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حممد بن ز�يد وحاكما �أم �لقيوين ور�أ�س 
�خليمة يح�سرون �أفر�ح �ملهريي و�ل�سويدي

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
و  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �مل��ع��ا  ر����ش��د  ب��ن  �شعود 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان 
�شعيد  �أقامه  �لذي  �ل�شتقبال  �لعني حفل  ممثل �حلاكم يف منطقة 
عمري بن يو�شف �ملهريي يف ق�شر �لمار�ت باأبوظبي مبنا�شبة زفاف 
جنله عبد�هلل �إىل كرمية �شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي مدير 

عام ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.                          )�لتفا�شيل �س2(

حتت رعاية حممد بن زايد 
حامد بن ز�يد يكرم �لفائزين 
بجائزة �ل�سيخ خليفة لالمتياز

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. كرم �شمو �ل�شيخ حامد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شركات �لفائزة بجائزة �ل�شيخ خليفة لامتياز يف دورتها �ل� 16 

و�لتي بلغ عددها 33 هيئة و�شركة.
جاء ذلك خال �حلفل �لذي �أقامته غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
�شباح �م�س بح�شور عدد من كبار �مل�شوؤولني ووكاء �لدو�ئر و�شفر�ء 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة لدى �لدولة و�أع�شاء جمل�س �إد�رة غرفة 

جتارة و�شناعة �أبوظبي.                      )�لتفا�شيل �س3(
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�أطفال �لغوطة �ل�شرقية يدفعون ثمن غطر�شة �لقوة وتخاذل �ملجتمع �لدويل  

حممد بن ز�يد خال تقدميه و�جب �لعز�ء �ىل �أ�شرة �شهيد �لوطن علي خليفة ها�شل �مل�شماري   )و�م(

قدم واجب العزاء يف �سهيدي الوطن علي امل�سماري وعبدالرحمن الأحمد

حممد بن ز�يد: فخورون ب�سجاعة وت�سحيات 
�أبطال �لإمار�ت و�أ�سرهم من �أجل �لوطن

�نطالقا من توجيهات رئي�س �لدولة .. 
تد�سني »�سرح ز�يد �ملوؤ�س�س« 26 فرب�ير

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  من  �نطاقا 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�حتفاء ب� عام ز�يد .. حتتفل �لعا�شمة �أبوظبي 
ف��رب�ي��ر �جلاري   26 �مل��و�ف��ق  �لإث��ن��ني  ي��وم  �ملوؤ�ش�س  ز�ي���د  ���ش��رح  بتد�شني 
�آل نهيان طيب �هلل  �أن�شئ تخليد� لذكرى �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  و�لذي 
�لتد�شني  حفل  �ل��دول��ة  يف  �لرئي�شية  �لتلفزة  حم��ط��ات  و�شتنقل  ث���ر�ه«. 
ومي��ك��ن لأف����ر�د �جل��م��ه��ور متابعة �حل���دث ع��ل��ى �لإن���رن���ت ع��ن��د �ل�شاعة 
@ على  بال�شرح  �ملتعلقة  �لأخبار  �آخر  متابعة  ميكن  كما  م�شاء   9:30
به.                �خلا�شة  و�إن�شتغر�م  في�شبوك  �شفحة  على   FounderMemorial

•• الفجرية وراأ�س اخليمة-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�شهيد  يف  �لعز�ء  و�جب  -�م�س-  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لوطن علي خليفة ها�شل �مل�شماري �لذي ��شت�شهد �أثناء تاأديته و�جبه 
�لوطني مع �لقو�ت �مل�شاركة يف عملية �إعادة �لأمل باليمن �شمن قو�ت 

�لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
و�أعرب �شموه - خال زيارته جمل�س �لعز�ء يف �إمارة �لفجرية �م�س- 
عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته لو�لد وذوي �ل�شهيد .. د�عيا �هلل 

�ل�شديقني  م��ن��ازل  وينزله  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي 
و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر وي�شكنه ف�شيح جناته مع �إخو�نه �لذين �شبقوه يف 

نيل هذ� �ل�شرف �لعظيم ويلهم ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
�لإمار�ت  �أبطال  �أن   - و�إخ��و�ن��ه  �ل�شهيد  و�ل��د  لقائه  - خ��ال  �مل�شلحة 
�لذين �رتقو� �إىل بارئهم �شطرو� مو�قف عظيمة يف �ل�شجاعة و�لب�شالة 
وقفة  وقفت  �لتي  وباأ�شرهم  بهم  ونحن جميعا فخورون   .. و�لإق���د�م 
م�شرفة وعربت عن �عتز�زها باأبنائها �لأبطال �لذين قدمو� �أغلى ما 

ميلكون لأجل �لوطن و�حلق و�لو�جب.           )�لتفا�شيل �س2(

رو�سيا تناأى بنف�سها... وال�سليب الأحمر يتوقع الأ�سواأ يف الغوطة ال�سرقية

ق�سف دموي يح�سد مئات �ل�سحايا �ملدنيني 

اأنقرة تهدد املتحالفني مع الأ�سد 
دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن �ل��ق��و�ت 
للنظام تدخل عفرين �ملو�لية 

•• عوا�صم-وكاالت:

و���ش��ل��ت دف��ع��ة ج���دي���دة م���ن �لقو�ت 
�مل���و�ل���ي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة �إىل 
منطقة عفرين �لتي تتعر�س لعملية 
ع�شكرية تركية لطرد �لأكر�د منها، 
وفقا لوكالة �لأنباء �ل�شورية )�شانا(. 
جمموعات  بو�شول  )�شانا(  و�أف���ادت 
�إىل  �ل�شعبية  �ل���ق���و�ت  م��ن  ج��دي��دة 
مو�جهة  يف  �لأه����ايل  ل��دع��م  عفرين 

عدو�ن �لنظام �لركي �ملتو��شل.
مقاتلني  �أن  ح��ذرت من  تركيا  كانت 
دم�شق  ح���ك���وم���ة  م�����ع  م���ت���ح���ال���ف���ني 
�����ش����ي����و�ج����ه����ون ع������و�ق������ب خ���ط���رية 
ل��دخ��ول��ه��م ع��ف��ري��ن ل��دع��م وح����د�ت 

حماية �ل�شعب �لكردية.
�أم������ا �جل����ان����ب �ل���رو����ش���ي �ل������ذي د�ر 
بني  لو�شاطة  قيادته  ب�شاأن  �حلديث 
�أنقرة ودم�شق فقد دعا �إىل حمادثات 
وزير  وق��ال  �جلانبني.  بني  مبا�شرة 
حل  �ملمكن  من  �لرو�شي:  �خلارجية 
�ل�شورية  عفرين  منطقة  يف  �لأزم��ة 
ب���ني دم�شق  �مل��ب��ا���ش��ر  ع���رب �حل������و�ر 

و�أنقرة فهذ� هو �ل�شبيل �لوحيد.
�لركية  �لرئا�شة  ح��ذرت  ذل��ك،  �ىل 
بان �نقرة تعترب كل جمموعة تدعم 
�لكردية،  �ل�����ش��ع��ب  ح��م��اي��ة  وح�����د�ت 
عملية  �ل��رك��ي  �جلي�س  ي�شن  �ل��ت��ي 
يف  معقلها  م���ن  ل��ط��رده��ا  ع�����ش��ك��ري��ة 

عفرين، هدفا م�شروعا.
�لرئا�شة  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق�������ال 
�لقيام  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون  ه���ل  �ل���رك���ي���ة 
�و غد�؟  �ل��ي��وم  مب��ح��اول��ة م�����ش��اب��ه��ة 
هذ� ممكن. مت �تخاذ �حتياطات. كل 
دعم لوحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية 
م�شاف  نف�س  يف  ي��ق��دم��ه  م��ن  ي�شع 
ويجعله  �لره���اب���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ة  ه����ذه 

هدفا م�شروعا لنا.

حملة حوثية للخطف والتجنيد الإجباري باحلديدة

�لتحالف يحبط حماولة للملي�سيات لتهريب �سو�ريخ و�أ�سلحة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

نددت وز�رة �لإعام �لفل�شطينية، بت�شريحات �ل�شفري �لأمريكي لدى �إ�شر�ئيل 
ديفيد فريدمان، �لتي قال فيها �إن �مل�شتوطنني بال�شفة �لغربية �ملحتلة لن 
يرحلو� من منازلهم م�شتقبا. وقالت �لوز�رة يف بيان: نعترب تفوهات �ل�شفري 
�مل�شتوطنني يف �ل�شفة  باأن  �لأمريكي لدى دولة �لحتال ديفيد فريدمان، 
�آخر، خروًجا على �لأع��ر�ف �لدبلوما�شية.  �أي مكان  �إىل  �لغربية لن يرحلو� 
وتابعت : كرثة �لت�شريحات �لد�عمة للتطرف و�ل�شتعمار �لتي يطلقها �شفري 
�لوليات �ملتحدة فريدمان تطرح �لكثري من �لت�شاوؤلت �إن كانت ت�شريحاته 

�لإد�رة  لتو�شيح  بحاجة  وباتت  �لأمريكية  �خلارجية  �أم عن  نف�شه  تعرب عن 
�لأمريكية حول طبيعتها �لتوتريية لاأو�شاع«.

�لثاثاء، عن فريدمان  �شابق  نقلت يف وقت  �إ�شر�ئيلية  �إعام  و�شائل  وكانت 
قوله �إن �مل�شتوطنني �لإ�شر�ئيليني �شيظلون يف �ل�شفة، حمذر� من �أن حماولة 
�أن  �لعربية، ف�شا عن  �لدولة  �أهلية يف  �ن��دلع حرب  �إىل  �شتوؤدي  �إخائهم 

�شباطا يف �جلي�س قد ميتنعون عن تنفيذ �أو�مر �لإخاء.
ويف �شبتمرب 2017 �شرح �ل�شفري �لأمريكي باأن �إ�شر�ئيل ل حتتل �شوى 2 يف 
�ملئة من م�شاحة �ل�شفة، ما �أثار غ�شب �لفل�شطينيني �لذين �تهموه بالدفاع 

عن �شيا�شات �لحتال �لإ�شر�ئيلي و�شمه �أر��س حمتلة وجعلها �شرعية.

�لليبي  �جل��ي�����س  م��ن  قتلى 
ب��ه��ج��وم ج��ن��وب��ي �ل��ب��الد

•• طرابل�س-وكاالت:

قتل 3 جنود ليبيني، و�أ�شيب �ثنان، 
��شتهدف  �ن��ت��ح��اري  ي��ه��ج��وم  �م�����س، 
ب����و�ب����ة �أم���ن���ي���ة مب��ن��ط��ق��ة �جل���ف���رة، 
جنوبي �لباد. و�أعلن بيان للناطق 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي 
مت  �ل��ه��ج��وم  �أن  �ل��وط��ن��ي،  للجي�س 
ب�����ش��ي��ارة رب��اع��ي��ة �ل���دف���ع م���ن طر�ز 
�لو�قعة  �ل��ب��و�ب��ة  و����ش��ت��ه��دف  ج��ي��ب 
غربي مدينة َوّد�ن مبنطقة �جلفرة، 
م�شر�تة  م��دي��ن��ة  ع���ن  ت��ب��ع��د  �ل���ت���ي 

حو�يل 24 كلم.
�جلي�س  م��ن  وح����د�ت  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لوطني بد�أت يف يناير �ملا�شي عملية 
�لع�شابات  ل���ش��ت��ه��د�ف  ع�����ش��ك��ري��ة 

�لإجر�مية بجنوب �شرق �لباد.

•• عوا�صم-وكاالت:

ن���ف���ذت م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل���وث���ي �لإي����ر�ن����ي����ة ح��م��ل��ة خطف، 
�أبناء مديريات حمافظة �حلديدة  ��شتهدفت ع�شر�ت من 

غربي �ليمن، بهدف �إجبارهم على �لقتال يف �شفوفها.
و�لتجنيد  �خل��ط��ف  عمليات  �إن  حملية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
�ل��ف��ق��ي��ة و�لتحيتا  ب��ي��ت  ت��رك��زت يف م��دي��ري��ات  �لإج���ب���اري 
�ملختطفني  ه���ددت  �مل��ت��م��ردة  �مليلي�شيات  و�إن  و�ل��زي��دي��ة، 
�لقتال  �أو�م���ر  خمالفتهم  ح��ال  يف  �ل�شجون  يف  بو�شعهم 
بجانبها. و�أكدت �مل�شادر �أن �مليلي�شيات طلبت من �أفر�دها 
�ل�شماح  ع��دم  �ملحافظة،  خم��ارج  عند  �لتفتي�س  نقاط  يف 

بخروج �لفارين من د�خل �ملديريات �إىل �ملناطق �ملحررة.
وحتاول �لقو�ت �ل�شرعية �لتقدم من �ملناطق �لتي ت�شيطر 
�ملحافظة  باجتاه  �لأح��م��ر  �لبحر  �شاحل  جنوب  يف  عليها 
�شمال، وجنحت بالفعل يف ��شتعادة عدد من �لبلد�ت على 

طول �ل�شريط �ل�شاحلي.
�ليمن  �ل�شرعية يف  دعم  �شنت طائر�ت حتالف  ذل��ك،  �ىل 
�شل�شلة غار�ت خال �ل�شاعات �ملا�شية، على خمازن �أ�شلحة 

وثكنات ع�شكرية للميلي�شيات �لنقابية يف �شنعاء ومو�قع 
وجتمعات يف جبهات �شمال غرب حمافظة تعز خملفة قتلى 
ع�شكري.  عتاد  وت��دم��ري  �مليلي�شيات  �شفوف  يف  وج��رح��ى 
��شتهدفت  �ل��غ��ار�ت  �أن  �شنعاء  �أم��ن��ي��ة يف  م�����ش��ادر  و�أك����دت 
يف  تدريبياً  ومع�شكر�ً  �لنهدين،  جبل  يف  �أ�شلحة  خم��ازن 

منطقة عمد مبديرية �شنحان جنوب �لعا�شمة.
و�أف�������ش���ل �ل��ق�����ش��ف، ب��ح�����ش��ب �مل�������ش���ادر ن��ف�����ش��ه��ا، حماولة 
جبال  يف  خم��زن  من  و�أ�شلحة  �شو�ريخ  نقل  للميلي�شيات 

�لنهدين و�شقوط قتلى وجرحى.
�لعربي  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت   �أن  �مل�����ش��ادر  �أف����ادت  ت��ع��ز،  ويف 
����ش��ت��ه��دف��ت خ����ال ���ش��اع��ات �ل��ل��ي��ل ب���ع���دة غ������ار�ت مو�قع 
ومفرق  و�ل��ربح  موزعة  مناطق  يف  للملي�شيات  وحت��رك��ات 
�لو�زعية و�لعرف على خط حي�س �شمري �شمال غرب تعز.

و�أكد �شهود عيان �أن طائر�ت حتالف دعم �ل�شرعية تق�شف 
على مد�ر �ل�شاعة كل حتركات وتعزيز�ت �مليلي�شيات عرب 
خطوط �لإمد�د �لر�بطة بني �إب و�حلديدة، موؤديًة �شقوط 
ع�شر�ت �لقتلى من عنا�شر �مليلي�شيات قبل و�شولهم �إىل 

خطوط �ملو�جهات.

�ملغرب يفكك خلية �إرهابية تابعة ل�»د�ع�س«
•• الرباط-اأ ف ب:

�أعلنت �ل�شلطات �ملغربية، �م�س، تفكيك خلية �إرهابية من �شتة عنا�شر 
على �رتباط بتنظيم د�ع�س يف طنجة ب�شمال �ململكة.

�أن �مل�شتبه بهم �لذين تر�وح �أعمارهم  و�أفادت وز�رة �لد�خلية يف بيان 
بني 22 و42 عاما “على �شلة بال�شبكة �لإرهابية �ملو�لية ل� د�ع�س �لتي 
مت تفكيكها مطلع فرب�ير مبدينتي طنجة ومكنا�س و�لتي كانت تخطط 

لتنفيذ �عتد�ء�ت يف �ملغرب.
�أن �خللية يتزعمها معتقل �شابق يف ق�شية تتعلق  �إىل  �لبيان  �أ�شار  كما 
على  �عتد�ء�ت  يف  عنا�شرها  ت��ورط  �لتحقيقات  �أظهرت  وقد  بالإرهاب 

�أ�شخا�س با�شتعمال �أ�شلحة بي�شاء وع�شي و�قنعة.
لاأبحاث  �ملركزي  �ملكتب  �أجر�ها  �لتي  و�لتفتي�س  �لدهم  و�أدت عمليات 
بي�شاء  �أ�شلحة  على  �لعثور  �إىل  �لإره���اب(  مكافحة  )وح��دة  �لق�شائية 
عبارة عن �شو�طري و�شكاكني خمتلفة �لأحجام وع�شي و�شل�شلة حديدة 

و�شر�ويل ع�شكرية بالإ�شافة �إىل �أجهزة �إلكرونية، بح�شب �لبيان.
وبقي �ملغرب يف مناأى من هجمات تنظيم د�ع�س، علما بانه �شهد �شابقا 
 17( ومر�ك�س   )2003 يف  قتيا   33( �لبي�شاء  �ل��د�ر  يف  �ع��ت��د�ء�ت 

قتيا يف 2011(.

•• عوا�صم-وكاالت:

�أوقع  �ل��ذي  �ل�شرقية  �لغوطة  على  �لق�شف  رو�شيا يف  �شلوع  �لكرملني  نفى 
�لأحد، يف �آخر معاقل �ملعار�شة �مل�شلحة يف ريف دم�شق. منذ  قتيا   250

و�عترب �لناطق با�شم �لكرملني دميري بي�شكوف �أنها �تهامات ل �أ�شا�س لها 
بعدما �تهمت �خلارجية �لأمريكية، رو�شيا باأنها م�شوؤولة عن هذه �لهجمات 
�ملهولة  و�حل�شيلة  �ل�شرقية  �لغوطة  يف  �لرهيب  �لإن�����ش��اين  �لو�شع  وع��ن 

للقتلى يف �شفوف �ملدنيني.
بنقل  �ل�شماح  �لأرب��ع��اء،  �م�س  �لأح��م��ر،  لل�شليب  �ل��دول��ي��ة  �للجنة  وطلبت 
�مل�شاعد�ت �إىل �لغوطة �ل�شرقية ب�شوريا خا�شة للم�شابني يف حالة خطرية 
�لذين يحتاجون للعاج يف �جليب �خلا�شع ل�شيطرة �ملعار�شة و�لقريب من 

دم�شق وتوقعت �للجنة �لدولية حدوث �لأ�شو�أ يف ظل �لق�شف �ملتو��شل.
�لأحمر:  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت يولند� جاكيمي، 
ندعو كل من يقاتلون �إىل �شبط �لنف�س و�حر�م �لقو�نني �لإن�شانية �لدولية 
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عند ��شتخد�م �أ�شلحتهم. ونتوقع �أن يزد�د �لو�شع �شوء�.
لقو�ت  ج��ر�ء ق�شف جوي  �لأرب��ع��اء،  �أطفال،  بينهم ثاثة  24 مدنياً  وُقتل 
�لقتلى  عدد  ليقارب  دم�شق،  قرب  �ملحا�شرة  �ل�شرقية  �لغوطة  على  �لنظام 
منذ بدء �لت�شعيد على �ملنطقة 300 قتيل، وفق ما �أح�شى �ملر�شد �ل�شوري 

حلقوق �لإن�شان.
�لثاثاء،  م�شاء  غوتريي�س،  �نطونيو  �ملتحدة  ل��اأمم  �لعام  �لأم��ني  و�أع��رب 
حيث  �شوريا،  يف  �ل�شرقية  �لغوطة  يف  �لعنف  ت�شاعد  من  �لعميق  قلقه  عن 
و��شلت قو�ت �لنظام �ل�شوري ق�شفها �لكثيف على منطقة �لغوطة �ل�شرقية 
�ملحا�شرة قرب دم�شق، ما ت�شبب مبقتل 106 مدنيني على �لأقل �لثاثاء يف 
ح�شيلة دموية جديدة، يف حني نددت �لأمم �ملتحدة بتعر�س 6 م�شت�شفيات 
للق�شف يف �ملنطقة يف غ�شون 48 �شاعة. وح�س غوتريي�س جميع �لأطر�ف 
على �لتز�م �ملبادئ �لأ�شا�شية للقانون �لإن�شاين، مبا يف ذلك حماية �ملدنيني.

