 
الدولة  ال��ع��م���ل يف  ف��ئ��ة  ت��ن���ل��ه  ال�����ذي 
ال��ق��ي���دة احلكيمة  ل��ت��وج��ي��ه���ت  ت��رج��م��ة 
املجتمع  االأبوية جلميع فئ�ت  ونظرته� 
خ�رطة  على  دب��ي  مك�نة  على  وت���أك��ي��دا 
املدن الع�ملية املهتمة بحقوق العم�ل من 

الن�س�ط  مبم�ر�سة  حقهم  اإب���راز  خ��الل 
الري��سي والبدين.

اإ�ضادة
بن  مهري  عبيد  اللواء  اأ�س�د  ج�نبه  من 
�سرور ن�ئب املدير الع�م لالإدارة الع�مة 
لالإق�مة و�سوؤون االأج�نب رئي�س اللجنة 
بجهود  دبي  العم�ل يف  ل�سوؤون  الدائمة 
املهم  وب����ل���دور  ال��ري������س��ي  دب���ي  جمل�س 
ال��ذي متثله مب�درة حمدان بن حممد 
الوعي  اإث����راء  يف  املجتمعية  للري��سة 
وت�سجيع  الري��سة  ب�أهمية  املجتمعي 
مم�ر�سة  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ����ت  ك����ف���ة 
ال��ري������س��ة ومم���ر���س��ة ال��ن�����س���ط البدين 
يحر�س  يومية  وع���دة  اأ�س��سي  كروتني 
الن��س على مم�ر�سته� مثل ب�قي اأن�سطة 
ال��ل��واء عبيد مهري بن  واأ���س���ر  حي�تهم. 

اإق�مة  م��ن  الرئي�س  ال��ه��دف  اأن  ���س��رور 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ري������س��ي��ة  ال��ف��ع���ل��ي���ت 
العم�ل يكمن يف توفري اأجواء ترفيهية 
ت��ق���رب بني  ب����إح���داث  ت�س�هم  واأ���س��ري��ة 
العم�ل وروؤ�س�ئهم، موؤكًدا على الف�ئدة 
الكبرية التي ميكن اأن يجنيه� املجتمع 
حي�ته  يف  ���س��ع��ي��ًدا  ال��ع���م��ل  اأ���س��ب��ح  اإذا 
ال��ت��ي يف�سه�،  ال��ري������س��ة  وه���و مي���ر���س 
ال��ري������س��ة حت�����س��ن م���ن ح�لة  اأن  ح��ي��ث 
مواجهة  من  ومتكنهم  البدنية  العم�ل 
� حت�سني احل�لة  متطلب�ت العمل واأي�سً
الروتني  ك�����س��ر  خ����الل  م���ن  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
اليومي واإ�سراك العم�ل يف اأجواء مليئة 
ب�ملن�ف�سة والرتفيه. وق�ل رئي�س اللجنة 
الدائمة ل�سوؤون العم�ل: تويل احلكومة 
الدولة  ب���مل��ق��ي��م��ني يف  ك��ب��رياً  اه��ت��م���م���ً 

واالهتم�م  اإ�سع�دهم  على  دائ��م���ً  وحت��ث 
ب��ه��م وب����الأخ�������س ف��ئ��ة ال���ع���م����ل، لذلك 
نعمل يف اللجنة الدائمة ل�سوؤون العم�ل 
خالل  من  التوجه�ت  لهذه  وفق�ً  بدبي 
ب�لتع�ون  الري��سية  الفع�لي�ت  تنظيم 
م��ع جم��ل�����س دب���ي ال��ري������س��ي، ح��ي��ث اأن 
العم�ل وله�  اإ�سع�د  ت�س�هم يف  الري��سة 
االإيج�بية  م��وؤ���س��ر  رف����ع  يف  ك��ب��ري  اأث����ر 
ل��دي��ه��م واإ���س��ع���ده��م، وه���و االأم����ر الذي 
ف�لع�مل  ال���دول���ة،  م�سلحة  يف  ي�����س��ب 
تكون  وب�لت�يل  اإيج�بي�ً  يكون  ال�سعيد  
متثل  الري��سة  اأن  كم�  اأك��رب،  اإنت�جيته 
على  ت��وؤث��ر  ف��ه��ي  ل��ه��م  �سحي�ً  متنف�س�ً 
اأداء  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م  �سحتهم  حت�����س��ن 
اأعم�لهم بن�س�ط، وتزيد من عالق�تهم 

املجتمعية مع بع�سهم البع�س.

بحثا العالقات الأخوية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية 

حممد بن را�سد وحمد بن عي�سى ي�سهدان ك�أ�س ملك البحرين للقدرة

�ضمن مبادرة حمدان بن حممد للريا�ضة املجتمعية

جمل�س دبي الري��سي واللجنة الدائمة ل�سوؤون العم�ل يطلق�ن الدورة العم�لية الث�نية
القدم، الكرة الطائرة، الري�ضة الطائرة، �ضد احلبل، وال�ضباحة كرة  الكريكت،  وتت�ضمن  اأ�ضهر   9 •ت�ضتمر 
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الفجر الريا�ضي

احلرة  دب��ي  �سوق  لبطولة  الر�سمية  القرعة  اأ���س��ف��رت 
لتن�س ال�سيدات التي جرت ظهر اليوم يف ق�عة املجل�س 
�س�خنة مرتقبة  ال�سوق احلرة عن مواجه�ت  ا�ست�د  يف 
القرعة  وو�سعت  ال��ع���مل،  يف  التن�س  العب�ت  اأب��رز  بني 
�سعبة  حت��دي���ت  اأم�����م  �سفيتولين�،  اإل��ي��ن���  االأوك��ران��ي��ة 

لالحتف�ظ ب�للقب.
وانتقلت �سفيتولين�، م�سنفة البطولة االأوىل، مب��سرة 
اإىل الدور الث�ين خلو�س مواجهة حمتملة مع النجمة 
ح�سدت  ال��ت��ي  بريتن�س،  كيكي  ال�����س���ع��دة  الهولندية 
االإ�سب�نية  ت��واج��ه  فيم�   ،2017 يف  دول��ي��ني  لقبني 
غ�ربني موغوروزا، امل�سنفة الث�نية يف البطولة وح�ملة 
لقب وميبلدون، من�ف�سة �سديدة يف مب�راته� االفتت�حية 
مريتن�س،  اإلي�س  اأو  ك���رد(  )وايلد  بيلي�س  ك�ثرين  مع 
ح���ف��اًل يف بطولة  اأ���س��ب��وع���ً  ل��ت��وه���  اأن��ه��ت االأوىل  وق���د 
ب�الأمريكية  م��ن  بكل  الهزمية  اإن��زال��ه���  �سهد  ال��دوح��ة 
م�دي�سون كيز، و�سيفة دورة اوالي�ت املتحدة املفتوحة، 
وك�رولين� بلي�سكوف�، امل�سنفة اخل�م�سة ع�ملي�ً، يف حني 
خطفت مريتن�س االأ�سواء هذا الع�م عندم� جنحت يف 
الدف�ع عن لقبه� يف بطولة هوب�رت، وتغلبت على اإلين� 
ن�سف  اإىل  طريقه�  يف  دب��ي،  لقب  ح�ملة  �سفيتولين�، 
نه�ئي بطولة اأ�سرتالي� املفتوحة.  كذلك و�سعت القرعة 
يف  حمتملة  مواجهة  يف  بلي�سكوف�  ك�رولين�  الت�سيكية 
الدور الث�ين مع االإ�سب�نية ك�رال �سواريز ن�ف�رو، التي 
فيم�   ،2018 املفتوحة  اأ���س��رتال��ي���  نه�ئي  رب��ع  بلغت 
الرابعة  البطولة  م�سنفة  اإو�ست�بينكو،  يلين�  تلتقي 
املخ�سرمة  ال�سينية  املفتوحة،  فرن�س�  لقب  وح�ملة 
�سواي بينغ  اأو اإلين� ف�سنين�. وتوا�سل الت�سيكية بيرتا 

دبي  بلقب  والف�ئزة  كفيتوف�، بطلة وميبلدون مرتني 
اإىل  للعودة جمدداً  بقوة  �سق طريقه�  يف ع�م 2013، 
اليد، ومن  به� يف  اأمل��ت  التي  االإ�س�بة  بعد  اأدائ��ه���  قمة 
املقرر اأن تواجه االإ�ستونية اأنيت كونت�فيت التي هزمت 
اأ�سرتالي�  بطولة  يف  امل��سي  ال�سهر  اأو�ست�بينكو  يلين� 
اأفرزته�  ال��ت��ي  امل��واج��ه���ت االأخ�����رى  امل��ف��ت��وح��ة. وم���ن 
غ�ر�سي�،  ك���رول��ني  الفرن�سية  �سيجمع  ل��ق���ء  ال��ق��رع��ة 
املتمر�سة  وال��ت�����س��ي��ك��ي��ة  اخل���م�����س��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م�سنفة 
لو�سي �س�ف�روف�، يف حني تلتقي اأجنليك كريبر، بطلة 
بطولة  و�سيفة  �سرتيكوف�،  ب���رب��ورا   ،2018 �سيدين 
كونت�  جوان�  ال�س�بعة  امل�سنفة  وت��واج��ه   ،2016 دب��ي 
كري�ستين�  وتلتقي  ب�فلي�سنكوف�،  اأن��ست�زي�  الرو�سية 

رادف�ن�سك�،  واأني�زك�  ن�عومي�أو�س�ك�،   8 مالدينوفيت�س 
وق���ل كومل  ك��س�تكين�.  داري���  مع   ،2012 دب��ي  بطلة 
االإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  الن�ئب  م�كلوكلني، 
اأن  ي�سعدن�  احل���رة:  دب��ي  ل�سوق  التنفيذي  والرئي�س 
عن  للدف�ع  �سفيتولين�  اإلين�  دب��ي  بطلة  بعودة  نرحب 
تتويجه�  منذ  عديدة  اإجن����زات  حققت  اأن  بعد  لقبه�، 
البطولة  م�سنفة  ال��ي��وم  وه��ي  امل������س��ي،  ال��ع���م  ب�للقب 
ب�إمك�نه�  ك���ن  اإذا  ل��رى  نت�بعه�  اأن  وجميل  االأوىل، 
االحتف�ظ ب�للقب ومواجهة هذه الق�ئمة الطويلة من 
جنم�ت الكرة ال�سفراء، مبن فيهن اأربع م�سنف�ت اأول 
ح�لي�ً،  �سالم  واثنتني من بطالت جراند  الع�مل  على 

وحظ�ً موفق�ً للجميع. 

فع�لي�ت  ال�سبت  ام�����س  ع�سر  اختتمت 
زايد  بن  �سلط�ن  ال�سيخ  �سمو  مهرج�ن 
لركوب  ع�سر  ال��ث���ين  ال���دويل  نهي�ن  اآل 
ال���ذي نظمته قرية  وال��ت��ح��م��ل،  ال��ق��درة 
لن�دي  الت�بعة  للقدرة  الع�ملية  ب��وذي��ب 
�سموه،  رع����ي���ة  االإم���������رات حت���ت  ت�����راث 
ب�لتع�ون مع احت�د االإم���رات للفرو�سية 
يف  وذل��ك  للفرو�سية،  بوذيب  واأك�دميية 
م�س�مري القرية مبدينة اخلتم، خالل 
اإىل 17 فرباير اجل�ري،  الفرتة من 14 
الفر�س�ن  ق��ب��ل  م���ن  وا���س��ع��ة  مب�����س���رك��ة 
الع�مة  الدولة  واإ�سطبالت  والف�ر�س�ت 

واخل��سة واأندية الفرو�سية يف الدولة.
�سلط�ن  بن  ه��زاع  الدكتور  ال�سيخ  وت��وج 
بن زايد اآل نهي�ن وال�سيخ الدكتور خ�لد 
ب��ن ���س��ل��ط���ن ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي���ن ع�سر 
االأوىل  الثالثة  ب�ملراكز  الف�ئزين  اليوم 
بن  �سلط�ن  ال�سيخ  �سمو  ك���أ���س  ل�سب�ق 
زايد اآل نهي�ن للقدرة مل�س�فة 243.15 
ك���ل���م، امل�����س��ن��ف دول���ي���� ب��ث��الث��ة جن����وم.. 
حيث ن�ل املركز االأول الف�ر�س عبد اهلل 
اإ�سطبالت  م��ن  احل��م���دي  ح�سن  حممد 
الريف على �سهوة اجلواد “هيداجلو”، 
فيم� حل يف املركز الث�ين الف�ر�س را�سد 
اأحمد البلو�سي من اإ�سطبالت ند ال�سب� 
على �سهوة اجلواد “�س�ت�ن�س اإليو�سن”، 
وحلت يف املركز الث�لث الف�ر�سة ف�طمة 
ج��سم �سعيد املري من اإ�سطبالت دب�وي 

على �سهوة اجلواد “نريان«. 
ب�ملراكز  ال��ف���ئ��زي��ن  �سموهم�  ت���وج  ك��م��� 
وفق�  نف�سه  ال�سب�ق  يف  االأوىل  الثالثة 
ب����وذي����ب، حيث  ل���ق���وان���ني ب����روت����وك����ول 
ال�سب�ق  ك���أ���س و���س��ي���رة وب��ط��ول��ة  ان��ت��زع 
ال���ف����ر����س را����س���د اأح���م���د ال��ب��ل��و���س��ي من 
ال�سب� على �سهوة اجلواد  ند  اإ�سطبالت 
املركز  يف  وح��ل  اإليو�سن”.   “�س�ت�ن�س 
من  هيلو  اإدري�س  زكري�  الف�ر�س  الث�ين 
اجلواد  �سهوة  على  ور���س���ن  اإ�سطبالت 
وج�ء يف املركز الث�لث الف�ر�س  “وهم”، 
اإ�سطبالت  م��ن  علي  ن���واب  علي  ع��رف���ن 
الن�سر2 على �سهوة اجلواد “فالمنجو 
الدكتور  ال�سيخ  �سمو  توج  كم�  دي��الي«. 
اآل نهي�ن  زاي����د  ب���ن  ���س��ل��ط���ن  ب���ن  ه����زاع 
�سلط�ن  ب���ن  خ����ل���د  ال���دك���ت���ور  وال�����س��ي��خ 
�سب�ق  يف  ال��ف���ئ��زي��ن  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن 
وفق  مفتوح  دويل  جنمتني   121.27
ب�ملركز  ف����ز  ح��ي��ث  ال�����دويل،  الت�سنيف 
املهريي  جمعة  حم��م��د  ال��ف���ر���س  االأول 
ع���ل���ى �سهوة  دب��������وي  اإ����س���ط���ب���الت  م����ن 
حلت  فيم�  م�جور”،  ال  “�س�مل  اجل��واد 
�س�لفو  ن��وروا  الف�ر�سة  الث�ين  املركز  يف 
�سهوة  على  للقدرة  اإم7  اإ�سطبالت  من 
املركز  يف  وحل  “اإنهواك�سدور”،  اجلواد 
العط��س  �س�لح  حممد  الف�ر�س  الث�لث 
امل���غ����وي���ر ع��ل��ى �سهوة  اإ���س��ط��ب��الت  م���ن 

