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حمدان بن زايد : بتوجيهات القيادة الر�شيدة ..الهالل الأحمر 
اأو�شع انت�شارا واأكرث تواجدا يف مناطق الأزمات والكوارث

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
اأ�شبحت  الهيئة  اأن  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  “حفظه اهلل” وم��ب��ادرات �شاحب  ال��دول��ة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
واأكرث  انت�شارا  اأو�شع  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

تواجدا يف مناطق الأزمات والكوارث.             )التفا�شيل �س3(

»الفجر«  تتناول تفا�صيلها 

اعتماد اخلطة الدرا�شية للعام الأكادميي املقبل 2019-2018
•• دبي – حم�شن را�شد 

اأقرت وزارة الرتبية والتعليم موؤخرا و�شمن خطتها الدرا�شية للعام الكادميي 
2019 ، زيادة ن�شاب ح�ش�س لبع�س املواد، وخف�س ن�شاب  املقبل -2018 
كانت مقررة  درا�شية  مل��واد من �شفوف  تدري�س  واإل��غ��اء  اأخ���رى،  مل��واد  ح�ش�س 
عليهم ، واإ�شافتها ل�شفوف  مل تكن تدر�س لهممن قبل ، وكذلك دمج مواد 
كالأن�شطة وتغيري م�شمياتها ، حيث زيدت ح�ش�س اللغة العربية يف ال�شفني 
زي��ادة ح�ش�س  كما مت   ، 5 ح�ش�س  كانت  بعدما  7 ح�ش�س  ل�  والثاين  الأول 
بامل�شار  ، كذلك  8 ح�ش�س  ل�  6 ح�ش�س  ال�شف اخلام�س من  الريا�شيات يف 
العام كانت مادة الريا�شيات يف العا�شر واحلادي ع�شر والثاين ع�شر 6 ح�ش�س 
تغيريا يف  املتقدم  بامل�شار  الريا�شيات  مادة  �شهدت  فيما   ، 8 ح�ش�س  ف�شارت 

ال�شفني احلادي ع�شر والثاين ع�شر ف�شارت 8 ح�ش�س بدل من 7 ح�ش�س.
2018 ، والذي  جاءت هذه التعديالت يف القرار ال��وزاري رقم )34( ل�شنة 
الأكادميي  للعام  الدرا�شية  اخلطة  �شمن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدته 
املقبل  2018 � 2019 لكافة املراحل الدرا�شية من مرحلة الريا�س وحتى 
منه  ن�شخة  على  )الفجر(  ح�شلت  وال��ذي   ، م�شاراته  مبختلف  ع�شر  الثاين 
و�شيتم تطبيق اخلطة الدرا�شية على طلبة كافة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
املطبقة للمنهاج الوزاري .                                                    )التفا�شيل �س9(
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�شبان يعاينون جزءا من �شاروخ يف القنيطرة ال�شورية املحتلة  )رويرتز(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س الوزراء الهندي   )وام(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�شي وزراء فرن�شا والهند
 عالقات التعاون وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
فيليب  اإدوارد  دول��ة  اأبوظبي  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

رئي�س وزراء جمهورية فرن�شا ال�شديقة الذي يزور البالد حاليا.
وبحث معه عالقات  ال��دول��ة  اإىل  فيليب  اإدوارد  ب��زي��ارة معايل  �شموه  ورح��ب 

ال�شداقة والتعاون ال�شرتاتيجي بني البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيزها.
نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ حامد بن  �شمو  ال��ذي ح�شره   - اللقاء  وج��رى خ��الل 

رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل - ا�شتعرا�س م�شار عالقات التعاون بني البلدين 
يف املجالت الثقافية والتعليمية والقت�شادية وال�شيا�شية وحر�س اجلانبني 

على الدفع باأوجه التعاون والعمل امل�شرتك اإىل اآفاق اأرحب.
امل�شتويني  على  الراهنة  امل�شتجدات  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  اجلانبان  وت��ب��ادل 
الإقليمي والدويل اإ�شافة اإىل بحث عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 
والتعاي�س  واحل��وار  والت�شامح  ال�شالم  مفاهيم  برت�شيخ  يتعلق  فيما  خا�شة 

امل�شرتك بني خمتلف ال�شعوب وتعزيز الأمن وال�شالم يف املنطقة والعامل.   

  من جهة اأخرى بحث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ناريندرا مودي  و معايل  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
رئي�س وزراء جمهورية الهند ال�شديقة تعزيز عالقات التعاون ال�شرتاتيجي 
اإىل جانب عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام  بني البلدين 

امل�شرتك.
توثيق  نحو  القيادتني  توجه  لرت�شخ  الهندي  ال����وزراء  رئي�س  زي���ارة  وت��اأت��ي 
التعاون امل�شرتك يف املجالت كافة .. ومتابعة هذا التوجه ال�شرتاتيجي عرب 

اآليات فاعلة ل�شمان حتقيق روؤية القيادتني.           )التفا�شيل �س2(

ا�صرائيل ت�صقط طائرة اإيرانية بدون طيار

غارات عنيفة على �شوريا بعد اإ�شقاط  »F-16« اإ�شرائيلية 
•• عوا�شم-وكاالت:

امل�شئولية  اإي��ران  الإ�شرائيلية  احلكومة  حملت 
ل��ط��ائ��رة مقاتلة فوق  اإ���ش��ق��اط  عما ج��رى م��ن 
الثمن.ونقلت  �شتدفع  اأنها  م�شيفة  اجل��ولن، 
الذاع�����ة ال��ع��ربي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ن ن��اط��ق با�شم 
بالنار  تلعبان  و���ش��وري��ا  “اإيران  اأن  احل��ك��وم��ة 
ولكننا ل نريد الت�شعيد«. واأ�شارت اإىل اأن اإيران 
جتر املنطقة اإىل مغامرة ل تعلم كيف �شتنتهي. 
اإ�شرائيل  اأن  ال��ع��ربي��ة  الثانية  ال��ق��ن��اة  وذك���رت 
طالبت الوليات املتحدة ورو�شيا بوقف تدهور 

الأو�شاع.
وكان جي�س الحتالل اعلن �شباح ام�س حتطم 
مقاتلة »F-16« اإ�شرائيلية بنريان �شورية بعد 

اأن ق�شفت اأهدافا اإيرانية يف �شوريا .
رئي�س  ان  الر�شمية  ال��ع��ربي��ة  الذاع����ة  وق��ال��ت 
احلكومة الإ�شرائيلية، بنيامني نتنياهو اأجرى 
�شباح اأم�س م�شاورات اأمنية يف اأعقاب التطورات 

على احلدود ال�شمالية مع �شوريا.
امل�شغر  الأم���ن���ي  امل��ج��ل�����س  ان  الذاع�����ة  وق���ال���ت 
للقيام  الأخ�������ش���ر  ال�����ش��وء  اأع���ط���ى  ال��ك��اب��ي��ن��ت 
وا�شافت   . ���ش��وري��ا  يف  وا���ش��ع��ة  ج��وي��ة  ب�شربات 

عبا�س ي�شعى لو�شاطة هندية يف عملية ال�شالم

اجلي�س  من  جنود   4 اإ�شابة 
ال��ل��ي��ب��ي ب��ه��ج��وم ان��ت��ح��اري

•• طرابل�س-وكاالت:

 اأ�شيب اأربعة جرحى من اجلي�س 
ال�شبت،  ام�����س  ال��ل��ي��ب��ي،  ال��وط��ن��ي 
ب�شيارة  انتحاري  نفذه  هجوم  يف 
الت�شعني  مب���ن���ط���ق���ة  م���ف���خ���خ���ة 

�شرقي مدينة �شرت.
وكان تفجري مزدوج داخل م�شجد 
يف بنغازي ب�شرق ليبيا اأم�س الأول 
اجل��م��ع��ة، ق��د اأ���ش��ف��ر ع��ن �شقوط 
وفق  اجلرحى،  وع�شرات  قتيلني 

ما ذكرت م�شادر طبية واأمنية.
وق������ال م�����ش��ع��ف��ون واأم����ن����ي����ون اإن 
انفجرتا  ن���ا����ش���ف���ت���ني  ع���ب���وت���ني 
اإىل مقتل  اأدى  امل�شجد، ما  داخل 
اآخرين،   75 واإ���ش��اب��ة  �شخ�شني 

بينهم 4 حالتهم خطرة.
35 يف  اأ����ش���ب���وع���ني ق���ت���ل  وق���ب���ل 
م�شاجد  ب���اأح���د  م�����زدوج  ان��ف��ج��ار 

•• رام اهلل-وكاالت:

قال م�شوؤول بارز ان الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س 
الدعم  تقدمي  ال��زائ��ر  الهندي  ال���وزراء  رئي�س  م��ن  طلب 
الوليات  حمل  �شتحل  التي  الأط���راف  متعددة  للرعاية 
ال�شرائيلية  امل���ف���او����ش���ات  يف  وح���ي���د  ك��و���ش��ي��ط  امل��ت��ح��دة 

الفل�شطينية امل�شتقبلية.
زيارة  اأول  يف  ام�س  اهلل  رام  اإىل   م��ودي  ناريندرا  وو�شل 
ال�شفة  يف  الفل�شطينية  ال��ذات��ي  احل��ك��م  مناطق  اىل  ل��ه 
الغربية. وقال نبيل �شعث اإن مودي اجرى حمادثات مع 

عبا�س و�شيوقع اتفاقات تعاون بقيمة 50 مليون دولر.
وقال عبا�س نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة 
ووزن كبريين، لالإ�شهام يف حتقيق ال�شالم العادل واملن�شود 
وال�شلم  الم���ن  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  يف منطقتنا، 

العامليني، بح�شب ما اوردت وكالة النباء الفل�شطينية.
وتاأتي زيارة مودي بعد �شهر من ا�شت�شافة رئي�س الوزراء 

الإ�شرائيلي ملدة �شتة اأيام، مما يعك�س دفء العالقات بني 
البلدين.

حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  لقائه  عقب  م��ودي  وق��ال 
عبا�س لقد اكدت جمددا للرئي�س عبا�س ان الهند تلتزم 

تعهداتها برعاية م�شالح ال�شعب الفل�شطيني.
وا�شاف مودي ان بالده تاأمل بان ت�شبح فل�شطني قريبا 

ويف �شكل �شلمي بلدا حرا.
ولطاملا ايدت نيودلهي �شعي الفل�شطينيني من اجل اقامة 
دع��م��ه لقيام دولة  م���ودي  اك��د  ال�شياق  ه��ذا  دول��ت��ه��م، ويف 

م�شتقلة تعي�س جنبا اىل جنب مع ا�شرائيل.
واع��ل��ن ع��ب��ا���س يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف م�����ش��رتك م��ع رئي�س 
الوزراء الهندي ان املحادثات تناولت اخراج عملية ال�شالم 
من الطريق امل�شدود الذي اآلت اليه.  وقال نحن مل ولن 
نرف�س العودة للمفاو�شات، ونحن على ا�شتعداد لها من 
موؤمتر  تنبثق عن  الط��راف  متعددة  الية  ت�شكيل  خ��الل 

دويل لل�شالم ت�شكل ال�شبيل المثل لرعاية املفاو�شات.

وا�صنطن حتذر من التقارب بني الكوريتني
كيم جونغ يدعو نظريه اجلنوبي لزيارة بيونغ يانغ

•• �شيول-اأ ف ب:

دعا زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اون ام�س ال�شبت رئي�س كوريا اجلنوبية 
ي��ان��غ، يف وق��ت ح��ذرت فيه وا�شنطن من  م��ون ج���اي-ان اىل قمة يف بيونغ 
اللعاب  دورة  مبنا�شبة  �شيول  مع  ال�شمالية  كوريا  به  تقوم  ال��ذي  التقارب 
الوملبية. ونقلت الدعوة كيم يو جونغ �شقيقة الزعيم الكوري ال�شمايل التي 
افتتحت اجلمعة بح�شب  التي  الوملبية  اللعاب  دورة  �شيول مبنا�شبة  تزور 
متحدث با�شم الرئا�شة الكورية اجلنوبية. وكيم م�شتعد للقاء مون يف اقرب 

فر�شة لكن الخري مل يرد على الفور على هذه الدعوة.
ومثل هذه القمة، يف حال حدوثها، �شتكون الثالثة من نوعها بعد لقاءين 
وروه  داي-جونغ  كيم  والكوريني اجلنوبيني  كيم  وال��د  ايل  كيم جونغ  بني 

مو-هيون يف العام الفني و2007 يف بيونغ يانغ.
لكن ذل��ك ق��د ي��وؤث��ر على ال��ع��الق��ات ب��ني م��ون امل��وؤي��د ل��ل��ح��وار م��ع ال�شمال 
ال�شخ�شية  ال�شتائم  يتبادل  كان  الذي  ترامب  دونالد  المريكي  والرئي�س 

والتهديدات مع كيم حتى فرتة لي�شت ببعيدة.
وت�شر وا�شنطن على انه يتعني على بيونغ يانغ ان تثبت قبل اي مفاو�شات 
ان  اون  كيم جونغ  فيه  يعلن  وقت  النووية يف  ال�شلحة  لنزع  م�شتعدة  انها 

بالده باتت دولة نووية.                                     )التفا�شيل �س10(
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قوية  �شربات  يوجه  اجلي�س 
�شيناء يف  الإرهابية  للتجمعات 

•• القاهرة-وام:

امل�شرية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  وج��ه��ت 
ا���ش��ت��ه��دف��ت خمازن  ���ش��رب��ات ق��وي��ة 
ت���ك���دي�������س ال�����ش����ل����ح����ة وال����ذخ����ائ����ر 
الدعم  امل��ت��ف��ج��رة وم��ن��اط��ق  وامل������واد 
اطار  املكت�شفة وذلك يف  اللوجي�شتي 
عمليات �شيناء 2018  للق�شاء على 
وو�شط  �شمايل  الرهابية  التجمعات 
تنفيذ  يف  ال����ش���ت���م���رار  م���ع  ���ش��ي��ن��اء 
للمناطق  اجل����وي  ال��ت��اأم��ني  اأع���م���ال 
احل����دودي����ة ع��ل��ى ك���اف���ة الجت���اه���ات 

ق�صف مكثف ي�صتهدف مواقع احلوثيني �صرقي �صنعاء

مقتل الع�شرات من ميلي�شيات احلوثي الإيرانية غربي تعز

األحد   11   فبراير    2018  م  -  25 جمادى األولى  1439  العدد  12247    
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الذاع�������ة اأن�����ه مت اإط������الع ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ل��ى اآخ���ر 
التطورات ويوا�شل متابعة الأحداث عن كثب.

ال�شبت،  ام�����س  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  واأع���ل���ن اجل��ي�����س 
الدفاع  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��د  وا���ش��ع��ة  غ����ارات  تنفيذ 
�شوريا،  يف  اإي��ران��ي��ة  واأه����داف  ال�شورية  اجل��وي 
من  وط��ائ��رة  اإ�شرائيلية  مقاتلة  �شقطت  فيما 
اأخطر ت�شعيد من نوعه  اإيرانية يف  دون طيار 

بني الأطراف الثالثة.
اأفيخاي  اجلي�س  با�شم  الر�شمي  املتحدث  وقال 
اأدرع����ي اإن���ه ج��رى ا���ش��ت��ه��داف 12 ه��دف��ا منهم 
اأهداف   4 و  �شورية  ج��وي  دف��اع  بطاريات   3

اإيرانية.
وقال اأدرعي اإن اجلي�س “يتحرك بت�شميم �شد 
حماولة العتداء الإيرانية وال�شورية وخرق ما 

ا�شماه ال�شيادة الإ�شرائيلية«.
حالة  يف  م��وج��ود  ال��دف��اع  “جي�س  اأن  واأ����ش���اف 
و�شيوا�شل  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  ملختلف  ج��اه��زي��ة 

التحرك وفق احلاجة«.
وكان اجلي�س قد اأعلن يف وقت �شابق اأن نريانا 
���ش��وري��ة م�����ش��ادة ل��ل��ط��ائ��رات اأ���ش��ق��ط��ت اإح���دى 
اإ�شرائيل  اعرت�شت  بعدما  ال�شبت،  ط��ائ��رات��ه، 
�شوريا  من  انطلقت  طيار  دون  اإيرانية  طائرة 

وهاجمت اأهدافا اإ�شرائيلة هناك.
ما  اإ�شرائيل  �شمال  م��ن  م�شور  مقطع  واأظ��ه��ر 
على  منت�شر  بي�شاء  ط��ائ��رة  ح��ط��ام  اأن���ه  ي��ب��دو 
اأخطر ت�شعيد ي�شمل  اأح��د  الأر���س. ويعد ذلك 
اإ���ش��رائ��ي��ل واإي������ران و���ش��وري��ا م��ن��ذ ب���دء احلرب 

ال�شورية قبل نحو ثمانية اأعوام.
ال�شوري ق��ال نقال عن  وك��ان الإع��الم الر�شمي 
ال�شورية  الدفاعات اجلوية  اإن  م�شدر ع�شكري 
فتحت نريانها ردا على “عدوان” اإ�شرائيلي �شد 

قاعدة ع�شكرية واأ�شابت “اأكرث من طائرة«.
الع�شكري الذي مل تذكر هويته:  وقال امل�شدر 
“قامت اإ�شرائيل فجر هذا ام�س بعدوان جديد 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف املنطقة  ال��ق��واع��د  اإح����دى  ع��ل��ى 
اجلوي  دفاعنا  و�شائط  لها  ت�شدت  الو�شطى، 

احلوثي غرب الواغرة يف منطقة 
خم���������درة مب�����دي�����ري�����ة �������ش������رواح، 
و���ش��ق��ط ���ش��ت��ة ق��ت��ل��ى وج���رح���ى يف 
�شفوف احلوثيني خالل الهجوم 
ال�������ذي ان���ت���ه���ى ب��ت��ط��ه��ري امل���وق���ع 
ال���واغ���رة مب��خ��درة �شرواح  غ���رب 

وتاأمينه. 
التحالف  م���ق���ات���الت  وق�������ش���ف���ت 
وجتمعات  مواقع  متفرقة  بغارات 

احلوثيني ب�شرواح.

ووقعت اأي�شا مواجهات يف منطقة 
�شمايل  مري�س  مب��دي��ري��ة  يعي�س 
خمتلف  فيها  ا�شتخدمت  ال�شالع 

اأنواع الأ�شلحة. 
 25 اإن  اىل ذل���ك، ق��ال��ت م�����ش��ادر 
الإيرانية  احلوثي  ميلي�شيات  من 
قتلوا خالل اإحكام قوات ال�شرعية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ���ش��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى جبل 

رحنق يف مقبنة غربي تعز.
اأن  ع�شكرية  م�����ش��ادر  اأف����ادت  ك��م��ا 

متكنت  اليمنية  ال�شرعية  ق���وات 
م���ن ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ج��ب��ل حيد 
تعز  غربي  مقبنة  بجبهة  احلمام 
ملي�شيات  مع  عنيفة  معارك  بعد 

احلوثي املدعومة من اإيران.
اليمنية  الأن��ب��اء  وكالة  نقلت  كما 
ع���ن م�����ش��در ع�����ش��ك��ري ق���ول���ه اإن 
حت��ري��ر ج��ب��ل ح��ي��د احل���م���ام جاء 
قوات  فر�شته  خ��ان��ق  ح�شار  بعد 
املتمركزة  امللي�شيات  على  اجلي�س 
اأعقبه  ل��ي��ل��ة اجل��م��ع��ة،  ف��ي��ه م��ن��ذ 
���ش��ر���ش��ة، مت��ك��ن اجلي�س  م���ع���ارك 
ال�شيطرة  اإح��ك��ام  م��ن  اإث��ره��ا  على 

على اجلبل.
واأو����ش���ح اأن امل��ع��ارك اأ���ش��ف��رت عن 
�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف 
البقية  لذ  ف���ي���م���ا  امل���ل���ي�������ش���ي���ات، 

بالفرار.
وكانت قوات ال�شرعية قد اأحكمت 
ح�شارها خالل اليومني املا�شيني 
ع��ل��ى اجل��ب��ل ال���ش��رتات��ي��ج��ي على 

الطريق الرابط بني تعز - املخا.

•• عوا�شم-وكاالت:

اليمنية  ال�شرعية  ال��ق��وات  �شنت 
ق�شفا مدفعيا مكثفا خالل �شاعات 
ملي�شيات  مواقع  ا�شتهدف  الليل 
على  املتواجدة  الإيرانية  احلوثي 
م�شارف م�شورة واملدراج مبديرية 
ِنهم �شرق العا�شمة �شنعاء، حيث 

جتددت املعارك مع املتمردين.
قواته  اأن   اليمني  اجلي�س  واأعلن 
من  عدد  على  ال�شيطرة  ا�شتعادت 
امل���واق���ع و امل��رت��ف��ع��ات غ���رب قرية 
احل����ول يف م��دي��ري��ة ن��ه��م ب��ع��د ان 
ملي�شيا  على  مباغتا  هجوما  �شن 

احلوثي.
واأ�شفرت املعارك عن تكبد امللي�شيا 
النقالبية خ�شائر ب�شرية كبرية، 
و�����ش����ط ت����ق����دم م���ت�������ش���ارع ل���ق���وات 
ال�شرعية باجتاه منطقة م�شورة. 

مبحافظة  ���ش��رواح  م��دي��ري��ة  ويِف 
، هاجمت  امل��ج��اورة لتهم  م��ارب و 
مللي�شيا  موقعا  احلكومية  القوات 

جندي ميني يتابع جبهة القتال يف ماأرب  )رويرتز(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله رئي�س الوزراء الفرن�شي   )وام(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحث 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
و معايل ناريندرا مودي رئي�س وزراء 
ال�����ش��دي��ق��ة تعزيز  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة 
بني  ال�شرتاتيجي  التعاون  ع��الق��ات 
البلدين اإىل جانب عدد من الق�شايا 
الهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

امل�شرتك.
الهندي  ال���وزراء  زي���ارة رئي�س  وت��اأت��ي 
توثيق  نحو  القيادتني  توجه  لرت�شخ 
التعاون امل�شرتك يف املجالت كافة .. 
ال�شرتاتيجي  التوجه  ه��ذا  ومتابعة 
ع���رب اآل���ي���ات ف��اع��ل��ة ل�����ش��م��ان حتقيق 

روؤية القيادتني.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأعرب �شاحب 
جل�شة  خ�����الل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
املحادثات التي عقدها اجلانبان ام�س 
اأبوظبي عن �شعادته بزيارة رئي�س  يف 
والتي  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��ه��ن��د  وزراء 
التاريخية  ال��ع��الق��ات  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 

وجمهورية الهند ال�شديقة.
وعرب �شموه عن ثقته باأن زيارة رئي�س 
ال������وزراء ال��ه��ن��دي، ن��اري��ن��درا م���ودي، 
ل���دول���ة الإم�������ارات مت��ث��ل دف��ع��ة قوية 
للعالقات بني البلدين وت�شفي املزيد 

من احليوية عليها.
املحادثات  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وب��ح��ث 
ك������ذل������ك.. جم��������الت ال����ت����ع����اون بني 
وتطويرها  دع��م��ه��ا  و���ش��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن 
ال��ق��ط��اع��ات مب���ا ي�شمن  يف خم��ت��ل��ف 
اإىل  اإ�شافة  البلدين  تطلعات  حتقيق 
ال�شاحتني  التطورات على  ا�شتعرا�س 
وجهات  وت��ب��ادل  والدولية  الإقليمية 

النظر حولها.
واأكد �شموه اأن العالقات بني البلدين 
ال�شديقني �شهدت نقلة نوعية كبرية 
ال�شنوات  خ����الل  ك���اف���ة  امل���ج���الت  يف 
�شيا�شية  ب�����اإرادة  م��دع��وم��ة  امل��ا���ش��ي��ة، 

م�شرتكة من قيادتي البلدين.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأ������ش�����اف 
اتفاقية  اأن  اآل نهيان  زايد  حممد بن 
ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي مت 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  توقيعها بني 
ال��ه��ن��د يف عام  امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة 
2017 متثل منعطفا مهما يف م�شار 
ال�شديقني،  البلدين  ب��ني  العالقات 
ل����الن����ط����الق نحو  ق����وي����ا  واأ�����ش����ا�����ش����ا 
خ��ا���ش��ة يف ظ���ل احلر�س  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
امل�����ش��رتك ع��ل��ى حت��وي��ل ب��ن��وده��ا اإىل 

برامج وم�شروعات للتعاون يف العديد 
باخلري على  يعود  امل��ج��الت، مبا  من 
اللذين  والهندي  الإماراتي  ال�شعبني 
العالقات  جتمعهما و�شائج قوية من 
التي  والتجارية  والإن�شانية  الثقافية 
التاريخ..  اأعماق  ت�شرب بجذورها يف 
م�شريا اإىل ما يكنه ال�شعب الإماراتي 
للهند  وال�شداقة  امل���ودة  م�شاعر  م��ن 

حكومة و�شعبا وح�شارة عريقة .
اجلالية  مب�����ش��اه��م��ات  ���ش��م��وه  ون�����وه 
التي  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  ال��ه��ن��دي��ة يف 
حتظى  اأنها  موؤكدا  ال��دول��ة،  ت�شهدها 
امل�شتويني  على  واح���رتام  تقدير  بكل 
احل��ك��وم��ي وال�����ش��ع��ب��ي، ومت��ث��ل ج�شرا 
بني  العالقات  لتعزيز  قويا  ح�شاريا 

البلدين.
جمهورية  اخ��ت��ي��ار  اأن  ���ش��م��وه  واأك�����د 
العاملية  القمة  يف  �شرف  �شيف  الهند 
اإمن����ا  دب�����ي  يف   2018 ل��ل��ح��ك��وم��ات 
يعرب عن عمق العالقات الإماراتية-

متثله  ملا  الكبري  والتقدير  الهندية، 
جمهورية الهند ال�شديقة من منوذج 
ال��ع��م��ل احلكومي  وم��ت��م��ي��ز يف  ن��اج��ح 
ال���ق���ائ���م ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر والب���ت���ك���ار، 
م�شددا على اأن ح�شور رئي�س الوزراء 
م����ودي، فعاليات  ن��اري��ن��درا  ال��ه��ن��دي، 
ملا  وحواراتها  نقا�شاتها  ي��رثي  القمة 
الهندية من عمق  التجربة  به  تتميز 

وحيوية على امل�شتويات كافة.
ي��زي��د من  م���ا  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
الإمارات  دول��ة  بني  العالقات  اأهمية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة الهند 
اأن  متميزا  ح�شاريا  ب��ع��دا  ومينحها 
ال��ب��ل��دي��ن ي�����ش��رتك��ان يف ال��ك��ث��ري من 
مقدمتها  ويف  احل�������ش���اري���ة  ال���ق���ي���م 
والت�شامح..  والع����ت����دال  ال��ت��ع��اي�����س 
امل�شرتكة  والقيم  الثقافة  اأن  م��وؤك��دا 
العالقات  لتعزيز  قويا  اأ�شا�شا  متثل 
ب��ني ال����دول وت��ر���ش��ي��خ اأ���ش�����س ال�شالم 
تعطي  ولذلك  والتنمية،  وال�شتقرار 

هذا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
�شيا�شاتها،  يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ع��د 
التوا�شل  ج�شور  م��د  على  وحت��ر���س 
م����ع خمتلف  وال���ث���ق���ايف  احل�������ش���اري 
�شعوب العامل وح�شاراته، ومن بينها 

احل�شارة الهندية العريقة.
اإن دول����ة الإم�����ارات  اأ����ش���اف ���ش��م��وه  و 
العربية املتحدة وجمهورية الهند هما 
قوتا ا�شتقرار وتنمية وتقدم يف املنطقة 
والعامل، وتلعبان دورا مهما يف العمل 
التطرف  ومواجهة  ال�شالم  اأج��ل  من 
اإىل  م�شتندتني  وال��ع��ن��ف،  والإره�����اب 
التاريخيني  للزعيمني  اخلالد  الإرث 
اإ�شتلهام  ع���رب  و)غ����ان����دي(  )زاي�������د( 
م��ب��ادئ��ه��م��ا الإن�����ش��ان��ي��ة ال��را���ش��خ��ة يف 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  اإىل  ال����دع����وة 
ال���ع���امل اليوم،  اأح�����وج  وال�����ش��الم وم���ا 
اإحياء  اإىل  وق��ت م�شى،  اأي  اأك��رث من 
هذا الإرث وال�شتفادة منه يف ظل ما 
يعانيه من �شراعات وحروب و انت�شار 

والغلو  وال��ك��راه��ي��ة  التع�شب  ن��زع��ات 
مذهبية  اع���ت���ب���ارات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 

ودينية وطائفية وعرقية وغريها.
و اأ�شار �شموه اإىل اأن جمهورية الهند 
ق���وة م��ه��م��ة ل��ه��ا ت��اأث��ريه��ا ال��ك��ب��ري يف 
ال�شاحتني  ع��ل��ى  الأح�����داث  جم��ري��ات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، وت��ق��وم بدور 
اأج�������ل حفظ  م����ن  ال���ع���م���ل  ف����اع����ل يف 
العاملي  وال�شالم  الإقليمي  ال�شتقرار 
وال�شرق  اآ�شيا  يف  ال�شتقرار  وتعزيز 
الأو�شط، خا�شة مع ما مييز �شيا�شتها 
اخل��ارج��ي��ة م��ن ات���زان وم��ا حتظى به 
الدولية،  ال�شاحة  على  اح���رتام  م��ن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  واأن 
املنطقة  يف  الهندي  ال��دور  اإىل  تنظر 

والعامل بتقدير كبري.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأعرب �شاحب 
بن زايد اآل نهيان عن تثمينه العميق 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  الهند  ل��دور 
املحافل  يف  امل���ت���زن  ال�����ش��وت  ف��ه��ي   ..
تعزيز  يف  مهما  دورا  وتلعب  الدولية 

ال�شتقرار والأمن الدوليني.
���ش��م��وه ع���ن ت��ق��دي��ره حليوية  وع����رب 
الق��ت�����ش��اد ال��ه��ن��دي و اع��ت��م��اده على 
ق���اع���دة ع��ل��م��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���ش��ل��ب��ة ما 
يكر�س موقع الهند كاأحد اأهم الأ�شواق 

الإ�شتثمارية يف العامل اليوم.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��اد دول���ة رئ��ي�����س وزراء 
والتعاي�س  الت�شامح  ب�شيا�شة  الهند 
الإم�����ارات جتاه  دول���ة  تنتهجها  ال��ت��ي 
على  تعي�س  التي  اجلن�شيات  خمتلف 
ت�شوده  جم��ت��م��ع  يف  وذل�����ك  اأر����ش���ه���ا 

عالقات تعاون واحرتام.
و اأكد حر�س بالده على تعزيز عالقات 
ال�شداقة والتعاون ال�شرتاتيجي مع 
م�شالح  ي�شمن  مب��ا  الإم�����ارات  دول���ة 

على  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين 
خمتلف ال�شعد.

اأك��د اجلانبان يف ختام مباحثاتهما  و 
رغبتهما امل�شرتكة يف تعزيز العالقات 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وت���ك���ث���ي���ف ت���ع���اون 
وتن�شيق البلدين يف املجالت كافة مبا 
تخدم  التي  الثنائية  ال�شراكات  يعزز 
والزده����ار  وال��ت��ق��دم  التنمية  عملية 

مل�شلحة ال�شعبني ال�شديقني.
اأهمية م�شاعفة املجتمع  و�شددا على 
ال�شالم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���ه���وده  ال������دويل 
والأم�����ان وال��ت��ع��اي�����س امل�����ش��رتك لدول 
بالتطرف  ون�����ددا  امل��ن��ط��ق��ة  و���ش��ع��وب 
و�شوره  باأ�شكاله  والإره����اب  والعنف 

كافة.
حمدان  ال�شيخ  �شمو   .. اللقاء  ح�شر 
اآل نهيان ممثل احل��اك��م يف  زاي���د  ب��ن 
منطقة الظفرة و �شمو ال�شيخ طحنون 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة العني و �شمو ال�شيخ �شرور بن 
حممد اآل نهيان و �شمو ال�شيخ نهيان 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
زايد  ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو  و 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
وك���ان م��ع��ايل ن��اري��ن��درا م���ودي رئي�س 

ال�شديقة  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة  وزراء 
ق��د و���ش��ل اإىل ال��ب��الد ام�����س يف زيارة 

ر�شمية للدولة ت�شتغرق يومني.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة يف  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الوفد  و  الهند  وزراء  رئي�س  ا�شتقبال 
الرئا�شة  مطار  و�شوله  لدى  املرافق 

يف العا�شمة اأبوظبي.
وج��������رت ل�������ش���ي���ف ال�����ب�����الد م���را����ش���م 
املطار  اأر�����س  ع��ل��ى  ر�شمية  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا���ش��ط��ح��ب  ح��ي��ث   ..
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
وعزفت  ال�شرف  من�شة  اإىل  ال�شيف 
املو�شيقى ال�شالم الوطني جلمهورية 
 21 املدفعية  اأط��ل��ق��ت  فيما  ال��ه��ن��د.. 
طلقة ترحيبا بزيارة معايل ناريندرا 

مودي.
و�شافح رئي�س وزراء جمهورية الهند 
ال�شيوخ  �شمو  من   .. م�شتقبليه  كبار 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  و  ال����وزراء  امل��ع��ايل  و 
الذين رحبوا بزيارته للدولة .. فيما 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شافح 
وكبار  ال����وزراء   .. نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
لرئي�س  امل��راف��ق  ال��وف��د  يف  امل�شوؤولني 

الوزراء الهندي.
البالد  �شيف  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ك���ان  ك��م��ا 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو   ..
منطقة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  والفريق  الظفرة 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  الداخلية و�شمو  ال��وزراء وزير 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����ش��ي��خ 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال���دويل 
اآل نهيان  وال�شيخ خليفة بن طحنون 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ����ش���وؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
ومعايل  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  يف 
اأح���م���د ج��م��ع��ة ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب وزير 
الدكتور  م��ع��ايل  و  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة و م��ع��ايل عبيد 
ب����ن ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر وزي������ر ال���دول���ة 
الدكتور  م��ع��ايل  و  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
دولة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان 
ومعايل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة و 
معايل علي بن حماد ال�شام�شي نائب 
الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن 
الوطني ومعايل الفريق الركن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
الدكتور  وم���ع���ايل  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
العام  الأم��ني  املزروعي  مبارك  اأحمد 
حممد  و���ش��ع��ادة  التنفيذي  للمجل�س 
م��ب��ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل 
عهد اأبوظبي و �شعادة الدكتور اأحمد 
���ش��ف��ري الدولة  ال��ب��ن��ا  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
لدى جمهورية الهند و�شعادة الفريق 
امل�شت�شار  ال����ب����واردي  ج��م��ع��ة  ال���رك���ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ل��ن��ائ��ب  ال��ع�����ش��ك��ري 

للقوات امل�شلحة.
الهندي  ال����وزراء  رئي�س  ي��راف��ق  فيما 
وفد ي�شم اإجيت دووال م�شت�شار اأمن 
�شوري  �شينغ  ن��ف��دي��ب  و���ش��ع��ادة  دول���ة 
الدولة  ل��دى  الهند  جمهورية  �شفري 
وزارة  �شكرتري  تريومورثي  ا���س  وت��ي 
غارغ  ���ش��ان��درا  و�شوبها�س  اخل��ارج��ي��ة 
�شكرتري اإدارة �شوون القت�شادية واأيه 
نارريندرا  دول��ة  �شكرتري  �شارما  كيه 
�شكرتري  ب���اغ���ل���ي  وغ�����وب�����ال  م�������ودي 
م�������ش���رتك ل����دول����ة ن����اري����ن����درا م����ودي 
 “ ومريتول كومار �شكرتري م�شرتك 
اخلليج “ وزارة اخلارجية و�شاجنيف 
كومار �شينغال �شكرتري خا�س لدولة 

ناريندرا مودي .

اآي�شنار اأبوظبي 2018 يعزز التعاون امل�شرتك بني القطاعني العام واخلا�س
•• ابوظبي-وام:

املخاطر  ودرء  الوطني  لالأمن  ال��دويل  املعر�س  من  الثامنة  ال���دورة  جتمع 
الوطني  الأم���ن  جم��ال  يف  الرئي�شيني  الالعبني   2018 اأب��وظ��ب��ي  اآي�شنار 
والأمن الداخلي من جميع اأنحاء العامل، يف م�شعًى اإىل دعم جهود ال�شالمة 
بني  التعاون  وتعزيز   ،2021 الإم��ارات  لروؤية  الوطنية  بالأجندة  اخلا�شة 
العام  القطاعني  بني  لل�شراكة  فر�س  وخلق  ال�شلة،  ذات  الأط��راف  خمتلف 
واخلا�س. ويقام احلدث خالل الفرتة من 6 اإىل 8 مار�س يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س اأدنيك، ومن املتوقع اأن ي�شهد م�شاركة 600 جهة عار�شة 
وف��د وم�شرتي من احلكومات،   200 اأك��رث من  اإىل  اإ�شافًة  دول��ة،   55 من 
األ��ف زائ��ر من دول��ة الإم���ارات وخمتلف اأنحاء العامل.   23 وح�شور ح��وايل 
���ش��رك��ة ريد  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ذي تنظمه وزارة  وي��ه��دف احل���دث 

للمعار�س اإىل تعزيز موؤ�شرات الأداء الرئي�شية الواردة يف الأجندة الوطنية، 
مثل ال�شعور بالأمن ووقت ال�شتجابة حلالت الطوارئ وموثوقية خدمات 
الأمن  يف  املتخ�ش�شة  اجلهات  اأه��م  من  عدد  املعر�س  يف  وي�شارك  ال�شرطة. 
املقبلة للمعر�س الذي  ، كما �شت�شهد الدورة  ودولياً  الوطني حملياً وعربياً 
ال�شيرباين  الأم��ن  م��زودي حلول  ينعقد كل عامني، م�شاركة جمموعة من 
والوفود  ال���دول  اأجنحة  اإىل  بالإ�شافة  ال��ع��امل،  يف  الوطني  الأم���ن  وح��ل��ول 
العربية  اململكة  ذلك  يف  مبا  العامل،  اأنحاء  جميع  من  وامل�شرتين  الر�شمية 
ال�شعودية. و�شيغطي املعر�س خمتلف القطاعات ذات ال�شلة بالأمن والعمل 
وحماية  ال�شرعي،  والطب  الرقمية،  اجلرائم  اإدارة  ذلك  وي�شمل  ال�شرطي، 
الإرهاب،  ومكافحة  وال�شرطة،  احل��دود،  ومراقبة  احليوية،  التحتية  البنية 
واجلناة،  اجل��رائ��م  واإدارة  التحويلية،  الرقمية  واحل��ل��ول  ال��ك��وارث،  واإدارة 

وال�شالمة والأمن يف الأحداث الكربى والأماكن املزدحمة.

الأمن  جم��ال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  ا�شتك�شاف  اإىل  املعر�س  ويهدف 
التحتية  البنية  حماية  منتديات  خ��الل  الوطني  امل�شتوى  على  وال�شالمة 
احلرجة وم�شتقبل ال�شرطة ومراقبة احلدود، والدورات الثانية من احلدثني 
اللذين مت دجمهما �شمن املعر�س - اأمن املعلومات ال�شرق الأو�شط واملنتدى 
ال�شتجابة  معر�س  عن  ف�شاًل   ME3S الفعاليات  و�شالمة  لأم��ن  العاملي 

. EMDI حلالت الطوارئ والوقاية من الكوارث
وقال اآرا فرنزي�����������ان، املدير العام يف ال�شرق الأو�شط ل�شركة ريد للمعار�س: 
من�شة  كاأف�شل  مكانته  ي��ع��زز  اأن  دورة  ك��ل  م��ع  اأب��وظ��ب��ي  اآي�����ش��ن��ار  »ا���ش��ت��ط��اع 
متخ�ش�شة ملمار�شات ال�شالمة والأمن الوطني. ومن خالل تعزيز التعاون 
والأمن  ال�شالمة  تعزيز  يف  املعر�س  �شي�شهم  امل�شلحة،  ذات  الأط���راف  بني 
 .»2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة  الأ�شا�شية  الركائز  م��ن  يعترب  وه��ذا  بلدننا،  يف 
اأطلقت دولة  املنطقة وخارجها،  املتزايدة يف  للتهديدات  »ا�شتجابًة  واأ�شاف: 

الإمارات العديد من التدابري امل�شادة مبا يف ذلك ا�شرتاتيجية دبي لالأمن 
التطرف،  ملكافحة  ال�شطناعي  للذكاء  الإم��ارات  وا�شرتاتيجية  ال�شيرباين 
للجهات  مثالية  من�شة   »2018 اأبوظبي  »اآي�شنار  يوفر  اأن  املتوقع  وم��ن 
احلكومية ومزودي احللول اخلا�شة لتعزيز التعاون فيما بينها وا�شتعرا�س 
الأمنية  للتحديات  احللول  اأح��دث  مناق�شة  عن  ف�شاًل  املمار�شات،  اأف�شل 

الأكرث اإحلاحاً«.
الأمن  ل�����ش��وؤون  امل��ع��ار���س  اإدارة  م��دي��رة  �شولييه،  اإي��ومل��زي��ان  ميليني  وق��ال��ت 
للجهات  ال��ق��ادم��ة  ال���دورة  »�شتتيح  للمعار�س«:  »ري��د  �شركة  يف  وال�شالمة 
واإجراءات  �شيا�شات  و�شع  خ��الل  من  التعاونية  جهودها  تكثيف  احلكومية 
املتحدثني  م��ن  نخبة  �شت�شارك  كما  بينها،  فيما  امل�شرتك  للعمل  مالئمة 
البنية  تعزيز  كيفية  ليناق�شوا  املنتديات  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  من 

التحتية و�شمان الأمن وال�شالمة يف الأحداث الكربى«.

بحث مع رئي�س الوزراء الفرن�صي عالقات التعاون وامل�صتجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد: العالقات مع فرن�شا منوذج متميز للعالقات بني الدول ال�شديقة 

اأكد اإن الإمارات والهند هما قوتا ا�صتقرار وتنمية وتقدم يف املنطقة والعامل

حممد بن زايد ورئي�س وزراء الهند يبحثان عالقات 
البلدين وامل�شتجدات الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
فيليب  اإدوارد  دول��ة  اأبوظبي  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

رئي�س وزراء جمهورية فرن�شا ال�شديقة الذي يزور البالد حاليا.
وبحث معه عالقات  الدولة  اإىل  فيليب  اإدوارد  بزيارة معايل  �شموه  ورح��ب 

ال�شداقة والتعاون ال�شرتاتيجي بني البلدين ال�شديقني و�شبل تعزيزها.
اآل نهيان  ال��ذي ح�شره �شمو ال�شيخ حامد بن زاي��د  وج��رى خالل اللقاء - 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل - ا�شتعرا�س م�شار عالقات التعاون بني البلدين 
يف املجالت الثقافية والتعليمية والقت�شادية وال�شيا�شية وحر�س اجلانبني 

على الدفع باأوجه التعاون والعمل امل�شرتك اإىل اآفاق اأرحب.
امل�شتويني  على  الراهنة  امل�شتجدات  ح��ول  النظر  وجهات  اجلانبان  وتبادل 
الإقليمي والدويل اإ�شافة اإىل بحث عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 
والتعاي�س  واحل��وار  والت�شامح  ال�شالم  يتعلق برت�شيخ مفاهيم  فيما  خا�شة 

امل�شرتك بني خمتلف ال�شعوب وتعزيز الأمن وال�شالم يف املنطقة والعامل.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء اأن دولة 
على  وتعمل  فرن�شا  بالعالقات مع جمهورية  اأهمية خا�شة  تويل  الإم��ارات 

دفعها اإىل جمالت اأرحب من التعاون والعمل امل�شرتك .. م�شريا �شموه اإىل 
اأنها تعد منوذجا متميزا للعالقات بني الدول ال�شديقة القائمة على اأ�ش�س 

التفاهم والثقة والحرتام املتبادل وامل�شالح امل�شرتكة.
 .. اأع��رب رئي�س وزراء فرن�شا عن �شعادته بزيارة دول��ة الإم��ارات  من جانبه 
بني  امل�شرتكة  احل�شارية  وامل�شاريع  والوثيقة  املتطورة  بالعالقات  م�شيدا 
والتي  اأبوظبي  ال�شوربون  وجامعة  اأبوظبي   اللوفر  متحف  مثل  البلدين 
ت�شكل قاعدة هامة مل�شار عالقات ال�شداقة والتعاون بني اجلانبني .. وقال 
اإن ب��الده تتطلع اإىل مزيد من ال�شراكات مع دول��ة الإم��ارات والتي تلبي   :

طموحات قيادتي البلدين.

ح�شر اللقاء .. معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور  ومعايل 
و�شعادة  التنفيذية  ال�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 
اأحمد علي  املبارك املزروعي وكيل دي��وان ويل عهد ابوظبي و�شعادة  حممد 
ال�شايغ رئي�س جمل�س اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي و�شعادة عمر �شيف غبا�س 

�شفري الدولة لدى اجلمهورية الفرن�شية.
القوات  وزي��رة  باريل  فلوران�س  الفرن�شي معايل  اللقاء من اجلانب  وح�شر 
الدولة  لدى  الفرن�شية  اجلمهورية  �شفري  بوي  لودوفيك  و�شعادة  امل�شلحة 

وعدد من امل�شوؤولني .
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اأخبـار الإمـارات
خطة �شاملة مل�شرعات ال�شعادة يف �شرطة اأبوظبي للعام اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

املوارد  قطاع  يف  الوظيفية  والإيجابية  ال�شعادة  مركز  ك�شف 
ال�شعادة  مل�شرعات  خطة  و�شع  عن  اأبوظبي  ب�شرطة  الب�شرية 
العاملني  م��ن  ع��دد  اأك���رب  اجل���اري مب�شاركة  للعام  وامل���ب���ادرات 

لإ�شعادهم وحتفيزهم.
امل���ط���ريي م��دي��ر ف���رع ال�شعادة  ال��ن��ق��ي��ب وج�����دان  واأو����ش���ح���ت 
والإيجابية الوظيفية اأن املركز الذي ا�شتحدث يف عام 2017 
الوظيفي  الن��ت��م��اء  وتعزيز  ال�شعادة  �شبل  توفري  على  يعمل 
جلميع منت�شبي �شرطة اأبوظبي ويركز يف اأهدافه على تنفيذ 
ال�شعادة  و�شاعة  ال�شعادة  ركن   : اأهمها  املبادرات  جمموعة من 
�شيتم  التي  اخل��دم��ات  من  وغريها  العاملني  خدمات  ومركز 

الحتادية  احلكومة  توجه  م��ع  متا�شيا  امل�شتقبل  يف  درا�شتها 
العاملني  اإ�شعاد  منظومة  لتطبيق  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملحلية 
عمل  بيئة  توفري  على  والعمل  الإنتاجية  وزي���ادة  والإيجابية 
اأداء وخطط  ل��الإب��داع م��ن خ��الل م��وؤ���ش��رات  منتجة وحم��ف��زة 

تنفيذية . 
تخت�س  ف���روع  ع��دة  يت�شمن  امل��رك��ز  اأن  اإىل  امل��ط��ريي  ولفتت 
بالتخطيط وا�شت�شراف احتياجات العاملني املتجددة يف جمال 
من  التي  واخل�شومات  اخلدمات  وتوفري  الوظيفية  ال�شعادة 
اأب��و ظبي عن  �شرطة  تتميز  املنظومة بحيث  ه��ذه  دع��م  �شاأنها 

غريها من املوؤ�ش�شات وتنفرد يف متيزها.
ب��ا���ش��ت��ح��داث م�شمى  ق���ام  امل��رك��ز  ف��ري��ق ع��م��ل  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
املوؤ�ش�شة  يف  ال�����ش��ع��ادة  منظومة  لتحفيز  ال�����ش��ع��ادة  م�����ش��رع��ات 

اإىل  م�شرية   .. منها  العاملني  من  ن�شبة  اأك��رب  اإ�شعاد  و�شمان 
ا�شت�شافة “موفينغ بوتيك” موؤخرا وتهيئة بيئة �شعيدة �شمن 

�شكن الأفراد وال�شباط لقطاع املهام اخلا�شة.
درا�شات  اإع����داد  بعد  امل���ب���ادرات  م��ن  نفذ جمموعة  امل��رك��ز  ك��ان 
ومقارنات معيارية مع عدد من اجلهات الرائدة يف هذا املجال 
حمليا ودوليا متثلت يف تطبيق �شاعة ال�شعادة ملوظفي �شرطة 
الرقمي  والتحول  الإلكرتوين  ال�شعادة  نب�س  ونظام  اأبوظبي 

خلدمات املوارد الب�شرية وا�شتحداث ركن ال�شعادة.
ا�شتحدثت  التي  الأوىل  املحلية  اجلهة  اأبوظبي  �شرطة  وتعد 
التنظيمي  الهيكل  �شمن  العاملني  ب��اإ���ش��ع��اد  خمت�شا  م��رك��زا 
النموذجية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  موظفيها  ل��ر���ش��ا  دوم���ا  وت�����ش��ع��ى 

املحفزة على الإبداع والبتكار.

حمدان بن زايد : بتوجيهات القيادة الر�شيدة ..الهالل الأحمر اأو�شع انت�شارا واأكرث تواجدا يف مناطق الأزمات والكوارث

من�شور بن زايد يطلق املن�شة الرقمية الأكرب لفر�س ال�شباب العربي

الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ مهمة اإخالء 
طبي لأملاين على منت �شفينة �شياحية

•• اأبوظبي-وام:

نفذ املركز الوطني للبحث والإنقاذ مهمة اإخالء طبي مل�شاب من اجلن�شية 
الأملانية تعر�س حلالة اإغماء نتيجة انخفا�س يف �شربات القلب على منت 
للبحث  الوطني  للمركز  التابع  العمليات  مركز  وك��ان  �شياحية.  �شفينة 
والإنقاذ قد تلقى نداء جندة من قبطان ال�شفينة حيث مت حتديد موقع 
البحث  ط��ائ��رة  حتريك  مت  ال��ف��ور  وعلى  قائدها  م��ع  والتوا�شل  ال�شفينة 
عاما   61 العمر  يبلغ من  الذي  املري�س  للمركز لإخالء  التابعة  والإنقاذ 
اأقرب  اإىل  ال��ف��وري  الإخ����الء  تطلب  مم��ا  ح��رج��ة  ال�شحية  حالته  وك��ان��ت 
ال�شياحية  ال�شفينة  من  الرافعة  بوا�شطة  املري�س  اإخ��الء  ومت  م�شت�شفى. 
والتن�شيق مع عمليات �شرطة الفجرية واإبالغهم ل�شتقبال املري�س ونزول 

الطائرة مبهبط م�شت�شفى الفجرية.

•• اأبوظبي -وام: 

نهيان ممثل احل��اك��م يف  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  اأك���د 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأن الهيئة 
اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبتوجيهات  اأ�شبحت 
ال�شمو  �شاحب  وم��ب��ادرات  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة اأو�شع انت�شارا واأكرث تواجدا يف مناطق الأزمات 

والكوارث.
متقدمة  مراحل  اإىل  بن�شاطها  انتقلت  الهيئة  اإن  �شموه  وق��ال 
ال�شاحات  ال�شامل يف  التنموي  والعمل  التمكني الجتماعي  من 
امل�شطربة واأ�شبحت اأكرث كفاءة وحيوية يف حميطها الإن�شاين.

الهالل  ع��رب  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ب��ادرات  اأن  على  �شموه  و���ش��دد 
الإغاثية  ال��ه��ي��ئ��ة  ق�����درات  ت��ع��زي��ز  ب���ق���وة يف  ���ش��اه��م��ت  الأح���م���ر 
واللوج�شتية وحتركاتها امليدانية ومكنتها من الت�شدي للكثري 
من التحديات الإن�شانية التي تواجه �شحايا النزاعات و الكوارث 

خا�شة النازحني والالجئني وامل�شردين.
الهالل  هيئة  اإ����ش���دار  مبنا�شبة  ل�شموه  ت�شريح  يف  ذل���ك  ج���اء 
الإن�شانية  ب��امل�����ش��اع��دات  اخل��ا���س  ال�����ش��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا  الأح���م���ر 
خارج  الأي��ت��ام  وكفالت  التنموية  وامل�شاريع  الإغاثية  وال��ربام��ج 
الدولة خالل العام 2017 والتي بلغت 514 مليونا و 71 األفا 
و 755 درهما ا�شتفاد منها مئات الآلف يف ع�شرات الدول حول 

العامل.
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان: هناك العديد من 
العوامل ت�شافرت وجعلت من الهالل الأحمر الإماراتي عن�شرا 
املبذولة  للجهود  ق��وي��ا  وداع��م��ا  الإن�����ش��اين  حميطه  يف  اأ�شا�شيا 
تتواجد  الهيئة  اأن  اأهمها  من  الإن�شانية  املعاناة  وط��اأة  لتخفيف 

والأ�شدقاء  الأ�شقاء  وم�شاعدة  اخل��ريات  لفعل  �شباقة  دول��ة  يف 
ما جعلها اأكرث الدول �شخاء يف منح امل�شاعدات وتلبية النداءات 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  بف�شل  وذل��ك  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الإن�شانية 
الإمكانيات  ت�شخري  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ه��ا 
اله�شة  املناطق  يف  والب�شرية  الإن�شانية  التنمية  جهود  لتعزيز 
اإن�شانية  غري  اعتبارات  اأي  ودون  وحيادية  جترد  بكل  واملهم�شة 
دعم  جانب  اإىل  الآخرين  لدى  و�شفافيتها  م�شداقيتها  عزز  ما 
وم�شاندة املانحني واملتربعني لربامج وم�شاريع الهيئة التنموية 

والإن�شانية.
واأكد �شموه اأن جهود الهيئة واأن�شطتها وحتركاتها �شهدت نقلة 
املناطق  احتياجات  تلبي  التي  امل�شاريع  تنفيذ  يف  متثلت  نوعية 
والتعليم  ال�شحة  جم���الت  يف  خا�شة  التنمية  يف  حظا  الأق���ل 
تعزيز  جانب  اإىل  الجتماعية  واخل��دم��ات  الأ�شا�شية  والبنيات 
وا�شتعادة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ظ��روف��ه��م  جت���اوز  على  ال�شحايا  ق���درة 
تعينهم  اإنتاج  و�شائل  متليكهم  خ��الل  من  وحيويتهم  ن�شاطهم 
اأمورهم بدل عن العتماد على امل�شاعدات العاجلة  على ت�شيري 

والطارئة.
واأ�شاف �شموه »�شنة بعد اأخرى يتعاظم دور هيئتنا الوطنية يف 
الت�شدي للمخاطر التي تنجم عن الأحداث والأزمات و تخفيف 
امل�شوؤولية  بجالء  يو�شح  التقرير  وه��ذا  الب�شرية  على  حدتها 
الإن�شانية امللقاة على عاتق الهيئة وذلك من خالل ر�شد حجم 
املعونات التي قدمتها خالل العام املا�شي وامل�شاريع التي نفذتها 

يف ع�شرات الدول حول العامل« .
تناول  الدولة  خارج  الأحمر  للهالل  ال�شنوي  التقرير  اأن  يذكر 
العمليات الإغاثية اخلارجية حيث تاأتي برامج الإغاثة العاجلة 
و الطارئة �شمن اأولويات هيئة الهالل الأحمر يف الت�شدي لآثار 
الكوارث والأزمات وتخفيف حدتها على املت�شررين و ال�شحايا.

واأ�شار التقرير اإىل اأن قيمة العمليات الإغاثية التي مت تنفيذها 
 282 و  األفا   656 و  مليونا   243 بلغت  املا�شي  العام  خ��الل 

اإغاثات  درهما و�شملت ع�شرات الدول حول العامل حيث احتلت 
ال��ي��م��ن وال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني وامل��ت��اأث��ري��ن م���ن الأح������داث يف 
ال�شومال وميامنار وال�شودان واملك�شيك مراكز متقدمة يف قيمة 

وحجم الإغاثات املنفذة ل�شالح املت�شررين يف تلك الدول.
كما قدمت الهيئة اإغاثات اأخرى لعدد من الدول وذلك م�شاهمة 
ب�شبب  بع�شها  حل��ق��ت  ال��ت��ي  الأ����ش���رار  تخفيف  يف  الهيئة  م��ن 
اجلفاف  و  وال��زلزل  والأمطار  الفي�شانات  يف  املتمثلة  الكوارث 
الأ�شد  للفئات  الإن�شانية  الق�شايا  دع��م  جانب  اإىل  والت�شحر 

�شعفا يف البع�س الآخر .
الإماراتي  الأح��م��ر  الهالل  مل��ب��ادرات  ال�شنوي  التقرير  يف  وج��اء 
الإن�شائية  ب��امل�����ش��اري��ع  ك��ث��ريا  ت��ه��ت��م  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال���دول���ة  خ����ارج 
يف  التحتية  البنية  وتاأهيل  الإعمار  اإع��ادة  وم�شاريع  والتنموية 
منها  حر�شا  والأزم���ات  الكوارث  بفعل  واملتاأثرة  املنكوبة  ال��دول 
الكوارث  ال��ذي تخلفه تلك  ال��دم��ار  و  اآث���ار اخل���راب  اإزال���ة  على 
امل�شاريع  تلك  خدمات  من  بامل�شتفيدين  تلحق  التي  والأ���ش��رار 
احليوية خا�شة يف جمالت ال�شحة والتعليم والإ�شكان واملرافق 
وعادة  اجلمهور  من  وا�شعة  بقطاعات  مبا�شرة  املرتبطة  العامة 
املنكوبة  الدول  التنموية يف  الهيئة يف تنفيذ م�شاريعها  تبداأ  ما 
واملتاأثرين  لل�شحايا  والطارئة  العاجلة  الإغاثة  عمليات  عقب 
وتاأتي هذه امل�شاريع كخطوة لحقة لربامج الإغاثات الإن�شانية 
املت�شررة  الأقاليم  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة  اإع��ادة  يف  للم�شاهمة 
بفعل  وامل�شردين  املتاأثرين  املالئمة ل�شتقرار  الظروف  وتوفري 

تلك الكوارث والأزمات.
واأ�شار التقرير اإىل اأن قيمة هذا البند بلغت خالل العام املا�شي 
108 ماليني و432 األفا و 900 درهم ت�شمنت تنفيذ 9 اآلف و 
834 م�شروعا تنمويا يف املجالت ال�شكنية وال�شحية والتعليمية 
والجتماعية واخلدمية ..وا�شتفادت من هذه امل�شاريع 22 دولة 
�شملت اليمن واأثيوبيا واألبانيا والبو�شنة والهر�شك وال�شومال 
وباك�شتان  واأوغ���ن���دا  واندوني�شيا  وال��ه��ن��د  والنيجر  وال�����ش��ودان 

وبنني وبوركينافا�شو وت�شاد وتوجو و�شرياليون وغانا وقرغيزيا 
وكازاخ�شتان وكينيا ومايل وموريتانيا .

وهي  القدرات  تعزيز  م�شاريع  تنفيذ  اأي�شا  البند  هذا  وت�شمن 
الفقرية  ل��الأ���ش��ر  الهيئة  متلكها  ���ش��غ��رية  م�����ش��اري��ع  ع��ن  ع��ب��ارة 
على  يعينها  ثابتا  عليها دخال  وتدر  بنف�شها  لتديرها  واملتعففة 
ت�شريف اأمور حياتها بدل عن امل�شاعدات املبا�شرة و الآنية التي 
تنتهي بوقتها و ل تفي بالغر�س املطلوب . وتقدم هيئة الهالل 
الأحمر م�شاعدات متنوعة لالأفراد واملوؤ�ش�شات وجمعيات النفع 
والأ�شاحي  برامج رم�شان  اإىل جانب  ال��دول  العام يف عدد من 
 21 املا�شي  العام  خ��الل  البند  ه��ذا  قيمة  بلغت  املو�شمية حيث 
 798 و  اآلف   709 وا�شتفاد منها  دره��م  األ��ف   883 و  مليونا 
اآ�شيا و اأفريقيا  فردا و 220 جهة حملية يف حوايل 60 دولة يف 

و اأوربا و اأمريكا الالتينية .
رعاية  الأحمر يف جم��ال  الهالل  برامج  اأن  الهيئة  تقرير  واأك��د 
وكفالة الأيتام ت�شهد تو�شعا م�شتمرا نظرا للعناية الكبرية التي 
توليها الهيئة لهذه الفئة الهامة يف املجتمع والإقبال الكبري من 
اخلريين واملح�شنني على م�شاندة جهود الهيئة يف هذا اجلانب 
ك��ب��رية يف جم��ال برامج  ب��درج��ة  الهيئة  احل��ي��وي حيث مت��ي��زت 

كفالة ورعاية الأيتام وح�شد التاأييد لأو�شاعهم الإن�شانية.
وبلغ عدد الأيتام املكفولني لدى الهيئة حتى نهاية العام املا�شي 
العامل  دول��ة حول   19 يتواجدون يف  يتيما   451 و  األفا   88
األفا   99 و  »140 مليونا  وبلغت قيمة كفالتهم خالل 2017 
و 542 درهما« . ويف حمور اآخر اأو�شح التقرير اأن الهيئة تنفذ 
على  تقوى  ل  والتي  واملتعففة  املحتاجة  الأ���ش��ر  كفالة  م�شروع 
ال�شيئة  القت�شادية  لأو�شاعها  ن�شبة  احلياة  ظ��روف  مواجهة 
و�شيق ذات اليد مما يجعلها عر�شة للكثري من املخاطر لذلك 
عمدت الهيئة اإىل كفالة هذه الأ�شر التي بلغ عددها العام املا�شي 
623 من اأ�شحاب الهمم و 136  اأ�شرة اإىل جانب كفالة   926

طالبا يف عدد من الدول التي ت�شهد اأزمات اإن�شانية حادة.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

العني
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رئي�س الوزراء الفرن�شي 
يزور واحة الكرامة 

•• اأبوظبي-وام:

زار معايل ادوارد فيليب رئي�س وزراء جمهورية فرن�شا ام�س واحة الكرامة 
املعلم الوطني واحل�شاري يف العا�شمة اأبوظبي. وكان يف ا�شتقبال معاليه 
لدى و�شوله موقع الواحة ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير مكتب 

�شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.
حر�س  مرا�شم  با�شتعرا�س  زي��ارت��ه  الفرن�شي  ال����وزراء  رئي�س  م��ع��ايل  ب���داأ 
اأم��ام ن�شب ال�شهيد الذي يتكون من  اإكليال من الزهور  ال�شرف ثم و�شع 
لوحا ي�شتند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والت�شامن   31

الإم������ارات و�شعبها  ق��ي��ادة دول����ة  ب��ني 
ق��ام بجولة يف  الأب��ط��ال ثم  وجنودها 
خمتلف اأنحاء الواحة ا�شتمع خاللها 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ل�����ش��رح م��ف�����ش��ل م���ن 
الواحة  ع���ن  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن 
اإىل بطولت  ت��رم��ز  ال��ت��ي  وم��راف��ق��ه��ا 
اأبناء دولة الإمارات البوا�شل وغريها 

من الدللت الوطنية اجلليلة.
جولته  فيليب  ادوارد  معايل  واختتم 
عرب  ال���زوار  �شجل  يف  كلمة  بت�شجيل 
ف��ي��ه��ا ع����ن ت���ق���دي���ره ل�������ش���ه���داء دول����ة 

المارات.

•• دبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأط��ل��ق 
ال��وزراء وزير  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�شباب  “فر�س  من�شة  الرئا�شة  �شوؤون 
نوعها  م��ن  الأك����رب  ت��ع��د  العربي” ال��ت��ي 
األ��ف��ي فر�شة لل�شباب  اأك���رث م��ن  وجت��م��ع 
الفئات  خمتلف  ع��رب  العربي  ال��وط��ن  يف 
والتخ�ش�شات. واأكد �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان اأن دعم ال�شباب العربي 
ومت��ك��ي��ن��ه م���ن ام���ت���الك امل���ه���ارات لي�شت 
م�شوؤولية جهة  ولي�شت  فردية  م�شوؤولية 
تهتم  التي  املنظمات  م�شوؤولية  اأو  معينة 
ال�شباب  فتمكني  وحدها  ال�شباب  وترعى 
يت�شارك  وطنية  م�شوؤولية  اليوم  العربي 

فيها اجلميع.
وقال اإنه على احلكومات اأن ت�شع ال�شباب 
الربامج  ت�شع  واأن  اهتماماتها  اأوىل  يف 
املبتكرة  امل�����ب�����ادرات  وت��ط��ل��ق  واخل���ط���ط 
ال�شباب وتاأهيلهم لعامل  لالرتقاء بواقع 

ال��غ��د امل��ل��يء ب��ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات لأن 
ال��ق��ادر على مواجهة  امل��وؤه��ل هو  ال�شباب 
اإجن�������ازات  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا  ال���ت���ح���دي���ات 

وجناحات تخدم جمتمعه.
ال�شباب  مركز  “يوا�شل  �شموه  واأ���ش��اف 
قيادتنا  ت���وج���ي���ه���ات  وب��ف�����ش��ل  ال���ع���رب���ي 
التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  اإط��الق  الر�شيدة 
ال�شتثمار  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب  حت��ث 
وتوظيفها  وقدراتهم  لطاقاتهم  الأمثل 
يف خدمة جمتمعاتهم ومبا ميكنهم من 
وامل�شتدامة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت اأول���وي���ة وح���اج���ة ملحة 
وغد  م�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل  ال���و����ش���ول  ل�����ش��م��ان 
واأو�شح  القادمة”.  ل���الأج���ي���ال  اأف�����ش��ل 
احتياجات  بعمق  تلم�س  اليوم  “املن�شة 
ال�شباب العربي وتقدم لهم الفر�س التي 
حياتهم  يف  التغيري  اإح��داث  من  متكنهم 
اأمامهم  وا�شحة  ر�شم خارطة  وت�شهم يف 
العمل  �شوق  على  خاللها  من  يتعرفون 
ال���ت���ي متكنهم  وال���ف���ر����س  واح��ت��ي��اج��ات��ه 

وتوظيفها  ق��درات��ه��م  ال���ش��ت��ث��م��ار يف  م��ن 
لتحقيق طموحاتهم”. 

العربية  جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  اأن  ���ش��م��وه  وب����ني 
ال�شباب  ج��م��ي��ع  جم��ه��ود  اإىل  ح��اج��ة  يف 
موؤثرة  ق��وة  وت�شبح  بواقعها  ل��الرت��ق��اء 
اأم��ة من  اأو  عامليا ول ميكن لأي جمتمع 
�شبابها  ي��ك��ون  اأن  دون  تنه�س  اأن  الأمم 
يف  اجل��وه��ري  وامل��ح��ور  الرئي�شة  الركيزة 
روؤيتها للحا�شر وامل�شتقبل ويف منظومة 

عملها وخططها للنهو�س بواقعها.
وق�����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي���د 
ال�شباب  “فر�س  م��ن�����ش��ة  اإن  ن��ه��ي��ان  اآل 
مهمة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ت�����ش��ك��ل  العربي” 
ت�شاعد اجلهات املعنية على حتديد نقاط 
لل�شباب  امل��ت��وف��رة  ال��ف��ر���س  يف  ال�����ش��ع��ف 
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وع��ل��ى و���ش��ع خطط 
وبرامج تعزز من دور ال�شباب يف عمليات 

التنمية والتطور. 
من جهتها قالت معايل �شما بنت �شهيل 
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�شوؤون  بن فار�س 

العربي  الوطن  يف  ال�شباب  “اإن  ال�شباب 
القوة  اأن���ه  كما  الأك���رب  ال�شريحة  ي�شكل 
لعملية  الأ�شا�شية  وال��رك��ي��زة  الرئي�شية 
تنمية وتطور ت�شهدها املجتمعات العربية 
وم���ن ه��ن��ا ت���ربز اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��رف ب�شكل 
العربي  ال�شباب  واق��ع  عن  ومعمق  دقيق 
يف  ت�شهم  التي  واخلطط  الآليات  وو�شع 
حتويل طاقاتهم ب�شكل اإيجابي لالرتقاء 

مبجتمعاتهم.
تتعلق  التي  “احلقائق  معاليها  واأ�شافت 
العربي  لل�شباب  بالن�شبة  العمل  ب��واق��ع 
تعترب �شادمة وم�شكلة البطالة تعد من 
ال�شباب  منها  يعاين  التي  امل�شكالت  اأه��م 
التي ترتك  امل�شكالت  اأك��رث  اأنها من  كما 
اآثارا �شلبية على اأداء ال�شباب وتعوق دون 
م�شاركتهم الإيجابية والفاعلة يف م�شرية 

تطور جمتمعاتهم”.
اأهمية  ت��ربز  هنا  “من  معاليها  وتابعت 
اإط������الق م���رك���ز ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي لهذه 
ت�شكل  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال���رائ���دة  امل��ن�����ش��ة 

على  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����ش��ب��اب  ملتقى 
يتنا�شب  مبا  قدراتهم  وتطوير  الفر�س 
ال�شتثمار  م��ن  كذلك  ميكن  ومب��ا  معها 
على  ال�شباب  وح��ث  طاقاتهم  يف  الأم��ث��ل 
تطوير قدراتهم ومهاراتهم مبا يتنا�شب 
مع اأ�شواق العمل والفر�س املتاحة فيها”.  
و�شمن الأ�شلوب التفاعلي اخلا�س الذي 
للم�شتخدمني  تتيح  فاإنها  املن�شة  توفره 
اإم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات اإ���ش��اف��ة فر�س 
للو�شول  ف��ر���ش��ة  مينحها  مم��ا  ج��دي��دة 
ال�شباب  م��ن  ممكنة  ���ش��ري��ح��ة  اأك���رب  اإىل 
كما حتتوي  وال��ع��امل.  العربي  الوطن  يف 
املن�شة على اأبواب متخ�ش�شة بالفعاليات 
الدرا�شية  وامل��ن��ح  وامل�����ش��اب��ق��ات  واجل��وائ��ز 
والتدريب  التطوع  وفر�س  واحلا�شنات 

والربامج التطويرية.
وت�شري الدرا�شات اإىل اأن �شريحة ال�شباب 
العربي  العامل  �شكان  %من   60 ت�شكل 
�شاب  مليون   112 اإىل  ع��دده��م  وي�شل 
الإمارات  العامل. كما تخ�ش�س  عربي يف 

م���ا ي���ق���ارب ن�����ش��ف م��ل��ي��ار دره�����م للمنح 
الدرا�شية لل�شباب العربي وي�شم الوطن 
اأعمال  حا�شنة   100 من  اأك��رث  العربي 
واأكرث  تطويري  برنامج   300 وق��راب��ة 
وقرابة  وم�����ش��اب��ق��ة  ج���ائ���زة   150 م���ن 
 250 من  واأك��رث  درا�شية  منحة   200
برناجما تنمويا يف العامل العربي. وكان 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون 
العربي”  ال�شباب  “مركز  اأطلق  الرئا�شة 
خالل القمة العاملية للحكومات يف العام 
2017. جدير بالذكر اأن مركز ال�شباب 
العربي هو مركز ا�شرتاتيجي يعمل على 
مبادرات لل�شباب العربي ويقوده ال�شباب 
اأجندة  و�شع  املركز على  ويعمل  العربي. 
ودرا�شات  ت��ق��اري��ر  وي��ن�����ش��ر  ل��ه��م  ���ش��ن��وي��ة 
���ش��ن��وي��ة ح���ول���ه���م ك���م���ا ي��خ��ت�����س ب�������اإدارة 
العربي  لل�شباب  الإ�شرتاتيجية  امل�شاريع 
لل�شباب  والفعاليات  امللتقيات  وتنظيم 

العربي حول العامل. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتي  الثقايف  احل��وار  مبادرة  ام�س  �شباح  اطلقت 
رئي�س  فيليب  اإدوارد  م��ع��ايل  زي����ارة  خ���الل  الفرن�شي 
اأبوظبي بجزيرة  اإىل متحف اللوفر  الوزراء الفرن�شي 
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  بح�شور  ال�شعديات 
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل زكي اأنور ن�شيبة 

وزير دولة .
له  كلمة  يف   - الفرن�شي  ال����وزراء  رئي�س  م��ع��ايل  وق���ال 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ان   - املنا�شبة  ب��ه��ذه 
تاريخية  الفرن�شية جتمع بينهما عالقة  واجلمهورية 
املغفور  دعائمها  اأر�شى  متينة  اأ�ش�س  على  بنيت  وطيدة 
ب�شكل  وت��ط��ورت  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
انعكا�شاتها  وظ���ه���رت  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ق��ود  خ���الل  ك��ب��ري 
لتتوج  �شعبيهما  ب���ني  امل�����ش��رتك  ال��ث��ق��ايف  احل�����راك  يف 
ب��اإط��الق م��ب��ادرة »احل���وار الثقايف الإم��ارات��ي الفرن�شي 
تنظيم  اىل  ..م�شريا  زاي��د  ع��ام  فعاليات  مع  بالتزامن 
عدد من الفعاليات لإبراز الوجه اجلمايل واحل�شاري 
الإم��ارات يف فرن�شا من بينها معار�س لفنانني  لدولة 
اإماراتيني. واعترب اأن متحف اللوفر اأبوظبي« وجامعة 
»ب��اري�����س ال�����ش��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي« وغ��ريه��م��ا م��ن املرافق 
العلمية والثقافية تعد من ثمار هذا التعاون امل�شرتك 
ال��ب��ل��دي��ن يف  ل�شعي حكومتي  وع��ن��وان��اً  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
املجالت  خمتلف  يف  امل�شرتك  التعاون  وتعزيز  تطوير 
والذي يتوج اليوم باإطالق »احلوار«. وقال اإن »اللوفر 
اأبوظبي« هو متحف ل يقل جماله العمراين عن قيمته 
العلمية والثقافية الأ�شيلة ..م�شريا اإىل اأن املتحف منذ 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  افتتحه  اأن 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ماكرون  مانويل  الفرن�شي  الرئي�س  وفخامة  امل�شلحة 
يعترب ثمرة ع�شر �شنوات من التعاون املتوا�شل والبناء 
اأن املتحف بداأ بتحقيق ما تطمح  بني اجلانبني. واأكد 
العامل  اهتمام  حمط  الثقافة  جعل  يف  الدولتني  اإليه 
التعرف  اأت��اح لأك��رب ع��دد من ال�شخا�س فر�شة  حيث 
على الثقافات املختلفة يف �شن مبكرة، مبا ُي�شهم يف خلق 
ثقافة الت�شامح والتفاهم املتبادل. واأ�شار اىل اأن »احلوار 
ال��ث��ق��ايف الإم����ارات����ي ال��ف��رن�����ش��ي« ي��ع��د ف��ر���ش��ة متميزة 
املختلفة  وال��ربام��ج  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اأط��ر  لتو�شيع 
خا�شة واأن الفن والذكاء ال�شطناعي وحماية الرتاث 
الفرن�شية  اللغتني  وت��ع��زي��ز  للخطر  امل��ع��ر���س  ال��ث��ق��ايف 
والعربية يف البلدين تعترب من املجالت ذات الأولوية. 

الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  رح��ب��ت  ناحيتها  م��ن 
اإدوارد  معايل  ب��زي��ارة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة 
فيليب رئي�س ال��وزراء الفرن�شي والوفد املرافق له اىل 
اأبوظبي ملا ميثله من رمزية للعالقات  اللوفر  متحف 
وال�شيا�شية  والقت�شادية  الثقافية  والروابط  املتميزة 
بني دولة الإم��ارات واجلمهورية الفرن�شية ويربز قيم 
ال��ت��ط��ور ال��ث��ق��ايف ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، و�شعيهما ال��دائ��م اىل 

تعزيز التقدير العاملي لالإنتاج الثقايف الإن�شاين.
يف  ُي�شهم  املتحف  ان  لها  كلمة  يف  معاليها  واع��ت��ربت 
فيها  تتكامل  كمظلة  ع��امل��ي��اً  الإم�����ارات  مكانة  تر�شيخ 
اأر���ش��ي��ة م��ن الت�شامح  خم��ت��ل��ف ث��ق��اف��ات ال��ع��امل ع��ل��ى 
وامل��ح��ب��ة وال�����ش��الم ت��ع��زز م��ن ال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة العليا 
اإطالق  اأن  ..م��وؤك��دة  اجلميع  بني  امل�شرتكة  والقوا�شم 
»احلوار الثقايف الإماراتي الفرن�شي« هو تتويج جلهود 

م�شرتكة من اأجل املزيد من التعاون الذي يركز على 
املعارف واخلربات.  وتبادل  والبتكار  والإب��داع  ال�شباب 
الفرن�شية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب��دور  الكعبي  واأ���ش��ادت 
وعلى راأ�شها »جامعة ال�شوربون اأبوظبي« يف ن�شر الوعي 
الثقايف واملعريف لي�س للفرن�شيني فح�شب، حيث نهلت 
منها ع�شرات العقول العربية التي �شاهمت يف تطوير 

امل�شهد الثقايف املحلي والعربي ب�شكل عام.
اأك���رث من  وق��ال��ت ان دول���ة الم����ارات ت�شت�شيف ال��ي��وم 
اختاروا العي�س فيها وتعترب  فرن�شي  مواطن  األف   30
للطالب  �شعبية  الأك��رث  ال��راب��ع  امل�شيف  البلد  فرن�شا 
اللغة  للدرا�شة يف جامعاتها ويتم تدري�س  الماراتيني 
اأنحاء دولة الم��ارات ملا يزيد  الفرن�شية يف املدار�س يف 
تعترب  نف�شه  الوقت  ويف  وطالبة  طالب  األ��ف   60 عن 
اأكرب م�شتثمر  اأكرب �شريك جتاري وراب��ع  فرن�شا ثاين 
متحف  ا�شت�شافة  اىل  واأ����ش���ارت   . ل���الم���ارات  اأج��ن��ب��ي 
التعاون  م���ن  ع��ام��ا   40  « م��ع��ر���س  ل���الآث���ار  ال�����ش��ارق��ة 
الأث��ري بني الم��ارات وفرن�شا » تت�شمن 100 قطعة 
اأثرية وكنوزا عرث عليها يف 5 امارات بالدولة كنتيجة 
لأربعني عاما من التنقيب امل�شرتك بني البلدين الأمر 

الذي يدل على متانة العالقات الثقافية .
جتديد  مهمة  يف  فرن�شا  م��ع  التعاون  اىل  اأ���ش��ارت  كما 
واح����د م��ن رم���وزه���ا ال��ث��ق��اف��ي��ة وق���د مت ال��و���ش��ول اىل 
املرحلة الثانية من اأعمال الرتميم القائمة على امل�شرح 
المرباطوري يف ق�شر فونتينبلو والذي بني منذ 800 
�شنة حيث من املقرر ان تنتهي اأعمال الرتميم بحلول 
احلكومة  اىل  بال�شكر  وت��ق��دم��ت   .  2019 ع��ام  رب��ي��ع 
ا�شم  عليه  باطالق  امل�شرح  هذا  تكرمي  على  الفرن�شية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل . واعتربت افتتاح مدر�شة فان كليف 

اند اربلز يف دبي مثال رائع على التعاون البداعي بني 
للمبدعني من م�شممي  الفر�شة  اتاحة  البلدين عرب 
املجوهرات على الطالع على معنى الكمال يف احرتاف 
الفرن�شي خالل  ال���وزراء  الفن. وق��د تفقد رئي�س  ه��ذا 
م��ن معرو�شات  ت�شمه  وم��ا  املتحف  م��راف��ق  ل��ه  ج��ول��ة 
فنية جتمع بني خمتلف الثقافات، وتقدم للعامل ر�شالة 
مفادها اأن الإمارات �شتظل مفتوحة على كافة ثقافات 
الت�شامح والتعاون والتعاي�س  اأ�شا�شها  العامل وفق قيم 
ال�شلمي. وبحث اجلانبان خالل الزيارة التعاون الثقايف 
اإطالق  وياأتي  تطويره.  و�شبل  البلدين  بني  امل�شرتك 
تكرمي  مبثابة  الفرن�شي«  الإم��ارات��ي  الثقايف  »احل���وار 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ل��ذك��رى 
»طيب اهلل ثراه« واعرتافا بجهوده يف تاأ�شي�س »الحتاد« 
وتقديراً مل�شريته يف قيادة دولة الإمارات نحو م�شتقبل 
الثقايف  واإن�شانيتها. وي�شم عام احلوار  بتاريخها  يليق 
ال��ت��ي جتمع  امل��ب��ادرات  الإم���ارات���ي الفرن�شي ع���ددا م��ن 

»معمل  اأبرزها  من  واإماراتية  فرن�شية  �شخ�شيات  بني 
اللوفر  متحف  يف  واخل���ربات«  املعا�شر  للفن  م�شرتك 
اإىل  اإ�شافة  ت��ع��اوين  م�شروع  نتيجة  لعر�س  اأب��وظ��ب��ي، 
معر�س »من متحف اللوفر اإىل اآخر« الذي يجمع اأكرث 
من 150 قطعة من روائع متحف اللوفر »املجموعات 
امللكية« وق�شر فر�شاي وبرنامج » دوائر العامل » الذي 
الفرن�شية  الوطنية  املكتبة  من  جمموعة  من  يعر�س 
1896« وكذلك معر�س   -  1842 العامل  و«األ��ب��وم   ،
»حوار بني ال�شرق والغرب« لثالثني لوحة زخرفية من 
جمموعة النابي�س. كما ي�شم برنامج احلوار مهرجان 
اأبوظبي ودبي  الفرن�شي ومهرجان فرانكو يف  ال�شينما 
من  و�شل�شلة  بالفرن�شية  الناطقة  الإذاع����ة  وم�����ش��روع 
مع  بامل�شاركة  ال��ع��ام  م��دار  على  تنظم  التي  املناق�شات 
ال��رتك��ي��ز ب�شكل رئ��ي�����ش��ي على  اأب��وظ��ب��ي م��ع  ���ش��ورب��ون 
موا�شيع الرتاث والفن والذكاء ال�شطناعي ومعر�س 

باري�س للكتاب .

اأبوظبي حتقق جناحات م�شيئة يف املنتدى احل�شري العاملي يف ماليزيا
•• كواالملبور-وام: 

حققت من�شة اإمارة ابوظبي خالل م�شاركتها يف فعاليات الدورة التا�شعة 
للمنتدى احل�شري العاملي لالأمم املتحدة يف العا�شمة املاليزية كوالملبور 

جناحات م�شيئة يف جمالت التنمية العمرانية والبنية التحتية.
وق���دم م��وظ��ف��و املن�شة - خ���الل امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س ال���ذي ي��ق��ام على 
هام�س املنتدى الذي تختتم فعالياته يوم الثالثاء املقبل - �شرحا وافيا 
للزائرين عن مقومات البنية التحتية والتخطيط العمراين وما حققته 
املا�شية  اخلم�شة  العقود  م��دى  على  عمراين  تطور  من  اأبوظبي  اإم���ارة 
بف�شل اجلهود امل�شتمرة التي ا�شتثمرت يف تنظيم ومراقبة وترية النمو 

العمراين من خالل العديد من ال�شيا�شات والأدلة واملبادئ التوجيهية 
وعدد من املخططات العامة ال�شرتاتيجية.

دائرة  يف  ب��الإن��اب��ة  املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال  م��دي��ر  ال�شام�شي  ح��م��دة  واأك����دت 
ي�شكل  كونه  املنتدى  امل�شاركة يف  اأهمية  والبلديات  العمراين  التخطيط 
اأ�ش�س  ال��دويل الذي يدعم روؤي��ة ت�شعى اىل ار�شاء  من�شة تدعم النقا�س 
ال��ق��رار وق���ادة احل��ك��وم��ات واملنظمات  ب��ني �شناع  ت��ع��اون متينة  ع��الق��ات 

واملتخ�ش�شني يف جمال التطوير العمراين امل�شتدام.
وقالت ان من�شة دائرة التخطيط العمراين �شهدت اقبال لفتا من عدد 
من وزراء الدول والوفود الر�شمية تعرفوا على التقدم والجنازات التي 
حققتها امارة ابوظبي ودولة المارات يف جمال التخطيط العمراين يف 

املنتدى احل�شاري  امل�شاركة يف  ان  ..م�شرية اىل  الر�شيدة  ظل احلكومة 
فر�شة  تعترب  ال��دول��ة  جناح  خ��الل  من   2018 املتحدة  ل��الأمم  العاملي 
لتبادل اخلربات وتعزيز ال�شراكات يف جمال التطوير العمراين امل�شتدام. 
وابوظبي يف ظل  الم���ارات  دول��ة  اليها  التي و�شلت  املكانة  واأك���دت على 
القيادة الر�شيدة التي حتر�س على دعم عملية التطوير العمراين املتوازن 

وامل�شتدام ف�شال عن ا�شتغالل كافة امكانات ال�شياحة احل�شرية.
جمال  يف  بخرباتها  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  وت�����ش��ارك 
عنوان  يحمل  ال��ذي  املنتدى  يف  امل�شتدامة  واحللول  العمرانية  التنمية 
املتعلقة  الق�شايا  ويناق�س خمتلف  للجميع«  وامل��دن   2030 عام  »م��دن 
جميع  من  م�شارك  األ��ف   25 من  اأك��رث  بح�شور  احل�شري  بالتخطيط 

اأنحاء العامل وينظمه برنامج الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية كل 
امل�شتدامة  احل�شرية  بالتنمية  التعريف  اإىل  املنتدى  ويهدف  �شنتني. 
بينها  برنامج من   500 من خالل عقد جل�شات متنوعة مع اكرث من 
جتمعات وحمادثات على م�شتوى عال ف�شال عن احل��وارات واجلل�شات 
اخل��ا���ش��ة و ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���س ل��ت��ب��ادل ال���درو����س امل�����ش��ت��ف��ادة و احللول 
وال�شيا�شات والتن�شيق والتعاون بني خمتلف اجلهات للنهو�س بالتنمية 
الأجندة  �شبيل تنفيذ  اإىل جانب دعم اجلهود يف   ، امل�شتدامة  احل�شرية 
موؤمتر  يف   2016 اأك��ت��وب��ر  يف  اعتمادها  مت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  احل�شري�ة 
الأمم املتحدة املنعقد يف كيتو، اإكوادور، حول مو�شوع الإ�شكان والتنمية 

احل�شرية امل�شتدامة.

انطالق حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية العاملية لعالج املراأة والطفل يف القرى ال�شودانية
•• اخلرطوم-وام:

بداأت حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية العاملية لعالج املراأة والطفل 
»عالج« ن�شاطها يف القرى ال�شودانية حتت �شعار » كلنا اأمنا فاطمة 
ال�شباب  وال�شودانيني  الم��ارات��ي��ني  الأط��ب��اء  من  نخبة  باإ�شراف   «
بهدف تقدمي اأف�شل اخلدمات الت�شخي�شية والعالجية والوقائية 
للمراأة والطفل للتخفيف من معاناتهم حتت اإطار تطوعي ومظلة 
هذه  وتاأتي   . الدين  اأو  العرق  اأو  اللون  عن  النظر  بغ�س  اإن�شانية 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  من  انطالقا  احلملة 
 2018 باأن يكون عام  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  وذل��ك مببادرة من  زاي��د«  »ع��ام 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة 
وبرعاية  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
ح�شن  عمر  ال�����ش��وداين  الرئي�س  فخامة  ح��رم  بابكر  وداد  ال�شيدة 
والحتاد  العطاء  زاي��د  مبادرة  مع  ا�شرتاتيجية  وب�شراكة  الب�شري 
لل�شراكة  مميز  من��وذج  يف  اخلريية  �شند  وموؤ�ش�شة  العام  الن�شائي 

الإن�شانية.
العاملية  الإن�شانية  ال�شيخة فاطمة  الإن�شانية حلملة  املهام  وجاءت 
ا�شتكمال  ال�شودان  يف  احلالية  حمطتها  يف  والطفل  امل���راأة  لعالج 
ا�شتطاعت  والتي  الدول  العديد من  ال�شابقة يف  الإن�شانية  للمهام 
خالل ال� 17 �شنة املا�شية باأن ت�شل بر�شالتها الإن�شانية للماليني 
من الب�شر وذلك ان�شجاما مع الروح الإن�شانية للمغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وامتدادا جل�شور اخلري 

جمالت  يف  خطاه  على  �شاروا  الذين  اخل��ري  زاي��د  لأبناء  والعطاء 
خمتلف  يف  املعوزة  الفئات  معاناة  من  للتخفيف  الإن�شاين  العمل 

دول العامل.
اإن  العام:  الن�شائي  الحت��اد  مديرة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
املراأة  متكني  جم��ال  يف  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م��ب��ادرة 
من  الأوىل  تعد  الإن�شاين  والعطاء  التطوعي  العمل  يف  والطفل 
نوعها على م�شتوى العامل وهي خري دليل على عطائها املتوا�شل 
واهتمامها امل�شتمر باملبادرات املتميزة التي ت�شتقطب املراأة العربية 
ومتكنها من تق��دمي برامج عالجية وجراحية وتدريبية وعلمي��ة 
على  امل��ر�شى  من  املعوزة  للفئات  والأم��وم��ة  الطفولة  جم��الت  يف 

م�شتوى العامل.
واأ�شارت اإىل اأن املبادرة تركز على اأربعة حماور وهي اأفكار وقدرات 
ومتكني وعطاء وتت�شمن تد�شني عدة مبادرات ت�شاهم ب�شكل فعال 
يف تنمية مهارات املراأة والطفل ومتكينهم من العمل التطوعي من 
خالل تنظيم ملتقيات للمراأة والطفل يف العمل التطوعي وتد�شني 
التطوعي وتبني  العمل  القدرات للمراأة والطفل يف  لبناء  برنامج 
عاملية  حملة  واإط��الق  التطوعي  العمل  يف  والطفل  للمراأة  جائزة 
والتعليمية  ال�شحية  املجالت  يف  والطفل  امل��راأة  طاقات  ل�شتثمار 
التي  والبناءة  الهادفة  امل��ب��ادرات  من  وغريها  والبيئية  والثقافية 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ف��ع��ال  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ت�����ش��اه��م 

امل�شتدامة.
واأكدت اأن املهام الإن�شانية حلملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية العاملية 
لعالج املراأة والطفل يف القرى ال�شودانية تهدف اإىل تقدمي اأف�شل 

والطفل  ل��ل��م��راأة  وال��وق��ائ��ي��ة  وال��ع��الج��ي��ة  الت�شخي�شية  اخل��دم��ات 
اإن�شانية  وم��ظ��ل��ة  ت��ط��وع��ي  اإط����ار  حت��ت  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  للتخفيف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  اإنطالقا 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« باأن يكون 2018 »عام زايد«.
يجمع  ملتقى  تنظيم  �شتت�شمن  الإن�شانية  احلملة  اأن  اإىل  ولفتت 
ابتكار  على  ويركز  الإن�شاين  والعطاء  التطوعي  العمل  رواد  فيه 
جيل  خللق  والتعليمية  ال�شحية  اجلوانب  يف  التطوعية  امل�شاريع 
من القياديات القادرات على ايجاد حلول واقعية مل�شاكل اقت�شادية 
واجتماعية ت�شاهم يف التنمية امل�شتدامة من خالل تبني م�شاريع 

وبرامج مبتكرة.
ونوهت �شعادة نورة ال�شويدي اإىل اأن احلملة الإن�شانية �شت�شاهم يف 
اخلدمة املجتمعية يف املجالت ال�شحية والتعليمية حمليا وعامليا 
ان�شجاما مع نهج م�شرية العطاء يف العمل الإن�شاين التطوعي الذي 
يعك�س الهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وترجمة لروؤية 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�شمو  ا�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات للعمل التطوعي وتر�شيخه 

لدى اأبناء الدولة. 
واأ�شارت اإىل اأن حملة ال�شيخة فاطمة الإن�شانية العاملية التطوعية 
والطفل  ل��ل��م��راأة  التطوعي  العمل  جم��ال  يف  نوعية  نقلة  �شتقدم 

املتخ�ش�شة  ال�شابة  امل����راأة  ط��اق��ات  ا�شتثمار  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  يف 
اأعمالها  اختالف  على  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات  جهود  وت�شجيع  لدعم 
واجلمعيات والأفراد للعمل التطوعي اأيا كانت طبيعته يف جمالت 
خدمة املجتمع بهدف اختزال الزمن واخت�شار امل�شافات يف بناء كل 

ما من �شاأنه اأن ي�شيف لبنة من الإجنازات اإىل املجتمعات.
و�شددت على �شرورة امل�شاركة الفعالة ملوؤ�ش�شات الدولة يف القطاعني 
تن�شيط  يف  كافة  الإع���الم  و�شائل  اإىل  اإ�شافة  واخل��ا���س  احلكومي 
حمليا  عمله  دوائ���ر  وتو�شيع  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  حركة 
 « للربنامج  املعرب  لل�شعار  الكبرية  الأهمية  اإىل  م�شرية   .. وعامليا 
كلنا اأمنا فاطمة » والذي يج�شد حبنا لأم الإمارات تثمينا جلهودها 
يف متكني املراأة يف خمتلف املجالت واإبراز دورها يف جمالت التنمية 

الجتماعية والقت�شادية حمليا وعامليا.
�شند  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  عثمان  حممد  �شامية  ثمنت  جهتها  من 
املر�شى  معاناة  من  للتخفيف   « الإم���ارات  اأم   « م��ب��ادرات  اخلريية 
والأمهات  والن�شاء  �شكرها  ع��ن  واأع��رب��ت  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  يف 
ل�شمو  ال�����ش��ودان��ي��ة  والإن�����ش��ان��ي��ة  ال�شحية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  ال��ع��ام��الت 
للم�شاريع  �شموها  ب��دع��م  م�شيدة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
الإن�شانية املختلفة لي�س على م�شتوى الإمارات وال�شودان فح�شب 
بل على م�شتوى العامل مما جعل �شموها منوذجا بارزا يف �شاحات 
مدى  عن  تعرب  التي  الأ�شيلة  مواقفها  بف�شل  الإن�شاين  العطاء 

اإح�شا�شها بالآخرين والت�شامن مع ق�شاياهم الإن�شانية.
جمال  يف  م��ب��ارك  بن�ت  ف��اطمة  ال�شيخ�ة  �شمو  م��ب��ادرة  اإن  وق��ال��ت 
تعد  الن�شاين  والعطاء  التطوعي  العمل  والطفل يف  امل��راأة  متكني 

الأوىل من نوعها على م�شت��وى العامل وهي خري دليل على عطائها 
ت�شتقطب  التي  املتميزة  باملبادرات  امل�شتمر  واه��تمامها  املتوا�شل 
وجراحية  عالجية  ب��رام��ج  تق��دمي  م��ن  ومتكنها  العربية  امل����راأة 
املعوزة  للفئات  الطفولة والأمومة  وتدريبية وعلمي��ة يف جم��الت 

من امل��ر�شى على م�شتوى العامل.
م���ن ج��ان��ب��ه اك���د ال��دك��ت��ور ع����ادل ال�����ش��ام��ري ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
الإن�شانية  احلملة  اأن  الإم���ارات  اأطباء  رئي�س  العطاء  زاي��د  ملبادرة 
يف  والوقائية  والعالجية  الت�شخي�شية  التطوعية  مهامها  ب��داأت 
ميداين  وم�شت�شفى  متنقلة  عيادات  خالل  من  ال�شودانية  القرى 
جمهزة باأحدث التجهيزات الطبية من وحدة لال�شتقبال ووحدة 
لال�شت�شارات ووحدة خمترب ووحدة �شيدلية متحركة تقدم حلول 
يف  والطفل  امل���راأة  منها  تعاين  �شحية  مل�شاكل  ومبا�شرة  متكاملة 

القرى ال�شودانية.
جهود  �شمن  ت��اأت��ي  الإن�شانية  احلملة  ه��ذه  اإن  ال�����ش��ام��ري:  وق���ال 
ال�شباب  ل�شتقطاب  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  برنامج 
وا�شتثمار عقولهم وال�شتفادة من جهودهم خلدمة املجتمع وتنمية 
امل�شوؤولية الجتماعية لديهم وتوظيفها ملا يخدم املجتمعات املحلية 

والعاملية.
�شمو  مب��ب��ادرات  والأط��ف��ال  الن�شاء  من  املر�شى  اأ���ش��اد  جانبهم  من 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الإن�شانية والتي قدمت لهم بريق اأمل 
اإماراتيني و�شودانيني مهرة  اأطباء  باإ�شراف  لل�شفاء من الأمرا�س 
وبا�شتخدام عيادة متحركة للمراأة والطفل تعد الأوىل من نوعها 

يف ال�شودان.

اأطفال دار زايد يتعرفون على اإجنازات زايد اخلري ختام الختبارات النهائية جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي

وال���ت���ع���اي�������س وم�����ك�����ارم الأخ�������الق 
والثقافة الإيجابية.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ�����ش����ارت راب���ع���ة علي 
املنظمة  اللجنة  ع�شو  املن�شوري 
اأنه  وم�����ش��رف��ة اخ���ت���ب���ارات الإن������اث 
���ش��ي��ت��م ال��ت��دق��ي��ق وامل���راج���ع���ة على 

بينهم،  ق��وي��ة  ومب��ن��اف�����ش��ات  بتميز 
وال����ت����ي لق�����ت اإق����ب����ال ك���ب���ريا من 
املناف�شات  حل�������ش���ور  امل���ج���ت���م���ع 
والعطاء  اخل��ري  دول��ة  القراآنية يف 
الفعاليات  م��ن  للعديد  احلا�شنة 
العتدال  قيم  تبث  التي  املتنوعة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�شقر  بنت  ح�شة  ال�شيخة  �شهدت 
نهائيات  ختام  القا�شمي  خالد  بن 
الخ����ت����ب����ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���الإن���اث 
يف م�����ش��ل��ى م�����ش��ج��د ال�����ش��ي��خ زاي���د 
الختبارات  براأ�س اخليمة، وجرت 
مل���دة 5 اأي�����ام ل��ل��ذك��ور والإن������اث يف 
م�شجد ال�شيخ زايد براأ�س اخليمة 
العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف فرع 

راأ�س اخليمة.
�شبيعان  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  واأو����ش���ح 
اأم�����ني ع����ام ج���ائ���زة راأ������س اخليمة 
املنظمة  اللجنة  ورئ��ي�����س  ل��ل��ق��راآن 
مت�شابقا   357 اخ��ت��ت��م  اأن����ه  ل��ه��ا 
النهائية  اخ��ت��ب��ارات��ه��م  ومت�شابقة 

••  اأبوظبي-وام:

تعرف اأطفال “دار زايد للرعاية الأ�شرية” على اإجنازات املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه عرب م�شريته وتاريخه املجيد من 
خالل زيارة معر�س ال�شيخ زايد التابع لنادي تراث الإمارات �شمن مبادرة 
2018. واأطلع الأطفال ووفد  اإطار عام زايد  اأبوظبي يف  نظمتها �شرطة 
املعر�س على  اأبوظبي برفقة خليفة خمي�س �شامل املحريبي مدير  �شرطة 
املقتنيات التي جت�ّشد روؤية املغفور له لالإن�شان والطبيعة، وال�شور النادرة 
والرتاثية التي وثقت م�شرية حياته املليئة بالعطاء والإجنازات وجهوده يف 

حتقيق التنمية ال�شاملة للوطن.
واأعرب الأطفال عن بالغ تقديرهم ل�شرطة اأبوظبي على مبادرتها لزيارة 

املعر�س والتعرف على الإرث العميق لزايد اخلري “طيب اهلل ثراه”.
يف  ال�شياحية  ال�شرطة  ق�شم  رئي�س  امل��ه��ريي  حممد  را���ش��د  ال��رائ��د  واأك���د 
حر�س  اجلنائي،  الأم��ن  بقطاع  اجلنائية  والتحقيقات  التحريات  مديرية 
ا�شرتاتيجية عام  تن�شجم مع  اإن�شانية  تبني مبادرات  اأبوظبي على  �شرطة 
زايد، لالحتفاء مباآثر املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
اهلل ثراه” ..لفتا اإىل موا�شلة التعاون مع املوؤ�ش�شات الأ�شرية والإن�شانية، 

لتعزيز املبادرات التي تخدم وت�شعد اأبناء املجتمع.

النتائج وفرزها ورفعها اإىل اللجنة 
الدرجات،  لعتماد  املنظمة  العليا 
و����ش���ي���ت���م الإع����������الن ع�����ن اأ����ش���م���اء 
املت�شابقات خالل احلفل اخلتامي 
والذي  م��ار���س  مطلع  يف  للجائزة 
ي��ت��م ف��ي��ه ت��ك��رمي اأ���ش��ح��اب املراكز 
م�شابقاتها  كافة  يف  الأوىل  الع�شر 
كرمية  برعاية  الثمانية،  القراآنية 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة وح�شور 
حرم �شموه ال�شيخة هنا بنت جمعة 
املاجد التي حتر�س على احل�شور 
�شنويا وتكرمي الفائزات مما يوؤكد 
للفعاليات  ال����دول����ة  ق���ي���ادة  دع����م 
يف  وت�شجيعها  وتكرميها  الن�شائية 

خمتلف املجالت.

اإطالق مبادرة احلوار الثقايف الإماراتي الفرن�شي
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء دبي ت�شارك جتربتها يف ا�شت�شراف م�شتقبل الطاقة خالل قمة احلكومات

•• دبي-وام: 

يف  امل�شتدامة”  الطاقة  “�شريك  ب�شفتها  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ت�شارك 
حتت  تقام  التي  للحكومات”  العاملية  “القمة  من  ال�شاد�شة  ال��دورة  فعاليات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف ال��ف��رتة م��ن 11 اإىل 13 
ومبادراتها  اإجن��ازات��ه��ا  اأب��رز  على  ال�شوء  ت�شليط  خ��الل  من   2018 فرباير 
وتطوير  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  ملواكبة  جهودها  اإط��ار  يف  والذكية  املبتكرة 
التقنيات الإحاللية. وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س 
اإطار جهودنا لرتجمة روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو  “يف  التنفيذي للهيئة 
يف  وجتاربنا  خرباتنا  ن�شارك  اأن  ي�شعدنا  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمال ا�شت�شراف و�شناعة م�شتقبل الطاقة من خالل ابتكار منوذج م�شتقبلي 

خدمات  لتوفري  الإح��الل��ي��ة  التقنيات  على  يعتمد  اخل��دم��ات��ي��ة  للموؤ�ش�شات 
اإ�شافة  وامل��ي��اه  الكهرباء  وت��وزي��ع  ونقل  اإن��ت��اج  ورقمية يف جم��ال  ذكية  وح��ل��ول 
نظرتنا  القمة  يف  م�شاركتنا  خالل  ون�شتعر�س   .. النظيفة  الطاقة  اإنتاج  اإىل 
ال�شمولية لقطاع الطاقة من خالل 3 حماور رئي�شية ت�شمل اإنتاج املزيد من 
با�شتخدام  املحالة  املياه  واإنتاج  ال�شم�شية  الطاقة  �شيما  ول  النظيفة  الطاقة 
املوؤ�ش�شات  ودور  املوؤ�ش�شي  العمل  منظومة  �شياغة  واإع���ادة  ال�شم�شية  الطاقة 
امدادات  تاأمني  على  نعمل  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  “يف  وتابع  اخلدماتية”. 
اأهداف  حتقيق  يف  ون�شهم  ا�شتهالكها  وتر�شيد  وكفاءتها  وا�شتدامتها  الطاقة 
ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفري 75 يف املائه من طاقة دبي 
من م�شادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خالل جممع حممد بن 
را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية الذي �شت�شل قدرته الإنتاجية اإىل 5000 
ميجاوات بحلول عام 2030 ويعد امل�شروع الأكرب من نوعه يف العامل يف موقع 

واحد بنظام املنتج امل�شتقل با�شتثمارات ت�شل اإىل 50 مليار درهم و�شي�شهم عند 
اكتماله يف تخفي�س اأكرث من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون �شنوياً”. 
واأ�شار الطاير اإىل اأن قدرة م�شاريع الطاقة ال�شم�شية التي تعمل الهيئة على 
املركزة  ال�شم�شية  الكهرو�شوئية والطاقة  ال�شم�شية  الألواح  تنفيذها بتقنيات 
بنظام املنتج امل�شتقل تتجاوز 1700 ميجاوات و�شيكون لديها م�شاريع اإ�شافية 
اآل  را�شد  الإنتاجية ملجمع حممد بن  القدرة  3300 ميجاوات لت�شل  بقدرة 
انتاج  “ن�شتهدف  وق��ال   .2030 ع��ام  بحلول  م��ي��ج��اوات   5000 اإىل  مكتوم 
املحالة بحلول عام 2030 با�شتخدام مزيج الطاقة  املياه  من  املائه  100يف 
الأمر  املفقودة  واحل��رارة  املتجددة  الطاقة  ال��ذي يجمع بني م�شادر  النظيفة 
الذي �شيجعل دبي تتجاوز الهدف املحدد عاملياً فيما يتعلق با�شتخدام الطاقة 
النظيفة يف حتلية املياه .. كما اأن زيادة الكفاءة الت�شغيلية لف�شل عملية حتلية 
 2030 دره���م حتى  مليار   13 ي��ق��ارب  م��ا  �شتوفر  الكهرباء  ان��ت��اج  ع��ن  امل��ي��اه 

مع   2030 ع��ام  حتى  الكربونية  النبعاثات  من  طن  مليون   43 وتخفي�س 
الأخذ بعني العتبار اأن القدرة الإنتاجية للمياه املحالة �شرتتفع عام 2030 
470 مليون جالون يومياً  ب�  مقارنة  750 مليون جالون يومياً  اإىل  لت�شل 
حالياً”. واأو�شح ان هيئة كهرباء ومياه دبي لديها ا�شرتاتيجية وخطة وا�شحة 
وحت�شني  الكفاءة  لرفع  عملياتها  جميع  ت�شمل  والرقمي  الذكي  التحول  يف 
الأداء وحتقيق �شعادة املعنيني ادراكاً منها لأهمية ال�شت�شراف املبكر للفر�س 
و�شعت  حيث  امل��دى  بعيدة  ال�شتباقية  اخلطط  وو�شع  وحتليلها  والتحديات 
ممكنات  اإىل  ت�شتند  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تواكب  متكاملة  خطة  الهيئة 
ت�شني  البلوك  وتقنية  ال�شحابية  واحلو�شبة  الكبرية  البيانات  حتليل  ت�شمل 
امل�شرعات  وب��رام��ج  الذكية  وال�شبكات  اخل��دم��ات  ولم��رك��زي��ة  والروبوتيك�س 
الوطنية والعاملية اإ�شافة اإىل البحوث والتطوير يف تقنيات الطائرات من دون 

طيار والطباعة ثالثية الأبعاد وانرتنت الأ�شياء.

حمدان بن حممد: نعمل لتج�شيد روؤية حممد بن را�شد يف 
بناء اأ�شرة اإماراتية تكون حم�شنا تربويا

مب�صاعدة جناح اجلو 

�شرطة راأ�س اخليمة تنقذ زوجني ا�شيويني �شال يف اجلبال 

كلية اخلوارزمي الدولية تطرح برناجمي دبلوم وبكالوريو�س العلوم يف حتاليل املختربات الطبية
•• ابوظبي: رم�شان عطا

الأكادميي  العتماد  هيئة  منحت 
ب����������������وزارة ال����ت����ع����ل����ي����م ب�����ال�����دول�����ة 
ب��رن��اجم��ي دبلوم  امل��واف��ق��ة ل��ط��رح 
ال��ع��ل��وم يف حتاليل  وب��ك��ال��وري��و���س 
امل��خ��ت��ربات ال��ط��ب��ي��ة يف ف���رع كلية 
مبدينة  ال����دول����ي����ة  اخل������وارزم������ي 
باب  بفتح  الكلية  وق��ام��ت  ال��ع��ني.  
بالن�شمام  ل��ل��راغ��ب��ني  الت�شجيل 

لتلك الربامج الطبية.

اأهداف  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  ال��دول��ة 
اإىل  ت�شعى  التي  الوطنية  الأجندة 
تر�شيخ اجلانب الوقائي وتخفي�س 
بنمط  املتعلقة  الأم���را����س  م��ع��دل 
احلياة لتحقيق حياة �شحية وعمر 
مديد، اإ�شافة اإىل تطوير جاهزية 
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ح��ي يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
الأوبئة واملخاطر ال�شّحية، لتكون 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
م��ق��دم��ة ال�����دول م���ن ح��ي��ث جودة 

الرعاية ال�شحية.

ب���ع���د جن�����اح ه�����ذه ال����ربام����ج التي 
طرحت عام 2015 يف فرع الكلية 
اأه��م��ي��ة تلك  ب��اأب��وظ��ب��ي واأك���د على 
الربامج والتي �شت�شاهم يف توفري 
العمل من كوادر  �شوق  ما يتطلبه 
احليوي  ال��ق��ط��اع  يف  متخ�ش�شة 
اخلدمات  على  الطلب  زي���ادة  بعد 
ويف  جمالتها،  مبختلف  ال�شحية 
مقدمتها جمال التحاليل الطبية 
تكون  اأن  الكلية على  واأك��د حر�س 
ج��زء م��ن روؤي���ة الإم����ارات 2021 

وي�����ش��ت��ه��دف ال���ربن���اجم���ان اإع�����داد 
ك�������وادر م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم����الت 
حتاليل املختربات الطبية، واإمداد 
موؤ�ش�شات القطاع ال�شحي بالدولة 
ل�شغل  وم���وؤه���ل���ني  مب��ت��خ�����ش�����ش��ني 

هذه الوظائف. 
العاين  ال���دك���ت���ور حم��م��د  واأ�����ش����ار 
املدير الأكادميي  بكلية اخلوارزمي 
اأهمية احل�شول على  اإىل  الدولية 
ه���ذا الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي لطرح 
الربناجمني يف فرع الكلية بالعني 

والتي  عاملية  مبعاير  �شحي  نظام 
تهدف اإىل اعتماد كافة امل�شت�شفيات 
معايري  وفق  واخلا�شة  احلكومية 
وطنية وعاملية وا�شحة من ناحية 
الكادر  ت��ق��دمي اخل���دم���ات وج����ودة 

الطبي.
رئي�س  بوند  وال���س  الدكتور  اأ�شار 
جناحات  حققت  الكلية  اأن  الكلية 
واأنها  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  ط���رح  يف 
خالل  منها  امل��زي��د  ل��ط��رح  ت�شعى 
ال��ع��ام ال���ق���ادم. واأث��ن��ى ع��ل��ى جهود 

ك�صف احلوادث املقيدة �صد جمهول 

من�ش�����اأة   16867 تغط���ي  ح�م��اي���ة  نظ����ام  كامي��را   109.369
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأكد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، جناح )نظام 
حماية ( كم�شروع اأمني ا�شرتاتيجي لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة، وذلك من خالل 

حتقيقه لنتائج اإيجابية يف املجال الأمني وال�شرطي.
وقال النعيمي:  لقد �شاهم نظام حماية يف احلد والوقاية من وقوع اجلرمية وعمل 
ال�شرقة  اإىل معلومة، وخا�شة جرائم  على خف�س ن�شبة اجلرائم املجهولة وك�شفها 
احلوادث  من  العديد  غمو�س  ك�شف  يف  �شاهم  كما  واخلا�شة،  العامة  املن�شاآت  من 
ما  وهو  ممكن،  وقت  باأ�شرع  مرتكبيها  اإىل  والتو�شل  جمهول  �شد  املقيدة  املرورية 
اأدى اإىل تعزيز ال�شعور بالأمن والأمان لدى كافة �شرائح املجتمع على م�شتوى اإمارة 

راأ�س اخليمة.
ا�شتحداث )نظام حماية (هي توجيهات  اأ�شباب  اأهم  باأن  ال�شرطة  واأ�شاف قائد عام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، املتمثلة يف اعتماد مبادرة تطوير اأنظمة ال�شيطرة وتاأمني املناطق 

ال�شمو  �شاحب  اأكدها  والتي  الدولة،  م�شتوى  على  الإ�شرتاتيجية  والطرق  واملباين 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم راأ�س اخليمة، 
قانون  ب�شاأن   2015 ل�شنة   3 رق��م  القانون  �شموه  واأ���ش��در  م�شروع  اعتماد  بقرار 
الأنظمة التقنية لأمن املن�شاآت نظام حماية، وعلى الفور بداأ العمل به من خالل فرق 
عمل متخ�ش�شة عملت على جتهيز كافة متطلباته وتهيئة كافة الظروف لتنفيذه 

على اأر�س الواقع، لي�شبح حقيقة واقعة تغطي كافة املن�شاآت العاملة يف الإمارة .
وا�شتطرد :�شمن املرحلة الأوىل و�شل عدد املن�شاآت املطبقة لنظام حماية 16.867 
التجارية،  وامل��ح��ال  وامل��راك��ز  ال��ذه��ب  وحم��ال  ال�شرافة  موؤ�ش�شات  يف  متثلت  من�شاأة 
واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ، بحيث ي�شمل تطبيق النظام يف املرحلة الثانية الدوائر والهيئات 
واملوؤ�ش�شات وامل�شت�شفيات واملدار�س احلكومية، والفنادق وال�شرتاحات، امل�شاجد ودور 
عدد  بلغ  حني  يف  ب��الإم��ارة،  ال�شكنية  والبنايات  والأب���راج  الفلل  وجممعات  العبادة،، 
الكامريات التي مت تركيبها اإىل اليوم 109.369 كامريا، منها 65.418 كامريا 

داخلية، و 43.941 كامريا خارجية.
 واأكد قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة باأن م�شتقبل نظام حماية وا�شع ل حتده حدود، 

ول تقيده اأماكن ول اأزمنة، فهو ما�ٍس نحو خلق منظومة متكاملة للمدينة الذكية 
ويل  القا�شمي   �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  احلاكم  �شمو  لروؤية  وفقاً 
العهد  املتمثلة يف حتقيق مفهوم الأمن التكنولوجي من خالل منظومة عاملية تعتمد 
على الأنظمة التقنية واللكرتونية يف جمال الأمن، لتوفري اأعلى متطلبات الأمن 
وال�شالمة بالإمارة، وهو ما �شوف تعمل عليه �شرطة راأ�س اخليمة من خالل تطوير 
نظام حماية، حيث �شي�شمل تطوير النظام على )التعرف على ب�شمة الوجه، ولوحات 
وكذلك  اجلغرافية،  املعلومات  واأنظمة  ب��ال��رادارات،  النظام  ورب��ط  ال�شيارات،  اأرق��ام 

 ،) ANPR الربط املرئي لالإنذار املبكر، واأنظمة التعرف على لوحات ال�شيارات
ومن جانبه اأ�شار العميد جمال اأحمد الطري - مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة - 
مدير امل�شروع نائب امل�شرف العام للجنة العليا لنظام حماية، اإىل اأن اأهداف امل�شروع 
يف  املتمثلة  الوطنية  واأجندتها   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  بتحقيق  الإ�شهام  يف  متثلت 
عن  ف�شاًل  وغريها،  املقلقة  اجلرائم  معدلت  وخف�س  بالأمان،  ال�شعور  ن�شبة  رفع 
تعزيز واإحكام اأمن املن�شاآت وحمايتها يف اإطار اأهداف التوجهات الإ�شرتاتيجية لوزارة 
الأمنية  البيئة  تعزيز  على  اإيجاباً  ينعك�س  مما  اخليمة،  راأ���س  حكومة  و  الداخلية 

كمتطلب اأ�شا�شي يف التنمية و ت�شجيع وجذب ال�شتثمارات املختلفة يف الإمارة. 
واأ�شاف لكي ي�شتمر امل�شروع يف جناحه كان ل بد من تاأهيل وتدريب القائمني على 
املراقبة  واأنظمة  الإلكرتونية  التقنيات  جم��ال  يف  جديد  بكل  وت��زوي��ده��م  تنفيذه، 
�شراكة  خ��الل  من  مكثفة  تدريبيهم  ل���دورات  اإخ�شاعهم  على  العمل  فتم  الأمنية، 
موؤ�ش�شية مع اجلامعة الأمريكية براأ�س اخليمة، عرب �شل�شلة من الدورات والور�س 
التي ا�شتهدفت كافة مقدمي اخلدمة، والذين و�شل عددهم اإىل 94 مزود خدمة، 
اإدارة اخلدمات اللكرتونية والت�شالت ب�شرطة  اإدارة النظام تقنياً من قبل  ومتت 
راأ�س اخليمة،  حيث مت حتويل جميع خدمات النظام اإىل تطبيقات ذكية ل ي�شتغرق 
اأيام  وط��وال  ال�شاعة  م��دار  على  و  معدودة  دقائق  �شوى  خاللها  من  املعاملة  اأجن��از 
الأ�شبوع، بغية الو�شول اإىل �شفر مراجع ملراكز تقدمي اخلدمة بالقيادة العامة، من 
خالل تقدمي خدمات ذكية �شريعة و�شهلة الو�شول اإليها، تر�شى املتعاملني و تفوق 
خالل   80% اإىل  النظام  عن  العام  الر�شا  ن�شبة  رفع  عنه  نتج  ما  وهم  توقعاتهم، 
عام 2017م، وفقاً ل�شتطالعات الراأي التي اأجراها مركز راأ�س اخليمة للدرا�شات 

والإح�شاء. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�شعيد  حممد  الدكتور  العميد  اأك��د 
العمليات  ع�����ام  م���دي���ر  احل���م���ي���دي 
ال�شرطة  وق���درة  ك��ف��اءة  اأن  املركزية 
كافة  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف  وخ���ربت���ه���م 
احل�����الت يف ���ش��ت��ى ال���ظ���روف ي���وؤدي 
يف  الإم������������ارات  روؤي��������ة  حت���ق���ي���ق  اإىل 
لالأمن  واح����ة  الإم�������ارات  ت�����ش��ل  اأن 
والأمان ، حيث جنح فريق الإ�شعاف 
للعمليات  العامة  ب���الإدارة  والإن��ق��اذ 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ب��ال��ق��ي��ادة  امل��رك��زي��ة 
انقاذ زوج��ان من  راأ���س اخليمة من 
الأربعينات  يف  الآ���ش��ي��وي��ة  اجلن�شية 
طريق  ���ش��ل��وا  اأن  ب��ع��د  ال��ع��م��ر  م���ن 
ال�شتك�شافية  رحلتهم  خالل  العودة 
يف جبال الإمارة. ويف التفا�شيل ذكر 
الرائد طارق حممد ال�شرهان رئي�س 

اإن���ق���اذ خم�ش�شة  واأخ������رى  اإ���ش��ع��اف 
للمناطق اجلبلية، ومت التوا�شل مع 
الزوجان عند و�شول الفريق واإر�شال 
موقعهم عرب خدمة »الوات�شاب« ثم 
الفريق  وا�شتمر   ، الإر���ش��ال  انقطع 
مب�شاعدة  ال��زوج��ني  ع��ن  البحث  يف 
3 �شاعات متوا�شلة  جناح اجلو ملدة 
الو�شول  م��ن  الفريق  متكن  حتى   ،
الأولية  ال�شعافات  وتقدمي  اإليهما 
لهما والتاأكد من حالتهما ال�شحية 
وا����ش���ت���ق���راره���ا وال����ن����زول ب��ه��م��ا اإىل 
وقال  اجل��ب��ل.  اأ���ش��ف��ل  يف  مركبتهما 
كانا  الزوجني  ب��اأن  تبني   : ال�شرهان 
منذ  للجبل  ا�شتك�شافية  رح��ل��ة  يف 
ال�شاعة 9:00 �شباحاً وهما يقيمان 
يف اإمارة اأخرى ولي�س لديهم اخلربة 
ال��ك��اف��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة وع��ن��دم��ا قررا 
الطريق  �شال   ، ملركبتهما  ال��رج��وع 

موقعهما  حت��دي��د  م��ن  يتمكنا  ومل 
ب�شرطة  ات�������ش���ال  ل���ذل���ك  ون��ت��ي��ج��ة 
مبا�شرة  توجهت  التي  اخليمة  راأ���س 
مل�شاعدتهما وتقدمي العون وامل�شاندة 
قيا�شي يف ظل وعورة  وق��ت  لهما يف 
وانقطاع  ال���ظ���الم  و����ش���دة  امل��ن��ط��ق��ة 
العميد  وح�����ث  م��ع��ه��م��ا.  الإر������ش�����ال 
اجلبلية  ال��رح��الت  ه���واة  احلميدي 
ومرتادي املناطق الوعرة كافة ، اإىل 

العامة  ال�شالمة  ب�شروط  الل��ت��زام 
حفاظاً على �شالمتهم وذلك يف اإطار 
الإج���راءات  لتعزيز  ال�شرطة  جهود 
الوقائية وال�شالمة ، واحلر�س على 
اخلا�شة  والأح��ذي��ة  املالب�س  ارت���داء 
ال��ت��ي متكنهم من  ال���رح���الت  ب��ه��ذه 
ا�شتكمال رحلتهم يف اأمن واأمان دون 
اأي خطورة على حياتهم  ي�شكلوا  اأن 
وحياة الآخرين ، ودعاهم اإىل توخي 

احليطة واحل��ذر واأخ��ذ الحتياطات 
ال�������الزم�������ة وات�������ب�������اع ال���ت���وج���ي���ه���ات 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ات وال����ن����ظ����م ال����الزم����ة 
ال�شالمة  ب��ا���ش��رتاط��ات  والل����ت����زام 
الراأ�س وحذاء  بارتداء خوذة  العامة 
�شتوية  و���ش��رتة  ل��ل��ج��ب��ال  خم�ش�س 
بهذه  ال���ق���ي���ام  ووج�������وب   ، وغ����ريه����ا 
واإخطار  جماعية  ب�شورة  الرحالت 

اجلهات املعنية بذلك.

امل�شعفني واملنقذين وعددهم نحو 7 
برئا�شة املالزم اأول اأمين علي �شلبي 
اإىل مكان البالغ با�شتخدام �شياراتي 

الأول من اأحد الزوجني يفيد اأنهما 
�شال ال��ط��ري��ق يف اجل��ب��ال. وت��اب��ع : 
على الفور مت ت�شكيل فريق عمل من 

ق�شم الإ�شعاف والإنقاذ ، اأنه ورد بالغ 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ل��غ��رف��ة 
اأم�س  م�����ش��اء   6:00 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د 

وزارة الداخلية تبحث خف�س زمن ال�شتجابة للمكاملات الطارئة
•• اأبوظبي-ام:

وزارة  يف  اجل���و  ج��ن��اح  اإدارة  ق���دت 
تن�شيقياً  اج���ت���م���اع���اً  ال���داخ���ل���ي���ة 
الأمني  لالإ�شناد  العامة  ب���الإدارة 
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  مع 
لبحث  ال����وط����ن����ي  والإ�������ش������ع������اف 
خف�س  ممكنات  تعزيز  متطلبات 
الوفيات لكل 100 األف ن�شمة من 
ال�شكان، وخف�س زمن ال�شتجابة 
ل��ل��م��ك��امل��ات ال���ط���ارئ���ة لأق������ل من 
للم�شرعات  حت��ق��ي��ق��اً  دق���ائ���ق   4
الأجندة  وم��وؤ���ش��رات  احل��ك��وم��ي��ة، 
ابتكارية  اإبداعية  بطرق  الوطنية 
بالتعاون مع اجلهات ذات ال�شلة. 
واأكد العقيد في�شل ال�شمري من 
الأمني  ل��الإ���ش��ن��اد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
بوزارة الداخلية، اأهمية عقد هذه 
الجتماعات التح�شريية ل�شياغة 
وفاعلة  نوعية  وخطط  م��ب��ادرات 
الخت�شا�س  ذات  اجل���ه���ات  م���ع 
واملحلي،  الحت��ادي  امل�شتوى  على 
وب��ن��اء ن��ق��اط جت��م��ع م�����ش��رتك��ة يف 
للحوادث  ال�شاخنة  ال��ب��وؤر  مواقع 
اخلارجية،  ال��ط��رق  ع��ل��ى  املميتة 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��ا من  وال����ت����ي مت 
خالل الإح�شاءات والأرقام خالل 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة. وق����ال “ من 
الأهمية اإن�شاء مهابط للطائرات، 

ال�شمري  حممد  اأن���وار  املهند�شة 
يف  ل��الب��ت��ك��ار  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اأن  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
هذه اخلطوات املقرتحة تعزز من 
امل���روري���ة ع��ل��ى الطرق  ال�����ش��الم��ة 
تطبيق  خ�����الل  م����ن  الحت�����ادي�����ة 
ب�شكل  امل���روري���ة  ال�����ش��الم��ة  اأدوات 
مبتكر للمتطلبات العاجلة، حيث 
ب���اأن امل��ط��ل��وب م��ن املبادرة  ن��وه��ت 
ما  وه��و  امل�شافة  القيمة  حتقيق 
واأكد  املعنيني.  جميع  عليه  يعمل 
املدير  ن���ائ���ب  ال���ه���اج���ري  اأح����م����د 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة الإ����ش���ع���اف 
الوطني مدى اأهمية وجود نقاط 
معايري  وف�����ق  م�����ش��رتك��ة  جت���م���ع 

الطريان  هيئة  م��وا���ش��ف��ات  وف���ق 
امل���������دين، وم������واق������ف ل����ل����دوري����ات 
الوطني  والإ�����ش����ع����اف  امل�����روري�����ة 
وا�شرتاحة  ال���ط���رق،  وم�����ش��اع��دة 
ل��ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات جم��ه��زة ب�شبل 
الراحة ل�شمان �شرعة ال�شتجابة 
حمالت  واإط��الق  الأمثل  بال�شكل 
موجهة  تثقيفية  وم����واد  ت��وع��ي��ة 
حول  املجتمع  يف  املعنية  للفئات 
كيفية التعامل مع نزول الطائرة 
اإىل جانب  ال�شوارع اخلارجية،  يف 
لهذا  مبتكرة  �شواخ�س  ا�شتخدام 
وزارة تطوير  بالتعاون مع  الأم��ر 
نقاط  ع���ن���د  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ي���ة 
اأف�����ادت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  التجمع”. 

ال�شالمة املهنية مما ي�شهل عملية 
النطالق بال�شكل الأمثل، خا�شة 
عند خروج مركبات الإ�شعاف من 
اإيجاد  خ��الل  من  التجمع  مراكز 

م�شار خا�س بها.
اأحمد احلمادي  املهند�س  اأكد  كما 
وزارة  اأن  ال���ط���رق  اإدارة  م���دي���ر 
تاألو  ل  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
الطرق  ���ش��ب��ك��ة  ت��ط��وي��ر  ج��ه��دا يف 
اخل���ارج���ي���ة الحت�����ادي�����ة واإي����ج����اد 
ا�شرتاحات ونقاط جتمع جمهزة 
لهذا الأمر ومهابط طائرات وفق 
حتقيقاً  عليها  امل��ت��ع��ارف  امل��ع��اي��ري 
ومتطلبات  احلكومية  للم�شرعات 

الأجندة الوطنية.