�شاعة   48 �ل�شرقية يف  �لغوطة  250 �شخ�شاً يف ق�شف على منطقة  وُقتل 
منذ ليل �لأحد، وفق ما �أعلن �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان �لثاثاء.

�ل�سفري �لأمريكي: �مل�ستوطنون لن يرحلو� من منازلهم بال�سفة!

)�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
�نطالقا من توجيهات رئي�س �لدولة .. تد�سني »�سرح ز�يد �ملوؤ�س�س« 26 فرب�ير

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �نطاقا من توجيهات �شاحب 
ز�يد«  »ع��ام  ب�  و�حتفاء  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�ملوؤ�ش�س«  ز�ي��د  »���ش��رح  بتد�شني  �أبوظبي  �لعا�شمة  حتتفل   ..
�أن�شئ تخليد�  26 فرب�ير �جلاري و�لذي  يوم �لإثنني �ملو�فق 

لذكرى �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه«.
�لتد�شني  �لتلفزة �لرئي�شية يف �لدولة حفل  و�شتنقل حمطات 
�لإن��رن��ت عند  �حل��دث على  متابعة  لأف���ر�د �جلمهور  وميكن 
�ملتعلقة  �لأخبار  �آخر  9:30 م�شاء كما ميكن متابعة  �ل�شاعة 
�شفحة  على   FounderMemorial@ على  بال�شرح 

في�شبوك و�ن�شتغر�م �خلا�شة به.
عن  �لك�شف  خ��ال  من  �ملوؤ�ش�س«  ز�ي��د  »�شرح  تد�شني  و�شيتم 
مع  تز�منا  ي��اأت��ي  و�ل���ذي  �ل�شرح  يتو�شط  �ل��ذي  �لفني  �لعمل 
مرور 100 عام على مياد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
تخليد�  �لتذكاري  �ل�شرح  ه��ذ�  وياأتي  �هلل«.  »رحمه  نهيان  �آل 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ل��وط��ن  ب��اين  ل��ذك��رى 
وروؤية  �شامية  مبادئ  من  قدمه  وم��ا  ث��ر�ه«  �هلل  »طيب  نهيان 
على  �لعظيمة  و�إجن���از�ت���ه  �لنبيلة  لقيمه  وت��ر���ش��ي��خ��ا  ث��اق��ب��ة 

م�شتوى �لدولة و�ملنطقة و�لعامل �أجمع.
�أب��و�ب��ه �أم���ام �جل��م��ه��ور يف ربيع  وم��ن �مل��ق��رر �أن يفتح �ل�����ش��رح 
�لأب  م��ع  �ل�شخ�شية  �لتجارب  م��ن  ع��دد�  و�شيقدم   2018

�ملوؤ�ش�س تتيح لهم �لتعرف عن كثب على حياة �لقائد �لإن�شان 
و�إرثه وقيمه �لنبيلة.

ويحتفي �ل�شرح بالأثر �مللهم و�لإرث �خلالد لل�شيخ ز�يد �لذي 
نحو  �لقادمة  �لأج��ي��ال  وتر�شد  �لأم��ة  درب  تنري  منارة  ي�شكل 
�لتطور و�لزدهار. ويحت�شن »�شرح ز�يد �ملوؤ�ش�س« عما فنيا 
بارز� ويقع عند تقاطع �ل�شارعني �لأول و�لثاين على كورني�س 
3.3 هكتار  �أبوظبي وميتد على م�شاحة  �لإمار�تية  �لعا�شمة 
ويقدم وجهة جلميع �أفر�د �ملجتمع �لإمار�تي للتفكري و�لتاأمل 
يف روؤية �ل�شيخ ز�يد و�لقيم �لتي زرعها يف �لأمة وتتيح �لفر�شة 
�أمام �جلمهور من جميع �أنحاء �لعامل للتعرف على �ملغفور له 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان �لقائد و�لإن�شان.

ختام فعاليات معر�س »�لبتكار يبد�أ بك« باأم �لقيوين 
•• اأم القيوين-وام:

�ختتمت جلنة �أم �لقيوين لابتكار معر�س »�لبتكار يبد�أ بك« �لذي مت تنظيمه �شمن فعاليات �شهر 
�لبتكار بقاعة �ل�شيخ خليفة لاأفر�ح و�ملنا�شبات و�لذي ت�شمن عدد� من �ملبادر�ت و�مل�شاريع �لتي تعزز 
�لبتكار وجتعله و�شيلة فعالة للتغلب على �لتحديات �ليومية على �شعيد �لعمل �ملوؤ�ش�شي و�لإد�ري 
وحياة �لأفر�د �ليومية. و�شهد �ملعر�س �لذي �شاركت فيه 35 جهة عر�شت 55 م�شروعا �بتكاريا يف 

جمالت منوعه على مد�ر �ليومني �ملا�شيني �إقبال كبري� من �مل�شاركني و�لزو�ر.
و�أكد �شلطان ر��شد �ل�شام�شي رئي�س جلنة �أم �لقيوين لابتكار �أن �ملعر�س كان له �أثر فاعل يف تو�شيع 
لعر�س  �ملجتمع  و�أف���ر�د  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  من�شة  ك��ان  حيث  بالبتكار  �ملجتمعي  �لوعي  د�ئ��رة 
�هم �بتكار�تها. وقال �إن �مل�شاركات هذ� �لعام ز�دت بن�شبة 30 يف �ملائة عن �لعام �ملا�شي حيث �شملت 

تطبيقات وم�شاريع �بتكارية �عتمدت على �لذكاء �ل�شطناعي.

قدم واجب العزاء يف �سهيدي الوطن علي امل�سماري وعبدالرحمن الأحمد

حممد بن ز�يد: فخورون بت�سحيات �أبطال �لمار�ت و�أ�سرهم من �أجل �لوطن

حممد بن ز�يد وحاكما �أم �لقيوين ور�أ�س �خليمة يح�سرون �أفر�ح �ملهريي و�ل�سويدي
•• اأبوظبي-وام:

نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعا ع�شو  �ل�شمو  �مل�شلحة و �شاحب  �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�شعود بن �شقر  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  و  ر�أ���س �خليمة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة و �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لعني حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �شعيد عمري بن يو�شف �ملهريي يف ق�شر �لمار�ت 
باأبوظبي مبنا�شبة زفاف جنله عبد�هلل �إىل كرمية �شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي 
مدير عام ديو�ن ويل عهد �أبوظبي. كما ح�شر حفل �ل�شتقبال .. �شمو �ل�شيخ نهيان 
�آل نهيان لاأعمال  �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان  �آل نهيان رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية  �خلريية 
ديو�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من �ل�شيوخ  �لدويل ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 

و�لوزر�ء و�مل�شوؤولني، وجمع من �ملدعوين و�أقارب و�أهل �لعرو�شني.
تخللت �حلفل عرو�س من �لفنون �ل�شعبية و�لأهازيج و�للوحات �لر�ثية. 

وقفة  وق����ف����ت  �ل����ت����ي  وب����اأ�����ش����ره����م 
�عتز�زها  ع���ن  وع�����ربت  م�����ش��رف��ة 
ب��اأب��ن��ائ��ه��ا �لأب���ط���ال �ل��ذي��ن قدمو� 
�أغ���ل���ى م���ا مي��ل��ك��ون لأج����ل �لوطن 

�ل�����ش��م��و ويل عهد  و�أك�����د ���ش��اح��ب 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�مل�����ش��ل��ح��ة - خ���ال لقائه  ل��ل��ق��و�ت 
�أن   - و�إخ������و�ن������ه  �ل�����ش��ه��ي��د  و�ل������د 

عنه  و�ل��دف��اع  وحمايته  مكت�شباته 
لتبقى ر�يته عالية خفاقة.

ك��م��ا ق���دم ���ش��م��وه و�ج���ب �ل��ع��ز�ء يف 
عبد�لكرمي  عبد�لرحمن  �ل�شهيد 

�إخو�نه  مع  جناته  ف�شيح  وي�شكنه 
�ل�شرف  �لذين �شبقوه يف نيل هذ� 
�ل�شرب  ذوي�������ه  وي���ل���ه���م  �ل���ع���ظ���ي���م 

و�ل�شلو�ن.

و�حلق و�لو�جب«. وقال �شموه » �إن 
�لقيم �لتي ير�شخها �أبناء �لإمار�ت 
و�لبذل  و�ل����ف����د�ء  �ل��ت�����ش��ح��ي��ة  يف 
ه��ي ���ش��م��ام �أم����ان ل��ل��وط��ن و�شون 

»�أبطال �لإمار�ت �لذين �رتقو� �إىل 
ب��ارئ��ه��م ���ش��ط��رو� م��و�ق��ف عظيمة 
و�لإق����د�م  و�لب�شالة  �ل�شجاعة  يف 
ف���خ���ورون بهم  ون���ح���ن ج��م��ي��ع��ا   ..

•• الفجرية وراأ�س اخليمة-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
يف  �لعز�ء  و�ج��ب  -�م�س-  �مل�شلحة 
ها�شل  خليفة  علي  �ل��وط��ن  �شهيد 
�أثناء  ����ش��ت�����ش��ه��د  �ل����ذي  �مل�����ش��م��اري 
�لقو�ت  مع  �لوطني  و�جبه  تاأديته 
�لأمل«  »�إع���ادة  عملية  يف  �مل�شاركة 
�لتحالف  ق�����و�ت  ���ش��م��ن  ب��ال��ي��م��ن 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��رب��ي 

�ل�شعودية �ل�شقيقة.
زيارته  خ����ال   - ���ش��م��وه  و�أع�������رب 
�لفجرية  �إم���ارة  �ل��ع��ز�ء يف  جمل�س 
�م�س- عن خال�س تعازيه و�شادق 
 .. �ل�شهيد  وذوي  ل��و�ل��د  مو��شاته 
د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده 
منازل  وي���ن���زل���ه  رح���م���ت���ه  ب���و�����ش���ع 
�ل�����ش��دي��ق��ني و�ل�����ش��ه��د�ء و�لأب�����ر�ر 

و�فته  ق����د  ك�����ان  �ل������ذي  �لأح�����م�����د 
مفاجئة  قلبية  �أزم��ة  نتيجة  �ملنية 
�لتمارين  �أح��د  يف  م�شاركته  �أث��ن��اء 
�لع�شكرية د�خل �لدولة يف نوفمرب 
�مل���ا����ش���ي. و�أع��������رب ����ش���م���وه خال 
زي��ارت��ه م��ن��زل �ل��ع��ائ��ل��ة - �م�����س يف 
ب���ر�أ����س �خليمة  �ل��ظ��ي��ت  م��ن��ط��ق��ة 
- ع����ن خ���ال�������س ت���ع���ازي���ه و����ش���ادق 
د�عيا   .. �ل�شهيد  لأ���ش��رة  مو��شاته 
يتغمده  �أن  �ل���ق���دي���ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل 
منازل  وي���ن���زل���ه  رح���م���ت���ه  ب���و�����ش���ع 
�ل�����ش��دي��ق��ني و�ل�����ش��ه��د�ء و�لأب�����ر�ر 
ذويه  ويلهم  ف�شيح جناته  وي�شكنه 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.
بن  خليفة  �ل�شيخ   .. �شموه  ر�ف���ق 
م��دي��ر مكتب  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون 
ويل  بديو�ن  �ل�شهد�ء  �أ�شر  �شوؤون 
�أب���وظ���ب���ي و����ش���ع���ادة حممد  ع���ه���د 
دي��و�ن ويل  مبارك �ملزروعي وكيل 

عهد �أبوظبي.

�لأر�سيف �لوطني يختتم دورة تدريبية يف مهار�ت �لعر�س و�لإلقاء
•• دبي-الفجر:

دورة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �لأر�شيف  �ختتم 
تدريبية ملوظفيه يف “مهار�ت �لعر�س و�لإلقاء”، وقد مت تنظيمها 
�مل�شاركني وم��ه��ار�ت��ه��م يف  �مل��ع��رف��ة وت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت  ب��ه��دف ن�شر 
�لإلقاء و�لتاأثري، وتفعيل �لإمياء�ت و�لتدريب على نرب�ت �ل�شوت 
مزيد�ً  �ل���دورة  ه��ذه  ولق��ت  �ملطلوبة.  �لر�شالة  تو�شيل  �أج��ل  من 
من �لهتمام لدى �ملوظفني ملا لها من �أهمية يف تطوير مهار�ت 
�مل�شاركني وتنميتها، و�إمكانية �طاعهم على �أف�شل �ملمار�شات يف 
جمالت ومو��شيع متعددة تخدم �لأهد�ف �ملن�شودة، وحت�شني �أد�ء 

�لتي يقدمها  �لب�شرية مبا ينعك�س على نوعية �خلدمات  �لكو�در 
�لأر�شيف �لوطني.   تناولت �لدورة �لتدريبية -�لتي حا�شر فيها 
خ��ب��ري �ل��ب��ح��وث و�مل��ح��ا���ش��ر يف �لأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي ع��ب��د �للطيف 
�ل�شيادي - مفهوم �لعر�س و�لإلقاء و�أهد�فه، و�شفات �لقائم به 
وو�جباته، ومدى �إمكانية تنمية قدر�ت �لإقناع و�لتاأثري، وتقنيات 
طر�ئق  على:  �ل�شوء  و�شلطت  �للفظية،  و�لطاقة  �جل�شد،  لغة 
�لتغلب على رهاب �لتحّدث �أمام �لآخرين، وفنون �إد�رة �لوقت، وبّث 
�حلما�س يف نفو�س �حل�شور و�ل�شيطرة �لإيجابية عليهم. وبينت 
وتعزيز  �لفّعال،  �لت�شال  مهار�ت  �لفرد  �كت�شاب  ��شر�تيجيات 
�لتي  و�لإلقاء”  �لعر�س  “مهار�ت  دورة  متيزت  بالنف�س.  �لثقة 

�لنظري  �جلانبني:  ت�شافر  على  �لوطني  �لأر�شيف  مبقر  �أقيمت 
�لتي  و�ملهار�ت  �ملعلومات  وتثبيت  تعزيز  بهدف  فيها،  و�لتطبيقي 
حفلت بها، و�لتي من �شاأنها �لتغلب على جميع معوقات �لت�شال 
�لأر�شيف  برنامج م�شروع  �ل��دورة يف  وتاأتي هذه  �مل�شاركني.  لدى 
�لوطني “�شركاء يف �ملعرفة” �لذي يعمل على مّد ج�شور �ملعرفة 
وتبادل �خلرب�ت بني �ملوظفني، وهو م�شروع ��شر�تيجي يحر�س 
ع��ل��ى �لك��ت��ف��اء �ل���ذ�ت���ي يف جم���ال �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل، وينّفذه 
ويت�شمن  و�مل��ه��ار�ت،  �خل��رب�ت  ذوي  من  �ملتخ�ش�شون  �ملوظفون 
�لتدريبية يف مو��شيع  و�ل��دور�ت  بالور�س  ثرياً  برناجماً  �مل�شروع 

متعددة تتعلق مبهام �لأر�شيف �لوطني وم�شار�ت �لعمل فيه.
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اأخبـار الإمـارات
م�سرية بيئية على كورني�س �أبوظبي �سمن حملة  بيئة بال نفايات 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي وحملة تنظيف  بيئية على كورني�س  نظمت �شركة بروج م�شرية 
 “ نفايات  ب��ا  بيئة   “ �ل�شنوية  حملتها  �إط���ار  يف  �لروي�س  يف  لل�شو�طئ 
طلبة  م��ن   1700 م��ن  �أك��رث  م�شاركة  �شهدت  و�ل��ت��ي  �ل�شاد�شة  بدورتها 

�ملد�ر�س وموظفي �ل�شركة يف �أبوظبي.
للبروكيماويات  �خلليجي  �لحت��اد  من  مب��ب��ادرة  �حلملة  تنظيم  وي��اأت��ي 
ومنهم  �ل�شر�تيجيني  ب��روج  �شركاء  م��ن  وب��دع��م  جيبكا  و�لكيماويات 
�لتعليم و�ملعرفة يف  �أبوظبي ود�ئ��رة  �لنفايات-  �إد�رة  �شركة تدوير مركز 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �هلل  عبد  عمر  �أحمد  وقال  �أبوظبي.  وبلدية  �أبوظبي 
ل� “بروج “ �إن “ �مل�شرية تاأتي يف �إطار حماية �لبيئة وحث �أفر�د �ملجتمع 

�ملنا�شبة يف �لتخل�س من  �لو�شائل  �لقيام بو�جبهم من خال تبني  على 
�شهدت  �لتي  �ملهمة  �ملجتمعية  �حلملة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لنفايات”. 
م�شاركة قوية من فئة �ل�شباب تاأتي بهدف تر�شيخ نهج بيئي عملي يعتمد 
مل�شكلة  �حللول  �أف�شل  كاأحد  �لنفايات  تدوير  و�إع���ادة  وف�شل  جمع  على 
رمي �لنفايات �لع�شو�ئي ليتم ذلك بطريقة م�شتد�مة وم�شوؤولة.. م�شدد� 
على �للتز�م بتعزيز �لقت�شاد �لد�ئري للبا�شتيك وت�شجيع فكرة �إعادة 
�أهد�ف  ��شتخد�م و�إعادة تدوير �لنفايات �لبا�شتيكية كجزء رئي�شي من 
هذ�  عليها  يرتكز  �لتي  �ملوؤ�ش�شية  و�لقيم  �ل�شتد�مة  لتحقيق  �شركتنا 
يف  بالإنابة  �لعام  �ملدير  �لكعبي  �شامل  �لدكتور  وق��ال  �ل�شناعي.  �لقطاع 
�ل�شركة ت�شعى جاهدة  �إن  – �أبوظبي  �لنفايات  �إد�رة  �شركة تدوير مركز 
لتقدمي �لدعم و�مل�شاركة يف جميع �لفعاليات و�حلمات �لتي تهدف �إىل 

تثقيف �ملجتمعات �ملحلية للحفاظ على �لبيئة.. فيما ت�شعى حملة “بيئة 
��شتخد�مها  و�إع���ادة  �لنفايات  ف�شل  باأهمية  �لوعي  لزيادة  نفايات”  با 
�ملمار�شات  لتنفيذ  �ملجتمع  �أف���ر�د  وت�شجيع  �لعام  �ملظهر  على  و�حل��ف��اظ 
تدوير  �شركة  �أه��د�ف  وياأتي ذلك متا�شيا مع  �لنفايات.  �إد�رة  �لفعالة يف 

لتعزيز جمتمع و�ع يحول �لنفايات �إىل مو�رد �قت�شادية.
�إىل ذلك .. قالت ميثاء �ملرع�شي م�شت�شار �مل�شوؤولية �لجتماعية �ملوؤ�ش�شية 
يف بروج �إن غر�س �ملفاهيم �لبيئية �ملتعلقة باإعادة ��شتخد�م و�إعادة تدوير 
�لنفايات يف نفو�س �أفر�د �ملجتمع �ملحلي وخا�شة طلبة �ملد�ر�س من �شاأنه 
�لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  ح��ول  بيئية  ثقافة  خلق  يف  كبري  ب�شكل  �مل�شاهمة 
يف  �لنفايات  �إد�رة  يخ�س  فيما  بها  و�لتقيد  �تباعها  �ملجتمع  على  يجب 

�شبيل حماية بيئتهم من �لتلوث و�ملحافظة عليها نظيفة و�شحية.