اجلواد “كيويو اإي م�ر�س�دور«. 
ب�ل�سب�ق  ال��ف���ئ��زي��ن  �سموهم�  ت���وج  ك��م��� 

وف���ق نظ�م  ن��ف�����س��ه 
بروتوكول  ن��ق���ط 
حيث  ب���������وذي���������ب، 
االأول  ب�ملركز  ف���ز 
ال�سب�ق  و����س���ي����رة 
حممد  ال����ف�����ر�����س 
ج���م���ع���ة امل����ه����ريي 
م�����ن اإ����س���ط���ب���الت 
دب�وي على �سهوة 
ال  “�س�مل  اجل���واد 
م�جور”، فيم� حل 
الث�ين  امل���رك���ز  يف 

اإ�سطبالت  الف�ر�س يعقوب العنيزي من 
“اأجول”،  اجل���واد  �سهوة  على  ور���س���ن 
وح���ل يف امل��رك��ز ال��ث���ل��ث ال��ف���ر���س را�سد 
للقدرة  ال�سب�بي  اإ�سطبالت  من  الكتبي 
ت�أهل  كم�  “اأزهر”.  على �سهوة اجل��واد 
وف�ر�سة  ف�ر�س�ً  وث��الث��ون  ثم�نية  اليوم 
يف �سب�ق 80.57 جنمة واحدة ت�هيلي 
دويل. كم� �سهد اليوم اخلت�مي تكرمي� 
املتحدثني  امل��ه��رج���ن،  ل�سيوف  خ������س��� 

وامل���������������س��������رك�������ني يف 
املوؤمتر الدويل الذي 
ا�ستهل به املهرج�ن، 
الراعية  واجل���ه����ت 

واالإعالمية.
وك����ن ق��د مت تكرمي 
ال��ي��وم امل�����س���رك��ني يف 
الت�أهيليي  ال�����س��ب���ق 
مل�س�فة  للمبتدئني 
ع�سرة كيلومرتات.. 
ال�سيد  وق���م كل من 
حم����������م����������د م�����ه�����ري 
املزروعي مدير قرية بوذيب للفرو�سية، 
بوذيب  اأك�دميية  مدير  ك��ريان  وال�سيد 
للفرو�سية بت�سليم �سه�دات �سكر وتقدير 

للطلبة. 
ج�نب  اإىل  اخلت�م  حفل  فع�لي�ت  ح�سر 
مب�رك  حميد  ح��م��ود  ���س��ع���دة  �سموهم� 
املن�سوري وكيل اإدارة اأعم�ل �سمو ال�سيخ 
و�سع�دة  ن��ه��ي���ن،  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ل��ط���ن 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  اأح��م��د  �سن�ن 

ب���ن����دي تراث  ل��الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع���ل��ي���ت 
االإم�رات، و�سع�دة عبد اهلل حممد ج�بر 
للخدم�ت  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي 
عمهي  �سعيد  من�سور  و�سع�دة  امل�س�ندة، 
امل���ن�������س���وري ن����ئ���ب امل���دي���ر ال���ع����م ملركز 
���س��ل��ط���ن ب���ن زاي�����د، وع����دد م���ن مديري 
وامل�سوؤولني وجمع من �سيوف  االإدارات 

املهرج�ن واملهتمني بري��سة القدرة.
 

�ضباق تعليمي للنا�ضئة
وك����ن���ت ق��ري��ة ب���وذي���ب ق���د ���س��ه��دت على 
لليوم،  ال��رئ��ي�����س��ة  ال�����س��ب���ق���ت  ه���م�����س 
ع�سرة  مل�س�فة  الت�أهيلي  ال�سب�ق  خ��ت���م 
كيلومرتات لعدد من الن��سئة املنت�سبني 
الت�بعة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة،  ب��وذي��ب  الأك����دمي���ة 
ل��ن���دي ت��راث االإم�����رات، وه��دف ال�سب�ق 
اإىل ت�أهيل امل�س�ركني وتعليمهم اأ�س��سي�ت 
التع�مل  وكيفية  القدرة،  رك��وب  ري��سة 
امل�س�رات  م����ع  وال���ت���ن����غ���م  اخل����ي����ل،  م����ع 
الفر�س�ن  اأم������م  و���س��ي��ك��ون  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
اأن��ه��وا ال�����س��ب���ق ب��ن��ج���ح الفر�سة  ال��ذي��ن 

الر�سمية  الت�أهيلية  ال�سب�ق�ت  خلو�س 
بدءا من 40 كلم.. ويعترب هذا ال�سب�ق 
اأك�دميية  وعمل  برن�مج  اأ�س��سي�ت  من 
لتوجيه�ت  تنفيذا  للفرو�سية،  ب��وذي��ب 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  �سلط�ن  ال�سيخ  �سمو 
الفر�س�ن  م���ن  امل���زي���د  واإع������داد  ب��ت���أه��ي��ل 
ال�سن،  و�سغ�ر  الن��سئة  من  والف�ر�س�ت 
ل��ي��ك��ون��وا ف���ر����س����ن امل�����س��ت��ق��ب��ل يف اإط�����ر 
امل�����س��روع ال��وط��ن��ي ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه قرية 

بوذيب منذ اإن�س�ئه�.
 

برنامج �ضياحي جذب املئات 
وم�����ع خ���ت����م ف���ع����ل���ي����ت امل����ه����رج�����ن زار 
بوذيب  قرية  االأج���ن��ب  ال�سي�ح  ع�سرات 
الع�ملية للقدرة لالطالع والتعرف على 
فع�لي�ت املهرج�ن، حيث حر�ست اللجنة 
املنظمة على اإعداد برن�مج �سي�حي لهم 
منه�  م��ت��ن��وع��ة،  �سي�حية  ج���والت  �سمل 
الطبيعية  امل�����س���رات  يف  �سي�حية  ج��ول��ة 
وجولة  ال��ق��درة،  �سب�ق�ت  على  للتعرف 
يف عمق ال�سحراء لال�ستمت�ع ب�لطبيعة 

التي  ال�سحراوية 
ت��ت��م��ي��ز ب���ه���� دول����ة 
وجولة  االإم������رات، 
اأخ��رى يف  �سي�حية 
ال�سعبي  ال�������س���وق 
الرتاثية  والقرية 
على  ل�����ل�����ت�����ع�����رف 
وتق�ليد  ع���������دات 
املجتمع االإم�راتي، 
جولة  اإىل  اإ�س�فة 
لالطالع  ميدانية 
اآل��ي��ة فح�س  ع��ل��ى 

من  به�  والعن�ية  واالهتم�م  االأح�سنة 
وحت�سريه�  البيطرية  ال��ع��ي���دة  خ��الل 

للدخول يف جوالت ال�سب�ق.
الب�لغة  ���س��ع���دت��ه��م  ال�����س��ي���ح ع��ن  وع���رب 
اال�ستقب�ل  ح�����س��ن  م���ن  ����س����ه���دوه  مب���� 
الع�دات  على  والتعرف  ال�سي�فة  وك��رم 
االإبل  رك��وب  جتربة  خ��سة  االإم�راتية، 
واالأح�سنة ونق�س احلن�ء، والتعرف على 
الرتاثية  والبيوت  اليدوية  امل�سغوالت 

ال�سقور.  وري������س��ة 
الف�ر�سة  ف����ع����ربت 
ليندا  ال��ربي��ط���ن��ي��ة 
الق�دمة  كلربتويت 
ل��ن��دن حل�سور  م��ن 
املهرج�ن  ف��ع���ل��ي���ت 
مل�  ع������ن ده�������س���ت���ه���� 
تطور  م��ن  �س�هدته 
وت������ق������دم ت����ق����ن����ي يف 
قرية بوذيب، وق�لت 
م�  ي���ف���وق  ذل����ك  اأن 
بالده�  يف  ي���ج���ري 
بريط�ني�، واأ�س�دت بقوانني بروتوكول 
الطبيعية،  امل�����س���رات  خ������س��ة  ب��وذي��ب 
اإىل  املن��سبة للخيل، م�سرية  واالأجواء 
ب�إح�س�ر  �سعيدة  �ستكون  كف�ر�سة  اأنه� 
مثل  يف  للم�س�ركة  املقبل  الع�م  خيله� 
الربوتوكول  واأن  �سيم�  االأج��واء،  هذه 
يويل اخليل والف�ر�س اهتم�م� خ��س�، 
م�����س��ي��ف��ة اأن���ه���� ���س��ع��ي��دة ب���وج���وده���� يف 
العديد  على  تعرفت  وق��د  ال�سحراء، 

والتق�ليد يف  ال��رتاث��ي��ة  امل��ف��ردات  م��ن 
املوروث ال�سعبي االإم�راتي.

من ج�نبه� ق�لت زميلته� �سيزن رو�سي، 
الف�ر�سة الربيط�نية اأي�س�، اإنه� �سعيدة 
جدا ب�لتنظيم الرائع لل�سب�ق، م�سيدة 
ب�آلية ال�سب�ق التي حتر�س على �سحة 
اتب�ع  االأوىل، وكذلك  ب�لدرجة  اخليل 
ا�ستخدام  خالل  من  احلديثة  الطرق 
ال�سرائح االلكرتونية ملت�بعة ال�سب�ق.. 
وق���ل��ت اإن��ه��� مت���ر���س ال��ف��رو���س��ي��ة منذ 
قرية  يف  راأت�������ه  م�����  واإن  ع�����م�����،   25
الفرو�سية  ق��رى  ق��ل مثيله يف  ب��وذي��ب 
امل�س�بهة، واإنه� �سعيدة جدا ب�لقوانني 
القرية  ه���ذه  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة يف  امل��ن��ظ��م��ة 
والفر�س�ن  اخليل  �سالمة  ت�سع  التي 
عن  ع��ربت  كم�  اأولوي�ته�،  مقدمة  يف 
الن��سئة  م��ن  فر�س�ن  ب��روؤي��ة  اإعج�به� 
ي���ت���درب���ون ع���ل���ى رك������وب اخليل  وه�����م 
مدربني  ب���إ���س��راف  ال��ف��رو���س��ي��ة،  وتعلم 
م���ت���م���ر����س���ني، مم������ ي�������س���ك���ل من���وذج���� 

للتدريب.
 

�ضكر وتقدير ل�ضلطان بن زايد
اللجنة  اأك������دت  امل���ه���رج����ن  خ���ت����م  ويف 
الدعم  اأه��م��ي��ة  ل��ل��م��ه��رج���ن  امل��ن��ظ��م��ة 
�سمو  يقدمه  ال��ذي  واملتوا�سل  الكبري 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ل��ط���ن  ال�����س��ي��خ 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �س�حب  ممثل 
االإم�����رات لري��سة  ت��راث  ن���دي  رئي�س 
الفرو�سية ب�سفة ع�مة وري��سة القدرة 
على وجه اخل�سو�س، وهو م� ك�ن له 
عظيم االأثر يف جن�ح بروتوكول بوذيب 
ال��ذي يعيد  ال��ق��درة والتحمل  ل��رك��وب 
بن�ء  واإىل  اأ�سوله�،  اإىل  ري��سة اخليل 
عالقة بني احل�س�ن والف�ر�س، وي�سعى 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  احل���ف����ظ  اإىل 
اخليل والف�ر�س، ولفتت اللجنة اإىل اأن 
بكل  ع�ملي�  حدث�  يعترب  املهرج�ن  هذا 
فع�لي�ت  م��ن  يحويه  مل���  الكلمة  معنى 
م�س�حبة و�سب�ق�ت متنوعة، مو�سحة 
عملت  للمهرج�ن  املنظمة  اللجنة  اأن 
ك�ملة  بجهوزية  الع�ملة  ك��وادره���  مع 
اإىل  ي�����س���ف  ج��دي��دا  اإجن������زا  لت�سطر 
اإجن���زات ن�دي تراث االإم���رات خ��سة، 
ع�����م����ة؛ يف ع�مل  االإم������������رات  ودول��������ة 

الفرو�سية.
امل�������س����رك���ون ر����س����ل���ة �سكر  ك���م���� رف�����ع 
معربين  املهرج�ن،  راعي  اإىل  وتقدير 
عن تقديرهم جلهود ورع�ية وحر�س 
���س��م��وه ل��الرت��ق���ء ب���ل��ف��رو���س��ي��ة داخل 
اإن هذا  وق����ل���وا  ال���دول���ة وخ����رج���ه����.. 
احل���ر����س ي��ع��ك�����س ري������دة االإم��������رات يف 
اإىل  الفرو�سية  ري������س��ة  م�ستوى  رف��ع 
ل�سموه  متمنني  الدولية..  املوا�سف�ت 
ال�سحة والع�فية ومديد العمر ليظل 
هذه  ن�سر  يف  واملتن�غم  االأه��م  العنوان 

الري��سة وتطوره�.