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي �شرورة جت�شيد 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” برتكيز امل�شاعي احلكومية لتمكني اأفراد 
املجتمع م��ن خ��الل و���ش��ع اخل��ط��ط وال��ربام��ج ب�شكل 
يخدم احلفاظ على املنجزات وي�شمن حماية وتطوير 
قطاع التنمية الجتماعية الذي يعترب قطاعا حيويا 

يف نه�شة املجتمعات.
روؤية  لتج�شيد  واح���د  ك��ف��ري��ق  “ نعمل  ���ش��م��وه  وق���ال 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” يف اإعداد الفرد الإماراتي القادر على بناء 
املجتمع  يف  فاعال  وكيانا  تربويا  حم�شنا  تكون  اأ�شرة 
ويعد  ملواطنينا  مم��ي��زة  اجتماعية  خ��دم��ات  وت��اأم��ني 
اأولوياتنا يف املرحلة القادمة  اأهم  متكني املواطن من 
حيث تركز الأجندة التي و�شعناها للعام 2018 على 
الإمكانيات  وت�شخري  دبي  �شكان  �شعادة جميع  حتقيق 
التي تدعم  وامل�شاريع  املبادرات  اإطالق  كافة لهم عرب 
تناف�شية دولة الإمارات يف خمتلف القطاعات وت�شاهم 

يف دفع عجلة التنمية والنه�شة لقت�شاد دولتنا”.
�شعادة عبد اهلل  يرافقه  �شموه  زي��ارة  جاء ذلك خالل 
دبي  لإم����ارة  لتنفيذي  ا  املجل�س  ع��ام  اأم���ني  الب�شطي 
ملقر هيئة تنمية املجتمع يف دبي يوم اخلمي�س املا�شي 
اأحمد  �شعادة  و�شوله  ل��دى  �شموه  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
العام لهيئة تنمية املجتمع  املدير  الكرمي جلفار  عبد 

الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل ح��ر���س  ���ش��م��وه  ون���وه  دب���ي.  يف 
ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات امل��واط��ن��ني وت���وف���ري ك���ل �شبل 
العي�س الكرمي ال�شرورية لهم مثل ال�شكن والرعاية 
“لطاملا كانت  املتميزة. قائال:  ال�شحية والجتماعية 
ر�شالة �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
امل��واط��ن��ني على  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ك��ون  ب���اأن  لنا  اآل مكتوم 
ومبدعة  �شباقة  حكومة  نكون  واأن  اأولوياتنا  قائمة 
ك��ل ما  ال��ف��رد واملجتمع وت��ق��دم لهم  يف تلبية ح��اج��ات 
اأف��رادا منتجني ومبدعني يف �شتى  يلزمهم لي�شبحوا 

املجالت”.
لهذا  احلكومية  اأجندتنا  يف  “ركزنا  �شموه  واأ���ش��اف 
ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ق��رار والأم�����ن الجتماعي  ع��ل��ى  ال���ع���ام 
لالأ�شر املواطنة ووجهنا هيئة تنمية املجتمع مبراجعة 
ال�شتحقاق  خ��ط  ل��رف��ع  الجتماعية  امل��ن��اف��ع  �شيا�شة 
لالأ�شر امل�شتفيدة من املنافع مبا يراعي كلفة املعي�شة 
“.  ويف ال�شياق ذاته �شدد �شموه على اأهمية رفع الوعي 
والدخار  املالية  الإدارة  يف  املواطنني  مهارات  وتعزيز 
مبا ميكنهم من ال�شتقالل الذاتي واإدارة احتياجاتهم 

بكفاءة.
“ ن�����ش��ع��ى م����ن خالل  ���ش��م��و ويل ع���ه���د دب�����ي  وت����اب����ع 
ا�شرتاتيجياتنا وم�شاريعنا اإىل ت�شخري كل ما هو متاح 
يف �شبيل حتقيق تطلعات املواطنني وتلبية احتياجاتهم 
لهم  امل�شتقبلية  الحتياجات  ا�شت�شراف  ذل��ك  يف  مب��ا 
الأ�شري  ال���ش��ت��ق��رار  وحتقيق  توفريها  على  والعمل 
من  نه�شة  توجد  ل  حيث  كافة  باأبعاده  والجتماعي 
فالأ�شرة  والأ����ش���رة  ال��ف��رد  ل���دور  حقيقي  تفعيل  دون 
يف  حيوية  وخلية  وتربوية  تعليمية  موؤ�ش�شة  اأه��م  هي 
تركز  كما  وامل��ت��الح��م.  املتما�شك  املجتمع  ك��ي��ان  ب��ن��اء 

اإ���ش��ع��اد املواطنني  ك��اف��ة م��ب��ادرات��ن��ا وخ��ط��ط��ن��ا ح���ول 
املتاحة  الكفاءات واملوارد والإمكانيات  ا�شتغالل  وعلى 
وتطويعها خلدمة اأغرا�س التنمية والتطور وتقدمي 
اأف�شل اخلدمات احلكومية لهم مبا يتما�شى مع خطة 
دبي 2021”.   ونوه �شموه اإىل اأهمية العمل التطوعي 
يف بناء املجتمعات وتعزيز التالحم بني اأفرادها.. حيث 
كقيمة  التطوعي  العمل  لتعزيز  الهيئة  �شموه  وج��ه 
جمتمعية نبيلة متاأ�شلة لدى اأهل الإمارات  و�شمان 
اآخر  �شعيد  وعلى  فيه.  كافة  املجتمع  اأف��راد  انخراط 
اخلطط  على  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اط��ل��ع 
الكفيلة بحماية الطفل وتنمية قدراته ومهارته ووجه 
�شموه مبواءمة جهود اجلهات املعنية بحماية الطفل 
من خالل توحيد اخلط ال�شاخن واإن�شاء قاعدة بيانات 
مركزية يف الهيئة لر�شد حالت الإ�شاءة وال�شتغالل 
والإه���م���ال وال��ع��ن��ف امل��م��ار���س ���ش��د الأط���ف���ال ل�شمان 
الطفل.  وتطوير  لنمو  حا�شنة  مدينة  دب��ي  تكون  اأن 
وتتوىل هيئة تنمية املجتمع م�شوؤولية تنظيم وتطوير 
اأطر التنمية املجتمعية يف الإمارة وب�شكل ي�شهم ويعزز 
من تطوير القطاع الجتماعي وامل�شوؤولية الجتماعية 
وحقوق الإن�شان وتعزيز الهوية الوطنية وغر�س هذه 
املفاهيم يف نفو�س ال�شباب ليكونوا على اطالع بالدور 
ال���ذي تلعبه ه��ذه ال��غ��اي��ات يف ال��و���ش��ول ب��الإم��ارة اإىل 
املراكز الأوىل يف املجالت كافة. وتت�شمن م�شوؤولياتها 
اإمارة دبي  الرتقاء مبعايري اخلدمات الجتماعية يف 
وحماية  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  التالحم  وتعزيز 
املواطنني  وع��ي  وتعزيز  �شعفا  الأك��رث  الفئات  حقوق 
واملقيمني بالهوية الوطنية اإ�شافة اإىل تفعيل دورهم 

يف املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي – الفجر

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
املوؤمتر  يعقد  اهلل«،  »حفظه  الدولة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال�������ش���اد����س  ال������دويل 
باأبوظبي يف  الإم���ارات  بفندق ق�شر 

الفرتة 19 – 21 مار�س 2018
جلائزة  العامة  الأم��ان��ة  تقوم  حيث 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال����دول����ي����ة  خ��ل��ي��ف��ة 
املوؤمتر  بتنظيم  ال��زراع��ي  والبتكار 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج���ام���ع���ة الإم��������ارات 
اأبوظبي  امل��ت��ح��دة، وج��ه��از  ال��ع��رب��ي��ة 
الفوعة،  و�شركة  الغذائية،  للرقابة 
امللحية،  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل  وامل���رك���ز 
لالأمم  وال��زراع��ة  الأغذية  ومنظمة 
الدولية  وال�����ش��ب��ك��ة  ال���ف���او،  امل��ت��ح��دة 
اأ�شدقاء  وج��م��ع��ي��ة  ال��ت��م��ر،  لنخيل 
النخلة بالإمارات، واملنظمة العربية 
الدويل  وامل��رك��ز  ال��زراع��ي��ة،  للتنمية 
للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة 
ايكاردا، الذي ي�شارك فيه عدد كبري 
من اخلرباء واملخت�شني بلغ عددهم 
خمت�س  وب���اح���ث  اأك���ادمي���ي   250

دولة   35 ال��ت��م��ر مي��ث��ل��ون  ب��ن��خ��ي��ل 
حول العامل، كما بلغت عدد البحوث 
العلمية التي �شوف تقدم خالل اأيام 
املوؤمتر 102 ورقة علمية توزع على 
 76 اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  جل�شات  خم�س 

مل�شق علمي جداري )بو�شرت(.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه اأن امل���وؤمت���ر ال���دويل 
يعقد  ال���ت���م���ر  ل��ن��خ��ي��ل  ال�������ش���اد����س 
الدولة  اح���ت���ف���الت  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الدور  م�شتلهماً   2018 زاي��د  بعام 
الريادي للمغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل 
ثراه« موؤ�ش�س دولة المارات وراعي 
نه�شتها الزراعية الذي اأوىل زراعة 
اأهمية  الأ���ش��ج��ار  وخمتلف  النخيل 
كبرية يف تاأ�شي�س بنية حتتية زراعية 
الذاتي  الك��ت��ف��اء  يف  �شاهمت  ق��وي��ة 
الغذائي  الأم��ن  وتعزيز  التمور  من 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ال�شيخ  معايل  اأ�شاد  املنا�شبة  وبهذه 
وزي����ر  ن���ه���ي���ان،  اآل  م����ب����ارك  ن���ه���ي���ان 
ال��ت�����ش��ام��ح رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 
لنخيل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة 
بالرعاية  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر 

الكرمية التي يوليها �شاحب ال�شمو 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
لهذا  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
امل���وؤمت���ر وه���ي ال��رع��اي��ة ال��ت��ي تعرب 
�شموه  ت�شجيع  ع��ن  ت��ع��ب��ري  اأ����ش���دق 
وتقديره  وال��ع��ل��م��اء  للعلم  ال��ك��ب��ري 
م�شرية  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ل�����دور 
الإمارات  بدولة  امل�شتدامة  التنمية 
���ش��م��وه بنخيل  اه���ت���م���ام  وك�����ذا ع���ن 
ميثل  مبا  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر 

قيماً اقت�شادية واجتماعية وتراثية 
هامة لها موقعها الفريد يف م�شرية 

التطور بالدولة.
كما اأن ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
اأياٍد بي�شاء على العلم  »حفظه اهلل« 
والتنمية  والبتكار  العلمي  والبحث 
امل�شتدامة ب�شكٍل عام حيث اإن �شموه 
اأوائ�����ل ال��ذي��ن اه��ت��م��وا بزراعة  م��ن 
النخيل واإنتاج التمور على م�شتوى 
زاي��د »رحمه  ال�شيخ  وراف���ق  ال��دول��ة 

الزراعية  ال��ن��ه�����ش��ة  م��وؤ���ش�����س  اهلل« 
و�شاحب الأيادي الكرمية يف زراعة 

النخيل واإنتاج التمور.
قائاًل  نهيان  ال�شيخ  معايل  وم�شى 
خليفة  جل��ائ��زة  العامة  الأم��ان��ة  اإن 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
ال�����زراع�����ي وب����رع����اي����ة ك����رمي����ة من 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
�شاحب  واه���ت���م���ام  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���د ب���ن زاي����د اآل 
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ودعم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة، حتر�س دائماً 
املجتمع  حتديات  مع  التفاعل  على 
ال��زراع��ي ب��دول��ة الإم����ارات والعامل 
و�شوًل  العلمية  والدرا�شة  بالبحث 
ال��ب��دائ��ل وط��رح اخليارات  لق���رتاح 
وت��ط��ب��ي��ق��اه��ا ع���ل���ى اأر��������س ال���واق���ع 
بالتعاون مع ال�شركاء يف تلك الدول 
وخري مثال على ذلك النجاح الذي 
حققته اجلائزة يف تنظيم مهرجان 

التمور امل�شرية ب�شيوة خالل ثالث 
����ش���ن���وات وم�����ا راف����ق����ه م����ن جتهيز 
احلكومي  التمور  م�شنع  وتطوير 
خا�شة  ب���������رادات  وب����ن����اء  ب�������ش���ي���وة، 
اجلديد  ال���وادي  مبحافظة  للتمور 
وحمافظة اجليزة بجمهورية م�شر 
الأول  ال��دويل  واملهرجان  العربية، 

للتمور ال�شودانية باخلرطوم.
واأ����ش���اف اإن ه���ذا امل���وؤمت���ر ال���دويل 
ال�شاد�س لنخيل التمر الذي تنظمه 
لنخيل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة 
مب�شاركٍة  الزراعي،  والبتكار  التمر 
اإقليمية وعاملية وا�شعة ُيعّد منوذجاً 
الذي  احلميد  النهج  لذلك  ممتازاً 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  ت��ت��ب��ّن��اه 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  وجامعة 
على  العلمية  امل��وؤمت��رات  تنظيم  يف 
يتناول  اأوًل  فهو  اخل�شو�س  وج��ه 
م��و���ش��وع��اً ي���ه���ّم اجل��م��ي��ع ل��ي�����س يف 
وحدها  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
باأ�شرها  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  ول��ك��ن 
العامل  يف  ب���ل  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  ويف 
اأجمع فقد َبرز حديثاً اهتماٌم كبري 
ب����زراع����ة و���ش��ن��اع��ة وجت������ارة نخيل 

ال��ت��م��ر وال��ت��م��ور مل���ا ل��ه��ا م���ن قيمة 
الغذائي  الأم��ن  معادلة  يف  م�شافة 

على م�شتوى العامل.
موؤمتر  اأي  انعقاد  اإن  معاليه  وق��ال 
�شنوات  اأرب��ع  كل  دوري  ب�شكل  عاملي 
هو  اإمن���ا  النحو  ه��ذا  على  متتالية 
ع��الم��ة اأك���ي���دة وب������ارزة ع��ل��ى مدى 
الأهمية التي يحظى بها مو�شوعه 
الإيقاع  على  وا���ش��ح  دل��ي��ل  اأن���ه  كما 
نف�شه  الوقت  يف  واملت�شارع  املتنا�شق 
يف  التقني  والتقدم  العلمي  للبحث 
جماله اإىل جانب اأنه يعك�س بو�شوح 
املوؤ�ش�شات واجلهات  حر�س خمتلف 
على  والدولية  والإقليمية  املحلية 
بل  ورع��اي��ت��ه  تنظيمه  يف  امل�����ش��ارك��ة 

واإجناحه.
م���وؤمت���ر هذا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اف 
املقايي�س  بكافة  يعُد منوذجياً  العام 
ملا يطرحه من بحوث ودرا���ش��ات يف 
و�شناعة  زراع�����ة  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف 
وجت���ارة النخيل وال��ت��م��ور وم��ن ثم 
فاإنه يّت�شم بال�شمول وعمق النظرة 
ح��ي��ث ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ط����رح جت���ارب 
وخربات جديدة ومتطورة من كافة 

اأن���ح���اء ال��ع��امل وه���و م��ا ُي��ع��ّد قيمة 
م�شافة. كذلك فاإن املوؤمتر الدويل 
ال�������ش���اد����س ل��ن��خ��ي��ل ال���ت���م���ر من�����وذٌج 
التنظيم  دق��ة  به من حيث  يحتذى 
التح�شري  ا�شتمّر  حيث  والإع�����داد 
له لأكرث من عام كما اأنه من حيث 
احل��ج��م م��ن اأك���رب امل���وؤمت���رات التي 
ال��ع��ام��ة جلائزة  الأم���ان���ة  ع��ق��دت��ه��ا 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
والبتكار الزراعي وجامعة الإمارات 

العربية املتحدة حتى الآن.
نهيان  ال�������ش���ي���خ  م����ع����ايل  واخ����ت����ت����م 
ت�شريحه قائاًل اإننا ناأمل اأن يحقق 
ه���ذا امل���وؤمت���ر ك��اف��ة الأه�����داف التي 
عند  ي��ك��ون  واأن  اأج��ل��ه��ا  م��ن  ينعقد 
رئي�س  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ظ��ن  ح�شن 
يعود  مب����ا  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه  ال����دول����ة 
ي�شيف  واأن  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
ر�شيدنا  اإىل  وال�����وف�����ري  ال���ك���ث���ري 
ال��ك��ب��ري م��ن امل��ع��ارف وال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
جمال النخيل والتمور على طريق 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  ال�شاملة  نه�شتنا 
ب��ال��وط��ن ورفاهية  الرت���ق���اء  دائ��م��اً 

املواطن.

•• ابوظبي - الفجر

ثانويات  طلبة  م��ن  م��واط��ن��اً   29 ق���دم 
والثانويات  التطبيقية  التكنولوجيا 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ملركز  التابعة  الفنية 
اأبوظبي  يف  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب 
م�شروعاً  ع�����ش��ر  اأح����د  اخل��ي��م��ة،  وراأ�������س 
قدم  حماية  جهاز  منها  ج��دي��داً،  علمياً 
مر�شى ال�شكري من البرت، ونظام منع 
اختناق الأطفال  يف املركبات، وامل�شابيح 
الذكية التي تعمل وفق حركة ال�شيارات 
يف الطرق، و اآلة تبديل العملة الورقية 
الذكية،  الأعمى  وع�شا  معدنية،  بعملة 
الثقيلة،  امل�����واد  ل��ن��ق��ل  الل���ي���ة  وال������ذراع 
وامل��راف��ق��ني على  ال�شائق  اج��ب��ار  ون��ظ��ام 
ا���ش��ت��خ��دام ح����زام الم�����ان، وغ��ريه��ا من 
اإ�شتعر�شها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  امل�����ش��روع��ات 
اأبوظبي التقني  الطلبة خالل »معر�س 
لفعاليات  امل�شاحب  املبتكرة«  للحلول 
التعليم  »اأ���ش��ب��وع  ال��راب��ع��ة م��ن  ال�����دورة 
ينظمها  التي  والإبتكار2018«  التقني 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
هزاع  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  واملهني، 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

اأب����وظ����ب����ي، خالل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم��������ارة 
ف���رباي���ر اجل����اري   12-6 م���ن  ال���ف���رتة 
توا�شلت  ال��دول��ة، حيث  اإم���ارات  بجميع 
التقني  اأب��وظ��ب��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف جم��م��ع 
باأبوظبي،  زاي����د  ب��ن  حم��م��د  م��دي��ن��ة  يف 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وث���ان���وي���ة 

واملدر�شة الفنية براأ�س اخليمة.
 وكان معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
امل���زروع���ي وزي���ر ال��ط��اق��ة وال�����ش��ن��اع��ة، و 
معايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد 
ال��ف��ال���ش��ي وزي���ر دول���ة ل�شوؤون  ب��ال��ه��ول 
املتقدمة،  وامل����ه����ارات  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  د���ش��ن��ا  ق���د 
اأبوظبي  يف  امل��ب��ت��ك��رة  ل��ل��ح��ل��ول  ال��ت��ق��ن��ي 
يك�شف  املعر�س  اأن  امل��رزوع��ي  ق��ال  حيث 
املواطن  للن�شئ  العالية  ال��ق��درات  ع��ن  
اأن  على  يوؤكد  والب���داع مما  البتكار  يف 
ابناء الدولة قادرون على �شنع امل�شتقبل 
باإذن اهلل، فيما قال الفال�شي اأن  الطلبة 
اأثبتو خالل املعر�س اأن البتكار يرتبط 
�شاهدنا  حيث  واملهني  التقني  بالتعليم 
التحديات  ي��واج��ه��ون   م��واط��ن��ني  طلبة 
وحتى  الفكرة  يف  ب��داي��ة  مبتكرة  بطرق 
م�����ش��روع��ات علمية  اإط�����ار  ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 

ج����دي����دة، ك��م��ا ك�����ش��ف امل���ع���ر����س ع���ن ان 
يقت�شر  ل  التقني  التعليم  الب��ت��ك��اريف 
على المور الفنية حيث قدم املواطنون 
ومتميزة  ع���دي���دة  اخ�����رى  م�������ش���روع���ات 
بداأ  ال��ذي  ري���ادة الع��م��ال  منها م�شروع 
درهم  خم�شمائة  بنحو  تقدر  مبيزانية 
وب���اجل���د والإج���ت���ه���اد والب���ت���ك���ار ينجح 
ال�شباب يف الو�شول اىل اأكرث من ع�شرة 
اإعالميا  ابتكارا  الطلبة  قدم  كما  الف، 
بفيديو يج�شد منا�شبة جمتمعية هامة 
وه����ي ي����وم ال�����ش��ه��ي��د مم���ا ي����دل ع��ل��ى ان 
البتكار يف الإمارات ي�شمل كل املجالت 
اإذ اأن املركز الول هو هدف كل مواطن 

وفق توجيهات القيادة الر�شيدة.
ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر 
والتدريب التقني واملهني اأن امل�شروعات 
خالل  امل��واط��ن��ني  الطلبة  قدمها  ال��ت��ي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  جن��اح  ت��وؤك��د  املعر�س 
يف متكني الرباعم الوطنية من الإبداع 
وال�شحية  الهند�شية  امل��ج��الت  كافة  يف 
الرهن  ال����وق����ت  يف  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  
وبالتاأكيد  والبعيد  القريب  وامل�شتقبل 
ال��راب��ع��ة، وهو  ال�شناعية  ال��ث��ورة  خ��الل 

الهدف الرئي�شي الذي اأكد عليه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ل��ي��ك��ون امل���واط���ن هو 
اأغ��ل��ى ث���روات ال��وط��ن خ��الل مرحلة ما 
ال��ن��ف��ط ويف ك��ل الأوق�����ات، حتقيقاً  ب��ع��د 
و�شعارنا«  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات 
�شبيلنا  ال��ت��ق��ن��ي:  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  الب��ت��ك��ار 

لقيادة الثورة ال�شناعية الرابعة ».
اأن  اىل  ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  ولفت 
ت�شع  الطلبة  نفذها  ال��ت��ي  امل�����ش��روع��ات 
امل�شكالت  م��ن  لكثري  الفعلية  احل��ل��ول 
والإقت�شادية،  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
داع���ي���ا ال�����ش��رك��ات ال���ك���ربى ل��ت��ب��ن��ي هذه 
الأف��ك��ار اجل��دي��دة واجل��دي��رة بالتطبيق 

الفوري.
عبداملنان  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  �شعادة  وق��ال 
التكنولوجيا  معهد  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��ور 
التقني  لأب��وظ��ب��ي  ال��ت��اب��ع  التطبيقية 
الطلبة  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل�������ش���روع���ات  اأن 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث��ان��وي��ة  يف 
واملدر�شة الفنية فرع الطالب يف مدينة 
ت��وؤك��د متيز  باأبوظبي،  زاي��د  ب��ن  حممد 
ثانويات  يف  بها  املعمول  املناهج  وجن��اح 

والثانويات  التطبيقية  التكنولوجيا 
قدموا  ال��ط��ل��ب��ة  اأن  اىل  لف��ت��ا  ال��ف��ن��ي��ة 
جهاز  منها  متميزة،  م�شروعات  خم�س 
حماية قدم مر�شى ال�شكري من البرت، 
حيث يت�شل اجلهاز عرب اأجهزة ا�شت�شعار 
ارتفعت  ف���اإذا  املري�س  ب��ح��ذاء  ب�شريحة 
درجة احلرارة والرطوبة، ير�شل اجلهاز 
تنبيه عرب البلوتوث اإىل هاتف املري�س 
لتخاذ الإج��راءات تاوقائية والعالجية 
درج��ات احلرارة  قيا�س  �شيتم  ال��الزم��ة. 
امل�شروع  وهذا  احل��ذاء،  داخل  والرطوبة 
وحماد  املن�شوري،  اأحمد  الطلبه  نفذه 
و�شميح  خ����الف،  وح���م���دان   ، امل���رزوق���ي 
امل�شكري، وعلي بن عمرو، وم�شروع  نظام 
اإ�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف التنظيف، 
للطلبة علي عبد ال�شالم اأحمد ال�شحي، 
را�ش�د  و  الطنيجي،  ح�شن  علي  وماجد 

ع�لي حمم�د ال�شويدي.
الدكتور  ق���ال  ال��ث��ال��ث  امل�����ش��روع  وح����ول 
امل�شتويات مينع  العور«هو نظام  متعدد 
املغلقة  ال�����ش��ي��ارة  يف  الأط���ف���ال  اخ��ت��ن��اق 
خا�شة  اإل��ك��رتون��ي��ة  تقنيات  با�شتخدام 
مثل )جي اإ�س اأم( و )جي بي اآر اإ�س( كما 
يت�شمن اآلية تكييف ديناميكية حرارية 

ب�شيطة، وهو من تنفيذ الطلبة عبداهلل 
ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د م��اج��د ال��ع��ل��ي، و 
ال��ك��ث��ريي، وعي�شى  ع��م��ر ي��زي��د حم��م��د 
���ش��امل ط��ال��ب ع��ب��داهلل امل��ع��م��ري، وعلي 

عبدالقادر عبداهلل العبيديل.
عبدالرحمن  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  وك�����ان 
ج���ا����ش���م احل����م����ادي م���دي���ر ع�����ام معهد 
قد  املهني،  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
للحلول  التقني  اأبوظبي  معر�س  تفقد 
اأن  ق��ال  حيث  اخليمة  راأ����س  يف  املبتكرة 
املعر�س ج�شد اأهمية التعليم والتدريب 
باملجتمع  ال��ن��ه��و���س  يف  وامل��ه��ن��ي  ال��ف��ن��ي 
والرتقاء مب�شتوى القطاعات ال�شناعية 
وه��ام يف  لكونه قطاع حيوي  وق��درات��ه��ا 
خمرجاته  ول��ك��ون  التعليمية  املنظومة 

تتواءم  ال��ت��ي  وال��ك��ف��اءة  ب��ال��ق��درة  تتمتع 
مع التطورات واملتطلبات احلديثة التي 
يفر�شها التقدم العلمي  والتي تن�شجم 
مع ثقافة البتكار وتتما�شى مع اخلطة 
وروؤية   2021 للدولة  الإ�شرتاتيجية 

اأبوظبي 2030.
عدد  اأن  احل����م����ادي  ال���دك���ت���ور  واأو�����ش����ح 
امل�شروعات التي قدمها الطلبة يف ثانوية 
التكنولوجيا التطبيقية واملدر�شة الفنية 
يف را�س اخليمة، يبلغ �شتة م�شاريع منها 
التي  الذكية  ال�شارع  م�شابيح  م�شروع 
ونفذه  ال�شيارات،  حركة  مع  على  تعمل 
الطلبه عبد الرحمن ال�شام�شي، ومو�شى 
ال�شحي،  و���ش��ي��ف  �شعيد،  وع��م��ر  اأح��م��د، 
للطلبه  الذكية  الأعمى  ع�شا  وم�شروع 

حممد الزعابي، ويا�شر احلمادي، ووليد 
النعيمي، وعمر اخلنبويل، وم�شروع اآلة 
معدنية  بعملة  الورقية  العملة  تبديل 
العامة،  والأم���اك���ن  ال��ت�����ش��وق  م��راك��ز  يف 
للطلبة عبد اهلل النعيمي، و �شعيد وليد، 
الأ�شياء  لنقل  الل��ي��ة  ال����ذراع  وم�����ش��روع 
عمر  واأح��م��د  ع��ل��ي،  ع��ب��داهلل  للطالبني 
الذكي لجبار  الأم���ان  ح��زام  وم�شروع   ،
حزام  ا�شتخدام  على  واملرافقني  ال�شائق 
ال�شام�شي،  ���ش��ي��ف  ل��ل��ط��ال��ب��ني  الم�����ان، 
و�شلطان النعيمي، وم�شروع نظام حجز 
اأثناء  واجل��ه��د  ال��وق��ت  لتوفري  امل��واق��ف 
الت�شوق  م��راك��ز  امل��واق��ف يف  ع��ن  البحث 
امل���زدح���م���ة ���ش��ي��ف ال��ط��ن��ي��ج��ي، حممد 

الزعابي، و �شامل الباين.

•• دبي -وام: 

اأجنزت بلدية دبي الأجزاء الرئي�شية للقمر ال�شناعي البيئي 
لإمارة دبي DMSAT1 الذي يعد من اأحدث الأجيال يف 
منظومات الأقمار ال�شناعية العاملية وهو ميثل خطوة هامة 

باجتاه ا�شت�شراف امل�شتقبل يف جمال الر�شد البيئي .
ومت النتهاء من ت�شنيع واختبار جميع الأجهزة الإلكرتونية 
امليكانيكي  الهيكل  على  تركيبها  �شيتم  التي  والكهربائية 
اأنظمة  اإجن���از  ا�شتكمال  على  العمل  ج���اري  ح��ني  يف  للقمر 
اختبار  من  النتهاء  و�شيتم  الرئي�شية  للكامريا  الت�شوير 
والتي   2018 فرباير  نهاية  يف  النهائية  الت�شوير  اأنظمة 
يف  العاملية  الت�شوير  اأنظمة  واأرق��ى  اأح��دث  فيها  �شي�شتخدم 

جمال الر�شد الف�شائي.
وقالت املهند�شة علياء الهرمودي مدير ادارة البيئة ببلدية 
دب���ي ان���ه ت��ت��م درا����ش���ة وت��ط��وي��ر الإم��ك��ان��ي��ات ال��ف��ن��ي��ة للقمر 

خالل  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  للم�شتجدات  وف��ق��ا  البيئي  ال�����ش��ن��اع��ي 
درا�شات واأبحاث تخ�ش�شية تراعي متطلبات الر�شد البيئي 
لإمارة دبي وتعمل على تعزيز املخرجات املتحققة من القمر 

.
واأو�شحت “ بالإ�شافة اإىل اإمكانات القمر ال�شناعي البيئي 
امل�شببة  الدفيئة  وال��غ��ازات  ال��ه��واء  ملوثات  ر�شد  جم��ال  يف 
لظاهرة التغري املناخي �شيتيح القمر حال و�شعه يف مداره 
على ارتفاع 650 كم من �شطح الأر�س وبدء عملية الت�شغيل 
واإر����ش���ال وا���ش��ت��الم ال��ب��ي��ان��ات ال��ف�����ش��ائ��ي��ة م��ن خ���الل املعدة 
الرئي�شية والثانوية للقمر ال�شناعي ر�شد الرتبة والغطاء 
النباتي يف الإمارة وكذلك ر�شد الغبار وملوثات الهواء فوق 
�شطح البحر بالإ�شافة اإىل املجالت الأ�شا�شية لعمل القمر 

التفا�شيل  ك��اف��ة  اأن  اىل  ال��ه��رم��ودي  واأ���ش��ارت  ال�شناعي”. 
يف  دوري���ة  ب�����ش��ورة  مناق�شتها  تتم  امل�����ش��روع  ب��اإجن��از  املتعلقة 
ترتاأ�شها  ال��ت��ي  الفنية  اللجنة  تعقدها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات 
البيئي لإمارة دبي  �شخ�شيا لإدارة م�شروع القمر ال�شناعي 
دبي ومركز  بلدية  الأع�شاء من كل من  وع�شوية عدد من 
حممد بن را�شد للف�شاء والذي ميثلون تخ�ش�شات خمتلفة 
ترتبط مبجالت العمل البيئي و�شناعة الأقمار ال�شناعية.

وقالت ان الدعم املتميز املقدم من قبل القيادة العليا وروح 
ومركز  دبي  بلدية  بني  الإيجابي  والتفاعل  امل�شرتك  العمل 
حممد بن را�شد للف�شاء اأثمر يف حتقيق هذا التقدم الوا�شح 
الذي  الجتماع  الفنية يف  اللجنة  ناق�شت  وقد   . امل�شروع  يف 
ع��ق��د م���وؤخ���را يف م��ق��ر ب��ل��دي��ة دب���ي ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 

البلدية ومركز حممد بن را�شد للف�شاء وامل�شاركات الدولية 
على  البيئي  ال�شناعي  القمر  مل�شروع  وال��رتوي��ج  للتعريف 

امل�شتوى املحلي والحتادي والدويل.
اأنه هناك العديد من امل�شاركات الدولية التي �شيتم  واأكدت 
من خاللها عر�س امل�شروع ومنها ما �شيجري هذا العام من 
موؤمترات تتعلق بالأقمار ال�شناعية و�شناعة الف�شاء يف كل 
من فرن�شا واملانيا علما باأن امل�شروع يحظى باهتمام خمتلف 
�شي�شهم  ك��ون��ه  وغ��ريه��ا  والتعليمية  احلكومية  القطاعات 
للمرة الأوىل على م�شتوى الدولة يف توفري بيانات ف�شائية 
�شت�شكل فر�شا واعدة  املناخي والتي  بالهواء والتغري  تتعلق 
لإجراءات  املثال  �شبيل  على  العليا  الدرا�شات  لطلبة  للغاية 
العلمي  ال��ر���ش��ي��د  م��ن  �شتعزز  ال��ت��ي  واأب��ح��اث��ه��م  درا���ش��ات��ه��م 

واملعريف يف جمال الر�شد الف�شائي البيئي.
امل�شروع  اأه�����داف  ي��ح��ق��ق  م�شبق  تخطيط  ���ش��م��ان  وب��ه��دف 
..اأكدت املهند�شة علياء الهرمودي انه جاري العمل حالياً مع 
للف�شاء على مراجعة  را�شد  املخت�شني يف مركز حممد بن 
واعتماد خيارات وبدائل جهة ومواقع اإطالق القمرال�شناعي 
البيئي والتي تتم مناق�شتها مع اأكرث من دولة منها رو�شيا 
اأف�شل  الأوروب��ي��ة وذل��ك لختيار  ال���دول  والهند وع��دد م��ن 

البدائل واحللول املتاحة لعملية الإطالق.
البيئي  ال�شناعي  القمر  با�شتخدام  ال��ر���ش��د  عملية  وت��ت��م 
ثالث حزم طيفية هي الزرقاء  خالل  من   DMSAT1
واحلمراء وحتت احلمراء كما اأن عملية الت�شنيع تتم وفقا 
املجال  ه��ذا  يف  العاملية  والتقنيات  امل��ع��اي��ري  واأح����دث  لأرق���ى 
وذلك من خالل التعاون الوثيق مع جهات عاملية رائ��دة يف 
جمال �شناعة الأقمار ال�شناعية منها مركز اأبحاث ف�شائية 

تابع جلامعة تورنتو الكندية.

بلدية دبي تنجز الأجزاء الرئي�شية لقمر دبي ال�شناعي البيئي 

تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 

رئي�س الدولة يرعى املوؤمتر الدويل ال�شاد�س لنخيل التمر 2018
نهيان بن مبارك: يف عام زايد 2018 نحن ن�صتلهم روؤية »زايد« رجل الزراعة واخلري امل�صتدام

م�صروعًا يف اأبوظبي وراأ�س اخليمة  11 يقدمون  طالبًا   29

وزيرا الطاقة والتعليم العايل ي�شيدان بابتكارات املواطنني خالل 
معر�س »اأبوظبي التقني« للحلول املبتكرة

غ�شنة بن  جمل�س  يف  احلكيمة” ندوة  القيادة  يف  فريد  منوذج  “زايد 
•• العني - الفجر

التي  ال��ن��دوة  يف  امل�شاركون  ا�شتعر�س 
اقيمت مبجل�س �شامل �شعيد بن غ�شنة 
زاخ����ر مبدينة  م��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ام��ري يف 

والقيادة  ال���زع���ام���ة  ���ش��ف��ات  ال���ع���ني، 
ال�شيا�شية  للمغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان ال نهيان وذلك مبنا�شبة “عام 
زايد “، بح�شور عدد من ال�شخ�شيات 

واأعيان القبائل واملواطنني.

العالمي  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  واأدار  ق��دم 
كانت  ث��م  املعمري،  يو�شف  الم��ارات��ي 
�شامل  ل��ل�����ش��ي��خ  ال���ب���داي���ة  م���داخ���ل���ة يف 
املجل�س  ع�����ش��و  رك����ا�����س  ب����ن  حم���م���د 
ال�شوء  فيها  �شلط   �شابقاً،  ال��وط��ن��ي 

مبختلف  املوؤ�ش�س  القائد  �شرية  على 
باإذن  له  املغفور  اأن  معترباً   درو�شها، 
ت�شري  وم���ن���ه���ج���اً  ن���ه���ج���اً  اأر�����ش����ى  اهلل 
عليه دول��ة الحت��اد الن. واأ���ش��اف بن 
ركا�س: » اإن التطور احلايل يف الدولة 
ه��و ن��ت��اج غ��ر���س زاي����د ال����ذي اأث��م��ر يف 
اأنواعها  خمتلف  على  احلياة  ميادين 
�شنوات  غ�����ش��ون  يف  دول��ت��ن��ا  ل��ت�����ش��ب��ح 
عدة يف م�شاف الدول املتقدمة يف كل 

املجالت ».
الرفاعي  ه��ا���ش��م  ال���دك���ت���ور  ق����دم  ث���م   
املن�شوري يف كلمتة ال�شفات القيادية 
التي جتمعت يف �شخ�شية ال�شيخ  زايد، 
لفتاً اىل ان عام 2018 “عام زايد” 
م��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة ه��ام��ة ن��ح��ت��ف��ي بها   
مباآثر “زايد اخلري” وجميل اأف�شاله، 
الراحل  ال���ق���ائ���د  اأن   “ اإىل  م�������ش���رياً 
على   حكمه  يف  انتهح   ،“ اهلل  “رحمه 
نهج ال�شورى ون�شج خيوط الثقة بني 
ر�شخ لدى  وبالتايل  وال�شعب،  القيادة 
والواجبات  احل��ق��وق  مفهوم  امل��واط��ن 
فكان  اجلميع،   وكرمه  بعدله  و�شمل 

والإرادة  ب��احل��زم  متيز  ال���ذي  ال��ق��ائ��د 
والت�شميم ».  من جهته حتدث ال�شيخ 
ال��ع��ام��ري ع�شو  ح��م  ب��ن  �شامل  م�شلم 
ظبي   اب��و  لم��ارة  ال�شت�شاري  املجل�س 
ف���راأى ان ع��ام زاي��د ه��و م��ب��ادرة توؤكد 
حر�س قيادتنا الر�شيدة على احلفاظ 
وال�شري على مبادىء املوؤ�ش�س الراحل. 
بن  �شعيد  �شامل  املجل�س  �شاحب  اأم��ا 

اأح��د مرافقني  وهو  العامري   غ�شنة 
فاأكد  الأول،  الرعيل  زاي��د من  ال�شيخ 
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وروؤي�����ة  ف��ك��ر  اأن   «
اآل نهيان، طيب اهلل  زاي��د بن �شلطان 
وم�شرية  نهج  يف  اليوم  تتج�شد  ث��راه، 
 ،« الر�شيدة للبالد  احلكومة والقيادة 
لف��ت��اً  » اأن اأب��ن��اء الإم���ارات يفتخرون 
ب��اأن اهلل وه��ب لهم زاي��د اخل��ري قائداً 

ال�شالبة  يف  ف��ج��اد  ال���زم���ان،  ه���ذا  يف 
والقيادة واحلكمة »

�شامل  امل����ح����ا�����ش����رة   يف  حت������دث  ك���م���ا 
ب��ال��وت��ي��ة وع���ب���داهلل ���ش��امل ب���ن ن�شرة 
ن��ع��ي��ف و�شعيد  ب���ن  وحم��م��د ع���ب���داهلل 
بالوتية  و �شهيل  العامري، وعدد من 
ال�شخ�شيات  واملواطنني معتربين  اأن 
ال�شيخ زايد، طيب اهلل ثراه، ا�شت�شرف 

�شعبه،  لإ����ش���ع���اد  الم�������ارات  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
واأوجد ل�شعبه ودولته كياناً واحرتاماً 
يف حمتلف انحاء العامل، وهذا مل يكن 
ليتحقق لول حكمة زايد  الذي �شيبقى 
قدوة لكل مواطن اإماراتي والوفاء له 
والعمل  مبادئه  باتباع  يكون  اأن  يجب 
التي  واخلريية  الن�شانية  قيمه  وفق 

ر�شخها.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

للرتاث  العربي  امللتقى  اأع��م��ال  يف  امل�����ش��ارك��ون  اأ���ش��اد 
بدور  م���وؤخ���را  ال�����ش��ارق��ة  ا�شت�شافته  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
يف  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي ودع���م امل�شروعات  ال����رتاث  ح��ف��ظ 
لتحقيق  الثقايف  امل���وروث  ب�شون  املتعلقة  وال��ربام��ج 

التنمية امل�شتدامة.
وثمن اخلرباء واأ�شحاب الخت�شا�س من الباحثني 
“ ايكروم  اأعمال امللتقى - الذي نظمه  امل�شاركني يف 
– ال�شارقة “ جهود اإمارة ال�شارقة يف اإحياء الرتاث 
الإمارة  وم�شروعات  فعاليات  اإىل  م�شريين  الثقايف 
الثقايف  ال��رتاث  باأهمية  الوعي  ن�شر  ت�شتهدف  التي 
الأجداد  مب��وروث  احلا�شر  اأجيال  ارتباط  وتر�شيخ 

املادي والثقايف.
الثقايف  للرتاث  العربي  امللتقى  اأن  اخل��رباء  واأو�شح 
اأك���رث من  ال���ذي �شهد م�����ش��ارك��ة  ن��وع��ه -  الأول م��ن 
ن��اق�����س ال��ع��دي��د من   - ال��ع��امل  ح���ول  خ��ب��ريا   150
الق�شايا التي تهدد املوروث الثقايف للمنطقة وو�شع 
احل��ل��ول والآل���ي���ات ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ح��ف��ظ ال���رتاث 

باأهميته  املجتمعات  ل���دى  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز  ال��ث��ق��ايف 
ون�شر مفاهيمه. واعترب امل�شاركون اأن امللتقى - الذي 
 - “ تراثنا  م�شتقبل   .. “ املعرفة  �شعار  اأق��ي��م حت��ت 
تهديدات  الثقايف من  ال��رتاث  له  يتعر�س  ملا  تطرق 
كبرية خا�شة يف الدول التي تعاين من عدم ا�شتقرار 
ومناق�شة  ال��واق��ع  ���ش��ورة  نقل  يف  �شاهم  و���ش��راع��ات 
الأف���ك���ار والآل���ي���ات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا احل��ف��اظ على 

الرتاث الثقايف ودرء اأخطاره.
واأك��دت الأم��رية وج��دان بنت ف��واز الها�شمي رئي�شة 
اجلمعية امللكية للفنون يف اململكة الأردنية الها�شمية 
اأ�شحاب  ا�شتقطاب  من  متكن  ال��ذي  امللتقى  اأهمية 
الخت�شا�س من خمتلف دول العامل يف مكان واحد 
كل  مراعاة  وكيفية  الثقايف  ال��رتاث  ق�شايا  ملناق�شة 
وعدم  م��وروث��ه��ا  حل��م��اي��ة  خل�شو�شيتها  وف��ق��ا  ب��ل��د 
امل�شا�س به واإع��ادة ال�شياغة مبا يتنا�شب مع الزمان 
واملكان . من جانبه تقدم الدكتور زكي اأ�شالن مدير 
الوطن  يف  الثقايف  ال���رتاث  حلفظ  الإقليمي  امل��رك��ز 
والعرفان  “ بال�شكر  – ال�شارقة  “ اي��ك��روم  العربي 
ال�شخي  دعمه  على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 

ورعايته للملتقى.
لتطوير  اطارا  �شت�شكل  املخرجات  اإن  اأ�شالن:  وقال 

�شيا�شات حفظ الرتاث يف العامل العربي والتي �شيتم 
عر�شها والتن�شيق لها من خالل وزارات الثقافة يف 

الدول العربية.
واأكد حر�س امللتقى على ترجمة طروحاته ومناق�شاته 
اإىل  و���ش��ول  للتنفيذ  قابلة  ف��وري��ة  عمل  ب��رام��ج  اإىل 
حتقيق الأه��داف الرامية اإىل تعزيز الوعي بحماية 
ما  ودرء  مفاهيمه  ون�شر  ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق��ايف  امل����وروث 

يتعر�س له من اأخطار وتهديدات.
امللتقى من  “ اإن  – ال�شارقة  “ ايكروم  وق��ال مدير 
ال��ب��اح��ث��ني واخل���رباء  ال��ت��وا���ش��ل امل�شتمر م��ع  خ���الل 
عربية  عمل  منظومة  ي�شكل  اأع��م��ال��ه  يف  امل�شاركني 
التي  والتطبيقات  الأبحاث  ملتابعة  م�شرتكة  وعاملية 
ترتجم ر�شالته واأهدافه وت�شاهم يف �شيانة الرتاث 
ن�����ش��ر خمرجات  ���ش��ي��ج��ري  ان���ه  اإىل  ال��ث��ق��ايف م�����ش��ريا 

واأبحاث امللتقى لتعميم فائدته وتوثيقها.
وتقدم ا�شالن بال�شكر ملعايل نورة بنت حممد الكعبي 
ولدعمها  حل�شورها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة 
ودع���م دول���ة الإم�����ارات لأع��م��ال امل��رك��ز ال��ه��ادف��ة اىل 
النهو�س بحماية الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية. 
من جانبه اأعرب اخلبري والباحث يف الرتاث الفكري 
�شكره  بالغ  عن  احل�شن  يو�شف  الدكتور  الإم��ارات��ي 

يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  جلهود  وتقديره 
تر�شيخ قيم الرتاث الثقايف .

امللتقى  لأع��م��ال  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  باحت�شان  واأ����ش���اد 
تنويريا يف  م��رك��زا  كونها  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��رتاث  ال��ع��رب��ي 
والتدريب  ون�شره  ال��رتاث  وحفظ  و�شيانة  الثقافة 
عليه مما يعزز من اأهميته ويعك�س جدية طروحاته 

واأهدافه.
امللتقى  ناق�شها  التي  احل��وارات  اأهمية  واأك��د احل�شن 
مبا فيها الرتاث الفكري العربي وكيفية التعامل مع 
الرتاث نقدا وتطويرا ومقارباته يف الع�شر احلديث 
وم���ا ت��واج��ه��ه ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خم��اط��ر تهدد 

وجودها وحا�شرها وم�شتقبلها.
ال��ع��دي��د من  يكمل  ال���ذي  امللتقى  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املتحدة بهدف تعزيز التقارب بني الثقافات وحتقيق 

ال�شلم املجتمعي والنفتاح واحلوار مع الآخر.
م��ن جهته اأك���د ال��ب��اح��ث وال��ك��ات��ب ح�شن اوري���د من 
الباحثني  جمع  ال��ذي  امللتقى  ر�شالة  اأهمية  امل��غ��رب 
والثقايف  امل������ادي  ال������رتاث  ق�����ش��اي��ا  يف  وامل��خ��ت�����ش��ني 
روحا  اعتربه  ال��ذي  ال��رتاث  باأهمية  الوعي  لتعزيز 
يون�س  حممد  الدكتور  ويجد  للم�شتقبل.  ونربا�شا 

امللتقى  اأهمية  الي�شي�شكو  منظمة  يف  ال��رتاث  خبري 
اجلهات  وخمتلف  املوؤ�ش�شات  بني  التعاون  تعزيز  يف 
ال��دول��ي��ة وت�����ش��اف��ر ج��ه��ود امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة نحو 
يعانيه  مل��ا  وحمايته  الثقايف  ب��ال��رتاث  ال��وع��ي  تعزيز 
باأهميته  ال��ت��وع��ي��ة  ق�����ش��ور يف  ال��ث��ق��ايف م��ن  ال����رتاث 
واملتخ�ش�شني.  اخلرباء  من  احل�شور  بزخم  م�شيدا 
املوؤ�ش�شة  املديرة  جم��ذوب  راوي��ة  الدكتورة  واعتربت 
وترميم  �شيانة  يف  املتخ�ش�س  العايل  التعليم  ملركز 
املعامل الأثرية يف بريوت اأن امللتقى �شاهم يف توحيد 
العرب على اأهمية تراثهم .. معربة عن بالغ تقديرها 
امللتقى  لتنظيم  -ال�شارقة  ال�شارقة وليكروم  لإمارة 
الذي اعتربته على درجة كبرية من الأهمية ملناق�شة 

واحدة من اأهم ق�شايا املنطقة.
ول��ف��ت��ت ال��ب��اح��ث��ة يف ع��ل��م الآث�����ار ال��دك��ت��ورة �شامية 
قادرين من اجلزائر اإىل اأن امللتقى �شكل نقطة التقاء 
العامل لإلقاء نظرة عامة  الباحثني من جميع دول 
حول كيفية حماية الرتاث الثقايف و�شاهم يف تعزيز 

التوا�شل امل�شتمر فيما بينهم.
اأم����ا ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�����ش��ن ع��ب��د احل���اف���ظ املدير 
الأكادميي يف معهد ال�شارقة للرتاث فاأكد اأن امللتقى 
اأهميته  له  نوعه  من  الأول  الثقايف  للرتاث  العربي 

املنطقة  يف  الثقايف  ال��رتاث  له  يتعر�س  ما  �شوء  يف 
طرح  من  ومتكن  الكبرية  والتهديدات  املخاطر  من 
الثقايف  ال���رتاث  ق�شايا  مبختلف  املتعلقة  الأ�شئلة 

وتقدمي اإجابات �شافية.
وطالب الدكتور حممد خري الرفاعي اأحد امل�شاركني 
م�شابهة  وفعاليات  ملتقيات  بعقد  امللتقى  اأعمال  يف 
اأن���ح���اء ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ن��ظ��را لأهمية  يف خم��ت��ل��ف 
املو�شوعات املطروحة ملا يتعر�س له الرتاث العربي 

امل�شرتك وهويته من اأخطار.
ال��ذي عقد  الثقايف  العربي للرتاث  امللتقى  اإن  وق��ال 
التي  الأخطار  اإدراك  اأهميته يف  له  املنا�شب  يف وقته 
يتعر�س لها الرتاث الثقايف يف املنطقة من هجمة ل 
ال��ذي يعرب عن  تراثها  ت�شتهدف تدمري  لها  �شابقة 
املحاولت  اإىل  م�شريا   .. احل�شارية  ج��ذوره��ا  عمق 
الهوية  ت�شويه  ت�شتهدف  التي  امل��ت��ع��ددة  والأن�شطة 

الثقافية والت�شكيك يف النتماء.
اإىل  اجلزائر  نورية حمامدي من  الدكتورة  ونوهت 
خا�شة  واخل��رباء  للباحثني  فر�شة  �شكل  امللتقى  اأن 
النخب من املتخ�ش�شني يف الرتاث للتعلم وا�شتنباط 
التي  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  وال�شكاليات  النتائج 

اعتربتها حمط اأنظار اخلرباء.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأك����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي اأنها 
اإ�شدار  “اأمتتة”  م�شروع  اأجن���زت 
ت�����ش��ري��ح حت��م��ي��ل و ت��ن��زي��ل امل����واد 
الرتابية ، م�شرية اأن هذه العملية 
ل ت�شتغرق �شوى 48 �شاعة فقط.

ه��ذه اخلطوة  اأن  البلدية  واأ���ش��ارت 
جت�������ش���د م�������دى اه�����ت�����م�����ام دائ�������رة 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اأبوظبي مب�شروع  – بلدية مدينة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، والن��ت��ق��ال اإىل 
اخل�����دم�����ات الإل����ك����رتون����ي����ة وف���ق���اً 
نابعة  ووا�شحة  مدرو�شة  ملنهجية 
الر�شيدة  حكومتنا  توجيهات  من 

وروؤي����ة اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ط��وي��ري��ة، كما 
تعرب اخلدمة اجلديدة عن ال�شعي 
امل�شتمر نحو حت�شني اخلدمات مبا 
وتطلعات  م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع  ي��ت��واف��ق 
املتعاملني و�شول اإىل اأعلى م�شتوى 
املجتمع  ق��ب��ل  م���ن  ال���ع���ام  ال��ر���ش��ا 
وتقع  ال�شرتاتيجيني،  وال�شركاء 
هذه اخلدمة �شمن اإطار مبادرات 
البلدية الهادفة لإ�شعاد املتعاملني.  
واأو�شحت البلدية اأن خدمة اإ�شدار 
ت�شاريح حتميل املواد الرتابية من 
املحاجر الرتابية املعتمدة، وخدمة 
وتنزيل  حتميل  اإ�شدار ت�شاريح 
امل�شاريع  م���ن  احل��ف��ر  ن����اجت  م����واد 
املختلفة اىل الأماكن التي حتددها 

البلدية تتم بكل �شهولة وي�شر من 
عن  طلبه  املتعامل  ت��ق��دمي  خ��الل 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��ن��اف��ذ  ط��ري��ق 
مرفقاً بامل�شتندات املطلوبة، ويقوم 
الرتابية  الأع����م����ال  ع��م��ل  ف���ري���ق 
واإ�شدار  ال��ط��ل��ب  ب��درا���ش��ة  ب����دوره 
على  وحتميله  املطلوب  الت�شريح 
با�شتالمه  امل��ق��اول  ليقوم  ال��ن��ظ��ام 
م���ن م��ن��اف��ذ خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
48 �شاعة من وقت  اأق�شاه  موعد 
تقدميه الطلب ويتم ار�شال ر�شالة 
اأو  املعاملة  بقبول  للمقاول  ن�شية 
رف�شها مع ذكر اأ�شباب الرف�س اإن 

وجدت.
بلدية  ت��دع��و  الإط����ار  ه��ذا  و�شمن 

م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي امل��ت��ع��ام��ل��ني اإىل 
يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ا�شتثمار 
ف��ري��ق عمل الأع��م��ال ال��رتاب��ي��ة يف 
واأ�شول  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع 

البلدية وت�شمل ما يلي: 
املقاولني  اإىل  ت�����ش��اري��ح  اإ�����ش����دار 
ل��ت��ح��م��ي��ل امل���������واد ال����رتاب����ي����ة من 

املحاجر املعتمدة لدى البلدية .
املقاولني  اإىل  ت�����ش��اري��ح  اإ�����ش����دار 
لتحميل وتنزيل مواد ناجت احلفر 
من امل�شاريع املختلفة اإىل الأماكن 

التي حتددها البلدية .
الذمة  ب������راءات  ����ش���ه���ادات  اإ�����ش����دار 
املقاولني  اإىل  ال��رتاب��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
ال����الزم����ة ل����ش���ت���ك���م���ال اإج��������راءات 

�شهادات  واإ���ش��دار  امل�شاريع  ت�شليم 
اإمتام املباين .

الأرا�شي  ت�����ش��وي��ة  و  دف����ان  تنفيذ 
ال�شكنية الغري املبنية.

العزب  ت�����ش��وي��ة  و  دف������ان  ت��ن��ف��ي��ذ   
امل�شتحدثة.

ت��ن��ف��ي��ذ دف������ان و ت�����ش��وي��ة امل������زارع 
اجلديدة.

الأرا�شي  ت�����ش��وي��ة  و  دف����ان  تنفيذ 
ال�شناعية و التجارية وال�شتثمارية 
اجلديدة ومزارع الدواجن والبقار 

وال�شرتاحات البحرية.
الرتابية  ال��ط��رق  و�شيانة  تنفيذ 
العمرانية  امل��ن��اط��ق  اإىل  امل����وؤدي����ة 
ا�شفلتية  التي ل يوجد فيها طرق 

وكذلك الطرق الرتابية املوؤدية اإىل 
ال��ع��زب وامل����زارع  يف جميع املناطق  

بلدية  اخت�شا�شات  �شمن  الواقعة 
اأعمال  تنفيذ  اأب���وظ���ب���ي.   م��دي��ن��ة 

املائية  امل�شتنقعات  و  ال�شبخات  ردم 
واملناطق املنخف�شة .

•• دبي-وام:

ناق�س الفريق التنفيذي ملوؤ�شرات الإ�شكان بالدولة - الذي 
ت�شرف عليه وزارة تطوير البنية التحتية خالل اجتماعه 
املالكني مل�شكن”  “ن�شبة املواطنني  الثامن بدبي - موؤ�شر 
دعم  اأو  م�شكن  على  امل��واط��ن��ني  ح�شول  “زمن  وم��وؤ���ش��ر 

�شكني » .
را�شد  بن  ال��ذي عقد مبوؤ�ش�شة حممد   - الجتماع  تراأ�س 
لالإ�شكان -�شعادة املهند�س ح�شن حممد جمعة املن�شوري 
م�شوؤويل  بح�شور  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  وك��ي��ل 
التنفيذي  الفريق  واأع�شاء  الدولة  يف  ال�شكانية  اجلهات 

للتناف�شية  الحت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ن 
والح�شاء واجلهات املعنية بالدولة.

واأك�������د امل���ه���ن���د����س ح�����ش��ن حم���م���د ج��م��ع��ة امل���ن�������ش���وري اأن 
الجتماعات الدورية للفريق التنفيذي ملوؤ�شرات الإ�شكان 
تاأتي جت�شيدا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل “ بت�شكيل الفرق التنفيذية لالأجندة 
الوطنية 2021 بهدف و�شع خطط عمل وطنية متكاملة 

ت�شمن حتقيق م�شتهدفات 2021.
خمتلف  مع  بالتعاون  امل�شرتك  العمل  اأهمية  اإىل  ولفت 
م�شتهدفات  لتحقيق  الإ�شكان  قطاع  يف  واملعنني  ال�شركاء 

ت��ع��زي��ز م��وؤ���ش��رات الإ�شكان  ال��وط��ن��ي يف جم���ال  الأج���ن���دة 
اإن  وحت��ق��ي��ق ال�����ش��ع��ادة مل��واط��ن��ي دول���ة الم�����ارات مو�شحا 
لتوفري  الدولة  �شيا�شة  الأولوية يف  الإ�شكان يحتل  قطاع 
احتياجات املواطنني من ال�شكن بتمليكهم وحدات ع�شرية 
العمرانية  الت�شاميم  حيث  من  املحلية  وبيئتهم  تتالءم 
والرفاهية  وال�شتقرار  الكرمية  احلياة  لهم  يوفر  ومب��ا 

الجتماعية وامل�شتقبل الآمن.
كما مت خالل الجتماع الذي ترتاأ�شه وزارة تطوير البنية 
بجائزة  لالإ�شكان  ابوظبي  هيئة  بفوز  الحتفاء  التحتية 
اأف�شل خدمة  املتميز عن فئة  ل��الأداء احلكومي  اأبو ظبي 

حكومية م�شرتكة. 

تنفيذي موؤ�شرات الإ�شكان بالدولة يعقد اجتماعه بدبي 

خب��راء يثمن��ون جه��ود ح�اك��م ال�ش�ارق��ة يف حف�ظ الت��راث الع��رب���ي والعامل�����ي

بلدية مدينة اأبوظبي: 48 �شاعة لإ�شدار ت�شريح حتميل وتنزيل املواد الرتابية اإلكرتونيا

ال�شريفي يوؤكد اأهمية القراءة لتنمية القدرات.. ويوقع ميثاق »رجل الأمن القارئ«

دعمًا لريادة دولة الإمارات يف ال�صباق العاملي نحو ا�صتك�صاف الف�صاء

مركز “حممد بن را�شد لأبحاث امل�شتقبل” يطلق التحدي العاملي الأول من نوعه ل�شتيطان الف�شاء
خلفان بلهول: حتفيز العلماء واملتخ�ص�صني وتوفري البيئة املالئمة لهم للو�صول اإىل الأفكار الغري التقليدية

من�صة عاملية لدعم الأبحاث واإيجاد م�صادر متويل حللول اآمنة تدعم ا�صتيطان الف�صاء
جوائز مالية ت�صل اإىل مليوين درهم اإماراتي لالأفكار وامل�صاريع املتميزة 

»اجلنادرية« مهرجان  يف  للدولة  الرتاثي  املوروث  تربز  فعالية   40

•• اأبوظبي-وام:

عام  م��دي��ر  ال�شريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
�شرطة اأبوظبي حر�س القيادة ال�شرطية على مواكبة 
التوجه العام حلكومة الإمارات يف تعزيز ال�شرتاتيجية 
الوطنية للقراءة بهدف ت�شجيع املنت�شبني على تعميق 
الفكرية  ال���ق���درات  لتنمية  كو�شيلة  ال���ق���راءة  ث��ق��اف��ة 
واللغوية. واأ�شار �شعادته - خالل ح�شوره حلقة ع�شف 
اأبوظبي  القراءة ب�شرطة  ذهني للقراءة نظمتها جلنة 
لأبواب  مفتاح  هي  ال��ق��راءة  ب��اأن  القناعة  اأهمية  اإىل   -
العلوم واملعارف التي حتتاجها ال�شعوب ملواكبة التقدم 
اأبناء  وتطوير  تعليم  يف  وال�شتثمار  وامل��ع��ريف  العلمي 
تغذي  التي  واملطالعة  ال��ق��راءة  ح��ب  برت�شيخ  ال��وط��ن 

ت��ق��ام فعالية ع�شف  اأن���ه  اإىل  .. لف��ت��ا  وال��ع��ق��ل  ال���روح 
ذهني اأخرى بالتزامن مع هذه احللقة لنزلء املن�شاآت 
العقابية والإ�شالحية. من جهته اأو�شح العميد ثاين 
اللجنة  رئي�س  التدريب  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  بطي 
اأن احل��ل��ق��ة تاأتي  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة  ل��ل��ق��راءة  ال��ف��ن��ي��ة 
 465 مب�شاركة  اللجنة  نفذته  ل�شتبيان  ا�شتكمال 
القراءة  اأهمية  على  للتعرف  املنت�شبني  م��ن  عن�شرا 
وتبني  امل��ق��روءة  الكتب  ونوعية  لها  الأوق���ات  واأف�شل 

املقرتحات واملبادرات التي حتقق النجاح للمبادرة.
وكيفية  اأهمية  ح��ول  نقا�شية  ور����س  احللقة  ت�شمنت 
القراءة والطرق املحفزة لها واآليات مقرتحة للت�شجيع 
على القراءة واحلث على امل�شاركة يف فعاليات القراءة 

وخمتربات القراءات البتكارية.

فندق  ح��دائ��ق  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي   - الفعالية  ���ش��ارك يف 
واملديريات  ال��ق��ط��اع��ات  م�����دراء   - اأب���وظ���ب���ي  وي�����ش��نت 
وال�شباط  واخل�����رباء  ال��ب��اح��ث��ني  ب��ج��ان��ب  والإدارات 
والدكتورة  املاج�شتري  على  احلا�شلني  من  واملدنيني 
وال��ع��ام��ل��ني م��ن ف��ئ��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ومم���ن لديهم 
م��وه��ب��ة ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة. ويف خ��ت��ام احل��ل��ق��ة وقع 
“ميثاق رجل الأمن  اأبوظبي  �شعادة مدير عام �شرطة 
جمموعة  ويتبنى  القراءة  ثقافة  يعزز  القارئ” الذي 
والكتاب  املوؤلفني  وت�شجيع  لها  الهادفة  املمار�شات  من 
وا�شتثمار التكنولوجيا احلديثة والبتكار لتعزيز قيمة 
الوا�شعة  بامل�شاركة  �شعادته  ع��ن  اأع���رب  حيث  ال��ق��راءة 
التي  بالأفكار واملقرتحات  واإعجابه  واملثمرة للح�شور 

طرحها امل�شاركني لتبني ودرا�شة املفيد منها.

•• دبي-الفجر: 

لأبحاث  را�شد  بن  حممد  مركز  اأعلن 
املبتكرة  امل����ب����ادرات  اإح�����دى  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
عن  ال���ي���وم  للم�شتقبل  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
را�شد  ب����ن  اإط��������الق حت�����دي )حم����م����د 
نوعه  م��ن  الأول  الف�شاء(  ل�شتيطان 
اإىل  يهدف  ال��ذي  العامل  م�شتوى  على 
ت��وف��ري م��ن�����ش��ة ع��امل��ي��ة ت�����ش��ه��م يف دعم 
م�شادر  واإي��ج��اد  املتخ�ش�شة،  الأب��ح��اث 
التمويل لها مبا يعزز التو�شل اإىل اأفكار 
جمتمعات  تاأ�شي�س  تدعم  اآمنه  وحلول 
لعي�س  �شاحلة  تكون  متكاملة  ب�شرية 
الإن�����ش��ان يف ال��ف�����ش��اء. وج���اء الإع���الن 
“منتدى  خ��الل  التحدي  اإط���الق  ع��ن 
القمة  اأعمال  �شمن  الف�شاء  ا�شتيطان 
العاملية للحكومات يف دورتها ال�شاد�شة، 
نتائج  لتكري�س  امل��رك��ز  �شعي  اإط���ار  ويف 
الأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة وت�����ش��خ��ري اأح����دث 
املتطورة  التكنولوجيا  اإليه  ماتو�شلت 
خدمة لتوجهات دولة الإم��ارات ودعماً 
مل�شاريعها امل�شتقبلية الطموحة الهادفة 
يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء اخلارجي، 
 ،”2117 امل��ري��خ  “م�شروع  فيها  مب��ا 
العلمية”،  امل��ري��خ  “مدينة  وم�����ش��روع  
الإمارات  “مئوية  روؤي��ة  اإىل  بالإ�شافة 

.«  2071
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ���ش��ع��ادة خلفان 
ملوؤ�ش�شة دبي  التنفيذي  الرئي�س  بلهول 
بف�شل  الإم�����ارات  “دولة  للم�شتقبل: 
وروؤيتها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
امل�شتقبلية الطموحة هي ال�شباقة الآن 
والذي  ال��ف�����ش��اء  ا�شتك�شاف  جم���ال  يف 
تعترب الإبحاث العلمية ركيزة اأ�شا�شية 
وم��ه��م��ة ف��ي��ه م��ن ���ش��اأن��ه��ا امل�����ش��اه��م��ة يف 
ت�شريع وترية التقدم نحو الف�شاء، مبا 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  م��ع  يتما�شى 
2071 يف  الإم�������ارات  ل���روؤي���ة م��ئ��وي��ة 

هذا ال�شاأن. وحتدي “حممد بن را�شد 
الدعم  تقدمي  للف�شاء”هدفه  العاملي 
امل��ب��دع��ة، و�شياغة  ال��ع��ق��ول  لأ���ش��ح��اب 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  ج����دي����دة  م��ف��اه��ي��م 
على  العلمية  الأب��ح��اث  اآليات  وت�شريع 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، وذل�����ك م���ن حتفيز 
البيئة  وتوفري  واملتخ�ش�شني  العلماء 

غري  اأفكار  اإىل  للو�شول  لهم  املالئمة 
تدفع  مبتكرة  وت�شاميم  التقليدية، 
عجلة �شعينا نحو بناء جتمعات ب�شرية 
مبجهودات  اخل�����ارج�����ي  ال���ف�������ش���اء  يف 
الكوادر  وم���ه���ارات  وق�����درات  وخ�����ربات 

الإماراتية والعاملية.« 
 �صهر واحد للت�صجيل 

را����ش���د  ب����ن  “حممد  و���ش��ي�����ش��ت��ق��ط��ب 
العقول  اأ���ش��ح��اب  للف�شاء”  ال��ع��امل��ي 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جمالت  وال��ع��ل��م��اء 
الأب������ح������اث ال���ع���ل���م���ي���ة والب����ت����ك����ار من 
دول  خمتلف  يف  التخ�ش�شات  جميع 
الراغبني  ب��اإم��ك��ان  و���ش��ي��ك��ون  ال���ع���امل، 
الت�شجيل  ب���ال���ت���ح���دي  امل�������ش���ارك���ة  يف 
www. الإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  ع����رب 

 ،mbrspacechallenge.ae
10 فرباير اجلاي  اإب��ت��داءاً من  وذل��ك 

وملدة �شهر واحد. 
 ثالث فئات رئي�صية

وي�����ش��ت��م��ل ال��ت��ح��دي ع��ل��ى ث���الث فئات 
الف�شاء،  ا���ش��ت��ي��ط��ان  وه����ي  رئ��ي�����ش��ي��ة، 
علوم بيئة وتكوين الأر���س، واحلوكمة 
وال���ت�������ش���ري���ع���ات، ح���ي���ث ����ش���ت���وؤدي هذه 
ت���ق���دمي ح���ل���ول ومن����اذج  اإىل  امل����راح����ل 
والعمل  العي�س  امكانية  حتقق  اأع��م��ال 

على �شطح القمر واملريخ.
اخلا�شة  الأبحاث  التحدي  وي�شتهدف 
الف�شاء  وا�شتيطان  الف�شاء  بتقنيات 
وا�شتك�شاف خمتلف جوانب  اخلارجي، 
احلياة الب�شرية فيه، حيث يتعني على 
امل�شاركني يف فئة “ا�شتيطان الف�شاء”  
اختيار  يت�شمن  �شامل  مقرتح  اإع���داد 
لإن�شاء  مف�شلة  وخطة  املنا�شب،  املكان 
جت��م��ع��ات جم���ه���زة ل���ش��ت��ي��ع��اب 100 
ت�شاميم  تقدمي  ع��ن   ناهيك  �شخ�س، 
البتكارات  وحت���دي���د  ال��ب��ن��اء  واآل����ي����ات 
والروبوتات التي �شيتم ال�شتفادة منها 
لو�شع اأنظمة الطاقة والتربيد و�شبكة 
نظم  اق������رتاح  اإىل  ب���ال����ش���اف���ة  امل����ي����اه، 
الحتياجات  تلبية  تدعم  وتكنولوجيا 
يف  مبا  الب�شرية  والبيئية  البيولوجية 
ذل��ك ال���ش��ت��ف��ادة م��ن  ال��غ��الف اجلوي 
واإدارة  وامل����ي����اه،  الأك�����ش��ج��ني  ل��ت��ول��ي��د 
النفايات، واملرافق الطبية والرتفيهية 

واملجتمعية .