بالإنابة  �لتنفيذي  للرئي�س  �لأول  �لنائب  �لعتيق  عبد�لرحمن  و�أع���رب 
�أع��د�د كبرية من  مل�شاركة  �شعادته  بروج عن  �شركة  �ملوؤ�ش�شية يف  لل�شوؤون 
تعلمو� خال  �لطلبة  �ن  �ىل  �لبيئية.. م�شري�  �مل�شرية  �ملد�ر�س يف  طلبة 
�لبا�شتيك  �شناعة  ح��ول  مهمة  حقائق  �لفعالية  ه��ذه  يف  م�شاركتهم 
وتطبيقاته �ملختلفة ومدى �لعتماد عليه يف �حلياة �ليومية. وك�شف عن 
�لهندية بعد غد يف  عزم بروج تنظيم حملة م�شابهة يف مدينة مومباي 
ظل �لنت�شار �لذي حققته حملة “بيئة با نفايات” .. كما �شيتم �إطاق 
حمات �أخرى يف �آ�شيا خال �ل�شهور �ملقبلة. ويف �لروي�س.. �شارك موظفو 
بروج و�أدنوك عدد� كبري� من طلبة �ملد�ر�س يف تنظيف �شاطئ �شويهات يف 
�ملتعاملون معها حملة  و�ملقاولون  بروج  نفذ موظفو  �لظنة.. فيما  جبل 

تنظيف �أخرى للمر�فق �لإنتاجية و�ل�شكنية �لتابعة لكا �لطرفني.

حامد بن ز�يد يكرم �لفائزين بجائزة �ل�سيخ خليفة لالمتياز
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�آل  �ل�شيخ حامد بن ز�يد  .. كرم �شمو  �مل�شلحة  �لقائد �لأعلى للقو�ت  نائب 
نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لفائزة 
بجائزة �ل�شيخ خليفة لامتياز يف دورتها �ل� 16 و�لتي بلغ عددها 33 هيئة 
و�شركة. جاء ذلك خال �حلفل �لذي �أقامته غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
�شباح �م�س بح�شور عدد من كبار �مل�شوؤولني ووكاء �لدو�ئر و�شفر�ء �لدول 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة لدى �لدولة و�أع�شاء جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 

�أبوظبي.
يف  للجائزة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لفهيم  �جلليل  عبد  �شعيد  �شعادة  وتوجه 
�إىل  و�لم��ت��ن��ان  �لتقدير  و�أع��م��ق  �ل�شكر  �آي���ات  باأ�شمى  �حلفل  خ��ال  كلمته 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة » حفظه �هلل 
» لدعمه �لد�ئم و�لكبري لهذه �جلائزة وهي حتمل ��شم �شموه تاجا يتاألأ 

�شرفا وجمد� على ر�أ�شها.
بخطى  وتخطو  مت�شارعة  تغري�ت  ت�شهد  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إن  �شعادته  وق��ال 
و�لدولية  �لإقليمية  �لقو�ئم  نت�شدر  دوما  �أنف�شنا  �لأم��ام وجند  و�ثقة نحو 

يف �لتناف�شية يف �لتنمية �لب�شرية �إميانا منا باأن �لدول و�ملجتمعات �ملتميزة 
قو�مها �إن�شان متميز معرفة ومهارة و�شلوكا.

و�أو�شح �شعادته �أن برنامج جائزة �ل�شيخ خليفة لامتياز ركز على �مل�شاهمة 
للنهو�س  �ملطلوبة  و�مل��ه��ار�ت  �ملعارف  وتوفري  �لب�شرية  �لتنمية  يف  �لفاعلة 
من  �شو�ء  حد  على  و�ملقيم  �ملو�طن  وموؤ�ش�شاتنا  بدولتنا  �لعامل  بالإن�شان 
خال �ل�شر�كات �لدولية �ملعتمدة �لتي �أقامتها �جلائزة من �جلهات �لدولية 
لإد�رة  �لأوروب��ي��ة  �ملوؤ�ش�شة  ومنها  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ومفاهيم  لنماذج  �ملالكة 
�إ�شافة  للجودة  �لأمريكية  و�جلمعية  للجودة  �لربيطانية  و�لهيئة  �جل��ودة 
ذ�ت  �جل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لتميز  ل��ل��ج��ودة  �لآ�شيوبا�شيفيكية  للمنظمة 

�ل�شلة.
و�أ�شاف �أن �لدورة �ل� 16 جلائزة �ل�شيخ خليفة لامتياز �شهدت تطور� نوعيا 
يف  �لكبرية  و�لطفر�ت  فيها  ��شتخدمت  �لتي  �حلديثة  �لتقنيات  ناحية  من 
�أعد�د �مل�شاركني و�ملقيمني على حد �شو�ء فقد متت �أعمال �لتقييم و�لتحكيم 
و�إد�رة �لوثائق بني �إد�رة �جلائزة من جهة وجميع �ملعنيني من جهة �أخرى 
�لتي  �لرقمي  �لتحول  متطلبات  م��ع  يتو�فق  ومب��ا  متكاملة  ذكية  ب�شورة 

و�شعت �للجنة �لعليا للجائزة �ل�شر�تيجية لها منذ �لعام �ملا�شي.
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لتحول �أ�شاد به �خلرب�ء �لأجانب من �أع�شاء �لهيئة �لعليا 

�لنوعي �لذي حققته �جلائزة  �إعجابهم مبدى �لتطور  �أبدو�  للتحكيم وقد 
خال دور�تها �ل�شت ع�شرة �ملا�شية.

�زدي���اد م�شطرد بحيث و�شل  ت��ز�ل يف حالة  �مل�شاركني ل  �أع���د�د  ب��اأن  و�أف���اد 
عدد �مل�شاركني �إىل ما جتاوز �ملائة �شركة وموؤ�ش�شة من �إمارة �أبوظبي ودولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �إ�شافة للم�شاركني من دول جمل�س �لتعاون.
ل��ل��م�����ش��ارك��ني غ��ط��ت ك��اف��ة �لقطاعات  �ل��ك��ب��رية  �إن �لأع�����د�د  ���ش��ع��ادت��ه  وق����ال 
و�لتجاري  و�خلدمي  �ل�شناعي  �لقطاع  مثل  �لهامة  �حليوية  �لقت�شادية 
و�لغاز  و�لنفط  و�لإن�شائي  و�لتعليمي  و�ل�شحي  و�ل�شياحي  و�ملهني  و�مل��ايل 

و�شبه �حلكومي �إ�شافة للقطاع �لتطوعي.
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ب��ه يف  يحتذى  �أ�شبحت من��وذج��ا  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  و�أك���د 
�لإمار�تي  �لتميز �حلكومي  �لر�بع من منظومة  �إطاق �جليل  بعد  خا�شة 
�لعاملية  �لنماذج  بذلك  متخطية  �مل�شتحق  �ل���دويل  �لع���ر�ف  نالت  و�ل��ت��ي 
�أنظمة  تطوير  على  للجائزة حاليا  �لفنية  �لفرق  وتعكف  و�أوروبيا  �أمريكيا 
ومعايري �جلائزة مبا يتاءم ومتطلبات �جليل �لر�بع من جهة وما ي�شمن 

كذلك �لإيفاء مبتطلبات �لقطاع �خلا�س �لتنموية و�لتطويرية.
من جانبه .. �أعرب �شعادة حممد ثاين مر�شد �لرميثي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ل�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  �أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 

�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
16 للجائزة و�إىل  �ل�  للقو�ت �مل�شلحة على رعايته للحفل �خلتامي للدورة 
�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي حل�شوره 
و�لعمل  �لأد�ء  بتطوير  �لر�شيدة  قيادتنا  �هتمام  م��دى  يعك�س  م��ا  �ل��ك��رمي 
ونوعية �خلدمات �ملقدمة من قبل �شركات وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س ودعم 
�لدور �لذي يقوم به يف عملية �لتنمية �مل�شتد�مة يف دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
وقال �شعادته يف ت�شريحات �شحفية �إن �لغرفة تنظم هذ� �حلدث �لكبري هذ� 
�لعام �إميانا منها باأهمية �لدور �لذي تلعبه جائزة �ل�شيخ خليفة لامتياز يف 
ن�شر ثقافة �جلودة و�لمتياز يف كافة ربوع �لباد و�لأثر �لإيجابي �لذي ظلت 
حتدثه �جلائزة لتنمية وتطوير �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي جلميع �ملن�شاآت �مل�شاركة يف 

فعاليات وبر�مج �لدور�ت �ملختلفة للجائزة خال �لأعو�م �ملا�شية.
�لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  لكافة  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  �شعادته  و�أع��رب 
موؤكد�  لامتياز  خليفة  �ل�شيخ  جلائزة  ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  يف  �شاركت 
وحت�شني  �لأد�ء  وتطوير  �لعمل  م�شرية  دف��ع  يف  �شت�شاهم  �مل�شاركة  ه��ذه  �أن 
�إمارة  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  �شركات  قبل  م��ن  �ملقدمة  �خل��دم��ات 

�أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي �سفر�ء �لدولة وروؤ�ساء بعثاتها �لتمثيلية يف �خلارج
•• اأبوظبي-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�شفر�ء  �م�����س  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
�لتمثيلية  بعثاتها  وروؤ�شاء  �لدولة 

يف �خلارج.
�لثاين  �مللتقى  �إط���ار  ج��اء ذل��ك يف 
�لبعثات  وروؤ����ش���اء  لل�شفر�ء  ع�شر 
�لتمثيلية للدولة يف �خلارج و�لذي 
يعقد بديو�ن عام �لوز�رة باأبوظبي 

وي�شتمر حتى يوم غد.
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أع����رب 
ز�يد �آل نهيان عن �شكره وتقديره 
مل�شاهماتهم  �ل����دول����ة  ل�������ش���ف���ر�ء 
وجل���ه���وده���م ودوره������م �ل��ك��ب��ري يف 
م�شاحلها  وتعزيز  �لدولة  متثيل 
ودف���������ع ج�����ه�����ود �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 

�لإمار�تية بوجه عام.
ع�شر  �ل����ث����اين  �مل���ل���ت���ق���ى  وو�������ش�����ل 

متحدثني  للملتقى  �لثالث  �ليوم 
رئ��ي�����ش��ي��ني ه���م م��ع��ايل زك����ي �أن����ور 
ن�����ش��ي��ب��ة وزي������ر دول������ة �ل������ذي قدم 
جو�نب  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  �إ������ش�����اء�ت 
دولة  يف  �لثقافية  �لدبلوما�شية 
�لإمار�ت و�شعادة عمر �شيف غبا�س 
�جلمهورية  ل���دى  �ل��دول��ة  �شفري 
�لفرن�شية و�شعادة علي عبيد علي 
�ل���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
جمهورية �ل�شني �ل�شعبية و�شعادة 
�شيف �لزعابي �شفري �لدولة لدى 
و�شعادة  �لإي���ر�ن���ي���ة  �جل��م��ه��وري��ة 
�لدولة  �ملرر �شفري  خليفة �شاهني 
لدى �جلمهورية �لركية و�شعادة 
�ل�شويدي  بو�شهاب  عي�شى  حممد 
�شفري �لدولة لدى مملكة بلجيكا 
�لهام  �أح����م����د  �ل�����ش��ف��ري  و����ش���ع���ادة 
�ل����وز�رة �مل�شاعد  �ل��ظ��اه��ري وك��ي��ل 
�أحمد  و�شعادة  �لقن�شلية  لل�شوؤون 
غرب  �إد�رة  مدير  �لهاملي  �حل��اي 

و�لأحد�ث  �لتطور�ت  من  �شل�شلة 
�ل����دول����ي����ة و�لإق���ل���ي���م���ي���ة ور����ش���د 
بالإ�شافة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  ت���اأث���ري�ت���ه���ا 
و�لفر�س  �لق�شايا  م��ن  ع��دد  �إىل 

�لبعثات  وروؤ��������ش�������اء  ل���ل�������ش���ف���ر�ء 
�ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���دول���ة يف �خل�����ارج 
جل�شاته مب�شاركة عدد من �لوزر�ء 
�ل��ذي��ن بحثو�  �مل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 

ب�شيا�شات  تتعلق  �لتي  و�لتحديات 
يف  �ملختلفة  وت��وج��ه��ات��ه��ا  �ل���دول���ة 

�شتى �لقطاعات.
و����ش���م���ل���ت ق���ائ���م���ة �مل�������ش���ارك���ني يف 

���ش��ن��وي��ا وميثل  ي��ع��ق��د  يف �خل�����ارج 
و�حل���و�ر  للتفاعل  مهمة  ف��ر���ش��ة 
وتبادل �لآر�ء و�لأفكار بني �شفر�ء 
�لإقليمية  �ل�شاحتني  على  �لدولة 
�أد�ء  ي���ع���زز م���ن  و�ل���دول���ي���ة ف��ي��م��ا 
�لإمار�تية  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة 
�لأ�شعدة  خمتلف  على  وفاعليتها 

و�لتعاون  �خلارجية  ب���وز�رة  �آ�شيا 
�لظاهري  علياء  و���ش��ع��ادة  �ل���دويل 
ح��ول مركز  رك��زت حديثها  و�لتي 
�شو�ب ودوره يف مو�جهة �لدعاية 

�مل�شللة لتنظيم د�ع�س �لإرهابي.
�ل�شفر�ء  م��ل��ت��ق��ى  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
وروؤ�شاء �لبعثات �لتمثيلية للدولة 

و�مل�شتويات.
ك����م����ا ي�������ش���ل���ط �مل���ل���ت���ق���ى �ل�������ش���وء 
ع��ل��ى �أب�����رز �مل��و����ش��ي��ع و�لأه������د�ف 
�لقت�شادية  �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�أجندة  ���ش��م��ن  وذل����ك  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لو�جب حتقيقها وخدمة  �لوز�رة 

�ملو�طن يف �خلارج.

�حلالية لدورتها  �ملر�سحني  لتقييم  �مليد�نية  �لزيار�ت  �لرتبوية” تبد�أ  “خليفة 
•• اأبوظبي-وام:

لتقييم  �مليد�نية  �لزيار�ت  �لربوية  �لعامة جلائزة خليفة  �لأمانة  بد�أت 
وذلك   2018  -  2017 ع�شرة  �حل��ادي��ة  ل��دورت��ه��ا  �ملر�شحة  �لأع��م��ال 
�مل�شروعات  تقييم  تتوىل  �لتي  �ملتخ�ش�شة  �للجان  م��ن  ع��دد  خ��ال  م��ن 

و�ملبادر�ت و�ملد�ر�س و�جلهات �ملر�شحة للجائزة ميد�نيا.
�ملقابات  �لعامة للجائزة  �لأمانة  كما جتري جلان متخ�ش�شة من قبل 
�ل�شخ�شية للمر�شحني يف عدد من �ملجالت �ملطروحة باجلائزة يف دورتها 

�حلالية.
�مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  �أهمية  للجائزة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لعفيفي  �أم��ل  و�أك���دت 

و�ملد�ر�س  للمر�شحني  �لعمل  مو�قع  يف  تتم  �لتي  �ل�شخ�شية  و�ملقابات 
و�جل��ه��ات ذ�ت �ل��ع��اق��ة �ل��ذي��ن ����ش��ت��وف��و� م��ع��اي��ري �ل��ر���ش��ح �مل��ط��ل��وب��ة يف 

�ملجالت �ملطروحة باجلائزة خال �لدورة �حلالية.
م�شتوى  على  وت�شمل  جم���الت  ت�شع  تت�شمن  �جل��ائ��زة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لدولة �لتعليم �لعام “ فئات �ملعلم �ملبدع و�ملعلم �لو�عد و�لأد�ء �لتعليمي 
�ملوؤ�ش�شي” وذوي �لإعاقة - �أ�شحاب �لهمم - “ فئات �لعاملني و�ملوؤ�ش�شات 
�لأ�شرة  وف��ئ��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  فئة   “ �ملجتمع  وخ��دم��ة  و�لتعليم  �ملر�كز”  و 

�لإمار�تية �ملتميزة”.
جمالت  ت�شم  �لعربي  �لوطن  م�شتوى  على  �جلائزة  فئات  �أن  و�أ�شافت 
�ملبدع”  �ملعلم  فئة   “ �ل��ع��ام  و�لتعليم  �لع��ت��ب��اري��ة  �ل��رب��وي��ة  �ل�شخ�شية 

و�لتعليم �لعايل “ فئة �لأ�شتاذ �جلامعي �ملتميز يف �لتدري�س وفئة �لأ�شتاذ 
“ و�لإب��د�ع يف تدري�س �للغة �لعربية  �جلامعي �ملتميز يف �لبحث �لعلمي 
�لبحوث  فئة   “ �لربوية  و�لبحوث  �ملعلم  وفئة  �جلامعي  �لأ�شتاذ  فئة 
�خلا�شة  و�لبحوث  �لإجر�ئية  �لربوية  �لبحوث  وفئة  �لعامة  �لربوية 
بدر��شات �أدب �لطفل “و�لتاأليف �لربوي للطفل “ فئة �إبد�عات تربوية 
و�مل�شروعات و�لرب�مج �لتعليمية �ملبتكرة فئة �ملوؤ�ش�شات وفئة �لأفر�د وفئة 

�لطاب”.
�مليد�نية ت�شم نخبة من  �لتقييم و�لزيار�ت  �أن فرق  �لعفيفي  و�أو�شحت 
�ملتخ�ش�شني كل يف جماله وتتوىل هذه �لفرق �لإطاع ب�شورة دقيقة على 
�مل�شروع �أو �ملبادرة �أو �ملدر�شة �أو �جلهة ذ�ت �لعاقة مبجال من �ملجالت 

ودر��شتها  �حلالية  للدورة  تر�شيحهم  مت  و�لذين  �جلائزة  يف  �ملطروحة 
و�لإطاع على جدو�ها و�آثارها �لإيجابية يف �مليد�ن �لتعليمي و�لربوي 
بحيث يتم ت�شكيل ت�شور كامل حول هذ� �مل�شروع �أو تلك �ملبادرة و�لتعرف 
على ما قدمته للميد�ن �لتعليمي و�لربوي من نتائج تعزز من تطوره 

ونه�شته.
و�أ�شارت �إىل �أنه مبجرد �نتهاء �لزيار�ت �مليد�نية و�ملقابات تكون �جلائزة 
قد �أكملت حلقة مهمة على �شعيد حتديد نتائج �لفائزين يف هذ� �ل�شدد 
بحيث تكتمل �إجر�ء�ت تقييم �ملر�شحني للدورة �حلالية ويت�شنى لاأمانة 
رئي�س  �شمو  من  �عتمادها  بعد  �لفائزين  �أ�شماء  �إع��ان  للجائزة  �لعامة 

جمل�س �أمناء �جلائزة يف بد�ية �أبريل �ملقبل.
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اأخبـار الإمـارات
جمل�س �لإمار�ت لل�سباب ين�سر جتربة حول �لنظافة �سمن مبادرة  �لتجارب �لجتماعية

•• دبي -وام: 

“�لتجارب  لل�شباب جتربة جديدة �شمن مبادرة  �لإم��ار�ت  ن�شر جمل�س 
 “ برعاية  يقام  �ل��ذي  �ل�شباب  لقيم  �لوطني  �لربنامج  �لجتماعية” - 
�أم �لإمار�ت” �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام 
لاأمومة و�لطفولة ويهدف �إىل تعزيز �لقيم �لإمار�تية يف نفو�س �شباب 

�لإمار�ت وقيا�س ردة فعلهم حول خمتلف �لق�شايا و�ملو�قف �ملجتمعية.
و�أظهرت �لتجربة �لجتماعية ت�شوير م�شهد ل�شاب �إمار�تي يقوم برمي 
باأبوظبي حيث مت  �لعامة وبالأخ�س يف يا�س مول  �ملخلفات يف �لأماكن 
�ل�شباب  �أفعال  ردود  لقيا�س  مايكروفون  وجهاز  خمفية  كامري�  تثبيت 

على  �لإم�����ار�ت  �شباب  ح��ر���س  �مل�شهد  و�أو���ش��ح  و�لأخ���اق���ي���ات..  بالقيم 
�للتز�م مب�شاعدة �لآخرين ملا فيه م�شلحة �لوطن وقيم �ملو�طن.