وفاًء للوالد املوؤ�ض�ض

زايد للثق�فة الإ�سالمية تنظم “برن�مج زايد الري��سي” مب�س�ركة املهتدين اجلدد
•• العني - الفجر

»ع�م   يف  االإ�سالمية  للثق�فة  زاي��د  دار  اأن�سطة  و  فع�لي�ت  خطة  �سمن 
الري��سي«   زاي��د  برن�مج   « ال��دار  املوؤ�س�س، نظمت  للوالد  وف���ًء  و  زاي��د« 
الإبراز جهود املغفور له ب�إذن  اهلل ال�سيخ زايد -رحمه اهلل- يف االهتم�م 
ب�لري��سة و مم�ر�سته� و ن�سره�  ب�عتب�ره� ركن اأ�س��سي يف بن�ء االإن�س�ن 
وتعزيزه� للقيم واملب�ديء احل�سنة، ف�لت�ريخ يوؤكد اجلهود التي قدمه� 
املغفورله يف رع�يته للري��س�ت املختلفة ،ب�الإ�س�فة اإىل �سغفه مبم�ر�سة 
ب�ل�سقوروالرم�ية  مم�  ال�سيد  الرتاثية مثل  وب�سكل خ��س  الري��سة 
ع�ملية يف  االم�راتية الجن���زات  الري��سة  كبريا يف حتقيق  دوراً  له  ك���ن 

جميع املج�الت، وكذلك حر�سه على ت�سييد املن�س�آت الري��سية احلديثة 
وا�ست�س�فة  مم�ر�سته�،  على  ال��وط��ن  اأب��ن���ء  وت�سجيع  الري��سة  ل��دع��م 
االأحداث الري��سية الكربى. ومت تنظيم ثالث م�س�بق�ت �سمن »برن�مج 
زايد الري��سي« يف كرة القدم وكرة ال�سلة و�سد احلبل وذلك بنظ�م خروج 
اخل��سر ، مب�س�ركة اأربعة فرق متثل ج�معة االإم�رات و فندق اأيال العني، 
االإ�سالمية  للثق�فة  زاي��د  دار  م��ن   وفريق  و  العني  �سيزن  �سيتي  فندق 
املكون من املهتدين اجلدد املنت�سبني للدرا�سة يف الدار.  واأقيمت مب�ري�ت 
كرة القدم على مالعب الدار يف منطقة �سع�ب االأ�سخر، اأم� مب�ري�ت كرة 
ال�سلة فتم اإق�مته� على مالعب مدر�سة جلوب�ل الع�ملية، وا�ستمر الربن�ج 
امل�س�ركة  الفرق  بني  من�ف�س�ت  تنظيم  اأي�س�ً  ت�سمن  و  متت�لني،  يومني 

االإ�سىالمية ببطولة  للثق�فة  زاي��د  دار  وت��وج فرق  �سد احلبل.  لعبة  يف 
النه�ئي على فريق فندق �ستي �سيزن  القدم بعد فوزه يف  م�س�بقة كرة 
بنتيجة 5-1 ويف م�س�بقة كرة ال�سلة توج فريق ج�معة االإم�رات ببطولة 
امل�س�بقة بعد فوزه على فريق دار زايد للثق�فة االإ�سالمية بنتيجة 64-
60. وي�أتي »برن�مج زايد الري��سي« ب�لتع�ون مع ن�دي العني الري��سي 
الثق�يف لتقدميهم اأطقم ري��سية للمهتدين اجلدد يف اإط�ر دعمهم لهذه 
للتع�ون امل�سرتك بني  للم�سوؤولية املجتمعية، وجت�سيداً  الفئة وحتقيق�ً 
العديد من  امل�س�ركة يف  و  املتب�دلة  الزي�رات  الن�دي من خالل  و  ال��دار 
الفع�لي�ت و االأن�سطة التي يقيمه� الطرفني، بهدف دعم فئ�ت املجتمع 

و حتديداً املهتدين اجلدد.

هزاع وخالد بن �ضلطان بن زايد يتوجان الفائزين

اختت�م فع�لي�ت مهرج�ن �سلط�ن بن زايد الدويل ١٢ لركوب القدرة والتحمل
عبد اهلل احلمادي بطال لل�ضباق الرئي�ضي 243.15 كلم وفقًا للت�ضنيف الدويل.. ورا�ضد البلو�ضي بطاًل لل�ضباق وفقا لقوانني بوذيب

حممد جمعة 
املهريي بطال 

ل�ضباق 121.27 
جنمتني دويل 

مفتوح 

تاأهل ع�ضرات 
الفر�ضان.. و�ضباق 
تعليمي.. وجمع 

من ال�ضياح يف 
�ضيافة املهرجان

اأ�س�ف روجر فيدرر رقم� قي��سي� اآخر اإىل ت�سكيلته 
الع�ملي  الت�سنيف  ت�����س��در  �سمن  ع��ن��دم���  ال��ك��ب��رية 
اأك����رب العب  لي�سبح  امل��ح��رتف��ني  ال��ت��ن�����س  ل��الع��ب��ي 

4-6 و1-6  ف��وزه  بعد  االأول  املركز  يحتل 
الهولندي  ع���ل���ى  و1-6 

ليبلغ  ه������س��ه  روب�����ن 
نه�ئي  ق���ب���ل 

ب������ط������ول������ة 
روت���������ردام 
ي����������������������������وم 

اجلمعة.
وب�����ع�����د ف������وزه 

يف   20 ب���ل���ق���ب���ه 
االأربع  ال��ب��ط��والت 
ال���������������ك���������������ربى يف 
ال�سهر  م���ل���ب���ورن 
ح�سل  امل����������س����ي، 

بط�قة  على  فيدرر 
دع����������وة ل����ي���������س�����رك يف 

العودة  على  وعينه  روت����ردام 
نوفمرب  منذ  م��رة  الأول  الت�سنيف  ل�سدارة 

وعمره 36 ع�م� و 195 يوم�.   2012
ويف ظل ح�جته للت�أهل اإىل الدور قبل النه�ئي 
اأج��ل جت���وز غرميه راف�ئيل ن���دال، ظهر  من 

بع�س التوتر على فيدرر يف البداية يف مواجهته 

�سد ه��سه يف دور الثم�نية، وفقد اإر�س�له يف ال�سوط 
الت��سع يف طريقه خل�س�رة املجموعة االأوىل. 

رفع  دائم�،  يفعل  مثلم�  ال�سوي�سري،  الالعب  لكن 
من�ف�سه  ل��ي��ع���ق��ب  م�����س��ت��واه 

الهولندي املرهق. 
احتف�الته  كبح  اأن  وبعد 
جل�س  ال������ب������داي������ة،  يف 
مقعده  ع���ل���ى  ف����ي����درر 
البك�ء،  م��ن  قريب�  وب���دا 
اجلم�هري  ب��ع�����س  م��ث��ل 
التي  ال�سوي�سرية 
بحرارة  �سجعته 

بعد املب�راة.  
وق������������ل ف�����ي�����درر 
�سلمه  اأن  ب���ع���د 
ال������ه������ول������ن������دي 
ري��������ت�����������������س���������رد 
ك����راي����ت���������س����ك، 
مدير البطولة 
وامل�����������س�����ن�����ف 
ع�ملي�  االأول 
��������س��������ب�������ق��������، 
على  ل����وح����ة 
����س���ك���ل رق����م 
عمالق   1

االإجن�زات  اأهم  اأحد  الت�سنيف  ل�سدارة  “الو�سول 
يف ري��ستن�«. واأ�س�ف: يف بع�س االأحي�ن يف البداية 
ت�سل لهذه املك�نة الأنك تلعب جيدا جدا، لكن بعد 
ذلك عليك القت�ل من اأجله� وا�ستع�دته� ب�لقوة من 
العب ي�ستحق اأن يكون موجودا هن�ك. حني تكون 

اأكرب يف ال�سن رمب� يكون عليك م�س�عفة جهدك.
الب�هرة مرة  توهجت م�سريته  ال��ذي  فيدرر،  وف���ز 
2016، بثالث  اأ�سهر يف  ل�ستة  ابتع�ده  اأخرى بعد 
م��ن اأخ����ر خ��م�����س ب��ط��والت ك����ربى، ب��ع��دم��� اأم�سى 

خم�س �سنوات دون اأي لقب كبري.
وبف�سل واحدة من اأروع االنطالق�ت الأي ري��سي اأو 
ري��سية يف نه�ية م�سريته، جت�وز فيدرر االأمريكي 
اأندريه اأغ��سي الذي ك�ن اأكرب العب �س�بق� يت�سدر 

الت�سنيف الع�ملي.
33 ع�م� حني اعتلى القمة يف  اأج��سي  وك���ن عمر 
بتهنئة فيدرر  االأمريكي  الالعب  و�س�رع   .2003
اآخر  قي��سي�  رق��م���  ف��ي��درر  �سجل  كم�  امل��ب���راة.  بعد 
ب��وج��ود ف��ج��وة ت��زي��د ع��ل��ى 5 ���س��ن��وات ب��ني فرتتيه 
ال�����س���ب��ق��ة واحل���ل��ي��ة يف ����س���دارة ال��ت�����س��ن��ي��ف، وهي 
االأطول منذ انطالق الت�سنيف الع�ملي يف 1973.

 22 وع��م��ره  م��رة  الأول  الت�سنيف  ف��ي��درر  وت�سدر 
ع�م� يف 2004، وبعد عودته االآن عقب مرور 14 
يف  االأف�����س��ل  �سمن  ع��رو���س  تقدميه  بف�سل  ع���م��� 
ت�ريخه، يبدو الالعب ال�سوي�سري ق�درا على البق�ء 

لفرتة طويلة اأخرى على القمة.

مواجه�ت قوية اأفرزته� قرعة دولية دبي لتن�س ال�سيدات فيدرر يكتب ت�ريخ� جديدا لـ »ت�سنيف التن�س«
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برب�عي  وال�����س��ط��رجن  للثق�فة  ال��ع��ني  ن����دي  اح��ت��ف��ل 
االأوملبي�د  يف  متميزة  اإجن�����زات  حقق  ال���ذي  ال��ن���دي 
ن�دي  ا�ست�س�فه  ال���ذي  لل�سطرجن  ال��ث���ين  ال��ع��رب��ي 
ح��ي��ث ظ��ف��رت ودمية   ، اخ����رياً  لل�سطرجن  ال�����س���رق��ة 
18 ع�م�ً  ل��ف��ئ��ة حت���ت  ال���ع���رب  ب��ب��ط��ول��ة  ال��ك��ل��ب���ين 
وامليدالية الذهبية حمققة العالمة الك�ملة 9 نق�ط 

من 9 جوالت يف من�ف�س�ت ال�سطرجن الكال�سيكي.
حتت  فئة  ذهبية   املعمري  دروي�����س  واف��ي��ة  وحققت 
جوالت.   9 من  نق�ط   9 على  بح�سوله�  ع�م�ً   14
وحقق حمد ن��سر ال�س�م�سي ف�سية حتت 10 اأعوام 
، ومهرة الرميثي برونزية حتت 10 اأعوام. و�سهدت 
االحتف�لية االأنيقة يف مب�ين الن�دي  ح�سوراً متميزاً 
م��ن اأول��ي���ء اأم���ور اأب��ط���ل ال��ن���دي واأع�����س���ء جمل�س 
البلو�سي  �سعيد  واأع��رب  وال�سرك�ء.  والرع�ة  االإدارة 
املدير التنفيذي للن�دي عن �سع�دته ب�إجن�زات رب�عي 

الآب�ء  �س�كراً  احل�سور  وخ�طب  االأوملبي�د  يف  الن�دي 
واحتم�لهم  جهودهم  على  ال��ن���دي  اأب��ط���ل  واأم��ه���ت 
العربي  االأومل���ب���ي����د  ال��الع��ب��ني يف  م�����س���رك��ة  م�����س��ق��ة 
الث�ين لل�سطرجن. واأ�س�ف: ن�سكر القي�دة الر�سيدة 
اخلطوات  ونثمن   ، حتقق  ال���ذي  االجن����ز  ونهديه� 
الكبرية التي يقوم به� جمل�س ادارة الن�دي من اأجل 
املح�فل  الظروف لالعبني الأف�سل ظهور يف  تهيئة 
البلو�سي:  واأردف  والدولية.  املحلية  ال�سطرجنية 

النج�ح احل�يل هو امتداد للعمل الكبري الذي ظلت 
ونحن   ، املتع�قبة  الن�دي  ادارات  جم�ل�س  به�  تقوم 
اأبط�ل  وال�سكر ميتد لالعبين�  امل�سرية  لنكمل  جئن� 
من  ال�سع�ب  حتملهم  على  اأمورهم  واأولي�ء  الن�دي 

اأجل رفع راية الوطن وت�سريفه.
جمل�س  ع�سو  الهرمودي  منى  اأعتربت  جهته�  من 
ادارة ال���ن����دي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة االإع��الم��ي��ة االجن����ز 
ُي��ع��رب وي��ربه��ن ع��ن جهود  ال��رب���ع��ي ب�لب�هر ال���ذي 

كبرية يبذله� الن�دي من اأجل ن�سر اللعبة والتمثيل 
امل�����س��رف ل��ل��دول��ة وخ��دم��ة جم��ت��م��ع م��دي��ن��ة العني.  
االإم���رات  ولرئ��سة  دولة  لقي�دات  نب�رك  واأ�س�فت: 
العبين�  والأ���س��ر  وال�����س��ط��رجن  للثق�فة  ال��ع��ني  ن����دي 
والع��ب���ت��ن��� ال���ذي���ن اب���ل���وا ب����الًء ح�����س��ن���ً ط����وال فرتة  
واأ�سرهم  ه��م  حمتملني  ال��ث���ين  ال��ع��رب��ي  االأومل��ب��ي���د 
اإم���رة ال�س�رقة ، واالجن�ز  م�سقة االنتق�ل من واإىل 
يحفزن�  لبذل جهود اأكرب من اأجل حتقيق املزيد من 

النج�ح�ت يف امل�ستقبل.
مفتوحة  الن�دي  اأب��واب  اأن  اإىل  الهرمودي  واأ���س���رت 
الأبن�ء وبن�ت املقيمني يف املدينة ، معتربة اأن تنظيم 
يف  كثرياً  ُي�سهم  االأ�سبوعية  العني  لبطولة  ال��ن���دي 
بعد  خ�سو�س�ً  املواهب  واكت�س�ف  امل�ستوي�ت  تطوير 
ان��ت��ظ���م اأب���ن����ء امل��ق��ي��م��ني يف ال��ت��دري��ب وامل�����س���رك��ة يف 

البطولة.
�سكره�  ع��ن  ال��ك��ل��ب���ين  ودمي����ة  اأع���رب���ت  م��ن جهته� 

�سخبوط  بن  خليفة  بن  �سلط�ن  لل�سيخ  وتقديره� 
لل�سطرجن  االآ����س���ي���وي  االحت������د  رئ��ي�����س   ن��ه��ي���ن  اآل 
رئي�س ن�دي العني للثق�فة وال�سطرجن  على الدعم 

الالحمدود الذي ظل يقدمه لالعبي الن�دي.
على  من�سوبيه  وكل  الن�دي  رئ��سة  اأ�سكر  واأ�س�فت: 
اأجل   م��ن  ل��ن���  ال��ظ��روف  ل��ك��ل  وتهيئتهم  اهتم�مهم 
حتقيق النج�ح ، ونحن �سنكون دائم�ً عند ُح�سن ظن 

بالدن� ونبذل اأق�سى اجلهود من اأجله�.
الكبرية  �سع�دته�  ع��ن  امل��ع��م��ري  واف��ي��ة  اع��رب��ت  كم� 
والن�دي   للدولة  اجن���ز  من  البطولة  يف  حتقق  مب� 
لل�سطرجن  العني  ن���دي  لرئ��سة  ال�سكر  واأ�س�فت:   ،
اأنف�سن�  ل��ت��ط��وي��ر  ون��ت��ط��ل��ع   ، ���س���ع��دن���  م���ن  ول���ك���ل 
والتدريب امل�ستمر حتى نحقق املزيد من االجن�زات 
الف�ئز  ال�س�م�سي  ح��م��د  واأك����د  احل��ب��ي��ب��ة.  ل��دول��ت��ن��� 
بف�سية حتت 10 اأعوام عن تطلعه لتقدمي االأف�سل 
يف اال�ستحق�ق�ت املقبلة ، معترباً اأن طموحه الذهب 

واعتالء املن�س�ت ورفع راية الدولة ع�لية وخف�قة.