•• الريا�س-وام:

توا�شل الدولة م�شاركتها يف الدورة ال� 32 للمهرجان 
يف  “اجلنادرية” امل��ق��ام  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��رتاث  ال��وط��ن��ي 
جناح  خ��الل  من  وذل��ك  الريا�س  ال�شعودية  العا�شمة 
�شخم ت�شرف عليه دائرة الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي 
الأ�شيل مبختلف مكوناته  الإماراتي  الرتاث  ويج�شد 

العريقة.
وقال �شعيد الكعبي مدير عام اجلناح يف ت�شريح خا�س 
لوكالة اأنباء الإمارات وام اإن املهرجان يج�شد خمتلف 
مظاهر احلياة ال�شحراوية بعاداتها وتقاليدها وت�شعى 
اإىل  خالله  من  اأبوظبي  يف  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة 
اإبراز عمق تداخل اأوجه احلياة الثقافية والجتماعية 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني 

ال�شعودية ال�شقيقة. واأ�شار اإىل اأن اجلناح ي�شلط ال�شوء 
على جانب مهم وحيوي من تاريخ الدولة مع الرتكيز 
اإىل  .. لفتا  الرتاثية  احلياة  اأخ��رى من  على جوانب 
ون�شاطا متنوعا بني  40 فعالية  تت�شمن  امل�شاركة  اأن 

تراثي وثقايف وترويجي تفاعلي وجماهريي.
املواد  بالكامل من  اأن اجلناح م�شنوع  الكعبي  واأ�شاف 
تبلغ  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الطبيعية  ال��رتاث��ي��ة 
الأ�شيل  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  تعك�س  و500  اآلف  �شتة 
مبا  با�شتدامتها  والل��ت��زام  املحلية  بالبيئة  وعالقته 
�شعبية تربز  وف��ن��ون  ت��راث��ي��ة  مقتنيات  م��ن  ب��ه  ت��زخ��ر 
عرو�س  يت�شمن  اجل��ن��اح  اأن  وذك���ر  امل��ح��ل��ي.  امل�����وروث 
واليولة  ال���رزف���ة  وا���ش��ت��ع��را���ش��ات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
حية  وع��رو���س  البحرية  والبيئة  ال�شعبية  والأه��ازي��ج 
�شباك  ���ش��ن��اع��ة  كيفية  ا���ش��ت��ع��را���س  ب��ج��ان��ب  ل��ل��ب��ح��ارة 

اأهل  ال��ل��وؤل��وؤ واأه��ازي��ج  ال�شيد وال��ق��راق��ري وفلق حم��ار 
ت�شتمل على  وال��ت��ي  ال��ب��ادي��ة  ح��ي��اة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  البحر 
عرو�س حية لل�شقارة وتاأدية فنون ال�شلة وفن العازي 
التي  الفريدة  الرتاثية  بالألوان  التعريف  عن  ف�شال 

متيز بها اأبناء الإمارات عرب الزمن.
واأ�شار الكعبي اإىل اأن اجلناح ي�شتمل على ثالثة معار�س 
فنية وهي معر�س �شور العالقات الإماراتية ال�شعودية 
قدميا  الإم���ارات  ومعر�س  الرتاثية  ال�شور  ومعر�س 
وحديثا ويتميز اجلناح يف دورته احلالية باإ�شافة ركن 
املاأكولت ال�شعبية الذي يقدم ل�شيوف اجلناح طريقة 

اإعداد الأكالت الإماراتية ال�شعبية.
العام  الإماراتي هذا  اأن يزيد عدد زوار اجلناح  وتوقع 
على مليون ون�شف املليون زائر وهو الرقم الذي حتقق 

يف امل�شاركة ال�شابقة.
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العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/273 تنفيذ جتاري
جمهول  ����س.ذ.م.م  واللوج�شتيه  لل�شحن  جي  ال  جي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
لي�شينغ  تانك كونتيرن  ا�س  دابليو  التنفيذ/تي  ان طالب  القامة مبا  حمل 
ج.م.ب.ه��� & ك��و.ك.ج وميثله:احمد ح�شن رم�شان ال علي قد اأق��ام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م    )876276.45(
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3964 تنفيذ جتاري
ناجم  حممد  �شامل  بطي   -2 ذ.م.م  دوكيومنت�س  ف�شتا  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الكفيل  ب�شفته   - اجلنيبي 
بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي ال علي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )656167.56( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3274 تنفيذ جتاري

املنفذ �شده/1- برينابي كونانان فينتورا جمهول حمل القامة  اىل 
اأقام عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/�س �س لوتاه العقارية قد 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م    )16626(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3270 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شند حممد كرمي عوامله جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�س �س لوتاه العقارية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )40549( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1969 تنفيذ جتاري
البلو�شي جمهول حمل القامة  املنفذ �شده/1- فاطمة دروي�س ح�شن  اىل 
)ال�شرق  للتاأمني  الالين�س  �شن  ان��د  روي��ال  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا 
الو�شط( املحدودة وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
املحكمة  فان  املحكمة وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م  اىل طالب   )36059(
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/4224 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  النقبي  املطوع  �شامل  خمي�س  احمد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�س.م.ع وميثله:عبداهلل  الهالل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا 
خمي�س غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وق��دره )231628.08( دره��م  اىل  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/244 تنفيذ جتاري
الفال�شي جم��ه��ول حمل  م��ق��راف  ف��رج  ���ش��ده/1-خ��ول��ه عمر  املنفذ  اىل 
�س.م.ع وميثله:عبداهلل  الهالل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا 
خمي�س غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره���م  اىل  وق���دره )16574.50(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/247 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-نا�شر كرمي داد علي بالكانه جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س 
غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )47613.67( درهم  اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/174 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-حممد جا�شم �شامل ال�شورى الزعابي جمهول حمل 
وميثله:عبداهلل  ال���ش��الم��ي  دب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
خمي�س غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وق��دره )307101.92( دره��م  اىل  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/154 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-اديلفا الفاريز جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
فرع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  الناخي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )406165.61( درهم  اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/84 تنفيذ جتاري

القامة  حمل  جمهول  ال�شباح  احمد  خالد  �شده/1-بدر  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية 
اأقام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبداهلل  )امل�شرف( 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )135366.86( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/43 تنفيذ جتاري
حممد   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  �شريف  احمد  �شده/1-�شركة  املنفذ  اىل 
ر�شا عبدالرحمن �شريف جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي ال علي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م    )4157600.41( وق��دره  به 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/4047 تنفيذ جتاري
الكيت ال علي جمهول حمل  ابراهيم  املنفذ �شده/1-�شاحله احمد  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
خمي�س غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )2566411( دره����م  اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3677 تنفيذ جتاري
هري�س   -2 �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الم��ري  ت��اج  �شده/1-�شركة  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  ل�شمندا�س وجن��ان��ى جم��ه��ول حم��ل  ك��وم��ار 

وميثله:عبداهلل  )امل�شرف(  اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�س 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2577630.42( درهم  بالت�شامن 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2571  جتاري كلي
اكرب  ح�شني  حممد   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  /1-م��وت��ان��ا  عليه  املدعي  اىل 
م��ولئ��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك ����ش���ادرات اي����ران )الفرع 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�شي(  
والر�شوم  دره���م   )168.3461.92( وق���دره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل   )1،2(
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  15% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
9.30 �س  ال�شاعة  امل��واف��ق 2018/2/28  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ال��ت��ام. 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch1.B.8 لذا  بالقاعة 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ع��ب��داهلل يعقوب ك��رمي��ى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام  املدعي/احمد �شيخ نور قد 
املدعي عليهما بالت�شامن تعوي�س مببلغ وقدره )356000( درهم والر�شوم 
وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch2.D.18:بالقاعة �س  ال�شاعة:08.30    2018/2/15
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10987  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمال غريب للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حمي الدين تاو�س حممد ناليم قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )91308 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB177835861AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/11 ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5923  عمايل جزئي

اىل امل����دع����ي ع��ل��ي��ه / 1-ف���ري����ش���ت لي�����ن ل��ت��و���ش��ي��ل ال���ط���ل���ب���ات جم���ه���ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /امي���ن ج��م��ال حم��م��د ع��و���س حم��م��د اب��راه��ي��م اللفى 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )2500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   40427(
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   mb172677368ae:ال�شكوى
2018/2/15 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�شتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-ام ايه بي انترييرز �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  قد  ال�شويدي  هزمي  بن  �شامل  �شعيد  وميثله:احمد  ذ.م.م  للجب�س  احمد  م�شعود 
 )46351.50( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س   2018/2/14
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2900  تنفيذ جتاري   
مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2015/481 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )362506.67( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك دبي ال�شالمي

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- حمد علي �شليمان عبدالرحمن ال علي جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على ال�شهم العائدة اليكم يف �شوق ابوظبي لالوراق املالية لدى �شركة 
 20000 ال�شهم  العقارية:عدد  ال��دار  و�شركة  �شهم  ال�شهم:115  التكافلي:عدد  للتاأمني  ميثاق 
�شهم ، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )362506.67( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2018/1/9.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

            يف الدعوى رقم 2017/191  بيع عقار املرهون   
 4 رقم  املبنى   15 الطابق  رق���م:1501  ال�شقة  عن  عبارة  مرهون  مال  بيع  اذن  الق�شية:طلب  مو�شوع 
ارماين زيزيدين�س برج خليفة الواقعة على قطعة الر�س 155 رقم البلدية 345-829 امل�شاحة 47/97 

مرت مربع دبي المارات العربية املتحدة واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة.
طالب الإعالن:بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- فار�س جاويد علي بهائي جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن نوع العقار:�شقة �شكنية - املنطقة:برج 
خليفة - رقم الر���س:155 - رقم البلدية:829-345 - رقم املبنى:4 - ا�شم املبنى:ارماين ريزيدين�س 
- رق��م ال��ع��ق��ار:1501 - رق��م ال��ط��اب��ق:15 - امل�����ش��اح��ة:97.47 م��رت م��رب��ع - وف���اء للمبلغ امل��ط��ال��ب به 

)6.229.326/48( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/20  عقاري جزئي 

العقاريه جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه/1- رويال ماجي�شتك للو�شاطه 
مبا ان املدعي/درانيت�شكايا ليزافيتا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/درانيت�شكايا ليزافيتا بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مقداره )52.900( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شلة يف:2017/3/7 وحتى متام 
املحاماة.  اتعاب  درهم مقابل  وبامل�شاريف ومببلغ 500  بالر�شوم  والزمتها  ال�شداد 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/21  عقاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- رويال ماجي�شتك للو�شاطه العقاريه جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/دارينت ا�شكيه اولدزمري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/دارينت ا�شكيه اولدزمري 
والفائدة  درهم   )63.850( مبلغ مقداره  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شلة يف:2017/3/7 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وبامل�شاريف ومببلغ 500 درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ابوظبي-وام:

يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يحتفل 
اجلاري  �شهر فرباير  ع�شر من  الثاين 
وهو   .. لتاأ�شي�شه   ”46  “ ب��ال��ذك��رى 
�شعب  وفاعلية على متثيل  ق��درة  اأك��رب 
القيادة  ت��ط��ل��ع��ات  وحت���ق���ي���ق  الحت�������اد 
وا�شت�شراف امل�شتقبل من خالل ممار�شة 
والرقابية  الت�شريعية  اخت�شا�شاته 
تنفيذا  ال���ربمل���ان���ي���ة  وال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
للمجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  لال�شرتاتيجية 
لالأعوام 2016-202م ، التي ت�شتند 
الوطنية  املنطلقات  من  جمموعة  اىل 
ال�شيا�شي  التمكني  برنامج  من �شمنها 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
2005م، وروؤية دولة  اأعلنه عام  الذي 

الإمارات العربية املتحدة 2021م.
الحتادي  الوطني  املجل�س  وي�شتذكر 
والعتزاز  الفخر  بكل  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
نه�شتها  وب��اين  الدولة  موؤ�ش�س  جهود 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
“ واإخوانه  ث����راه  اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
اهلل  رحمهم  املوؤ�ش�شني  الإم���ارات  حكام 
اإر�شاء دعائم الحتاد وتكري�س مبداأ  يف 
ال�شورى يف احلكم كنهج اأ�شيل للعالقة 
ب���ني احل���اك���م وامل���واط���ن���ني م��ن��ذ عقود 

طويلة قبل قيام الحتاد.
وي�����ش��ط��ل��ع امل��ج��ل�����س م��ن��ذ ع��ق��د اأوىل 
1972م،  12 فرباير  بتاريخ  جل�شاته 
مب�شوؤولية ودور مهم بامل�شاركة يف بناء 
نهج  وتعزيز  واملوؤ�ش�شات  القانون  دول��ِة 
�شنع  يف  املواطنني  وم�شاركة  ال�شورى 
ال���ق���رار ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن امل�����ش��اه��م��ة يف 
م�شرية التنمية ال�شاملة، وتكري�س قيم 
ال����ولء والن��ت��م��اء وال��ت��الح��م الوطني 
وت��ع��اون فعال مع  ت��ام  تنا�شق  وعمل يف 
التنمية  م�����ش��رية  واأ���ش��ه��م يف  احل��ك��وم��ة 
الركائز  تعزيز  ويف  ال�شاملة،  املتوازنة 
الأ�شا�شية مل�شروع النه�شة الذي تتطلع 
له القيادة احلكيمة وتتبناه بتوجيهات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
“ حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”، 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
ال�����ش��ي��خ حممد  ال�����ش��م��و  اهلل، و���ش��اح��ب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
وجت�شيدا لنهج ال�شورى حظي املجل�س 
الوطني الحتادي الذي تزامن تاأ�شي�شه 
باهتمام  الحت���اد  م�شرية  ان��ط��الق  م��ع 
ودعم املغفور له القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
تقدير  ع��الق��ة  وت��ر���ش��خ��ت  ثراه”،  اهلل 
واحرتام بني القيادة واملجل�س الوطني 
الإم���ارات على  اأبناء  وبقدرة  الحت��ادي 
ال��وط��ن��ي يف  العمل  م�����ش��وؤول��ي��ات  حتمل 
امل�شتمر  والتوا�شل  الت�شاور  من  اإط��ار 
بني اأفراد ال�شعب وممثليهم يف املجل�س 
التنفيذية من  ال�شلطة  من جهة وبني 

جهة اأخرى.
ال�شيخ زاي��د طيب  املغفور له  اأك��د  وق��د 
انطالق  م���ن���ذ  ذل�����ك  ع���ل���ى  ث�������راه،  اهلل 
الدولة، حيث قال يف خطابه يف املجل�س 
13 نوفمرب  الوطني الحتادي بتاريخ 
1972م:” اإن اأع�شاء املجل�س الوطني 

ال�شعب  اأب����ن����اء  م���ن  ك��ل��ه��م  الحت�������ادي 
وي�شتطيعون اأن يعربوا بكل حرية عن 
اآرائهم”، كما اأكد مرارا عديدة على اأن 
واجب اأع�شاء املجل�س اأن يعربوا ب�شدق 

عن احتياجات املواطنني.
ل��ه ال�شيخ زاي���د على  امل��غ��ف��ور  وح��ر���س 
ت�شمني الد�شتور عددا من املواد املتعلقة 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي، والتي  ب��امل��ج��ل�����س 
ال�شورى  ن��ه��ج  ع��ن  دق��ي��ق  ب�شكل  ت��ع��رب 
يف دول��ة الإم���ارات ويف فكره ال��ذي كان 
ي��ط��ال��ب دائ��م��ا ب��اإت��اح��ة ال��ف��ر���ش��ة اأمام 
ليقول  املجل�س  اأع�����ش��اء  م��ن  ع�شو  ك��ل 
راأيه ب�شراحة تامة ويعرب عن مطالب 

واحتياجات املواطنني باأمانة مطلقة.
و���ش��اه��م امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
املتوازنة  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف 
التي ت�شهدها دولة الإمارات، فقد عقد 
الثامنة  اجلل�شة  ولغاية  التاأ�شي�س  منذ 
التي  الثالث  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  م��ن 
2018م،  ي��ن��اي��ر   30 ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا 
ناق�س  ج��ل�����ش��ة،   579 م���ن  ي���ق���ارب  م���ا 
م�شروعات   ”609“ خ��الل��ه��ا  واأق�����ر 
وع����دل  ا����ش���ت���ح���دث  اأن  ب���ع���د  ق����وان����ني 
ع����ددا م���ن م���واده���ا وب���ن���وده���ا، وناق�س 

بعدد  تتعلق  عاما  مو�شوعا   ”315“
 ”794 “ من القطاعات املهمة ووجه 
تتناول  احل��ك��وم��ة،  ممثلي  اإىل  ���ش��وؤال 
العديد من الإجنازات على ال�شعيدين 
الداخلي واخلارجي من خالل ممار�شة 
اإىل  الرامية  الد�شتورية  اخت�شا�شاته 
الت�شريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ط��وي��ر  حت��دي��ث 
وم��ن��اق�����ش��ة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ل��ه��ا عالقة 

مبا�شرة ب�شوؤون الوطن واملواطنني.
ويعترب املجل�س الوطني الحتادي اأحد 
خاللها  من  التي  الحتادية  املوؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  وتتج�شد  ترت�شخ 
للمواطنني للم�شاهمة يف عملية البناء 
املتوازنة،  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  ويف 
ال�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  تتوا�شل  ال��ت��ي 
فقد  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اليوم  مبنا�شبة  كلمته  يف  �شموه  اأع��ل��ن 
ال��وط��ن��ي ال��راب��ع وال��ث��الث��ني يف الثاين 
املرحلة  اأن   “ 2005م،  دي�شمرب  م��ن 
م�����ش��ريت��ن��ا وم����ا ت�شهده  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
امل��ن��ط��ق��ة م����ن حت������ولت واإ�����ش����الح����ات 
ل����دور املجل�س  اأك����رب  ت��ف��ع��ي��اًل  ت��ت��ط��ل��ب 
م�شاندة  ���ش��ل��ط��ة  ل���ي���ك���ون  ومت���ك���ي���ن���ه 
ومر�شدة وداعمة للموؤ�ش�شة التنفيذية، 

“ �شنعمل على اأن يكون  م�شيفا �شموه 
والت�شاقاً  وفاعلية  ق��درة  اأك��رب  جمل�شا 
املواطنني  وه���م���وم  ال���وط���ن  ب��ق�����ش��اي��ا 
ترت�ّشخ من خالله قيم امل�شاركة احلقة 
ونهج ال�شورى من خالل م�شار متدرج 
املجل�س  دور  تفعيل  ب��دء  قررنا  منتظم 
اأع�شائه  ن�شف  انتخاب  ع��رب  الوطني 
اإم��ارة وتعيني  من خالل جمال�س لكل 
ال��ن�����ش��ف الآخ����ر ب��ادئ��ني م�����ش��رية تكلل 
مبزيد من امل�شاركة والتفاعل من اأبناء 

الوطن«.
و���ش��ه��دت م�شرية احل��ي��اة ال��ربمل��ان��ي��ة يف 
���ش��م��وه حم��ط��ات م��ه��م��ة �شاهمت  ع��ه��د 
امل���ج���ل�������س م�����ن مم���ار����ش���ة  يف مت����ك����ني 
تنفيذا  ال���د����ش���ت���وري���ة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه 
ل��ربن��ام��ج ال��ت��م��ك��ني، وال�����ذي ك����ان من 
اأبرز عنا�شره تعزيز م�شاركة املواطنني 
دور  وت��ط��وي��ر  ال��ق��رار،  �شنع  عملية  يف 
باإجراء  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
“1”ل�شنة  رق��م  ال��د���ش��ت��وري  التعديل 
ع�شوة  امل������راأة  وم�����ش��ارك��ة  2009م، 
لع�شوية  ان��ت��خ��اب��ات  وتنظيم  ون��اخ��ب��ة 
امل��ج��ل�����س ال���ت���ي ج����رت خ����الل الأع������وام 

و2015م. و2011م   2006

ل�شنة  الد�شتورية  التعديالت  و�شاهمت 
الوطني  املجل�س  متكني  يف  2009م 
اخت�شا�شاته  مم��ار���ش��ة  م��ن  الحت����ادي 
وال�شيا�شية،  وال��رق��اب��ي��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
والتي �شملت تعديل املادتني 72 و78 
من الد�شتور اللتني اأتاحتا متديد مدة 
اأربعة  اإىل  عامني  من  املجل�س  ع�شوية 
اأعوام، ومتديد دور النعقاد اإىل مدة ل 
تقل عن �شبعة اأ�شهر، وذلك ابتداء من 
من  اأكتوبر  �شهر  من  الثالث  الأ�شبوع 
85 من  امل���ادة  ك��ل ع��ام، كما مت تعديل 
اأكرب  �شلطة  املجل�س  لإعطاء  الد�شتور 
حيث  الداخلية،  بالئحته  يتعلق  ما  يف 
الالئحة  م�شروع  و�شع  املجل�س  يتوىل 
بناء  الحت��اد  رئي�س  بقرار من  وت�شدر 
لالحتاد،  الأعلى  املجل�س  موافقة  على 
الد�شتور  ومت تعديل املادة “91” من 
التي  واملعاهدات  بالتفاقيات  واملتعلقة 
تربمها الدولة، حيث يحدد بقرار من 
واملعاهدات  التفاقيات  الحت��اد  رئي�س 
املجل�س  على  تعر�س  اأن  يتوجب  التي 

الوطني قبل الت�شديق عليها.
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  ان���ط���الق  وج�����اء 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ع�����ش��ر  ال�������ش���اد����س 

الحت������ادي ب��ع��د اإج������راء ث���ال���ث جتربة 
انتخابية �شمن برنامج التمكني والتي 
2015م،  اأك���ت���وب���ر   3 ب���ت���اري���خ  ج����رت 
الهيئات  اأع�������داد  زي������ادة  خ��الل��ه��ا  ومت 
النتخابية لتعد الأكرب، والتي ارتفعت 
اأول  يف  2006م  ع��ام  األف  �شبعة  م��ن 
224 األف ناخب  جتربة انتخابية اإىل 
اأع��داد الهيئات  لتج�شد هذه الزيادة يف 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
امل�شاركة  م���ن  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى مت��ك��ني 
ال�شيا�شية  التنمية  م�شرية  يف  الفاعلة 
وتعزيز دور املجل�س يف خمتلف جمالت 

العمل الوطني يف دولة الإمارات.
وح���ر����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
خالل الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر 
الذي بداأ بتاريخ 18 نوفمرب 2015م 
ا�شرتاتيجية  اأول  واط���الق  تبني  على 
2016-2021م،  ل��الأع��وام  برملانية 
ب����ه����دف حت���ق���ي���ق اأف�������ش���ل الجن��������ازات 
الت�شريعي  ف�������ش���ل���ه  يف  ل���ل���م���ج���ل�������س 
الف�شول  يف  عليها  البناء  يتم  احل��ايل 
م�شرية  ملوا�شلة  ال��ق��ادم��ة  الت�شريعية 
الوحدة  وت��ر���ش��ي��خ  وال���ع���ط���اء،  اخل����ري 
وتعزيز  ال�شاحلة  وامل��واط��ن��ة  الوطنية 

مع  يتوافق  مب��ا  الت�شريعية  املنظومة 
اأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، والرت���ق���اء 
بالدور الرقابي للمجل�س مبا ي�شاهم يف 
حتقيق روؤية الإم��ارات، ودعم ال�شيا�شة 
اخلارجية للدولة من خالل دور ريادي 
متميز للدبلوما�شية الربملانية، وتعزيز 
التوا�شل وامل�شاركة املجتمعية الفاعلة، 
ال��داخ��ل��ي��ة لأجهزة  ال���ق���درات  وت��ط��وي��ر 

املجل�س لتحقيق اأداء برملاين متميز.
ومل��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات دول����ة الإم������ارات يف 
املجل�س  ع��ق��د   ، امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
الوطني الحتادي للمرة الوىل خالل 
2016م  يناير   25-24 م��ن  ال��ف��رتة 
امللتقى الربملاين الت�شاوري الأول حتت 
ملناق�شة  امل�شتقبل”،  “ا�شت�شراف  عنوان 
�شاملة  ا�شرتاتيجية برملانية  اأول  و�شع 
اأف�شل  وفق  احلايل  الت�شريعي  لف�شله 
ال��ع��امل��ي��ة والتي  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
والقيم  وال��ر���ش��ال��ة  ال����روؤي����ة  ت��ت�����ش��م��ن 
ال�شرتاتيجية  والجتاهات  والأه��داف 
والرقابية  الت�شريعية  وهي:  اخلم�شية 
وامل�شاركة  ال��ربمل��ان��ي��ة  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
العامة  الأم���ان���ة  ومت��ك��ني  وال��ت��وا���ش��ل 
ا�شرتاتيجية  وت�����ش��ت��ن��د  ل��ل��م��ج��ل�����س. 
من  جمموعة  على  الربملانية  املجل�س 
املنطلقات الوطنية لتعك�س فكر القيادة 
التمكني  ب���رن���ام���ج  وم��ن��ه��ا  ال���ر����ش���ي���دة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ح��ف��ظ��ه اهلل ، وروؤي������ة دول����ة الإم������ارات 
والربنامج   ،2021 املتحدة  العربية 
وال�شيا�شات  نقاط”،  “الع�شر  الوطني 
وطموحات  وتطلعات  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 
القيادة الر�شيدة و�شعب دولة الإمارات، 
طرحت  التي  والتو�شيات  والتوجيهات 
ال�شمو  ال���ل���ق���اءات م���ع ���ش��اح��ب  خ���الل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ح��اك��م دب����ي، و���ش��اح��ب 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شلحة، واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام 
الإمارات، مع ال�شادة اأع�شاء املجل�س يف 

ف�شله الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر.

•• دبي – حم�شن را�شد 

موؤخرا  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأق���رت 
للعام  ال����درا�����ش����ي����ة  خ���ط���ت���ه���ا  و����ش���م���ن 
 2019  2018- امل��ق��ب��ل  الك����ادمي����ي 
 ، امل���واد  لبع�س  ح�ش�س  ن�شاب  زي���ادة   ،
اأخ���رى،  مل���واد  ن�����ش��اب ح�ش�س  وخ��ف�����س 
واإلغاء تدري�س ملواد من �شفوف درا�شية 
كانت مقررة عليهم، واإ�شافتها ل�شفوف  
وكذلك   ، قبل  لهممن  ت��در���س  تكن  مل 
دمج مواد كالأن�شطة وتغيري م�شمياتها 
العربية يف  اللغة  ، حيث زي��دت ح�ش�س 
ح�ش�س   7 ل���  وال��ث��اين  الأول  ال�شفني 
زيادة  مت  كما  ح�ش�س،   5 كانت  بعدما 
ح�ش�س الريا�شيات يف ال�شف اخلام�س 
كذلك   ، ح�ش�س   8 ل���  ح�ش�س   6 م��ن 
يف  الريا�شيات  م��ادة  كانت  العام  بامل�شار 
ع�شر  وال��ث��اين  ع�شر  واحل����ادي  العا�شر 
فيما   ، ح�ش�س   8 ف�شارت  ح�ش�س   6
املتقدم  بامل�شار  الريا�شيات  مادة  �شهدت 
ع�شر  احل��������ادي  ال�������ش���ف���ني  يف  ت���غ���ي���ريا 
بدل  ح�ش�س   8 ف�شارت  ع�شر  والثاين 
من 7 ح�ش�س . جاءت هذه التعديالت 
ل�شنة   )34( رق���م  ال�����وزاري  ال���ق���رار  يف 
2018 ، والذي اعتمدته وزارة الرتبية 
للعام  الدرا�شية  والتعليم �شمن اخلطة 
 2019  �  2018 امل��ق��ب��ل  الأك����ادمي����ي 
ل��ك��اف��ة امل��راح��ل ال��درا���ش��ي��ة م��ن مرحلة 
مبختلف  ع�شر  ال��ث��اين  وحتى  الريا�س 
“الفجر”  ح�شلت  وال����ذي   ، م�����ش��ارات��ه 
و�شيتم تطبيق اخلطة  ن�شخة منه  على 
املدار�س  ك��اف��ة  ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى  ال��درا���ش��ي��ة 
للمنهاج  املطبقة  واخلا�شة  احلكومية 
الوزاري ، بالإ�شافة اىل املدار�س الفنية 
التعليم  نظام  وكذا طلبة   ، والتطبيقية 
املحددة  امل�شارات  وفق  املتكامل  امل�شتمر 

للعام الأكادميي 2018 � 2019 . 
كما �شمل التغيري والتعديل مادة العلوم 
ال�شف  5 ح�ش�س يف  لها حاليا  واملقرر 
6 ح�ش�س ،  اخل��ام�����س ف��ت��م زي��ادت��ه��ا ل��� 
وكذلك مادة الكيمياء مت زيادة ن�شابها 
لل�شف  املتقدم  امل�شار  يف  احل�ش�س  من 
4 ح�ش�س  اىل  ح�����ش��ت��ني  م���ن  ال��ع��ا���ش��ر 
ال�شف  ع��ل��ى  ت��دري�����ش��ه��ا  األ���غ���ي  ف��ي��م��ا   ،
 ، 3 ح�ش�س  احل��ادي ع�شر بعدما كانت 

اقت�شار تدري�شها   اأما مادة الحياء فتم 
ب�  امل��ت��ق��دم  امل�����ش��ار  على احل���ادي ع�شر يف 
املتقدم  تدري�شها من  واإلغاء  3 ح�ش�س 

الثاين ع�شر .
لل�شف  املتقدم  امل�شار  اإ�شافة  مت  كذلك 
التا�شع  ���ش��م  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك   ، ال��ت��ا���ش��ع 
�شيكون  وب��ذل��ك   ، ال��ث��ان��وي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
بعدما  وم��ت��ق��دم  ع���ام  م�����ش��اري��ن  للتا�شع 
واإدراج مادة   ، واح��دا فقط  كانت م�شارا 
املتقدم  امل�����ش��ار  يف  والح���ي���اء  ال��ف��ي��زي��اء 

بواقع 4 ح�ش�س .
وفيما يخ�س مادة الفنون والتي تدر�س 
الفنون  ك���م���ادة  تق�شيمها  وف���ق  ح��ال��ي��ا 
ال��ب�����ش��ري��ة وال���ف���ن���ون امل��و���ش��ي��ق��ي��ة ، مت 
التعديل يف اخلطة اجلديدة لتكون مادة 
الفنون الإبداعية التطبيقية والب�شرية 
يف  ت��ع��دي��ال  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث   ، واملو�شيقية 
، فتم الإبقاء عليها يف  ن�شاب ح�ش�شها 
 ، ح�شتني  بواقع  والثاين  الأول  ال�شف 
فيما باقي املراحل 3 ح�ش�س ، والتو�شع 
الفنون مقررة  يف تدري�شها لتكون مادة 
ع�شر  واحل���ادي  العا�شر  ال�شفوف  على 

والثاين ع�شر عام  بواقع ح�شتني .
والتعديالت  ال��ت��غ��ي��ريات  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
حيث   ، الأخالقية  الرتبية  م��ادة  اأي�شا 
ل�شفوف  تدري�شها  واإق���رار  اإ�شافتها  مت 
ع�شر  وال��ث��اين  ع�شر  واحل����ادي  العا�شر 
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت م��ق��ررة ف��ق��ط ومقت�شر   ،
تدري�شها من الأول للتا�شع ، كذلك مادة 
ن�شاب  زيد  وال�شحية  البدنية  الرتبية 
من  ب��دل  ح�ش�س   3 ف�شارت  ح�ش�شها 
، ومت حذف  وال��ث��اين  الأول  ح�شتني يف 
مادة اإدارة العمال من ال�شفني احلادي 
واإ�شافتها  ال��ع��ام  ع�����ش��ر  وال���ث���اين  ع�����ش��ر 

لل�شف التا�شع العام .

اأ�صبوعيًا ح�صة   40  
وبذلك ي�شل عدد احل�ش�س يف اإجماليها 
وتف�شياًل حددت   ، اأ�شبوعيا  ح�شة   40
لطلبة  درا�����ش����ي����ة  م������ادة   16 ال����������وزارة 
ال�شفوف من التا�شع وحتى الثاين ع�شر 
اأ�شبوعياً  40 ح�شة  بامل�شار العام بواقع 
لكل �شف، فيما حددت 14 مادة لطلبة 
املتقدم، بواقع  امل�شار  ال�شفوف يف  نف�س 
الأمر  اأختلف  فيما   ، اأي�شاً  ح�شة   40
على  املقررة  امل��واد  لعدد  بالن�شبة  قلياًل 
النخبة  م�شار  يف  ال�شفوف  نف�س  طلبة 
لت�شل اإىل 19 مادة درا�شية بواقع 40 
املواد  ع��دد  بلغ  بينما  اأ���ش��ب��وع��ي��اً،  ح�شة 
ال�����ش��ف��وف يف  نف�س  ع��ل��ى طلبة  امل��ق��ررة 

امل�شار التخ�ش�شي 10 مواد فقط.
وق���د ���ش��م��ل��ت اخل��ط��ة ال��درا���ش��ي��ة طلبة 
من  التطبيقية  التكنولوجيا  ث��ان��وي��ات 
اإذ  ع�شر،  ال��ث��اين  وحتى  التا�شع  ال�شف 
بلغ عدد املواد املخ�ش�شة لهم 12 مادة، 

بواقع 45 ح�شة لكل �شف اأ�شبوعياً.
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  ومن 
خ�ش�شت  اإذ  ال��ف��ن��ي��ة،  ال��ث��ان��وي��ات  اإىل 
الوزارة لطلبة نف�س ال�شفوف 11 مادة 
لكل  اأ�شبوعياً  45 ح�شة  بواقع  درا�شية 

�شف در�شي.
الأطفال لريا�س  مواد   7 

ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل خ�����ش�����ش��ت ال�����وزارة 
امل�شتوى  لطلبة  درا���ش��ي��ة  م����واد  �شبعة 
بواقع   الأطفال،  لريا�س  والثاين  الأول 
مادتي  ت�شمل  اأ�شبوعياً  ح�شة  ث��الث��ون 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ، 
اإ�شالمية  مفاهيم  م��ادة  اأي�����ش��اً  وت�شمل 
واإج����ت����م����اع����ي����ة وم�������ه�������ارات ح���ي���ات���ي���ة، 
والت�شميم،  والتكنولوجيا  الريا�شيات 
وال�شحية،  ال��ب��دن��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  ال��ع��ل��وم، 

الب�شرية  ال��ف��ن��ون  م�����ادة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
التطبيقية.

لطلبة  املخ�ش�شة  احل�ش�س  ع��دد  وبلغ 
ح�شة   35 وال����ث����اين  الأول  ال�����ش��ف��ان 
اأ�شبوعياً لكل �شف بواقع ثالثة للرتبية 
الإ�شالمية و�شبعة للغة العربية واإثنان 

للدرا�شات الإجتماعية.
وخ�ش�شت الوزارة ح�شة واحدة للرتبية 
الإجنليزية،  للغة  وخم�شة  الأخالقية، 
للعلوم،  وخم�شة  للريا�شيات،  و�شبعة 
ثالثة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ل��ل��ف��ن��ون،  واإث����ن����ان 
حتدد  ومل  وال�شحية،  البدنية  للرتبية 

عدد ح�ش�س للن�شاط احلر املوجه.
ال�����ش��ف��ان الثالث  وف��ي��م��ا ي��خ�����س ط��ل��ب��ة 
والرابع فقد حددت ال��وزارة لكل منهما 
للرتبية  اأ����ش���ب���وع���ي���اً  ح�����ش�����س  ث���الث���ة 
الإ�شالمية وخم�شة للغة العربية واإثنان 
ل��ل��درا���ش��ات الإج��ت��م��اع��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

ح�شة للرتبية الأخالقية.
للريا�صيات ح�ص�س   7 

وا����ش���ت���ح���وذت م�����ادة ال���ري���ا����ش���ي���ات على 
الأك�����رب م���ن ع���دد احل�ش�س  ال��ن�����ش��ي��ب 
منهما،  �شف  لكل  ح�ش�س  �شبعة  بواقع 
اإىل جانب خم�شة للعلوم، وح�شتان ملادة 

الت�شميم والتكنولوجيا.
وبلغ عدد احل�ش�س املحددة ملادة الفنون 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، اأ�شبوعياً  ح�ش�س  ث��الث��ة 
ح�شتان ملادة الرتبية البدنية وال�شحية، 
ومل حت��دد ع��دد ح�ش�س للن�شاط احلر 

املوجه.
وم���ن ال�����ش��ف اخل��ام�����س وح��ت��ى الثامن 
اأ�شبوعياً  ح�شة   40 ال���وزارة  خ�ش�شت 
للرتبية  ث����الث����ة  م���ن���ه���م  �����ش����ف  ل����ك����ل 
العربية  ل��ل��غ��ة  وخ��م�����ش��ة  الإ����ش���الم���ي���ة 
وثالثة للدرا�شات الإجتماعية، وواحدة 

للرتبية الأخالقية.
واعتمدت �شتة ح�ش�س للغة الجنليزية 
للعلوم،  و���ش��ت��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ات،  ثمانية  و 
الت�شميم  مل�������ادة  ث����الث����ة  ع����ن  ف�������ش���اًل 
والتكنولوجيا، وثالثتة للفنون، واثنان 

للرتبية البدنية وال�شحية.
 برنامج ملحو الأمية

تاأ�شي�شية  م��رح��ل��ة  ال�������وزارة  اع��ت��م��دت 
حمو  برنامج  لطلبة  تكميلية  واأخ���رى 
التاأ�شي�شية  املرحلة  �شملت  اإذ  الأم��ي��ة، 

ال�شفوف من الأول وحتى الرابع، فيما 
�شملت املرحلة التكميلية طلبة ال�شفوف 

من اخلام�س اإىل ال�شابع.
الأول  للتعلم  نظامني  ال���وزارة  وح��ددت 
ت��ع��ل��م ذات�����ي موجه،  ن��ظ��ام��ي وال����ث����اين 
ال��درا���ش��ي��ة املخ�ش�شة  امل����واد  وب��ل��غ ع���دد 
للمرحلتني �شتة مواد، بواقع 35 ح�شة 

اأ�شبوعياً.
املعتمدة  ال���درا����ش���ي���ة  امل������واد  ت��ن��وع��ت  و 
ل��ط��ل��ب��ة حم����و الأم�����ي�����ة، ل��ت�����ش��م��ل م����ادة 
و  العربية  واللغة  الإ�شالمية  الرتبية 
العامة  العلوم  اإىل  اإ�شافة  الجنليزية، 
العامة،  و”الثقافة  ال���ري���ا����ش���ي���ات،  و 

الدرا�شات الجتماعية«.
  الدرا�صة املنزلية

امل�شجلني  الطلبة  اأن يتقدم  املقرر  ومن 
لالإمتحان  املنزلية  الدرا�شة  برنامج  يف 
يف ت�شعة مواد وفق النظام املعمول به يف 
الوزارة، التي ا�شرتطت اجتياز الطالب 
ال�شف  ي�����ش��ب��ق  ال�����ذي  ل��ل�����ش��ف  ب��ن��ج��اح 

الراغب يف درا�شته ذاتياً.
و����ش���م���ل���ت امل����������واد ال���ت�������ش���ع���ة ال�����ت�����ي مت 
ال�شف  م��ن  امل��ن��ازل  لطلبة  تخ�شي�شها 
الثامن اإىل الثاين ع�شر كل من الرتبية 
اللغة  ال���ع���رب���ي���ة،  ال��ل��غ��ة  الإ����ش���الم���ي���ة، 
الجتماعية،  ال��درا���ش��ات  الجن��ل��ي��زي��ة، 
الكيمياء،  الفيزياء،  العلوم،  الريا�شيت، 
الثامن  ال�شف  طلبة  ويدر�س  الح��ي��اء. 
وال��ت��ا���ش��ع، ال��رتب��ي��ة الإ���ش��الم��ي��ة، اللغة 
الدرا�شات  الإجنليزية،  اللغة  العربية، 
بينما  العلوم،  الريا�شيت،  الإجتماعية، 
عام  م�شار  العا�شر  ال�شف  طلبة  يدر�س 
والأحياء  الفيزياء  بجانب  امل���واد  نف�س 

وي�شتثنى منهم مادة العلوم.
احلادي  ال�شف  لطلبة  ال���وزاة  وح���ددت 
الرتبية  م������ادة  عام”  “م�شار  ع�����ش��ر 
اللغة  ال���ع���رب���ي���ة،  ال��ل��غ��ة  الإ����ش���الم���ي���ة، 
الإجتماعية،  ال��درا���ش��ات  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الفيزياء  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ري���ا����ش���ي���ات، 

والكيمياء.
الدرا�شية  خطتها  يف  ال��وزارة  واأو�شحت 
للعام املقبل اأن طلبة ال�شف الثاين ع�شر 
م�شار عام يدر�شون جميع املواد الت�شعة 
املقررة على طلبة الدرا�شة املنزلية عدا 

مادة العلوم.

حمدان بن را�شد يح�شر اأفراح الغفلي واملهريي »الفجرية لل�شياحة والآثار« تنظم جل�شة ع�شف ذهني تزامنا مع »�شهر البتكار«
•• دبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية حفل ال�شتقبال الذي 
ال�شيد  “ اإىل كرمية  “ را�شد  ال�شيد حممد خليفة بن منينه الغفلي مبنا�شبة زفاف جنله  اأقامه 
اأقيم م�شاء ام�س يف منطقة زعبيل  ال��ذي  حميد عبيد بن خ�شيبة املهريي.  كما ح�شر احلفل - 
يف دبي - �شمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم دبي والدكتور ال�شيخ ماجد بن 
وال�شيخ  اآل مكتوم  وال�شيخ بطي بن مكتوم بن جمعة  دي��وان حاكم عجمان  النعيمي رئي�س  �شعيد 
را�شد بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم وال�شيخ �شعيد بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم وال�شيخ مكتوم بن 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم ومعايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام 

بدبي وعدد من ال�شيوخ ومعايل الوزراء وكبار ال�شخ�شيات ولفيف من الأهل والأ�شدقاء.
وتخلل احلفل م�شاركة فرق الفنون ال�شعبية بعرو�س واأهازيج من وحي املنا�شبة.

•• الفجرية-وام: 

ذهني  ع�شف  جل�شة  والآث���ار  لل�شياحة  الفجرية  هيئة  اأق��ام��ت 
موظفي  م��ن  ع��دد  فيها  ���ش��ارك  والبتكار”  “متاحفنا  بعنوان 
اإىل  اإ�شافة  بالفجرية  الدوائر احلكومية  الهيئة ومن خمتلف 
تزامناً  وذلك  بالإمارة  العليا  التقنية  كليات  الطلبة من  بع�س 

مع مبادرة “�شهر الإمارات لالبتكار« .
جولة  عمل  مت  امل�شاركني،  قبل  من  الأف��ك��ار  جت�شيد  ول�شهولة 
على  امل�شاركون  خاللها  تعرف  الفجرية،  متحف  يف  ميدانية 
اإىل  تعود  واأث��ري��ات  مقتنيات  م��ن  يحتويه  م��ا  و  املتحف  اأق�شام 
اإىل البيئات املتنوعة واحلرف القدمية  اإ�شافة  اأزمنة خمتلفة، 

التي كان ميار�شها الأجداد �شابقاً، والتي متثل ح�شارة عريقة 
حتكي ما�ٍس اأ�شيل جت�شد يف اأبناء هذا الوطن.

وحول الهدف من اجلل�شة، قالت فاخرة بن داغر رئي�س ق�شم 
الإعالم بهيئة الفجرية لل�شياحة والآثار “ هدفنا من اجلل�شة 
التي تعا�شرها  التغريات  اأفكار جديدة تواكب  اإىل  هو احلاجة 
فنحن  بالبتكار،  بالغة  اأهمية  من  توليه  وم��ا  الإم���ارات،  دول��ة 
ن�شعى اإىل احل�شول على هذه الأفكار من اجليل اجلديد، والتي 
واإن كانت تت�شف باملحدودية اإل اأنها تواكب التغريات، واإن هذا 
اجليل اأ�شحى على دراية تامة بالبتكار وما تقوم به الإمارات 

يف �شبيل دعم هذا املجال«.
واأ�شافت “ جاءت هذه اجلل�شة اأي�شاً، يف �شبيل التعريف باملتحف 

امل�شاركني  اأف��ك��ار  وح�شر  واآث����ار،  مقتنيات  م��ن  يحت�شنه  وم��ا 
اإىل  و�شهولة  ب�شرعة  ال��و���ش��ول  �شبل  لتطوير  ومقرتحاتهم 
لتوؤكد  املقرتحات  الأثرية، حيث جاءت  والقطع  املقتنيات  هذه 
�شرورة حتديث التكنولوجيا والآليات اجلديدة مثل ا�شتخدام 
للمقتنيات،  الو�شول  ل�شهولة  الذكية  وال�شا�شات  التطبيقات 
مواكبتها لحتياجاتهم  على  اأف��ك��اره��م  دل��ت  وق��د  ذل��ك،  وغ��ري 
للمعرفة و�شهولة الو�شول للمعلومات، ما يوؤكد �شرورة ا�شتثمار 
العقول ل�شتخراج اأفكار اإبداعية من �شانها اإحداث نقلة نوعية 
م�شتقبلية يف �شتى املجالت، اإميانا باأهمية اآراء اجليل اجلديد 
يف تطوير املتاحف مع احلفاظ على القيمة التاريخية للقطع 

واملقتنيات الأثرية«.

»الوطن��ي الحت���ادي« يحتف��ل بال��ذك���رى 46 لتاأ�شي���ش���ه 

»الفجر«  تتناول تفا�صيلها 

اعتماد اخلطة الدرا�شية للعام الأكادميي املقبل 2019-2018
الرتبية حتدد املقررات الدرا�صية و�صيا�صة التقومي لكافة املراحل 

الزيادة يف ن�صاب ح�ص�س والتخفي�س لأخرى و�صم املو�صيقى والفنية �صمن املنا�صط 

»ا�شت�شاري ال�شارقة« يناق�س �شيا�شة دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية
•• ال�شارقة-وام:

ال�����ش��ارق��ة يف جل�شته  اإم����ارة  يف  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  ن��اق�����س 
من  الثالث  ال��ع��ادي  النعقاد  ل��دور  اأعماله  �شمن  العا�شرة 
برئا�شة  مقره  يف  عقدها  والتي  التا�شع  الت�شريعي  الف�شل 
دائرة  �شيا�شة   .. املجل�س  رئي�شة  امل��ال  عبدالرحمن  خ��ول��ة 
نظرا  اأ�شئلة ومقرتحات  الإ�شالمية حيث مت طرح  ال�شوؤون 
ملهامها احليوية يف خدمة بيوت اهلل - عز وج��ل- وما تقوم 
به من اأدوار تخدم الر�شالة الإ�شالمية ال�شمحة التي �شتظل 

عنوان ونهج الدولة.
ب�شاأن  2018م  ل�شنة  باإجازة م�شروع قانون  وبداأت اجلل�شة 
البلديات  ب�����ش��اأن  2004م  ل�شنة   2 رق���م  ال��ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  م��ن  ورد  كما  ال�شارقة  اإم����ارة  يف 

ال�شارقة.
مدير  ال�شبو�شي  يعروف  خليفه  عبداهلل   .. اجلل�شة  ح�شر 
اإدارة  مدير  احلو�شني  اأحمد  عبدالكرمي  واملهند�س  الدائرة 
مكتب  مدير  ال��ب��دواوي  حممد  وعمر  امل�شاجد  ورعاية  بناء 
الدوبي  حممد  �شامل  والدكتور  ال�شرقية  باملنطقة  الدائرة 
ق�شم  رئي�س  احل��م��ادي  حممد  وم���روان  الوعظ  ق�شم  رئي�س 
ال�شوؤون الدارية وحارب حممد الرميثي مدير مكتب رئي�س 

الدائرة.
اأهمية  للمجل�س  العام  الأم��ني  اجل���روان  �شعيد  اأحمد  واأك��د 
مناق�شة �شيا�شة دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية لدورها يف خدمة 
لغر�س  و�شعي  تطوير  من  به  تقوم  وما  ورعايتها  اهلل  بيوت 
العقيدة الإ�شالمية ال�شحيحة وتفقيه النا�س يف اأمور دينهم 
اأنف�شهم  وال��ن��ف��ع على  ب��اخل��ري  ت��ع��ود  تربية  ال��ن�����سء  وت��رب��ي��ة 

ووطنهم.
من جهتها اأثنت �شعادة خولة املال على توجيه �شاحب ال�شمو 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
التقاعد  ملعا�س  الأدن���ى  احل��د  برفع  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
ا���ش��ت��ق��رار املجتمع  ي��وؤك��د ح��ر���س �شموه على  م��ا  الإم����ارة  يف 
احلياة  وت��وف��ري  امل��واط��ن��ني  ع��ن  احلياتية  الأع��ب��اء  وتخفيف 

الكرمية لهم.
عز   - اهلل  بيوت  خدمة  يف  للدائرة  احليوية  باملهام  ونوهت 
وجل- ودوره��ا يف خدمة الر�شالة الإ�شالمية ال�شمحة التي 
�شتظل عنوان ونهج دولتنا واإمارتنا يف تطبيق ال�شريعة ون�شر 
القيم الأ�شيلة للو�شول اإىل جمتمع واع دينيا مدركا لواقعه 

وامل�شتجدة  امل��ع��ا���ش��رة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  التعامل  على  وق����ادرا 
خا�شة واأن دولة الإمارات واإمارة ال�شارقة لهما ال�شبق دائما 
يف دعم الق�شايا التي تخدم الإ�شالم وامل�شلمني وتربز القيم 

الإ�شالمية ال�شحيحة.
مل�شاعدة  واملناق�شات  باملحاور  للو�شول  متنياته  عن  واأعربت 
وتطويرها  بخدماتها  الرقي  يف  ال�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة 
مبا يخدم م�شرية التنمية والتطور يف �شتى املجالت خدمة 

لأبناء الإمارة.
اإىل  والتقدير  ال�شكر  ي��ع��روف  ب��ن  ع��ب��داهلل  م��ن جانبه وج��ه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” الذي خطا بالبالد خطوات مباركة نحو مزيد 
ال�شمو  �شاحب  واإىل  وال��رف��اه��ي��ة  وال��ت��ق��دم  ال���ش��ت��ق��رار  م��ن 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
الأعلى حاكم ال�شارقة على رعايته لبيوت اهلل ودعمه الكبري 

للدائرة.
بيوت اهلل  الدائرة تبذل ق�شارى جهدها يف رعاية  اأن  واأك��د 
تعاىل وتفعيل ر�شالة امل�شجد والرتقاء مب�شتوى اأداء جميع 
العاملني من وعاظ وخطباء واأئمة وموؤذنني واإداريني وذلك 
ال���ن���دوات وال��ل��ق��اءات النقا�شية وال����دورات  م��ن خ���الل ع��ق��د 

التدريبية التي تهدف اإىل �شقل املهارات وتنمية اخلربات.
الأجهزة  وتتعاون مع جميع  تتوا�شل  الدائرة  اأن  اإىل  واأ�شار 
على  ر�شالتها  لتوؤدي  الإع��الم  وو�شائل  بالدولة  واملوؤ�ش�شات 

الوجه الأكمل. 
وتداخل 22 ع�شوا وع�شوة يف طرح العديد من املو�شوعات 
وجهودها  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائرة  اأدوار  مع  تكاملت  التي 
يف الإ�شراف على امل�شاجد وتوفري خمتلف اخلدمات ودورها 
والأجيال  ال�شباب  بني  الإ�شالمية  والثقافة  الوعي  ن�شر  يف 

وحثهم على التم�شك بالقيم والأخالق الإ�شالمية الغراء.
الكتبي طرح من��اذج لبناء  الع�شو عبداهلل مطر  اق��رتح  وقد 
امل�شاجد وفق عدد من الت�شاميم وما بها من مرافق تنا�شب 
للمح�شنني  واإتاحتها  التقديرية  والكلفة  املختلفة  امل�شاحات 
لختيار ما ينا�شبهم وفق قدراتهم املالية .. اأما الع�شو حممد 
اجلنائز  خلدمة  مقر  واإن�شاء  توفري  اق��رتح  فقد  الدرمكي 
وتغ�شيل املوتى يف امل�شت�شفيات باملنطقة الو�شطى وال�شرقية 
وا�شتحداث كوادر وظيفية على كادر حكومة ال�شارقة واإعداد 
برنامج اإلكرتوين يحدد مواقع ومناذج امل�شاجد للمتربعني 

من خالل الت�شويق اخلريي وت�شجيع بنائها.
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وزيرة الدفاع الأملانية تعترب العراق بلدًا منهكًا  
•• برلني-وكاالت:

الأملانية  ال��دف��اع  اأع��ل��ن��ت وزي����رة  داع�����س،  ع��ق��ب دح���ر تنظيم 
القوات  مل��ه��ام  ج��دي��دة  ع��ن طبيعة  لي���ن،  دي��ر  ف��ون  اأورزول 
الأملانية يف ال��ع��راق.  وقالت ف��ون دي��ر لي��ن ام�س ال�شبت يف 
العراقي  الرئي�س  التقت  حيث  ب��غ��داد،  العراقية  العا�شمة 
ف����وؤاد م��ع�����ش��وم، اإن ال��ع��راق��ي��ني ي��رغ��ب��ون يف احل�����ش��ول على 
اإر�شادات وخربات من اأملانيا يف اإعادة ت�شكيل القوات امل�شلحة، 
تو�شيع  يعني  ما  وهو  واللوج�شتية،  ال�شحية  اخلدمات  ويف 

امل�شاركة الع�شكرية لأملانيا لت�شمل كافة اأنحاء العراق.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن امل�شاركة الع�شكرية الأملانية يف العراق 

تتمركز حتى الآن يف �شمايل البالد.

وذكرت الوزيرة اأن املهمة احلالية من املمكن تغيريها ل�شكل 
للعراق،  انتقالية  مرحلة  ه��ذه  وق��ال��ت:  امل�شاركة  م��ن  اآخ���ر 
جميع �شركائي يف احلوار يوؤكدون با�شتمرار رغبتهم احلثيثة 
يف م�شاركة اأملانيا يف دعم العراق، م�شيفة اأنه �شيجرى ت�شكيل 

جمموعة عمل لبحث التفا�شيل.
واأ�شارت فون دير لين اإىل اأنها ترى بلداً منهكاً للغاية من 
على  بالنت�شار  اأخ��رى  ناحية  من  ج��داً  فخور  لكنه  ناحية، 
داع�س، يذكر اأن احلكومة العراقية اأعلنت يف دي�شمرب املا�شي 
انت�شارها على تنظيم داع�س، عقب معارك طاحنة ا�شتمرت 
التنظيم ي�شن هجمات  داع�س، ل يزال  ل�شنوات، ورغم دحر 

على طريقة حرب الع�شابات.
اأن تنظيم داع�س ُهزم،  وقالت فون دير لين: اجلميع يعلم 

يزال  ل  اأن��ه  م�شيفة  بالكامل،  عليه  النت�شار  يتم  مل  لكن 
ب��ذل��ك جيوب  وُي��ق�����ش��د  ال���ع���راق،  ه��ن��اك ج��ي��وب للتنظيم يف 
تفوي�س  ف��رتة  وتنتهي  للتنظيم.  تابعة  للمقاومة  متفرقة 
القوات الأملانية امل�شاركة يف مكافحة تنظيم داع�س يف كل من 
 150 اأ�شابيع قليلة، ويتمركز حالياً  �شوريا والعراق، خالل 
العراق  كرد�شتان  اإقليم  عا�شمة  اأرب��ي��ل  ق��رب  اأمل��ان��ي��اً  جندياً 
امل�شيحي  اأك����راد. وي��ع��ت��زم ك��ل م��ن التحالف  ل��ت��دري��ب ج��ن��ود 
مريكل،  اأجن��ي��ال  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اإل��ي��ه  املنتمية  ال��دمي��ق��راط��ي، 
وال�شرتاكيون اإنهاء املهمة يف �شكلها احلايل بعد اأن مت دحر 
التنظيم، اإل اأن اجلي�س الأملاين ي�شعى اإىل موا�شلة ا�شرتاكه 
يف اجلهود الرامية اإىل ا�شتقرار العراق وحفظ الأمن فيها، 

اأما كيفية حتقيق ذلك فلم تت�شح بعد.

مليون �شوري يعانون ا�شطرابات نف�شية �شديدة
مليون  نحو  اإن  �شوريا،  يف  ال�شحة  وزارة  يف  النف�شية  ال�شحة  مديرية  قالت 
م��واط��ن ي��ع��ان��ون ا���ش��ط��راب��ات نف�شية ���ش��دي��دة. ون��ق��ل��ت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة عن 
“لدينا  ق��ول��ه،  حم��ف��وري  رم�شان  ال�شحة  وزارة  يف  النف�شية  ال�شحة  م��دي��ر 
ال�شديدة«.  النف�شية  ال�شطرابات  من  يعانون  �شخ�س  مليون  يقارب  ما  الآن 
وال�شطراب النف�شي هو منط �شيكولوجي اأو �شلوكي ينتج عن ال�شعور بال�شيق 
للمهارات  الطبيعي  النمو  م��ن  ج���زًءا  يعد  ول  ال��ف��رد  ي�شيب  ال��ذي  العجز  اأو 
العقلية اأو الثقافة. وتابع حمفوري يف حديث ل�شحيفة الوطن ال�شورية” ان 
“الأمرا�س النف�شية والع�شبية، التي كان لالأزمة الأخرية يف البالد دور كبري 
املت�شولني لأ�شباب �شحية  اأع��داد  امل�شابني بها، �شاهمت بزيادة  اأع��داد  يف زيادة 
يف البالد«. وكانت رابطة الأطباء النف�شيني يف �شوريا قدرت يف ال�2017 عدد 
امل�شابني باأمرا�س نف�شية حادة منذ عام 2011 ب� %4 من �شكان �شوريا، اأي 

ما يعادل 400 األف من اأ�شل 20 مليون �شوري، بح�شب موقع �شرييا نيوز.

باجتاه  ول���ك���ن  ال���ت���ي���ف���ور  م���ط���ار 
مهمة  يف  ال���������ش����وري����ة  ال����ب����ادي����ة 
ب��ق��اي��ا خاليا  ل��ك�����ش��ف  اع��ت��ي��ادي��ة 
داع�������������س وت������دم������ريه������م. وح����ني 
تزال  ل  كانت  املحطة  ا�شتهداف 
ال�شخنة  م��دي��ن��ة  ف���وق  ط��ائ��رات��ن��ا 

باجتاه البادية«.
�شرقي  ���ش��م��ال  يف  ال�شخنة  وت��ق��ع 

مدينة تدمر يف و�شط �شوريا.

اأن  �شاأنهما  من  اللذين  والتفاهم 
يقودا املنطقة للتعاي�س ال�شلمي«.

الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  ووق���ع���ت 
وال����ه����ن����د خ������الل ه������ذه ال�����زي�����ارة 
يقارب  ما  بقيمة  تعاون  اتفاقات 
جم���الت  يف  دولر  م��ل��ي��ون   41
والثقافة  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال�������ش���ح���ة 

والقت�شاد.
وقام عبا�س بتكرمي رئي�س الوزراء 
و�شام  اأع���ل���ى  ب��ت��ق��ل��ي��ده  ال���ه���ن���دي 
الكربى  )ال����ق����الدة  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

لدولة فل�شطني(.

وكيم م�شتعد للقاء مون “يف اقرب 
فر�شة” لكن الخري مل يرد على 

الفور على هذه الدعوة.
ومثل هذه القمة، يف حال حدوثها، 
���ش��ت��ك��ون ال��ث��ال��ث��ة م��ن ن��وع��ه��ا بعد 

والد  اي��ل  جونغ  كيم  ب��ني  لقاءين 
ك��ي��م وال��ك��وري��ني اجل��ن��وب��ي��ني كيم 
يف  م���و-ه���ي���ون  وروه  داي-ج����ون����غ 
بيونغ  يف  و2007  ال��ف��ني  ال��ع��ام 

يانغ.
لكن ذلك قد يوؤثر على العالقات 
بني مون املوؤيد للحوار مع ال�شمال 
وال���رئ���ي�������س الم�����ريك�����ي دون����ال����د 
ترامب الذي كان يتبادل ال�شتائم 
كيم  م��ع  وال��ت��ه��دي��دات  ال�شخ�شية 

حتى فرتة لي�شت ببعيدة.
يتعني  ان��ه  على  وا�شنطن  وت�شر 
ت��ث��ب��ت قبل  ي���ان���غ ان  ب��ي��ون��غ  ع��ل��ى 
لنزع  م�شتعدة  انها  مفاو�شات  اي 
ال���ش��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة يف وق���ت يعلن 
فيه كيم جونغ اون ان بالده باتت 

دولة نووية.
حول  ل����ش���ه���ر  دام  ���ش��م��ت  وب���ع���د 
م�������ش���ارك���ة ال�������ش���م���ال يف الأل����ع����اب 
الأومل��ب��ي��ة يف ب��ي��ون��غ ت�����ش��ان��غ، تبني 
منا�شبة  ك���ان���ت  ال�������دورة  ه����ذه  ان 
اطار  ويف  الكوريتني.  بني  لتقارب 
يانغ  بيونغ  ار���ش��ل��ت  ال��ت��ق��ارب  ه��ذا 
وفنانني  ري��ا���ش��ي��ني  اجل��ن��وب  اىل 

يف  طيار  ب��دون  للطائرات  قاعدة 
و�شط �شوريا.