و�أكد �مل�شهد �أن �شباب �لإمار�ت ل يرددون يف �مل�شاهمة �جلادة و�لفاعلة 
خال  م��ن  �ل�شباب  ب���ادر  حيث  ون�شرها  �لجتماعية  �لقيم  ترجمة  يف 
يف  �ملخلفات  يرمي  ملن  �لن�شح  بتقدمي  �مل�شهد  يف  �لجتماعية  �لتجربة 
�لأماكن �لعامة وحث �أفر�د �ملجتمع على �ملحافظة على �لنظافة �لعامة 

موؤكدين �أن �جلميع �شركاء يف هذه �مل�شوؤولية.
وي�شعى جمل�س �لإمار�ت لل�شباب �ىل ن�شر هذه �لقيم من خال �حلملة 
#قيم_�شباب_ �خلا�شة بتعريف �ملجتمع بالقيم �لوطنية حتت و�شم 
�لإمار�ت �لذي لقى م�شاركة فاعلة من �أفر�د �ملجتمع كافة �لذين �أكدو� 
عليها  و�ملقيمني  �لإم��ار�ت  �أبناء  �أن  وم�شاركاتهم  تغريد�تهم  خال  من 

يحر�شون د�ئما على �لتحلي بالقيم �لوطنية.
و�أكدت مرية �ملهريي ع�شوة جمل�س �لإم��ار�ت لل�شباب من�شق �لربنامج 
�ملجتمع  �أف����ر�د  ي��ع��رف  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شباب  لقيم  �ل��وط��ن��ي 
�لإم��ار�ت من  �أبناء  �لتي تربى عليها  �لإمار�تية  بالقيم  �لتحلي  باأهمية 
وتنبع من  ث��ر�ه  نهيان طيب �هلل  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�لربية �لأخاقية �لتي تعلموها يف �ملنازل و�ملد�ر�س �إذ تنتج عنها زيادة 

�لر�بط �ملجتمعي بني �جلميع.
من جانبها قالت علياء �ل�شمان ع�شوة يف فريق �لربنامج �لوطني لقيم 
�ل�شباب �لإمار�تي �ن �لتجارب �لجتماعية �أظهرت مدى حر�س �ل�شباب 
و�خلري  �لعطاء  قيم  �إث��ب��ات  خ��ال  م��ن  �لغري  م�شاعدة  على  �لإم��ار�ت��ي 
�ل���ذي تعلمناه م��ن قيادتنا  �لنهج  �لآخ��ري��ن وه���ذ� ه��و  و�ل��ت��ع��اون وح��ب 

يف  �لجتماعي  �ل�شتقر�ر  تعزز  �أن  �لقيم  لهذه  ميكن  وكيف  �لر�شيدة.. 
�لدولة. يذكر �أن �لربنامج �لوطني لقيم �ل�شباب �لإمار�تي جاء ��شتجابة 
لتوجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك ببناء بر�مج وطنية حقيقية 
لر�شيخ �لقيم �لإمار�تية يف �لأجيال �ل�شابة حيث ياأتي �لربنامج �لذي 
و�لت�شامح و�لجتهاد  و�لعطاء  �لو�لدين و�لح��ر�م  بر  ي�شم قيما مثل 
و�لتو��شع و�لولء و�لنتماء و�لإيجابية وغريها �شمن حزمة متكاملة 
�لقيم وتعزيز دورهم يف ن�شرها و�لتعريف  �ل�شباب بهذه  تهدف لتوعية 

بها وتبنيها.
وحمات  للقيم  ���ش��ام��ا  ودل��ي��ا  تعليمية  ح�ش�شا  �ل��ربن��ام��ج  وي�����ش��م 
وطنية وفنية و�شفر�ء �شبابا من �أجل تر�شيخ قيم ز�يد يف جيل �ل�شباب 

�لإمار�تي.

عمار �لنعيمي ي�سارك �أ�سحاب �لهمم يف مبادرة » من�سي معًا«
•• عجمان - وام:

�شارك �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
�خلا�س  لاأوملبياد  معاً«  »من�شي  م��ب��ادرة  يف  �لأول  �أم�س  م�شاء  �لتنفيذي 
�لريا�شية مبنطقة �حلميدية يف  �لأوىل يف �حلديقة  للمرة  �أقيمت  و�لتي 

�إمارة عجمان.
�ملجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل   .. �شموه  ر�ف��ق 
ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام 
�ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �لدكتور  و�شعادة  �لنعيمي  عمار  بن  ر��شد  و�ل�شيخ 
�ملجل�س  ع�شو  ليتيم  عائ�شة  و���ش��ع��ادة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�لوطني �لحتادي و�شعادة �شامل عبد�هلل �ل�شام�شي ع�شو �ملجل�س �لوطني 
�ل�شخ�شيات  م��ن  وع���دد  �ل��دو�ئ��ر �حلكومية  وم����در�ء  وروؤ����ش���اء  �لحت����ادي 

و�لقياد�ت �لبارزة من حكومة عجمان و�ملئات من خمتلف فئات �ملجتمع.
و�مل�شاركة  �لكبري  بالتفاعل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و�أ���ش��اد 

�لو��شعة جلميع فئات �ملجتمع يف دعم �إخو�نهم من �أ�شحاب �لهمم.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن �شعب دولة �لإمار�ت تربى على �لوحدة و�لتكاتف ول 
يز�ل حمافظا على �لقيم �لتي عززت من مكانة �لدولة يف خمتلف �ملحافل 
�لأب��رز لر�شيخ هذه  �ملن�شة  �لأوملبياد �خلا�س ميثل  �أن  .. موؤكد�  �لعاملية 

�لقيم �لإن�شانية و�لأخاقية �لنبيلة.
و�شدد على �لهتمام وم�شاندة �أ�شحاب �لهمم يف �لدولة و�لذين لهم �أحقية 
وه��ذ� ما حتر�س عليه  �ملجالت  �لكامل يف جميع  و�لدمج  �لكرمي  �لعي�س 
�لدمج  ملفهوم  �لد�عمة  ومبادر�تها  قو�نينها  خال  من  �لإم���ار�ت  حكومة 

�ل�شامل وتكافوؤ �لفر�س.
وقال �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي �إن هذه �ملبادرة تعترب دعوة لكل 
�ملتعة  ما بني  و�شيلة جتمع  �لريا�شة هي  ب��اأن  لهم  ور�شالة  �ملجتمع  �أف��ر�د 
من  جميعا  علينا  لذلك  �ل�شليم  �ل�شحي  �لبناء  وب��ني  و�لتاآلف  و�لتعاون 
�لتي  �ملتميزة  �ملبادرة  �لهمم يف هذه  �أ�شحاب  متطوعني وجمهور م�شاركة 
جوهر  تعك�س  قيمة  �لتطوع  لأن  حياه  �أ�شلوب  �لريا�شة  �تخاذ  على  حتثنا 

�لإن�شان وعطائه .
�شليمة يتعني علينا ممار�شتها وتعليمها لاأجيال  �لريا�شة عادة  �أن  و�أكد 
ملا متثله من  فيهم  و�ملدر�شة غر�شه  �لأ�شرة  دور يجب على  و�لأبناء وهذ� 

�شفاء للذهن ونقاء للروح ومناء للعقل.
من جانبها قالت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد �إن م�شاركة �شمو �ل�شيخ 
عمار بن حميد �لنعيمي متثل دعما معنويا كبري� لأ�شحاب �لهمم وتوؤكد 
�ملختلفة  منا�شباتهم  يف  �لفئة  هذه  م�شاركة  على  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س 
وطاقاتهم  بقدر�تهم  �إميانا  �ملجتمع  يف  دجمهم  لتعزيز  �ملبذولة  و�جلهود 

�لتي �شاهمت يف دعم م�شرية �لتنمية.
�لأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س تدعم توجهات �حلكومة يف  م��ب��ادر�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
متكني ودمج �أ�شحاب �لهمم �إ�شافة �إىل �إبر�ز �لدور �لذي تقوم به �لدولة 

يف �شبيل بناء �لإن�شان.
�لأوملبياد  م��ن  بتنظيم  ت��اأت��ي   « معا  من�شي   « م��ب��ادرة  �أن  معاليها  و�أ���ش��اف��ت 
�خل��ا���س ت��ز�م��ن��ا م��ع » ع���ام ز�ي���د » �ل���ذي ت��وح��دت ف��ي��ه ج��ه��ود �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية و�خلا�شة و�لأهلية و�لأفر�د عامة من �جل �إعاء وتعزيز دورهم 

�لعمل  وقدر�تهم وخرب�تهم يف  وتوجيه طاقاتهم  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  يف 
�لأ�شري  و�لتما�شك  �ملجتمعي  �لتاحم  قيم  فيه  تر�شخ  �ل��ذي  �ملجتمعي 
باعتبار �لعمل �لتطوعي �لإن�شاين �أ�شا�س دو�م �لنه�شة و�لتنمية يف �ملجتمع 

و�أ�شا�س بناء �لإن�شان وح�شار�ت �لدول.
و�أكدت �أن م�شاركة �أ�شحاب �لهمم يف دعم �أن�شطتهم �ملختلفة ي�شكل عاما 
حمفز� لهم لتقدمي �ملزيد من �لعطاء و�لنجاح يف �شتى �ملحافل مقدمني 

بذلك منوذجا متميز� لقدر�ت وطاقات �أ�شحاب �لهمم.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��ع��ايل حم��م��د ع��ب��د�هلل �جل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �لعليا 
حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  م�شاركة  �إن  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  ل�شت�شافة 
�لنعيمي متثل �إ�شافة نوعية �إىل هذه �ملبادرة �لتي حظيت بدعم كبري من 
�لقيادة �لر�شيدة بجانب �مل�شاركة �لو��شعة من خمتلف فئات �ملجتمع ونحن 
نطاقها  لتو�شيع  ونتطلع  عجمان  �إم��ارة  يف  �ملبادرة  بتنظيم  للغاية  �شعد�ء 

لت�شمل جميع �إمار�ت �لدولة.
وتعد مبادرة » من�شي معا » �إحدى مبادر�ت �للجنة �لعليا لاأوملبياد �خلا�س 
 22  -  14 �لفرة من  �أبوظبي خال  �لإقليمية يف  و�لتي تنطلق دورتها 
مار�س �ملقبل و�لدورة �لعاملية يف مار�س 2019 بهدف تعزيز دمج �أ�شحاب 
وحتفيز�  �لإم��ار�ت  جمتمع  ن�شيج  من  ج��زء�  باعتبارها  �لذهنية  �لإعاقات 
لاأفر�د من �لفئات و�لأعمار كافة على �مل�شاركة �لتطوعية يف �أكرب حدث 

ريا�شي �إن�شاين يف �لعامل.
�إن�شانيا  �إجن���از�  تعترب  �ل��دول��ة  يف  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  ��شت�شافة  �أن  يذكر 
وريا�شيا ي�شلط �ل�شوء على ما تقدمه �لإمار�ت لأ�شحاب �لهمم من دعم 

ومتكني لأد�ء دورهم يف �مل�شاركة و�لتفاعل يف بناء و��شتد�مة �ملجتمع.
وكان �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ومر�فقوه قد قامو� بامل�شي معا 
حول �حلديقة �لريا�شية ثم �شهد �شموه فعالية �لبتكار يف رعاية وتوعية 
كبار �ل�شن و�لأطفال �لتي نظمتها وز�رة تنمية �ملجتمع بالتعاون مع د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان وذلك خال �لأ�شبوع �لثالث ل�شهر �لإمار�ت 

لابتكار.
�لفعالية حر�شا من وز�رة تنمية �ملجتمع على تر�شيخ مفهوم  وتاأتي هذه 
�إىل  و�لتوعية  �لرعاية  وب��ر�م��ج  و�لفعاليات  �حلكومية  �خل��دم��ات  و�شول 
فئات �ملجتمع كافة ب�شهولة وي�شر ويف �لأماكن �لعامة �لتي يتو�جد فيها 
�ملوطنني و�ملقيمني من خمتلف �لأعمار و�لثقافات وفتح قنو�ت �لتو��شل 

مع �جلمهور ب�شكل فعال ومبتكر.
توعية  م��ب��ادر�ت  �أه��م  �أح��د  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و�أط��ل��ق 
بر�مج  مع  بالتعاون  متت  لاأطفال  ق�ش�شية  �شل�شة  عرب  �لطفل  وحماية 
�شنو�ت  ث��م��ان  �إىل  ث��اث  عمر  م��ن  �لأط��ف��ال  ت�شتهدف  يا�شم�شم«  �ف��ت��ح   «
حيث تتناول كل ق�شة مادة من مو�د قانون حقوق �لطفل ب�شكل ترفيهي 

و�شل�س.
وقر�أ �شموه لاأطفال �أحد �ملجموعات �لق�ش�شية بعنو�ن »�شم�س تقول ل« 
كما قر�أت معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد ومعايل جميلة �ملهريي ق�ش�شا 

متنوعة من �ملجموعات �لق�ش�شية لاأطفال.
كما �أطلق �شموه مبادرة » ل �أقبل« وهي عبارة عن جمموعة من �لأن�شطة 
بحقوقهم  وتثقيفهم  توعيتهم  �إىل  تهدف  لاأطفال  �ملوجهة  و�لفعاليات 
وو�جباتهم و�لو�شائل �لكفيلة بعدم قبول �لإ�شاءة من خال لعبة مبتكرة 

�ملنتقاة مبا  �لأ�شئلة  م��ن  ع��دد  ط��رح  �إىل  تهدف  �إم��ار�ت��ي  ب��اإط��ار  مر�شومة 
خالها  من  ليحدد  للطفل  توجيهها  يتم  �لطفولة  مرحلة  مع  يتنا�شب 

قبوله وعدم قبوله لأي فعل ي�شادفه.
�ل�شن  » فعالية �لبتكار » يف رعاية وتوعية كبار  �أرك��ان  و�طلع �شموه على 
ب��دء م��ن حافلة  �ل�شن  �مل��ق��دم��ة لكبار  وت��ع��رف على �خل��دم��ات  و�لأط���ف���ال 
باللعب  �حل�شي  �ل��ع��اج  ورك���ن  بالر�شم  �ل��ع��اج  ورك���ن  �لذهني  �لتن�شيط 
بجانب تناوله جانب �حلديث مع كبار �ل�شن �مل�شاركني يف �حلدث �إ�شافة 
�إعد�دها  مت  �ل��ت��ي  يا�شم�شم«  »�ف��ت��ح  ب��رن��ام��ج  ح��ل��ق��ات  �شل�شلة  ع��ر���س  �إىل 
بالتعاون مع وز�رة تنمية �ملجتمع بهدف تعزيز �لقيم و�لثقافة �لأخاقية 

لدى �لأطفال.
وت�شمنت فعالية »رعاية وتوعية كبار �ل�شن و�لأطفال » جمموعة متنوعة 
تعنى  وتوعوي  وترفيهي  مبتكر  مبحتوى  �لتفاعلية  �لأرك��ان  من  وجاذبة 
بالفئتني ومبا يتنا�شب مع كل فئة مب�شاركة خمتلف �شر�ئح �ملجتمع �لذي 
يعترب �أحد تطلعات وز�رة تنمية �ملجتمع يف �إيجاد ن�شيج جمتمعي متاحم 
ت�شتهدف  �لتي  �ملختلفة  �لفعاليات  م��ع  �لتفاعل  يف  بع�شهم  وم�شاركني 
و�لأ���ش��رة معززين روح  و�لأط��ف��ال  �ل�شن  كبار  �ل�شباب مع  كل فئة كتفاعل 

�لتاحم �ملجتمعي و�لتما�شك �لأ�شري.
�أجل  من  �ل���وز�رة  تنتهجها  وخطة  �نطاقة  بد�ية  �لفعالية  ه��ذه  وتعترب 
خدماتها  بجميع  و�لو�شول  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لرعاية  يف  �ل�شتد�مة 
�إىل جميع  وي�شر  �شهولة  بكل  و�لتوعية  �لرعاية  وبر�جمها يف  وفعالياتها 
�لرفيهية  �لأماكن  �لدولة يف  ومناطق  �إم��ار�ت  �ملجتمع يف جميع  �شر�ئح 

و�ملجتمعية.
وقالت معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد - خال �لفعالية - �إن وز�رة تنمية 
�ملجتمع حر�شت خال » �شهر �لإمار�ت لابتكار« على �أن حتظى كل �لفئات 
بفر�شة �لتفاعل و�مل�شاركة يف فعاليات �لوز�رة �لتي تنظمها تز�منا مع هذ� 

�ل�شهر.
و�أو�شحت �أنها ركزت يف كل �أ�شبوع على ��شتهد�ف فئات معينة ومهمة لها دور 
يف بناء وتنمية �ملجتمع كاأ�شحاب �لهمم وكبار �ل�شن و�لأطفال و�ملتطوعني 
دعما لروؤية و�أهد�ف �لوز�رة �لتي تدعم �أجندة �لإمار�ت �لوطنية يف حتقيق 

�لتما�شك �لأ�شري و�لتاحم �ملجتمعي.
�لتي   - و�لأط��ف��ال  �ل�شن  كبار  وتوعية  رعاية  فعالية  �أن  معاليها  و�أ�شافت 
ت�شمنت جمموعة من �لرب�مج �لتفاعلية �ملبتكرة - لها دور كبري يف دعم 
مفهوم �لتنمية �لجتماعية يف �لدولة من خال �إ�شر�ك كل �أفر�د �ملجتمع 
وبناء  �لتقليدية  غري  �لأن�شطة  مع  �لتفاعل  يف  و�لأط��ف��ال  �ل�شن  كبار  مع 
وتكامل  لتوحيد  مميزة  وفر�شة  م�شتد�مة  تنموية  روؤي��ة  ميتلك  جمتمع 

جهود �لوز�رة مع �شركائها.
�لعام  �لأم���ني  �مل��ط��رو���ش��ي  �شيف  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �أ���ش��اد  م��ن جانبه 
�لدولة  ت�شهدها  �لتي  �لبتكار  بفعاليات  عجمان  يف  �لتنفيذي  للمجل�س 
��شر�تيجي  �إطار وطني  ر�شم  �لعليا يف  للقيادة  �لو��شحة  �لروؤية  وتعك�س 
�ملوؤ�ش�شات  �أو  باجلهات  منوطا  لي�س  كونه  ر��شخة  ثقافة  ليكون  لابتكار 
فح�شب بل هو م�شوؤولية تقع على عاتق كل �أفر�د �ملجتمع و�ليوم جند �أن 
نهج  تبني  و�لفئات حري�شة على  �لأعمار  �ملجتمع مبختلف  �شر�ئح  جميع 

�لبتكار كثقافة جمتمعية ت�شعى لبناء م�شتقبل م�شتد�م ملجتمع �شعيد.