اأكد �س�حب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
�سقر الق��سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
ح�كم راأ�س اخليمة، اأن النج�ح الذي 
ام�س،  ل��ع��ب��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و  ح��ق��ق��ت��ه 
املحرتفني  م��ن  وف���وداً  وا�ستقط�به� 
للمن�ف�سة  ال���ع����مل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
التي  الدولية  البطوالت  األق�ب  على 
اإىل  ي��ع��ود  االإم�������رات،  دول���ة  تنظمه� 
االهتم�م ال�سعبي والدعم الالحمدود 
لهذه  الر�سيدة  القي�دة  اأولته  ال��ذي 
ال�سمو  �س�حب  قبل  م��ن  ال��ري������س��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
االأعلى  الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 

للقوات امل�سلحة.
�س�حب  ا�ستقب�ل  خ���الل  ذل���ك  ج����ء 
راأ���س اخليمة يف ق�سر  ال�سمو ح�كم 

�سموه مبدينة �سقر بن حممد وفداً 
للجوجيت�سو  االإم�������رات  احت�����د  م��ن 
لبطولة  املنظمة  اللجنة  واأع�����س���ء 
ال���دول���ي���ة ملحرتيف  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
من�ف�س�ت  تعقد  ال��ت��ي  اجلوجيت�سو 
مو�سمه� الرابع يف االإم�رة على مدى 

يومي اجلمعة وال�سبت.
ح�سر اللق�ء ال�سيخ �سقر بن حممد 
االعلى  الرئي�س  الق��سمي  �سقر  بن 
الري��سي  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ل����ن�����دي 
الثق�يف ..و�سم الوفد �سع�دة حممد 
احت�د  رئي�س  ن�ئب  الظ�هري  �س�مل 
االإم�رات للجوجيت�سو ع�سو جمل�س 
البطران  ع��ب��داهلل  ويو�سف  االإدارة، 
وفهد  االحت����د،  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال�����س���م�����س��ي  ع��ل��ي 

لالحت�د وممثلني عن االحت�د.
واأ�س�د �سموه ب�جلهود الري�دية التي 
يبذله� احت�د االإم�رات للجوجيت�سو 
يف �سبيل تر�سيخ مك�نة هذه الري��سة 
ب����ني ال���ن��������س���ئ���ني وال�������س���ب����ب، حيث 
ا�ستط�عت الدولة اأن حتجز لنف�سه� 
اخلريطة  ع���ل���ى  م���رم���وق���ة  م���ك����ن���ة 
ن�سر  ج���ن��ب  اإىل  للري��سة،  الع�ملية 
امل�س�ركة  ق����ع���دة  وت��و���س��ي��ع  ال��ل��ع��ب��ة 
الري��سية  وامل��راك��ز  االأن��دي��ة  لت�سمل 

يف جميع اإم�رات الدولة.
راأ�س  ح�كم  ال�سمو  �س�حب  واأع���رب 
اخل��ي��م��ة ع��ن ف��خ��ره ب���رت��ف���ع ن�سبة 
مت���ث���ي���ل ال���ع���ن�������س���ر ال���ن�������س����ئ���ي من 
املحلية  ال���ب���ط���والت  يف  امل�������س����رك����ت 
وال��دول��ي��ة، وال���ذي ي��دل على ارتق�ء 

االأمور  اأولي�ء  لدى  الوعي  م�ستوى 
وقدرته�  ال��ري������س��ة،  ه���ذه  ب���أه��م��ي��ة 
وامتالك  ب�لنف�س  الثقة  تعزيز  على 
النف�س، ف�ساًل  ال��دف���ع عن  م��ه���رات 
ع���ن دع����م امل��ن��ت��خ��ب���ت ال��وط��ن��ي��ة يف 
ري������س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و ب��ج��ي��ل ق����در 
يف  االجن�����زات  موا�سلة  �سم�ن  على 

امل�س�رك�ت اخل�رجية.
م���ن ج����ن���ب���ه، ت���ق���دم ����س���ع����دة حممد 
والتقدير  ب�ل�سكر  ال��ظ���ه��ري  �س�مل 
�سعود  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  اإىل 
اال�ستقب�ل  على  الق��سمي  �سقر  بن 
واملجتمع  الأب��ن���ئ��ه  ال��ك��ب��ري  وال���دع���م 
جعلهم  مم�����  ال��������دويل،  ال���ري��������س���ي 
لتحقيق  وم��ت��وا���س��ل  دائ����م  حت���د  يف 

االإجن�زات يف خمتلف االألع�ب.

ب���ه��ت��م���م ورع�ية  ال��ظ���ه��ري  واأ����س����د 
���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود بن 
���س��ق��ر ال��ق������س��م��ي ويل ع��ه��د راأ�����س 
اخليمة  راأ���������س  ل���ب���ط���ول���ة  اخل���ي���م���ة 
الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو االأمر 
الذي �س�هم ب�سكل كبري يف تطويره� 
وحت��ق��ق��ي��ه��� جن����ح����ت ك���ب���رية، وهو 
دل��ي��ل على احل��ر���س وامل��ت���ب��ع��ة التي 
يف  اجلوجيت�سو  ري��سة  به�  حتظى 
ب�سكل  والدولة  اخليمة خ��سة  راأ�س 

ع�م.
وب������دوره ق����ل ي��و���س��ف ال��ب��ط��ران ان 
الدولية  اخليمة  راأ���س  بطولة  جن�ح 
مو�سمه�  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل��ح��رتيف 
الرابع ي�أتي بف�سل من اهلل عز وجل 
وتع�ون وتك�تف اجلميع ..معرب� عن 

واحل�سور  البطولة  بنج�ح  �سع�دته 
ال��ك��ب��ري وع�����س��رات ال��الع��ب��ني الذين 
توافدوا اإىل راأ�س اخليمة للم�س�ركة 

ا�ستقطبت  ح����ي����ث  ال����ب����ط����ول����ة  يف 
ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني، اأك����رب ع���دد من 
البطوالت  م�ستوى  على  املحرتفني 

الدولية التي تنظمه� الدولة �سمن 
املو�سم الري��سي 2017 - 2018 

ب�إجم�يل 800 العب والعبة.

ح�كم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفدا من اأع�س�ء احت�د الإم�رات للجوجيت�سو

بعد فوزيهما بذهبيتي الأوملبياد العربي الثاين لل�ضطرجن 

الكلب�ين  واملعمري : ن�سكر قي�دات الدولة ونهديهم اجن�زين�
الهرمودي : اأبواب النادي مفتوحة لأبناء املقيمني  

فريــق نـ�دي غنتـوت ُيتـوج بلقـب مهـرجـ�ن »يـوم الأمـل للبولـــو«
ُتّوج فريق ن�دي غنتوت بلقب مهرج�ن 
»يوم االأمل للبولو«، الذي اأقيم م�س�ء 
غنتوت  ن������دي  مب��ل��ع��ب  االأول  اأم�������س 
فالح  ال�سيخ  �سمو  برع�ية  الرئي�سي 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س جمل�س اإدارة 
والبولو  اخليل  ل�سب�ق  غنتوت  ن���دي 
وال�������ذي ي�����أت����ي جت�����وب����� م����ع م���ب����درة 
�س�حب ال�سمو رئي�س الدولة )حفظه 
زايد  ع����م   2018 ع����م  ب��ج��ع��ل  اهلل( 
اخلري ،والذي خ�س�س ريعه اخلريي 
ل��دع��م م��رك��ز ال��ع��ني ل��رع���ي��ة وت�أهيل 
اخل��سة)اأ�سح�ب  االحتي�ج�ت  ذوي 
اأ�سح�ب  فريق  تتويج  الهمم(..وج�ء 
املهرج�ن  بلقب  واجل��م��ه��ور  االأر������س 
املب�راة  يف  بفوزه  املجتمعي  الري��سي 
فريق  على  اال�ستعرا�سية  االحتف�لية 
للبولو  العم�ين  ال�سلط�نية  اخلي�لة 

بنتيجة 1-6.
ال�سيخ  امل��ه��رج���ن  ف��ع���ل��ي���ت  وح�����س��ر 
حممد بن �سهيل اآل مكتوم و�سعيد بن 
ن�دي  رئي�س  ن�ئب  املن�سوري  حوف�ن 
غنتوت ل�سب�ق اخليل والبولو وال�سفري 
خ�لد  الدكتور  الدولة  ل��دي  العم�ين 
بن �سعيد اجلرادي وم�س�عد امل�ست�س�ر 
ال�سودانية  ب���ل�����س��ف���رة  االق��ت�����س���دي 
بوديكري  زيد وجريولد  اأب��و  مريغني 
الدولة  ل���دى  امل��ت��ح��دة  االأمم  مم��ث��ل 
واح���م���د ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ع�م 
العم�ين  وال������وف������د  غ���ن���ت���وت  ن���������دي 
حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  برئ��سة  ال�سقيق 
ال��وف��د وع���دد من  واأع�����س���ء  البلو�سي 
من  وكوكبة  والري��سيني  امل�سئولني 
وت�أهيل  لرع�ية  العني  مركز  ط��الب 
اخل��سة)اأ�سح�ب  االحتي�ج�ت  ذوي 

اللحظ�ت  اأروع  ع��سوا  الذين  الهمم( 
املتن��سقة  امل����ه����رج�����ن  ف����ق����رات  م����ع 
االإن�س�نية  ب���ل��ل��م�����س���ت  واحل����ف���ل���ة 
املجتمعية املعربة و�سط ح�سور كبري 
م��ن اأول��ي���ء اأم��وره��م يف جت����وب اأنيق 
عك�س �سدق امل�س�عر جت�ه تلك الفئة 
ب�الإ�س�رات  التي عربت عن م�س�عره� 
ال�سور  وال����ت����ق�����ط  واالب���ت�������س����م����ت 
وامل�س�هري،  ال��ن��ج��وم  م��ع  ال��ت��ذك���ري��ة 
بج�نب التف�عل مع فقرات االحتف�ل 

الذي ا�ستمتع به اجلميع.
ب�لن�سيد  احل���ف���ل  م���را����س���م  وب��������داأت 
العرو�س  م����ن  وال���ك���ث���ري  ال���وط���ن���ي 
املجتمعية  واال���س��ت��ع��را���س��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
مب�س�ركة العديد من اجله�ت، كذلك 
اأ�ستمتع  ال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ق��رات 
لهم  خ�س�ستهم  ال���ذي  االأط��ف���ل  به� 

التذك�رية..فيم�  التقديرية  اجلوائز 
ل�س�لح  ونتيجة  لعب�  امل��ب���راة  ج����ءت 
اأربعة  اأب���رز  �سم  ال��ذي  غنتوت  فريق 
الذين  ال��دول��ة  م�ستوى  على  العبني 
عبداهلل  بقي�دة  كبرية  م��ب���راة  قدموا 
بن د�سم�ل الذي �سجل هدفني كح�ل 
الالعب علي املري فيم� �سجل الع�ئد 
من االإ�س�بة يو�سف بن د�سم�ل ون��سر 
و�سجل  منهم�،  لكل  هدف�  ال�س�م�سي 
ال�سلط�نية  اخل���ي����ل���ة  ف���ري���ق  ه����دف 
البلو�سي،  خ��ل��ي��ل  ل��ل��ب��ول��و  ال��ع��م���ين 
االأرجنتيني  ال���دويل  احل��ك��م  واأداره����� 

هوركميو ليورنتي.
ويف خت�م املب�راة ق�م ال�سيخ حممد بن 
حوف�ن  ب��ن  و�سعيد  مكتوم  اآل  �سهيل 
بتتويج  احل�����س��ور  وك��ب���ر  امل��ن�����س��وري 
وتب�دل   ، امل���ب����راة  وح��ك��م  ال��ف��ري��ق��ني 

الفريقني  ب���ني  ال��ت��ذك���ري��ة  ال��ه��داي��� 
الدكتور  ت�����س��ل��م  ،ف��ي��م���  وال���الع���ب���ني 
مركز  م��دي��ر  �سليم�ن،  ال�سيد  اأح��م��د 
والت�أهيل  اخل������س��ة  ل��ل��رع���ي��ة  ال��ع��ني 
برفقة عدد من منت�سبي املركز تربع 
والبولو  اخليل  ل�سب�ق  غنتوت  ن���دي 
األف   50 مببلغ  �سيك  وه��و  ال�سنوي 
درهم ، بج�نب الهداي� العينة ، وت�سلم 
ال���ن����دي ل��وح��ه رائ���ع���ة ب��ر���س��م طالب 
جواد  �سهوة  ميتطى  ل��ف���ر���س  امل��رك��ز 
اليدوية،  االأع���م����ل  ب��ع�����س  ب��ج���ن��ب   ،
على  ال�سحب  املهرج�ن  خت�م  يف  ومت 
توزيعه�  ال��ت��ي مت  امل��ج���ن��ي��ة  ال��ت��ذاك��ر 

على احل�سور.
عائ�ضة املعال 

ث��م��ن��ت ال�����س��ي��خ��ة ع���ئ�����س��ة ب��ن��ت را�سد 
غنتوت  ن������دي  ور����س����ل���ة  دور  امل���ع���ال 

�سمو  بتوجيه�ت  واملتجددة  ال�سنوية 
نهي�ن  اآل  زاي������د  ب����ن  ف�����الح  ال�����س��ي��خ 
غنتوت  ن�����دي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ب�أن  م��وؤك��ده   ، والبولو  اخليل  ل�سب�ق 
اله�دفة  »اأف���ك����ري«،  م��ب���درة  م�س�ركة 
ت�سهم يف دعم خمتلف فئ�ت املجتمع 
وذلك ا�ستج�بة لروؤية �س�حب ال�سمو 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
و�س�حب  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن���ئ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���ك��م دب����ي، رع�ه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�س�حب  اهلل، 
بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبو ظبي 
ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
وت���ع���زي���زاً مل��ك���ن��ة االإم��������رات ع���مل��ي���ً يف 

جم�ل االهتم�م بتلك الفئة املبدعة.