الطائرات  اأن  التحالف  واأ���ش��اف 
مطار  م��ن  انطلقت  ط��ي��ار  ب���دون 
التيفور يف ال�شباح لتنفيذ مهمات 
روت��ي��ن��ي��ة ���ش��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف 

منطقة �شحراوية يف �شوريا.
ال���ي���وم  “�شباح  ال���ب���ي���ان  وق�������ال 
ط��ائ��رات��ن��ا امل�����ش��رية ان��ط��ل��ق��ت من 

ال�شوري  ل��ل��رئ��ي�����س  دع��م��ا  ي��ق��ات��ل 
اإ�شرائيل  اإن  ام�����س  الأ���ش��د  ب�����ش��ار 
على  وج��دي��ا  قا�شيا  ردا  �شت�شهد 

اإرهابها من الآن ف�شاعدا.
اإن  ب���ي���ان  ال��ت��ح��ال��ف يف  واأ�����ش����اف 
بدخول  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  امل����زاع����م 
ط��ائ��رة ب��ال ط��ي��ار امل��ج��ال اجلوي 
واأ�شار  الإ�شرائيلي كذب وافرتاء. 
هاجمت  اإ�شرائيل  اأن  اإىل  البيان 

الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  ا�شتمرار 
لأر�شنا، وان�شداد الأفق ال�شيا�شي 
بعد قرار الرئي�س الأمريكي حول 

القد�س والالجئني.
وق��ال م��ودي ال��ذي حت��دث باللغة 
الهندية عرب مرتجم اإنه مت بحث 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
العامل  ال�شلم يف  دور يف  لها  التي 

واملنطقة.
يف  اأم���ل���ي  ع���ن  “اأعربت  واأ����ش���اف 
املنطقة  يف  ال�����ش��الم  ي��ت��ح��ق��ق  اأن 
وذل��ك من خ��الل احلوار  �شريعا، 

بينهم وبني اإ�شرائيل.
تبادل مع رئي�س  اأنه  وقال عبا�س 
ال��وزراء الهندي، الذي و�شل اإىل 
املرافق  وال���وف���د  اهلل  رام  م��دي��ن��ة 
ل����ه ع���ل���ى م����نت ث������الث ط����ائ����رات 
النظر  وجهات  اأردنية،  هليكوبرت 

حول عملية ال�شالم.
دولته  م���ع  “وتبادلت  واأ�����ش����اف 
)رئي�س ال��وزراء الهندي( وجهات 
بفر�س  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا  ال���ن���ظ���ر 
العملية  واإخ��راج  ال�شالم،  حتقيق 
ب�شبب  م���اأزق���ه���ا  م���ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ال�شمايل  الكوري  الزعيم  �شقيقة 
دورة  مبنا�شبة  �شيول  ت���زور  ال��ت��ي 
افتتحت  ال��ت��ي  الل���ع���اب الومل��ب��ي��ة 
با�شم  ب��ح�����ش��ب م��ت��ح��دث  اجل��م��ع��ة 

الرئا�شة الكورية اجلنوبية. 

يف ب��ي��ون��غ ي���ان���غ، يف وق����ت ح���ذرت 
الذي  التقارب  م��ن  وا�شنطن  فيه 
تقوم به كوريا ال�شمالية مع �شيول 

مبنا�شبة دورة اللعاب الوملبية.
ون���ق���ل���ت ال����دع����وة ك���ي���م ي����و جونغ 

•• عوا�شم-وكاالت:

للحر�س  ال��ع��ام  القائد  نائب  ق��ال 
الثوري الإيراين ح�شني �شالمي، 
ام�س ال�شبت، اإن اإيران ل تتواجد 
ع�شكريا يف �شوريا، واإمنا وجودها 

ب�شكل ا�شت�شاري.
اإ�شرائيل  اأكدته  ما  ونفى �شالمي 
بخ�شو�س اإ�شقاط طائرة اإيرانية 
نوؤكد  ل  “نحن  ق��ائ��ال  م�����ش��رية، 
خ���ربا م�����ش��دره اإ���ش��رائ��ي��ل، ولكن 
ه���ذا اخلرب  ال�����ش��وري��ون  اأك����د  اإذا 

�شنوؤكده نحن«.
لدينا  “لي�س  ���ش��الم��ي  واأ����ش���اف 
����ش���وري���ا،  ع�������ش���ك���ري يف  ت�����واج�����د 
ونتواجد فيها ب�شكل ا�شت�شاري”، 
ال�شوري  اجل���ي�������س  اأن  م�����وؤك�����دا 
م����وج����ود ل���ل���دف���اع ع����ن اأرا����ش���ي���ه 

ويكفي لذلك.
وزعم �شالمي اأن بالده قادرة على 
الأمريكية  ال��ق��واع��د  ك��ل  ت��دم��ري 
للنظام  جحيم  وخلق  املنطقة  يف 
ت�شنيم  ذكرت  ملا  وفقا  ال�شهيوين 

اآخر،  جانب  م��ن  الر�شمية.  �شبه 
ق����ال م�������ش���وؤول يف حت���ال���ف م���وال 
ال�����ش��وري ب�شار  ال��رئ��ي�����س  ل��ن��ظ��ام 
الأ����ش���د ي��ق��ول اإن����ه ل ي��ع��ت��ق��د اأن 
ح���رب  اإىل  ����ش���ت���ت���ط���ور  الأم�����������ور 
عمليات  غ��رف��ة  وق��ال��ت  اإقليمية. 
حلفاء �شوريا التي ت�شم قياديني 
م���ن رو���ش��ي��ا واي������ران وح����زب اهلل 
اللبناين وتتوىل تن�شيق العمليات 
قاله  “ما  اإن  �شوريا  يف  القتالية 
طائرة  اإن  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال���ع���دو 
ودخلت  ت�شتهدفه  ك��ان��ت  م�شرية 
املحتلة  لفل�شطني  اجل��وي  املجال 

هو كذب وافرتاء وت�شليل«.
ال�شوري،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ون��ق��ل  ه���ذا 
ام�س ال�شبت، عن م�شدر ع�شكري 
التابعة  ال��دف��اع اجل��وي  ق��وات  اأن 
لهجوم  ت�شدت  ال�شوري  للجي�س 
اإ�شابة  م��ن  ومت��ك��ن��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

عدد من طائرات العدو.
اإن��ه جرى الت�شدي  وق��ال امل�شدر 
خاللها  الإ�شرائيلية  للطائرات 
القواعد  اأح������د  ع���ل���ى  ه��ج��وم��ه��ا 

ال����ل����ذي����ن ق����ف����زا م�����ن ال����ط����ائ����رة 
اإ�شرائيل  ���ش��م��ايل  �شقطت  ال��ت��ي 
اإ�شابته  ب���ع���د  ح���رج���ة  ح���ال���ة  يف 
ب��ج��روح خ��ط��رية. واأع��ل��ن اجلي�س 
طائرة  اأن  ال�شبت،  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
تابعة له �شقطت �شمايل اإ�شرائيل 
بعد ق�شف اأهداف داخل الأرا�شي 

ال�شورية.
ب��ي��ان اجل��ي�����س �شبب  ي��و���ش��ح  ومل 
كان  اإذا  ف��ي��م��ا  ال��ط��ائ��رة  ���ش��ق��وط 
نتيجة اإ�شابتها بنريان و�شواريخ 
ج��راء خلل  اأو  �شوريا  اأطلقت من 
فني، لكنه نوه اإىل اأنه جرى اإنقاذ 
ط��ي��اري امل��ق��ات��ل��ة وه���ي م��ن طراز 

“اإف 16«.
وذك�����رت م�����ش��ادر اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأن 
الو�شول  ا���ش��ت��ط��اع��ا  ال��ط��ي��اري��ن 
الأج���������������واء  اإىل  ب������ال������ط������ائ������رة 
الإ�شرائيلية وقاموا بتفعيل نظام 
باملظالت  ون��زل��وا  ال��ط��ارئ  القفز 
ونقلوا  الإ�شرائيلية  الأرا���ش��ي  يف 
امل�شايف.  اأح����د  يف  ال���ع���الج  ل��ت��ل��ق��ي 
اإن  وق��ت لح��ق  وقالت م�شادر يف 

�شوريا. وكان  الع�شكرية يف و�شط 
اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ق��د ذك���ر يف 
�شورية  ن���ريان���ا  اأن  ���ش��اب��ق  وق����ت 
م�شادة للطائرات اأطلقت النريان 
جتاه اإحدى طائراته املقاتلة واإن 
اإيرانيا  ه��دف��ا  هاجمت  اإ���ش��رائ��ي��ل 
اأط��ل��ق ط��ائ��رة دون ط��ي��ار ملجالها 

جلوي من �شوريا.
وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان 
با�شم  امل����ت����ح����دث  ك���ون���ري���ك���و����س 
موقع  على  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
الدفاع  ق��وات  “ا�شتهدفت  تويرت 
الإ�شرائيلية اأنظمة حتكم اإيرانية 
يف �شوريا اأطلقت طائرة دون طيار 
للمجال اجلوي الإ�شرائيلي. كان 
هناك نريان �شورية هائلة م�شادة 
طائرة  ���ش��ق��ط��ت  ل����ل����ط����ائ����رات... 
والطياران  اإ�شرائيل  يف  اإف-16 

بخري«.
اإ�شرائيلية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت 
�شمال  يف  ���ش��ق��ط��ت  ال���ط���ائ���رة  اأن 
اإ������ش�����رائ�����ي�����ل. وق�����ال�����ت م�������ش���ادر 
الطيارين  اأح����د  اإن  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اإ�شابة  الطيارين يعاين من  اأحد 
الطائرة  وحت���ط���م���ت  خ����ط����رية. 
يف م��ن��ط��ق��ة م��ت�����ش��ب��ي��ه ه������اردوف 

باجلليل.
اإىل ذلك، ذكر  اجلي�س الإ�شرائيلي 
اإن����ه ج���رى ر���ش��د اإط����الق طائرة 
مطار  م���ن  اإي���ران���ي���ة  ط���ي���ار  دون 
“تيفور” يف منطقة تدمر بو�شط 
وجرى  اإ�شرائيل،  باجتاه  �شوريا  
مروحية  ق���ب���ل  م����ن  اإ����ش���ق���اط���ه���ا 
الطائرة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  اأبات�شي. 
الأرا�شي  داخل  �شقطت  الإيرانية 
اجلي�س  واع���ت���رب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. 
اإيرانًيا  هجوًما  يعد  ح��دث  ما  اأن 
اإيران  واأن  اإ�شرائيل،  �شيادة  على 
جتر املنطقة نحو مغامرة ل تعلم 

كيف تنتهي.
ببالغ  “ننظر  ال���ب���ي���ان:  واأردف 
النريان  اإط�����الق  اإىل  اخل���ط���ورة 
وكل  طائراتنا.  ب��اجت��اه  ال�شورية 
من تورط يف اإطالق الطائرة دون 

طيار قد جرى ا�شتهدافه«.
الذي  الع�شكري  التحالف  وق���ال 

التلفزيون ال�صوري: اإ�صابة اأكرث من طائرة اإ�صرائيلية

احلر�س الإيراين يرتاجع عن موقفه وينفي وجوده ب�شوريا

عبا�س يجدد مطالبته برعاية دولية لل�شالم 
•• رام اهلل-رويرتز:

جدد الرئي�س الفل�شطيني حممود 
املطالبة  ال�����ش��ب��ت  ام�������س  ع��ب��ا���س 
لرعاية  دول����ي����ة  اآل����ي����ة  ب����اإي����ج����اد 

املفاو�شات مع اإ�شرائيل.
خ����الل موؤمتر  ع��ب��ا���س  واأ�����ش����اف 
رئي�س  م����ع  م�������ش���رتك  ���ش��ح��ف��ي 
مودي  ناريندرا  الهندي  ال���وزراء 
يف رام اهلل “اأوؤكد مت�شكنا بالعمل 
طريقا  وامل���ف���او����ش���ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ن���ا ال��وط��ن��ي��ة يف 
احل��ري��ة وال���ش��ت��ق��الل، وف���ق حل 
 ،1967 ال��دول��ت��ني ع��ل��ى ح����دود 
الدولية،  ال�����ش��رع��ي��ة  وق��������رارات 
فل�شطني  م������ن  ك������ل  ل���ت���ع���ي�������س 
اأن  على  واأم��ن،  ب�شالم  واإ�شرائيل 
عا�شمة  ال�شرقية  القد�س  تكون 

للدولة الفل�شطينية«.
نرف�س  ول����ن  مل  “واإننا  وت���اب���ع 
امل��ف��او���ش��ات ي��وم��ا، وك��ن��ا وم��ا زلنا 
وت�شكيل  ل��ه��ا.  ال���ش��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
اآلية متعددة الأطراف تنبثق عن 
الأمثل  ال�شبيل  هي  متعددة  دول 

لرعاية هذه املفاو�شات«.
واأدى اعرتاف الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب يف دي�شمرب كانون 
الأول بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل 
واإع���الن���ه ن��ق��ل ���ش��ف��ارة ب���الده من 
رف�س  اإىل  القد�س  اإىل  اأب��ي��ب  ت��ل 
بالوليات  القبول  الفل�شطينيني 
ال�شالم  ل��ع��م��ل��ي��ة  راع���ي���ا  امل��ت��ح��دة 

•• �شيول-اأ ف ب:

كيم  ال�شمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  دع���ا 
كوريا  رئ��ي�����س  ام�������س  اون  ج���ون���غ 
اجلنوبية م��ون ج��اي-ان اىل قمة 

رو�شي ي�شلب من خمابرات اأمريكا 100 األف دولر
•• وا�شنطن-رويرتز:

نقلت �شحيفة نيويورك تاميز عن م�شوؤويل اأمن اأمريكيني قولهم اإن مواطنا 
رو�شيا خدع املخابرات الأمريكية وا�شتوىل منها على 100 األف دولر العام 
املا�شي عندما عر�س تقدمي معلومات فا�شحة عن الرئي�س دونالد ترامب 

واأدوات للت�شلل الإلكرتوين �شرقت من وكالة الأمن القومي.
ونقلت ال�شحيفة عن م�شوؤولني اأمريكيني قولهم اإن املبلغ اأر�شل اإىل غرفة 
باأحد فنادق برلني يف �شبتمرب اأيلول على اأنه دفعة اأوىل من مكافاأة قدرها 

مليون دولر.
وقالت ال�شحيفة اأن �شرقة اأدوات الت�شلل الإلكرتوين ال�شرية اأ�شرت ب�شدة 

بوكالة الأمن القومي التي كانت ت�شعى لتحديد املواد امل�شروقة.
ي�شعوا  مل  اإنهم  لل�شحيفة  الأمريكية  املخابرات  م�شوؤويل  من  ع��دد  وق��ال 
للح�شول على املعلومات ب�شاأن ترامب من هذا الرو�شي الذي ي�شتبه يف اأن 

له �شالت باملخابرات الرو�شية ومت�شللني اإلكرتونيني يف �شرق اأوروبا.
ونقلت ال�شحيفة عن امل�شوؤولني قولهم اإن الرجل ادعى اأن املعلومات تربط 

الرئي�س وم�شاعديه برو�شيا. 
واأ�شافوا اأنه بدل من اأن ي�شلم اأدوات الت�شلل الإلكرتوين، قدم مادة م�شكوك 
يف �شحتها ورمبا تكون مفربكة عن ترامب واآخرين ت�شمنت �شجالت بنوك 

ور�شائل اإلكرتونية وبيانات زعم اأنها من املخابرات الرو�شية.
ب�شاأن  التعليق  عن  امتنعت  املركزية  املخابرات  وكالة  اأن  ال�شحيفة  وقالت 

املفاو�شات مع هذا الرو�شي.
الأمن  وك��ال��ة  موظفي  “كل  القومي  الأم���ن  وك��ال��ة  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت 

القومي ملتزمون التزاما اأبديا بحماية املعلومات ال�شرية«.
بينما  للتعليق  روي��رتز  من  طلب  على  املركزية  املخابرات  وكالة  ت��رد  ومل 
وقت  كانوا  الذين  القومي  الأم��ن  وكالة  م�شوؤويل  مع  التوا�شل  يت�شن  مل 

الت�شال بهم خارج اأوقات العمل الر�شمية.

كيم جونغ يدعو رئي�س كوريا اجلنوبية اىل بيونغ يانغ 
وم�شجعات ووفدا رفيع امل�شتوى.

اجلنوبية  ك��وري��ا  رئي�س  وا�شتقبل 
على الغداء كيم يونغ نام الرئي�س 
ويعد  ال�شمالية  لكوريا  الفخري 
البلد يزور  اكرب م�شوؤول من هذا 

اجلنوب.
اي�����ش��ا كيم  ال����غ����داء  و����ش���ارك���ت يف 
ال�شرة  م���ن  ف����رد  اول  ج���ون���غ  ي���و 
احلاكمة يف ال�شمال يزور اجلنوب 

منذ انتهاء احلرب الكورية.
اجلنوبية  ك��وري��ا  لرئي�س  وق��ال��ت 
بعد ان �شلمته ر�شالة �شخ�شية من 
�شقيقها “ناأمل يف ان نراكم �شريعا 
ال�شلطات  بح�شب  يف بيونغ يانغ” 

الكورية اجلنوبية.
الرئي�س  ي�شبح  ان  “نود  وا�شافت 
جديد  ف�������ش���ل  يف  ط����رف����ا  م�������ون 
هذا  لي�شبح  ال��ت��وح��ي��د  لتحقيق 

احلدث تاريخيا«.
مق�شمة  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  و�شبه 
 .1953 احل����رب يف  ن��ه��اي��ة  م��ن��ذ 
القت�شاد  اجلنوبية  كوريا  وباتت 
ال��ع��امل يف ح��ني ل تزال  ال11 يف 

كوريا ال�شمالية تعي�س يف فقر.

تركيا تعتقل 31 م�شتبها 
بانتمائهم لداع�س

•• ا�شطنبول-رويرتز:

ذك���رت وك��ال��ة الأن��ا���ش��ول الرتكية 
ال�شرطة  اأن  ال�شبت  ام�س  لالأنباء 
�شخ�شا   31 اع��ت��ق��ل��ت  ال���رتك���ي���ة 
تنظيم  يف  اأع�شاء  اأن��ه��م  يف  ي�شتبه 
داع�س الإرهابي يف اإ�شطنبول كانوا 

يعدون ل�شن هجوم.
وقالت الوكالة اإن ال�شرطة داهمت 
من  اأح��ي��اء  ثالثة  يف  عناوين  �شتة 
ت��ف��ا���ش��ي��ل عن  ذك����ر  دون  امل���دي���ن���ة 
توقيت تنفيذ املداهمات. واأ�شافت 
الأنا�شول اإن كل املعتقلني يحملون 

جن�شيات اأجنبية.
ال�شرطة  اأف�����راد  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
�شبطوا مواد رقمية ووثائق خالل 

املداهمات.
وتركيا م�شاركة يف التحالف الذي 
ت����ق����وده ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة �شد 

مت�شددي داع�س.
وكثفت ال�شرطة الرتكية عملياتها 
انتمائهم  يف  ي�����ش��ت��ب��ه  م����ن  ع���ل���ى 
املا�شي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف  للتنظيم 
نفذ  لهجوم  الأوىل  الذكرى  قبيل 
ليلة الحتفال بالعام اجلديد على 
اإ�شطنبول قتل فيه  ليلي يف  ملهى 

39 �شخ�شا.
م�شوؤوليته  داع�����س  تنظيم  واأع��ل��ن 
�شل�شلة  اأح�����د  وه����و  ال���ه���ج���وم  ع���ن 
هجمات نفذها التنظيم املت�شدد يف 

تركيا يف ال�شنوات الأخرية.

 •• نريوبي-اأ ف ب:

اع����ل����ن ال���رئ���ي�������س ال����ت����ن����زاين ج���ون 
م����اغ����وف����ويل ان�������ش���ح���اب ب�������الده من 
لالجئني”  ال�شامل  التحرك  “اإطار 
دائمة  ي�شعى اىل ط��رح ح��ل��ول  ال���ذي 
ل����الج����ئ����ني، ب���ي���ن���ه���ا الن�������دم�������اج يف 

املجتمعات امل�شيفة.
“تنزانيا  ان  بيان  يف  الرئا�شة  وقالت 
امنية  لأ����ش���ب���اب  الن�����ش��ح��اب  ق�����ررت 

ولنق�س يف الأموال«.
هذا  م��اغ��وف��ويل  الرئي�س  اعلن  وق��د 
روؤ�شاء  ت��ه��ن��ئ��ة  ح��ف��ل  خ����الل  ال���ق���رار 

البعثات الدبلوما�شية اجلمعة يف دار 
يناير،  ال��ث��اين  ك��ان��ون  ويف  ال�����ش��الم. 
العليا  امل��ف��و���ش��ي��ة  ت���ن���زان���ي���ا  اب���ل���غ���ت 
املتحدة،  ل���المم  ال��ت��اب��ع��ة  ل��الج��ئ��ني 
الالجئني  بع�س  م��ن��ح  ع��ن  ال��ت��وق��ف 
ال��ب��ورون��دي��ني اجل��ن�����ش��ي��ة، وان��ه��ا لن 
ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى ت���ق���دمي ط��ل��ب��ات جلوء 
ج����دي����دة. واع����ت����ربت ت��ن��زان��ي��ا فرتة 
الآتني  ار���س جل��وء لالجئني  طويلة 
وجمهورية  ب��ورون��دي  م��ن  خ�شو�شا 
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��وق��راط��ي��ة. وذك����رت 
احلكومية  نيوز”  “دايلي  �شحيفة 
ماغوفويل  ان  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ت��ن��زان��ي��ة 

ي��اأخ��ذ ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة انها 
مل ت����ف����رج ع����ن الأم����������وال امل����وع����ودة 
اندماج  تاأمني  على  تنزانيا  مل�شاعدة 
املفو�شية  واأو����ش���ح���ت  ال���الج���ئ���ني. 
العليا لالجئني ان نهج “اطار العمل 
اىل  ي�����ش��ت��ن��د  لالجئني”  ال�������ش���ام���ل 
اإدم��اج الالجئني يف املجموعات  فكرة 
يح�شل  وع��ن��دم��ا  ت�شتقبلهم.  ال��ت��ي 
لهم  ويحق  التعليم  على  ال��الج��ئ��ون 
ي�شتطيعون  قانونية،  ب�شورة  العمل 
تطوير كفاءتهم والتمتع مبزيد من 
يف  ي�شاهمون  وب��ذل��ك  ال�شتقاللية، 

القت�شاد املحلي.

تنزانيا تن�شحب من »اطار التحرك ال�شامل لالجئني« 
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عربي ودويل

دم�شق  داع��م��ي  اأب���رز  ت�شم  التي  �شوريا  حلفاء  عمليات  غرفة  نفت 
خ�شو�شاً ايران وحزب اهلل اللبناين وتتوىل تن�شيق العمليات القتالية 
اأي طائرة م�شرية فوق الأج��واء ال�شرائيلية فجر  يف �شوريا، ار�شال 
ال�شبت، وا�شفة التهامات يف هذا ال�شدد باأنها افرتاء. ال ان املتحدث 
ان  ت�شريح  يف  اكد  كونريكو�س  جوناثان  ال�شرائيلي  اجلي�س  با�شم 
طيار  دون  م��ن  الطائرة  حطام  على  ع��رثت  ال�شرائيلية  ال�شلطات 
التي ا�شقطت واكد انها ايرانية. وقال يف هذا الطار “مت اعرتا�س 
ابات�شي  مروحية  قبل  م��ن  الردن  غ��ور  يف  طيار  دون  م��ن  ال��ط��ائ��رة 
غرفة  واأوردت  اي��ران��ي��ة«.  بانها  ون��وؤك��د  بقاياها  ولدينا  ا�شرائيلية 
عمليات حلفاء �شوريا يف بيان ت�شلمت وكالة فران�س بر�س ن�شخة منه 
ما قاله العدو ال�شرائيلي يف انها )الطائرة( كانت ت�شتهدفه ودخلت 
املجال اجلوي لفل�شطني املحتلة هو كذب واف��رتاء وت�شليل موؤكدة 
الق�شف  قا�شياً وجدياً. وا�شتهدف  رداً  �شي�شهد  اعتداء جديد  اي  اأن 
�شوريا،  حلفاء  ممثلي  ب��ي��ان  بح�شب  ���ش��وري��ا،  و���ش��ط  يف  ال�شرائيلي 
ال�شرقي  حم�س  ري��ف  يف  تيفور  مطار  يف  م�شرّية  ط��ائ��رات  حمطة 
انها تعمل على جمع املعلومات يف مواجهة املنظمات الرهابية  قال 
وعلى را�شها تنظيم داع�س. واأعلن اجلي�س ال�شرائيلي �شن �شربات 
�شواريخ  بطاريات  ثالث  بينها  من  و�شوريا  اإيرانيا  هدفا   12 على 
م�شادة للطائرات واأربعة اأهداف ايرانية غري حمددة ميلكها اجلهاز 

الع�شكري اليراين يف �شوريا.

بثت  ا�شبوعي  لقاء  خ��الل  مريكل  اأنغيال  الملانية  امل�شت�شارة  اك��دت 
جديد  ف�شل  فتح  تريد  انها  الن��رتن��ت،  �شبكة  على  ال�شبت  وقائعه 

منتظر منذ �شنوات، يف العالقات بني بالدها وبولندا.
احد  �شوؤال طرحه  ردا على  برلني،  وا�شافت مريكل من مكتبها يف 
الطالب، ان رئي�س الوزراء البولندي ماتيو�س مورافيت�شكي �شيزور 
العالقات  �شعيد  على  جديد  “ف�شل  لفتح  املقبل،  اجلمعة  برلني 
متباينة  نظر  وجهات  وج��ود  “رغم  امل�شتقرة  الملانية-البولندية” 
وار�شو  تتعر�س  وق��ت  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتاأتي  امل�شائل«.  بع�س  حيال 
يف  القانون  دول��ة  م�شاألة  ح��ول  وبروك�شل  املانيا  توجهها  لنتقادات 
الذي  وال��ق��ان��ون  الالجئني  امل��واف��ق��ة على ح�ش�س  ورف�����س  ب��ول��ن��دا، 
التي  البولندية”  امل���وت  “مع�شكرات  تعبري  ا���ش��ت��خ��دام  منع  ي��ري��د 
م�شاألة  وح���ول  احتاللها.  اب���ان  بولندا  يف  المل���ان  ال��ن��ازي��ون  اقامها 
اجلديدة  البولندية  احلكومة  لأن  �شعبا،  النقا�س  يبدو  الالجئني، 
عن  ترتاجع  لن  انها  من  الثاين/يناير،  كانون  منت�شف  يف  ح��ذرت 
للتعوي�شات.  الوروب��ي��ة  الل��ي��ات  اط��ار  يف  لجئني  ا�شتقبال  رف�س 
وحول توزيع تدفق املهاجرين، تتوقع مريكل ان ت�شفر النقا�شات عن 

“حلول ت�شامنية واوروبية«.

 
ال�شرطة  اأن  ال�شبت  ام�س  لالأنباء  الرتكية  الأنا�شول  وكالة  ذك��رت 
الرتكية اعتقلت 48 �شخ�شا ي�شتبه يف اأنهم اأع�شاء يف تنظيم داع�س 

الإرهابي كانوا يعدون ل�شن هجوم.
اأحياء  ال�شرطة داهمت �شت بنايات يف ثالثة من  اإن  الوكالة  وقالت 
ال�شرطة  اأف����راد  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت  اأجنبيا   31 واعتقلت  ا�شطنبول 

�شبطوا مواد رقمية ووثائق خالل املداهمات.
لتنفيذ هجوم  اأي�شا  يعدون  كانوا  اآخرين   17 اأن  الوكالة  واأ�شافت 

اعتقلوا يف مداهمات يف اأنحاء العا�شمة اأنقرة.
ومل تذكر الوكالة تفا�شيل عن توقيت تنفيذ املداهمات.

امل��ت��ح��دة �شد  ال��ولي��ات  ت��ق��وده  ال���ذي  التحالف  وت��رك��ي��ا م�شاركة يف 
مت�شددي داع�س.

انتمائهم  يف  ي�شتبه  م��ن  على  عملياتها  الرتكية  ال�شرطة  وكثفت 
نفذ  لهجوم  الأوىل  الذكرى  قبيل  املا�شي  العام  نهاية  يف  للتنظيم 
ليلة الحتفال بالعام اجلديد على ملهى ليلي يف ا�شطنبول قتل فيه 

39 �شخ�شا.
واأعلن تنظيم داع�س م�شوؤوليته عن الهجوم وهو اأحد �شل�شلة هجمات 

نفذها التنظيم املت�شدد يف تركيا يف ال�شنوات الأخرية.

عوا�شم

دم�شق

ا�شطنبول

برلني

ال�شني تتطلع لزيادة التن�شيق ب�شاأن كوريا ال�شمالية 
•• بكني-رويرتز:

الدبلوما�شيني  كبري  اإن  ال�شبت  ام�����س  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
خالل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأبلغ  ت�شي  جيه  يانغ  ال�شينيني 
الوليات  مع  التن�شيق  زي��ادة  اإىل  تتطلع  ال�شني  ب��اأن  وا�شنطن  يف  اجتماع 

املتحدة يف امللف الكوري ال�شمايل.
جتاري  �شريك  اأك��رب  ال�شني،  على  املتحدة  ال��ولي��ات  �شغطت  م��ا  وك��ث��ريا 
النووية  بيوجنياجن  ب��رام��ج  ج��م��اح  لكبح  امل��زي��د  ل��ب��ذل  ال�شمالية،  لكوريا 
املتحدة  الأمم  ق��رارات  بتنفيذ  ملتزمة  اإنها  ال�شني  وتقول  وال�شاروخية. 
ب�شاأن كوريا ال�شمالية بالكامل والتي تت�شمن عقوبات م�شددة، لكنها ترى 
اأن على جميع الأطراف بذل املزيد من اجلهود للحد من التوترات واإحياء 
املحادثات. وقالت وزارة اخلارجية ال�شينية اإن يانغ، ع�شو جمل�س الدولة 
اأبلغ ترامب خالل اجتماع يف  الذي يفوق موقعه من�شب وزير اخلارجية، 
البيت الأبي�س اأنه يتطلع لأن يعمل البلدان �شويا و”لتعزيز التن�شيق ب�شاأن 

الق�شية النووية يف �شبه اجلزيرة الكورية«.
عن  اأخ���رى  تفا�شيل  اأي  ع��ن  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  بيان  يك�شف  ومل 
ي��وؤدي حت�شن  اأن  اأمله يف  ال�شمالية. وعرب يانغ عن  املناق�شات ب�شاأن كوريا 
كوريا  يف  املقامة  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  خ��الل  الكوريتني  بني  العالقات 
اجلنوبية حاليا اإىل حمادثات منتظمة بني البلدين بل واإىل حمادثات بني 

بيوجنياجن ووا�شنطن.
ال�شني  ب��ني  ت��وت��رات جت��اري��ة  و�شط  وا�شنطن  اإىل  يانغ  زي���ارة  اأي�شا  ت��اأت��ي 
املتنازع  ال�شني اجلنوبي  ب�شاأن بحر  املتحدة وخالفات م�شتمرة  والوليات 
معظم  وتتلقى  لها  تابعة  اأر����س  اإن��ه��ا  ال�شني  ت��ق��ول  ال��ت��ي  وت��اي��وان  عليه 
بال�شكل  “التعامل  البلدين  على  اإن  يانغ  وق��ال  وا�شنطن.  م��ن  �شالحها 
املالئم مع اخلالفات والق�شايا احل�شا�شة وال�شيطرة عليها”. ومل يت�شمن 

البيان تفا�شيل.

طماأنة لأهايل �صيناء: ال�صلع التموينية متوفرة لـ 3 اأ�صهر

انتظام املالحة يف قناة ال�شوي�س بالتزامن مع العملية �شد الإرهاب

خالل جولة ت�صمل 5 دول بينها تركيا

تيلر�شون يتوقع حمادثات �شعبة يف ال�شرق الأو�شط 

ترامب مينع ن�شر مذكرة ب�شاأن رو�شيا كتبها الدميقراطيون 

هدوء يف خميم عني احللوة بعد ا�شتباكات ليليةاأبو الغيط يحذر من ت�شاعد خطر الإرهاب والتطّرف
•• بريوت-وكاالت:

ل��الج��ئ��ني الفل�شطينيني يف  ال��ه��دوء خم��ي��م ع��ني احل��ل��وة  ���ش��اد 
ا�شتباكات  بعد  ال�شبت،  ام�س  لبنان، �شباح  مدينة �شيدا جنوب 

ليلية اأدت اإىل م�شرع فل�شطيني واإ�شابة �شخ�شني اآخرين.
وقال م�شدر ر�شمي لبنان اإن “�شوارع خميم عني احللوة �شهدت 
�شباح اليوم حركة �شبه طبيعية غداة ال�شتباكات التي �شهدها 
م�شاء اأم�س، واأدت اىل �شقوط قتيل هو الفل�شطيني عبد الرحيم 
م�شاء  املخيم  يف  ا�شتباكات  وان��دع��ت  وج��ري��ح��ني«.  امل��ق��دح  ب�شام 
اأم�س على خلفية اإ�شكال وقع بني املت�شددين وحركة فتح، �شهدت 
واأ�شيب  ال�شاروخية،  والقذائف  الر�شا�شة  الأ�شلحة  ا�شتخدام 
الفل�شطيني عبد الرحيم ب�شام املقدح باإطالق النار عن طريق 

اخلطاأ اأثناء تواجده يف منزله ما اأدى اإىل م�شرعه.

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأع�شاء  ���ش��ري��ة كتبها  ن�����ش��ر م��ذك��رة  ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب  م��ن��ع 
بن�شرها  �شمح  قد  كان  للجمهوريني  وثيقة  لدح�س  بالكوجنر�س  دميقراطيون 
العدل حتيزا  ووزارة  التحقيقات الحت��ادي  اأن مكتب  بها  املا�شي وجاء  الأ�شبوع 
�شده يف حتقيق احتادي ب�شاأن رو�شيا وانتخابات الرئا�شة الأمريكية عام 6102. 
واأثار هذا القرار حفيظة الدميقراطيني، وهو اأحدث قرارات الرئي�س اجلمهوري 
املن�شب.  اأول عام له يف  األقى بظالله على  الذي  التحقيق  ب�شاأن  املثرية للجدل 
وقال زعيم الدميقراطيني يف جمل�س ال�شيوخ ت�شاك �شومر “ماليني الأمريكيني 
ي�شاألون �شوؤال ب�شيطا: ما الذي يخفيه؟«. وقال م�شت�شار البيت الأبي�س دونالد 
جمان اإن وزارة العدل ر�شدت مقاطع من املذكرة التي تقع يف ع�شر �شفحات وكتبها 
اأع�شاء دميقراطيون يف جلنة املخابرات مبجل�س النواب “�شتثري خماوف معينة 
ب�شاأن الأمن القومي وم�شالح اإنفاذ القانون«. ون�شر البيت الأبي�س اأي�شا خطابا 

من مدير مكتب التحقيقات الحتادي يعرب فيه عن قلقه ب�شاأن ن�شر املذكرة فيما 
جتاهل  قد  ترامب  كان  الأمريكية.  املخابرات  واأ�شاليب  م�شادر  بحماية  يت�شل 
العدل  ووزارة  الحت��ادي  التحقيقات  مكتب  من  مماثلة  اعرتا�شات  اأ�شبوع  قبل 
ب�شاأن ن�شر املذكرة التي كتبها الأع�شاء اجلمهوريون يف نف�س اللجنة وت�شتهدف 
م�شوؤولني كبارا يف اإنفاذ القانون. وقال �شومر “معايري الرئي�س املزدوجة فيما 
يتعلق بال�شفافية مروعة«. وقال اآدم �شيف اأكرب ع�شو دميقراطي يف اللجنة اإن 
ال�شعب معرفتها وت�شمل  التي منع ترامب ن�شرها تعر�س حقائق يريد  املذكرة 
من  ت�شريحا  طلب  عندما  مالئم  ب�شكل  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  ت�شرف 
حمكمة خا�شة ملراقبة كارتر بيدج م�شت�شار حملة ترامب الذي تربطه عالقات 
برو�شيا. وقال �شيف اإن الدميقراطيني يف اللجنة ياأخذون خماوف وزارة العدل 
ومكتب التحقيقات الحتادي “بجدية” واإنهم �شينظرون يف تعديالت مقرتحة. 
اإىل  العودة  امل�شاألة �شريعا بحيث ميكن للجنة  اأن تنتهي هذه  ياأمل  اأنه  واأ�شاف 

التحقيق املتعلق برو�شيا.

الأول���وي���ة ال��ت��ي توليها ال����دول ال��ع��رب��ي��ة لإق��ام��ة ح���وار بناء 
اإطار  وذل���ك يف  ع���ام،  ب�شكل  الأوروب���ي���ة  ال���دول  م��ع  وم�شتمر 
القائمة  واملعا�شرة  التاريخية  والروابط  اجلغرايف  التجاور 
املجالت  من  العديد  يف  والأوروب����ي  العربي  الإقليمني  بني 

ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والأمنية.
واأو�شح املتحدث الر�شمي اأن اأبو الغيط اأ�شار يف هذا ال�شدد 
اإىل حمورية قيام توا�شل حثيث بني املنظمتني للتعامل مع 
التغري النوعي يف التهديدات الرئي�شية التي ياأتي على راأ�شها 
دائ���رة اجلرمية  الإره����اب وال��ت��ط��ّرف وات�����ش��اع  ت�شاعد خطر 
غري املنظمة، منوهاً اأي�شاً ب�شرورة توافر م�شاندة قوية من 
امل�شروعة  الفل�شطينية وللحقوق  الطرف الأوروبي للق�شية 

•• القاهرة-وكاالت:

ال��ع��ام جل��ام��ع��ة الدول  الأم����ني  ال��غ��ي��ط،  اأب���و  اأح��م��د  ا�شتقبل 
�شكرتري عام منظمة  “توما�س جرميينجر”  العربية، ام�س 
الأم����ن وال��ت��ع��اون الأوروب�����ي ال���ذي ي��ق��وم ح��ال��ي��اً ب��زي��ارة اإىل 

القاهرة.
الر�شمي  امل��ت��ح��دث  امل��ف��و���س حم��م��ود عفيفي،  ال��وزي��ر  وق���ال 
العمل  كيفية  ت��ن��اول  �شهد  ال��ل��ق��اء  ب���اأن  ال��ع��ام،  الأم���ني  با�شم 
على تطوير احلوار وعالقات التعاون بني املنظمتني خالل 
املرحلة املقبلة يف �شوء وجود عدد من الأولويات والتحديات 
امل�شرتكة الهامة، م�شيفاً اأن الأمني العام حر�س على تاأكيد 

الفل�شطيني  امل��وق��ف  ذل���ك  يف  ومب���ا  الفل�شطينية،  لل�شعب 
والعربي من ق�شية القد�س.

الأمن  منظمة  ع��ام  �شكرتري  اأن  الر�شمي  املتحدث  واأ���ش��اف 
والتعاون الأوروبي اأكد بدوره الأولوية التي توليها املنظمة 
لالإرتقاء بتعاونها مع جامعة الدول العربية يف اإطار ال�شعي 
اإىل  اإقليم جنوب املتو�شط، م�شرياً  اأكرب مع  للتوا�شل ب�شكل 
م�شرتكة  فعاليات  عقد  املقبلة  ال��ف��رتة  ت�شهد  لأن  تطلعه 
ا�شتعداد  م��ع  للطرفني،  الأول��وي��ة  ذات  امل��و���ش��وع��ات  تتناول 
للكوادر  الفنية  ال��ق��درات  بناء  عملية  يف  للم�شاهمة  املنظمة 
والتحديات  الأزم��ات  التعامل مع  العربية، خا�شة يف جمال 

ذات الطابع الأمني. 

تزال  ل  اأن��ه  نعتقد  ولكننا  بيننا  فيما  للتعامل  �شعب 
هناك بع�س امل�شالح الأ�شا�شية امل�شرتكة«.

كيليك  �شردار  وا�شنطن  لدى  الرتكي  ال�شفري  وداف��ع 
املتحدة  الوليات  منا�شدة  وانتقد  عفرين  عملية  عن 
الأتراك للحد من نطاق العملية وحث وا�شنطن على 

“وقف دعمها” لوحدات حماية ال�شعب الكردية.
وقال لل�شحفيني يف وا�شنطن “نحن ب�شدد اإنهاء هذا 
العاهل  اأبلغ  الثاين  كانون  يناير   21 ويف  التهديد«. 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  الأردين 
مايك بن�س باأن على وا�شنطن اإعادة بناء الثقة يف حل 

ال�شاملة  العملية  اإعالميا:  املعروفة  املكربة  الع�شكرية 
ب�شيناء 2018«.

ب���وؤرا عديدة  “ق�شفت  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ل��ت��ج��م��ع��ات م���ن ال��ع��ن��ا���ش��ر امل���ت�������ش���ددة مب��ن��ط��ق��ت��ي اأب���و 
احل�شيني و�شبيكة والري�شة ببئر العبد ومناطق اأخرى 

يف ال�شيخ زويد وجنوب وغرب رفح«.
وكان اجلي�س قد اأعلن بدء هجوم كبري على املت�شددين 
اأ�شفرت  حيث  �شيناء،  ج��زي��رة  �شبه  يف  يرتكز  اجلمعة، 
جنود  مقتل  ع��ن  امل��ت�����ش��دد  اجل��م��اع��ات  �شنتها  ه��ج��م��ات 

ورجال �شرطة ومدنيني.
نهاية  بحلول  املت�شددين  �شحق  اإىل  الهجوم  وي��ه��دف 
فرباير، وهو املوعد املحدد كنهاية ملهلة كان قد و�شعها 

الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي.
الرفاعي،  ت��ام��ر  العقيد  ال��ع�����ش��ك��ري،  امل��ت��ح��دث  وك�����ش��ف 
اجلوية  ال��ق��وات  اأن  التلفزيون،  بثه  م�شور  خ��ط��اب  يف 
ا�شتهدفت خمابئ للمت�شددين يف �شمال وو�شط �شيناء، 
فيما اأحكمت القوات البحرية �شيطرتها البحرية لقطع 

خطوط الإمداد.
وق���ال ا���ش��ت��م��رارا جل��ه��ود ق���وات اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون، قامت 
البوؤر  بع�س  ب��ا���ش��ت��ه��داف  اجل��وي��ة  ق��وات��ن��ا  م��ن  عنا�شر 
التي ت�شتخدمها  الأ�شلحة والذخائر  والأوكار وخمازن 

•• وا�شنطن-رويرتز:

ريك�س  وزير اخلارجية  اإن  اأمريكيون   م�شوؤولون  قال 
خالل  �شعبة  حم��ادث��ات  ي��ج��ري  اأن  يتوقع  تيلر�شون 
بينها  دول  خم�س  ت�شمل  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  ج��ول��ة 
�شمال  يف  حملة  كبح  اإىل  قادتها  �شيدعو  حيث  تركيا 

�شوريا.
لل�شحفيني  اإف��ادة  خالل  اأمريكيون،  م�شوؤولون  وقال 
ال��ف��رتة من  تيلر�شون يف  بها  يقوم  التي  اجل��ول��ة  ع��ن 
وتركيا  الأردن  وت�شمل  �شباط  ف��رباي��ر   16 اإىل   11
�شعبة  �شتكون  املحادثات  اإن  والكويت،  وم�شر  ولبنان 

يف كل حمطة من حمطات اجلولة.
الوليات  اعرتفت  حني  الأردن��ي��ون  الزعماء  وغ�شب 
بع�س  وعلقت  لإ���ش��رائ��ي��ل  عا�شمة  بالقد�س  امل��ت��ح��دة 

امل�شاعدات للفل�شطينيني.
وخالل زيارة تيلر�شون للقاهرة، �شيجتمع مع الرئي�س 
التعاون  على  للتاأكيد  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري 
الأم��ن��ي امل�����ش��رتك. وي��اأت��ي ذل��ك يف وق��ت اأط��ل��ق��ت فيه 
“العنا�شر  ت�شتهدف  وا�شعة  ع�شكرية  عملية  م�شر 
الإرهابية والإجرامية” وت�شارك فيها القوات اجلوية 
لتاأمني  وال�شرطة  احل���دود  حر�س  وق���وات  والبحرية 

حمافظة �شمال �شيناء.
وجتري م�شر اأي�شا انتخابات الرئا�شة يف الفرتة من 
ال�شي�شي  خاللها  وي��واج��ه  اآذار  م��ار���س   28 اإىل   26

اأن  و�شبق  الأخ��رية  اللحظات  واح��دا ظهر يف  مناف�شا 
قال هو نف�شه اإنه يدعم ال�شي�شي.

اإعمار  اإع��ادة  تيلر�شون يف موؤمتر  ي�شارك  الكويت  ويف 
العراق الذي ل تعتزم وا�شنطن تقدمي اأي م�شاهمات 
اإنهاء  نحو  تقدم  اإح��راز  يف  ياأمل  لكنه  خالله.  مالية 

اخلالف اخلليجي.
و�شنت تركيا، حليفة الوليات املتحدة، حملة ع�شكرية 
�شوريا  غ��رب  ب�شمال  عفرين  منطقة  يف  وبرية  جوية 
ل���ش��ت��ه��داف وح�����دات ح��م��اي��ة ال�����ش��ع��ب ال��ك��ردي��ة رغم 

العرتا�شات الأمريكية.
�شمال  حلف  يف  حليفتان  وتركيا  املتحدة  وال��ولي��ات 
الأطل�شي لكن م�شاحلهما متباينة يف احلرب الأهلية 
تنظيم  ه��زمي��ة  على  وا�شنطن  ت��رك��ز  حيث  ال�����ش��وري��ة 
اأكراد  منع  على  اأنقرة  بينما حتر�س  الإرهابي  داع�س 
موقف  وتعزيز  ذات��ي  حكم  على  احل�شول  من  �شوريا 

املقاتلني الأكراد على الأرا�شي الرتكية.
الأمريكية يف موؤمتر  بوزارة اخلارجية  وقال م�شوؤول 
ب�شبط  التحلي  على  “نحثهم  الهاتف  ع��رب  �شحفي 
ب�شبط  وال��ت��ح��ل��ي  ع��ف��ري��ن  يف  عملياتهم  يف  ال��ن��ف�����س 
ع��ل��ى ط���ول اخل���ط ع��رب )احل�����دود( يف �شمال  النف�س 

�شوريا«.
واأ�شاف امل�شوؤول “�شتكون حمادثات �شعبة«.

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��الق��ات الأم��ري��ك��ي��ة ال��رتك��ي��ة قال 
امل�شوؤول “اإنها �شعبة... الأتراك غا�شبون، وهذا وقت 

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�شبت،  ام�س  العري�س،  مدينة  جمل�س  رئي�س  ط��م��اأن 
املواطنني يف �شمايل �شيناء باأن خمزون ال�شلع التموينية 
�شهور  ث��الث��ة  مل���دة  م��ت��واف��ر  �شيناء  ب�شمال  وال��غ��ذائ��ي��ة 
التجارية  امل��ح��ال  بغلق  ق���رار  اأي  ���ش��دور  نافيا  ق��ادم��ة، 
�شيناء  ب�شمال  الراهنة  الع�شكرية  احلملة  م��ع  تزامنا 

“�شيناء 2018«.
التجارية  امل���ح���ال  ج��م��ي��ع  اأن  ال���غ���ن���دور  اأ����ش���ام���ة  واأك�����د 
وحمطات الوقود �شتنتظم اعتبارا من ال�شبت يف العمل 

وتقدمي اخلدمات للمواطنني.
اأبوابها ام�س الأول  اأغلقت  اأن حمطات الوقود  واأ�شاف 
احلملة  وب���دء  الأو���ش��اع  ا�شتقرار  حل��ني  فقط  اجلمعة 
الع�شكرية على اأن تفتح جميع حمطات الوقود خلدمة 

املواطنني ال�شبت.
التهافت  بعدم  العري�س  مدينة  اأه��ايل  الغندور  وطالب 
على املحال التجارية ل�شراء ال�شلع التموينية والغذائية 
اأبوابها  �شتفتح  التجارية  امل��ح��ال  لأن  تخزينها  بهدف 
من  اعتبارا  يوميا  ومنتظم  طبيعي  ب�شكل  للمواطنني 

ال�شبت.
يذكر اأن اأغلب املحال التجارية وجميع حمطات الوقود 
اأغلقت اأبوابها اجلمعة ب�شبب بدء احلملة الع�شكرية يف 
ما اأثار قلق املواطنني. �شمال �شيناء “�شيناء 2018”، 

وقرر حمافظ �شمال �شيناء قف الدرا�شة بجميع املراحل 
ال�شبت  م��ن  “ابتداء  امل��ح��اف��ظ��ة  مب���دار����س  التعليمية 
بالتزامن  وذل��ك  اآخر”،  اإ���ش��ع��ار  ح��ني  اإىل  ف��رباي��ر   10
اجلماعات  �شد  امل�شري  للجي�س  الوا�شعة  احلملة  مع 

املت�شددة.
مع  بالتزامن  ياأتي  القرار  اإن  حكومية  م�شادر  وقالت 
احلملة الع�شكرية والأمنية التي ت�شنها القوات امل�شرية 
�شمال  يف  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  وم��ع��اق��ل  م��راك��ز  �شد 

وو�شط �شيناء.
جمابهة  “خطة  تنفيذ  ب��دء  امل�����ش��ري،  اجلي�س  واأع��ل��ن 
�شمال  يف  والإجرامية”  الإره��اب��ي��ة  للعنا�شر  �شاملة 
وو�شط �شيناء ومناطق بدلتا م�شر والظهري ال�شحراوي 

غرب وادي النيل.
وقال املتحدث الع�شكري يف البيان رقم )1( اإن العملية 
“يف اإطار التكليف ال�شادر من رئي�س اجلمهورية  تاأتي 
الداخلية  ووزارة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
الإجرامية  والعمليات  ل��الإره��اب  ال�شاملة  باملجابهة 

الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة موؤ�ش�شات الدولة«.
 ،”2018 �شيناء  ال�شاملة..  “العملية  اأن  البيان  وذكر 
اخلارجية  املنافذ  على  ال�شيطرة  “اإحكام  اإىل  ت��ه��دف 
ل��ل��دول��ة امل�����ش��ري��ة وت��ط��ه��ري امل��ن��اط��ق ال��ت��ى ي��وج��د بها 

العنا�شر الإرهابية«.
ون��ا���ش��د ال��ب��ي��ان امل�����ش��ري��ني ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ي�����س قائال 
“تهيب القيادة العامة للقوات امل�شلحة بال�شعب امل�شري 
قوات  م��ع  ال��وث��ي��ق  بالتعاون  اجلمهورية  اأن��ح��اء  بكافة 
اإنفاذ القانون ملجابهة الإرهاب واقتالع جذوره والإبالغ 

الفوري عن اأي عنا�شر تهدد اأمن وا�شتقرار الوطن«.
التي  املت�شددة  للجماعات  وال�شرطة  اجلي�س  ويت�شدى 
���ش��ع��دت م��ن هجماتها م��ن��ذ ع���زل ال��رئ��ي�����س الإخ����واين 
اإث����ر اح��ت��ج��اج��ات �شعبية ح��ا���ش��دة يف  حم��م��د م��ر���ش��ي، 

.2013
قناة  ب��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ح��رك��ات  اإدارة  م��دي��ر  اأك����د  ذل����ك،  اىل 
ال�����ش��وي�����س، حم��م��د ال��د���ش��وق��ي، ام�����س ال�����ش��ب��ت، انتظام 
حركة املالحة يف القناة بالتزامن مع ا�شتمرار العملية 

الع�شكرية والأمنية ال�شاملة يف �شيناء.
وقال الد�شوقي ل�”�شكاي نيوز عربية” اإن اليوم الثاين 
بحمولت  �شفينة   48 عبور  �شهد  الع�شكرية  للعملية 
ن�شبيا من معدلت  اأعلى  3.4 مليون طن، وهي  بلغت 

العبور املعتادة.
ق�شوى  ا�شتنفار  حالة  الإ�شماعيلية  حمافظة  وت�شهد 
الع�شكرية  العملية  مع  بالتزامن  الأوىل،  الدرجة  من 

يف �شيناء.
واأغلقت معدلت العبور اإىل �شيناء، فيما انت�شرت قوات 
لقناة  امل��الح��ي  امل��ج��رى  وال�����ش��رط��ة على ط��ول  اجلي�س 
ال�شوي�س، كما مت رفع درجة ال�شتعداد داخل امل�شت�شفيات 

العامة واجلامعية.
�شل�شلة غارات  اجل��م��ع��ة،  امل�����ش��ري،  اجل���و  ���ش��الح  و���ش��ن 
�شيناء  اإط��ار عملية  املت�شددة يف  للجماعات  على مواقع 
ق���وات من  اإىل ج��ان��ب اجل��ي�����س،  ت�����ش��ارك فيها،   2018
ال�شرطة جنحت اأي�شا يف “�شبط” ع�شرات الأ�شخا�س 

ال�شالعني يف �شن هجمات اإرهابية.
وقال م�شدر اأمني يف مديرية اأمن �شمال �شيناء اإن قوات 
امل�شتبه بتورطهم  “�شبط مئة من  ال�شرطة جنحت يف 
�شمايل  وال�شرطة  للجي�س  ا�شتهداف  تنفيذ عمليات  يف 

�شيناء«.
منطقة  “داهمت  ال�شرطة  ق���وات  اأن  امل�����ش��در  واأ���ش��اف 
اأبني بيتك بدائرة ق�شم ثالث العري�س، يف اإطار احلملة 

اعرتف  اأن  بعد  والفل�شطينيني  لإ�شرائيل  الدولتني 
الرئي�س دونالد ترامب بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل.

قال  ع��ام  ب�شكل  تيلر�شون  جولة  ع��ن  حديثه  وخ��الل 
حقا  �شعبة  ق�شايا  “ثمة  اخلارجية  ب���وزارة  امل�شوؤول 

و�شتكون هناك حمادثات �شعبة«.
اأي�شا  لكنهم  �شركائنا  اأق��رب  بع�س من  “هوؤلء  وقال 
التي  الق�شايا  اأ�شعب  بع�شا من  نواجه معهم  �شركاء 
اأو  الإره���اب  ك��ان  ���ش��واء  املنطقة  يف  نواجهها  اأن  علينا 
الهزمية  اإحل���اق  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  م�شتقبل 

النهائية بداع�س«.

اإنفاذ  ق���وات  ل���ش��ت��ه��داف  ك��ق��اع��دة  الإره��اب��ي��ة  العنا�شر 
القانون والأهداف املدنية ب�شمال وو�شط �شيناء.

واأ�شاف كما تقوم عنا�شر من القوات البحرية بت�شديد 
امل�شرح البحري. وقال املتحدث  التاأمني على  اإج��راءات 
اإن العملية تغطي اأجزاء كبرية من �شيناء، لكنها اأي�شا 
�شت�شمل اأجزاء من دلتا النيل وال�شحراء الغربية التي 
�شن مت�شددون اآخرون هجمات فيها يعتقد البع�س اأنها 

انطلقت من ليبيا املجاورة.
وقوات  والبحرية  اجلوية  القوات  العملية  يف  وت�شارك 
انق�شاء مهلة  قبل  وذل���ك  وال�����ش��رط��ة،  احل���دود  ح��ر���س 
�شيناء  منطقة  لتاأمني  ال�شي�شي  ح��دده��ا  اأ�شهر  ثالثة 

وتنتهي اآخر ال�شهر احلايل.
اأنه  فيهما  اأع��ل��ن  العملية  ع��ن  بيانني  اجلي�س  واأ���ش��در 
الإرهابية  للعنا�شر  �شاملة  جمابهة  “خطة  تنفيذ  بداأ 
بدلتا  ومناطق  �شيناء  وو�شط  �شمال  يف  والإجرامية” 

م�شر والظهري ال�شحراوي غربي وادي النيل.
وكان ال�شي�شي قد اأ�شدر يوم 29 نوفمرب اأوامره للجي�س 
الغا�شمة”  ال��ق��وة  “كل  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
لتاأمني �شبه جزيرة �شيناء خالل ثالثة اأ�شهر، وذلك يف 
اأعقاب هجوم دام �شنه مت�شددون على م�شجد يف �شمال 

�شيناء واأ�شفر عن مقتل اأكرث من 300 �شخ�س.

ا�شتقالة امل�شوؤولة الثالثة يف 
وزارة العدل الأمريكية  

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وزارة  يف  الثالثة  امل�شوؤولة  قّدمت 
را����ش���ل براند  الأم���ريك���ي���ة  ال���ع���دل 
ا�شتقالتها من من�شبها بعد ت�شعة 
مهماتها،  توليها  على  فقط  ا�شهر 

بح�شب ما اأعلنت الوزارة يف بيان.
ونقل بني الوزارة عن وزير العدل 
ان  “اعلم  ق���ول���ه  ���ش��ي�����ش��ن��ز  ج����ف 
�شيفتقدونها  ال����وزارة  يف  اجلميع 
الفر�شة  ل����ه����ذه  ن��ه��ن��ئ��ه��ا  ل��ك��ن��ن��ا 

اجلديدة يف القطاع اخلا�س«.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 
بالولتيل �شديق مو�شى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 276725       بتاريخ : 2017/6/17
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانة : �س. ب 48702 عجمان ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س ولبا�س القدم ،يف الفئة  25. 

الواقعة يف الفئة 25.
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية Force متبوعة بالرقم 1 كتبت ب�شكل مميز باللون الأ�شود 
الكلمات   GO SPORT مميز  ب�شكل  كتبت  اأ�شفلها  و  ال�شكل،  اأفقية  عري�شة  خطوط  اأرب��ع��ة  ويليها 
الالتينية باللون الأبي�س داخل �شريط عري�س باللون الأ�شود ينزل منه ما ي�شبه ال�شفحة كما هو مو�شح 

بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 
موؤ�ش�شة وادي املدوري للتجارة

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 275128       بتاريخ :2017/6/15   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: موؤ�ش�شة وادي املدوري للتجارة.

وعنوانة : �س. ب 12974 دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأحذية، لبا�س القدم ،�شنادل، اأخفاف، جوارب ق�شرية ،اأحذية للريا�شة يف الفئة  25. 
الواقعة يف الفئة 25.

هو مو�شح  كما  الأ�شود  وباللون  الالتينية  باللغة  مكتوبة   platin كلمة  عبارة عن  : هي  العالمة  و�شف 
بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 

امل�شهور لال�شالح الجهزة الكهربائية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 285376       بتاريخ :2017/12/31  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: امل�شهور لال�شالح الجهزة الكهربائية.
وعنوانة : �س. ب  41502دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعي ل الن�شاط املكتبي.،ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة 35. 

الواقعة يف الفئة 20.
و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية FAMOUS ASSOCIATES كتبت ب�شكل مميز 
ومائل باللون الأزرق ويتو�شطهما ر�شم بي�شاوي ال�شكل باللون الأزرق وبداخله ما ي�شبه ال�شرارة الكهربائية 

باللون الأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 
تر�شت انرتنو لتجارة الثاث �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 276338       بتاريخ :2017/7/11   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: تر�شت انرتنو لتجارة الثاث �س.ذ.م.م.
وعنوانة : �س. ب  392780دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
رة، فر�شات مزودة بزبركات وخزانات خ�شبية، اأ�شغال فنية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س  الأثاث واملرايا واأ�شِّ

اأو البال�شتيك يف الفئة 20. 
الواقعة يف الفئة 20.

حروف  من  مكونة  جتارية  عالمة  �شورة  عن  عبارة  هي    EUROCONCEPT العالمة:  و�شف 
لتيينة باللون الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 
بالولتيل �شديق مو�شى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 275161       بتاريخ :2017/6/17   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانة : �س. ب 48702 عجمان ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، منظفات اأ�شنان يف الفئة 3 . 

الواقعة يف الفئة 03.
و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمة PERINNA مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود كما هو.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 
فندق جيفورا

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 275348       بتاريخ :2047/6/20  
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: فندق جيفورا
وعنوانة : �س. ب 2260 دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الفنادق،  الكافترييات،  املقاهي  امل�شروبات،  و  الأطعمة  توفري  وال�شراب، خدمات  بالطعام  التموين  املطاعم، 

احلجز يف الفنادق ،احلجز يف الفنادق يف الفئة 43. 
الواقعة يف الفئة 43.

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية GEVORA HOTEL كتبت يف �شطرين واأعالها كتب 
احلرف الالتيني G مكرر مرتني حيث كتب يف اجلهة الي�شرى ب�شكل مقلوب والعالمة ب�شكل مميز باللون 

الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك  وليد اخلوري
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 254641       بتاريخ :2016/5/31   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: وليد اخلوري
وعنوانة : �س. ب 330835 را�س اخليمة ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  الإ�شطناعي،  وال��ن  والأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  الن 
واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، 
�شندوي�شات حلويات يف  َل، كعك،  حُمَّ ب�شكويت، كعك  ال�شاي،  اأ�شا�شها  �شوكولتة، م�شروبات  بيتزا،  البهارات، 

الفئة 03. 
الواقعة يف الفئة 30.

و�شف العالمة : عبارة عن احلروف الالتينية CR كتبت ب�شكل مميز و مزخرف باللون الأ�شود داخل اإطار 
 ROCKS CAKE  كروي ال�شكل و مميز باللون الرمادي الغامق، و تليها من اليمني الكلمات الالتينية
كتبت ب�شكل مميز و مزخرف باللونني الأ�شود و الرمادي داخل اإطار كروي ال�شكل ذو خلفية بي�شاء و حمدد 

باللون الرمادي كما هومو�شح بال�شكل املرفق
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك 
بالولتيل �شديق مو�شى

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 275162       بتاريخ : 2017/6/17
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: بالولتيل �شديق مو�شى.
وعنوانة : �س. ب 48702 عجمان ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأرز، الن، ال�شاي، ال�شكر يف الفئة 03. 

الواقعة يف الفئة 30.
و�شف العالمة : هي عبارة عن جملة LAST CHANCE مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�شود 

كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247
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عربي ودويل
الربملان العربي يدين التدخل الرتكي يف ال�شاأن امل�شري

•• القاهرة-وكاالت:

العربي،  ال��ربمل��ان  رئي�س  ال�شلمي،  فهم  ب��ن  م�شعل  ال��دك��ت��ور  اأك��د 
اأمننا  ال��ذي ل يقل خطورة عن الإره��اب املقيت على  التهديد  اأن 
الدوليني، هو ما متثله  وال�شلم  الأم��ن  بل على  العربي،  القومي 
القوة القائمة بالحتالل اإ�شرائيل، الغا�شبة لالأرا�شي العربية يف 
فل�شطني و�شوريا وجنوب لبنان، وممار�شاتها العن�شرية وجرائمها 
ال�شافر  وحتديها  ال�شامد،  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد  امل�شتمرة 
ال�شلمي  واأو���ش��ح  الدولية.  ال�شرعية  وق���رارات  ال��دويل  لالإجماع 
وروؤ�شاء  العربي  للربملان  الثالث  املوؤمتر  اأم��ام  ام�س  كلمته  خالل 
املجال�س والربملانات العربية، اأن الأمر يتطلب من اجلميع، حتمل 
القانون  بقواعد  واإلزامها  الغا�شمة،  القوة  ه��ذه  جت��اه  امل�شوؤولية 

ام�س،  اجتماع  اأن  واأ�شاف  الفل�شطينية.  للقد�س وللق�شية  ن�شرة 
وجمال�شنا  برملانات  ومهام  واأدوار  م�شوؤولياتنا  من  انطالًقا  ياأتي 
العربية، لنعلن مًعا ونقر وثيقة عربية �شاملة، ملكافحة الإرهاب، 
معاجلة  ت�شتهدف  ومعمقة،  �شاملة  وروؤي��ة  جديدة،  مقاربة  وف��ق 
والفكرية،  الجتماعية،  اأب��ع��اده��ا  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  امل�شكلة،  ج���ذور 
وال�شيا�شية،  والق��ت�����ش��ادي��ة،  والثقافية،  وال��رتب��وي��ة،  والنف�شية، 
ج��ن��ًب��ا اإىل ج��ن��ب م��ع ال��ب��ع��د ال��ع�����ش��ك��ري والأم���ن���ي. وت��اب��ع رئي�س 
“متثل الوثيقة التي �شتخرج عن موؤمترنا هذا،  الربملان العربي 
ال�شيا�شات  مع  يتكامل  �شعبي،  منظور  من  عربًيا  برملانًيا  اإ�شهاًما 
الدقة  بالغة  الظروف  العربية، ويعرب عن  الر�شمية  والإج��راءات 
العربية  وهويتنا  روؤي��ت��ن��ا  وي�شفي  العربية،  اأمتنا  تعي�شها  التي 
بكافة  الإره����اب،  حم��ارب��ة  اإزاء  والإقليمية  الدولية  اجل��ه��ود  على 

العربية،  ال�شالم  وم��ب��ادرة  الدولية،  ال�شرعية  وق���رارات  ال���دويل، 
يف  وال�شامل  الدائم  ال�شالم  لإح��الل  الوحيد  ال�شبيل  باعتبارها 
املنطقة والعامل. واأعلن الدكتور م�شعل بن فهم ال�شلمي، اعتماد 
الربملان وثيقة عربية ملكافحة الإره��اب، و�شوف يتم رفع الوثيقة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  املقبلة يف  العربية  القمة  لعتمادها يف 
يف مار�س املقبل، كما اعتمد الربملان العربي وثيقة اإدانة للتدخل 
متثل  الفل�شطينية  الق�شية  اإن  وق��ال  امل�شري.  ال�شاأن  يف  الرتكي 
العامل  لأح��رار  بل  العربية،  لأمتنا  واجلوهرية  املركزية  الق�شية 
واأ�شحاب ال�شمري احلي، واإقرار حق ال�شعب الفل�شطيني يف اإقامة 
على  الوطني  ترابه  على  ال�شيادة،  ذات  امل�شتقلة  الوطنية  دولته 
�شي�شدر  لذا  القد�س،  مدينة  الأبدية  وعا�شمتها   ،1967 حدود 
ا عن املوؤمتر، بياًنا يعرب عن املوقف الرا�شخ لل�شعب العربي  اأي�شً

اأ�شكاله و�شوره، واإدانة اجلرائم واملمار�شات الوح�شية وامل�شتنكرة، 
الإن�شانية  �شد  ج��رائ��م  م��ن  الإره��اب��ي��ة،  واجل��م��اع��ات  للتنظيمات 
جمعاء«. واأ�شار الدكتور م�شعل ال�شلمي اإىل اأن ما تقوم به اململكة 
اأع���م���ال ك��ب��رية وج��ه��ود عظيمة خدمة  ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة م��ن 
واملعتمرين  احل��ج��اج  م��ن  ه��م��ا  وق��ا���ش��دي  ال�شريفني  للحرمني 
ال�شريفني،  للحرمني  امل�شرقة  ال�����ش��ورة  اأب���رزت  وال��ت��ي  وال����زوار، 
احلقيقية  وال�����ش��ورة  العظيمة  الإ���ش��الم  وم��ب��ادئ  قيم  واأظ��ه��رت 
للم�شلمني، هذه اجلهود والأعمال العظيمة يقدرها وثمنها اأبناء 
ب�شاأن  املوؤمتر،  بيان عن  �شي�شدر  لذا  والإ�شالمية،  العربية  الأمة 
الإ�شادة مبا تقوم به اململكة العربية ال�شعودية من جهود وعناية 
ورعاية للحرمني ال�شريفني، وخدمتهما وحتقيق الأمن وتوفري 

كل �شبل الراحة لقا�شدي هما من احلجاج واملعتمرين والزوار.