بناء  �إىل  و�لأط��ف��ال  �ل�شن  كبار  وتوعية  رعاية  يف  �لبتكار  فعالية  وتهدف 
ج�شور �لتو��شل بني جيل �ل�شباب و كبار �ل�شن يف جو ممتع و متنوع وتعزيز 
�لتكنولوجيا  ت�شخري  �إىل  �إ�شافة  �ملجتمعي  و�لتاحم  �لأ�شري  �لتما�شك 
و�لرب�مج �لتفاعلية يف �ملجال �ملجتمعي و�ل�شتفادة من وجود �لتطبيقات 
�إ�شر�ك خمتلف فئات  �ل�شن بجانب  �ملبتكرة يف �حلفاظ على �شامة كبار 

�ملجتمع يف تعزيز دورهم جتاه كبار �ل�شن.
وز�ر �شموه ومر�فقوه » خمترب �لبتكار �لبيئي » �لذي �أقامته د�ئرة �لبلدية 
��شتمع من  �شباب عجمان حيث  بالتن�شيق مع مركز  و�لتخطيط بعجمان 
�شعادة عبد �لرحمن حممد �لنعيمي مدير عام �لد�ئرة �إىل �شرح تف�شيلي 

عما يحتويه ركن �لبتكار .
من  لا�شتفادة  �لتنظيم  يف  عجمان  �شباب  م��رك��ز  �ل��د�ئ��رة  �أ���ش��رك��ت  وق��د 
�بتكار�ت منت�شبيه من فئة �لطاب ودعمهم لبتكار �أدو�ت ون�شاطات بيئية 

ت�شتهدف �إعادة تدوير �لنفايات.
وبني مدير عام �لد�ئرة ل�شمو ويل عهد عجمان �أن �لركن يوؤهل �ملبدعني 
للم�شاركة يف �مل�شابقات �لبيئية �لتي �شتقام خال » موؤمتر عجمان �لدويل 
�لركيز على مو�شوع  �رت��اأت  �لد�ئرة  �أن  �إىل  .. م�شري�   « للبيئة  �خلام�س 
تدوير �لنفايات حر�شا منها على توفري بيئة نظيفة وخالية من مكدر�ت 
�لعي�س �لآمن ف�شا على �غتنام �ملو�رد �لطبيعية و�لعمل على �ل�شتفادة 

منها بدل من �إهد�رها بغري وجه حق.
و�أطلق �شموه خال تفقده ركن �لبتكار ثاث طائر�ت بدون طيار تابعة 
�لعمل  يف  ت�شتخدم  مبتكرة  باأجهزة  م��زودة  و�لتخطيط  �لبلدية  للد�ئرة 
�مليد�ين ومن بينها طائرة للتفتي�س �لبيئي �لذكي و�ملتطور وتتميز بتوفري 
» وهي   aibotix » طائرة  تليها  �مللوثة  �لغاز�ت  خمترب حممول لقيا�س 
بالتقاط �شور عالية  �لدقة تتميز  طائرة رقمية مزودة ببث فيديو عايل 
�لدقة وتر�شم �خلر�ئط وتقوم بامل�شح �جلوي للم�شطحات �جلغر�فية �إ�شافة 
 « fly sense B 3 للمباين مع �لرتفاعات و« طائرةD إىل ر�شم مناذج�
�لتي تقوم بالت�شوير �جلوي مل�شاحة ت�شل �إىل 45 كيلو مر مربع �إ�شافة 
�إىل متابعة م�شاريع �لطرق و�مل�شاريع �لعمر�نية للد�ئرة ور�شد �لختاف 

�لعمر�ين بني �ل�شنو�ت و�إمكانية تفتي�س �ملباين .
�أن عجمان   - - عقب �جلولة  �لنعيمي  بن حميد  �ل�شيخ عمار  �شمو  و�أك��د 
و�أن  �لبتكار يف كل جم��الت �حلياة لإ�شعاد �جلميع  تتبنى  �إم��ارة طموحة 
�لبتكار هو عنو�ن �ملرحلة �حلالية و�لو�شيلة �لفعالة �لتي ترتقي بعجمان 

لتكون يف م�شايف �ملدن �لعاملية كما ويدفع عجلة �لزدهار و�لتطور فيها.
و�أعرب �شموه عن فخره بالكو�در �ملو�طنة �لتي ل تدخر جهد� للعمل �جلاد 
�لإبد�عي  �لتفكري  عن  تتو�نى  ول  جو�نبها  مبختلف  �حلياة  تطوير  على 
للمو�طنني  و�ل�شعادة  �لرفاهية  حتقق  �لتي  �ملميزة  �لب��ت��ك��ار�ت  وتد�شني 
�لزو�ر  ت�شتقطب  حيوية  لبو�شلة  عجمان  وحتول  كما  بالإمارة  و�ملقيمني 
فيها  تتوفر  مثالية  بيئة  و�شط  �لناجحة  م�شاريعهم  لإقامة  و�مل�شتثمرين 

كل مقومات �لإبد�ع ومتنح �لفر�شة �لذهبية للمبتكرين.
و�أفاد �شموه باأن �لبتكار�ت �لتي �شاهدنها تعك�س �لرغبة �لكامنة يف نفو�س 
�ملتميز  و�لتفكري  �لإي��ج��اب��ي  و�لن��ط��اق  و�لب��ت��ك��ار  �لإب����د�ع  على  �جلميع 
وتربهن على حر�شهم على �لنهو�س باإمارة عجمان وتوفري كل ما يعني 

على �إيجاد جمتمع �شعيد يهنئ بحياة رغيدة.

حميد بن عمار يقدم و�جب �لعز�ء بوفاة علي ماجد �ملطرو�سي�لبو�ردي يقدم و�جب �لعز�ء لأ�سرة �ل�سهيد علي خليفة ها�سل �مل�سماري
•• الفجرية-وام: 

ق�������دم م����ع����ايل حم����م����د ب�����ن �أح����م����د 
�لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لبو�ردي 
و�ج��ب �ل��ع��ز�ء و�مل��و����ش��اة يف �ل�شهيد 
�لرقيب علي خليفة ها�شل �مل�شماري 
�أد�ئ��ه �لو�جب  ��شت�شهد خال  �لذي 
�مل�شلحة  ق���و�ت���ن���ا  ���ش��م��ن  �ل���وط���ن���ي 
�مل�شاركة يف »�إع��ادة �لأم��ل« للتحالف 
�لعربي �لذي تقوده �ململكة �لعربية 
�إىل  ل��ل��وق��وف  �ل�شقيقة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
جانب �حلكومة �ل�شرعية يف �ليمن.

ور�فق معاليه - خال تقدميه و�جب 
�إمارة  يف  �لعويد  منطقة  يف  �ل��ع��ز�ء 
�ل��ف��ج��رية - ع���دد م��ن ك��ب��ار �شباط 
وزير  م��ع��ايل  وع���رب   . �ل��دف��اع  وز�رة 
�ل��دف��اع عن خال�س  ل�شوؤون  �ل��دول��ة 

•• عجمان-وام:

قدم �ل�شيخ حميد بن عمار �لنعيمي 
�ملغفور  وف������اة  يف  �ل�����ع�����ز�ء  و�ج������ب 
ل���ه �ل����ل����و�ء �مل��ت��ق��اع��د ع��ل��ي ماجد 
�ملطرو�شي قائد عام �شرطة عجمان 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  وع�شو 
بن  حميد  �ل�شيخ  و�أع����رب  ���ش��اب��ق��ا. 
�لعز�ء  خليمة  زي��ارت��ه  خ��ال  عمار 
يف منطقة �جلرف يف �إمارة عجمان 
�ل��ي��وم ع��ن خ��ال�����س تعازيه  ���ش��ب��اح 
وذويه  �لفقيد  لأ���ش��رة  وم��و����ش��ات��ه 
�شائا  �ملطرو�شي  وعائلة  و�أ�شقائه 
يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �مل�����وىل 
ومغفرته  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  �لفقيد 
يلهم  و�أن  ف�شيح جناته  ي�شكنه  و�أن 

�أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
رحمته  ب��و����ش��ع  يتغمده  �أن  �ل��ق��دي��ر 
وينزله منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء 

لأ�شرة  م��و����ش��ات��ه  و����ش���ادق  ت��ع��ازي��ه 
�لعلي  �هلل  �شائا   .. �ل�شهيد  وذوي 

و�لأبر�ر وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 
ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

فريق من هند�سة �أمريكية �ل�سارقة يخرتع روبوت فح�س خطوط �لأنابيب
•• ال�صارقة-وام:

�ل�شارقة  �لأمريكية يف  باجلامعة  �لهند�شة  كلية  متكامل من  فريق  �خرع 
جهاز� جديد� ي�شهل عملية �لك�شف عن ثقوب خطوط �لأنابيب �أطلق عليه 
�لأنابيب” وهو جهاز يفح�س �لأنبوب �آليا ليك�شف  “روبوت فح�س خطوط 

عن موقع �لثقب و�أماكن �لت�شريب بدقة.
وقدم �لدكتور ماأمون عبد �حلافظ �أ�شتاذ ورئي�س ق�شم �لهند�شة �مليكانيكية 
فعاليات  �شمن  عر�شه  مت  �ل��ذي   - �لخ���ر�ع  ع��ن  مف�شا  �شرحا  بالكلية 
�شهر �لإم��ار�ت لابتكار بال�شارقة - وهو ذ�تي �لتحرك م�شتخدما �ملحرك 

للك�شف عن موقع  �لأنبوب  د�خ��ل  �لبرول  �أو  بالغاز  يعمل  �ل��ذي  �لد�خلي 
�لت�شريب و�لثقب بدقة متناهية م�شتخدما ��شت�شعار فرق �ل�شغط.

و�أو�شح �أن �جلهاز - �لذي ��شتغرق ثاث �شنو�ت - يعمل مربجما من خال 
“ حتديد �ملو�قع �جلغر�فية �إلكرونيا – جي بي �إ�س” ومقايي�س  خر�ئط 
�لثقب  موقع  عن  �إ�شار�ته  �إر�شال  من  يتمكن  حتى  �حتياطية  �أخ��رى  ذ�تية 

ومن ثم �لت�شريب بدقة متناهية ل تقبل �خلطاأ.
وتكمن �أهمية �جلهاز كون خطوط �لأنابيب طويلة جد� ويف مناطق ي�شعب 
على �لفرد �لعادي �لو�شول �إليها ما بني �شحر�ء �أو حتت �لأر�س وحتى يف 

جوف �لبحار و�ملحيطات.

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�نام �حلق ليت 

بنغاد�س   ، �م����ني  رح�����ول 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)4266939(  من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 056/6677710

فقدان جواز �سفرت
عبد�هلل  /نياز  �ملدعو  فقد 

جو�ز   - �جلن�شية  هندي   ،

�شفره رقم )5836683(  

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 

ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 052/1533061

فقدان جواز �سفرت
/باكريي�شامي  �ملدعو  فقد 
ن�������ري���������������ش�������ن�������ام�������وره�������ى 
هندي   ، ن��ري�����ش��ن��ام��وره��ى 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من    )413948(
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4419695 

فقدان جواز �سفرت
/جوهره  �مل���دع���وة  ف��ق��دت 
بنغاد�س   ، ف���اك���ر  ت�����ش��ان 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
  )150248( رق������������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6319333
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك يقدم و�جب �لعز�ء 

لأ�سرة �ل�سهيد علي خليفة ها�سل �مل�سماري
•• الفجرية-وام:

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�جب �لعز�ء �إىل 
�أ�شرة �ل�شهيد علي خليفة ها�شل �مل�شماري �أحد جنودنا �لبو��شل �مل�شاركني 
�شمن عملية “�إعادة �لأمل” مع قو�ت �لتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية يف �ليمن و�لذي ��شت�شهد خال 
�لعز�ء يف  زيارته جمل�س  - خ��ال  و�أع��رب معاليه  �لوطني.  لو�جبه  �أد�ئ��ه 
�شائا   .. �ل�شهيد  لأ�شرة  تعازيه  - عن �شادق  �لفجرية  �لعويد يف  منطقه 
�هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد فقيد �لوطن بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح 

جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

وفد وز�رة �لد�خلية يعزي بوفاة علي 
ماجد �ملطرو�سي

•• عجمان -وام: 

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  �شعادة  ير�فقه  �لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  �هلل  �شيف عبد  �لفريق  قدم 
عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان وعدد من كبار �لقادة يف وز�رة �لد�خلية و�شرطة عجمان 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له �للو�ء متقاعد علي ماجد �ملطرو�شي قائد عام �شرطة عجمان وع�شو 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي �شابقا.
و�أعرب �لوفد خال زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة �جلرف ظهر �ليوم عن خال�س �لتعازي و�شادق 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائا   .. �لفقيد  وذوي  لأ�شرة  مو��شاة 

جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

»�لرتبية« تفتح باب �لت�سجيل لالن�سمام ملبادرة »علم لأجل �لإمار�ت« يف �أبوظبي

�لتقنية  كلية  يف  و�ملعرفة  �لتعليم 
�أهمية   - �أب��وظ��ب��ي  للبنات  �لعليا 
مو�شحة   .. وم���ي���ز�ت���ه���ا  �مل����ب����ادرة 
لتعزيز  �إل��ي��ه��ا  �لن�����ش��م��ام  ك��ي��ف��ي��ة 
�لتنمية  لتحقيق  �ملدر�شة  �إنتاجية 
�مل�شتد�مة وحتقيق �أهد�ف �لأجندة 

�لوطنية. 
» علم لأجل  م��ب��ادرة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لإم���ار�ت » من �مل��ب��ادر�ت �لوطنية 
�ل����ت����ي ت�������ش���ع���ى ب�������ش���ك���ل ع������ام �إىل 

•• عجمان-وام:

و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
يف  للر�غبني  �لن�����ش��م��ام  ب��اب  فتح 
لأجل  علم   « م��ب��ادرة  �لعمل �شمن 
�أبوظبي �شو�ء  �إم��ارة  �لإم���ار�ت« يف 

مبكافاأة �أو بالتطوع.
و�أك�����دت خ��ول��ة �حل��و���ش��ن��ي مديرة 
�ملهنية يف  و�لتنمية  �لتدريب  �إد�رة 
عجمان  يف  �ملعلمني  تدريب  معهد 
�ل��وز�رة حددت م�شارين للعمل  �أن 
�شمن مبادرة »علم لأجل �لإمار�ت« 
غري  �ل��ف��ردي  �ل��ت��ط��وع  م�شار  هما 
جميع  وي�شتهدف  �لأج���ر  م��دف��وع 
�أفر�د �ملجتمع �لر�غبني يف �مل�شاركة 

غري حمددة �ملدة �لزمنية.
�لفر�شة  مي���ن���ح  �أن������ه  و�أو�����ش����ح����ت 
من  �أك���رث  يف  للتطوع  للم�شاركني 
80 فر�شة تندرج حتت 12 جمال 

و�����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة ح���ك���وم���ة دول�����ة 
�لإمار�ت.

�لنظام  ت���وح���ي���د  �إع�������ان  و����ش���ك���ل 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لتعليمي 
�لدر��شي  للعام  ��شتثنائية  ب��د�ي��ة 
2018 لتعميم منوذج   - 2017
» �ملدر�شة �لإمار�تية » و�لتي تهدف 
للتعليم  ر�ئ���د  من���وذج  ت��ق��دمي  �إىل 
طابها  وم������ه������ار�ت  مب���ن���اه���ج���ه���ا 
تقييمها  و�أ����ش���ال���ي���ب  وم�����ش��ار�ت��ه��ا 
�ملد�ر�س  يف  تعليمي  نظام  و�إر���ش��اء 
�لإمار�تية يتميز بامل�شتوى �لرفيع 
�لقيادة  روؤي����ة  م��ع  ين�شجم  �ل����ذي 
�ل��ر���ش��ي��دة و�إمي��ان��ه��ا �ل��ر����ش��خ باأن 
�لأهم  �مل���ورد  ه��م  �لطلبة  �أب��ن��اءه��ا 
على  �حل�������ش���ول  �حل�����ق يف  ول���ه���م 
تعليم ع�شري عاملي يو�كب طموح 
�لإمار�ت. ومبوجب توحيد �لنظام 
�لربية  وز�رة  ب����ني  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 

�مل����ج����الت وظائف  ه����ذه  وت�����ش��م��ل 
و�أدبية  و�إعامية  و�إد�رية  تعليمية 
وتقدمي  وتقنية  وتقييم  وحتكيم 
�إ�شافة  وفنية  �لتدريبية  �ل��ور���س 
�مل�شتمر  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  وظ���ائ���ف  �إىل 
و��شت�شار�ت  ه��ن��د���ش��ي��ة  و�أع����م����ال 

و�إر�شاد ووظائف �إ�شر�فية.
وذك��رت �أن �مل�شار �لآخ��ر هو �لعمل 
مبكافاأة مالية وي�شتهدف خريجي 
�جل����ام����ع����ات و�أ�����ش����ح����اب �خل����ربة 
كمعلمني  ل��ل��ع��م��ل  و�مل���ت���ق���اع���دي���ن 
خريجي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �حتياطيني 
يتم  حم��ددة  هند�شية  تخ�ش�شات 
تاأهيلهم للعمل كمعلمني وخريجي 
للعمل  حم���ددة  طبية  تخ�ش�شات 

كمعلمني بعد �لتاأهيل.
وك����ان����ت �حل���و����ش���ن���ي ق����د �أك�������دت - 
عقدته  �ل������ذي  �لج���ت���م���اع  خ�����ال 
بد�ئرة  �ملد�ر�س  موؤخر� مع مدر�ء 

�لتو��شل و�لتعاون مع جميع فئات 
�ملجتمع �لإمار�تي وذلك للم�شاركة 
وتعزيز  �لتعليم  روؤي����ة  حتقيق  يف 
و�لبذل  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  قيم 
�ملجتمع  خدمة  �أج��ل  من  و�لعطاء 

و�لرتقاء مب�شتوى رفاه �أفر�ده.
ت���ن���درج �شمن  �أن���ه���ا  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
تعنى  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل������ب������ادر�ت 
��شر�تيجية  وت���ع���زي���ز  ب��ت��ط��وي��ر 
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لبحث  عملية  ت�شهيل  يف  وت�شهم 
للر�غبني  ت��ط��وع��ي��ة  ف���ر����س  ع���ن 
بالتطوع �أو �لعمل يف قطاع �لتعليم 
ت�شتهدف  �مل����ب����ادرة  �أن  م��ب��ي��ن��ة   ..
و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  حتفيز 
و�ملتقاعدين  �خل����ربة  و�أ����ش���ح���اب 
من �ملو�طنني و�ملقيمني وخريجي 
�جل���ام���ع���ات ل��ل��ت��ط��وع يف �ل������وز�رة 
��شر�تيجيتها  حتقيق  يف  لدعمها 

و�ملعرفة  �لتعليم  ود�ئ��رة  و�لتعليم 
يف �أبوظبي �شتوحد �لوز�رة �لنظم 
�لتعليمية  و�مل�����ش��ار�ت  و�ل�شيا�شات 

�مل��د�ر���س �حلكومية يف  ب��ني جميع 
�ل��دول��ة و�مل���د�ر����س �خل��ا���ش��ة �لتي 

تطبق نظام �لوز�رة.