�ضعيد بن حوفان املن�ضوري
املن�سوري  ح��وف���ن  ب��ن  �سعيد  ���س��رح 
ل�سب�ق  غ��ن��ت��وت  ن������دي  رئ��ي�����س  ن����ئ���ب 
اخليل والبولو ب�أن توجيه�ت ورع�ية 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ فالح  �سمو 
غنتوت  ن�����دي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ل�سب�ق اخليل والبولو اأ�سهمت يف جن�ح 
املهرج�ن الذي خ�س�س ريعه اخلريي 
ل�س�لح مركز العني للرع�ية اخل��سة 
تنظيمه  ع��ل��ى  ال����ن�����دي  درج  وال������ذي 
و�سكر  جمتمعية..  اإن�س�نية  كم�س�ركة 
املهرج�ن  اإجن������ح  يف  ���س���ه��م  م���ن  ك���ل 
ال�سكر  وج������دد   ، ال����ه�����دف  اخل������ريي 
العم�ين  ال�سلط�نية  اخلي�لة  لفريق 
ال�سنوية  االإن�س�نية  مل�س�ركته  للبولو 

بغ�س النظر عن نتيجة املب�راة.
عبداهلل البلو�ضي

البلو�سي  ب��ن حم��م��د  اأ���س���د ع��ب��داهلل 
رئي�س وفد فريق اخلي�لة ال�سلط�نية 
فالح  ال�سيخ  �سمو  برع�ية  العم�نية 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س جمل�س اإدارة 
والبولو  اخليل  ل�سب�ق  غنتوت  ن���دي 
ل��ل��م��ه��رج���ن اخل����ريي ال���رائ���ع الذي 
االإن�س�نية  القيم  م��ن  الكثري  ج�سد 
دع��م��� مل��رك��ز االأم����ل ب���ل��ع��ني، موؤكدا 
حتر�س  اخل��ي���ل��ة  ف��ري��ق  اإدارة  ب�����ن 
املن��سب�ت  ك����ف���ة  يف  امل�����س���رك��ة  ع��ل��ى 
اخلريية التي ينظمه� ن�دي غنتوت ، 
تطلع� لتع�ون اأكرب من خالل تب�دل 
الفريقني  ب���ني  احل��ب��ي��ة  ال�����زي������رات 
ف��ري��ق اخلي�لة  ل��ه���  ي��ت��ط��ل��ع  وال���ت���ي 
واأكرب  اأول  ا�ستف�د من خربات  الذي 
واملنطقة  االم�����رات  يف  للبولو  ن����دي 

وال�سرق االأو�سط.

عبداهلل بن د�ضمال
اأك����د ك���ب��ن ف��ري��ق غ��ن��ت��وت عبداهلل 
امل�س�ركة يف مهرج�ن  بن د�سم�ل ب�ن 
جت�ه  اإن�س�نية  ر���س���ل��ة  تعترب  االأم���ل 
اأ�سح�ب الهمم والتي تتجدد ترجمه 
لتوجيه�ت القي�دة الر�سيدة ، وت�أكيدا 
الأهمية مثل تلك املب�درات التي متثل 
نوع� من الدعم املعنوي اله�دف جت�ه 
تلك الفئة الرائعة املبدعة التي جتد 
فئ�ت  ك�فه  واح���رتام من  اهتم�م  كل 
الري��سيني  مقدمتهم  ويف  املجتمع 
ال����دع����م حتفيز  ه������ذا  ح���ي���ث مي���ث���ل 
التي  الفئة  لتلك  االإم����رات  ري��سيي 
ت�سم ال��ع��دي��د م��ن اأب��ط���ل االم����رات 
املراتب  اأع��ل��ى  حتقيق  يف  ي�سهم  مم��� 
ب��سم  ال��دول��ي��ة  التن�ف�س  �س�ح�ت  يف 

هوؤالء االأبط�ل لدولة االم�رات.
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جمتمع االمارات

برن�مج »من املدرج اإىل من�سة العر�س«
يت�ألق �سمن اأ�سبوع لكمي للمو�سة يف مومب�ي

حظيت االحت�د للطريان، الن�قل الوطني لدولة االإم�رات العربية املتحدة، 
يف  فع�لي�ته  اختتمت  الذي  للمو�سة  الكمي  اأ�سبوع  �سمن  الفتة  مب�س�ركة 
مومب�ي هذا االأ�سبوع ون�ل برن�مج “من املدرج اإىل من�سة العر�س” الذي 

اأطلقته االحت�د للطريان اهتم�م�ً ه�ئاًل و�سط احل�سور.
الهندي  املجتمع  اأطي�ف  خمتلف  من  وا�سعة  نخبة  الفع�لية  ا�ستقطبت 
وجمموعة من الزوار الع�مليني الذين حر�سوا على زي�رة منطقة العر�س 
والتقى  فيه�.  ال�سور  والتق�ط  املهرج�ن  يف  للطريان  لالحت�د  املخ�س�سة 
وال�سينم�  واالأزي�ء  املو�سة  جم�ل  يف  ب�رزة  �سخ�سي�ت  املهرج�ن  خالل 
واالإعالم والفن�دق والطهي والتوا�سل االجتم�عي، مم� اأ�سفى روح التنوع 

واالندم�ج التي حتتفي به� االحت�د للطريان. 
توا�سل االحت�د للطريان امل�س�ركة يف اأ�سبوع الكمي للمو�سة للدورة الرابعة 
موؤ�س�سة  مع  اأبرمته�  التي  الع�ملية  ال�سراكة  اتف�قية  اإط�ر  يف  التوايل  على 
املو�سة  لقط�ع  املف�سلة  الطريان  �سركة  لت�سبح   ،WME | IMG
مع  للطريان  االحت�د  عالقة  تعزيز  على  ال�سراكة  هذه  وت�س�عد  الع�ملي. 
�سعيد  على  امل�س�فرين  والء  ق�عدة  وتر�سيخ  الع�مل  حول  املو�سة  عوا�سم 

هذا القط�ع الن�ب�س ب�حلي�ة.

تلفزيون  الإن�س�ء  ال�29  الذكرى  مع  تزامن�ً 
يف  لالإعالم،  ال�س�رقة  موؤ�س�سة  نظمت  ال�س�رقة، 
ن�دي ال�س�رقة للجولف والرم�ية، يوم�ً ترفيهي�ً 
الربامج  من  عدداً  ت�سمن  ملوظفيه�،  مفتوح�ً 
الهواء  يف  اأٌُقيمت  التي  الرتفيهية،  والفقرات 
تعزيز  على  حر�سه�  اإط�ر  يف  وذلك  الطلق، 
االأخوة  املوظفني، وتنمية م�س�عر  الروابط بني 

وتعزيز روح الزم�لة والتع�ون بينهم.
من  كل  ح�سره  الذي  الرتفيهي  اليوم  و�سهد 
رئي�س  الق��سمي،  اأحمد  بن  �سلط�ن  ال�سيخ 
جمل�س ال�س�رقة لالإعالم، وحممد ح�سن خلف، 
مدير ع�م موؤ�س�سة ال�س�رقة لالإعالم، وعدد من 
اأ�سم�ء  عن  الك�سف  واالإدارات،  االأق�س�م  مدراء 
الف�ئزين بج�ئزة »�سكراً«، التي تطرحه� موؤ�س�سة 
ال�س�رقة لالإعالم �سنوّي�ً لتكرمي جهود كوادره� 
االإعالمية، �سمن روؤيته� اال�سرتاتيجية الرامية 

لتحفيز املوظفني واملوظف�ت، واإر�س�ء ثق�فة التميز يف بيئة العمل.
وف�ز بج�ئزة املوظف املتميز عن فئة الك�در االإداري اآمنة الغفلي، تنفيذي 
اإدارة  مدير  �سندل،  بن  يو�سف  ف�طمة  اإىل  ب�الإ�س�فة  حكومي،  ات�س�ل 
امل�سوؤول  ج�ئزة  على  ح�زت  التي  ب�ملوؤ�س�سة،  احلكومي  واالت�س�ل  الت�سويق 
اإدارة  املب��سر عن الك�در االإداري، فيم� ن�ل �سلط�ن ال�س�م�سي، ن�ئب رئي�س 
االإنت�ج، ج�ئزة املوظف املتميز يف الك�در الفني، وح�ز عبداهلل الت�جر، رئي�س 

ق�سم اإدارة االإنت�ج، ج�ئزة امل�سوؤول املب��سر عن الك�در الفني.

الت�سويق  اإدارة  مدير  �سندل،  بن  يو�سف  ف�طمة  ق�لت  ال�سدد  هذا  ويف 
واالت�س�ل احلكومي ب�ملوؤ�س�سة: »نحر�س يف موؤ�س�سة ال�س�رقة لالإعالم على 
االجتم�عي،  الط�بع  ذات  الرتفيهية  الربامج  من  النوع  هذا  مثل  تنظيم 
والزم�لة  االأخوة  اأوا�سر  تقوية  يف  ودوره�  ب�أهميته�  اإمي�نن�  من  انطالق�ً 
يف  وي�سهم  للموؤ�س�سة،  االنتم�ء  روح  يعزز  م�  املوظفني،  بني  واالن�سج�م 
دوراً  الربامج  هذه  تلعب  حيث  املرجوة،  والغ�ي�ت  االأهداف  اإىل  الو�سول 
مهم�ً يف عودتهم للعمل بف�علية وبقدرة اأكرب على العط�ء واالإيج�بية داخل 

بيئة العمل«.

»واجهة املج�ز امل�ئية« تفتتح مرفقً� ع�ئليً� ترفيهيً� جديدًا يف الهواء الطلق 
   عززت واجهة املج�ز امل�ئية، اإحدى اأبرز الوجه�ت ال�سي�حية والع�ئلية الرتفيهية يف اإم�رة ال�س�رقة ودولة االإم�رات، عوامل اجلذب الع�ئلي الرتفيهي يف مرافقه� املختلفة، من خالل توفري ب�قة ممتعة 
من االأن�سطة والفع�لي�ت، واالألع�ب، واجلوالت الرتفيهية، التي تن��سب جميع اأفراد الع�ئلة، واأبرزه� افتت�ح واحة الكرات امللونة، اأحدث مرافقه� الع�ئلية الرتفيهية يف الهواء الطلق. وت�سمل الب�قة 
اجلديدة جملة من الفع�لي�ت واالألع�ب الرتفيهية، منه� القط�ر، ومقطورة املي�ه الكبرية، وكرة ال�سلة، ورمي احللق�ت، وغريه� من االألع�ب الرتفيهية املمتعة. وت�سل الط�قة اال�ستيع�بية لواحة الكرات 

امللونة اإىل 50 طفاًل يف اجلولة الواحدة، ميكنهم االنزالق عرب اأحد منزلق�ته� االأربعة اإىل واحة الكرات امللونة 
التي ت�سم 150 األف كرة. واأكد حممد ف��سل املزروعي، مدير واجهة املج�ز امل�ئية اأن االإ�س�ف�ت اجلديدة ت�أتي 
ّنفت )واجهة املج�ز امل�ئية(  يف اإط�ر التزام الوجهة بتوفري جت�رب جديدة وممتعة جلميع زواره�. واأ�س�ف: �سُ
يف املركز االأول �سمن ق�ئمة الفع�لي�ت الرتفيهية يف ال�س�رقة، وفق املوقع ال�سي�حي والرتفيهي الع�ملي )ترب 
اأدف�يزر(، م� يعك�س جهودن� امل�ستمرة لتوفري اأحدث املرافق، واأف�سله�، واأكرثه� تطوراً، ب�الإ�س�فة اإىل حتديد 
اأهداف جديدة ملوا�سلة االرتق�ء بخدم�تن� ومرافقن�، ف�فتت�ح هذا املرفق الع�ئلي الرتفيهي اجلديد ال يعني 
متكني اللزوار من ق�س�ء يوم ممتع وجتربة فريدة فح�سب، بل يعني جذب الزوار من جميع اأنح�ء ال�س�رقة 
والدولة، ال�ستك�س�ف الواجهة ومعرفة �سبب جن�حه� و�سهرته�. وت�سم الواجهة عدداً من املرافق الرتفيهية 
املخ�س�سة الألع�ب  واملنطقة  ب�رك(،  �سبال�س  امل�سّغرة )ميني  امل�ئية  االألع�ب  املخ�س�سة لالأطف�ل، كحديقة 
االأطف�ل، كم� جنحت الواجهة بدمج األع�به� امل�ئية مع النوافري، وحدائقه� احلديثة، مع املط�عم الفخمة، 

واملق�هي الراقية على طول الواجهة امل�ئية املطلة على بحرية خ�لد.

جمموعة احلمرا ت�س�رك يف احتف�لت 
مهرج�ن ال�سع�دة يف راأ�س اخليمة

�س�ركت جمموعة احلمرا الرائدة يف جم�ل التطوير العق�ري يف اإم�رة راأ�س 
راأ�س اخليمة من خالل تنظيم  ال�سع�دة يف  اخليمة يف احتف�الت مهرج�ن 
جمموعة من الفع�لي�ت املميزة لل�سيوف وال�سك�ن يف مر�سى ون�دي احلمرا 

لليخوت.
من  العديد  املهرج�ن  خالل  لليخوت  احلمرا  ون�دي  مر�سى  وا�ست�س�ف 
الفع�لي�ت مثل حمط�ت ال�سواء وال�سوق الليلي والعرو�س الفنية يف ال�سوارع 

ب�الإ�س�فة اإىل العرو�س املو�سيقية احلية ومنطقة خم�س�سة لالأطف�ل.
و�سم ال�سوق الليلي اأكرث من 40 نقطة بيع للعديد من املنتج�ت املختلفة 
واالإك�س�سوارات وم�ستح�سرات  امل�سنوعة يدوي�ً  اللوح�ت وال�سالل  يف ذلك 

التجميل واملواد الغذائية الع�سوية. 
يوفر  احلمرا:  ملجموعة  الع�م  املدير  كورين  بينوي  ق�ل  ال�سدد  وبهذا 
خ��سة  حلظ�ت  لق�س�ء  رائعة  فر�سة  اخليمة  راأ�س  يف  ال�سع�دة  مهرج�ن 

ومميزة مع االأ�سدق�ء والع�ئلة واالأطف�ل يف هذه االإم�رة اجلميلة. 
وتفخر جمموعة احلمرا مب�س�ركته� املميزة يف هذا املهرج�ن املمتع الذي 
يجذب الكثري من ال�سي�ح واملقيمني من ك�فة اأنح�ء دولة االإم�رات العربية 

املتحدة.