م��ن م�����ش��رات��ة ال��ط��رق ك��م��ا اطلق 
ال�شيارات  ع��ل��ى  ال��ن��ار  ع��ن��ا���ش��ره��ا 

دون وقوع اإ�شابات.

تعج بالثعابني والعقارب«.
وب��غ��ي��ة ردع��ه��م ع��ن ال��ت��ق��دم نحو 
ميلي�شيات  اغ���ل���ق���ت  ت������اورغ������اء، 

ال���ع���ام ال��ب��اك�����ش��ت��اين ح��ي��ال��ه��م. يقول 
حممود خان، اأحد �شكان بي�شاور وهي 
مدينة كبرية يف �شمال غرب باك�شتان 
حيث يعي�س عدد كبري من الالجئني 
الأفغان، “كفى! خدمناهم طيلة 40 
عاما، ت�شاركنا معهم منازلنا وتعاملنا 

معهم كاأنهم �شيوفنا«.
ويف نهاية كانون الثاين/يناير، اأرجاأت 
باك�شتان ملدة 60 يوما، موعدا اأق�شى 
بعد  اأفغان�شتان  اىل  الالجئني  لعودة 
الأمم  وح������ذرت  م�������رارا.  ارج����اأت����ه  ان 
الرتحيل  م���ن  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن  امل���ت���ح���دة 
العودة  �شرورة  على  م�شددة  الق�شري 

الطوعية لالجئني.

الأمني  ال���و����ش���ع  ي�����زال  ل  وق����ت  ويف 
يبدي  اأف����غ����ان���������ش����ت����ان،  يف  ي����ت����ده����ور 
ازاء  �شكوكا  اب��اد  ا�شالم  يف  الالجئون 
م��واف��ق��ة اأي م��ن��ه��م ع��ل��ى ال���ع���ودة اىل 
البالغ  �شاهزاد  حجي  ويعترب  ب��الده. 
باك�شتان  اىل  و�شل  وال��ذي  عاما   60
بعد الجتياح ال�شوفياتي “مل يبق اي 
واملعارك  م��ن وط��ن��ي... احل��رب  �شيء 

فقط«.
املجل�س  اأ���ش��دره  حديث  تقرير  واف���اد 
من   70% اأن  ل��الج��ئ��ني  ال���رنوج���ي 
بالدهم  اىل  ع������ادوا  ال�����ذي  الأف����غ����ان 
هربا  اأفغان�شتان  داخ��ل  مرتني  تنقلوا 

من التمرد.

م�شايقات  مبمار�شة  متهمة  ال�شرطة 
بال�شافة  بحقهم،  جت��اوزات  وارتكاب 
وي�شود  تع�شفي.  ب�شكل  توقيفات  اىل 
باك�شتان  لالجئني  امل��ع��ادي  اخل��ط��اب 
تتهم  ف��ي��م��ا  الأخ�������رية  الأ����ش���اب���ي���ع  يف 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ا���ش��الم اب����اد بعدم 
اتخاذ تدابري �شد مالذات اجلهاديني 
على اأرا�شيها. وقالت وزارة اخلارجية 
ت�شدد على احلاجة اىل  “باك�شتان  اإن 
لأن  الأف��غ��ان  لالجئني  �شريع  ترحيل 
الأفغان  الرهابيني  ي�شاعد  وجودهم 

يف الندماج بينهم«.
تعك�س  الر�شمية،  ال�شغوط  ومب��وازاة 
تردي �شورة الالجئني الأفغان الراأي 

•• غرارات القطف-اأ ف ب:

تاورغاء  النازحني من  يكاد �شرب 
و�شط  ال�������ش���ح���راء  اىل  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
خميمهم  يف  ينفد  والغبار  الرياح 
خيبة  ب�شبب  امل���وؤق���ت  ال��ع�����ش��وائ��ي 
املهم اثر منعهم من العودة اىل 

ديارهم يف اللحظة الأخرية. 
وق���د ا���ش��ط��ر ���ش��ك��ان ت���اورغ���اء اىل 
ب�شبب  امل���ن���ف���ى  ط����ري����ق  ����ش���ل���وك 
معمر  نظام   2011 ع��ام  دعمهم 
القذايف، لكنهم كانوا قاب قو�شني 
ارا�شيهم  العودة اىل  ادن��ى من  او 
اث���ر ات��ف��اق مت ال��ت��و���ش��ل ال��ي��ه مع 
 200( املناف�شة  م�شراتة  مدينة 

كلم �شرق طرابل�س(.
ووفقا ملا مت التفاق عليه، توجهت 
مئات العائالت اىل تاورغاء )تبعد 
و240  م�شراتة  جنوب  كلم   40
طرابل�س(،  ����ش���رق  ج���ن���وب  ك���ل���م 

تعار�س  م�شلحة  جمموعات  لكن 
نقاط  ع���ن���د  م��ن��ع��ت��ه��م  الت�����ف�����اق 

التفتي�س قبل املدينة.
ال��ف��ت��وري معربة عن  تقول جن��اة 
خ��ي��ب��ة ام��ل��ه��ا ام�����ام خ��ي��م��ت��ه��ا “ل 
ا�شتطيع ان ا�شف �شعادتي عندما 
كنا  املنزل.  اإىل  �شنعود  اأننا  علمت 
على مداخل تاورغاء عندما �شدوا 

الطريق«.
تقيم يف طربق،  الفيتوري  وكانت 
على بعد اكرث من 1000 كم اىل 
اطفالها  مع  جل��اأت  حيث  ال�شرق، 
ال�شبعة منذ عام 2011. اإل انها 

راغبة جدا بالعودة اىل منزلها.
“لن  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  يف  وت����ق����ول 
مل��دة عام،  �شاأبقى  اأحت��رك من هنا 

حتى اأعود اإىل املنزل«.
الفيتوري،  ع��ائ��ل��ة  غ�����رار  وع���ل���ى 
قررت ع�شرات العائالت البقاء يف 
منطقة غرارات القطف التي تبعد 

كم�شتو�شف يف حني اقيمت اربعة 
مراحي�س قرب املخيم املوؤقت.

احد  ال��ط��ل��ي��ح��ة  داوود  وي����ق����ول 
بائ�س  الو�شع  ان  تاورغاء  وجهاء 
“ا�شبحنا  ب��اب��ت�����ش��ام��ة  م�����ش��ي��ف��ا 

خرباء يف النزوح«.
ا�شطوانات  م��ع  “نتحرك  وت��اب��ع 
ال����غ����از ال����ت����ي ل���دي���ن���ا وح����ت����ى مع 

اخل�شب” للتدفئة والطهي.
وان��ت��ه��ى الم����ر ب��ه م��ع ع��ائ��ل��ت��ه يف 
خم��ي��م م���وؤق���ت ج��دي��د ب��ع��د �شبع 
حتت  ي�شكنون  النفي  من  �شنوات 

�شطح من ال�شفيح.
ويقول الطليحة يف هذا ال�شدد ان 
“بارد يف الليل وحار خالل  املكان 

النهار، من دون كهرباء او مياه«.
التل  اح��ي��ان��ا  “نت�شلق  وي�����ش��ي��ف 
يف  بعيد”  م����ن  ن��خ��ي��ل��ن��ا  ل����روؤي����ة 

تاورغاء.
م������ربوك  ي����خ����ف  مل  وب������ق������رب������ه، 

م�شافة 20 كلم عن تاورغاء.
وت���ت���وق���ع ه�����ذه ال���ع���ائ���الت جناح 
بداأها  التي  اجل��دي��دة  املفاو�شات 
وحكومة  ت��اورغ��اء  بلدية  جمل�س 
تقوم  ال����ت����ي  ال����وط����ن����ي  ال�����وف�����اق 

بو�شاطة.
امل�شلحة  امل����ج����م����وع����ات  وك�����ان�����ت 
ب�شكان  دفعت  م�شراتة  يف  القوية 
تاورغاء اىل مغادرة منازلهم بعد 
جانب  اىل  ب��امل�����ش��ارك��ة،  ات��ه��ام��ه��م 
قوات القذايف، يف ح�شار مدينتهم 
 ،2011 ع����ام  ان��ت��ف��ا���ش��ة  خ����الل 
باأعمال  ات���ه���ام���ه���م  ع����ن  ف�����ش��ال 

تعذيب واغت�شاب وقتل.
اليه  ت��اأوي  النتظار، ل مكان  ويف 
لكن  �شياراتها.  �شوى  ال�شر  ه��ذه 
ليجدوا  حظا  اكرث  كانوا  البع�س 
مكانا يف مئات اخليم التي امنتها 

وكالت تابعة لالأمم املتحدة.
ت�شتخدمان  خ���ي���م���ت���ان  وه����ن����اك 

حول  للم�شتثمرين  دع���وات���ه  م��ن 
العامل. ويعتزم خ�شو�شا العتماد 
على احتياطه من النفط، الذي مل 

ي�شتغل ب�شكل كامل بعد.
وخالل املنتدى القت�شادي العاملي 
الثاين  ك���ان���ون  ن��ه��اي��ة  داف���و����س  يف 
الوزراء  رئي�س  ك��ان  املا�شي،  يناير 
ال��ع��ب��ادي وا�شحا  ال��ع��راق��ي ح��ي��در 
بالقول اإن امل�شروع ال�شخم لإعادة 
مليار  مئة  �شيكلف  ال��ب��الد  اإع��م��ار 

دولر.

برنامج  م��دي��ر  او���ش��ح  جهته،  م��ن 
العراق  املتحدة لالإ�شكان يف  الأمم 
هو  “الإ�شكان  اأن  ع��ل��ي  ع���رف���ان 
العن�شر الرئي�شي لأن 19 يف املئة 
من الدمار الكلي للبالد حدث يف 
اأكرث  وبالتايل فاإن  هذا القطاع”، 
زالوا  ما  �شخ�س  مليون   2،6 من 
الأممي  للربنامج  ووفقا  نازحني. 
البحوث  يف  املتخ�ش�س  الت�شغيلي 
ال�شتاليت  ع�����رب  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
)ي��ون��و���ش��ات(، ف���اإن اأك���رث م��ن 26 
 17 م��ن  اأك��رث  بينها  األ��ف م�شكن، 
األف يف املو�شل، دمرت اأو تعر�شت 

لأ�شرار كبرية.
اأن����ه يف وقت  اإىل  ه��وك��ي��ن��ز،  ول��ف��ت 
احتدت فيه احل��رب �شمال، حتمل 
ج��ن��وب ال��ب��الد اق��ت��ط��اع��ات كبرية 
“هناك  ق����ائ����ال  امل����ي����زان����ي����ة،  م����ن 
الطالب  ت�شتقبل  امل��دار���س  بع�س 
يف  ثالث”  اأو  ف�����رتت�����ني  ع����ل����ى 
ال��ي��وم ال��واح��د. وم��ن اأج��ل بناء اأو 
“النمو  وت��ن�����ش��ي��ط  ت��اأه��ي��ل  اإع������ادة 
اخلدمات”،  وبالتايل  القت�شادي 
وفق هوكينز، ينبغي جذب القطاع 
اخلا�س لعطاء العراقيني الذين 
يعي�س ربعهم تقريبا على اأقل من 
دولرين يف اليوم، اإمكانية الو�شول 
وال�شمان  والتعليم  “ال�شحة  اإىل 

الجتماعي واملوارد املائية«.

�شخم  مبلغ  “هذا  العبادي  وق��ال 
اأنه  جيدا  نعرف  ونحن  امل���ال،  م��ن 
ل ميكننا متويل ذلك مبيزانيتنا” 
اأ�شعار  ب��ان��خ��ف��ا���س  ت���اأث���رت  ال���ت���ي 

النفط اخلام واحلرب الطويلة.
نحتاج  ال�����ش��ب��ب،  “لهذا  واأ����ش���اف 
اإنها  ال���ش��ت��ث��م��ارات.  اإىل  ل��ل��دع��وة 
مبلغ  جلمع  الوحيدة”  الطريقة 
الناجت املحلي  مماثل ي�شكل ن�شف 

الإجمايل للبالد.
ممثل  ق������ال  ال�������ش���ي���اق،  ه������ذا  ويف 

اليوني�شف يف العراق بيرت هوكينز 
املهمة  اأن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 

هائلة ل�شبب مهم.
مركزا  اجلميع  ك��ان  “اإذا  وا���ش��اف 
مدن  اأك����رب  ث���اين  املو�شل”  ع��ل��ى 
“اخلالفة”  وع���ا����ش���م���ة  ال����ب����الد 
تلة  التاريخي  قلبها  اأ���ش��ب��ح  ال��ت��ي 
نن�شى  األ  “يجب  الأن��ق��ا���س،  م��ن 
الأنبار  مثل  اأخ��رى  حمافظات  اأن 
عانت  الدين”  و����ش���الح  ودي�����اىل 

اأي�شا من احلروب.

نحن  اأي���ام،  ثمانية  منذ  ط��ع��ام  اأو 
ادوي����ة وت���ري���اق �شد  اإىل  ب��ح��اج��ة 
ال�شموم، هذه املنطقة ال�شحراوية 

 •• كابول-اأ ف ب:

بائع  ويل،  حم��م��د  الأف���غ���اين  يف�شل 
ال��ف��اك��ه��ة يف خم��ي��م ل��الج��ئ��ني، اجلوع 
العودة  على  باك�شتان  يف  وامل�شايقات 
املخاطر  ت�����زال  م���ا  ح��ي��ث  وط���ن���ه  اىل 
ماثلة. وزادت ا�شالم اباد من ال�شغوط 
الالجئني  على  الأخ���رية  الأ�شابيع  يف 
اجل���ه���ادي���ني  اأن  م�����وؤك�����دة  الأف������غ������ان 
يختبئون  ب��اك�����ش��ت��ان  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ني 
بينهم. لذا، يجب على جميع الأفغان 

مغادرة البالد.
الجتياح  ع��ل��ى  ع��ام��ا   38 ب��ع��د  ل��ك��ن 
وتدفق  لأف���غ���ان�������ش���ت���ان  ال�����ش��وف��ي��ات��ي 
ل  باك�شتان،  نحو  الالجئني  م��وج��ات 
الدولة  وتنظيم  طالبان  حركة  ت��زال 
ال����ش���الم���ي���ة ي��ت�����ش��ب��ب��ان مب��ق��ت��ل عدد 
خميم  ويف  امل���دن���ي���ني.  م����ن  م���ت���زاي���د 
اب��اد حيث  ا�شالم  ع�شوائي على تخوم 
يعي�س ع�شرات اآلف الأفغان يف منازل 
من طني و�شط فقر مدقع دون مياه 
الذي  ي����روي حم��م��د ويل  وك���ه���رب���اء، 
ات�شل موؤخرا  اأنه  رثا  يرتدي معطفا 

بعائلته يف كابول.
وقال “مل يتحدثوا عن هجمات كبرية 
اىل  م�شريا  انتحارية”،  )عمليات(  اأو 
اأواخر  وقعت  دامية  اعتداءات  �شل�شلة 

كانون الثاين/يناير يف اأفغان�شتان.
لجئ  م���ل���ي���ون   1،4 ن���ح���و  وي���ع���ي�������س 
اأفغاين يف باك�شتان، بح�شب مفو�شية 
الالجئني.  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وتقول تقديرات غري ر�شمية اأن 700 
األف لجئ ا�شايف موجودون يف البالد 
تعامل  وط���امل���ا  م�����ش��ت��ن��دات.  دون  م���ن 
ب���ح���ذر فيما  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون م��ع��ه��م 

ال�شوي�شي خيبة اأمله وغ�شبه ازاء 
احلكومة.

ماأوى  دون  م��ن  “النا�س  وي��ق��ول 

ونفى   .2016 يوليو  يف  فا�شل  انقالب  بتدبري  اأن��ق��رة 
جولج اأي ات�شال له بحركة جولن. وعربت وا�شنطن عن 
اآخرين  اأمريكيني  اإزاء احلكم وم�شري مواطنني  قلقها 
تركيا.  فى  ال��ط��وارئ  حالة  ظل  يف  املحاكمة  يواجهون 
وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية هيذر 
بقلق  املتحدة  ال��ولي��ات  “ت�شعر  اخلمي�س  ي��وم  ن��وي��رت 
الثامن من فرباير  التي �شدرت يف  الإدان��ة  اإزاء  عميق 
الأمريكي  املواطن  �شد  منها  موثوق  اأدل��ة  دون  �شباط 
�شركان جولج باأنه ع�شو يف منظمة اإرهابية«. كما دعت 
فر�شتها  التي  ال��ط��وارئ  حالة  اإنهاء  اإىل  تركيا  نويرت 
عقب حماولة الإنقالب والإفراج عمن اعتقلوا تع�شفيا. 
وعلقت تركيا والوليات املتحدة اإ�شدار التاأ�شريات العام 
اأن �شكت وا�شنطن من اعتقال تركيني من  املا�شي بعد 
موظفي قن�شليتها لال�شتباه يف اأن لهما دورا يف حماولة 
يف  التاأ�شريات  اإ���ش��دار  الدولتان  وا�شتاأنفت  الن��ق��الب. 

اأواخر دي�شمرب كانون الأول 2017.

وجود الآن، موؤكداً اأن الفائدة من الطلعات ال�شتطالعية 
ترتاجع حالياً. جتدر الإ�شارة اإىل اأن اأملانيا تدعم، انطالقاً 
من قاعدة “الأزرق” الع�شكرية يف الأردن، الغارات اجلوية 
من  ا�شتطالع  ط��ائ��رات  ع��رب  داع�����س  تنظيم  م��واق��ع  �شد 
والعراق  ���ش��وري��ا  يف  داع�����س  دح��ر  ومت  “تورنادو«.   ط���راز 
املنتمية  امل�شيحي،  التحالف  وك��ان  حالياً.  كبري  ح��د  اإىل 
اأجن��ي��ال م��ريك��ل، واحل����زب ال�شرتاكي  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اإل��ي��ه 
على  احلاكم-  الئتالف  اتفاقية  يف  اتفقا-  الدميقراطي 
اإجراء خف�س وا�شح للحد الأق�شى للم�شاركة الأملانية يف 
مهمة مكافحة داع�س. وي�شارك يف املهمة حالياً نحو مئتي 
جندي اأملاين يف الأردن، ويبلغ احلد الأق�شى لعدد اجلنود 

الأملان يف املهمة 1200 جندي.

خيبة امل لدى النازحني من تاورغاء الليبية 

العراق يعول على القطاع اخلا�س لإعادة الإعمار  
•• بغداد-اأ ف ب:

الكويتية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
�شباط فرباير   14 12 حتى  من 
اإعادة  حول  دوليا  موؤمترا  احل��ايل 
�شهرين من  ب��ع��د  ال���ع���راق،  اإع��م��ار 
احلرب”  “انتهاء  ب���غ���داد  اإع�����الن 

�شد املتطرفني.
����ش���ن���وات م����ن فر�س  ث�����الث  ب���ع���د 
ومعارك  �شيطرتهم  اجل��ه��ادي��ني 
دام���ي���ة ل���ط���رده���م م���ن ن��ح��و ثلث 
ال�����ب�����الد، ي����راه����ن ال�����ع�����راق ال����ذي 
دم��رت��ه احل���روب واأن��ه��ك��ه احل�شار 
املانحني  ع��ل��ى  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ 
القطاع  وخ�����ش��و���ش��ا  ال���دول���ي���ني، 

اخلا�س.
واأكد نائب وزير اخلارجية الكويتي 
خالد اجلاراهلل اأن “اأكرث من األفي 
�شي�شاركون  اأعمال”  ورجل  �شركة 
يف املوؤمتر حيث �شيقدم امل�شوؤولون 

العراقيون م�شروعهم ال�شخم.
الأول  اليوم  اأن  اهلل  اجل��ار  واأو�شح 
ملوؤ�ش�شات  خم�����ش�����ش��ا  ����ش���ي���ك���ون 
اليوم  �شيخ�ش�س  فيما  املجتمع، 
اخلا�س،  للقطاع  بالكامل  الثاين 
بينما �شيكون اليوم الأخري لإعالن 

امل�شاهمات املالية للدول امل�شاركة.
منتجي  اأكرب  ثاين  للعراق،  و�شبق 
كثف  اأن  اأوب���ك،  منظمة  يف  النفط 

 تركيا ترف�س انتقادات اأمريكا لإدانة عامل بالإرهاب 

الالجئون الأفغان بني خيارين اأحالهما مر

م�شوؤول اأملاين يطالب باإنهاء مهمة »تورنادو« يف مكافحة داع�س

•• ا�شطنبول-رويرتز:

رف�شت تركيا انتقادات الوليات املتحدة بعد اإدانة عامل 
بتهمة  )نا�شا(  الأمريكية  والف�شاء  ال��ط��ريان  اإدارة  يف 
اإن حماكمته ات�شمت بالنزاهة واإن قرار  الإرهاب قائلة 

املحكمة الرتكية يجب احرتامه.
واأدين �شركان جولج الذي يحمل اجلن�شيتني الأمريكية 
اإرهابية م�شلحة وحكم  اإىل منظمة  بانتمائه  والرتكية 
ذكرت  ح�شبما  اأ�شهر  و�شتة  �شنوات  �شبع  بال�شجن  عليه 
وقال  ت���رك.  ����ش���ي.اإن.اإن  اخل��ا���ش��ة  التلفزيونية  ال��ق��ن��اة 
اأك�شوي  الرتكية هامي  وزارة اخلارجية  با�شم  املتحدث 
اأمام  جولج  �شركان  ال��رتك��ي  امل��واط��ن  “حوكم  بيان  يف 
حماكمة  ب��ع��د  ع��ل��ي��ه  وح��ك��م  م�شتقلة  ت��رك��ي��ة  حم��ك��م��ة 
عادلة... نتوقع من نظرائنا الأمريكيني احرتام قرارات 
املحاكم الرتكية امل�شتقلة«. ويف املحاكمة، قيل اإن جولج 
كان على �شلة برجل الدين فتح اهلل جولن الذي تتهمه 

•• برلني-وكاالت:

دعا مفو�س اجلي�س الأملاين لل�شوؤون الربملانية، هانز بيرت 
اإنهاء مهمة ال�شتطالع التي يقوم بها  بارتلز، اإىل �شرعة 

اجلي�س الأملاين يف مكافحة داع�س.
ال�شتطالعية  امل��ه��م��ة  اإن  ال�����ش��ب��ت،  ام�����س  ب��ارت��ل��ز  وق����ال 
بطائرات “تورنادو” لدعم غارات قوات التحالف الدويل 
تنتهي  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  داع�����س،  تنظيم  م��واق��ع  ق�شف  يف 
الطلعات  “جدوى  ب��ارت��ل��ز  واأ����ش���اف  ال���ع���ام.  ه���ذا  ب��ن��ه��اي��ة 
بالأحرى  با�شتمرار. هناك حاجة  ال�شتطالعية يرتاجع 
مو�شحاً  لل�شرطة وال�شتخبارات وطائرات بدون طيار”، 
اأنه ل ميكن التقاط �شور ملواقع تابعة لداع�س مل يعد لها 

نافايل ين�شر فيديو لنائب رئي�س 
الوزراء الرو�شي على يخت

 •• مو�شكو-اأ ف ب:

حقق فيديو ن�شره املعار�س الرو�شي 
الك�شي نافالني على يوتيوب لنائب 
على  وه��و  الرو�شي  ال���وزراء  رئي�س 
اع���م���ال م���ن ا�شحاب  ي��خ��ت رج����ل 
وا�شعا  انت�شارا  رو�شيا  يف  املليارات 
اكرث  اىل  م�شاهديه  ع��دد  وو���ش��ل 

من 2 مليون �شخ�س.
وي��ت�����ش��م��ن ال��ف��ي��دي��و ل��ق��ط��ات قال 
نافالني انها �شورت من قبل امراأة 
اغواء  كيفية  ح���ول  ك��ت��اب��ا  و���ش��ع��ت 
وا�شحاب  الول��ي��غ��ار���س  ال���رج���ال 

املليارات.
وق������ال ن���اف���ال���ن���ي ال������ذي م���ن���ع من 
ال���رت����ش���ح يف م���واج���ه���ة ب���وت���ني يف 
النتخابات الرئا�شية ال�شهر املقبل 
وك���اأن���ه يظهر  ي��ب��دو  ال��ف��ي��دي��و  ان 
اخلارجية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  م�����ش��ت�����ش��ار 
ل��ب��وت��ني �شريغي  ال�����ش��اب��ق  ال���ب���ارز 
بريخودكو وهو يق�شي عطلة على 
ديريبا�شكا  اوليغ  امللياردير  يخت 
الذي ي�شيطر على جتارة الملنيوم 

يف البالد.
ون�����ف�����ى ك������ال م������ن دي���ري���ب���ا����ش���ك���ا 
بالرغم  امل��زاع��م  ه��ذه  وبريخودكو 
اىل  يتحدثان  م��ا  ن���ادرا  انهما  م��ن 

ال�شحافة.
ب��ي��ان ن�شرته  ب��ري��خ��ودك��و يف  وق���ال 
ان  �شي”  ب������ي  “ار  ����ش���ح���ي���ف���ة 
اأخ�����رى  م�����رة  ي����ح����اول  “اخلائب 
اىل  ا���ش��ارة  يف  با�شتفزاز”،  القيام 

نافالني.
وقال ناطق با�شم �شركة ديريبا�شكا 
املزاعم ل متت ب�شلة اىل  ان هذه 
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كهرباء ال�شارقة تطبق منظومة ذكية من الإنارة امل�شتدامة 

املوؤ�ش�شات  ب���ني  ال��ق��ائ��م  ال���ت���ع���اون 
ال���ب���ل���دي���ن  ك������ال  يف  وال�����ه�����ي�����ئ�����ات 
وال�شتفادة من الإمكانيات املتنوعة 
واملتاحة يف تعزيز وتطوير الربامج 
على  وال��ع��م��ل  امل�شرتكة  التنموية 
فيما  والتن�شيق  ال��ت��وا���ش��ل  ت��ع��زي��ز 
بينها. ح�شر حفل الإعالن واللقاء 
.. معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 
اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة وم��ع��ايل �شيف 
حم��م��د ال���ه���اج���ري رئ��ي�����س دائ����رة 
اأبوظبي   – الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
عبدالرحمن  ري�����ا������س  وم�����ع�����ايل 
املبارك رئي�س دائرة املالية و�شعادة 
وليد املقرب املهريي نائب الرئي�س 
والرئي�س  للمجموعة  التنفيذي 
البديلة  لال�شتثمارات  التنفيذي 

والبنية التحتية “مبادلة«.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حامد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
فيليب  اإدوار  وم���ع���ايل  اأب���وظ���ب���ي 
مرا�شم  الفرن�شي  ال����وزراء  رئي�س 
ام�س  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اإع��الن 
“جمموعة بي.اإن.پي  ان�شمام  عن 
پاريبا« - BNP Paribas- اإىل 
املرموقة  الدولية  الأ�شماء  قائمة 

املتواجدة يف ال�شوق.
املجموعة  ق��ي��ام  ذل��ك عقب  وي��اأت��ي 
كربى  م��ن  تعد  التي   - الفرن�شية 
 - العامل  يف  امل�شرفية  املجموعات 
بتاأ�شي�س فرع ملكاتبها �شمن نطاق 
���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي مم��ا ميثل 
تكري�شا جديدا ملكانته كمركز مايل 

عامليا  ال�شتثمارية  ال�شاحة  على 
اإىل  م�شريا   .. اأوروب����ا  يف  �شيما  ل 
مكانة  من  اجلديد  الفرع  ا�شتفادة 
�شوق اأبوظبي العاملي كمركز دويل. 
واأ����ش���اف ل��وم��ي��ري اأن����ه م���ن خالل 
الفرع اجلديد �شيت�شنى للمجموعة 
مع  عالقاتها  توطيد  ت��وا���ش��ل  اأن 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  عمالئها من 

يف خمتلف اأنحاء املنطقة.
زايد  ب��ن  حامد  ال�شيخ  �شمو  وك��ان 
الوزراء  رئي�س  التقي  نهيان قد  اآل 

الفرن�شي حيث جرى خالل اللقاء 
اأبوظبي  ����ش���وق  يف  ع��ق��د  ال�����ذي   -
عالقات  ت��ع��زي��ز  ب��ح��ث   - ال���ع���امل���ي 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��داق��ة ب��ني البلدين 

و�شبل تطويرها وتنميتها .
وا����ش���ت���ع���ر����س اجل���ان���ب���ان جم����الت 
وال�شتثماري  القت�شادي  التعاون 
تنويعها  واأه���م���ي���ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  وت��و���ش��ي��ع��ه��ا 

بال�شراكات ال�شتثمارية الثنائية.
ك���م���ا ج�����رى خ�����الل ال���ل���ق���اء بحث 

دويل. جرت املرا�شم خالل فعالية 
اأقيمت بهذه املنا�شبة يف مقر �شلطة 
على  الواقع  العاملي  اأبوظبي  �شوق 

جزيرة املارية يف اأبوظبي.
�شعادة  الإع������الن  م��را���ش��م  و���ش��ه��د 
جمل�س  رئي�س  ال�شايغ  علي  اأحمد 
وجان  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اإدارة 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ل���وم���ي���ري 
پاريبا”  ب�����ي.اإن.پ�����ي  “جمموعة 
���ش��خ�����ش��ي��ة من   200 م���ن  واأك�����رث 
كبار الفعاليات القت�شادية و�شناع 

وتقديره  ����ش���ك���ره  ع����ن  م���ع���رب���ا   ..
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  ل�شمو 
على  فيليب  اإدوارد  ومعايل  نهيان 
ح�شورهما لهذه املنا�شبة.. م�شريا 
اإىل اأن هذه اخلطوة متثل امتدادا 
املجموعة  م���ع  امل��ت��ي��ن��ة  ل��ل��ع��الق��ات 

املالية العاملية.
املجموعة  افتتاح  اأن  ال�شايغ  واأك��د 
ملكاتبها  ف���رع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
ب��ارزا يف م�شرية �شوق  ميثل معلما 
ال���ع���امل���ي وخ���ط���وة هامة  اأب���وظ���ب���ي 

القرار يف عامل املال والأعمال.
املكتب اجلديد عقب  تاأ�شي�س  ياأتي 
على  “ بي.اإن.پي پاريبا”  ح�شول 
“ �شلطة  ع����ن  �����ش����ادر  ت���رخ���ي�������س 
لدى  املالية”  اخل���دم���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
مزاولة  يتيح  امل��ايل  اأبوظبي  �شوق 
ب��ه��ا وتقدمي  امل��رخ�����س  الأن�����ش��ط��ة 

اخلدمات املالية للعمالء.
ال�شايغ  علي  اأحمد  �شعادة  ورح��ب 
بي.اإن.پي   “ جمموعة  بان�شمام 
اأبوظبي العاملي  “ اإىل �شوق  پاريبا 

مايل  كمركز  مكانته  تكري�س  نحو 
دويل .. معربا عن تطلعه لتحقيق 
امل���زي���د م���ن ال��ن��م��و وال��ت��و���ش��ع مبا 
ويواكب  املنطقة  احتياجات  يلبي 
امل�شتجدات يف عامل املال والأعمال 
اإن  ق��ال ج��ان لوميري  . من جانبه 
افتتاح الفرع اجلديد ميثل جت�شيدا 
للتزام جمموعة بي.اإن.پي پاريبا 
يف  التنمية  م�����ش��رية  يف  بامل�شاهمة 
اأب���وظ���ب���ي وي��ع��ك�����س ح��ر���ش��ه��ا على 
مواكبة اإمارة اأبوظبي يف حتركاتها 

بح�صور حامد بن زايد ورئي�س وزراء فرن�صا

»بي. اإن. بي باريبا« تفتتح فرعا لها ب�شوق اأبوظبي العاملي

اأف�شل وبيئة م�شتدامة  ال�شارقة التزام الهيئة ب�شمان م�شتوى حياة 
ل�شكان اإمارة ال�شارقة ومن هذا املنطلق ت�شعى الهيئة اإىل بذل اجلهود 
الدوؤوبة لتحقيق هذا الهدف حيث عملت على اإطالق عدد من مبادرات 
ال�شتدامة املهمة كان يف مقدمتها ا�شرتاتيجية الإنارة امل�شتدامة يف 
واإجراء  الت�شميمية  املوا�شفات  وتعديل  املناطق  خمتلف  يف  ال�شوارع 
تعديالت على الإنارة ذات ال�شتهالك العايل للطاقة وتاأهيل وتطوير 
مدينة  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  لتحويل  ال��ب�����ش��ري��ة  وامل�����وارد  الفنية  ال���ق���درات 
يف  اخل�����ش��راء  التطبيقات  مم��ار���ش��ة  خ��الل  م��ن  امل�شتدامة  الرت�شيد 

الإنارة ويف البنية التحتية ب�شكل عام.
وقال ان م�شروعات الإنارة اجلديدة ت�شهم يف تخفي�س نفقة ال�شيانة 
ان هذا  ..م�شريا اىل  املركبات  للم�شاة وقائدي  الروؤية  وتوفر و�شوح 
ال�شامة  امل���واد  ا���ش��ت��خ��دام  ل��ع��دم  ن��ظ��را  للبيئة  �شديقا  يعترب  ال��ن��ظ��ام 

•• ال�شارقة -وام:

لتطبيق  ال��دوؤوب  �شعيها  ال�شارقة �شمن  ومياه  كهرباء  هيئة  اأجن��زت 
منظومة ذكية من الإنارة امل�شتدامة يف خمتلف مناطق اإمارة ال�شارقة 
اأف�شل  وف��ق  والقراين”  “النوف  ملنطقتي  متكامل  اإن����ارة  م�����ش��روع 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  العاملية  الفنية  املوا�شفات 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
تلك  يف  جديد  اإن���ارة  عمود   1000 تركيب  مت  حيث  ال�شارقة  حاكم 
املنطقتني و متديد كايبالت بطول 39000 مرت وفق اأف�شل نظم 
الأمن وال�شالمة التي تعتمد على تركيب م�شابيح �شوديوم تنا�شب 

املناطق ال�شكنية.
واأكد �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه 

الهيئة  خطة  اأن  واأو���ش��ح  البيئة.  على  واحل��ف��اظ  الطاقة  ت��وف��ري  يف 
والعاملية  املحلي�ة  ال�����ش��رك��ات  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  تت�شمن 
امل��ن��اط��ق وذل���ك ح��ر���ش��ا على  الإن�����ارة يف خمتلف  م�����ش��روع��ات  لتنفيذ 
من  ال�ش���������وارع  اإن�������ارة  جمال  يف  العاملي��������ة  النظ������م  اأف�شل  تطبي������ق 
اأعمدة الإنارة بحيث  خالل تركيب م�شابيح حديث�������ة ومتط�������ورة يف 
تتنا�شب مع حالة التطوي������ر التي ت�ش�هدها اإم�����ارة ال�ش�����ارقة يف كاف��������ة 

مناطقها.
املناطق  غالبية  يف  تنفيذها  مت  التي  الإن���ارة  م�شروعات  اأن  واأ���ش��اف 
باإمارة ال�شارقة �شاهمت يف التقليل من احلوادث املرورية التي كانت 
ب�شكل  ت�شهم  كما  ال�شكنية  الأحياء  الإ�شاءة وجتميل  قلة  ب�شبب  تقع 
فعال يف توفري الأمن والأمان ل�شائقي ال�شيارات وللم�شاة ودفع عجلة 

التنمية امل�شتدامة.

وامل�شرة يف �شناعته. واأو�شح ان الهيئة جنحت يف حتقيق توفري و�شل 
اأعمدة  ال�شوارع من خالل تركيب  اإن��ارة  35 باملائة يف  اأك��رث من  اإىل 
القدمية  امل�شابيح  ا�شتبدال  وكذلك  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  اإن��ارة 
باأخرى حديثة موفرة للطاقة ..م�شريا اىل ان الهيئة حققت اإجنازا 
فوزها  يف  متثل  الكربونية  النبعاثات  تخفي�س  خ��الل  م��ن  ج��دي��دا 
ب�شهادة اجناز من الأمم املتحدة لنجاحها يف تخفي�س كميات كبرية 

من النبعاثات الكربونية.
تنفيذ  يف  ال�شتمرار  عن  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  وك�شف 
وامل�شابيح  ال��ك�����ش��اف��ات  وا���ش��ت��ب��دال  الإن�����ارة  مل�����ش��روع��ات  �شاملة  خ��ط��ة 
التقليدية باأخرى موفرة للطاقة يف عدد من مناطق اإمارة ال�شارقة 
لتوفري الراحة والأمان ومراعاة ال�شكل اجلمايل يف اختيار الأعمدة 
الهيئة  �شيا�شة  امل�شتخدمة وذلك لتوافقها مع  والك�شافات وامل�شابيح 

الطاير: التكنولوجيا �شتلغي ع�شرات املاليني من الوظائف وتن�شئ مثلها

�شركة تختار �شوق اأبوظبي   700
العاملي من�شة لأعمالها يف املنطقة 

•• اأبوظبي-وام:

اأن  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�شايغ  علي  اأحمد  �شعادة  اعلن 
 700 اإىل  و�شل  العاملي  اأبوظبي  �شوق  يف  املرخ�شة  و  امل�شجلة  ال�شركات  عدد 
مالية  وغري  مالية  قطاعات  من  وعاملية  حملية  مالية  موؤ�ش�شة   60 و  �شركة 
خمتلفة اإ�شافة اإىل اأكرب املحافظ ال�شتثمارية . واأ�شاف ال�شايغ يف ت�شريحات 
خالل اإعالن �شوق اأبوظبي العاملي ام�س عن ان�شمام جمموعة بي.اإن.پي پاريبا 
و تاأ�شي�س فرع ملكاتبها �شمن نطاق ال�شوق اأن �شوق اأبوظبي العاملي جنح خالل 
عامني من بدء تقدمي خدماته يف احل�شول على الإ�شادة و العرتاف من جانب 
ابتكارا  املنطقة  املالية يف  املراكز  اأكرث  كاأحد  وعامليا  املايل حمليا  القطاع  رواد 
املبادرات والهياكل اجلديدة  العديد من  اإطالق  انه مت  اإىل  .. م�شريا  وتقدما 
يف  الفعالة  للم�شاهمة  وذل��ك  املنطقة  يف  الأويل  للمرة  تطرح  التي  واملبتكرة 
التحول الإيجابي لأ�شواق راأ�س املايل ف�شال عن تقدمي فر�س جتارية تنموية 
بيئة  اأف�شل  يقدم  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اإىل  واأ���ش��ار   . �شابقا  موجودة  تكن  مل 
يف  عمل  اإط���ار  اأول  اإىل  اإ�شافة  املالية  التكنولوجيا  حللول  مبتكرة  تنظيمية 
املنطقة ملديري �شناديق راأ�س املال املخاطر و اأ�شرع معدلت تاأ�شي�س ال�شناديق 
ا�شتقبال  اإىل  دويل  مايل  كمركز  نتطلع   : م�شيفا   .. املنطقة  يف  ال�شتثمارية 
املالية  الأ���ش��واق  يف  وامل�شاركني  وامل�شتثمرين  الفرن�شية  املوؤ�ش�شات  من  املزيد 
العاملي  اأبوظبي  ل�شوق  العاملية  املن�شة  تقدمها  التي  اخلدمات  من  لال�شتفادة 
مبا يدعم ويحقق خطط و ا�شرتاتيجيات اأعمالهم . ولفت رئي�س جمل�س اإدارة 
�شريك جتاري  اأك��رب  ث��اين  الإم���ارات متثل  دول��ة  اأن  اإىل  العاملي  اأبوظبي  �شوق 
لفرن�شا يف منطقة اخلليج وهي حتت�شن اأكرث من 600 �شركة فرن�شية تعمل 

يف قطاعات متعددة .

•• دبي-وام:

�شاركت وزارة املالية يف تنظيم اأعمال 
ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ن��ت��دى املالية 
�شندوق  مع  العربية  للدول  العامة 
النقد العربي و�شندوق النقد الدويل 
ام�����س يف دب��ي حت��ت ع��ن��وان “اإ�شالح 
العربية:  ال����دول  يف  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 
ال����ت����ح����دي����ات وال�����ف�����ر������س وان���ط���ل���ق 
ا�شتهلها  افتتاحية  بجل�شة  املنتدى 
م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر وزير 
رحب  بكلمة  املالية  لل�شوؤون  ال��دول��ة 
املنتدى  امل�شاركة يف  بالوفود  خاللها 
ملناق�شة  ه���ام���ة  م��ن�����ش��ة  ي��ع��د  ال�����ذي 
اخلطط  وو�شع  واحللول  التحديات 
لتحقيق  ال��الزم��ة  وال�شرتاتيجيات 
وتلبية  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����ش��ع��وب  تطلعات 
تطلعاتها يف �شمان م�شتقبل مزدهر 
وم�شتدام لالأجيال القادمة .كما األقى 
كل من معايل كر�شتني لغارد مدير 
ومعايل  ال��دويل  النقد  �شندوق  ع��ام 
ب��ن عبداهلل  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور عبد 
احلميدي املدير العام رئي�س جمل�س 
اإدارة �شندوق النقد العربي الكلمات 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ج��ل�����ش��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة.

مبارك  معايل  معايل  ح�شراجلل�شة 
امل��ن�����ش��وري حم��اف��ظ امل�شرف  را���ش��د 
وزراء  امل���ع���ايل  اأ����ش���ح���اب  و  امل���رك���زي 
املالية يف البلدان العربية وحمافظي 
النقد  وموؤ�ش�شات  املركزية  امل�شارف 
املوؤ�ش�شات  روؤ�شاء  من  وع��دد  العربية 

املطلوبة يف  امل��ه��ارات اجل��دي��دة  وبناء 
القت�شاد املعريف حيث يتوقع اأن تلغي 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
الوظائف  م����ن  امل����الي����ني  ع�������ش���رات 
امل����الي����ني غريها  ع�������ش���رات  وت��ن�����ش��ئ 
من  ال�شتفادة  ب��الإم��ك��ان  يكون  ول��ن 
راأ�س  اإذا مت تطوير  اإل  الفر�س  هذه 
يتنا�شب  مب��ا  امل��ح��ل��ي،  الب�شري  امل���ال 
ميكن  ومب��ا  العمل  �شوق  ومتطلبات 
امل�شتقبل  ي�شكلون  ال��ذي��ن  ال�����ش��ب��اب 
الأع���م���ال  ورواد  ال��ع��ام��ل��ة  وال����ق����وى 
قدم  موطئ  اإي��ج��اد  من  وامل�شتهلكني 

لهم يف القت�شاد اجلديد.
 وع������ن الب����ت����ك����ار يف ال���ع���م���ل امل����ايل 
البتكار  ان  معاليه  ق���ال  احل��ك��وم��ي 
العام ي�شاعد على  يف جم��ال الإن��ف��اق 
تنفيذ  ك��ف��اءة  وزي�����ادة  ال��ه��در  تقليل 
كيفية  يف  ال��ت��ح��دي  ويبقى  امل��ي��زان��ي��ة 
ا�شتغالل احلكومات للثورة الرقمية 
بطرق  التنمية  اإ���ش��ك��ال��ي��ات  مل��واج��ه��ة 
اأ����ش���ل���وب ال��ت��ع��اط��ي مع  م��ب��ت��ك��رة ويف 
التقليدية  العمل  باأ�شاليب  الت�شبث 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  تبني  م��ن  ب���دًل 
تنويع  اأه���م���ي���ة  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
لتحقيق  احل���ك���وم���ي���ة  الإي��������������رادات 
ال�شتدامة املالية اإل اأن ذلك ل يعني 
حتميل امل�شتهلكني وال�شركات مزيداً 
من ال�شرائب مما قد يوؤثر �شلبا على 
امل�شتوى املعي�شي اأو التناف�شية بل اإن 
ك��ف��اءة الإنفاق  احل��ل يكمن يف زي���ادة 

احلكومي والتح�شيل ال�شريبي.

املالية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ال��ي��ة  وزارات 
الوفاء  ك��ي��ف��ي��ة  ه���و  ال���ي���وم  ال��ع��رب��ي��ة 
كممكن  ب��دوره��ا  ال��ق��ي��ام  مبتطلبات 
املايل  وال�شمول  الق��ت�����ش��ادي  للنمو 
املتوفرة،  وامل���ي���زان���ي���ات  ي���ت���الءم  مب���ا 
املعقولة  احل��دود  �شمن  والقرتا�س 
ال�شالمة  م��ع��اي��ري  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي 
القرتا�س  ي��ك��ون  ل  بحيث  امل��ال��ي��ة، 
املعي�شي  امل�������ش���ت���وى  ح�������ش���اب  ع���ل���ى 

لالأجيال القادمة.
ال�شاعة،  ق�شية  اإن  معاليه  واأ���ش��اف   
هي الرتكيز على خلق فر�س العمل، 

القت�شادي. واأ�شاف معاليه: لقد مر 
املالية العاملية ما يقارب  على الأزمة 
اأنها  القول  �شنوات وبالإمكان  الع�شر 
انتهت، ولكننا بحاجة اإىل اأن نتوقف 
امل�شتفادة  ال���درو����س  يف  للنظر  مليا 
امل�شتويات  ع��ل��ى  الأو�����ش����اع  وت��ق��ي��ي��م 
املالية والقت�شادية، ومدى جاهزية 
اأي��ة احتمالت  للتعامل مع  دول��ة  كل 
املالية  الأ���ش��واق  يف  كبرية  تقلبات  اأو 
اأو�شاع  تعزيز  على  والعمل  العاملية 
ال��ع��ام��ة وال����ش���ت���ق���رار املايل  امل��ال��ي��ة 
تواجهها  التي  التحديات  اأب��رز  وم��ن 

امل��ال��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة. وقال 
الطاير اإن اأهم ما مييز هذا املنتدى، 
اأن����ه ي�����ش��م ن��خ��ب��ة م��ن ���ش��ن��اع القرار 
لتبادل  فر�شة  وي�شكل  وال�شيا�شات 
فاإننا  وب���ال���ت���ايل  واخل������ربات  الآراء 
اأك�����رث ���ش��ف��اف��ي��ة يف  ن���اأم���ل اأن ن���ك���ون 
احللول  واق��رتاح  التحديات  مناق�شة 
ا�شتدامة  ي�شمن  ال��ذي  ال��وج��ه  على 
ال��ن��م��و مب��ا يتنا�شب م��ع ظ���روف كل 
كما  القت�شادية،  واإمكانياتها  دول��ة 
من�شة  امللتقى  ه��ذا  ي�شكل  اأن  نطمح 
التكامل  م��ن  مزيد  نحو  لالنطالق 

»موا�شفات« متنح عالمة اجلودة الإماراتية ل� 422 م�شنعا وطنيا ودوليا خالل 2017
•• اأبوظبي-وام:

اأجل  من  دولية  وم�شانع  وطنية  ملن�شاآت  اإن��ت��اج  وخطوط  م�شانع  تت�شابق 
هيئة  ت�شدرها  التي   »EQM« الإماراتية  اجل��ودة  عالمة  على  احل�شول 

الإمارات للموا�شفات واملقايي�س “موا�شفات«.
للموا�شفات  الإم�����ارات  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  املعيني  اهلل  عبد  ���ش��ع��ادة  وك�شف 
اأن  عن  “وام”  اأنباء الإم��ارات  يف ت�شريح لوكالة  “موا�شفات”  واملقايي�س 
الهيئة منحت حتى نهاية العام املا�شي 422 م�شنعا وطنيا واأجنبيا عالمة 
ح�ش�س  على  وال�شتحواذ  امل�شتهلك  ثقة  لك�شب  وذل��ك  ملنتجاتها  اجل��ودة 
جديدة من املبيعات. واأكد اأن عالمة اجلودة الإماراتية تعترب اإحدى اأهم 
برامج املطابقة الوطنية التي تديرها الهيئة فبالإ�شافة اإىل حتقيق الثقة 
يف املنتج لدى امل�شتهلكني فاإن ح�شول امل�شانع على العالمة ي�شهم يف تعزيز 
قدرتها  وزي��ادة  اخلارجية  بالأ�شواق  املناف�شة  يف  الوطنية  املنتجات  فر�س 

التناف�شية بال�شورة التي تدعم القت�شاد الوطني.
اجلودة  ع��الم��ة  على  احلا�شلة  املنتجات  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
�شهد  فيما  منتج  األ���ف   37 تناهز  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  نهاية  حتى  الإم��ارات��ي��ة 
ا�شرتاطات  تلبية  على  املنتجني  اإقبال  يف  كبرية  طفرة  املا�شيني  العامني 
اإىل املميزات التي حت�شل  اإدراكهم  الهيئة واحل�شول على العالمة نتيجة 
التي  والت�شهيالت  الإم��ارات��ي��ة  اجل��ودة  بعالمة  املمهورة  منتجاتهم  عليها 

تقدم لدخول هذه املنتجات اإىل اأ�شواق اإقليمية وعاملية.
�شلع وب�شائع  التي تنتج  ومتنح موا�شفات الرتاخي�س للم�شانع واملن�شاآت 
خمتلفة لت�شتفيد هذه امل�شانع من العالمة ملدة ثالثة اأعوام حيث ي�شري 
احل�شول عليها اإىل ان�شباط خطوط الإنتاج لدى تلك امل�شانع والتزامها 

•• اأبوظبي -وام: 

6 رح��الت مغادرة  تاأخري  ال��دويل  اأبوظبي  �شهد مطار 
���ش��ب��اح ام�����س ت��اب��ع��ة ل�����ش��رك��ات حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة ب�شبب 
اإىل املطار جراء الأح��وال اجلوية  التاأخري يف الو�شول 
الكثيف وذلك يف  ال�شباب  ب�شب  املواتية للطريان  غري 
خف�س  عنه  جنم  وال��ذي  ال�شباح  من  الأوىل  ال�شاعات 
دون  ما  اإىل  املطار  اأج��واء  الأفقية يف  الروؤية  م�شتويات 
4 رح��الت ثالث منها  اإىل حتويل  اإ�شافة  150 مرتا 

اإىل ال�شارقة وواحدة اإىل العني.
ومت اإلغاء رحلة واحدة كانت جمدولة للقدوم من الهند 
وذلك لكون اأطقم الطريان غري موؤهلة للهبوط يف مثل 
ال�شالمة  ولوائح  اأنظمة  تطبيق  ل�شمان  الأج��واء  هذه 
والتابعة  املنخف�شة،  ال��روؤي��ة  اأج���واء  اأث��ن��اء  العمليات  يف 

لهيئات الطريان املدين املحلية والدولية .
 9 اإق��الع  تاأخري  الول  اأم�س  اأبوظبي  مطار  �شهد  كما 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ات حملية وع��امل��ي��ة م��ن  ت��اب��ع��ة  رح���الت 
اإىل وجهات خمتلفة حول العامل فيما مت حتويل رحلة 
ع��ادت عمليات  ال��دويل فيما  اإىل مطار م�شقط  واح��دة 

الت�شغيل اإىل حالتها الطبيعية خالل النهار.
لوكالة  ���ش��وؤال  على  ردا  ام�س  اأبوظبي  م��ط��ارات  وقالت 
للتعامل مع  ا�شتعداداتها  ح��ول  )وام(  الإم���ارات   اأن��ب��اء 
توا�شل  يف  اأن��ه��ا  ال��ك��ث��ي��ف:  ال�����ش��ب��اب  ت��ك��ون  م�شتجدات 
وت���ع���اون دائ���م م��ع ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ط��ار موؤكدة 
من  وذل���ك  امل�شتجدات  م��ع  للتعامل  ال��ت��ام  ا�شتعدادها 
خالل التن�شيق الكامل مع �شركات الطريان بالإ�شافة 
اإىل اجلهات احلكومية املعنية واملخت�شة العاملة باملطار 

من اأجل العمل على �شالمة امل�شافرين وراحتهم.

بال�شرتاطات املقررة لعالمة اجلودة الإماراتية. واعترب املعيني اأن املنتجات 
احلا�شلة على عالمة اجلودة الإماراتية تتميز كونها حتوز ب�شكل اأكرب على 
واملتطلبات  املوا�شفات  مع  وا�شح  ب�شكل  مطابقتها  نتيجة  امل�شتهلكني  ثقة 
املنتجات واملحددة وفق مواد �شمن الالئحة  الفنية اخلا�شة بنوعية تلك 

املعتمدة من قبل الهيئة.
واأ�شار مدير عام “موا�شفات” اإىل اأن املن�شاآت متنح الرتخي�س با�شتخدام 
جودة  ت�شمن  معينة  متطلبات   ا�شتيفاء  بعد  الإم��ارات��ي��ة  اجل���ودة  عالمة 
اجلودة  ع��الم��ة  تل�شق  اأو  حتفر  اأو  تطبع  اأن  وي��ج��ب  وال��ت��خ��زي��ن  الإن��ت��اج 
اإزالتها ويف حال عدم وجود حيز  ال�شلعة بطريقة ي�شعب  الإماراتية على 
كاف على ال�شلعة اأو اإذا كانت ال�شلعة ل ت�شمح بو�شع عالمة اجلودة عليها 
مبا�شرة فاإنه ميكن طبعها اأو حفرها اأو ل�شقها على عبوة هذه ال�شلعة اأو 

باأية طريقة تعتمدها الهيئة اأو من تفو�شه.
اأن تطبيق برامج الهيئة ومنها عالمة اجل��ودة الإماراتية من �شاأنه  واأك��د 
املنتجات  ج��ودة  مب�شتويات  والرتقاء  الوطنية  ال�شناعة  دعم  يف  ي�شهم  اأن 
وت�شغيل  اإن�شاء  يف  اخل��ا���س  القطاع  م�شاركة  على  ال��ربام��ج  ه��ذه  وت�شجع 
تطبيق  اأن  كما  والخ��ت��ب��ارات  الفحو�س  اإج���راء  يف  املتخ�ش�شة  املختربات 
املعايري وفقا لل�شروط والإجراءات الدولية املتبعة ل�شمان اجلودة ب�شفافية 

وحياد يدعم الإنتاج املحلي وي�شاعده يف النفاذ اإىل الأ�شواق العاملية.
الأمر  وا�شع  دويل  باعرتاف  حتظى  الإماراتية  اجل��ودة  “عالمة  اأن  وتابع 
الذي من �شاأنه اأن يعزز من فر�س وحظوظ املوؤ�ش�شات العاملة يف الدولة 
الدولية  الأ���ش��واق  اإىل  الو�شول  اأج��ل  العالمة من  تلك  على  التي حت�شل 
ب�شهولة حيث حت�شل ال�شركة على �شهادة مطابقة التي تعد مبثابة �شمان 
بر�شائل  ويبعث  خمتلفة  ومنتجات  �شناعات  يف  حيوي  اأم��ر  وه��و  للجودة 

التي  املنتجات  هذه  نحو  وال�شت�شاريني  واملوردين  امل�شتهلكني  اإىل  طماأنة 
حتمل م�شادقة نظام تقومي املطابقة الإماراتي واأنه منتج جديرة بالثقة ما 
مينح منتجاتنا الوطنية وامل�شنعة يف الإمارات اأف�شلية حينما يتم املقارنة 

بينها وبني منتجات اأخرى«.
اأن  ينبغي  فاإنهم  الإماراتية  اجل��ودة  عالمة  على  املنتجون  يح�شل  وحتى 
يحققوا متطلبات حمددة حيث متنح الهيئة للمن�شاأة ترخي�شا با�شتخدام 
املن�شاأة  كانت  اإذا  اأب��رزه��ا   والتي  املتطلبات  ه��ذه  توفر  اجل��ودة عند  عالمة 
املخت�شة  املطابقة  الهيئة جهة تقييم  لها ر�شميا وحتدد  مقامة ومرخ�س 
املن�شاأة  لهذه  اجل���ودة  عالمة  لئحة  تنفيذ  على  ب��الإ���ش��راف  �شتقوم  التي 

وتوفر موا�شفات قيا�شية معتمدة للمنتج املعني.
ينتجها  التي  ال�شلعة  تكون  اأن  ���ش��رورة  اإىل  موا�شفات  ع��ام  مدير  واأ���ش��ار 
ت�شرتط  بها كما  املعتمدة اخلا�شة  القيا�شية  للموا�شفات  امل�شنع مطابقة 
وجود نظام فعال ل�شبط اجلودة يف الإنتاج واأن تكون لدى  “موا�شفات” 
املن�شاأة خمترب منا�شب تتوفر فيه اإمكانيات الختبار والتحليل والفحو�س 
الكافية مع توافر الكوادر املوؤهلة ل�شمان الرقابة على جودة ال�شلعة طبقا 
لواجبات املن�شاأة املن�شو�س عليها يف خطة الإ�شراف اأو يتم ذلك يف خمتربات 

جهة تقييم املطابقة اأو يف خمتربات اأخرى معتمدة من الهيئة.
واأ�شاف اأن املن�شاآت التي حت�شل على عالمة اجلودة الإماراتية تكون ملزمة 
بخطة الإ�شراف والرقابة و�شحب عينات من املواد اخلام واملواد الداخلة يف 
اإنتاج ال�شلعة واإجراء الختبارات عليها للتاأكد من مطابقتها للموا�شفات 
الكتفاء  بع�س احلالت  املواد وميكن يف  بهذه  املعتمدة اخلا�شة  القيا�شية 
طبقا  املعنية  ال�شلعة  على  الختبارات  واإج��راء  ذلك  تفيد  مقبولة  ب�شهادة 

للموا�شفات القيا�شية املعتمدة اخلا�شة بها.

مطار اأبوظبي : تاأخري 15 رحلة وحتويل 5 يف يومني ب�شبب ال�شباب
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املال والأعمال

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شدر قرارًا بتعيني عبداهلل العبدويل رئي�شًا تنفيذيًا ل�شركة املرجان
�ش�����دوره وين�ش�������ر يف اجلري��������دة الر�شمية.

وي��ع��د امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل را���ش��د ال��ع��ب��دويل من 
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ة وه���و ح��ا���ش��ل على 
اجلامعة  م��ن  ال��ع��م��ارة  يف  البكالوريو�س  �شهادة 
الأمريكية يف ال�شارقة عام 2009 وعلى �شهادة 
املاج�شتري من جامعة باري�س ال�شوربون اأبوظبي 
يف جمال التخطيط احل�شري والإقليمي يف عام 

.. 2011
الإن�شاءات  وا���ش��ع��ة يف جم���ال   ومي��ت��ل��ك خ���ربات 
جذب  و  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  و  ال��ع��ق��اري  التطوير  و 

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
ب�شاأن  ق���راراً  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
العبدويل  جا�شم  را�شد  عبداهلل  املهند�س  تعيني 
رئي�شا تنفيذيا ل�شركة املرجان اإ�شافة اىل عمله 

كع�شو يف جمل�س املديرين لل�شركة.
الغاء  على   2018 ل�شنة   4 رق��م  ال��ق��رار  ون�س 
القرار رقم 15 ل�شنة 2014 وكل ما يتعار�س 

مع اأحكام هذا القرار.
تاري�����خ  م�����ن  اعتب������ارا  الق�����������رار  به�������ذا  ويعم�����ل 

اقت�شادية اأبوظبي ت�شتحدث اأن�شطة جديدة يف جمال م�شاريع حمطات مركبات ال�شحن الكهربائية
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�شادية ابوظبي عن ا�شافة اأربعة ان�شطة 
جتارية جديدة يتم ترخي�شها على م�شتوى امارة ابوظبي واخلا�شة 
مب�شاريع حمطات مركبات ال�شحن الكهربائية وهي تركيب و�شيانة 
�شحن  اأن��ظ��م��ة  وت�شغيل  واإدارة  اخل�����ش��راء  امل��رك��ب��ات  �شحن  اأن��ظ��م��ة 
املركبات اخل�شراء وقطع  �شحن  اأنظمة  املركبات اخل�شراء وجتارة 
وقطع  اخل�شراء  املركبات  �شحن  اأنظمة  بيع  و  – باجلملة  غيارها 

غيارها – بالتجزئة.
التنمية  دائ��رة  بني  امل�شرتك  التن�شيقي  الجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التنظيم والرقابة حيث  النقل ومكتب  ابوظبي ودائرة  القت�شادية 
مت التفاق على حتديد و�شف الن�شطة التجارية الربعة امل�شتحدثة 

مل�شاريع حمطات مركبات ال�شحن الكهربائية والعالن عنها لرجال 
العمال وامل�شتثمرين و�شركات القطاع اخلا�س ذات العالقة.

واأ�شاد حممد منيف املن�شوري املدير التنفيذي بالنابة ملركز ابوظبي 
لالعمال التابع لدائرة التنمية القت�شادية ابوظبي بجهود التن�شيق 
والعمل امل�شرتك لالعالن عن هذه الن�شطة امل�شتحدثة بني الدائرة 
وكل من جهات الخت�شا�س دائرة النقل ومكتب التنظيم والرقابة.

على  ابوظبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  حر�س  املن�شوري  واأك���د 
الم��ارة مبا  القت�شادية يف  الن�شطة  املزيد من  ا�شتحداث ت�شريح 
الذي  احل�شاري  التطور  ومواكبة  الع��م��ال  بيئة  تعزيز  يف  ي�شهم 
ت�شهده ابوظبي يف خمتلف املجالت المر الذي من �شاأنه اأن يعزز 
وتطوير  تو�شيع  يف  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  وي�شاهم  الم���ارة  تناف�شية  م��ن 

الن�شاط القت�شادي يف امارة ابوظبي.

الأوراق املالية تنظم برناجما تدريبيا عن تنظيم �شناديق ال�شتثمار والرقابة عليها

»املالية« ت�شتعر�س اجنازات الإمارات يف جمال القت�شاد الرقمي

»لتعزيز ح�صورها حمليًا واإقليميًا«

»م�شاكن كابيتال« توقع مذكرة تفاهم لال�شتحواذ 
على �شركة اليا�شمني لإدارة وتطوير العقارات

نطاق  يف  ت�شب  ال��ت��ي  خططها  م��ع  ان�شجاماً  تاأت�����ي 
تناف�شيتها  وت��ق��وي��������ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  من��وه��ا  ت��ع��زي��ز 
حملياً واقليمياً وتنمية حمفظته��ا العقارية وح�شتها 
املنطق����ة، ليكون لها ب�شمة  ال�شوقية على م�ش��������توى 
وا�شح���������ة وممي������زة يف ه�ذا القط������اع اله�����ام والواعد. 
روؤية  مع  ال�شتثمارية  الفر�شة  ه��ذه  وتتما�شى  ه��ذا 
ال�شركة الرامية اإىل بناء اأ�ش�س قوية للنمو والربحية 
على  ق��ادرة  ا�شتثمارية  البحث عن فر�س  خ��الل  من 
و�شوًل  م�����ش��ادره،  وتنويع  الت�شغيلي  ال��رب��ح  حت�شني 
خالل  م��ن  امل�����ش��اه��م��ني  ط��م��وح  وجت�����ش��ي��د  تلبية  اإىل 
بالذك������ر  جدي�����ر  جم��زي��ة.  رب��ح��ي��ة  ع��وائ��د  حتقيق 
وتنويع  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف  كابيت��������ال  م�ش�����اكن  اأن 
ا�شتثماراتها واأن�شطتها يف اململكة الأردنية الها�شمية، 
ع��ل��ى �شعيد  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح����داث  نيتها  ع��ن  ف�����ش��اًل 
حمفظة ال�شركة، بحيث يتم الرتكيز على حمفظتها 

ال�شتثمارية وم�شاريعها العقارية.