�لهالل يطمئن على �أطفال �ملكال �مل�سابني بال�سرطان
•• املكال-وام:

حر�س فريق �لهال �لأحمر �لإمار�تي يف مدينة �ملكا على زيارة 
�لعاج  تلقيهم  ومتابعة  �ل�����ش��رط��ان  مب��ر���س  �مل�شابني  �لأط��ف��ال 

ملكافحة  ح�شرموت  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  ل��اأور�م  ح�شرموت  مركز  يف 
�ل�شرطان »�أمل« �ملوجود �شمن جممع هيئة م�شت�شفى �بن �شيناء 
�لعام. و�طماأن �لفريق على �شحة �لأطفال وقدمو� لهم �لألعاب 
للتخفيف  �أط��ر�ف �حلديث يف حماولة منهم  وبادلوهم  و�لهد�يا 

�لهال  فريق  ممثل  �جل��اب��ري  عبد�لعزيز  وق��ال  معاناتهم.  م��ن 
�لأحمر يف حمافظة ح�شرموت �إن هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي 
�ملحررة  �ملناطق  يف  �ليمني  �ل�شعب  معاناة  من  �لتخفيف  حت��اول 
�لنظر  �لإن�شاين و�لإغاثي لهم كذلك حتاول  �لدعم  عرب تقدمي 

بعني �لإن�شانية ومد يد �لعون ملر�شى �ل�شرطان خ�شو�شا �لأطفال 
فئات  ب��ني  و�ل��ر�ح��م  �لتكافل  ب��روح  �إعجابه  ع��ن  معربا   .. منهم 
ر�ئعا  من��وذج��ا  منها  جعلت  و�ل��ت��ي  بح�شرموت  �ملجتمع  و�شر�ئح 

لتجاوز ويات �حلرب �لد�ئرة �لتي �أ�شعلتها ميلي�شيات �حلوثي.

�لهالل �لأحمر يف �أم �لقيوين ينفذ فعاليات �إن�سانية وجمتمعية
•• اأم القيوين-وام:

�لأحمر  �ل��ه��ال  هيئة  ف���رع  ن��ف��ذ 
�لإمار�تي يف �أم �لقيوين عدد� من 
�لتوعوية  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
لتعريف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�مل����ب����ادر�ت 
باجلهود  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  �أف����ر�د 
و�لأعمال �لإن�شانية �لتي تقوم بها 
يف �شتى جمالت �لعمل �لإن�شاين 
�ملجتمعية  �ل�������ش���ر�ك���ة  وت��ف��ع��ي��ل 
�لإن�شانية  �مل�شاعدة  ي��د  وت��ق��دمي 
�لهال  يرعاها  �لتي  �لفئات  لكل 

�لأحمر حمليا ودوليا.
�لفعاليات  ه��ذه  �ل��ف��رع  نفذ  وق��د 
�مل��ت��ط��وع��ني وتوعية  �أق�����ش��ام  ع��رب 
وب��ال��ت��ع��اون مع  و�لأي��ت��ام  �ملجتمع 
وموؤ�ش�شات  ه��ي��ئ��ات  يف  �ل�����ش��رك��اء 

�ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل����ا�����س يف 
ن��ا���ش��ر يو�شف  �لإم���������ارة.  وق�����ال 
�لهال  ف���رع  م��دي��ر  ح�شيبة  ب��ن 
�لفرع  �إن  �لقيوين  �أم  يف  �لأح��م��ر 
جماعة  طلبة  م��ع  بالتعاون  نفذ 
مدر�شة  يف  �ل���ط���اب���ي  �ل����ه����ال 
يف  �خلا�شة  �لأمريكية  �ل�شارقة 
�لإمارة مبادرة “ �إ�شعادهم و�جب 
�لفحو�شات  ب����اإج����ر�ء   “ ع��ل��ي��ن��ا 
وتوزيع  للعمال  �ملجانية  �لطبية 
طرود �لوجبات �لغذ�ئية و�لهد�يا 
 167 مب�شاركة  عليهم  �لعينية 
م��ن �مل�����ش��ئ��ول��ني و�ل��ط��اب وكبار 

�ل�شن �لأجد�د و�لعمال.
طاب  �أن  ح�شيبة  �ب���ن  و�أو����ش���ح 
�مل���در����ش���ة ت���ع���رف���و� م���ن �لأج������د�د 
�لغو�س  م��ه��ن��ة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ني 

�مل�شتخدمة  و�لأدو�ت  و�ل�����ش��ي��د 
����ش���اب���ق���ا يف ه�����ذه �مل����ه����ن و�أن��������و�ع 

�لأ�شماك و�أ�شد�ف �للوؤلوؤ.
و�أ�شار �إىل �أن ق�شم توعية �ملجتمع 
- و�شمن خطته �لت�شغيلية- نظم 
 20 حما�شرة توعوية ��شتهدفت 
م���ن ع�����ش��و�ت وم��وظ��ف��ات مركز 
على  للتعرف  �لقيوين  �أم  فتيات 
�ملبكر  �ل��ف��ح�����س  �إج�������ر�ء  ك��ي��ف��ي��ة 
�لثدي  ����ش���رط���ان  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 
�لفح�س  ق����ف����از�ت  و�����ش���ت���خ���د�م 
حما�شرة  لتنفيذ  �إ�شافة  �لذ�تي 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة مل��ن��ت�����ش��ب��ات �مل���رك���ز عن 
وما  �لأول���ي���ة  �لإ���ش��ع��اف��ات  حقيبة 
وكيفية  طبية  �أدو�ت  من  حتتويه 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا وت��وزي��ع ع���دد منها 
ق�شم  ون����ف����ذ  �مل���������ش����ارك����ات.  ع���ل���ى 

بالتعاون  بالفرع  �ملحليني  �لأيتام 
�لأمريكية  �ل�شارقة  مدر�شة  م��ع 
يوما  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �خل���ا����ش���ة 
�لأحمر  �لهال  لرب�عم  ريا�شيا 
��شتمل على م�شابقات  �لإم��ارة  يف 
بني  ريا�شية  ومباريات  ترفيهية 
�ل���ف���رع بجانب  �ل��ط��ل��ب��ة وب���ر�ع���م 
ترفيهي  �شينمائي  فيلم  ع��ر���س 
وت����وزي����ع �ل���ه���د�ي���ا ع��ل��ى �لأي���ت���ام 
ول��ل��ت��ع��رف على  وح��ا���ش��ن��ات��ه��م. 
�أ�شاليب �لعمل �لتطوعي بالهال 
يو�شف  نا�شر  �أو���ش��ح   .. �لأح��م��ر 
�ملتطوعني  ق�شم  �أن  ح�شيبة  ب��ن 
جماعة  خ�����ال  وم�����ن  �ل����ف����رع  يف 
�لهال �لطابي نظم وبالتز�من 
مع �أ�شبوع �لبتكار 2018 وحتت 
�شعار “ �لبتكار يف �لتعليم �لتقني 

�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  لقيادة  �شبيلنا 
100 طالب  �لر�بعة” وبح�شور 

�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ع��ن  حم��ا���ش��رة 
بعنو�ن “ ثقافة �لعمل �لتطوعي” 

باملدر�شة �لثانوية �لفنية مبنطقة 
فلج �ملعا يف �أم �لقيوين.

غالبية املتعاطني ينتمون لأ�سر غري مرتابطة

دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال: �لعنف �سد �لأطفال قد يدفعهم لتعاطي �ملخدر�ت
•• دبي-الفجر:

�لن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  �أك��دت 
�لأطفال  �شد  �لعنف  �أن  و�لأط��ف��ال 
يعد �أحد �أهم �لأ�شباب �لتي قد توؤدي 
�إىل قيام هذه �لفئة بتعاطي و�إدمان 
�إىل  �لأم��ور  �أولياء  د�عية  �ملخدر�ت، 
عدم �للجوء �إىل �أي �شكل من �أ�شكال 
كان  �شو�ء  �أبنائهم  تربية  يف  �لعنف 
عاطفياً،  حتى  �أو  لفظياً  �أو  ج�شدياً 
و�لتقرب  حمايتهم  على  و�حل��ر���س 

�إليهم و�ل�شتماع مل�شاكلهم.
�لب�شطي،  ع��ف��ر�ء  �شعادة  و�أو���ش��ح��ت 
دب���ي لرعاية  م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  و�لأط�����ف�����ال،  �ل��ن�����ش��اء 
��شتقبلت عدد من �لأطفال �ملعنَّفني 
�ملخدر�ت  ل��ت��ع��اط��ي  �جت��ه��و�  �ل��ذي��ن 
للعنف  تعر�شهم  فرة  خال  �شو�ء 
�أو بعدها رغبة منهم يف �لهروب من 
���ش��ه��ول��ة وقوعهم  وب�����ش��ب��ب  �ل���و�ق���ع، 

تغري �شلوك �لطفل �لعام و�لنعز�ل 
وتف�شيل  �لأ�����ش����ري،  حم��ي��ط��ه  ع���ن 
�لطفل ق�شاء �لوقت مبفرده �أو مع 
ب�شكل ملحوظ مع وجود  �أ�شدقائه 
ع���ام���ات ف�����ش��ي��ول��وج��ي��ة م��ث��ل تغري 
ر�ئحة  وتغري  لاأحمر،  �لعني  ل��ون 
تدهور  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �جل�������ش���د، 
وتكرر  للطفل  �لتعليمي  �مل�����ش��ت��وى 

غيابه وهروبه من �ملدر�شة.
ك���م���ا دع�����ت �لآب��������اء و�لأم�����ه�����ات �إىل 
�شرورة متابعة �لأماكن �لتي يردد 
و�لتعرف  با�شتمر�ر  �أطفالهم  عليها 
ع��ل��ى �أ���ش��دق��ائ��ه��م ع���ن ق����رب، حيث 
��شتقبلتها  �لتي  �حل���الت  �أغ��ل��ب  �أن 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن ���ش��ح��اي��ا �ل��ع��ن��ف �شد 
لتعاطو�  �جت��ه��و�  �ل��ذي��ن  �لأط���ف���ال 
ي��ح�����ش��ل��ون عليها  ك���ان���و�  �مل���خ���در�ت 
�لنو�دي،  ويف  �ل�����ش��وء  �أ���ش��دق��اء  م��ن 
وحول  �أخ��رى.  مهجورة  �أماكن  ويف 
�لإجر�ء�ت �لتي تتبعها �ملوؤ�ش�شة مع 

���ش��ح��اي��ا يف ت��ل��ك �ل���ف���رة لأق�����ر�ن 
�لطفل  ي�����ش��ج��ع��ون  �ل���ذي���ن  �ل�����ش��وء 
�ملُ��ع��نَّ��ف ع��ل��ى جت��رب��ة �أم����ور جديدة 
كاملخدر�ت حتت وهم �حلل �ل�شريع 
�ملوؤقت لن�شيان �مل�شكات �لتي يعاين 
�لرغم من  �أنه على  و�أَ�شافت  منها. 
�أنه لي�س بال�شرورة �أن يكون هنالك 
عاقة طردية بني تعاطي �ملخدر�ت 
و�لتعر�س �ل�شابق للعنف �إل �أن �أغلب 
�ل���در�����ش���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف جمال 
ت�شري  �لأ���ش��ري  و�لتكوين  �مل��خ��در�ت 
ينتمون  �ملتعاطني  غالبية  �أن  �إىل 
لأ�شر مت�شدعة وتفتقد �إىل �لنمط 
و�لحتو�ء  �ل��رب��ي��ة  يف  �ل��ن��م��وذج��ي 
�مل��ر�ه��ق��ني مم��ا �شاهم  �أو  ل��اأط��ف��ال 
�ملخدر�ت.  تعاطي  �إىل  �جتاههم  يف 
�إىل  �لب�شطي  عفر�ء  �شعادة  و�أ�شارت 
�أن ه��ن��اك ع��ام��ات و����ش��ح��ة ميكن 
�أن  �لآب������اء  ي��ع��رف م���ن خ��ال��ه��ا  �أن 
مثل  �مل��خ��در�ت  يتعاطون  �أطفالهم 

معها  �ل��ت��ك��ي��ف  �مل��ت��ع��اط��ي  ي�شتطيع 
فيلجاأ �أحيانا �إىل �لنتحار.

�إىل  �لأم����ور  �أول��ي��ا  �لب�شطي  ودع���ت 
لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  مع  �لتو��شل 
�لن�شاء و�لطفال عرب خط �مل�شاعدة 
�أي  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول   800111
كيفية  يف  ����ش��ت�����ش��ارة  �أو  م�����ش��اع��دة 
و�حلر�س  �لأب�����ن�����اء،  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل 

�لذين  �لأطفال  �لعنف �شد  �شحايا 
�لب�شطي  �أك��دت  �ملخدر�ت  يتعاطون 
�إىل �جلهات  �أنه يتم حتويلهم ف��ور�ً 
�ل��ط��ب��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة ب���ت���اأه���ي���ل وع����اج 
ه���ذه �حل����الت لأج����ل ت��ل��ق��ي �لدعم 
�أم���ا فيما يتعلق  �مل��ن��ا���ش��ب،  و�ل��ع��اج 
فاأ�شارت  �ل��ن��ف�����ش��ي  ع��اج��ه��م  مب���دة 
لآخر  ط��ف��ل  م��ن  تختلف  �أن��ه��ا  �إىل 
ح�����ش��ب ح��ال��ة �ل��ع��ن��ف �ل��ت��ي تعر�س 
لها ونوع �ملخدر �لذي كان يتعاطاه. 
و�أ�شافت �أن خطورة تعاطي �شحايا 
ل  للمخدر�ت  �لأط��ف��ال  م��ن  �لعنف 
�أنف�شهم  لإي��ذ�ء  قابليتهم  عن  تقف 
�أو �لآخ��ري��ن، بل قد مي��رون بنوبات 
�كتئاب حادة قد توؤدي بهم يف �لنهاية 
�لنتحار  ي��ك��ون  وق��د  �لن��ت��ح��ار  �إىل 
ز�ئدة  جرعات  تناول  ب�شبب  �أحيانا 
�ملتعاطي  ح�����ش��ول  ع���دم  ب�����ش��ب��ب  �أو 
تناولها  ي��ري��د  �ل��ت��ي  على �جل��رع��ات 
ل  ق��د  نف�شية  �آث���ار  هنالك  فتحدث 

ح���م���اي���ة �أط���ف���ال���ه���م و�ل���ت���ق���رب �إىل 
�إىل  و�ل�شتماع  و�حتو�ئهم  �أبنائهم 
وبد�ئل  لطرق  و�إر�شادهم  م�شاكلهم 
و�لبحث  م�شكاتهم  حل��ل  �شحية 
خافاتهم  حلل  تربوية  حلول  عن 

�لأ�شرية بعيد�ً عن �لعنف.
لرعاية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  وي���ذك���ر 
�ل��ن�����ش��اء و�لأط�����ف�����ال ���ش��ت�����ش��ارك يف 

�لأول لاإدمان  �لعاملي  �إر�دة  موؤمتر 
�لفرة  يف  دب���ي  يف  �شيعقد  و�ل����ذي 
من 2 �إىل 3 مار�س �ملقبل وهو �أول 
�لإدمان  ل��ع��اج  متخ�ش�س  م��وؤمت��ر 
من�شة  خ�����ال  م����ن  �لإم�����������ار�ت،  يف 
كيفية  و  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  بعمل  تعريفية 
تاأثري �لإدمان على �لتفكك �لأ�شري 

و �لعنف.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251
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العني
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العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

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

مر�ك�س رخ�شة رقم:CN 1864444 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�للطيف علي مز�ر حممد �لزدجايل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خلفان �شليمان علي �شيف �لغيثي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

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

�لطريق رخ�شة رقم:CN 1033872 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليل �شيف علي �شامل �لقبي�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف خليل �شيف علي �شامل بالروب �لقبي�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد كوتي بالياليل
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لفندي �ملزروعي للقم�شيون

رخ�شة رقم:CN 1044667 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �لفندي غامن عطي�س �ملزروعي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �لفندي غامن عطي�س �ملزروعي من 60% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جان ماري هاري

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لفندي �ملزروعي للقم�شيون
AL FANDI AL MAZROEY COMMISSION COMPANY

�ىل/�شركة �لفندي �ملزروعي للقم�شيون- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 AL FANDI AL MAZROEY COMMISSION COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يه ئي �شفن مور�س لا�شت�شار�ت 

CN 1064566:لهند�شية �ملعمارية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�يه ئي �شفن مور�س لا�شت�شار�ت �لهند�شية �ملعمارية ذ.م.م
AE SEVEN MORSE ARCHITECTURE AND ENGINEERING CONSULTANCIES LLC

�ىل/�يه ئي �شفن لا�شت�شار�ت �لهند�شية و�ملعمارية ذ.م.م
AE SEVEN ARCHITECTURE AND ENGINEERING CONSULTANCIES LLC

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيلفر �شيلد للتجارة 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 2036994 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�شيلفر �شيلد للتجارة �لعامة
 SILVER SHIELD GENERAL TRADING

�ىل/�شوبرمي للتجارة �لعامة
SUPREME GENERAL TRADING

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جي�س ل�شت�شار�ت �ل�شامة 

و�ل�شحة �ملهنية رخ�شة رقم:CN 1197967 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/جي�س ل�شت�شار�ت �ل�شامة و�ل�شحة �ملهنية
CHESS SAFETY SECURITY & OCCUP HEALTH CONSULTANCY

�ىل/جي�س ل�شت�شار�ت �ل�شامة و�ل�شحة و�لتدريب
CHESS SAFETY AND OCCUP HEALTH CONSULTANCY AND TRAINING

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قر�ر للعقار�ت ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1268862 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 0.20*0.40 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/قر�ر للعقار�ت ذ.م.م

QRAR REAL ESTATE LLC

�ىل/قر�ر للعقار�ت ذ.م.م

KARAR REAL ESTATE LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�ملا�شة  �لو�ن  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1736845 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للتجارة 

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1024874 بال�شم �لتجاري حد�ئق �لروي�س 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  و�لفو�كه  للخ�شرو�ت 

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

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

CN 1972912:بريد للعقار�ت  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

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

�شتار لعمال �لباط و�لرخام 
رخ�شة رقم:CN 2048776 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
 CN 1126618:لعريقه لعمال �لباط رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
�لفن  ق�شر  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1159900 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد �شالح عو�س حممد �ملي�شري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني حم�شن حممد دحان �ملرقب
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

لوجريمه كافيه - ذ م م
يعلن مكتب فوك�س لتدقيق �حل�شابات  - �لها�شمي حما�شبون 

قانونيون �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية �لغري 

عادية �ل�شادر يف تاريخ 2017/12/26 بحل وت�شفية 

لوجريمه كافيه - ذ م م
مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  فعلى 

�مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026441888 فاك�س 026441999 �س.ب  

47818 �بوظبي  �شارع �ل�شام بناية �ملن�شور تاور �لطابق )12( 

مكتب رقم )1202( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خال 

مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �شاورما كباب

رخ�شة رقم:CN 1787743 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد جمعه يو�شف حممد �حلد�د من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد جمعه يو�شف حممد �حلد�د من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد رفيق منام كونو %49

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 6.4*1 �ىل 1*6.50
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/كافترييا �شاورما كباب
SHAWARMA KABAB CAFETERIA

�ىل/كافترييا �شاورما كباب ذ.م.م
SHAWARMA KABAB CAFETERIA LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/عرب البحار لل�سناعات ال�سمنتية ذ.م.م

IN - 1001807 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شم �لتجاري:
 من: عرب البحار لل�سناعات ال�سمنتية ذ.م.م

�إىل: عرب البحار لل�سناعات ال�سمنتية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل �ل�شكل �لقانوين:

من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:

عرب البحار لل�سناعات ال�سمنتية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل بخروج �ل�شريك:

ال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم العامري
ولت�شبح �لرخ�شة با�شم �ملالك:

نا�سر حممد مروى املحرمي
�إد�رة مكتب تنمية �ل�شناعه  وعلى كل من لديه �عر��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة 
- د�ئرة عاقات �مل�شتثمرين - خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعان ، و�إل فلن تقبل �لإد�رة �أي 

�عر��س بعد �نق�شاء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حممد �جلنيبي  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1717928:لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة  رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خالد �شالح بن حمود�س �حل�شرمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�هلل علي قا�شم �جلنيبي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �ل�ش�����ادة/�لقر�بي�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1783337 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عارف عبد�هلل بخيت طبري �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل ها�شل �شليم �لنيادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
�لبو�دي  ما�شة  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1104907 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد �شيف حممد �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف لطيفة حممد ��شد �لري�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملفكر ل�شيانة �لكمبيوتر ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1137706 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�ملفكر ل�شيانة �لكمبيوتر ذ.م.م

AL MUFAKER COMPUTER MAINTENANCE LLC
�ىل/نوفمرب للزهور ذ.م.م

NOVEMBER FLOWER LLC
تعديل عنو�ن/ من �لعني �لعني �لوقن بناية م�شلم حممد �شامل �شقوح �لعامري �ىل 
�لعني �لقوع �م �لعو�س 124438 124438 د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات- بلدية 

مدينة �لعني و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية- بالتجزئة )4773302(

تعديل ن�شاط/حذف ��شاح �جهزة �حلا�شب �ليل و�شيانتها )9511001(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي يف منطقة  نفذت بلدية مدينة 
توعوية  ح��م��ل��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  م�����ش��ف��ح 
����ش��ت��ه��دف��ت �ل��ت��اأك��د م��ن ت��و�ف��ر �شروط 
�ملوؤقتة،  ل���اأ����ش���و�ر  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ام��ة 
�إعادة تاأهيل  �أ�شحابها ب�شرورة  وتوعية 
معايري  مع  يتنا�شب  مبا  منها  �ملخالف 
�ملر�فق  ج��م��ي��ع  و�ل�����ش��ام��ة يف  �ل�����ش��ح��ة 
�لازمة  �ل�شتعد�د�ت  و�أخ��ذ  و�ملن�شاآت، 
و�لكفيلة  �جل���وي���ة  ل��ل��ت��ق��ل��ب��ات  حت�����ش��ب��اً 

مبو�جهة �حلالت �لطارئة.
بها مفت�شو  ق��ام  �لتي  وخ��ال �جل���ولت 
�إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً  موقعا   51 على  �لبلدية 
قانون تنظيم �أعمال �لبناء رقم 4 ل�شنة 
�لتنفيذية مت تو�شيح  ولو�ئحه   1983
يف  بها  �ملعمول  �ملوؤقتة  �لأ���ش��و�ر  �شروط 
بلدية مدينة �أبوظبي، وتوجيه �أ�شحاب 
باأخذ  لل�شروط  �مل�شتوفية  غري  �مل��و�ق��ع 
��شتعد�د�ً  مم��ك��ن  وق���ت  ب��اأ���ش��رع  �ل����ازم 
لاأحو�ل �جلوية، و�إعادة تاأهيل �لأ�شو�ر 
�ملو��شفات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  و�شيانتها 

وبال�شكل  �لعامة،  و�جلمالية  �لهند�شية 
�ملجاورة من  �ملارة و�ملباين  �لذي يحمي 
�ملعد�ت  �أو  �مل��خ��ل��ف��ات  ���ش��ق��وط  خم��اط��ر 
�ل�شامة  ون���ظ���م  ب�������ش���روط  و�لل����ت����ز�م 
و�ملحافظة على �لبيئة مبا يجعل مدينة 
�أبوظبي بيئة تتو�فر فيها �أرقى و�أف�شل 

معايري �ل�شامة و�ل�شحة �لعامة. 
�أ�شحاب  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ودع���ت 
ه�����ذه �مل�����و�ق�����ع و�ل���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه���ا �إىل 
�لبلدية  جل��ه��ود  �ل��ف��ع��ال��ة  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
�شامة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 

�لأمن  معايري  �أعلى  وتوفري  �جلمهور، 
و�لإن�شاء�ت  �لعمل  و�ل�شامة يف مو�قع 
كافة، و�لتقيد بال�شر�طات و�ملتطلبات 
�لو�جب �تباعها يف �إن�شاء �لأ�شو�ر �ملوؤقتة 
�أعمال  تنظيم  لقانون  وف��ق��اً  �مل��و�ق��ع  يف 

�لبناء ولو�ئحه �لتنفيذية.
و�أو����ش���ح���ت �ل��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا م�����ش��ت��م��رة يف 
و�ل�شتمر�ر  �حلمات  ه��ذه  مثل  تنفيذ 
مبر�قبة مو�قع �لبناء بهدف �حلد من 
�لتجاوز�ت �أو �ملخالفات �لتي من �شاأنها 
�لإ�����ش����ر�ر ب��ال�����ش��ال��ح �ل���ع���ام، لف��ت��ة �إىل 

�أعمال  تنظيم  لقانون  بذلك  �ل�شتناد 
ولو�ئحه   1983 ل��ع��ام   4 رق���م  �ل��ب��ن��اء 
�لتنفيذية.  �جلدير بالذكر، �أن من بني 
تو�فرها  �ل��و�ج��ب  �لعامة  �ل���ش��ر�ط��ات 
�أل تزيد  �مل���وؤق���ت  �ل�����ش��ور  ت�����ش��ي��ي��د  ع��ن��د 
�مل�شافة بني �ألو�ح �ل�شور عن 5 �شم، ول 
20 �شم،  �أك��رث م��ن  ترتفع ع��ن �لأر����س 
مر،   2.5 عن  �ل�شور  �رت��ف��اع  يقل  و�أل 
ول ي��زي��د ع��ر���س م��دخ��ل �ل�����ش��ور ع��ن 5 
حمددة  �أم��اك��ن  على  تو�شع  و�أن  �أم��ت��ار، 
�إر�شاد�ت حتذيرية و�إر�شادية  �ل�شور  من 

�مل�شروع  ��شم  حتمل  لوحة  عليه  وتثبت 
و�ملقاول و�ل�شت�شاري. ومن �ل�شروط �أن 
تكون �لألو�ح �ملكونة لل�شور من �حلديد 

�ل�شاج ومثبتاً على �إطار حديدي ومركباً 
و�أن  ثابتة،  غري  خر��شانية  قو�عد  على 
�لفاحت  �لربتقايل  باللون  �ل�شور  ُي�شبغ 

�أو لون منا�شب معتمد من بلدية مدينة 
�لدورية  �ل�شيانة  �إج����ر�ء  م��ع  �أب��وظ��ب��ي 

�لازمة له.

•• دبي -وام:

�ع��ت��م��د م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل ب���ن حممد 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  �لنعيمي  بلحيف 
ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ  ب���رن���ام���ج  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�أحد  ي��ع��د  �ل���ذي  �لبتكار”  “ميثاق  ل��اإ���ش��ك��ان 
�إطاقها من قبل فريق  �لتي مت  �ملبادر�ت  �أبرز 
�ملوظفني  حت��ف��ي��ز  ب���ه���دف  وذل�����ك   .. �لب���ت���ك���ار 
مبا  و�لتوجه  �لأف��ك��ار  تقدمي  على  و�ملتعاملني 
يحقق توجهات وروؤية دولة �لإمار�ت لتكون من 

�أف�شل دول �لعامل بحلول عام 2021.

لابتكار  م��ي��ث��اق  �إط������اق  �إن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
للموظفني و�ملتعاملني يف �لربنامج يعد مبثابة 
�لنقلة �لنوعية �لتي جاءت لتوؤكد على �أن �لبتكار 
�ملوؤ�ش�شية  هويتنا  م��ن  ي��ت��ج��ز�أ  ل  ج���زء�  �أ���ش��ب��ح 
يف  �حلكيمة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  لتحقيق 
�لب��ت��ك��ار .. م��وؤك��د� �أن �لب��ت��ك��ار ه��و ر�أ�����س مال 
و�حلكومات  لل�شعوب  ���ش��رورة  وب���ات  �مل�شتقبل 

�لتناف�شية  دع��م  و���ش��م��ان  �لإن��ت��اج��ي��ة  لتح�شني 
وه��ذ� م��ا نطمح ل��ه يف دول��ة �لإم����ار�ت لتحقيق 
 .2021 ع��ام  بحلول  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  روؤي���ة 
�لربنامج  �أطلقه  �ل��ذي  �لبتكار  ميثاق  ويبني 
حقوق وو�جبات �ملوظفني و�ملتعاملني يف جمال 
�لبتكار .. �إذ �شيقوم �لربنامج باإعد�د ت�شريعات 
ولو�ئح حتفز تقدمي �لأفكار �ملبتكرة و�لهتمام 

ب�شفافية  معها  و�لتعامل  �لبتكارية  ب��الأف��ك��ار 
�إىل جانب بناء وتطوير قدر�ت �ملو�رد �لب�شرية 
�لوطنية يف جمال �لبتكار وتاأمني قو�عد بيانات 
لدعم �شيا�شات �لبتكار يف جمال �لإ�شكان ودعم 
�لأكادميية  �لدر��شات  وت�شجيع  �لعلمي  �لبحث 
يف جمال �لبتكار بالإ�شافة �إىل تاأمني �لأدو�ت 
�لتفكري  ملمار�شة  �ملائمة  و�لبيئة  و�ملعلومات 

على  �لأف��ك��ار  ودع��م ح�شول مقدمي  �لبتكاري 
حقوق �مللكية �لفكرية وبر�ء�ت �لخر�ع ودعم 
�ل�����ش��رك��ات �ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل��ك��ب��رية يف 
�خلدمات  وحت�شني  �ملبتكرة  �لتطبيقات  تبني 
�ملقدمة من خال �لتكنولوجيا من �أجل متكني 
���ش��ر�ك��ات مع  وب��ن��اء  م�شتويات خ��دم��ة ج��دي��دة 
�جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية و�خلا�شة 

لتنفيذ م�شاريع �بتكارية م�شركة.
كما يت�شمن �مليثاق و�جبات ينتظرها �لربنامج 
�لبتكار  ل���دع���م  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني  �مل���وظ���ف���ني  م���ن 
�ملبتكرة  بالأفكار  �لربنامج  تزويد  وتتلخ�س يف 
و�مل�شاريع  �خل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي 
لاأفكار  �لفكرية  �مللكية  ح��ق��وق  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 
توفري  جانب  �إىل  �لفكرة  تقدمي  قبل  �ملقدمة 
�ملعلومات �لكافية و�لرد على �ل�شتف�شار�ت مبا 
يف  و�مل�شاركة  �ملقدمة  �لأفكار  در��شة  يف  ي�شاعد 
�لتي  �لتوعوية  و�حل��م��ات  �لعامة  �لفعاليات 

ينظمها �لربنامج يف جمال �لبتكار.

•• دبي -وام:

�ط���ل���ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم ويل 
�لتنفيذي  عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
- ���ش��ب��اح �م�����س- ع��ل��ى ���ش��ري �لعمل 
�لأم�����ر  “مبادرة  ت��ط��ب��ي��ق  ب�������ش���اأن 
�شاحب  �أطلقها  �ل��ت��ي  �جلز�ئي” 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�شرعة  �إىل  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  �هلل” 
�ل������دع������اوى �جل���ز�ئ���ي���ة  �ل����ب����ت يف 
�ملحاكم  ع����ن  �ل����ع����بء  وت���خ���ف���ي���ف 
�لتقا�شي  �إج�����������ر�ء�ت  وت��ب�����ش��ي��ط 
و�خت�شار �لوقت و�جلهد و�لنفقات 

على �أطر�ف �لدعوى �جلز�ئية.
ج����اء ذل����ك خ����ال زي�����ارة ���ش��م��وه - 
ي��ر�ف��ق��ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  دب��ي  ح��اك��م 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و���ش��ع��ادة عبد 
�ملجل�س  ع���ام  �أم����ني  �ل��ب�����ش��ط��ي  �هلل 
�لتنفيذي لإمارة دبي - ملقر �لنيابة 

�ل���ع���ام���ة يف دب����ي .. ح��ي��ث ك����ان يف 
��شتقبال �شموه لدى و�شوله �شعادة 
�حلميد�ن  عي�شى  ع�شام  �مل�شت�شار 

�لنائب �لعام لإمارة دبي.
و�أكد �شمو ويل عهد دبي �أن قانون 
نوعية  نقلة  �أحدث  �لأمر �جلز�ئي 
ويعترب  �لق�شائي  �لعمل  جمال  يف 
��شتجابة لاعتبار�ت �لعملية �لتي 
تقت�شي تب�شيط �إجر�ء�ت �لتقا�شي 
و�خت�شار �لوقت و�جلهد و�لنفقات 
�جلز�ئية  �ل���دع���وى  �أط�����ر�ف  ع��ل��ى 
ملو�كبة �لوترية �لعالية �لتي تتميز 
ب��ه��ا ح���رك���ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 
�لتي  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  وتبني  دب��ي 

تتما�شى مع توجه حكومة دبي.
�ل��زي��ارة على  و�ط��ل��ع �شموه خ��ال 
و�إد�ر�ت  �أق�������ش���ام  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري 
�لنيابة ومهامها وروؤيتها و�أهد�فها 
حماية  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  ور����ش���ال���ت���ه���ا 
�حلقوق و�حلريات و�مل�شالح �لعامة 
�شركائها  م��ع  و�لعمل  و�حلكومية 
على خلق جمتمع �أكرث عدل و�أمنا 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى ك�����و�در حمرفة 
وتقنيات متطورة يف �شبيل حتقيق 

�لعليا  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه������د�ف 
لاإمارة.

ووج�����ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم مبو�كبة 
�أف�شل  لتقدمي  �لب��ت��ك��ار�ت  �أح���دث 
و�لت�شهيات  �خل����دم����ات  و�أرق�������ى 
للمتعاملني و�شرعة ودقة �لتحقيق 
ورفع �لكفاءة �لت�شغيلية و��شتخد�م 
�لتقنيات �حلديثة لإجناز معامات 

�ملر�جعني.
عاملية  نيابة  “ ن��ري��د  �شموه  وق���ال 
تطويع  يف  ب���ال���ب���ن���ان  ل���ه���ا  ي�������ش���ار 
�لتقا�شي  لت�شريع  �لتكنولوجيا 
�لنظام  وتعزز  �لتحقيق  دق��ة  ورف��ع 
يف  دوره  وتفعل  وعد�لته  �لق�شائي 
ل�شمان  و�حلريات  �حلقوق  حفظ 

حتقيق �لعد�لة للجميع ».
 “ دب�������ي  ����ش���م���و ويل ع����ه����د  وق��������ال 
دول���ة �لإم����ار�ت ه��ي دول���ة �لقانون 
وحتر�س قيادتها على �إقامة �لعدل 
حلماية  �ملجتمع  فئات  جميع  ب��ني 
�ل����ع����ام و����ش���م���ان حقوق  �ل�������ش���ال���ح 
�لطماأنينة  وب��ث  �لأف���ر�د  وح��ري��ات 
ويرتكز  �ملجتمع..  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 

نظامنا �لق�شائي يف دبي على عدم 
�ملعاملة  يف  و�مل�������ش���او�ة  �ل��ت��م��ي��ي��ز.. 
و�إر����ش���اء �ل��ع��د�ل��ة وي��رت��ب��ط �إجن���از 
لاإمارة  �ل�شر�تيجية  �لأه���د�ف 
ق�شائي  نظام  بوجود  وثيق  ب�شكل 
�شموه  م�����ش��دد�   .. “ ومنجز  ع���ادل 
ع���ل���ى ������ش�����رورة ح���ف���ظ و�ح�������ر�م 
�إن�����ش��ان��ي��ة �مل��ت��ه��م��ني و�ل��ع��م��ل على 
�شرعة  �إىل  و�ل�شعي  �ملعاملة  ح�شن 
�لق�شائية  �ل������دع������اوى  حت����ري����ك 
�لب�شري  ب��ال��ع��ن�����ش��ر  و�له����ت����م����ام 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وف���ق  وت��اأه��ي��ل��ه 
�لتكنولوجيا  ����ش��ت��خ��د�م  جم��ال  يف 

�حلديثة.
�لقائمني  جهود  على  �شموه  و�أثنى 
ع��ل��ى �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة ودوره�����م يف 
تفعيل �لق�شاء وحتقيق �لعد�لة من 
�لعامة  �لنيابة  عمل  �إجن���از  خ��ال 
وفق �أعلى �ملعايري �ملت�شمنة للعدل 

ودقة �لإجناز و�إحقاق �حلق.
و�أع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره ل���دور وكاء 
�لعد�لة  �إر���ش��اء  يف  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة 
�جلز�ئية  �ل�����دع�����اوى  يف  و�ل����ب����ت 
ب����اح����ر�ف����ي����ة وح����ي����ادي����ة ت����ام����ة.. 

و�شع  ���ش��رورة  على  �شموه  م�شدد� 
�إج����ر�ء�ت  لتطوير  متكاملة  �أط���ر 
باخلدمات  و�لرت����ق����اء  �ل��ت��ق��ا���ش��ي 

�ملقدمة وفق �أف�شل �ملمار�شات.
�لطفل” وهي  “غرفة  �شموه  وز�ر 
لاأطفال  �لنف�شي  لاإر�شاد  غرفة 
تقوم فكرتها على �حتو�ء �لأطفال 
عن  بعيد�  معهم  ودي  ح��و�ر  وفتح 
�ل�شغوطات �لنف�شية �لتي ميكن �أن 
يتعر�س لها من طرق �ل�شتجو�ب 

�لتقليدية و�لر�شمية.
نيابة  ..�أع�����دت  �ملنطلق  ه���ذ�  وم���ن 
�لأ����ش���رة و�لأح������د�ث ب��ي��ئ��ة حتافظ 
�لطفل  ونف�شية  خ�شو�شية  ع��ل��ى 
ير�قنب  خمت�شات  باحثات  برفقة 
مباحظة  وي��ع��ت��ن��ني  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه 
وفق  �أف���ع���ال���ه  وردود  و�ن���ف���ع���الت���ه 
�أف���������ش����ل �مل����ع����اي����ري و�مل����م����ار�����ش����ات 
و�ملقارنات �ملعيارية �لعاملية من باب 

�ملحافظة على حقوقه.
وج��ه��زت �ل��غ��رف��ة ب��دي��ك��ور و�أل����و�ن 
مرحلة  وجت����ذب  ت��ن��ا���ش��ب  و�أدو�ت 
�هتماماتهم  وت���غ���ذي  �ل��ط��ف��ول��ة 
�لنف�شي  �ل���ت���وت���ر  ع���ن  وت��ب��ع��ده��م 

و�أج����و�ء �لعمل �جل���ادة ومب��ا يفيد 
�لأ�شرة  ن��ي��اب��ة  �ع�����ش��اء  حت��ق��ي��ق��ات 

و�لأحد�ث.
�لنيابة  ج��ه��ود  على  �شموه  و�ط��ل��ع 
�لعامة يف تعزيز �لرو�بط �لإن�شانية 
�ل���ت���ي ت��ق��ع ���ش��م��ن ن���ط���اق �لأ����ش���رة 
�ل�شلح  �لو�حدة من خال مبادرة 
على  �أهد�فها  تقوم  و�لتي  �لأ�شري 
�لإ����ش���اح و�حل���ف���اظ ع��ل��ى تر�بط 
ثقافة  ون�����ش��ر  �ل��ع��ائ��ل��ة  ومت���ا����ش���ك 
�حل����و�ر و�ل��ت��ف��اه��م ب��ني �لأط����ر�ف 

و�إيجاد  بينهم  �لت�شوية  خال  من 
�������ش������رر� على  �لأخ�����������ف  �حل������ل������ول 
�لأط��ر�ف كافة.. حيث وجه �شموه 
خ�شو�شية  مب�����ر�ع�����اة  �مل���ع���ن���ي���ني 
�ملجتمع �لإمار�تي يف ق�شايا �لطفل 

و�لإ�شاح �لأ�شري.
�لأ�شري  �ل�����ش��ل��ح  غ��رف��ة  وت�����ش��اع��د 
ع����ل����ى جت�������رد �مل���ت���خ���ا����ش���م���ني من 
تذبذب  �ل���ت���ي  �ل���ه���د�م���ة  �مل�����ش��اع��ر 
�لأ�شرة  �أف��ر�د  بقية  و��شتقر�ر  �أم��ن 
ملو�جهة  ع��ر���ش��ة  �أك����رث  وجت��ع��ل��ه��م 

�لقانون و�أحكام �لق�شاء.
بعيد�  ل��ت��ك��ون  �ل���غ���رف���ة  و���ش��م��م��ت 
ع��ن �لأج�����و�ء �ل��ر���ش��م��ي��ة م��ن حيث 
�أ�شبه بغرفة  �ل�شكل و�لأل��و�ن وهي 
�ملنازل .. حيث يجل�س  �جللو�س يف 
ودية  جل�شة  �ملتخا�شمان  �لطرفان 
.. وت�شمح �لنيابة لهما بفتح حو�ر 
�لعالقة  �مل�����ش��ائ��ل  ومناق�شة  ه���ادئ 
ب��ي��ن��ه��م��ا و�ع������ادة ت��ق��ي��ي��م م���ا م�شى 
من �شلوكيات وت�شرفات توؤثر على 

�أفر�د �لأ�شرة.