دبي ت�سهد اأروع الحتف�لت 
براأ�س ال�سنة ال�سينية

والت�سويق  ال�سي�حة  دائرة  اأعلنت 
عن  لل�سي�حة(  )دبي  التج�ري 
الفع�لي�ت  من  ح�فل  برن�مج 
ال�سينية  الطريقة  على  املتنوعة 
اأرج�ء  يف  اأي�م  ع�سرة  مدى  على 
دبي  مك�نة  يعزز  م�  املدينة، 
كواحدة من اأف�سل الوجه�ت ع�ملي�ً 
ال�سينية  ال�سنة  براأ�س  لالحتف�ل 
 15 من  الفرتة  ففي  اجلديدة. 
دبي  ت�سهد  �سوف  فرباير،   24 اإىل 
االأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة 
�ستمتع  التي  االأ�سيلة  ال�سينية 
ذلك  يف  مب�  والزوار،  املقيمني 
تقدمي الطع�م ال�سيني التقليدي، 
رائعة  وبهلوانية  فنية  وعرو�س 
ال�سعبة  احلرك�ت  راق�سي  مثل 

والعجلة البهلوانية.

مهرج�ن  يف  م�س�رك  األف   15
الط�ئرات الورقية بدبي اأوتليت مول 

الورقة  الط�ئرات  اْلَقيِّم مهرج�ن  الت�سوق  اأوتليت مول، وجهة  احت�سن دبي 
2018، حيث اأقيمت الكثري من الفع�لي�ت الرتفيهية للع�ئالت. 

من  فرق  ثالث  اإىل  ب�الإ�س�فة  م�س�رك،  األف   15 من  اأكرث  ب�لفع�لية  �س�رك 
الورقية.  الط�ئرات  جم�ل  يف  طويلة  خربة  لديهم  ممن  الهند  جمهورية 
وخالل الفع�لية، اأدى املحرتفون ا�ستعرا�س�ت رائعة ب��ستخدام ط�ئرات ورقية 

ذات األوان وت�س�ميم متنوعة اأدخلت البهجة واملرح على قلوب احل�سور. 

»دوا ليب�« حتيي حفاًل  غن�ئيً� 
بجزيرة ي��س  24 فرباير اجل�ري

مب��سر  غن�ئي  حفل  ليب�  دوا  الواعدة  الربيط�نية  البوب  مغنية  حتيي 
يوم 24 من فرباير اجل�ري يف ق�عة دو ، بجزيرة ي��س يف اأبو ظبي. وذلك 
�سمن فع�لي�ت دو اليف! برع�ية فال�س اإنرتتينمنت.   وذلك بهدف اإمت�ع 
التي  احل�سرية  الب�ق�ت  وتت�سمن  ابوظبي.  اجلميلة  الع��سمة  �سك�ن 
اأ�سهر  اأحد  ا�ستثن�ئية يف  اإق�مة  تقدمه� �سركة نريف�ن� لل�سي�حة وال�سفر، 
الفن�دق الع�ملية املوجودة يف جزيرة ي��س، ب�الإ�س�فة اإىل اإمك�نية الدخول 
املب��سر للعر�س الغن�ئي. وق�ل منظمو احلفل �س�ركوا معن� حيث ميكنكم 

اال�ستمت�ع ب�أجمل اأغ�ين النجمة ال�س�عدة التي تت�سدر اأ�سهر القوائم الع�ملية، ومن ثم اال�سرتخ�ء يف اأحد الفن�دق 
الف�خرة املف�سلة لديك، والتي تت�سمن فندق كراون بالزا-جزيرة ي��س، وروت�ن�-جزيرة ي��س، ورادي�سون بلو-

جزيرة ي��س، و�سينرتو-جزيرة ي��س، وب�رك اإن ب�ي رادي�سون-جزيرة ي��س. 

موؤ�س�سة ال�س�رقة لالإعالم تنظم يومً� ترفيهيً� مفتوحً� لك�دره� الوظيفي

م تنفيذيً� حطم الرقم القي��سي  الحت�د للطريان تكرنّ

تعيني كورنيلي� اإره�ردت مديرًا ع�مً� جديدًا 
لفندق  »اإم داون ت�ون - ميلينيوم« بدبي

اأعلن فندق اإم داون ت�ون من ميلينيوم عن تعيني ال�سيدة كورنيلي� اإره�ردت مديراً ع�م�ً جديداً للفندق. وقبل تعيينه�، �سغلت اإره�ردت 
من�سب املدير الع�م يف فندق ن�سيمة روي�ل ذو اخلم�س جنوم يف دبي، والذي ك�ن ُيعرف �س�بق�ً ب��سم فندق رادي�سون روي�ل. و�ستح�فظ من 
خالل من�سبه� احل�يل على التمّيز يف اخلدمة ومب� يتم��سى مع اأرقى مع�يري االألفية. كم� تت�سّمن م�سوؤولي�ته� الرئي�سية التع�ون مع 
فريق العمل يف الفندق على دفع النمو اال�سرتاتيجي وزي�دة االإيرادات من خالل ال� 242 غرفة وجن�ح�ً املذهلة التي يحت�سنه� الفندق، 
�سية  ف�ساًل عن اخلي�رات املُتعّددة لتن�ول الطع�م، ق�ع�ت االجتم�ع�ت املتطّورة، واملنتجع ال�سحي الذي ي�سّم اأحدث التجهيزات التخ�سّ
اأتوىل من�سب  اإنه ل�سرف عظيم وحتدٍّ جديد ب�أن  اإره�ردت:  ع�ملية امل�ستوى. وتعليق�ً على تعيينه� مبن�سب املدير الع�م، ق�لت ال�سيدة 
املدير الع�م لهذا الفندق املرموق الذي يتمّتع ب�سمعة مرموقة ورا�سخة كخي�ر رائد لرج�ل االأعم�ل، والوجهة املث�لية لع�س�ق الرتفيه. 

واأتطلع ّقدم�ً اإىل موا�سلة العمل مع هذا الفريق املُتمّيز يف الفندق للت�أكيد على متيزه ك�أحد الفن�دق االأكرث رواج�ً يف دبي.

م���ب����رك ف��ي��م��� ف�����ز خ����ل���د ب��خ��ي��ت بن 
طن�ف ب�لع�سو االحتي�ط.

م���ن����ل جعرور  ال���دك���ت���ورة  وت���ق���دم���ت 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ب�ل�سكر 
والتقدير الأولي�ء اأمور ذوي متالزمة 
اإطالق  على  الكبري  حلر�سهم  داون 
فرع ابوظبي ون�س�طهم املتوا�سل من 

ت���أ���س��ي�����س��ه���  ���س��ع��ت اإىل حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
اجل���م���ع���ي���ة ور����س����ل���ت���ه���� واأه����داف����ه����� 
تع�ون  على  وراه��ن��ت  اال�سرتاتيجية 
واملوؤ�س�س�ت  وامل���ت���ط���وع���ني  االأه��������يل 
وتعزيز  واالأهلية  احلكومية  الداعمة 
وامل�سوؤولية  املجتمعي  التالحم  معنى 
جت�ه  واالإن�س�نية  الوطنية  املجتمعية 

وخطوط �سرق ال�سني اجلوية، والتي 
اأوكالند،  اإىل  �سنغه�ي  من  نقلته 
فبوين�س اأيري�س، ف�أم�سرتدام قبل اأن 

يعود اإىل �سنغه�ي.
ل�سوؤون  الرئي�س  ن�ئب  اأندرو،  وق�ل 
االحت�د  يف  االأ�سطول  تخطيط 
مط�ر  اإىل  و�سوله  عقب  للطريان، 
»اإنه  �سنغه�ي  يف  الدويل  بودونغ 
من  اأخرًيا  اأمتكن  اأن  رائع  ل�سعور 

منذ  دب��ي  يف  الرئي�سي  ال��ف��رع  خ��الل 
اجلهود  يعزز  مم���  اجلمعية  ت�أ�سي�س 
ال��ت��وع��وي��ة ل��الأه���يل و���س��م���ن حقوق 
متالزمة  ذوي  م��ن  ال��ه��م��م  اأ���س��ح���ب 
املقدمة  ب���خل��دم���ت  واالرت���ق����ء  داون 

لهم.
ومنذ  اجل���م���ع���ي���ة  ب���������أن  واأ������س������ف�����ت 

اأب���ن����ئ���ن���� اأ����س���ح����ب ال��ه��م��م م���ن ذوي 
قدراتهم  وحت���ري���ر  داون  م��ت��الزم��ة 
والدمج  التمكني  خ��الل  من  الك�منة 
اأع�����س���ء ف���ع��ل��ني يف م�سرية  ل��ي��ك��ون��وا 

التنمية.
اأن اجلمعية تخطو بخطوات  واأك��دت 
مدرو�سة وفق منهجية وا�سرتاتيجية 
الت�أهيلية  اخلدم�ت  لتوفري  وا�سحة 
والت�أهيل  وال��ع��الج��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بك�فة  وال����دم����ج  وال��ت�����س��غ��ي��ل  امل��ه��ن��ي 
الفع�لي�ت  اإىل   ب���الإ���س���ف��ة  اأن���واع���ه، 
والثق�فية  االج��ت��م���ع��ي��ة  واالأن�����س��ط��ة 
االأ�سر  امل��خ��ت��ل��ف��ة، ودع����م  وال��ت��وع��وي��ة 
وا�����س����ت����دام����ة امل����������وارد وغ����ريه����� من 
ت�سمن  ال���ت���ي  ال����رام����ي����ة  االأه����������داف 
اأف�سل  م�ستقبل  وحتقيق  �سع�دتهم 
الدكتورة من�ل جعرور  و�سكرت  لهم. 
الع�م  ال��ن��ف��ع  ذات  اجل��م��ع��ي���ت  اإدارة 
تع�ونهم  على  املجتمع  تنمية  ب���وزارة 
الفرع  افتت�ح  عن  اأثمر  ال��ذي  الكبري 

يف الع��سمة اأبوظبي.

عي�س احللم.«
اأكرث  اأمن  مل  اأنني  من  الرغم  »على 
من 16 �س�عة خالل الرحلة، اإال اأنني 
الأن  والراحة  ب�لن�س�ط  اأ�سعر  كنت 
وكنت  لدي  مرتفع�ً  ك�ن  االأدرين�لني 
متحم�س�ً الإمت�م هذه الرحلة الفريدة 
اإنه ل�سعور رائع اأن تكون  من نوعه�. 
وت�سمح  ت�سجع  �سركة  من  جزءاً 

ملوظفيه� بتحقيق اأحالمهم«.

اأب������و ظبي   ����س���ه���دت ق����ع���ة جم��ل�����س 
الري��سية  زاي��د  مدينة  يف  الري��سي 
انتخ�ب�ت  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع������س��م��ة  يف 
جمعية  ل����ف����رع  االإداري�������������ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
اأب��و ظبي،  االإم���رات ملتالزمة داون يف 
عن  العمومية  اجلمعية  ع��ربت  وق��د 
والدعم  لالهتم�م  وتقديره�  �سكره� 
تنمية  وزارة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
املجتمع بقي�دة مع�يل ح�سة بوحميد 
اإدارة  وجمل�س  املجتمع  تنمية  وزي��رة 
العمل  دائ������رة  ت��و���س��ع��ة  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
التطوعي للجمعية واعتم�د اأول فرع 
مب�درة  يف  اأب��وظ��ب��ي  الع��سمة  يف  له� 
تواكب فع�لي�ت اجلمعية يف ع�م زايد 
اأر����س���ى دع����ئ���م ال��ع��م��ل لتوعي  ال����ذي 
روؤي��ة موؤ�س�سية  املجتمع وفق  وخدمة 
متك�ملة االأهداف واخلدم�ت والقيم. 
لفرع  العمومية  اجلمعية  وانتخبت 
اأبوظبي الهيئة االإداري��ة للفرع الذي 
ف�ز يف ع�سويته كال من : �سعدة عيد 
وعبدالرحيم  م��ب���رك  �سعيد  وع��ل��ي 

التنفيذي  للطريان  االحت�د  كّرمت 
من  متّكن  اأن  بعد  في�سر  اأندرو 
يف  الع�ملي  القي��سي  الرقم  حتطيم 
مدة  اأق�سر  يف  الع�مل  حول  ال�سفر 

ممكنة واأقل عدد من الرحالت.
 52 بلغ  طريان  زمن  في�سر  و�سجل 
الرقم  حمطم�ً  دقيقة،  و34  �س�عة 
دقيقة  و13  �س�ع�ت  بثالث  ال�س�بق 
من  بداًل  قط�ع�ت  اأربعة  عرب  اأقل، 

خم�سة، حمقًق� بذلك حلم حي�ته.
وقد اأعلنت مو�سوعة غيني�س لالأرق�م 
رقم�ً  �سجل  في�سر  اأن  القي��سية 
قي��سي�ً جديداً، فيم� احتفلت االحت�د 
للطريان بهذا االإجن�ز بحفل اأقيم يف 
اأبوظبي،  يف  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى 
بق�س�س  زمالءه  اأندرو  �س�رك  حيث 
واأطعمة  رحلته  عن  فيديو  وت�سجيل 
لذيذة حمله� معه من االأم�كن التي 

زاره�. 
على  كيلومرًتا   41،375 في�سر  قطع 
عدة  ت�سغله�  منتظمة  رحالت  من 
�سرك�ت طريان هي طريان نيوزيلندا، 
واخلطوط اجلوية امللكية الهولندية، 

اأ�ضادت بدعم  وزارة تنمية املجتمع 

انتخ�ب الهيئة الإدارية لفرع جمعية الإم�رات ملتالزمة داون يف اأبوظبي



جترب زوجه� على الزواج ب�سديقته� ثم تق��سيه
اأجربت امراأة اإيرانية زوجه� على الزواج من �سديقته� ثم ق�مت 

مبق��س�ته الحق� ليطلق الزوجة اجلديدة.
اأنه�  تكت�سف  اأن  -قبل  ب�ل�سرط�ن  م�س�بة  اأنه�  الزوجة  واعتقدت 
لي�ست م�س�بة به. وبعد ت�سخي�س اأخري، طلبت مهت�ب )35 ع�م�(، 
وهي اأم لطفلني، من زوجه� الزواج من �سديقته� قبل اأن تتوفى. 
مهت�ب  ت�سخي�س  اأن  تبني  ثم  �سريع�.  اجلديدة  الزوجة  وحملت 

ب�الإ�س�بة ب�ل�سرط�ن ك�ن خ�طئ�.
وتريد مهت�ب االآن من اإحدى حم�كم االأ�سرة اإجب�ر زوجه�، ويدعى 

حممد، على تطليق الزوجة اجلديدة، وهو م� يرف�سه الزوج.
وب�لت�يل، يف  الأ�سرته�.  االأف�سل  �سوى  ترد  اإنه� مل  وتقول مهت�ب 
املغ�درة.  البديلة  الزوجة  على  يجب  اخل�طئ،  الت�سخي�س  �سوء 

وتعترب هذه الق�سية جم�ال جديدا حتى على املح�مني.
ويقول حممد اإنه وزوجته اجلديدة مل يكون� موافقني على اقرتاح 

مهت�ب، ولكنهم� وافق� على الزواج تلبية لرغبته�.
احل�مل  اجل��دي��دة  بزوجته  يلقي  اأن  ملحمد  ميكن  ال  االآن  ول��ك��ن 
لكن  معهم�.  والعي�س  ب�الثنتني  العن�ية  على  وواف��ق  ال�س�رع.  يف 
مهت�ب تع�ر�س هذه اخلطة. وق�ل الق��سي بهرو�س موه�د�سري، 
كق��س يف حمكمة  لعقود  رغ��م خربته  اإن��ه  الق�سية،  ينظر  ال��ذي 
االأ�سرة، ف�إن هذه الق�سية تعد جم�ال جديدا ب�لن�سبة له. وطلب 

موه�د�سري املزيد من الوقت الإ�سدار قراره حتى يكون نزيه�.