•• ابوظبي: رم�شان عطا

الأرا�شي  ل��ت��ط��وي��ر  الأردن  م�����ش��اك��ن  ���ش��رك��ة  ك�شفت   
– م�شاكن كابيتال عن توقيعها  وامل�شاريع ال�شناعية 
وتطوير  لإدارة  اليا�شمني  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
ال��ع��ق��ارات ذات امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ح��دودة ال��ت��ي تتخذ من 
ل��ه��ا؛ وذل���ك بهدف  م��ق��راً  ع��م��ان  الأردن���ي���ة  العا�شمة 
�شتقوم  التفاهم  مل��ذك��رة  ووف��ق��اً  عليها.   ال���ش��ت��ح��واذ 
�شركة م�شاكن كابيتال بتنفيذ درا�شة جدوى اقت�شادية 
ب�شكل  ودرا�شتها  ال�شتثمارية  الفر�شة  لهذه  �شاملة 
نتائج  اإي��ج��اب��ي��ة  ح���ال  يف  ال�����ش��رك��ة  و�شتبا�شر  م��ع��م��ق، 
واملالية  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  الدرا�شات 
واخذ  ال���ش��ت��ح��واذ  عملية  لتنفيذ  ال��الزم��ة  والفنية 
اأن  على  ال��ع��الق��ة...   ذات  املخت�شة  اجل��ه��ات  موافقة 
بهذه  تتعلق  ت���ط���ورات  اأي  ع��ن  الإع�����الن لح��ق��اً  ي��ت��م 
املذك������رة  ه��ذه  اأن  كابيتال  م�شاكن  وت��وؤك��د  ال�شفقة. 

•• اأبوظبي -وام:

املالية  الأوراق  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
املنظمة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وال�����ش��ل��ع 
املالية  الأوراق  ل��ه��ي��ئ��ات  ال��دول��ي��ة 
لأفريقيا  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
وال���������ش����رق الأو�������ش������ط ب���رن���اجم���اً 
�شناديق  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن  ت���دري���ب���ي���اً 
�شارك  عليها  والرقابة  ال�شتثمار 
ع��دد كبري من موظفي هيئة  فيه 
وممثلني  وال�شلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
ع���ن ه��ي��ئ��ات رق���اب���ي���ة اأخ������رى من 
الإيرلندي  املركزي  البنك  بينها: 
املتحدة  باململكة  الرقابية  والهيئة 
الفرن�شية.  املالية  الأ�شواق  وهيئة 
ك��م��ا ح�����ش��ره مم��ث��ل��ون ع��ن الهيئة 
ا�شتمر  ك����وجن.  ب��ه��وجن  ال��رق��اب��ي��ة 
ال��ربن��ام��ج ث��الث��ة اأي���ام مت خاللها 
ت���ن���اول خم��ت��ل��ف امل��و���ش��وع��ات ذات 

ال�شلة ب�شناديق ال�شتثمار.
الإقليمي  ال��ربن��ام��ج  ا���ش��ت��ه��دف  و 
الرقابة  اآل�����ي�����ات  ع���ل���ى  ال�����وق�����وف 
ع�����ل�����ى ������ش�����ن�����ادي�����ق ال�����ش����ت����ث����م����ار 

وزارة الطاقة تبحث التعاون 
والتن�شيق اقت�شادية اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

القت�شادية  التنمية  دائ��رة  مقر  بزيارة  وال�شناعة  الطاقة  وزارة  وفد من  قام 
بنظام  اخلا�شة  والإج����راءات  املمار�شات  اأف�شل  على  الط��الع  بهدف  ابوظبي 
اأبوظبي  ومركز  ال�شناعة  تنمية  مكتب  ل��دى  ال�شناعية  الأن�شطة  تراخي�س 
لالأعمال التابعني للدائرة. واجتمع وفد وزارة الطاقة وال�شناعة خالل زيارته 
مع كل من حممد علي املرر مدير ادارة الرتاخي�س التجارية وعلي الهمامي 
مدير اإدارة الرتاخي�س ال�شناعية حيث مت بحث �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق 
امل�شرتك بني الدائرة وال��وزارة يف العديد من املجالت ذات العالقة باإجراءات 
ا�شدار تراخي�س الأن�شطة ال�شناعية. وا�شطحب م�شوؤولو الدائرة وفد الوزارة 
الزائر يف جولة اىل مركز ابوظبي لالأعمال لالطالع على اإجراءات الرتخي�س 
ال�شناعي مبراحله املختلفة “رواد ال�شناعة – قيد الن�شاء – اإنتاج” كما مت 
التعريف مببادرة رخ�شة تاجر اأبوظبي التي مت اطلقتها الدائرة موؤخرا ونظام 

ال�شتعالم الذكي.
الرتخي�س  خ��ط��وات  ع��ن  ال��زائ��ر  للوفد  واف��ي��ا  �شرحا  ال��دائ��رة  وق��دم م�شوؤولو 
-ال�شناعية  القت�شادية  للرخ�شة  اأ�شيفت  التي  واملزايا  اجلديدة،  ال�شناعي 
يف  العاملية  واملقايي�س  املوا�شفات  على  تعتمد  والتي  وال�شياحية-  والتجارية 

ت�شنيف الن�شطة القت�شادية.
واأ�شاد وفد وزارة الطاقة وال�شناعة بجهود دائرة التنمية القت�شادية يف حت�شني 
وتطوير اجراءات ا�شدار الرتاخي�س ال�شناعية وو�شفتها بالفاعلة والتي من 
�شاأنها اأن ت�شهم يف حت�شني بيئة العمال وتعزيز تناف�شية المارة والدولة ب�شكل 
عام يف هذا املجال على امل�شتويني الإقليمي والدويل مثمنني م�شتوى التعاون 

والتن�شيق امل�شرتك مع الوزارة بهذا ال�شاأن.
وتاأتي زيارة وفد وزارة الطاقة وال�شناعة اىل الدائرة يف اإطار العمل امل�شرتك 
الدولة لتح�شني وتطوير اجراءاتها  امارات  التنمية القت�شادية يف  مع دوائر 
و�شمن  املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  ال�شناعية  الرتاخي�س  باإ�شدار  املعنية 

من�شة موحدة لتقدمي خدمات الرتخي�س على م�شتوى الدولة.

اأرا�شي دبي تختار عقاري جلوبال
 ليميتد اأمني الرتويج العقاري يف اأمريك

•• دبي -وام:

اأعلنت دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي عن توقيعها اتفاقية تعاون و�شراكة 
�شتقوم  التي   21 �شن�شري  ليميتد  جلوبال  عقاري  �شركة  مع  ا�شرتاتيجية 
بدور اأمني الرتويج العقاري يف الوليات املتحدة الأمريكية. وقع التفاقية 
يف مقر الدائرة بدبي كل من �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة 
الأرا�شي والأم��الك بدبي و �شادي بتيدين املدير التنفيذي ل�شركة عقاري 
وال�شركة  الدائرة  21 بح�شور عدد من موظفي  �شن�شري  ليميتد  جلوبال 
وممثلني عن �شركاء الدائرة. ومبوجب البنود التي ت�شتمل عليها التفاقية 
�شتقوم ال�شركة بدور اأمني الرتويج العقاري يف الوليات املتحدة المريكية 
ولتكون  عامليا  دبي  مكانة  تر�شيخ  اإىل  الرامية  مهمتها  يف  الدائرة  لت�شاعد 
اإمارة دبي الوجهة العقارية الأوىل عامليا يف البتكار والثقة وال�شعادة اإ�شافة 
من  للم�شتثمرين  ميكن  التي  اجلذابة  ال�شتثمارية  للفر�س  الرتويج  اإىل 

اجلن�شية المريكية احل�شول عليها يف �شوق دبي العقاري.

وقد كرم الزعابي يف نهاية فعاليات 
اأيو�شكو  اأع�����ش��اء جل��ن��ة  ال��ربن��ام��ج 
ال���ذي���ن قدموا  امل��ح��ا���ش��ري��ن  م���ن 
عر�شاً  وقدموا  الربنامج  جل�شات 
ثرياً ملادته العلمية والفنية؛ حيث 
الإقليمية  ال���ور����ش���ة  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
م��ت��ح��دث��ني وخ�������رباء ع���امل���ي���ني يف 
جم������ال راأ����������س امل��������ال و����ش���ن���ادي���ق 
الدول  ال���ش��ت��ث��م��ار. وق��د بلغ ع��دد 
من  اأك��رث  رقابية  بهيئات  امل�شاركة 
وال�شرق  اأف��ري��ق��ي��ا  م��ن  دول����ة   25
الأو�شط واأوروبا وبع�س دول �شرق 

اآ�شيا.
تيدويل  ج���اري  اأك���د  ووم���ن جانبه 
بالأيو�شكو  القدرات  بناء  م�شت�شار 
تنظيم  هيئات  بني  التعاون  اأهمية 
ال�شعيد  ع��ل��ى  امل���ال���ي���ة  الأ������ش�����واق 
الدويل ل �شيما يف ظل التطورات 
ال�شناعة  ت�شهدها  التي  الأخ���رية 
خا�س  وب�شكل  ال��ع��امل؛  يف  امل��ال��ي��ة 
اإيل  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ن��ادي��ق  �شناعة 
ت�����ش��ه��د ت���ط���وراً ���ش��ري��ع��اً يف الآون����ة 

الأخرية.

منظمة  ب���ج���ه���ود  ف���ي���ه���ا  واأ�������ش������اد 
كما  الربنامج،  تنظيم  يف  اأيو�شكو 
كافة  من  بامل�شاركني  كذلك  رح��ب 
ح�شروا  الذين  الرقابية  الهيئات 

الربنامج.

الزعابي الرئي�س التنفيذي للهيئة 
الربنامج التدريبي بكلمة ا�شتعر�س 
ف��ي��ه��ا ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات التي 
ال�شتثمار  �شناديق  قطاع  ت��واج��ه 
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د امل��ح��ل��ي وال�����دويل، 

يتعلق  ف��ي��م��ا  اخل�������ربات  وت����ب����ادل 
ذات  والأدوات  ب��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
العالقة وممار�شات اجلهات املعنية 

يف الدول امل�شاركة.
عبيد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  افتتح  وق��د 

الدويل  النقد  �شندوق  يف  العامة 
وم���ع���ايل اأن��خ��ي��ل غ���وري���ا، الأم����ني 
القت�شادي  التعاون  ملنظمة  العام 
وال��ت��ن��م��ي��ة ورك�����زت اجل��ل�����ش��ة على 
تاأثري الثورات الرقمية على املالية 
الرقمي يف  القت�شاد  ودور  العامة 
يف  وم�شاهماته  املحلي  الناجت  رفع 
خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل جل��ي��ل ال�شباب 
التطور  ي��ل��ع��ب��ه  ال�������ذي  وال���������دور 
القرار  التكنولوجي يف منح �شناع 
وم�شاهمته  اأدق  ومعطيات  بيانات 
يف خف�س تكلفة حت�شيل ال�شرائب 
ال��ع��ام��ة واإدارة  وت��وف��ري اخل��دم��ات 
ال���ربام���ج الج��ت��م��اع��ي��ة والأم�����وال 
اجلل�شة  ���ش��ل��ط��ت  ك���م���ا  ال����ع����ام����ة، 
والتحديات  الفر�س  على  ال�شوء 
يف  املالية  ال�شيا�شات  ت��واج��ه  التي 
الثورة  ظ���ل  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ب��ل��دان 

الرقمية.
خالل  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��داخ��ل��ة  ويف 
حاجي  يون�س  �شعادة  اأك��د  اجلل�شة 
املالية  وزارة  وك����ي����ل  اخل���������وري 
الإمكانيات  ت��وف��ري  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
رقمي  اقت�شاد  لإن�����ش��اء  الأ�شا�شية 
الالزمة  الت�شريعات  وا�شت�شدار 
وحماية  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ث��ق��ة  ل��ك�����ش��ب 
ال���ف���ك���ري���ة، وال���ت���ي تعترب  امل��ل��ك��ي��ة 
ال�شناعة  م����ق����وم����ات  اأه�������م  م�����ن 

البيئة احلا�شنة وو�شع الت�شريعات 
هذا  تنظيم  اآليات  وبحث  املالئمة 
اأف�شل  لتحقيق  احل��ي��وي  ال��ق��ط��اع 
القت�شاد  ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  ال���ع���وائ���د 
ال����رق����م����ي، و�����ش����م����ان ا����ش���ت���دام���ة 

املنظومة الرقمية.
اأن دولة الإم��ارات حازت  ي�شار اإىل 
يف  دول����ي����ا  الأوىل  امل���رت���ب���ة  ع���ل���ى 
املعلومات  تكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام 
احلكومة  وك����ف����اءة  والت���������ش����الت 
ال����ه����ات����ف  ����ش���ب���ك���ة  ت���غ���ط���ي���ة  ويف 
املركز  على  ح�شلت  كما  اخلليوي 
احلكومية  امل�����ش��رتي��ات  يف  ال��ث��اين 
واملركز  املتقدمة  للتكنولوجيات 
ال�����راب�����ع يف ك����ل م����ن ا����ش���رتاك���ات 
 100 ل���ك���ل  ال����ه����ات����ف اخل����ل����ي����وي 
تكنولوجيا  ت����اأث����ري  ويف  ����ش���اك���ن 
املعلومات والت�شالت يف احل�شول 
ع���ل���ى اخل����دم����ات الأ����ش���ا����ش���ي���ة ويف 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا م���ن الأع����م����ال اإىل 
القوانني  ويف  التجارية  املعامالت 
للمركز  اح���ت���الل���ه���ا  ج���ان���ب  اإىل 
ال�شبكات  ا���ش��ت��خ��دام  يف  ال�����ش��اد���س 
واملركز  الفرتا�شية  الجتماعية 
تكنولوجيا  ت����اأث����ري  يف  ال�������ش���اب���ع 
امل��ع��ل��وم��ات والت�����ش��الت يف مناذج 
م�شتوى  ويف  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال 

ال�شركة.

النتاجية  زي������ادة  م���ع  ال���ع���رب���ي���ة، 
العامة.

وا�شتعر�شت جل�شة املنتدى الثالثة 
العربية  ل��ل��ب��ل��دان  مي��ك��ن  “كيف 
اإ�شالح  يف  ال���ش��ت��دام��ة  حت��ق��ق  اأن 
معايل  ت��راأ���ش��ه��ا  وال���ت���ي  الدعم” 
ال��دك��ت��ور ع��م��رو اجل���ارح���ى، وزير 
امل��ال��ي��ة امل�����ش��ري و���ش��ارك ب��ه��ا رباح 
اأرزقي، كبري اخلرباء القت�شاديني 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
اأفريقيا يف جمموعة البنك الدويل 
و�شوها�شيل نزارا نائب وزير املالية 
النقدية  ال�شيا�شات  دائ��رة  ورئي�س 
الدول  متكني  اآل��ي��ة  اإندوني�شيا  يف 
ا�شالح  ا����ش���ت���دام���ة  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
الدعم، حيث تناولت اجلل�شة اأطر 
الوقود  عن  احلكومي  الدعم  رف��ع 
وحت��وي��ل��ه ل��ل��ف��ئ��ات الأك�����رث حاجة 
مم����ا ي��ت��ي��ح ال����ش���ت���خ���دام الأم���ث���ل 
اجلل�شة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ل���ل���م���وارد 
اأي�شاً اإ�شالحات الدعم يف املنطقة 
والتحديات التي تواجه تطبيقها.

وعقدت اجلل�شة الرابعة للمنتدى 
يف  الرقمية  “الثورة  ع��ن��وان  حت��ت 
معايل  وت��راأ���ش��ه��ا  العامة”  امل��ال��ي��ة 
القت�شاد  وزي���ر  بو�شعيد  حم��م��د 
فيتور  بها  و�شارك  املغربي  واملالية 
املالية  �شوؤون  اإدارة  مدير  غا�شبار 

ت�شم  �شعادته:  وق��ال  املعلوماتية. 
وزيرا  احل��ال��ي��ة  الإم�����ارات  حكومة 
م���ع���ن���ي���ا مب����ل����ف وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
بهدف  ال����ش���ط���ن���اع���ي،  ال�����ذك�����اء 
يفر�شها  التي  التحديات  ا�شتباق 
الرقمي  القت�شاد  تقنيات  انت�شار 
ب�����ش��ك��ل م��ت�����ش��ارع وت��ط��وي��ر الأط���ر 
الالزمة  والتنظيمية  الت�شريعية 
اجتماعات  يف  ال��دول��ة  ت�شارك  كما 
القت�شاد  م�����ش��ت��ق��ب��ل  جم���م���وع���ة 
الرقمي واملجتمع التابعة للمنتدى 
القت�شادي العاملي دافو�س ب�شفته 
متكني  بهدف  املجموعة  يف  ع�شواً 
ال���ث���ورة  اأدوات  م����ن  امل���ج���ت���م���ع���ات 
الوعي  وتعزيز  الرابعة  ال�شناعية 
ال���ع���امل���ي يف جم����الت  امل��ج��ت��م��ع��ي 

القت�شاد الرقمي.
مداخلته:  يف  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
القت�شاد  م��ب��ادئ  حتقيق  يحظى 
القت�شاد  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��رق��م��ي 
الوطني يف الإم��ارات اأهمية كربى 
توجهات  م���ع  لن�����ش��ج��ام��ه  وذل�����ك 
تكنولوجيا  ت���ع���زي���ز  يف  ال�����دول�����ة 
املعريف  والق���ت�������ش���اد  امل���ع���ل���وم���ات 
ف���ر����س  خ����ل����ق  وم���������ش����اه����م����ت����ه يف 
الأجنبي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
امل��ب��ا���ش��ر وت��ت��ب��ن��ى دول����ة الم�����ارات 
تهيئة  عرب  املتقدمة  التكنولوجيا 

•• دبي-وام: 

الثالثة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��ه��دت 
للدول  العامة  املالية  منتدى  من 
فعالياته  انطلقت  ال���ذي  العربية 
ام�س يف دبي حتت عنوان “اإ�شالح 
العربية:  ال��دول  يف  العامة  املالية 
وينظمه  والفر�س”  ال��ت��ح��دي��ات 
و�شندوق  العربي  النقد  �شندوق 
وزارة  ال������دويل مب�����ش��ارك��ة  ال��ن��ق��د 
جل�شات  جم��م��وع��ة  ع��ق��د  امل���ال���ي���ة 
التي  التحديات  خمتلف  ملناق�شة 
العربية  الق���ت�������ش���ادي���ات  ت���واج���ه 
ملواجهتها  وال�شبل  احل��ول  واإيجاد 
والتقليل من اآثارها، مع ال�شتفادة 
لتنفيذ  امل����ت����اح����ة  ال����ف����ر�����س  م����ن 
بتحقيق  ت�شاهم  مالية  اإ�شالحات 
يف  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية 

املنطقة.
املنتدى  ج��ل�����ش��ات  اأوىل  ون��اق�����ش��ت 
الكلي  الق����ت���������ش����اد  “تطورات 
العربية”  ال��دول  على  وتاأثرياتها 
والتي تراأ�شها معايل عبد الرحمن 
راوي������ة وزي�����ر امل��ال��ي��ة اجل���زائ���ري، 
و����ش���ارك ب��ه��ا ج��ه��اد اأزع������ور مدير 
واآ�شيا  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  اإدارة 
الدويل  النقد  ب�شندوق  الو�شطى 
الكلية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال���ت���ط���ورات 

العربية  ال�����دول  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا 
القت�شادي  التباطوؤ  بعد  وخا�شة 
امل��ن��ط��ق��ة يف عام  ���ش��ه��دت��ه  ال������ذي 
ا�شتقرار  اأ����ش���ب���ح  ح��ي��ث   2017
وا�شتدامته  ال���ك���ل���ي  الق���ت�������ش���اد 
الدول  حلكومات  رئي�شية  اأول��وي��ة 
�شي�شاهم  ال��ذي  الوقت  يف  العربية 
املنطقة  يف  القت�شادي  النتعا�س 
واإدارة  وو���ش��ع  حتديد  يف  وال��ع��امل 
اأولويات ال�شيا�شات العامة وتنفيذ 
النمو  ل��دع��م  هيكلية  اإ���ش��الح��ات 

القت�شادي امل�شتدام.
وتراأ�س معايل الدكتور نايف فالح 
الكويتي  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  احل���ج���رف 
“كفاءة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ن��ت��دى  ج��ل�����ش��ة 
النفاق العام والجتاهات احلديثة 
وا�شتعر�س  املقبلة”  وال��ت��ح��دي��ات 
ال�شنهاجي،  احل���ق  ع��ب��د  م���ن  ك���ل 
نائب مدير ال�شوؤون املالية العامة 
يف �شندوق النقد الدويل وروبرت 
الإنفاق  اإدارة   - العام  الأم��ني  وات 
العام والإ�شالح يف حكومة اإيرلندا 
اأطر تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه 
و�شرورة  الإنتاجية  لدعم  امل���وارد 
والنقدية  املالية  ال�شيا�شات  و�شع 
امل���الئ���م���ة وت��ن��ف��ي��ذ الإ����ش���الح���ات 
مالية  احتياطات  خللق  الهيكلية؛ 
وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة الإن��ف��اق يف الدول 

»غرفة ال�شارقة« توؤكد �شعيها جلعل الإمارة مركزا اقت�شاديا تناف�شيا
•• ال�شارقة-وام:

لعام  م�شتهدفاتها  بتحقيق  جناحها  ال�����ش��ارق��ة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأك���دت 
الكثري  م�شجلة  الت�شغيلية  خطتها  يف  املر�شومة  الأداء  موؤ�شرات  وفق   2017
من الإجنازات والأهداف على م�شتوى تطوير القطاعات التجارية وال�شناعية 
ال�شارقة  غرفة  وح���ددت  املحلي.  الأع��م��ال  جمتمع  ودع��م  ال�شارقة  يف  واملهنية 
املقبلة واملتمثلة  الفرتة  �شتعمل على حتقيقها خالل  التي  الرئي�شية  حماورها 
يف ال�شعي لت�شهيل ازدهار قطاعات الأعمال بال�شارقة وتعزيز قدراتها التناف�شية 
اأع�شائها املنت�شبني وتنمية �شبكة عالقاتهم التجارية وتطويرها على  وخدمة 
اخلارطة الدولية وتعزيز احلركة القت�شادية يف الإمارة و�شمان انطالقها نحو 
اأف�شل املمار�شات العاملية. واأكدت الغرفة  اأرفع واأف�شل بالعتماد على  م�شتوى 
عزمها على حتقيق حماور خطتها ال�شرتاتيجية للفرتة 2017-2021 واأن 
الإمارة  تتبواأ  اأن  اإىل  و�شول  ال�شارقة  يف  الأعمال  ملجتمع  النمو  حمرك  تكون 

بالتن�شيق  املعرفة  على  ق��ائ��م  م�شتدام  تناف�شي  اقت�شاد  ظ��ل  يف  عامليا  م��رك��زا 
القت�شادي  ال�����ش��اأن  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�شرتاتيجيني  �شركائها  م��ع 
واملوؤ�ش�شات والأجهزة املخت�شة وغرف التجارة وال�شناعة واحتاداتها يف الدولة 
وخارجها. وقال �شعادة عبداهلل �شلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
ما�شية  الغرفة  اإن  -وام  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  ال�شارقة  و�شناعة 
بتعزيز املكانة القت�شادية لإمارة ال�شارقة يف اإطار الروؤية احلكيمة والتوجيهات 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  من  احلثيثة  واملتابعة  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة. واأ�شاف اأن الغرفة 
حددت خارطة طريق وا�شحة املعامل لتنفيذ حماور خطتها ال�شرتاتيجية حتى 
عام 2021 انبثقت من روؤية ال�شارقة وتن�شجم مع ال�شرتاتيجية القت�شادية 
خالله  املر�شومة  م�شتهدفاتها  معظم  املا�شي  العام  خالل  حققت  وقد  للدولة 
على  ���ش��واء  م�شريتها  اإىل  ت�شاف  التي  املهمة  الإجن����ازات  م��ن  العديد  بجانب 

وت�شجيع  العمل  قطاعات  وتطوير  ل��الإم��ارة  القت�شادية  البيئة  تعزيز  �شعيد 
جمتمعات  مع  العالقات  �شبكة  وتو�شعة  التجارية  احلركة  وتن�شيط  ال�شتثمار 
الأعمال اخلارجية اأو على م�شتوى حت�شني الأداء املوؤ�ش�شي وال�شتثمار باملوارد 
جلهة  اأو  املحلي  الأع��م��ال  ملجتمع  الغرفة  توفرها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  الب�شرية 
اإدارة  جمل�س  اأن  العوي�س  واأك���د  الجتماعية.  بامل�شوؤولية  املرتبطة  الأن�شطة 
اأ�شدره  اأعيد ت�شكيله موؤخرا بناء على املر�شوم الأم��ريي الذي  الغرفة - الذي 
البناء  وموا�شلة  اجلهود  على م�شاعفة  عازم   - ال�شارقة  ال�شمو حاكم  �شاحب 
على ما حتقق واإحداث قفزات نوعية وتنفيذ م�شاريع تطويرية طموحة تنقل 
الغرفة مل�شتويات متقدمة من العمل الإبداعي واملبتكر ليكون على قدر الثقة 
التي اأولها له �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة من جهة وليواكب م�شرية التنمية 
التي ت�شهدها الإم��ارة على امل�شتويات كافة ويدعم جهودها الرامية اإىل تنويع 
القت�شاد من جهة ثانية .. و�شول اإىل حتقيق ال�شتدامة و�شعادة املجتمع وفق 

“روؤية الإمارات 2021” و”مئوية الإمارات 2071«.
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اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ت��وج 
مكتوم رئي�س نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
ع�شر ام�س الدراج الإيطايل اإليا فيفياين من فريق 
كويك �شتيب فلورز بلقب الن�شخة اخلام�شة لط�واف 
دبي الدويل للدراجات الهوائية الذي نظمه جمل�س 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  الريا�شي  دب��ي 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئي�س 
112 دراجا وذلك  الريا�شي مب�شاركة  جمل�س دبي 

يف ن��ق��ط��ة ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ش��ة والأخ�����رية من 
الطواف يف ال�شيتي ووك بدبي.

ح�شر التتويج �شعادة �شعيد حارب اأمني عام جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة للطواف 
الإماراتي  رئي�س الحتادين  ال�شعفار  اأ�شامة  و�شعادة 
اللجنة  الهوائية ونائب رئي�س  والآ�شيوي للدراجات 
نائب  بن حريز  املر  و�شعادة حريز  للطواف  املنظمة 
اأمان  ونا�شر  الطواف  مدير  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

الريا�شي  دب��ي  ع��ام جمل�س  اأم��ني  م�شاعد  رحمة  اآل 
واأع�شاء اللجنة املنظمة والرعاة.

من  اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة  بلقب  ف��ي��ف��ي��اين  اإل��ي��ا  وف���از 
طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية بعد ت�شدره 
للرتتيب العام بزمن قدره 19 �شاعة وخم�س دقائق 
الدراج  على  متقدما  نقطة   71 وجمع  ثانية  و46 
الدمناركي ماغنو�س كورت نيل�شن من فريق ا�شتانا 
الذي جاء يف املركز الثاين يف الرتتيب العام مبجموع 

اإليا فيفياين  الإيطايل  الدراج  ومتكن  نقطة.   43
دبي  بنك  يرعاه  ال��ذي  الأزرق  بالقمي�س  الفوز  من 
كما  للمرحلة  العام  الرتتيب  قمي�س  وهو  التجاري 
فاز بالقمي�س الأحمر الذي يعرف بقمي�س ت�شنيف 
النهاية  نقطة  اإىل  و���ش��ول  الأ���ش��رع  ل��ل��دراج  النقاط 
وت��رع��اه �شركة ط��ريان الإم���ارات حيث ف��از فيفياين 
“ مرحلة  الثانية  املرحلة  ال��ط��واف  من  جولتني  يف 
190 كيلومرتا  “ ال��ب��ال��غ��ة  – راأ�����س اخل��ي��م��ة  دب���ي 

34 دقيقة  و  4 �شاعات  ق��دره  اأنهاها يف زمن  والتي 
و31 ثانية ويف املرحلة اخلام�شة “ مرحلة مرا�س “ 
التي اأنهاها يف زمن قدره 3 �شاعات و5 دقائق و28 

ثانية.
وعلى �شعيد الفرق توج الفريق الأمريكي بي اإم �شي 
الطواف  م��ن  اخلام�شة  الن�شخة  يف  ف��ري��ق  كاأف�شل 
الثاين  املركز  يف  كاتو�شا  ال�شوي�شري  الفريق  وج��اء 

وفريق الإمارات “ الإمارات “ يف املركز الثالث.

•• العني - الفجر

وقع نادي العني للثقافة وال�شطرجن 
اتفاقية  ال��ع��ني  ك�شافة  ومفو�شية 
للتعاون امل�شرتك يف جم��الت  ن�شر 
الُلعبة و�شط �شرائح جمتمعية اأكرب 
من منطلق ر�شالة النادي يف تو�شيع 

رقعة ممار�شي ال�شطرجن.
التي  ال����ت����وق����ي����ع  م����را�����ش����م  ج�������رت 
ا�شت�شافتها مباين نادي العني اأم�س 
النادي  اإنابة عن  وقع  ، حيث  الأول 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي  �شعيد 
، ووق����ع اإن���اب���ة ع���ن امل��ف��و���ش��ي��ة علي 
اأحمد البلو�شي املفو�س يف مفو�شية 
الك�شافة. ومبوجب التفاقية  يقوم 
الفنية  وال��رع��اي��ة  ب��ال��دع��م  ال���ن���ادي 
من  الك�شافة  مفو�شية  متكن  التي 
ال�شطرجن  لريا�شة  نوعية   اإ�شافة 
ل����ل����ري����ا�����ش����ات امل����ع����ت����م����دة ل���دي���ه���ا، 
ح��ي��ث ي��ق��وم ال���ن���ادي  ب��ت��وف��ري كافة 
املفو�شية  حتتاجها  ال��ت��ي  امل��ع��ي��ن��ات 
كوادر  من  الك�شفية  مع�شكراتها  يف 
تدريبية واإقامة البطولت الداخلية 

بني لعبي النادي والك�شافة من اأجل 
تطوير امل�شتويات الفنية. من جانبه 
اأعرب �شعيد البلو�شي عن �شعادتهم 
اأنها  معترباً  بالتفاقية  ال��ن��ادي  يف 
مبادرات  من  مهمة  ومبادرة  خطوة 
ال���ن���ادي وف���ق ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
و���ش��ع��ه��ا ل���ل���ع���ام اجل����دي����د وب����داأه����ا 

بتنظيم بطولة العني الأ�شبوعية.
�شت�شاعد  الت���ف���اق���ي���ة   : واأ������ش�����اف 
الدقيق  التنفيذ  النادي يف موا�شلة 
ل�شرتاتيجيته قريبة وبعيدة املدى 
الهادفة لن�شر لعبة ال�شطرجن داخل 
جمتمع املدينة ، ومفو�شية الك�شافة 
متتلك القدرة على م�شاعدة النادي 

و�شط  ا�شرتاتيجيته  حتقيق  ع��ل��ى 
�شريحة ك�شافة  مدينة العني ، وهي 
فئات  ت�شمل  للغاية  مهمة  �شريحة 
جذابة  للعبة  حتتاج  مهمة  عمرية 
ورائعة مثل ال�شطرجن للتعبري عن 

ذاتها وتفريغ طاقاتها.
العني  ن��ادي  فتح  اأن  البلو�شي  واأك��د 

للثقافة وال�شطرجن لباب الت�شجيل 
الفئات  ل��ك��اف��ة  ب��ال��دول��ة  للمقيمني 
ال���ع���م���ري���ة م����ن ال�����ذك�����ور والإن��������اث 
�شي�شاعد النادي كثرياً يف ا�شتك�شاف 
الدفع  ميكن  التي  املتميزة  املواهب 
املحلية  ال�شطرجن  ب��ط��ولت  يف  بها 
متثيل  اأف�شل  اأج��ل  من  واخلارجية 

للنادي والدولة.
من جانبه اأعترب علي اأحمد البلو�شي 
العني  ك�شافة  مفو�شية  يف  املفو�س 
�شتعزز  ال���ن���ادي  م���ع  الت��ف��اق��ي��ة  اأن 
ج��ه��ود امل��ف��و���ش��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب����اإدراج 
جنب  اإىل  جنباً  الذهنية  الريا�شات 

مع الريا�شات البدنية.
للثقافة  ال���ع���ني  ن������ادي  واأ������ش�����اف: 
املرتاكمة  ب���خ���ربات���ه  وال�������ش���ط���رجن 
ال�شطرجن  لعبة  اإدراج  من  �شيمكننا 
وف����ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل�����ودة التي 
للعبة  ال�����دويل  اع��ت��م��ده��ا الحت�����اد 
بطولة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  و���ش��ن��ع��م��ل   ،
ك�شافة  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ن��اف�����س  ل��ل�����ش��ط��رجن 
العني مع لعبي النادي الرائد ، يف 
ذلك الكثري من الفوائد للطرفني. 

بنجاح كبري مناف�شات بطولة  اختتمت 
البوت�شي احلادية ع�شرة دورة عام زايد 
التي  داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي   2018
بوحميد  ح�شة  معايل  بح�شور  اأقيمت 
ودعم  وب��رع��اي��ة  املجتمع  تنمية  وزي���رة 
للجمعية  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  من 
ب��ل��دي��ة دب����ي، وال��ت��ي ���ش��ارك ف��ي��ه��ا  75 
حكومياً  مركزاً   15 من  ولعبة  لعباً 
وخا�شاً لرعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم 
الريا�شية  ال�شالة  يف  وذل���ك  ب��ال��دول��ة 
مب��رك��ز دب��ي ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ا�شحاب 

الهمم.
جعرور  م����ن����ال  ال����دك����ت����ورة  واأع�����رب�����ت 
الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
�شكرها  ع��م��ي��ق  ع����ن  داون  مل���ت���الزم���ة 
معايل  لت�شريف  وتقديرها  وامتنانها 
اإن اله��ت��م��ام الكبري  ال��وزي��رة وق��ال��ت: 
اأ�شحاب  لقطاع  ال����وزارة  توليه  ال���ذي 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ه��م��م 
م��ن خالل  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  يظهر جلياً 
الهمم  لأ���ش��ح��اب  الوطنية  ال�شيا�شات 
وتطوير املعايري واخلدمات وفق اأف�شل 
تي�شري  على  والعمل  العاملية  املمار�شات 
وت�شهيل اخلدمات والمتيازات املقدمة 
لهم، مما ي�شكل الدعم والأ�شا�س املتني 
للعمل مع اأ�شحاب الهمم وفق منهجية 
لأ�شحاب  ت��ك��ف��ل  و���ش��ي��ا���ش��ات  وا���ش��ح��ة 

والعي�س  وامل���������ش����اواة  ال����دم����ج  ال���ه���م���م 
الكرمي.

بلدية  بدعم  جعرور  الدكتورة  واأ�شادت 
لهذه  التوايل  على  الثانية  لل�شنة  دب��ي 
اآيات  اأب��ل��غ  وق��دم��ت  امل��م��ي��زة،   البطولة 
واأردف��ت بقولها:   ال�شكر والعرفان لهم 
ت��ل��ع��ب م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام دوراً 
كبرياً يف رفد اأ�شحاب الهمم من خالل 
والفعاليات  الأن�شطة  ودع��م  امل��ب��ادرات 
الهمم  اأ�شحاب  احتياجات  تلبي  التي 
الفعاليات  بع�س  دعم  تبني  خالل  من 

املوؤهلة  ال��ب��ي��ئ��ة  جت��ه��ي��ز  خ���الل  م��ن  اأو 
ال�شدد  ه����ذا  ويف  ال���ه���م���م،  لأ����ش���ح���اب 
ت��رج��م��ت ب��ل��دي��ة دب���ي ق��ي��م زاي���د اخلري 
املجتمعي  ال��ت��الح��م  م��ع��اين  اأرق�����ى  يف 
القطاع  ه��ذا  يف  املجتمعية  وامل�شوؤولية 
احل��ي��وي ال��ب��ن��اء،اإن��ه��م تعبري رائ���ع عن 
ل  نبع   انهم  النبيلة،  الإن�شانية  القيم 
ي��ن�����ش��ب م���ن ال��ع��ط��اء امل��ت��وا���ش��ل على 
اأعظم اجلهود  يبذلون  امل�شتويات  كافة 
ال��وط��ن وت��ط��وي��ر اخلدمات  يف خ��دم��ة 

وحتقيق الرقم الأول بف�شل اهلل.

نوال احلاج  الأ�شتاذة  من جانبها قالت 
اأن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نا�شر  
اجل��م��ع��ي��ة حت��ر���س ع��ل��ى ت��رج��م��ة قيم 
زاي���د اخل��ري يف رع��اي��ة اأ���ش��ح��اب الهمم 
مبا يلبي تطلعات احلكومة يف الرتقاء 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  وم����ه����ارات  ب���خ���ربات 
وتلبية  طموحهم  حتقيق  على  والعمل 
موؤهلة  بيئة  على  والعمل  احتياجاتهم 

لإ�شعادهم ودجمهم ال�شامل.
 واأ�شادت بدور املتطوعني الذين �شاركوا 
يف تنظيم البطولة والذين زاد عددهم 

ومتطوعة  م���ت���ط���وع���اً  ع�������ش���ري���ن  ع����ن 
وال���ذي���ن ي�����ش��ك��ل��ون ع�����ش��ب��اً اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف 
اأروع  ب��ع��ط��ائ��ه��م  ي�����ش��ج��ل��ون  اجل��م��ع��ي��ة، 

املعاين الإن�شانية النبيلة. 
وقد عمل اجلميع بروح الفريق الواحد، 
من خالل توزيع الأدوار واملهام و�شارت 
اأج��واء مليئة بالود  الأم��ور ب�شال�شة يف 

والفرح وال�شعادة للجميع 
تتويج  البطولة  خ��ت��ام  �شهد  وق��د  ه��ذا 
معايل  قبل  م��ن  وامل�شاركني  الفائزين 
املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  ح�شة 

والدكتورة منال جعرور رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعية بح�شور كل من الأ�شتاذة 
نوال احلاج نا�شر نائب رئي�س جمل�س 
اأمني  اأ�شامة ال�شايف   الإدارة واملهند�س 
دروي�س  عالية  والأ�شتاذة  اجلمعية  �شر 
ع�شو جمل�س الإدارة كما ح�شر التكرمي 
�شليمان مدير  بن  وف��اء حمد  الأ�شتاذة 
بح�شور  الهمم  اأ�شحاب  ورع��اي��ة  اإدارة 
مركز  مدير  ال��درب��ي  عائ�شة  الأ���ش��ت��اذة 
دب��ي ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل اأ���ش��ح��اب الهمم 
ومديرات مراكز رعاية وتاأهيل اأ�شحاب 

املجتمع   تنمية  ل���وزارة  التابعة  الهمم 
الأ���ش��ت��اذة منى ه��الل م��دي��ر م��رك��ز دبا 
النجار  عاي�شة  والأ���ش��ت��اذة   ، ال��ف��ج��رية 
م���دي���ر م���رك���ز ال��ف��ج��رية ، والأ����ش���ت���اذة 
وفاء ال�شحي مدير مركز راأ�س اخليمة  
والأ����ش���ت���اذة ف��اط��م��ة اب��راه��ي��م حممد- 
ممثل موؤ�ش�شة الأوملبياد اخلا�س لدولة 
الإمارات العربية املتحدة و�شعادة �شونيا 
الفخري يف اجلمعية  الع�شو  الها�شمي 
الأ�شتاذة  للجمعية  التنفيذي  وامل��دي��ر 
وموظفي  واخت�شا�شي  كنعان  �شلمى 

واملتطوعني    الأم���ور  واأول��ي��اء  اجلمعية 
وع�����دد م���ن امل��ه��ت��م��ني وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
خلدمات الإ�شعاف، و�شط فرحة غامرة 
من اأ�شحاب الهمم يف اأجواء مميزة من 
ه��ذا وقد  وال�����ش��ع��ادة،  وال��ف��رح  التفاعل 
املهند�س  املتميز  امل��ت��ط��وع  احل��ف��ل  ق��دم 

عبد الروؤوف اأمرية.
�شري البطولة

على  “البوت�شي”  م��ن��اف�����ش��ات  اأق��ي��م��ت 
 75 مب�شاركة  رئي�شية  مالعب  ثالثة 
لعب ولعبة ميثلون 15 مركز ونادي 
من اأ�شحاب الهمم  من ذوي متالزمة 
داون من جميع اجلن�شيات على م�شتوى 
اإىل  امل�����ش��ارك��ني  تق�شيم  ومت   ، ال���دول���ة 
فئات  اأرب��ع  اإىل  جمموعة مق�شمة   15
�� 15 �شنة  عمرية  8 – 11 �شنة 12 
فوق. فما  22�شنة  و  �شنة   21 –  16

وقد مت تتويج الفائزين باملراكز الثالث 
والربونز،  وال��ف�����ش��ة  ب��ال��ذه��ب  الأوىل 
مبيداليات  ال��ث��ام��ن  اإىل  ال���راب���ع  وم���ن 
امل�شاركة  والهدايا القيمة املعدة جلميع 
امل�شاركني يف البطولة. وقد اأ�شرف على 
البطولة جمموعة متميزة من احلكام 
اأ�شحاب  واأندية  مراكز  من  وامل�شرفني 
الهمم  بلغ عددهم 12 برئا�شة الكابنت 
الفنية  اللجنة  رئي�س  عطوان  حممود 

للبطولة.

توقيع اتفاقية تعاون بني العني لل�صطرجن ومفو�صية ك�صافة العني

البلو�شي : التفاقية ت�شاعد النادي يف حتقيق ا�شرتاتيجيته بن�شر الُلعبة
ملهرجان  الرابعة  املحطة  يف  لعبا   280
جمل�س اأبوظبي الريا�شي ملدار�س الكرة

اأبوظبي  جم��ل�����س  مل��ه��رج��ان  ال��راب��ع��ة  امل��ح��ط��ة  �شجلت 
اأم�س الأول على  اأقيمت  التي  الكرة  الريا�شي ملدار�س 
ال�شهامة  ال��وح��دة مبنطقة  ن���ادي  اأك��ادمي��ي��ة  م��الع��ب 
جناحات متوا�شلة و�شط م�شاركة 280 لعبا ميثلون 

اأندية اأبوظبي الكروية اخلم�شة.
و���ش��ه��د امل��ه��رج��ان - ال���ذي ي��ق��ام ل��ل��ع��ام ال�����ش��اد���س على 
ال���ت���وايل وامل��خ�����ش�����س ل��ل��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م���ن 7 – 8 
�شنوات - م�شاركة اأكادمييتي مان�ش�شرت �شيتي وبايرن 

ميونيخ.
ويقام املهرجان �شمن خطط جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
لدعم اأكادمييات الكرة وتفعيل الن�شاط الكروي فيما 
بينها وحتقيق توا�شلهم امل�شتمر عرب املهرجان الذي 
ي�شهد مباريات بني الفرق واملدار�س الكروية امل�شاركة 
الأمر الذي ي�شاهم يف �شقل مهارات ال�شغار واإك�شابهم 
جتارب ثرية تدعم بداية م�شوارهم وت�شكل لهم حافزا 
بقطاع  ال�شليم  ب��ال��ت��درج  م�شريتهم  ل�شتمرار  مهما 

املراحل العمرية يف اأندية اأبوظبي.
املبارك  خليفة  خلدون  معايل  الرابعة  املحطة  و�شهد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  التنفيذية  ال�شوؤون  جهاز  رئي�س 
املهرجان  مباريات  تابع  ال��ذي  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��ادي 
الفني  ال��دع��م  ق�شم  رئي�س  امل�شعبي  اأح��م��د  بح�شور 
اأكادميية  ع��ن  وممثلني  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�س 
اأول��ي��اء الأمور  ال��وح��دة بجانب ع��دد كبري م��ن  ن���ادي 

واملدراء الفنيني للمدار�س.

ملدار�س  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مهرجان  ويعترب 
الكرة جتمعا �شهريا تلتقي فيه جميع اأكادمييات الكرة 
وبايرن  �شيتي  مان�ش�شرت  �شغار  بجانب  اأب��وظ��ب��ي  يف 

ميونيخ ومتتد اأن�شطته حتى يونيو القادم.
جانب  من  كبري  باإعجاب  املهرجان  مباريات  وحظيت 
ع���ن �شرورهم  ع�����ربوا  ال���ذي���ن  امل��ت��اب��ع��ني واحل�������ش���ور 
بامل�شتويات الكبرية التي يقدمها ال�شغار خالل جميع 
الن�شاط  لتفعيل  املهرجان  اأهمية  موؤكدين  اجل��ولت 
7 و8 �شنوات بني الأندية  الكروي والتجمعات لفرق 
وتعزيز التوا�شل فيما بينهم وتنمية التجارب وتبادل 
وجميع  وامل�����ش��رف��ة  التدريبية  ال��ك��وادر  ب��ني  اخل���ربات 

الالعبني ب�شعار اإعالء الروح الريا�شية.
ال�شوؤون  اإدارة  الها�شمي مدير  من جهته تقدم طالل 
بال�شكر لأكادميية  الريا�شي  اأبوظبي  الفنية مبجل�س 
ال�شت�شافة  الكبري يف حتقيق  ودوره���ا  ال��وح��دة  ن��ادي 
الناجحة من كافة اجلوانب للمحطة الرابعة ملهرجان 

مدار�س الكرة مبو�شمه ال�شاد�س على التوايل.
واأو�شح اأن هذه ال�شتمرارية تدل على اأهمية املهرجان 
وتوفري  ال�شغار  الالعبني  م�شرية  دع��م  يف  واأه��داف��ه 
امل���درب���ني وامل�شرفني  ل��ه��م ول��ك��اف��ة  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات 
ولقطاع املراحل العمرية ب�شفة عامة واأكد الها�شمي 
اأن اجلميع خرج مبكت�شبات اإ�شافية تعزز ما اكت�شبوه 
ال�شهري لفرق  التجمع  املا�شية من خالل  املوا�شم  يف 

الفئات العمرية يف كل ناد.

ختام مناف�شات بطولة »البوت�شي« احلادية ع�شرة دورة »عام زايد 2018 « لذوي متالزمة داون

من�شور بن حممد يتوج فيفياين بطال لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
  يف الدعوى رقم 2017/2017 ا�ستئناف جتاري  

ابوظبي  بنك   : من  املرفوعة  جابيالن  عليكنتي  جريالني  عليه:  املدعي  �شد 
التجاري مبا اأن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 
الدعوى  ندبنا خبريا م�شرفيا يف  اأنه مت  وحيث  ا�شتئناف جتاري   2017-2017
املذكورة اأعاله فاإننا وعمال باأحكام قانون الإثبات ل�شنة 1992 بخ�شو�س اأعمال 
اخلربة اأمام املحاكم ندعوكم حل�شور اجتماع خربة اأو من ميثلكم قانونا والذي 
املوافق  الأح���د  ي��وم  وذل��ك  اأدن���اه  املو�شح  ال��ع��ن��وان  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد 
2018/2/18 يف متام ال�شاعة 12:15 ظهرا ويرجى منكم اإح�شار كافة امل�شتندات 
حمرعني  –مركز  دب��ي   . لالجتماع  ح�شوركم  عند  لدفاعكم  واملثبتة  امل��وؤي��دة 

مدخل رقم 8 الطابق الرابع هاتف : 042527888 فاك�س 042698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف : حممد �صعيد ال�صريف

اإعالن اجتماع خربة

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
  يف الدعوى رقم 2017/1604 جتاري جزئي  

املدعي عليه:1- جد حف�س للتحف والهدايا �س.ذ.م.م  ���س.م.ع   ايران  املدعي:بنك �شادرات 
2- �شهيل عبداهلل ترين 3- نعمت اهلل حممد جمايل 4- موؤ�ش�شة بيبي ليت لالزياء 5- �شفر 
8- جمال  ذ.م.م  الريا�شة  �شركة ق�شر   -7 ����س.ذ.م.م  للهواتف  تي  ان  اي��ه   -6 حعفر غوا�شي 
حممد خرم ، بناء على القرار ال�شادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�شرفيا 
يف الدعوى املذكورة اعاله ومبا انكم املدعي عليهم فاننا نود بان نعلمكم اننا قد حددنا يوم 
اخلمي�س املوافق:2018/2/15 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنرت - مقابل ديرة 
�شيتي �شنرت بجوار فندق جي 5 - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 )رقم مكاين 
جميع  واح�شار  اع��اله  املحدد  املوعد  يف  باحل�شور  التكرم  منكم  نرجو  ل��ذا    )3242894178

الوراق وامل�شتندات التي تودون تقدميها لنا للتمكني من اداء مهمتنا.
اخلبري امل�صريف : عمار حممد الن�صر

حتديد موعد اجتماع 
اخلربة امل�سرفية

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
  يف الق�سية رقم 2017/2195 جتاري كلي ابوظبي

املدعي/ بنك ابوظبي التجاري
املدعى عليهما/1- احمد �شلمان غامن �شلمان ال�شويدي 

2- موؤ�ش�شة فريي ايزي للخدمات الدارية
اىل املدعى عليهما يف الق�شية امل�شاري اليها.

ابوظبي  حمكمة  ع��ن  ب���ت���اري���خ:2017/12/19  ال�����ش��ادر  التمهيدي  باحلكم  ج��اء  م��ا  على  بناء 
اخلربة  تقرير  لع���داد  اخل���رباء  ادارة  انتدابتنا  بعاليه  اليها  امل�شار  الق�شية  يف  البتدائية 
متام  يف  الول  اخل��ربة  اجتماع  عقد  ق��ررن��ا  فقد  املهمة  ا�شتالمنا  وبعد  املطلوب  امل�شرفية 
ال�شاعة:10:00 �شباحا يوم اخلمي�س املوافق:2018/2/22 يف مقر بنك ابوظبي التجاري فرع 
مع�شكر ال نيهان بابوظبي هاتف رقم:0564734261 يرجى ح�شور الجتماع يف املوعد واملكان 
�شت�شتمر  تخلفكم عن احل�شور  امام اخلربة ويف حالة  ودفاعكم  دفوعكم  لتقدمي  املحددين 

اخلربة املنتدبة يف ا�شتكمال الجراءات وتقدمي التقرير يف غيابكم
اخلبري امل�صريف املنتدب/د.عبدالكرمي الزرعوين

اإعالن بالن�سر

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
  دعوى جزئي رقم الدعوى 033-2018 حماكم ابوظبي املالية

املدعي/ بنك ابوظبي التجاري
املدعى عليه/حممد بن حل�شن

اق���ام ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري دع���وى ام���ام ���ش��وق اب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ع��ل��ى حممد 
ل��ل��دي��ك��ور اخل��ال��دي��ة ، �شقة رق���م 037  ال�����ش��اب��ق ه��و:ل��ي��در  ب��ن حل�شن وع��ن��وان��ه 
مبلغ  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  طالبا   ، اأبوظبي  للتجارة  جاك�شون  بجوار 
حل�شن  ب��ن  حممد  رغ��ب��ة  ح��ال��ة  ويف  ال��ف��وائ��د  م��ع  ام��ري��ك��ي  دولر   )27.288.1(
او العرتا�س على اخت�شا�س املحكمة فعليه الت�شال  الدفاع يف هذه الدعوى 
مب��ك��ت��ب ���ش��ج��ل حم��اك��ك��م ����ش���وق اب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي ع���رب ال���ربي���د الل���ك���رتوين 
على:ADGMCOURTSREGISTRY@ADGM.COM او بالت�شال على 

الرقم:97123338976+ خالل ع�شرة ايام من ن�شر هذا العالن.

حماكم �سوق اأبوظبي العاملي

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
          اعالن مدعي عليه بورود التقرير بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم 2017/3129  جتاري جزئي        

اىل املدعى عليهم : 1- جلف بر موتر اد فور مارين �شريفي�شيز & جيرنال ترايدينج كومباين ال ال 
�شي 2- �شركة وادي النيل لل�شحن واملالحة ذ.م.م  حيث ان املدعي:موجنا�شا م.د.م.�س اقام عليك لدى 
هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن باداء مبلغ 
وقدره )49.492.36( دولر امريكي او ما يعادله مببلغ )181.786( درهم اماراتي بال�شافة للفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
)الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك   ، الدعوى  ملف  التقرير  اودع  بانه  ونعلمك 
اجلزئية الثالثة( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم:2018/3/21م وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك. 
  قلم الكتاب 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
 مذكرة اعادة اإعالن بالن�سر 

يف ال�ستئناف رقم 2018/01 ا�ستئناف احوال
اىل م�شتاأنف �شده/ا�شيا اهالل

حيث ان امل�شتاأنف/�شلطان حممد �شليمان

قد اقام عليكم ال�شتئناف رقم:2018/01 ا�شتئناف احوال. وعليه يقت�شي ح�شورك 

املقام  ال�شتئناف  يف  ال���ش��رة  حمكمة  اح���وال  ا�شتئناف  ال��دع��وى  ادارة  مكبت  ل��دى 

بحقك يوم الثنني املوافق:2018/2/12 ال�شاعة التا�شعة �شباحا وذلك لالجابة على 

ال�شتئناف وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او 

ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوة غيابيا

           مدير  الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
  اعالن امل�ستاأنف �سدهم بالن�سر

امل�شتاأنف:بنك �شادرات ايران
ا�شتئناف رقم 63 ل�شنة 2016 م جتاري كلي

ا���ش��ت��ئ��ن��اف ح��ك��م -ام�����ر حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان الحت����ادي����ة ال���ش��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ال�شادر 
ب��ت��اري��خ:.../.../201م يف الق�شية رق��م:1126 ل�شنة 2013 م جتاري كلي اىل )1 
تو�شلي بور للتجارة �س.ذ.م.م 2- �شركة نوروزي لقطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م 
بور )مدير  تو�شلي  ج��واد  العامة 4- حممد  للتجارة  البلو�شي  احمد  3- غلوم 
تو�شلي بور( ن�شرا ، اعلم ان ال�شتئناف يف الدعوى اعالن �شتنظره املحكمة يف 
او  ب�شخ�شك  فان مل حت�شر   2018 �شنة   3 �شهر  5 من  يوم  ال�شاعة:10:30 من 

بوا�شطة وكيلك املعتمد فان ال�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك
         قلم ال�ستئناف

المارات العربية املتحدة

وزارة العدل

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/35  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/م�شطفى ح�شني مري احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأق��ام عليك  ك��رم حممد خ��وري قد  ب��ور �شالح وميثله:ابراهيم علي  �شهاب م�شعود 
مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )451.308( وق��دره 
قيمة  من   %10 بن�شبة  لل�شرر  جابر  تعوي�س  و�شداد  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  دره���م.   )45.130( وق���دره  مبلغ  ال�شيك 
2018/2/12  ال�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:
�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، �شباق كاأ�س �شاحب 
ل��ل��ق��درة يف  ال��دول��ة  ال�شمو رئ��ي�����س 
كلم   160 مل�شافة   19 ال���  ن�شخته 
الذي اأقيم اأم�س على ميادين قرية 
بالوثبة  للقدرة  العاملية  الإم���ارات 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
بن  نا�شر  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة 
حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 
لالأعمال اخلريية و�شئون ال�شباب 
لل�شباب  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 

والريا�شة يف مملكة البحرين.
ك��م��ا ���ش��ه��د ال�����ش��ب��اق م��ع��ايل اللواء 
القائد  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د 
رئي�س  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام 
و�شيوف  للريا�شة،  العامة  الهيئة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

العربية الأ�شيلة. واأهدى الفار�س 
�شهوة  على  اجلنيبي  حمود  را�شد 
اإ�شطبالت  دق���ائ���ق(   8( ال��ف��ر���س 
ال�شيخ  ل�����ش��م��و  ال���ع���ائ���دة  ال���وث���ب���ة 
لقب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
وهو  للقدرة،  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س 
الوثبة  لإ�شطبالت  ال�شابع  اللقب 

يف هذه البطولة الغالية.

وقدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ل�شمو  التهنئة  اآل مكتوم  را�شد  بن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
ب���ع���د و�����ش����ول ال���ب���ط���ل ع���ن���د خط 
امل�شافة  اجلنيبي  وق��ط��ع  النهاية، 
 6:12:30 الإجمالية لل�شباق يف 
�شاعة ومبعدل �شرعة بلغ 25.77 
بالذكر  ج��دي��ر  ال�����ش��اع��ة.  يف  ك��ل��م 

وتعني  م��ي��ن��ت(  )اأي����ت  ال��ف��ر���س  اأن 
ومتت  ع�شبية  وكانت  دقائق(   8(
ح��م��اي��ت��ه��ا ب���و����ش���اط���ة خ���ي���ول من 
لتهدئتها  منها  بالقرب  اإ�شطبلها 
بتوجيهات من �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان قبل اأن مينحها 
اآخر  اإ����ش���ارة الن���ط���الق يف  ���ش��م��وه 

مرت.  500

و 
الفار�س  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  ح����ل 
عبداهلل املري على �شهوة )فاران( 
3( م�شجال زمنا  لإ�شطبالت )اف 
ومبعدل  �شاعة   6:13:36 ق��دره 

�شرعة بلغ 25.69 كلم- �شاعة.
الفار�شة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  وح��ل��ت يف 
�شهوة  على  املرزوقي  حممد  ليلى 

لإ�شطبالت  ب���ريم���ان���و(  ب���ي  )اأي 
الوثبة م�شجلة 6:13:59 �شاعة، 
كلم   25.67 بلغ  �شرعة  ومبعدل 
يف ال�شاعة. واحتفل فر�شان الوثبة 
بعد  الكبري  بالإجناز  اجلنيبي  مع 
التتويج باللقب الذي رفع ح�شيلة 
الإ�شطبل من التتويج اإىل 7 جنوم 

يف هذه البطولة.

وك���ان ال��ب��ط��ل را���ش��د اجل��ن��ي��ب��ي قد 
ويف  التا�شع،  املركز  يف  ال�شباق  ب��داأ 
املرحلة الثانية اأي�شا كان يف املركز 
املركز  اإىل  يتقدم  اأن  قبل  العا�شر، 

اخلام�س يف املرحلة الثالثة.
ويف املرحلة الرابعة تقدم اجلنيبي 
اإىل املركز الرابع، قبل اأن يقفز اإىل 
اخلام�شة،  املرحلة  يف  الأول  املركز 

ل����ي����وا�����ش����ل ت���������ش����دره ح����ت����ى خط 
انقطاع  م��ن  ال��رغ��م  على  النهاية، 
يف  ال�شباق  ليكمل  ال��رك��اب،  ح���زام 
�شجاعة بالغة. عقب ختام ال�شوط 
قام عدنان �شلطان النعيمي مدير 
للفرو�شية،  اأب���وظ���ب���ي  ن�����ادي  ع����ام 
الأمني  الهاجري  غ��امن  والدكتور 
ال��ف��رو���ش��ي��ة، واأحمد  ال��ع��ام لحت���اد 
اأبوظبي  جمل�س  ممثل  القبي�شي 
املدير  ���ش��واي��ا  ولرا  ال���ري���ا����ش���ي، 
ال�شيخ  �شمو  مل��ه��رج��ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
للخيول العربية، وعدد من ممثلي 
الرعاة، بتتويج الأبطال الفائزين.

عام  يف  الأوىل  ان��ط��الق��ت��ه��ا  وم��ن��ذ 
2000، ظلت بطولة كاأ�س رئي�س 
هيمنة  حت����ت  ل����ل����ق����درة،  ال�����دول�����ة 
الذين  الإم���ارات  فر�شان  و�شيطرة 
ت���ب���ادل���وا ال���ف���وز ب��األ��ق��اب��ه��ا خالل 
لي�شيف  املا�شية،  ال�18  �شنواتها 
التا�شع  ال��ل��ق��ب  اجل��ن��ي��ب��ي  را����ش���د 
ع�����ش��ر ل��ر���ش��ي��د ف��ر���ش��ان الإم�����ارات 
الأول  ب��امل��رك��ز  ف��ق��ط  ي��ك��ت��ف��وا  ومل 
ليوا�شلوا احتكارهم له، اإىل جانب 

املراكز الأخرى.

البحريني بلقب وكاأ�س بطولة  الب�شيتني  توج فريق 
القوى، التي  األعاب  مناف�شات  ختام  يف  القوي  األعاب 
ف��ع��ال��ي��ات دورة  اأم�����س الول، ���ش��م��ن  ع�����ش��ر  اأق��ي��م��ت 
وذلك  الرابعة،  لل�شيدات  العربية  لالأندية  الألعاب 
للمعاقني  الثقة  ن��ادي  وميدان  م�شمار  اأر�شية  على 
من  ناديا  ع�شر  اإح��دى  لعبات  مب�شاركة  بال�شارقة، 

دولة عربية �شقيقة.  11
 11 الب�شيتني  ن��ادي  طريق  ع��ن  البحرين  وحققت 
ميدالية ملونة منها �شت ميداليات ذهبية، وف�شية 
اجلمعية  فريق  حل  فيما  برونزيات،  واأرب��ع  واح��دة، 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي م��ن اجل���زائ���ر باملركز 
اأربع  منها  ملونة  م��ي��دال��ي��ات  ع�شر  بر�شيد  ال��ث��اين 
ذهبيات، و�شت ف�شيات، ليح�شد فريق نادي اخلابور 
بر�شيد خم�س  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ال��ع��م��اين  ال��ري��ا���ش��ي 
ميداليات ملونة منهم ذهبية واحدة وف�شة وبرونز 
يف البطولة التي تقام برعاية قرينة �شاحب ال�شمو 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم 
املراأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي، 

حتى 12 فرباير اجلاري.
3 ميداليات  امل�شري  ب��ورف��وؤاد  اأندية  كّل من  وحقق 
ن����ادي ال�شارقة  ب��واق��ع ذه��ب��ي��ة، وف�����ش��ي��ت��ان، واأح�����رز 
وبرونزيتان،  ذهبية،  ميداليات،   3 للمراأة  الريا�شي 
ميداليات  خم�س  الكويتي  الفتاة  ن��ادي  ح�شد  فيما 
األعاب  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن  ب���رون���زي���ات  و4  ف�����ش��ي��ة 
الول  اأم�س  و�شهد ع�شر  بها.   �شاركوا  التي  القوى 
مناف�شات �شمن ثالث �شباقات بامل�شمار وامليدان هي 
)خارج  ال�شن  حتت  لالعبات  نهائي  ع��دو  م   100
م عدو   400&4 والتتابع  اجللة،  ودفع  البطولة(، 
�شباق  مناف�شات  نتائج  ا�شفرت  حيث  نهائيات،  وكلها 
100مرت عدو، عن فوز العداءة جواهر فريد عبد 
اهلل، من نادي ال�شارقة لريا�شة للمراأة بزمن وقدره 
باملركز  لتحّل  الذهبية،  بامليدالية  ثانية   14،59
ال��ث��اين م��واط��ن��ت��ه��ا وزم��ل��ي��ت��ه��ا ب��ال��ن��ادي م��ه��رة عبد 
الرحيم التي نالت الف�شية بزمن )14،65( ثانية، 
فيما ح�شدت الربونزية الكويتية رهف ح�شني خف 

بزمن 15،57 ثانية. 
وفازت البحرينية نور �شامل جا�شم من نادي الب�شيتني 

بذهبية دفع العجلة بتحقيقها مل�شافة 15،06 مرت، 
الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ب��وب��ان  نبيلة  اجل��زائ��ري��ة  ون��ال��ت 
مب�شافة )10،44( م واأحرزت لعبة نادي ال�شارقة 
الثالث  امل��رك��ز  اإب��راه��ي��م  م��روة خالد  امل���راآة  لريا�شة 
8،22 م، فيما فاز فريق  ونالت الربونزية مب�شافة 
التتابع ل�شباق  املراآة بذهبية  ال�شارقة لريا�شة  نادي 

ق.   4،37،71 بزمن  عدو   400&4
ويف خ��ت��ام امل��ن��اف�����ش��ات ق���ام ���ش��ي��وف ال��ب��ط��ول��ة باليوم 
اخلتامي بتتويج وتكرمي الفرق والالعبات الفائزات 
ال��ث��الث��ة الأوائ�����ل ب��ك��ل ���ش��ب��اق ح��ي��ث ق��ّل��د الالعبات 
من  ك��ّل  والربونزية  والف�شية  الذهبية  بامليداليات 
ع�شو  خليفة،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  بنت  ح��ي��اة  ال�شيخة 

رئي�شة  البحرينية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإدارة  جمل�س 
الدكتور طارق بن  الإ�شراف واملتابعة، و�شعادة  جلنة 
الوفود  وروؤ���ش��اء  للمعاقني،  الثقة  ن��ادي  رئي�س  خ��ادم 
امل�شاركة بالبطولة اإ�شافة للعديد من امل�شئولني عن 

احلركة الريا�شية بالدولة.
ال�شيخة حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة: الإجنازات 
ت�����ش��ب يف م�شلحة  ال���ع���رب  ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا لع���ب���ات 

اللعبة
خليفة،  اآل  العزيز  عبد  بنت  ح��ي��اة  وقالت ال�شيخة 
البحرينية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
بالبطولة:«  وامل���ت���اب���ع���ة  الإ������ش�����راف  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة 
املناف�شات  خالل  �شاهدتها  التي  الكبرية  الإجن���ازات 

م�شدر �شعادة وفخر، كما اأن النتائج والتنوع الالفت 
التطور  مدى  عن  انطباع  اأعطى  امل�شاركة  الفرق  يف 
امل��راأة العربية ما عك�س تواجد  الذي ت�شهده ريا�شة 
اللواتي  العربيات  البطالت  م��ن  الكبري  ال��ك��م  ه��ذا 
اأك������دن ع��ل��ى ق���درات���ه���ن وج���دارت���ه���ّن ب��ح�����ش��د اأرف����ع 
اآل  العزيز  بنت عبد  ال�شيخة حياة  واأك��دت  النتائج«. 
خليفة على اأن هذه الإجنازات الكبرية التي حققتها 
لعبات العرب ت�شب يف م�شلحة اللعبة وكافة اللعاب 
والريا�شات  الالعبات  يرفد  ال��ذي  الأم���ر  ب��ال��دورة، 
الريا�شية.  ال�شاحة  على  ج��دي��دة  ب��وج��وه  املختلفة 
واأو�شحت رئي�شة جلنة الإ�شراف واملتابعة بالبطولة 
النهو�س  ال����دورة ه��و  ال���ذي يتجلى يف  ال��ه��دف  ب���اأن 

بالأندية الريا�شية املتخ�ش�شة بالريا�شات الن�شائية 
امل���وه���وب���ات، وحتفيزهن  ال��الع��ب��ات  اأك��ت�����ش��اف  ب��غ��ي��ة 
فالدورة  الن�شائية  الوطنية  للمنتخبات  لالن�شمام 
توؤهل الالعبات وجتعل الأندية تعمل على الهتمام 
بالنا�شئات واإيجاد قاعدة لالعتناء بكافة الريا�شات. 
الريا�شية  لالأندية  ب��ن��داء  حياة  ال�شيخة  وتوجهت 
العربية والحتادات الريا�شية ببالدهم اإىل �شرورة 
لكافة  وم�شتمر  ث��اب��ت  �شنوي  داخ��ل��ي  دوري  تنظيم 
تعود  اإيجابية  انعكا�شات  من  له  ملا  العمرية  الفئات 
بالنفع على ريا�شة املراآة �شكل عام، وعلى املنتخبات 
ت�شاعد  قاعدة  تثبيت  يف  ي�شهم  كونه  خا�س،  ب�شكل 
وعلى  اأو�شع،  ب�شكل  املتميزات  الالعبات  اختيار  على 

لبلوغ  والتدريبات  الع��داد  علي  املواظبة  الالعبات 
العاملية.

ب���ن خ������ادم: ن��ت��وا���ش��ل م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا للدورة 
لتخ�شي�س فعاليات ريا�شية لأ�شحاب الإعاقة 

ومن جانبه اأكد الدكتور طارق بن �شلطان بن خادم، 
دورة  اإق��ام��ة  اأن  على  للمعاقني،  الثقة  ن���ادي  رئي�س 
الإم��ارات هو  لل�شيدات يف  العربية  لالأندية  الألعاب 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  بتواجدها  وتعك�س  كبري،  �شرف 
العربية  الكوكبة  ه��ذه  ت��واج��د  يحققه  عربي  ع��ر���ٌس 
اإمكانيات  اإىل ت�شخري كافة  من الالعبات، كما لفت 
املنظمة  العليا  اللجنة  ت�شرف  حتت  لتكون  ال��ن��ادي 

للبطولة حتقيقاً لأرفع م�شتويات النجاح. 
وق��ال بن خ��ادم: مل تكن ه��ذه ال���دورة لتتحقق لول 
الدعم الالحمدود الذي حتظى به من قبل �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
وقرينته  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى،  املجل�س  ع�شو 
رئي�شة  القا�شمي،  بنت حممد  ال�شيخة جواهر  �شمو 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  الأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
خ��الل هذه  باتت من  التي  امل���راأة،  لريا�شة  ال�شارقة 
الن�شائية  للريا�شة  ب���ارزة  عالمة  وال��دع��م  الرعاية 
اإب��راز طاقات  ق��درة على  ملا لها من  العربي  بالوطن 

ومواهب الالعبات.
واأ�شاف: �شوف نقوم بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة ال�شارقة 
للبطولة  املنظمة  العليا  واللجنة  امل����راأة،  لريا�شة 
اأ���ش��ح��اب الإع���اق���ة م��ن ال�شيدات  لإدخ����ال ري��ا���ش��ات 
الأطر  و�شن�شع  ذل��ك،  على  وت�شجيعهم  ال���دورة،  يف 
والآل���ي���ات امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ه��ذه امل�����ش��ارك��ة ول���و م��ن خالل 
م�شابقات خا�شة تقام  لهن لو�شع لعبات الإمارات 
كافة اإطار واحد. وتوجه بن خادم بال�شكر والتقدير 
اىل موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة التي تبنت الدورة 
ونظمتها ب�����ش��ورة رائ��ع��ة ت��دع��و ك��ل اأب��ن��اء الإم����ارات 
اليه �شواء على ال�شعيد  ملا و�شلت  للفخر والعتزاز 
الفني، اأو التنظيمي الذي ي�شهد يف تطوير الريا�شة 
اأنها  اإىل  م�شرياً  خا�شة،  والإماراتية  عامة  العربية 
باتت من�شة ت�شهم يف الك�شف عن اخلامات الواعدة، 
الريا�شة الن�شائية  خ��دم��ة  يف  دوره�����ا  ع���ن  ف�����ش��ال 

العربية ككل. 

حممد بن را�شد ي�شهد �شباق كاأ�س رئي�س الدولة للقدرة بالوثبة يف اأبوظبي

ال�صارقة الريا�صي للمراأة يحرز ذهبية التتابع

البحرين ترتّبع على من�شة ذهب األعاب القوى ب� 11ميدالية ملونة
اجلزائر و�صيف بع�صر ميداليات واخلابور العماين ثالثًا بخم�س ملونات

ال�شارقة الريا�شي للمراأة ينتزع ثالث نقاط ثمينة من الدفاع املغربي
اأمام فريق  ال�شارقة الريا�شي للمراأة ثالث نقاط ثمينة من  ح�شد فريق 
الدفاع املغربي �شمن مواجهات م�شابقة الكرة الطائرة وذلك يف اللقاء الذي 
اأم�س اجلمعة، على �شالة موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة  اأول من  جمع بينهما 
لل�شيدات،  العربية  لالأندية  الألعاب  ل��دورة  الرابعة  الن�شخة  �شمن  امل��راأة، 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  برعاية  تقام  والتي 

جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة.
بداية متميزة

فكان  التوقعات  ال�شاخنة  املواجهة  م��ن  الأول  اللعب  �شوط  يخالف  ومل 
قوياً، ومليئاً بالتحديات من الفريقني حيث كان التقدم من ن�شيب فريق 
ومقا�شماً  قوياً  ن��داً  ك��ان  فريق  الدفاع  اأن  للمراأة، اإل  الريا�شي  ال�شارقة 
ل�شيدات ال�شارقة الت�شجيل طوال الوقت، وعند و�شول النتيجة اإىل -13 
11 واقرتاب املغربي من معادلة النتيجة ا�شطر مدرب فريق ال�شارقة اإىل 
لفريقه  التوازن  واإع��ادة  ترميم  ال�شفوف  بوقت م�شتقطع لأجل  املطالبة 

لينجح  امل�شتقطع  ال��ع��ودة من الوقت  بعد  بالفعل  ح��دث  ما  وه��و  جم���دداً، 
يف التقدم جمدداً، ورفع الفارق اإىل ثالث نقاط 16-13، مع اأداء حما�شي 
اإيجابّي على م�شار  ب�شكل  اأّث��ر  وال��ذي  الكثيف  التواجد اجلماهريي  بفعل 

املباراة مل�شلحة �شيدات ال�شارقة.
تذليل الفارق

تقل�س  امل��غ��رب��ي  ال��دف��اع  ���ش��ي��دات  م��ن قبل  الكثيف  ال�شغط  ت��وا���ش��ل  وم��ع 
الفارق اإىل نقطتني 17-15  و�شط اأداء حما�شي قّدمته لعبات ال�شارقة 
لي�شّجلن  املغربي،  الدفاع  لعبات فريق  واإر���ش��الت  ت�شديدات  مواجهة  يف 
20-15، الأمر الذي  النتيجة  اإىل خم�س نقاط،  وباتت  الفارق  ويرفعن 
جعل مدربة فريق الدفاع املغربي »نزهة ق�شيمي« اإىل املطالبة بتامي اوت 
لعبات  قبل  من  فريقها  على  الرهيب  ال�شغط  وتخفيف  اللعب  لتهدئة 
ال�شارقة، والعمل على تقلي�س الفارق لكن �شيدات ال�شيافة وا�شلن التميز 
والتقدم -24 17 مع اأداء  قوي وثقة يف النف�س مع اقرتاب ح�شم ال�شوط 

مل�شلحتهن وهو ما جنحن فيه -25 17.
�صوط التقدم

وجاء الفريقان اإىل  ال�شوط الثاين بنف�س القوة واحلما�س والأداء القوي 
منذ  البداية خا�شة من  قبل فريق ال�شارقة الريا�شي للمراأة والذي يتطلع 
اإىل الفوز بهذا ال�شوط، والتقدم يف النتيجة العامة للمباراة ب�شوطني وهو 
بثالثية نظيفة فكان  باملواجهة  الفوز  يعزز من حظوظه يف  ال��ذي  الأم��ر 
اأداء الفريق بع�س التوتر نتيجة لهذه احل�شابات التي دخلن بها  اأن �شاب 
اأوراق����ه يف  بكل  دف��ع  ال��ذي  املغربي  ال��دف��اع احل�شني  بعك�س فريق  امل��ب��اراة 
�شبيل معادلة النتيجة �شوطاً ب�شوط، وكان التقدم من قبل فريق ال�شارقة 
الدفاع  �شيدات  من  �شريعاً  ك��ان  التعادل  لكن  �شفر   1- للمراأة  الريا�شي 
ال�شارقة لتتقدم  �شيدات  تقدم  بعد  2-2 جم��دداً  تعادل  ثم   1-1 املغربي 
بعدها �شيدات الدفاع املغربي بنتيجة 3-2  ثم تعادل 3-3  ثم 4-4، وهو 

التعادل الرابع بينهما يف اقل من خم�س دقائق.
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انط���الق بط��ول���ة ال�ش���رط���ة لل���رماي���ة بال�شارق����ة
تنطلق اليوم الحد مناف�شات “بطولة ال�شرطة للرماية” يف ن�شختها 
ال� 36 مبيدان الرماية يف مع�شكر اخل�شرية بال�شارقة بح�شور اللواء 
عبداهلل  والعميد  ال�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف 
دملوج  والعميد حممد حميد  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ع��ام��ر  ب��ن  م��ب��ارك 
جمل�س  رئي�س  الداخلية  وزي��ر  �شمو  ملكتب  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ظ��اه��ري 
اإدارة احتاد ال�شرطة الريا�شي وكبار �شباط وزارة الداخلية و�شرطة 

ال�شارقة .
وت�شتمر فعاليات البطولة - التي ينظمها احتاد ال�شرطة الريا�شي يف 
وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة - حتى 
ميثلون  م�شاركا   480 خاللها  يتناف�س  اجل��اري  فرباير  من   22
وقطاعاتها  الداخلية  ب��وزارة  ال�شرطة  قيادات  فرق من خمتلف   10

املختلفة اإ�شافة اإىل ممثلني من اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

مهارات  تعك�س  التي  امل�شابقات  م��ن  العديد  على  البطولة  وت�شتمل 
�شباط  بالبندقية  وال��رم��اي��ة  ال�شرطة  رج��ل  عند  ال�شالح  ا�شتخدام 

ورجال و�شيدات اإ�شافة اإىل الرماية التكتيكية واإ�شقاط ال�شحون.
رعاية  تقام حتت  البطولة  اإن   - ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  اللواء  وق��ال 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
حدثا  وت��ع��د  ال�شارقة  �شرطة  وت�شت�شيفها  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
ريا�شيا هاما يج�شد التاآلف والتجان�س قبل اأن يحدد املراكز واملراتب 
الرماية  ب��ط��ولت  حتققه  ال���ذي  امل�شتمر  النجاح  �شر  ك��ان  هنا  وم��ن 
وزارة  واأجهزة  اإدارات  جميع  بني  اهتمام  من  به  حتظى  وما  املتتالية 

الداخلية والقيادات العامة لل�شرطة بالدولة.
واأ�شاف اأم ما يزيد من اأهمية هذه الدورة م�شاركة فريق من اململكة 
اأن  واآملني  ومب�شاركتهم  بهم  مرحبني  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

تت�شع مناف�شات البطولة خالل الأعوام القادمة كي ت�شمل فرقا من 
بارزا  اإقليميا  ت�شبح حدثا  واأن  ال�شقيقة  التعاون  دول جمل�س  جميع 

بني املحافل الريا�شية ال�شرطية.
واأعرب قائد عام �شرطة ال�شارقة عن متنياته للفرق امل�شاركة بالنجاح 
الداخلية  ب���وزارة  يليق  ال��ذي  ال��وج��ه  على  مهمتها  اأداء  يف  والتوفيق 

ودولة الإمارات .
تنظيم  اإن  ال��ظ��اه��ري  دمل���وج  العميد حم��م��د حميد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق  تنفيذا لتوجيهات  ياأتي  البطولة 
اآل نهيان ودعمه املتوا�شل لحتاد ال�شرطة الريا�شي ل�شقل وتطوير 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��رب  ال����وزارة  اإم��ك��ان��ي��ات منت�شبي 
والكفاءات  بالعنا�شر  ال�شرطة  لرفد منتخبات  الريا�شية  وامل�شابقات 

املتميزة للم�شاركة يف البطولت الدولية.

زيدان يعلن اأ�شماء امل�شتبعدين من مواجهة �شو�شييداد
ا�شتبعد املدير الفني لريال مدريد، الفرن�شي زين الدين زيدان، تيو 
هرنانديز، ماركو�س يورنتي، وبورخا مايورال، من قائمة الفريق 
ملواجهة ريال �شو�شييداد على ملعب “�شانتياغو برنابيو”، �شمن 

اجلولة ال�23 من الدوري الإ�شباين لكرة القدم.
وداين  ب��اي��ي��خ��و،  ل��الإ���ش��اب��ة خي�شو�س  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ن  وي��غ��ي��ب 

�شيبايو�س. 
اإ�شابة يف  تعافيه من  زي��دان جنله لوكا بعد  وا�شتعاد 

الكتف، لي�شمه للقائمة كحار�س ثالث. 
نافا�س،  “كيلور  ه��م:  لع��ب��اً   19 القائمة  وت�شم 
كيكو كا�شيا، لوكا زيدان، داين كارباخال، اأ�شرف 
ح��ك��ي��م��ي، ���ش��رج��ي��و رام���و����س، وراف��ائ��ي��ل ف���اران 
وكا�شيمريو  وم��ار���ش��ي��ل��و  ف��رن��ان��دي��ز  ون��ات�����ش��و 
م��ودري��ت�����س وماتيو  ول���وك���ا  ك���رو����س  وت�����وين 
اأ�شين�شيو  وم���ارك���و  واإي�����ش��ك��و  ك��وف��ا���ش��ي��ت�����س 
وكري�شتيانو  بيل  وجاريث  فا�شكيز  ولوكا�س 
رونالدو وكرمي بنزمية. ويحتل ريال مدريد 
ب�39  الليجا  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اللقب  ح��ام��ل 
الأزيل  غرميه  عن  نقطة  ب�19  مبتعدا  نقطة 

بر�شلونة املت�شدر. 

فوز مريح لكليفالند يف اأول مباراة بعد النتقالت 

ال�شويدية كال حترز ذهبية التزلج

املا�شي، فوزا  املو�شم  حقق كليفالند كافاليريز و�شيف 
 ،107-123 ه��وك�����س  اأت��الن��ت��ا  م�شيفه  ع��ل��ى  م��ري��ح��ا 
الأمريكي  ال�شلة  ك��رة  دوري  �شمن  ل��ه  م��ب��اراة  اأول  يف 

للمحرتفني بعد اإجراء �شل�شلة تغيريات يف �شفوفه.
و���ش��ه��د كليفالند ال���ذي ب��ل��غ ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي يف 

اللقب عام  واأحرز  املا�شية  الثالثة  املوا�شم 
مع  اخلمي�س  تغيريات  �شل�شلة   ،2016
اقفال باب النتقالت بني فرق الدوري، 
وت�شانينغ  توما�س  اإي��زي��اه  ع��ن  فتخلى 

اجنلي�س  لو�س  ل�شالح  فراي 
احل�شول  مقابل  ليكرز 

ع���������ل���������ى ج���������������������وردان 
ولري  ك��الرك�����ش��ون 

جونيور.  ن��ان�����س 
كليفالند  واأع���اد 
دواي��ن واي��د اىل 
هيت،  م���ي���ام���ي 
رودين  وج���ل���ب 
ه���ود ي��وت��ا جاز 

هيل  وج���������������ورج 
واأر�شل  كينغز،  �شاكرامنتو 
ج�����و ج����ون���������ش����ون وامي�������ان 
�شاكرامنتو.  اىل  �شامربت 
كما تخلى عن جاي كراودر 
وديريك روز اىل يوتا جاز.

اجلديد  ال���الع���ب���ني  اأن  اإل 
يف  ي�����ش��ارك��وا  مل  لكليفالند 

مباراة اجلمعة.
ه����ذه  ان  اع����ت����ق����اد  وي���������ش����ود 

التغيريات الكبرية يف الفريق 
م��ت��ذب��ذب��ا يف  اأداء  ي��ق��دم  ال����ذي 

ال����ف����رتة امل���ا����ش���ي���ة، ت����ه����دف اىل 
تعزيز مكانة جنمه املطلق ليربون 

جيم�س، واإغرائه بالبقاء معه، يف ظل 
ت��ق��اري��ر ع��ن اح��ت��م��ال رح��ي��ل��ه يف نهاية 

املو�شم.
اجلمعة  ال����ف����وز  ب���ع���د  ج��ي��م�����س  وق�������ال 
جماعي  ب�شكل  لعبنا  ب��اأن��ن��ا  “�شعرت 

هجوميا ودفاعيا كان التوا�شل عاليا 
فعال. الكرة كانت تنتقل ب�شكل جيد، 
باإيقاع  نحظى  ب��اأن��ن��ا  �شعر  واجل��م��ي��ع 

جيد«.
واجلمعة، �شجل جيم�س، اأف�شل لعب 

يف الدوري اأربع مرات، 22 نقطة، بينما كان الأف�شل يف 
�شفوف فريقه واملباراة كايل كورفر مع 30 نقطة.

وحقق كليفالند فوزه الثاين تواليا بعدما كان قد تغلب 
نقطتني  ب��ف��ارق  مت��ربوول��ف��ز  ميني�شوتا  على  الأرب���ع���اء 
وبعد التمديد )140-138(. ويحتل كافاليريز املركز 
فوزا   40 م��ع  ال�شرقية  املنطقة  ترتيب  يف  الثالث 
ترتيب  اأتالنتا متذيل  تلقى  بينما  و17 خ�شارة، 

املنطقة نف�شها، خ�شارته ال� 39 يف 56 مباراة.
وحقق هيت الذي يحتل املركز ال�شابع يف ترتيب 
الأوىل  امل��ب��اراة  يف  ف��وزا  ال�شرقية،  املنطقة 
ال���ت���ي خ��ا���ش��ه��ا ال���ع���ائ���د واي������د، وذل���ك 
ح�شاب  ع���ل���ى   85-91 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

ميلووكي باك�س.
واكتفى وايد بت�شجيل ثالث نقاط، 
ال ان���ه مت��ك��ن م��ن ���ش��د حماولة 
ت�������ش���ج���ي���ل ل����ب����اك���������س يف 
امل��راح��ل الأخ���رية 
املباراة،  م��ن 
و�شاهم يف 
حت����ق����ي����ق 
ف����ري����ق����ه 
ف���������������������وزه 
بعد  الأول 
خ��م�����س ه��زائ��م م��ت��ت��ال��ي��ة، وال� 

خ�شارة.  26 مقابل  املو�شم  هذا   30
وكان وايد دافع عن األوان ميامي بني 2003 
املحرتفني(  دوري  يف  م�شاركاته  ب��دء  )ت��اري��خ 
�شيكاغو  اىل  ملو�شم  الن��ت��ق��ال  قبل  و2016، 
جمددا  تزامل  حيث  كليفالند  اىل  ومنه  بولز، 

مع جيم�س بعد جتربتهما امل�شرتكة يف هيت.
واأحرز وايد لقب الدوري ثالث مرات مع ميامي 

)2006، 2012 و2013(.
ويف م���ب���اري���ات اأخ������رى، ف����از ���ش��ي��ك��اغ��و ب��ول��ز على 
ميني�شوتا متربوولفز 114 - 113، وبورتالند 
-118 كينغر  �شاكرامنتو  على  ب��الي��زرز  ت��راي��ل 

بو�شطن  ع��ل��ى  ب��اي�����ش��رز  وان��دي��ان��ا   ،100
على  ج����از  وي���وت���ا   ،91-97 ���ش��ل��ت��ي��ك�����س 
 ،94  -  106 ه���ورن���ت�������س  ت���������ش����ارل����وت 
وه��ي��و���ش��نت روك��ت�����س ع��ل��ى دن��ف��ر ناغت�س 
كليبريز  اجنلي�س  ولو�س   ،104  -  130
 ،95-108 ب���ي�������ش���ت���ون���ز  دي������رتوي������ت  ع���ل���ى 
اأورليانز  نيو  على  �شيك�شرز  �شفنتي  وفيالدلفيا 

بيليكانز100 - 82.

ت�شارلوت  ال�������ش���وي���دي���ة  اأح��������رزت 
يف  الأوىل  ال��ذه��ب��ي��ة  ال�شبت  ك���ال 
ال�شتوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة 
الكورية  ت�شانغ  بيونغ  يف  املقامة 
اجلنوبية حتى 25 �شباط فرباير 
املركز  اح����رازه����ا  ب��ع��د  اجل�������اري، 
 15 مل�شافة  ال��ت��زل��ج  ���ش��ب��اق  الول 

كلم �شكياتلون.
و���ش��ج��ل��ت ك�����ال يف ط��ري��ق��ه��ا اىل 
كلم   7،5( ال���������ش����ب����اق  ذه����ب����ي����ة 
كلم  و7،5  ك��ال���ش��ي��ك��ي  ب��اأ���ش��ل��وب 
دقيقة،   40:44،7 حر(  باأ�شلوب 
على  ث���وان   7،8 ب��ف��ارق  متقدمة 
ال��رنوج��ي��ة م��اري��ن ب��ي��ورغ��ن التي 
نالت الف�شية، و10،1 ثوان على 
بارماكو�شكي  كري�شتا  الفنلندية 

�شاحبة الربونزية.
وا�شبحت بيورغن �شاحبة اأف�شل 
تاريخ  ال�����ش��ي��دات يف  ل���دى  ���ش��ج��ل 
ال�شتوية  الأوملبية  الألعاب  دورات 

 11 اىل  ر�شيدها  رف��ع��ت  ان  بعد 
ميدالية )6 ذهبيات و4 ف�شيات 
رئي�س  تهنئة  ون��ال��ت  وب��رون��زي��ة(، 
الأملاين  الدولية  الأوملبية  اللجنة 
ت��وم��ا���س ب���اخ ال���ذي ك���ان موجودا 

عند خط الو�شول.
الذهبية  اح�����راز  ان  ك���ال  وق���ال���ت 
الكثري،  يعني  الأل��ع��اب  يف  الأوىل 
اليوم،  م���ت���وت���رة  “كنت  م����وؤك����دة 
اأمر كنت اركز عليه  والألعاب هي 
م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة. ا���ش��ع��ر انني 
ب��ح��ال ج��ي��دة ه���ذا امل��و���ش��م ولكن 
اعرف ان اجلميع يحاول الو�شول 
اللعاب  يف  م��ث��ايل  م�����ش��ت��وى  اىل 

الوملبية«.
���ش��يء ما  “اردت جت��رب��ة  وت��اب��ع��ت 
انتظر  ان  دون  الخ���رية  اللفة  يف 

كثريا، ف�شارت المور كما اريد«.
وبعدما كانت بيورغن )37 عاما( 
ال�شباق  يف  الهجوم  اىل  ال�شباقة 

مناخية  اأج�������واء  يف  اق���ي���م  ال�����ذي 
امل��ب��ادرة يف  ك��ال  ان��ت��زع��ت  مثالية، 
لتتقدم  ع�شر  ال��ث��اين  الكيلومرت 
ب�����ش��رع��ة ب��ف��ارق خ��م�����س ث����وان عن 
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا، ث���م ات�����ش��ع اىل 10 
الو�شول  1،5 كلم من  ثوان قبل 
ن��ح��و �شبع  ي�����ش��ت��ق��ر ع��ن��د  ق��ب��ل ان 

ثوان عند خط النهاية.

الدويل  ال�شابق لالحتاد  الرئي�س  نائب  ت�شونغ مونغ-جون،  اجلنوبي  الكوري  بات 
لكرة القدم، حرا ملعاودة مزاولة اأي ن�شاط مرتبط باللعبة، بعد قرار حمكمة التحكيم 
الريا�شي “كا�س” خف�س العقوبة املفرو�شة بحقه على خلفية ف�شائح الف�شاد التي 
هزت املنظمة الدولية. وكان الرثي الكوري اجلنوبي دين بالقيام بن�شاطات “غري 
العامل  كاأ�س  ل�شت�شافة  مر�شحة  كانت  التي  ب��الده  ملف  اختيار  لدعم  منا�شبة” 
2022. ومبوجب قرار املحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان ال�شوي�شرية مقرا لها، 
باتت العقوبة بحق ت�شونغ تقت�شر على 15 �شهرا بدل من خم�شة اأعوام، كما األغيت 

الغرامة املفرو�شة عليه )50 األف فرنك �شوي�شري، نحو 53 األف دولر(.
وقالت املحكمة يف بيان اليوم “مبا ان ال�شيد ت�شونغ موقوف ر�شميا بال توقف منذ 
كانون   7 �شهرا يف   15 ملدة  اليقاف  تنتهي عقوبة   ،2015 اكتوبر  الأول  ت�شرين 
للم�شاركة يف  الآن  كاملة وهو حر  نفذ عقوبته  لقد  2017. بذلك،  يناير  الثاين 
اأي ن�شاط مرتبط بكرة القدم على امل�شتويني املحلي والدويل«. اأ�شافت انه “ب�شبب 
اإ�شدار الأ�ش�س التي اتخذت قرارتها بح�شبها، كان على ال�شيد  تاأخريات الفيفا يف 
ل�شتة  بداية  ت�شونغ  واأوق���ف  املتوجب.  بقليل” من  اأط��ول  عقوبة  ينفذ  ان  ت�شونغ 
اأعوام من قبل جلنة الأخالقيات يف الفيفا يف �شباط فرباير 2016. وبعد تقدمه 
با�شتئناف اأمام جلنة ق�شائية تابعة لالحتاد الدويل، خف�شت العقوبة اىل خم�شة 
“كا�س” اليوم. ويف قرارها  اأفاد بيان  2016، بح�شب ما  اأع��وام يف حزيران يونيو 
ال�شبت، اأ�شارت حمكمة التحكيم اىل ان ق�شاتها الثالثة الذين نظروا يف ال�شتئناف 
املقدم من الكوري اجلنوبي، “اأكدوا وجود خمالفة من قبل ال�شيد ت�شونغ، لقواعد 
الأخالقيات يف الفيفا”، اإل ان هذه املخالفة هي اأقل من تقديرات الحتاد الدويل 

الذي فر�س هذه العقوبة.

»كا�س« تقل�س فرتة اإيقاف نائب 
رئي�س »فيفا« ال�شابق 

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل �شامر لت�شليح كهرباء 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1106025 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جا�شم حممد ابراهيم املرزوقي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف جا�شم حممد ابراهيم املرزوقي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامر جنيب البيطار

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

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

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ورود ال�شناعية

 رخ�شة رقم:CN 1132445 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ملياء حممد �شالح ح�شني العطا�س %100
تعديل وكيل خدمات

 حذف علي �شامل علي البادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قهوة الكرك للم�شروبات 

CN 1246886:البادرة وال�شاخنة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر عبداهلل نا�شر �شامل باحلريان الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان �شيف �شلطان اليبهوين الظاهري

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

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

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

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

لتجارة الهدايا واللكرتونيات
 رخ�شة رقم:CN 1318948  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12247 بتاريخ 2018/2/11

اإعــــــــــالن
لعمال  احلجري  ال�ش�����ادة/الكهف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلجر رخ�شة رقم:CN 1741419 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ الكهف احلجري لعمال احلجر
AL KAHAF AL HAJRI STONE WORK

اىل/الكهف احلجري لتجارة احلجر
AL KAHAF ALHAJRI STONE TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احلجر الطبيعي- بالتجزئة )4752010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك :�شركة ج اند دبليو لتجارة املعدات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 G&W:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 281050     بتاريخ : 2017/10/15
باإ�شم :�شركة ج اند دبليو لتجارة املعدات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي- امل�شفح هاتف: 024453600 فاك�س: 024453600 
ncclwll@gmail.com :شندوق الربيد: 3855 امييل�

�صورة العالمة

الغري  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وهي 

قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات قطع الغيار امل�شتعملة للمعدات والليات.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة G&W بخط مميز على ي�شارها �شكل مرابط ب�شكل دائرة مميز.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 املالك :جمموعة المارات لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد

 EMIRATI GROUP:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 284785     بتاريخ : 2017/12/20

باإ�شم :جمموعة المارات لال�شت�شارات الدارية ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد
وعنوانه:ابوظبي- ابوظبي هاتف: 026277442 فاك�س: 026277442 
souad@emiratigroup.ae :شندوق الربيد: 114564 امييل�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35 ا�شت�شارات ودرا�شات ت�شويقية ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة )EMIRATI GROUP( ويعلو الكلمة �شكل را�شم حليوان.

 EMIRATI الكلمات  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  الإ�شرتاطات:احلماية 
GROUP كل على حدة يف الو�شع العادي

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 املالك :�شتون للنفط والغاز- ابوظبي

 stone:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 285897     بتاريخ : 2018/1/14

باإ�شم :�شتون للنفط والغاز- ابوظبي
info@stoneoilandgas.com :وعنوانه:ابوظبي �شندوق الربيد: 131256 امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42 ا�شت�شارات هند�شية يف من�شاأت النفط والغاز.
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن stone يدنوها oil&gas على ي�شار ال�شكل �شكل هند�شي مميز.

 stone ، oil ، gas الإ�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات
كل على حدة يف الو�شع العادي

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  11  فرباير  2018 العدد 12247

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /اب���وط���اه���ر 
بنغالد�س   ، ع��ل��ي  م�����ش��رف 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )AC1176777( رقم
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �شرطة او 

�شفارة بنغالد�س 

العدد  12247 بتاريخ 2018/2/11    
 Re-serving a notice to appear before Ajman Federal First
 Instance Court، in Lawsuit No. )2832/ 201(  Summary
Civil Ajman
 At the request of the Lawsuits Management Office of
 Ajman Federal First Instance Court to the defendant
 / American Home Assurance Company، the plaintiff/

 Ajman Public Transport Corporation )APTC(

represented by State Cases Department
 You are requested to appear personally/through an
 approved attorney before Ajman Federal First Instance
 Court on Monday 12 /2/ 2018 at 8:30 am /Hall No. )8(

 and submit a statement of defense in the lawsuit attached
 to all exhibits  for considering the above numbered
.lawsuit  in your capacity as a defendant

    Lawsuits Management Office

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Ajman Federal First Instance Court
 Lawsuits Management Office
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اعداد ال�صاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

علي بن فقا�س 

لن�شـانـي يــحـــــتـــــرم  مــــــــا 

ال�شـبـاين ــن  ـــ م كـــــان  اإن 

مـيـزانـي لــــــــه  ال�شـهـم 

البـانـي الــ�ــشــبـــــاب  ذا  ــا  ـــ ي

الــدلـــــهـــــانـــــي تــقـــــلـــــد  ال  و 

ـــي ــــ ـــدان ـــــــردي وال ــــــرى ال وت

الــيـــود بـخـ�شــال  اإال 

مــــــــعــــــــدود كــــــــهــــــــل  واال 

عــــــــود ـــدر  قــــ او  ــه  حــ�ــشــمـــ

بـجـهـود ــم  ـــ ـــ ق و  بــــــــادر 

زود ـــم  ــــ ــــ وراه ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ـــ ل

مـنـقـود �شعـيـهـم  فــي 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

رحلت لكّنك قريب          وارّخت اإ�شٍم ما يغيب

ي�شكن و�شط دعواتنا      حّتى �شكن اأ�شواتنا

                 كم كنت يا زايد حبيب !!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

 ريــتـويــت

ل جيت ابـ ا�صكي �صيقتي لـ اأمي "فزعت" :

من فكرة اين "اغفى" و تبقى �صااااااااحيه !

******

تهزميني كل ما �صفتك و اغّني :

يا جمالك يا جمالك يا جمالك

و املراية هذي ا�صجع حييل مّني

كيف ما ذابت و هي توقف قبالك !

البيت متوحد

ياليل!

ـــي ـــص ــــــاج را� ـــي ت ـــزب ـــع ـــدي يـــــا م ـــي ـــص يـــــا �

ال�صيا�صي الــنــبــيــل  ــهــم  الــ�ــص مـــوقـــف  لـــك 

ـــال الـــروا�ـــصـــي ـــب ــك يـــ�ـــصـــادي اجل ــوخ ــم ــص �

ذخـــــر الــــعــــرب ل جــــــارت ظــــــروف الأيــــــام

ولـــك مــوقــف الــرحــمــة عــلــى �ــصــعــوف واأيــتــام

ـــك يـــخـــجـــل حـــكـــومـــة وحــــّكــــام ـــع ـــص ـــوا� وت

#فهد - بن - غراب

كلنا خليفة
واهلل مـــلـــيـــون  مـــرحـــبـــا   ، �ـــصـــوفـــك  حـــــّي 

، اهلل  مــــن  اّل  جتـــيـــك  مــــا   .. املـــحـــبـــة 

ـــة . ـــ�ـــصّ ــــواد َغ ــــف ـــت ال ـــَل ـــاِم ــم لــــو �ـــص ــبــتــ�ــص ن

ـــة .. ـــك رّبــــــي يــــا بــــن زايــــــد و حـــ�ـــصّ قـــابـــِل

زينب البلو�شي

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�
وخف�س  التوا�صع  معاين  كل  فيه  تتمثل  م�صهد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صيدي  قيام  حني  اجلناح 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  هــزاع 
امل�صور  بهندمة  اأبــوظــبــي  لإمــــارة  التنفيذي 
لأحــد  تغطيته  ــاء  ــن اأث تعرث  الـــذي  الــنــيــادي 
املنا�صبات مما اأدى اإىل اختالل و�صعية "عقاله" 
حفظه  زايــد  بن  هــزاع  ال�صيخ  ب�صمو  حدى  مما 
اهلل باإلبا�صه "الغرتة" و"العقال" للتخفيف من 
وطاأة ما حدث مع امل�صور اأثناء تاأدية عمله، وهو 
ال�صعراء  من  الكثري  قريحة  اأثــار  الذي  امل�صهد 
الذين تباروا لو�صف ما يف امل�صهد من نبل اأخالق 
و�صعة �صدر و�صماحة نف�س لي�صت م�صتغربة من 
ال�صعب  جتاه  املتحدة  العربية  ــارات  الإم قادة 
هزاع  ال�صيخ  �صمو  اهلل  حفظ  وخا�صته.  عامته 

بن زايد بن �صلطان اآل نهيان ورعاه.



رجال يدفعون طائرة والركاب ي�شورون
 20 التقطه ركاب من مق�شورات مقاعدهم، ظهر  يف م�شهد لفت 
كيلوغرام  األ��ف   35 نحو  ت��زن  بكامل قوتهم طائرة  يدفعون  رج��اًل 
اإندوني�شيا، و�شرعان  "تامبولكا" بجنوب �شرقي  على مدرج مطار 

ما انت�شر الفيديو للحادثة عرب مواقع التوا�شل الإجتماعي.
اأثار  امل�شهد  اأن  غ��ري  ث���وان،   6 ت��ت��ج��اوز  ل  الفيديو  م��دة  اأن  ورغ���م 
قيام  اأ���ش��ب��اب  ح��ول  ال��ت�����ش��اوؤلت  م��ن  العديد  وفتح  وا���ش��ع��اً  ا�شتغراباً 
هوؤلء الرجال بالدفع بهذه الطريقة وكاأنها �شيارة معطلة يف و�شط 
�شارع عام باملدينة. واأجربت حالة اجلدل التي اأثارها الفيديو �شركة 
تو�شح  بيان  اإ�شدار  "غارودا" اإىل  الإندوني�شية  الوطنية  الطريان 
فيه تفا�شيل احلادثة الغريبة التي وقعت اأول من اأم�س اخلمي�س، 
بحاجة  ك��ان��ت  لكنها  العمل  ع��ن  تتعطل  مل  ال��ط��ائ��رة  اأن  و���ش��رح��ت 
ميكنها  التي  القاطرة  غياب  ظل  يف  الإق���الع  قبل  م�شارها  لتغيري 
اأداء تلك املهمة. واأظهرت �شورة التقطت من نافذة مق�شورة طائرة 
جماورة نحو 20 عاماًل من ق�شم ال�شيانة باملطار متجمهرين اأ�شفل 
ويدفعون   "1000 جي  اأر  �شي  "بومباردر  ط��راز  الطائرة  جناحي 
بها  وال���ش��ت��دارة  اجتاهها  لتغري  حم��اول��ة  يف  ال��ط��ائ��رة  ب�شواعدهم 
اأن جميع  الربيطانية. يذكر  "ديلي ميل  للخلف، بح�شب �شحيفة 
الطائرات ل ميكنها العودة اإىل اخللف كما تفعل ال�شيارات ويتعني 

على قائدها ال�شتعانة بقاطرة خم�ش�شة لهذا الغر�س.

هذه الفتاة حتّولت اإىل هيكل عظمي 
مواقع  م�شتخدمي  م�شاعر  ه��زت  �شدمة  يابانية  ف��ت��اة  اأح��دث��ت 
ح�شابها  ع��رب  ���ش��وره��ا  بن�شر  قيامها  بعد  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ب�شبب  وذل���ك  ل��ه��ا،  ي��رث��ى  ل  بحالة  وه��ي  ت��وي��رت  على  ال�شخ�شي 
قيد  على  لكن  عظمي  هيكل  اإىل  حّولتها  التي  ال�شديدة  نحالتها 
لنف�شها  اليابانية  الفتاة  التقطتها  التي  ال�شور  وتظهر  احل��ي��اة. 
اأ�شبه  ك��ان��ت  عندما  ���ش��ن��وات  ع�شر  منذ  ج�شمها  �شكل  امل����راآة  اأم���ام 
اإىل  وتقف  تعافت  بعدما  اأخ��رى  ب�شورة  وتبعتها  عظمي،  بهيكل 
ا�شم  نف�شها  على  اأطلقت  التي  الفتاة،  وك�شفت  �شديقتها.  ج��وار 
ماأ�شاتها  ق�شة  من  ف�شول  ب�شراحة  املتوح�شة"،  "الكرنبة  �شاخر 
ب�شبب  املر�شية  النحافة  املرحلة من  اإىل هذه  التي جعلتها ت�شل 
جدها، وروت اأنه مل يكن يكتف بتجويعها فح�شب بل كان ي�شربها 
اأي�شاً على معدتها عندما ي�شبطها تاأكل �شراً كي يجربها على اأن 
اأع��وام جعل   10 امتدت نحو  التي  املاأ�شاة  تناولته، وهذه  تتقياأ ما 
الفتاة من  16.8 كيلوغراماً فقط. ومل تخجل  اإىل  وزنها يتدنى 
اأنها  اإىل  م�شرية  اإقامتها  وم��ك��ان  هويتها  ع��ن  ج���راأة  بكل  الك�شف 
من  امتنعت  باملقابل،  لكنها  اليابان،  و�شط  كيوتو  مبدينة  تعي�س 
اأي��ن كان والداها عندما حدث لها  الك�شف عن م�شري جدها ول 
ذلك على مدى هذه ال�شنني الطويلة، ح�شبما نقلت �شحيفة ديلي 
ميل الربيطانية. ونا�شدت يف تعليقاتها التي ن�شرتها عرب مواقع 
التوا�شل الجتماعي، الذين يعانون من �شوء املعاملة اأو احلرمان 
من الطعام، بعدم النتظار واأن يبلغوا الأجهزة الأمنية قبل فوات 
كانت  دقائق   10 اأن  الأط��ب��اء  اأخربها  اإنقاذها  مت  وعندما  الأوان، 

تف�شلها عن املوت لو مل جتد من ينقذها يف اللحظات الأخرية.

طرد متنكرين يف هيئة ترامب وكيم 
ت�شبب �شخ�شان تنكرا يف هيئة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
ظهرا  عندما  بلبلة  يف  اأون  ج��وجن  كيم  ال�شمالية  ك��وري��ا  وزع��ي��م 
اأن  قبل  ال�شتوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة  اف��ت��ت��اح  اأروق����ة حفل  يف 
يطردهما اأفراد الأمن. وقال املتنكر على هيئة كيم الذي رف�س اأن 

يذكر ا�شمه "نحن على وفاق تام".
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كويكب جديد مير قرب الأر�س 
قال علماء من اإدارة الطريان والف�شاء الأمريكية نا�شا اأن كويكبا اكت�شف يف الآونة الأخرية مر على م�شافة 64 األف 

كيلومرت من الأر�س يوم اجلمعة لي�شبح ثاين �شخرة ف�شائية متر داخل مدار القمر خالل اأ�شبوع.
وقال بول ت�شودا�س مدير مركز درا�شات الأج�شام القريبة من الأر�س يف خمترب الدفع النفاث بنا�شا يف با�شادينا 
اأي  15 و40 مرتا، جعله مير قرب الأر���س ب�شالم دون  اإن م�شار الكويكب، الذي ي��رتاوح حجمه بني  بكاليفورنيا 

فر�شة حلدوث ت�شادم.
اأق��رب نقطة من الأر���س يف  ال��ذي يطلق عليه )-2018�شي.بي(، و�شل عند  اإن الكويكب،  وق��ال ت�شودا�س يف بيان 
حوايل ال�شاعة 2230 بتوقيت جرينت�س يف مدى اأقل من خم�س امل�شافة اإىل القمر التى تبلغ 386 األف كيلومرت 

تقريبا.
اأو مرتني يف  امل�شافة من كوكبنا... رمبا متر مرة  اإىل هذه  "الكويكبات من هذا احلجم ل تقرتب غالبا  واأ�شاف 

ال�شنة".
ورغم اأن الكويكب -2018�شي.بي يعترب �شغري ن�شبيا من الناحية الفلكية، فقد يكون اأكرب من نيزك دخل الغالف 
اجلوي وانفجر اإىل اأجزاء فوق ت�شيليابين�شك يف رو�شيا عام 2013، واأر�شل موجة ت�شادمية حطمت النوافذ واأدت 

اإىل حدوث اأ�شرار مبباين واإ�شابة 1200 �شخ�س.
ويوم الثالثاء، مر كويكب اآخر يرتاوح حجمه بني 15 و30 مرتا على بعد 184 األف كيلومرت من كوكب الأر�س.
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خم�شيني قاد �شاحنته 29 يومًا متوا�شاًل
يتوقف  مل  يونانياً  �شائقاً  روتيني  تفتي�س  خالل  الأملانية  ال�شرطة  اأوقفت 
عن قيادة �شاحنته منذ 29 يوماً. يف حني ي�شمح القانون ل�شائقي ال�شاحنات 
بالقيادة لأوقات معينة يومياً، كما يتوجب عليهم التوقف لال�شرتاحة كل 
لقوانني  اهتمام  اأي  اليونان  من  �شاحنة  �شائق  يبِد  مل  تقريباً.  �شاعات   4
اأكرث  29 يوماً على التوايل يقود �شاحنته دون توقف  اأم�شى  املرور، حيث 
تفتي�س  مهمة  خ��الل  عليه  قب�شت  ق��د  ال�شرطة  اأن  غ��ري  ���ش��اع��ات.   3 م��ن 
اأملانيا.  وعلى الرغم من  – هول�شتاين ب�شمال  روتينية يف ولية �شليزفيغ 
اأن هذا ال�شائق، البالغ من العمر 51 عاماً، قد انتهك وب�شكل كبري اأوقات 
القيادة امل�شموح بها، اإل اأنه قد اأراد متابعة رحلته على الفور بعد التفتي�س 
بورد�شومل.   م��ن  بالقرب   7 ال�شريع  الطريق  م��ن  ا�شرتاحة  منطقة  على 
وكانت النتيجة اأن اأوقفت ال�شرطة ال�شائق عن متابعة رحلته "من خالل 
ربط م�شبك العجلة ملنع ال�شاحنة من التحرك ملدة 11 �شاعة". اإ�شافة اإىل 
ذلك، على الرجل اأن يدفع غرامة قد تبلغ عدة اآلف اليوروهات.  واجلدير 
بالذكر اأن القانون ي�شمح ل�شائقي ال�شاحنات بالقيادة ت�شع �شاعات يومياً. 
كما يتوجب عليهم التوقف ملدة 45 دقيقة بعد قيادة اأربع �شاعات ون�شف 

ال�شاعة كحد اأق�شى. كما يبلغ اأق�شى وقت للقيادة اأ�شبوعياً 56 �شاعة. 

منر داخل طرد بريدي 
قالت ال�شلطات املك�شيكية اإنها اأنقذت �شبل منر حياً، بعدما مت العثور عليه 

داخل اأحد الطرود الربيدية املر�شلة بالربيد ال�شريع. 
رجال  اأن  املك�شيكية،  ال��ف��درال��ي��ة  البيئة  حماية  جمعية  با�شم  ن��اط��ق  ذك��ر 
اأثناء  الربيدية  ال��ط��رود  اأح��د  داخ��ل  �شغري  منر  وج��ود  اكت�شفوا  ال�شرطة 

عملية تفتي�س روتينية با�شتخدام الكالب ال�شمامة.
للحافالت  تالكيباكي  حمطة  يف  التفتي�س  عملية  اأث��ن��اء  اأن���ه  واأو���ش��ح��ت 
داخل  ال�شغري  النمر  وج��ود  ال�شرطة  رج��ال  اكت�شف  جالي�شكو،  مدينة  يف 

�شندوق بال�شتيكي. 
يتجاوز  ل  ع��م��ره  اأن  يعتقد  ال���ذي  النمر  ف���اإن  ال�شرطة  ت��ق��اري��ر  وبح�شب 
ال�شهرين، كان يعاين من اجلفاف والهزال، اإل اأن حالته ال�شحية مل تكن 

�شيئة. 
وقالت م�شادر لل�شرطة اإن اأوراق ملكية النمر كانت �شليمة، اإل اأن طريقة 
معاملة  اإ���ش��اءة  متنع  ال��ت��ي  للقوانني  خمالفة  تعترب  ال�شكل  ب��ه��ذا  �شحنه 

احليوانات. 
احليوانات  لرعاية  مركز  اإىل  النمر  �شبل  املخت�شة  ال�شلطات  اأر�شلت  وقد 
يف بلدة تالخومولكو دي زونيغا لتلقي الرعاية الالزمة، بح�شب ما ورد يف 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

عا�شفة ثلجية يف الغرب 
الأو�شط الأمريكي 

�شديدة  ثلجية  عا�شفة  اجتاحت 
الأمريكي  الأو�شط  الغرب  اأنحاء 
مما اأدى اإىل مقتل �شخ�شني على 

الأقل.
�شمكها  ب���ل���غ  ث���ل���وج  وت�����ش��اق��ط��ت 
اإلغاء  يف  وت�شبب  �شنتيمرتا   23
م����ئ����ات ال�����رح�����الت اجل����وي����ة مع 
نيويورك  لتهدد  �شرقا  توجهها 
ب���رتاك���م كميات  اإجن���الن���د  ون��ي��و 
كبرية من الثلوج وهبوط درجات 

احلرارة.
واأدى ت�شاقط الثلوج لع�شرات من 
ح����وادث ال�����ش��ي��ارات ع��ل��ى الطرق 
ال�شريعة يف �شيكاجو بينما واجه 
�شكان ثالث اأكرب مدينة اأمريكية 
اأماكن  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  �شعوبة 
عملهم يف ظل ا�شتمرار العوا�شف 
التي امتدت من غرب مونتانا اإىل 

جنوب مي�شيجان.
خ������رباء  ح�������ذر  دي�������رتوي�������ت  ويف 
الثلوج  ت�����ش��اق��ط  م���ن  الأر������ش�����اد 
�شنتيمرت   2.5 ي��ت��ج��اوز  مب��ع��دل 
العا�شفة  اجت���اه  م��ع  ال�����ش��اع��ة  يف 

�شرقا.
وقال موقع فاليت اأوير دوت كوم 
اإن  ال��ط��ريان  ال���ذي يتابع ح��رك��ة 
نحو 1250 رحلة جوية اأمريكية 
اإلغاء واح��دة من بني  األغيت ومت 
ك���ل خ��م�����س رح�����الت م����غ����ادرة اأو 

قادمة اإىل مطاري �شيكاجو.

اأ�شخم �شطرية خبز يف العامل؟
وال�شلمون  اجل���ن  م��ع  البيغل  خ��ب��ز  ي��ع��د 
الرئي�شية يف مطبخ  الوجبات  املدخن من 
كانت  الإف��ط��ار  �شطرية  ولكنه  نيويورك- 
اج��ت��م��ع موظفون  ف��ق��د  ف��ائ��ق��ة احل���ج���م. 
م����ن م��ط��ع��م��ني ل��ل�����ش��م��ك امل����دخ����ن وخبز 
يف  جرينبوينت  حي  يف  ومقرهما  البيجل 
بخبز  عمالقة  �شطرية  لتجميع  بروكلني 
ال��ب��ي��ج��ل ي�����ش��ل ع��ر���ش��ه��ا اإىل ح����وايل 80 
كيلوغراماً   90 ح���وايل  وت���زن  �شنتيمرتاً 
لو�شع  امل�شاعدون  وجتمع  الإ�شافات.  مع 
ك��ي��ل��وغ��رام��اً م��ن اجل���ن على  ح���وايل 20 
ال��ط��م��اط��م والب�شل  اإ���ش��اف��ة  ق��ب��ل  اخل��ب��ز 
والأع�شاب. وتوقف اأكرث من 50 متفرجاً 
ثم  جتميعها،  اأث���ن���اء  ال�����ش��ط��رية  مل�����ش��اه��دة 
اأكلوا قطعة بعد اأن مت تقطيعها وتوزيعها 
يتم  ب���اأن  املنظمون  وي��اأم��ل  احل�����ش��د.  على 
رقم  وي��ت��م منحهم  ب��ج��ه��ده��م  الع�����رتاف 
قيا�شي عاملي بتجميع اأكرب �شطرية بيغل.

عملية اعتقال تنتهي بعر�س زواج 
جلاأ �شاب اأمريكي اإىل حيلة غري متوقعة لتقدمي عر�س 
اعتقال  عملية  ورت��ب  الغمو�س،  من  اأج���واء  �شمن  زواج 
مزيفة له مع حبيبته، قبل اأن يقدم لها خامت اخلطوبة. 

مع  رومان�شية  رحلة  يف  اأنها  تعتقد  نيوم،  كاكيو  وكانت 
ال�شرطة،  اأوقفتهما  عندما  بر�شلونة،  يف  اأرن���وف  غ��اري 
وفت�س ال�شباط غاري، ليعرثوا على بع�س املخدرات يف 
جيوبه، و�شط ده�شة حبيبته التي مل تكن تعلم ما يدور 
حولها. و�شرعان ما اتخذت الأحداث جمرى غري متوقع، 
لتجد نيوم نف�شها يف �شيارة ال�شرطة، وقد األقي القب�س 
عليها هي وحبيبها بتهمة حيازة املخدرات، وراحت تذرف 
املخدرات،  هذه  عن  �شيئاً  تعرف  ل  اأنها  وتوؤكد  الدموع، 

بح�شب موقع اإن�شايد اإدي�شن.
من  بالقرب  ال�شرطة  �شيارة  توقفت  قليلة،  دقائق  وبعد 
�شاحة خالية، كان غاري قد زينها خ�شي�شاً للتقدم للزواج 
من نيوم، لتنتهي هذه الق�شة البولي�شية نهاية �شعيدة. 
ووافقت نيوم على الفور على عر�س الزواج، على الرغم 

من اأجواء الرعب التي عا�شتها قبل حلظات.  

ال�شرطة تقب�س على البحار باباي 
بعدما  ال�شبانخ  وجبة  تناول  ع��دم  على  ال�شارق  ن��دم  رمب��ا 
زي  مرتدياً  ال�شرطة  رج��ال  اأح��د  من  عليه  القب�س  األقي 
وقالت  ال�شهرية.  الكرتونية  امل��غ��ام��رات  يف  ب��اب��اي  البحار 
ال�شرطة املحلية اإن ال�شرطي كان خارج خدمته يف ماينت�س 
اجلمعة  اأم�س  �شباح  من  الأوىل  ال�شاعات  يف  اأملانيا  بغرب 

عندما انتبه لوجود متطفل بف�شل اأحد اجلريان.
الذي  ال��رج��ل  ال�شرطي  ب��اب��اي، ط��ارد  للبحار  كامل  وب��زي 
يبلغ 22 عاماً، واألقي القب�س عليه اإىل حني و�شول قوات 
الدعم. وكان امل�شتبه قد اقتحم ح�شانة لالأطفال يف منطقة 
وذهبوا  جلبة  اجل��ريان  و�شمع  ملاينت�س.   القدمية  البلدة 
لتق�شي الأم���ر، م��ا ت�شبب يف ف��رار ال��رج��ل. وج��رى خلفه 
انتبه  اللحظة  ه��ذه  وعند  امل�شاعدة.  طالباً  اجل��ريان  اأح��د 
البحار  اأن  املعروف  ومن  وتدخل.  للموقف  ال�شرطة  رجل 
باباي يف مغامراته هو رجل قوي تزداد قوته عندما ياأكل 
ال�شخم  بلوتو  هو  وال��دائ��م  اللدود  باباي  وع��دو  ال�شبانخ، 

وعندما يت�شاجر مع اأحد فاإنه ل ي�شتغني عن ال�شبانخ. 

فنلنديني يفوزون ب� 110 مليون دولر   5
اأن���ه ���ش��ار ل��دى فنلندا ع��دد م��ن حديثي  ذك���رت ت��ق��اري��ر 
م��ن خم�شة مقامرين  ف���ازت جم��م��وع��ة  ب��ع��دم��ا  ال����رثاء، 
مببلغ هائل قيمته 90 مليون يورو )110 مليون دولر( 

يف يان�شيب ي�شمل كل اأوروبا. 
اخلم�شة،  ال�شخا�س  بني  بالت�شاو  املبلغ  تق�شيم  مت  واإذا 
وهو  ي��ورو،  مليون   18 على  منهم  واح��د  كل  ف�شيح�شل 

اأكرب مبلغ يان�شيب يتم ت�شليمه يف فنلندا. 
وقالت �شركة فيكاو�س للقمار اململوكة للدولة اإنه مت بيع 
التذكرة الرابحة يف متجر يف لوميا  نحو 130 كيلومرتاً 

غرب العا�شمة هل�شينكي.
�شانومات  اإيلتا  ل�شحيفة  ال�شركة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
املبلغ  على  �شيح�شلون  الفائزين  اإن  تال�شالهتي  ت��ريو 
ال�شركة يف هل�شنكي نظرا لأنهم ل ي�شتخدمون  يف مقر 

اإحدى بطاقات فيكاو�س.  فتاة من مدر�صة توم مايور �صامبا ت�صارك يف احتفال الكرنفال يف اأنيمبي �صامبادروم يف �صاو باولو. )رويرتز(

»مي تو« يبداأ بعار�شات 
باأجنحة مالئكة 

فكرته  ا�شتلهم  اأزي����اء  ع��ر���س  ب���داأ 
التوا�شل  م��واق��ع  على  حملة  م��ن 
وقائع  لك�شف  ت��ه��دف  الجتماعي 
التحر�س يف اأنحاء الوليات املتحدة 
مدينة  يف  ت���و(  )م���ي  و���ش��م  حملت 
مرتديات  ب���ع���ار����ش���ات  ن���ي���وي���ورك 
برجال  مقيدات  مالئكة  لأجنحة 
ي���رت���دون اأق��ن��ع��ة ع��ل��ى ���ش��ك��ل وجه 
�شيان  العار�شة  وتوقفت  خنازير. 
يك�شو  ثوبا  ترتدي  ، وهي  جاكوبز 
قدميها باللونني الأبي�س والأ�شود 
وج���ن���اح���ني ع���ل���ى ك��ت��ف��ي��ه��ا خالل 
ال��ع��ر���س ال���ذي اأق��ي��م اأم�����س الول 
لإعالن  املم�شى  نهاية  يف  اجلمعة، 
اأنها ناجية اأي�شا من اعتداء جن�شي 
تعر�شت  اإن���ه���ا  ل��ل��ج��م��ه��ور  وق���ال���ت 
ل��ه وه���ي يف امل��در���ش��ة ال��ث��ان��وي��ة ثم 
درا�شتها  �شنوات  يف  وهي  اغت�شبت 

اجلامعية.
وقالت "اأود اأن ا�شتغل هذه اللحظة 
وعن  ت��ع��اف��ي��ت  اأن��ن��ي  ع��ن  للتعبري 
ك��ي��ف ن�����ش��ج��ت واأي�����ش��ا لأق�����ول اإن 
ولي�شت  حركة  جم��رد  لي�شت  تلك 
اأننا  ب����ل  ف��ح�����ش��ب  ق�����ش�����ش��ا  ت���ل���ك 
اأ�شخا�س حقيقيون مرت بنا وقائع 

حقيقية".
ل��الأزي��اء خم�ش�س  واإق��ام��ة عر�س 
ل����دع����م ح����رك����ة )م�����ي ت�����و( خالل 
كانت  للمو�شة  ن��ي��وي��ورك  اأ���ش��ب��وع 
�شاليك  م���ريي���ام  امل�����ش��م��م��ة  ف��ك��رة 
اأمريكان  م��وق��ع  وم��دي��رة  مبتكرة 

ووردروب على الإنرتنت.
وقالت �شاليك لرويرتز يف مقابلة 
الأزي������اء  ع���ر����س  اأن  اأع���ت���ق���د  "ل 
ب���ني ع�شية  ���ش��ي��غ��ري الأم������ور  ه����ذا 

و�شحاها.

كثريون يتناولون الآيبوبروفني بجرعات خطرية 
رم���ت اأم��ري��ك��ي��ة يف احل��ادي��ة وال��ع�����ش��ري��ن م��ن العمر 
فاأرها من نوع هام�شرت يف مراحي�س مطار بالتيمور 
بعد منعها من ا�شطحابه داخل الطائرة خالل رحلة 

جوية، على ما اأفادت و�شائل اإعالمية اأمريكية.
واأ�شارت املعلومات اإىل اأن بيلني الديكو�شي كانت مع 
املعنوي".  "الدعم  ت�شتمد منه  الذي  بيبلز  حيوانها 
اأك����د ل��ه��ا م��وظ��ف يف ���ش��رك��ة ط����ريان �شبرييت  وق���د 
ا�شطحاب  ا�شتطاعتها  يف  اأنه  الهاتف  عرب  ايرلينز 
اأن  الرحلة، غري  ال�شغري هذا خالل  الهام�شرت  فاأر 

املوظفني يف مطار بالتيمور نهوها عن ذلك.
ال���ط���ريان يف ر�شالة  ���ش��رك��ة  ب��ا���ش��م  وق����ال م��ت��ح��دث 
الكرتونية لوكالة فران�س بر�س "زّود ممثلنا يف ق�شم 
خاطئة  مبعلومات  الزبونة  الأ���ش��ف  م��ع  احل��ج��وزات 
الهام�شرت  لها ا�شطحاب  اإنه من اجلائز  عرب قوله 

كحيوان دعم معنوي عرب �شبرييت ايرلينز".
"عمالءنا  ان  ايرلنيز  �شبرييت  امل�شوؤول يف  واأ�شاف 
قدموا لها عر�شاً وافقت عليه ويق�شي بحجز مقعد 
لها يف رحلة لحقة لتتمكن من اإيجاد حلول اأخرى 
عن  هريالد"  "ميامي  �شحيفة  ونقلت  للحيوان". 

ال�����ش��اب��ة ق��ول��ه��ا اإن��ه��ا تلقت ع��ر���ش��ا م��ن اأح���د عمالء 
���ش��رك��ة ال����ط����ريان يف امل���ط���ار ب���رم���ي ال��ه��ام�����ش��رت يف 
املراحي�س. وبعد عجزها عن ايجاد اأي حلول اأخرى، 

ر�شخت بيلني الديكو�شي لهذا املطلب.
وقالت الطالبة بح�شب ال�شحيفة لقد كان الهام�شرت 
املريع حماولة و�شعه يف  مرعوباً. كنت خائفة. من 
نفت  ايرلينز  �شبرييت  �شركة  اأن  غري  املراحي�س. 
ا�شتطاعتنا  ق��ائ��ل��ة يف  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  ق��اط��ع��اً  ن��ف��ي��اً 
التاأكيد باأن اأياً من عمالئنا مل يعر�س يف اأي حلظة 
اأو  املراحي�س  رم��ي ح��ي��وان يف  اإم��ك��ان  ال��زب��ون��ة  على 
قررت  زب��ون��ة  اأن  �شماع  للغاية  امل��ح��زن  م��ن  اإي��ذائ��ه. 

الق�شاء على حيوانها.
وتواجه �شركات الطريان ب�شكل متزايد حالت يريد 
معنوي  دعم  حيوانات  ا�شطحاب  اإطارها  يف  الكراب 
امل��ا���ش��ي، منعت  ال�شهر  اجل���وي. ويف  ال��رح��الت  على 
�شركة يونايتد ايرلينز راكباً من ا�شطحاب طاوو�س 
ن���ي���وارك ب�شاحية  اإح����دى رح��الت��ه��ا يف م��ط��ار  ع��ل��ى 
نيويورك، يف حادثة جرى تداولها على نطاق وا�شع 

عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.

بيال حديد ت�شتدعي ال�شرطة 
للقب�س على معجب

ا�شمه  يك�شف عن  القب�س على رجل مل  الأمريكية  نيويورك  ولي��ة  ال�شرطة يف  األقت 
باعتباره كما اأطلقت عليه و�شائل الإعالم معجب جمنون  ال�37 عاماً  يبلغ من العمر 
اأ�شول فل�شطينية  بيال حديد  وذلك بح�شب موقع  يطارد عار�شة الأزي��اء العاملية من 

."TMZ"
واأ�شاف املوقع اإىل اأن الرجل كان قد ن�شر �شورة عرب �شفحته اخلا�شة على اأحد مواقع 

التوا�شل الجتماعي من داخل �شقة حديد.
وقامت حديد با�شتدعاء ال�شرطة لإلقاء القب�س عليه وتفيد التقارير بح�شب ما ن�شرت 

�شحيفة ذا �شن الربيطانية اأنه كان يهدد اأ�شرتها.