تدخل بجه�ز تفتي�س حق�ئب ال�سفر
جل�أت م�س�فرة �سينية اإىل حيلة فريدة من نوعه� لتحمي حق�به� 
من ال�سرقة يف حمطة للقط�ر، اإذ اختب�أت وراء احلقيبة داخل جه�ز 

التفتي�س الذي ر�سده� ب�سكل وا�سح، و�سط ذهول اجلميع.
و�سبط ط�قم حمطة القط�ر يف مدينة دونغوان، جنوبي ال�سني، 
ال�سيدة على �سري احلق�ئب، ام�س ال�سبت، يف ذروة �سفر ال�سينيني 

لالحتف�ل بحلول �سنتهم اجلديدة.
داخله  مقو�س  وج�سده�  ال�سيدة  التفتي�س،  جه�ز  �سور  واأظ��ه��رت 
اأي�س� بخلع حذائه�  تقم  اأنه� مل  ك�سفت  �سري احلق�ئب، كم�  على 

ذي الكعب الع�يل.
االلت�س�ق  اإىل  ال�سينية  ال�سيدة  دف��ع  ال���ذي  ال�سبب  ُي��ع��رف  ومل 
ال�سينيني  م��ن  ك��ث��ريا  لكن  التفتي�س،  مرحلة  اأث��ن���ء  بحقيبته�، 
النقد،  من  مهم  ن�سيب  حوزتهم  ويف  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف  ي�س�فرون 

ولذلك يحر�سون على اأال يتعر�سوا لل�سرقة.

ي�سرق اآلة كم�ن ثمنه� مليون يورو
�سط� ل�ّس يف �سوارع ب�ري�س على اآلة كم�ن عري�س ت�سيّلو تعود اإىل 
القرن الث�من ع�سر ثمنه� اأكرث من مليون يورو، وقو�س يعود اإىل 

القرن الت��سع ع�سر، ك�ن� بحوزة ع�زفة حمرتفة.
وكتبت املو�سيقية اأوفيلي غ�ي�ر، على �سفحته� على موقع في�سبوك 
الت�سيّلو .. وقو�سي  اآلة  امل�س�ء  "�س�عدوين!! لقد �ُسرقت مني هذا 

اخل��س امل�سنوع يف الع�م 1825".
ي��ورو، وه��ي ملك مل�سرف  األ��ف  االآل��ة مبليون و300  وتقّدر قيمة 

اأع�ره� للع�زفة ال�سهرية، اأم� القو�س فهو له�.
ب�سكوى مبلغة عن  تقّدمت  الع�زفة  اإن  ال�سرطة،  وق�ل م�سدر يف 

�سرقة اآلة مو�سيقية تعود اإىل القرن الث�من ع�سر.
من  خروجه�  اأث��ن���ء  ه��ّدده���  ب�سكنّي  م�سّلح�   � ل�سّ اإن  فيه�  وق�لت 

بيته�، و�سرقه� وم�سى �سريا على قدميه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وك�لة لع�ر�سي الأزي�ء القبيحني
يف مواجهة طغي�ن املع�يري اجلم�لية التي تفر�س على ع�ر�سي االأزي�ء التحلي مبق�يي�س �سبه مث�لية، تفتح وك�لة "اأغلي 
مودلز" يف لندن اأبوابه� للذين ال تنطبق عليهم هذه اال�سرتاط�ت ممن �سئموا القوالب النمطية يف هذا املج�ل. ن�س�ء ورج�ل 
مكتنزون اأو من هواة دق االأو�س�م اأو اأ�سح�ب االأنوف املعوجة اأو االآذان امللتوية اأو الذقون العري�سة والرق�ب الطويلة... هذه 

عينة من الع�ر�سني املن�سوين يف هذه الوك�لة غري االعتي�دية.
انطلق يف الع��سمة الربيط�نية اأ�سبوع املو�سة، لكن ال �سك يف اأن قلة فقط من اأفواج ع�ر�سي االأزي�ء الذين ي�س�ركون يف هذا 

احلدث �سيكونون من املنتمني ل�"اأغلي مودلز".
ف�أ�س�بيع املو�سة مع ع�ر�س�ته� النحيالت اأو ذوي املالمح الب�ردة لي�ست من اخت�س��س دار االأزي�ء هذه التي تركز بدل ذلك 

على اجل�نب اخل�رج عن امل�ألوف.
وحتمل هذه املوؤ�س�سة ر�س�ئل تتخطى م� يظهره ا�سمه� الذي يعني حرفي� "وك�لة الع�ر�سني القبيحني".

ويقول �س�حب الوك�لة م�رك فرن�س وهو رجل خم�سيني ملتح "اإنه� وك�لة للع�ر�سني الذين يتمتعون ب�سخ�سية خ��سة"، 
م�سيف� "ثمة اأ�سخ��س مكتنزون ونحيلون وطوال الق�مة وق�س�ر. هذا احتف�ء ب�لتنوع".

ال�سخ�س الذي قد يخطر على  "هو لي�س  املعروف جريار دوب�رديو مثال ب�لقول  الفرن�سي  املمثل  وي�سرب م�رك فرن�س 
ذهن املرء عند التفكري ب�سخ�س و�سيم، لكن عندم� تنظرون اإليه هو خمتلف ومميز لدرجة اأنه يبدو مثريا". واأق�مت هذه 
الوك�لة، التي اأ�س�ست قبل ن�سف قرن، مك�تبه� يف مقر ع�سري يف غرب لندن. وتنت�سر على اجلدران �سور لع�ر�سني. كم� 

ميكن روؤية �سورة املغني ديفيد بووي ف�سال عن مقولة تتخذه� الوك�لة �سع�را مف�ده� "النواق�س جم�ل، اجلنون اإبداع".
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تقت�ت على اأوراق الأ�سج�ر
تكلفه�  ك�نت  التي  الع�دات  الكثري من  التخلي عن  اأ�سرتالية  �سيدة  قررت 
مب�لغ ب�هظة بح�سب قوله�، وق�لت اإنه� متكنت من توفري اآالف الدوالرات 

لتنتقل للعي�س يف كوخ �سغري، ب�أحد االأدغ�ل يف اأمريك� اجلنوبية.
تخلت  اأنه�  "فريلي"  اأطلقت عل نف�سه� ا�سم  واأو�سحت تلك ال�سيدة التي 
"املكي�ج"  الزينة  اأدوات  مثل  التجميل  ول���وازم  م�ستح�سرات  جميع  ع��ن 
من  التخل�س  عن  امتنعت  اأي�س�  اإنه�  وق�لت  "ال�س�مبو".  ال�سعر  وغ�سيل 
اأنه� تقوم يومًي� بزراعة  اإىل  اأنح�ء ج�سده�، م�سرية  ال�سعر الزائد بجميع 
الف�كهة اأم�م الكوخ، الذي تعي�س فيه. وتقت�ت "فريلي" الب�لغة من العمر 
الربية،  واالأع�س�ب  والنب�ت�ت  االأ�سج�ر  اأوراق  على  رئي�سي  ب�سكل  ع�م�   37
هو  املوز"،  "فت�ة  ولقب  مالب�س.  ب��دون  ع�رية  تكون  اأن  تف�سل  م�  وغ�لب� 
االأحب اإىل قلبه�، وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل" الربيط�نية، ف�إن "فريلي" 

ت�ستحّم مبي�ه االأمط�ر، وت�سرب من مي�ه اجلداول والين�بيع الطبيعية.

يتن�ولون حلوم� حالل.. من دون علمهم
ذكرت �سحيفة "ديلي ميل"، اأن عددا من الربيط�نيني ي�ستهلكون حلوم� 
دون  اأي  االإ�سالمية،  الطريقة  ذبحت على  ب�أنه�  ي��دروا  اأن  دون  "حالال"، 
تعري�سه� لل�سعق. وق�ل الرئي�س ال�س�بق للكلية امللكية جلراحي البيطرة، 
لوري�س تري�س، اإن الربيط�نيني ي�ستهلكون تلك اللحوم يف فط�ئر ووجب�ت 
دون �سعق يف  ذبحه�  التي يجري  والدواجن  االأغن�م  وتزايد عدد  ج�هزة. 

بريط�ني�، ويعزو البع�س، االرتف�ع احل��سل اإىل مم�ر�س�ت دينية.
حتى  الق�نون  بتغيري  ن���دوا  اخل��رباء  من  ع��ددا  اأن  تري�س،  الدكتور  واأورد 
اأن  واأ���س���ف  الذبح.  قبل  لل�سعق  احليوان�ت  اإخ�س�ع  االإل��زام��ي  من  ي�سبح 
اللحوم املذبوحة على الطريقة احلالل ت�سل اإىل اأغذية عدد من املحالت، 
اإنت�ج اللحم. لكن االإج��راء الق�نوين  واأقر بوجود �سعوبة يف تبني طريقة 
املقرتح، ي�سطدم بعراقيل التعدد الديني يف بريط�ني�، ذلك اأن للم�سلمني 
املدافعون عن �سعق احليوان�ت  وي��رى  الذبح.  واليهود طريقة حم��ددة يف 
قبل ذبحه�، اأن يف ذلك جتنيب� لالأمل الذي ت�سعر به اأثن�ء قتله�، ويف املق�بل، 
وال  للن��س  الدينية  اخل�سو�سية  يراعي  ان  الق�نون  على  اأن  اآخ��رون  يرى 
يلزمهم مبنتج ال ي�ستطيعون ا�ستهالكه، بحكم التع�ليم التي يوؤمنون به�.

بيع امل�ريغوان� يت�أجل يف كندا
�سراء  م��ن  ليتمكنوا  االأق���ل  على  اأغ�سط�س  مطلع  حتى  ال��ك��ن��دي��ون  ينتظر  ���س��وف 
ك�نت  امل��سي،  االأ�سبوع  وحتى  ق�نوين.  ب�سكل  ال�سخ�سي  "امل�ريغوان�" لال�ستخدام 
حكومة رئي�س الوزراء ج��سن ترودو ت�سر على اأنه� مت�سي على م�س�ره� من اأجل 
تقنني االأمر يف يوليو، بيد اأن وزيرة ال�سحة جينيت بيتيتب��س ت�يلور اأقرت اخلمي�س 

امل��سي ب�أن االأمر لن يتم يف يوليو، وفق� للجدول الزمني اجلديد للربمل�ن.

تغيريات وا�سحة 
جليرن بعد التجميل

التي  التجميل  عملي�ت  ه��ي  ك��ث��رية 
حت�سني  اأج��ل  من  النجم�ت  جتريه� 
الكبري،  جمهورهن  اأم����م  �سورتهن 
اىل  قلياًل  ب���ل��ذاك��رة  يعود  م��ن  لكن 
ويق�رن  الواقع  كيندال جير   جنمة 
ك��ي��ف ك����ن���ت وك���ي���ف اأ���س��ب��ح��ت يجد 
فروق�ت كبرية جداً خ��سة يف الوجه، 
حيث يبدو وا�سح�ً اأنه� اأجرت الكثري 
مق�رنة  ويف  التجميل.  علمي�ت  من 
���س��ري��ع��ة الأب������رز االخ���ت���الف����ت التي 
ط�����راأت ع��ل��ى وج���ه ج��ي��ر م���ن الع�م 
2011 اىل الع�م 2018 جند الكثري 
اجل����ذري����ة، فمثاًل  ال��ت��غ��ي��ريات  م���ن 
عملي�ت  اأج������رت  ج��ي��ر  ان  ي��ت�����س��ح 
خلدوده�  ون��ف��خ  ل�����س��ف��ت��ي��ه���،  ت��ك��ب��ري 
بحقن البوتوك�س، ا�س�فة اىل التغري 
اأج��رت جراحة  ب�الأنف حيث  الكبري 
والتي  املركبة  ال�سورة  له.  جتميلية 
االأوىل  اإط���الل���ت���ني جل��ي��ر  ج��م��ع��ت 
الع�م  والث�نية من   2011 الع�م  من 
ك��ب��ري عرب  ب�����س��ك��ل  ان��ت�����س��رت   2018
وك�نت  االجتم�عي  التوا�سل  مواقع 
الن��سطني  من  لكثري  ج��داً  مف�جئة 
اأب������دوا ده�����س��ت��م م���ن التغري  ال���ذي���ن 

الكبري ب�سكل جير.

ج  اإميي �سومر تتزونّ
كري�س في�سر

تزوجت النجمة  اإميي �سومر  من حبيبه�  
ال��زواج عرب  واأعلنت خرب  كري�س في�سر ، 
���س��ف��ح��ت��ه��� اخل������س��ة ع��ل��ى اح����د مواقع 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م���ع��ي. ون�����س��رت �سومر 
)36 ع�م�ً(، 8 �سور للعر�س منه� واحدة 
اليدين  مت�س�بكي  ال��زوج���ن  فيه�  يقف 
و�سورة  روم�ن�سية،  ابت�س�مة  ويتب�دالن 
ال��ن��ج��م��ة  جينيفر  اأخ����رى ظ��ه��رت ف��ي��ه��� 
جبهة  على  قبلة  تطبع  وه��ي  لوران�س ، 
�سومر  اإن  بيبول  جملة  وق���ل��ت  �سومر. 
يف  امل��سي  الثالث�ء  ي��وم  ت��زوج���  وفي�سر 
ال�س�حلية  م�ليبو  مبدينة  خ��س  حفل 
يف  لو�س اأجنلو�س ، م�سرية اإىل اأنهم� بدءا 

املواعدة منذ عدة اأ�سهر.
ال�س�ئع�ت  اأح���ط��ت��ه���  ق���د  اإمي����ي  وك����ن���ت 
بينه�  ح��ب  ع��ن ق�سة  ف��رتة طويلة  منذ 
وبني في�سر، اإال اأن الثن�ئي مل يعلق على 

اخلرب ب�الإيج�ب اأو النفي. 

يقتل والده ويقيم جمل�س عزاء
اأوقفت ال�سلط�ت اللبن�نية �س�ب� اأثن�ء تلقيه العزاء مبوت 
قتله،  ال��ذي  ه��و  اأن��ه  التحقيق�ت  اأظ��ه��رت  بعدم�  وال���ده، 
الب�لغ  ال��وال��د،  وك�نت جّثة  ال�سرطة.   اأف���دت  م�  بح�سب 
م��ن��زل��ه يف مدينة  ع��رث عليه� يف  ع���م���،   53 ال��ع��م��ر  م��ن 
جبيل ال�س�حلية �سم�ل الع��سمة بريوت قبل اأي�م، وتبنّي 
اأنه ق�سى ذبح�، بح�سب م� ج�ء يف بي�ن �س�در عن قوى 
االأمن اللبن�ين.  وفيم� ك�ن ابنه، الب�لغ 26 ع�م�، يتلقى 
لت التحقيق�ت اإىل اأنه هو من  العزاء مبوت والده ، تو�سّ
�س�عة من   48 "اأقل من  بعد  توقيفه  بقتله، فجرى  ق�م 

اجلرمية"، بح�سب امل�سدر. 
"ع.  ويدعى  املغدور،  ابن  املوقوف  املتهم  اأن  البي�ن  واأك��د 
ب�رتك�به  اع��رتف  معه،  "ب�لتحقيق  البي�ن  واأ�س�ف  ز".   
جرمية القتل الأ�سب�ب �سخ�سية وم�دية". وتبنّي اأنه األقى 

ال�سكني اأداة اجلرمية يف حرج بلدة جم�ورة. 
واأحيل املوقوف اإىل الق�س�ء. وت�سل عقوبة جرائم القتل 
العقوبة مل  االإع���دام، لكن هذه  اإىل  اللبن�ين  الق�نون  يف 

تعد تنّفذ عملي� منذ الع�م 2004. 

ا�ستخراج 14 دودة من عيني امراأة 
متكن االأطب�ء من اإزالة 14 دودة من عيني اأمريكية، يف 
يف  الديدان  من  النوع  هذا  ُي�سيب  اإذ  نوعه�،  من  �س�بقة 
الع�دة، املوا�سي خ��سًة االأبق�ر.  وتعود الواقعة اإىل م� بعد 
اآبي بيكلي من رحلة ل�سيد االأ�سم�ك يف اأال�سك�، و�سعوره� 
�سغرية  ب���دودة  تف�ج�أ  اأن  قبل  جفونه�،  حت��ت  م���  ب�سيء 
ب�آبي،  االأم��ر  انتهى  املط�ف،  تخرج من عينه�. ويف نه�ية 
ب�إزالة 14 دودة من عينيه�، دون اأن يعرف االأطب�ء كيف 
اإىل  بع�سه�  واأر���س��ل��وا  عينيه�،  اإىل  ال��دي��دان  ه��ذه  و�سلت 
ح�سب  نوعه�،  لتحديد  منه�  والوق�ية  االأم��را���س  مركز 
الفحو�س�ت،  اإج��راء  وبعد  الربيط�نية.  م��ريور  �سحيفة 
ت�����س��م��ى ثيالزي�  ال���دي���دان  ه���ذه  اأن  ال��ب���ح��ث��ون  اك��ت�����س��ف 
غولو�س�، وهي خملوق�ت طفيلية يقل طوله� عن ن�سف 

بو�سة، وتنت�سر ع�دة بني امل��سية بوا�سطة الذب�ب.

ك�سف مم�ر�س�ت مربية مع ر�سيع
الر�سيع،  بطفله�  لالعتن�ء  مربية  رو�سية  �سيدة  عينت 
ل��ك��ن ع��و���س��� ع��ن ذل���ك راح���ت ت�سربه وت��ع��ّذب��ه، وف���ق م� 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  وذك��رت  مراقبة.  ك�مريا  اأظهرت 
ا�ستع�نت  ع���م���(   26( ليفنديف�  اإيلين�  اأن  الربيط�نية، 
الر�سيع  بطفله�  لالهتم�م  زيلي�بوف�  اأن��ست�زي�  ب�ملربية 
�سوى  املربية  تعيني  اأ�سهر(. ومل مي�س على   8  ( الب�لغ 
تعر�س  االأم �سورا مروعة تظهر  اكت�سفت  �سهرين حتى 
فقد  الربيط�نية،  ال�سحيفة  وح�سب  للتعذيب.  ابنه� 
يف  مراقبة  ك���م��ريا  زرع  طريق  ع��ن  االأم���ر  االأم  اكت�سفت 
الذي  طفله�  لبك�ء  نظرا  �سكوك  راودت��ه���  بعدم�  امل��ن��زل، 
ب��ل��غ م��رح��ل��ة ال��ه�����س��ت��ريي���. وت��ظ��ه��ر ال�����س��ور امل��رب��ي��ة وهي 
الغ�س وت�سفعه على وجهه،  ب�لر�سيع ذي اجل�سم  تلقي 
وت�سغط بقوة على اأنفه، ويف لقط�ت اأخرى ك�نت ت�سربه 

وهي ت�سقيه احلليب على االأريكة. اعمار ت�ضارك  1.39 مليار مواطن �ضيني يف احتفالت العام ال�ضيني اجلديد عرب عرو�ض م�ضتوحاة من اأ�ضاطري التنني يف )برج خليفة(

مو�سم انفلونزا 
عنيف يف اأمريك� 

ت���وق���ع م�������س���وؤول���ون اأم���ريك���ي���ون اأن 
احل�يل  االإن��ف��ل��ون��زا  مو�سم  ي�ستمر 
اأن  بعد  اأ�س�بيع عدة، وذلك  العنيف 
الوالي�ت  63 طفال يف  اأودى بحي�ة 
املتحدة. وق�ل م�سوؤولون، يف القط�ع 
اأوردت  م�  وفق  االأمريكي،  ال�سحي 
وك�لة "رويرتز"، اإن احتم�ل اإ�س�بة 
الب�لغني الذين يتلقون تطعيم� �سد 
املئة،  يف   36 بن�سبة  يقل  االإنفلونزا 
بينم� الن�سبة مرتفعة بني االأطف�ل 
اأحد  وق���ل  املئة.  59 يف  اإىل  وت�سل 
�سحفية  ت�سريح�ت  يف  امل�سوؤولني 
التطعيم  ي��ت��ل��ق  مل  م����ن  ع���ل���ى  اإن 
احل�����س��ول ع��ل��ي��ه، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ب��دء املو�سم،  م��رور وق��ت كبري على 
من  اأف�����س��ل  ال���وق����ي���ة  "بع�س  الأن 
عدمه�". وق�لت اآن �سوكيت الق�ئمة 
االأمريكية  امل��راك��ز  م��دي��ر  ب���أع��م���ل 
منه�  وال��وق���ي��ة  االأم��را���س  ملك�فحة 
املتحدة  ب����ل���والي����ت  ط��ف��ال   63 اإن 
توفوا ب�سبب االإنفلونزا هذا املو�سم، 
اأرب�عهم  ث���الث���ة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
واأ�س�فت  امل��ر���س.  �سد  يلقحوا  مل 
احل�يل  االإنفلونزا  مو�سم  "م�زال 
يف  كبري  حتد  على  وينطوي  عنيف� 
ظ��ل ارت���ف����ع م��ع��دالت ال����رتدد على 
االأطب�ء وارتف�ع معدالت النقل اإىل 
امل�ست�سفي�ت، وكل الدالئل ت�سري اإىل 
اأن ن�س�ط االإنفلونزا ع�ل ويرجح اأن 
ي�ستمر ذلك الأ�س�بيع عدة مقبلة". 
اأعرا�س  ظ��ه��ور  م��ع��دل  اأن  وذك����رت 
االإن��ف��ل��ون��زا يقرتب م��ن ذل��ك الذي 
انت�سر  ح����ني   2009 ع������م  ����س���ه���ده 
مو�سحة  "اإت�س1اإن1"،  ف��ريو���س 
اأن جميع اأنح�ء البالد مل ت�سلم من 

املر�س يف الفرتة امل��سية.

الع�ئلة التي ل ي�سعر اأفراده� ب�لأمل 
التي  الغ�م�سة  الوراثية  الطفرة  العلم�ء  ح��دد  لقد 
ب�����الأمل، ومُت��ّك��ن االأ�سخ��س  ت��وؤث��ر ع��ل��ى االإح�����س������س 
املربحة  االآالم  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  م��ن  ميلكونه�  ال��ذي��ن 
-الذي  اجليني  للتغري  ميكن  ي��ذك��ر.  جهد  اأي  دون 
ت�سعر  ال  اإيط�لية  ع�ئلة  جين�ت  يف  عليه  التعرف  مت 
وك�سور  بجروح  اإ�س�بته�  عند  حتى  تقريب�  اأمل  ب���أي 
عالج�ت  اإي��ج���د  على  العلم�ء  ي�س�عد  اأن  خ��ط��رية- 

وم�سكن�ت جديدة وفع�لة لالآالم املزمنة.
يف  اجلزيئية،  البيولوجي�  ع���مل  كوك�س  جيم�س  ق���ل 
حم�ولة  يف  �سنوات  ع��دة  ق�سين�  لقد  ل��ن��دن،  ج�معة 
والتي  الن�درة،  احل�لة  لهذه  امل�سبب  اجلني  لتحديد 
اإنه� ع�ئلة  قد تكون موجودة يف ع�ئلة واحدة فقط، 
اأفراده� اليومية ت�سبه اإىل حد  اآل م�ر�سيلي�س، حي�ة 
كبري حي�ة االأبط�ل اخل�رقني، وذلك بف�سل الطفرة 
الوراثية الن�درة التي ميلكونه� منذ ثالثة اأجي�ل يف 

الع�ئلة.
جعلتهم هذه الطفرة ي�سعرون ب�لقليل، اأو ال ي�سعرون 
على االأطالق، ب�آالم احلروق اأو ك�سور العظ�م لدرجة 
ب�أمر  ي��ع��ل��م��ون  وال  االأح���ي����ن  بع�س  ي�����س���ب��ون يف  ق��د 

االإ�س�بة على الرغم من خطورته�.
”اأحي�ن�   :New Scientist مل��ج��ل��ة  ك��وك�����س  ق����ل 
ي�����س��ع��رون ب�����أمل ط��ف��ي��ف ل��وق��ت ق�����س��ري ول��ك��ن��ه يزول 
ليتي�سي�  ك�سرت  امل��ث���ل،  �سبيل  على  كبرية“،  ب�سرعة 
اأثن�ء تزجله�، ولكن حتى مع  ال�52 ع�م� كتفه�  ذات 
نه�ية  يف  منزله�  اإىل  وع���دت  تزجله�  اأكملت  الك�سر 
اليوم، وق�لت اأنه� مل جُتِر فحو�س� على كتفه� اإال يف 

اليوم الت�يل.
الطفرة م�سرتكة وحم�سورة بني اأفراد الع�ئلة فقط، 
خ���الل حتليل  م��ن  عليه�  وال��ت��ع��رف  ومت حت��دي��ده��� 

احلم�س النووي لعين�ت دم الع�ئلة.
يف ح��ني اأن���ه لي�س م��ن ال��وا���س��ح مت���م��� م��� ه��ي اآلية 
ع��م��ل ال��ط��ف��رة، ف�����إن ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ي��ف��رت���س اأن 
الطفرة ZFHX2 تنظم عمل اجلين�ت امل�سوؤولة عن 

االإح�س��س ب�الأمل.
تعرف  ح���ل��ة  مري�سيلي�س  اآل  االخ��ت��الف  ه��ذا  مينح 
احل�لة  لكن  ل��الأمل،  اخللقية  احل�س��سية  ع��دم  ب��سم 
ال��ت��ي مي��ل��ك��ون��ه��� مم��ي��زة ج����داً اإىل احل���د ال����ذي دفع 

االأطب�ء لت�سمية فرع منه� تيمن� ب��سم الع�ئلة.

اإمي� وات�سون تت�سدى للتحر�س
حر�ست النجمة  اإمي� وات�سون  على الت�سدي للتحر�س، وذلك من خالل  

جمعية االأفالم الربيط�نية لفنون ال�سينم� ، حيث �سمت وات�سون �سوته� 
�سن�عة  يف  والتنمر  للتحر�س  الت�سدي  ل��ق��واع��د  امل��وؤي��دة  االأ���س��وات  اإىل 
جن�سي  �سلوك  �سوء  ف�س�ئح  تهز  فيم�  الربيط�نية،  والتلفزيون  االأف��الم 

قط�ع�ت خمتلفة يف البالد.
 واأ�س�رت وات�سون، التي ا�ستهرت بدور ال�س�حرة ال�سغرية يف �سل�سلة اأفالم 
اأن هذه القواعد ال تهدف حلم�ية االأفراد فح�سب، بل  اىل  بوتر "،  " ه�ري 

هي اأي�س� خطوة مهمة ال�ستيع�ب جمموعة اأكرب من االآراء.
" ب�فت� "،  والتلفزيون  ال�سينم�  لفنون  الربيط�نية  االأفالم  جمعية  وق�لت 
اإنه �سيتم اإن�س�ء خط �س�خن �سري يعمل على مدار ال�س�عة يف �سهر ني�س�ن 
اأجل  م��ن  ال��ت��دري��ب  وت��ق��دمي  ال�سن�عة  يف  الع�ملني  لدعم  املقبل،  اب��ري��ل 

التع�مل مع هذه الق�س�ي�.