•• دبي -وام:

�أك����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي �أن دولة 
�لإمار�ت ت�شري على نهج �لتميز �متد�د� لإعان �شاحب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
عام 2015 عاما لابتكار..  يكون  �هلل” باأن  “حفظه 
و�لذي و�شع خطوطه �لعري�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�إىل  “رعاه �هلل” بتحويله  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�شباق  د�ئما يف  �لدولة  لتبقى  �لإم��ار�ت لابتكار  �شهر 
م�شتمر نحو �لبتكار و�ملعرفة مبا يو�كب ويعزز �لنمو 
�مل��ت�����ش��ارع ب��ه��ا. و���ش��دد ���ش��م��وه ع��ل��ى �أن �شهر �لإم�����ار�ت 
لابتكار منا�شبة وطنية لاحتفاء بالبتكار و�ملبتكرين 
تعرب عن توجهات �لقيادة بت�شجيع تبني �لبتكار نهجا 
�لدولة يف خلق  للعمل وثقافة جمتمعية حتى جنحت 

بيئة حمفزة لذوي �لأفكار �ملتميزة و�ملبتكرة.
وو�شف �شموه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ملبتكرين  وملهم  �لبتكار  قائد  �هلل” باأنه  “رعاه  دبي 
.. فيما يج�شد �شهر �لإمار�ت لابتكار حر�س و�هتمام 
وحر�شه  �ل��ك��و�در  وتطوير  �لب�شري  بالعن�شر  �شموه 
ع��ل��ى ب��ن��اء م�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق ل���اأج���ي���ال �مل��ق��ب��ل��ة حتى 
�أبنائنا و�أ�شلوب  �أ�شبح �لبتكار مفردة رئي�شية يف حياة 
م�شريتنا  يف  �أ�شا�شيا  وعن�شر�  تناف�شية  وم��ي��زة  ح��ي��اة 
�حل�شارية من خال تبني و��شتقطاب �لعقول �ملبدعة 

و�لأفكار �خلاقة ل�شناعة م�شتقبل م�شتد�م.
وقال �شموه: �إننا نفخر بارتكاز منوذجنا �لتنموي على 

�لبتكار لتعزيز موقعنا �لريادي يف موؤ�شر�ت �لتناف�شية 
�أعلى  و�مل�شتقبلية  �حلالية  لاأجيال  ولن�شمن  �لعاملية 

درجات �لرفاهية و�لنماء.
�أفر�د وفئات �ملجتمع على �مل�شاركة  وحث �شموه جميع 
بفعاليات �شهر �لإمار�ت لابتكار.. و�جلهات �حلكومية 
�لأفكار  توليد  على  وحتفيزها  �لعقول  ��شتقطاب  �إىل 
ودعمها  لتبنيها  �لو�عدة  �ملو�هب  و��شتك�شاف  �ملبتكرة 
ومبا  �مل�شتقبلية  للتحديات  مبتكرة  حلول  ت�شميم  يف 
�لر�ئد  �لإم���ار�ت  موقع  ويدعم  �ملجتمع  بحياة  يرتقي 

على خريطة �لبتكار �لعاملية.
لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  وت��ن��ظ��م 
غد�  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  دب��ي 
مهرجانا �بتكاريا ي�شم عدد� من فعاليات �شهر �لبتكار 
28 فرب�ير  22 وحتى  �لفرة من  �لإم���ارة خ��ال  يف 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف منطقة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  �جل�����اري. و���ش��ت��ك��ون 
�جلهات  م��ن  و����ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ة  و���ش��ط  ووك”  “�شيتي 
 90 من  �أك��رث  تنظم  �لتي  بدبي  و�خلا�شة  �حلكومية 
�لإم��ارة حتاكي يف جمملها  فعالية يف خمتلف مناطق 
يخدم  مبا  توظيفها  وكيفية  �لبتكار  جو�نب  خمتلف 
�إي��ج��اب��ي يف حياة  �إح����د�ث ف���ارق  �ل��ه��دف �لرئي�س وه��و 

�ملجتمع وتقام يف خمتلف جو�نب دبي.
وتركز فعاليات هذ� �لعام على ن�شر ثقافة �لبتكار من 
و�لطلبة  ع��ام  ب�شكل  للمجتمع  موجهة  �أن�شطة  خ��ال 
من  �لفعالية  �شركاء  خمتلف  مب�شاركة  خا�س  ب�شكل 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة و�ل���ذي���ن ع��م��ل��و� على 
�لفئة  هذه  ت�شتهدف  �لتي  �لرب�مج  من  حزمة  تقدمي 
�ملهمة وهم �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وهيئة �لطرق 
و�مل���و�����ش���ات وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي وجمموعة 

بهيئة  و�ملتمثلني  �لبتكار  �شركاء  �إىل  �إ�شافة  مري��س 
�ل�شحة وهيئة تنمية �ملجتمع و�لإد�رة �لعامة لاإقامة 
و�شوؤون �لأجانب وجمل�س دبي لل�شباب و�شركة برول 
�لإم������ار�ت �ل��وط��ن��ي��ة “ �ي��ن��وك “ ودب���ي م���ول و�شريك 
�لإعاميون  “ و�ل�شركاء  “ مبادرة يوم لدبي  �لتطوع 
وهيلز  �لعربية  �لإذ�ع��ة  و�شبكة  لاإعام  دبي  موؤ�ش�شة 
�إىل جانب باقي �جلهات �حلكومية  للدعاية و�لإع��ام 
يف  كبري  ب�شكل  جميعهم  �شاهمو�  و�ل��ذي��ن  و�خل��ا���ش��ة 

تنظيم وتكوين هذ� �لف�شاء �ملبتكر للمجتمع.
ووك مامح  �شيتي  �لرئي�شية يف  �لفعالية  وت�شتعر�س 
ع���دد م��ن �مل�����ش��اري��ع �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ب��ت��ك��رة.. �إىل جانب 
بني  �لبتكار  ثقافة  ن�شر  ت�شتهدف  تفاعلية  حمطات 
�أو����ش���اط �لأط���ف���ال و�ل��ك��ب��ار م��ث��ل ي���وم ل��دب��ي وج���د�ري 
و�ل��ه��اي��ربل��وب وق��ائ��د �لب��ت��ك��ار: روؤي����ة ق��ائ��د �لبتكار 

ورحلة �إىل �مل�شتقبل وعدد �آخر من �لفعاليات.
وت��ت��م��ث��ل ف��ع��ال��ي��ات ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة ب��دب��ي و�ل��ت��ي ميثل 
�لبتكار و�لذكاء �ل�شطناعي �أبرز �شماتها �ملميزة لها.. 
يف جمل�س �لبتكار �لذي يقام للعام �لثالث على �لتو�يل 
مب�شاركة �لرو�د يف جمال �لبتكار ملناق�شة ق�شايا هامة 
ذ�ت �شلة مب�شتقبل �ل�شحة وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

دبي للم�شتقبل.
بدبي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  “معر�س  ي���اأخ���ذ   .. وب��امل��ق��اب��ل 
مل�شرعات دبي للم�شتقبل” �لزو�ر يف رحلة ل�شرب �أغو�ر 
�إلقاء  م��ع  للم�شتقبل  دب��ي  م�شرعات  م��ب��ادرة  م�شاريع 
�ل�شوء على “جهاز �لفح�س �لذ�تي” و�شبل ��شتخد�م 
تقنية مبتكرة للعاج �لطبيعي وتبني تطبيقات �لذكاء 

�ل�شطناعي يف �أمر��س �لرئة.
�لبتكار” بالتعاون مع  “م�شابقة  �أي�شا  �لهيئة  وتنظم 

�لتعليمي  ل��اأد�ء  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  “جائزة 
حم���ددة  ل��ت��ح��دي��ات  ف��اع��ل��ة  ح���ل���ول  �ملتميز” لب��ت��ك��ار 
�لطابية  �ملو�هب  لبتكار�ت  معر�س  ي�شاحبها  و�لتي 

�لو�عدة.
ل�شتعر��س  خا�شا  معر�شا  �أي�شا  �لفعاليات  وت�شتمل   
 10X رح���ل���ة م�������ش���روع ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة مل����ب����ادرة دب����ي
جانب  �إىل  له  و�ل��روي��ج  تطبيقه  وكيفية  وخ�شائ�شه 
معر�س �آخر للتعريف بامل�شاريع �ملوجهة للت�شجيع على 

�تباع منط حياة �شحية وعرو�س �أخرى لاأطفال.
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ت�شت�شيف   .. وباملقابل 
لإلقاء  ووك”  “�شيتي  يف  �لبتكار”  و�ح���ة  “من�شة 
عن  ف�شا  �ل�شرطية  �لب��ت��ك��ار�ت  �أح���دث  على  �ل�شوء 
توطيد ج�شور �لتو��شل �ملبا�شر مع �جلمهور من خال 
ن�شاطات تفاعلية وم�شابقات متنوعة.. �إىل جانب عقد 
لإمارة  �لطريق  �أمن  ��شت�شر�ف  بعنو�ن  جل�شة حو�رية 
دب���ي م���ع ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة و���ش��رك��ات خ��ا���ش��ة خمتلفة 
�مللتقى �لثالث  �إ�شافة لنعقاد  بثاثة حماور رئي�شية. 
لابتكار و�لريادة حيث �شيتم مناق�شة 4 �أور�ق عمل يف 

جمال �لبتكار و�لريادة.
معاي�شة  للجمهور  و�مل��و����ش��ات  �ل��ط��رق  هيئة  وتتيح 
تقنية “�لهايربلوب” و�إمكانية ��شتخد�مها حيث ميثل 
و�شيلة �لنقل �جلديدة من �حلافات و�ملركبات �لذكية 
ذ�تية �لقيادة �إىل جانب ��شتعر��س �ملركبة ذ�تية �لقيادة 
فعالية  �شمن  �ملجتمع  لأف����ر�د  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  و�إت���اح���ة 

�ل�شيتي ووك �لرئي�شية.
يف  م�شاركتها  خ��ال  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  وتنظم 
�شهر �لإمار�ت لابتكار نحو 66 فعالية ت�شمل �ملوؤمتر 
“�لذكاء  ح��ول  و�مل�شتقبل  لابتكار  �ل�شابع  �ل�شنوي 

تقيم  �جل���اري كما  ف��رب�ي��ر  م��ن   22 �ل�شطناعي” يف 
�لرئي�شي  مقرها  يف  �لبتكار  خيمة  يف  فعاليات  �لهيئة 
�ل��ق��وز وج��ب��ل علي وور����ش���ان، وفعاليات  وم��ر�ك��زه��ا يف 

مبتكرة �أخرى �شمن ركن و�حة ز�يد لابتكار.
�لذي  �لأ�شياء”  �إن���رن���ت  “معر�س  �ل���ي���وم  وي��ن��ط��ل��ق 
تنظمه “�لإد�رة �لعامة لاإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي 
باأ�شلوب  �ملقدمة  �لبتكارية  �أبرز �خلدمات  لي�شتعر�س 
جديد يهدف �إىل ك�شر �حلو�جز وتعزيز �لتو��شل بني 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�جلمهور.
من  “وم�شات  بعنو�ن  فيلم  يف  �أي�شا  �لإد�رة  وت�شارك 
ع��ن طريق  �لعمل  ف��رق  م��ه��ار�ت  ب��ن��اء   -  2018 فكر 
علوم �لروبوتيات” و�لذي يقدم روؤى ��شت�شر�فية حول 
�لبتكار و�لإبد�ع و�لإد�رة و�ملجتمع و�لثقافة م�شتوحاة 
“وم�شات من فكر” ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  من كتاب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل«.
�حلكومية”  ل���اإد�رة  ر��شد  بن  حممد  “كلية  وتتعمق 
يف �لب���ت���ك���ار ع���رب خم��ت��رب �ل��ت��ف��ك��ري �لإب����د�ع����ي �لذي 
تبني  م��ن  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لعمل  ف��رق  متكني  ي�شتهدف 
منظور يركز على �لعماء من خال �لأدو�ت و�لأطر 
�لتفكري  على  م�شاعدتهم  �إىل  تهدف  �لتي  و�لتقنيات 

ب�شكل خاق حول �ملنتجات و�خلدمات.
حول  ت���دور  رئي�شة  مو��شيع  ح��ول  �ملخترب  ويتمحور 
فهم جو�نب �لتفكري �لإبد�عي و�لتحقق من �حتياجات 
ف�شا  للخدمات  �لفعليني  �مل�شتخدمني  و�هتمامات 
عن �إيجاد حلول مبتكرة للم�شاكل �لتي تو�جههم ومن 
للحلول  خمتلفة  من��اذج  وتطبيق  و�ختبار  ت�شميم  ثم 

�ملمكنة.

وت�شارك هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي يف �شهر �لإمار�ت 
منوذج  وه��ي  �شاهم  من�شة  ب��اإط��اق   2018 لابتكار 
فريد وع�شري لابتكار يف �لقطاع �لجتماعي تهدف 
�خلا�شة  و�ل�����ش��رك��ات  �جل���ه���ات  م�����ش��ارك��ة  حت��ف��ي��ز  �إىل 
و�أ�شحاب روؤو�س �لأمو�ل يف دعم �لتنمية �ملجتمعية من 
�مل�شاهمني يف  �تاحة من�شة ذكية تك�شف تقارير  خال 

تنمية جمتمع دبي بطريقة مبتكره و�شفافية عالية.
�ملن�شة �لأوىل من نوعها لر�شد م�شاهمات  وتعد هذه 
وهي  �لإم����ار�ت  يف  �لجتماعي  �لقطاع  م��ع  �ل�شر�كات 
�لوقف  ر��شد ل�شت�شار�ت  بن  مت�شلة مبوؤ�ش�شة حممد 
�أنها تعمل كنظام د�خلي لتنظيم �شهولة  و�لهبة.. كما 
�إد�رة �مل�شاهمات وكنظام خارجي يرفع �لتقارير للجهات 
�ملعنية. ومت ت�شميم “من�شة �شاهم” بحيث ميكن من 
منابعه  �لرعاة  م�شاهمات  عن  �ملعلومات  جمع  خالها 
مالية  دوري����ة  ت��ق��اري��ر  و�إ����ش���د�ر  م�شاهماتهم  ���ش��رف 

و�إعامية بهذه �لإجناز�ت.
بدعم  ل��ل��ر�غ��ب��ني  ك��ب��رية  ت�شهيات  �مل��ن�����ش��ة  و���ش��ت��ق��دم 
تتيح  حيث  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  يف  �لتنمية  م�شاريع 
خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة وق���د �خ��ت�����ش��رت وقت 
�لت�شجيل �لتقليدي من 7 �أيام عمل لدقيقتني فقط.. 
ومي��ك��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى ك��اف��ة خ��دم��ات��ه��ا خ���ال دقائق 
وطباعة �شهاد�ت قيا�س �لأثر �ملتعلق بامل�شاهمات �ملالية 
خال  �ملجتمع  تنمية  هيئة  تعر�س  كما  ف��وري.  ب�شكل 
م�شاركتها يف �شهر �لإمار�ت لابتكار مبادر�تها �لر�ئدة 
�أول  كونها  خال  من  �لجتماعي  �لقطاع  يف  لابتكار 
�إمار�تي  خم��رع  مع  تتعاقد  �لدولة  يف  حكومية  جهة 
�أ�شحاب  ت�����ش��ه��ل دم����ج ومت��ك��ني  �خ����ر�ع����ات  ل��ت��ط��وي��ر 

�لهمم.

•• دبي - وام:

�أعلن �شعادة مطر �لطاير �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة 
�أن �لهيئة �شتك�شف �لنقاب خال م�شاركتها يف �شهر  �لطرق و�ملو��شات 
�لإمار�ت لابتكار عن �لنموذج �لأويل لت�شميم �لهايربلوب �لذي يعر�س 
كما   .. ون  هايربلوب  فريجن  �شركة  مع  بالتعاون  �لعامل  يف  م��ره  لأول 
�لقيادة  ذ�تية  �لتنقل  وح��د�ت  �مل��ب��ادر�ت مثل  �لهيئة حزمة من  �شتعر�س 

وموؤ�شر �لبتكار يف �لتنقل �حل�شري.
لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  �إط��اق  “ ياأتي  �لطاير  وق��ال 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
 .. عامليا  �لأذكى  �ملدينة  �إىل  دبي  �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” بتحويل 
كما ياأتي يف �إطار جهود �لهيئة لتوفري مو��شات ذ�تية �لقيادة من خال 

بيئة  �لقيادة يف  ذ�تية  �لنقل  بو�شائل  �لتقنية �خلا�شة  �إج��ر�ء �لختبار�ت 
دبي �ملناخية وذلك ترجمة ل�شر�تيجية دبي للتنقل �لذكي ذ�تي �لقيادة 
�لتي تهدف لتحويل 25 يف �ملائة من �إجمايل رحات �لتنقل يف دبي �إىل 
عام  بحلول  �ملختلفة  �ملو��شات  و�شائل  �لقيادة من خال  ذ�تية  رحات 
�جلماعي وبني  �لنقل  و�شائل  بني  �لتكامل  حتقيق  جانب  �إىل   2030
�ل�شعادة لل�شكان من خال توفري قنو�ت �شهلة و�شريعة ومبتكرة للنقل 
و�ملو��شات تدعم جهود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �أن تكون �شمن 
�أف�شل 20 دولة عاملية يف موؤ�شر �لبتكار �لعاملي بحلول عام 2021 ». 
و�أ�شاف “ تعد مبادرة �لهايربلوب �شمن مبادر�ت �لهيئة يف �إطار برنامج 
م�شرعات دبي �مل�شتقبل حيث قطعت �لهيئة مع �شركة فريجن هايربلوب 
ون �شوطا كبري� يف در��شة جدوى �مل�شروع من �جلو�نب �لفنية و�لهند�شية 
و�لقت�شادية وحتديد �خلطوط �لتي ميكن لتقنية �لهايربلوب �أن تعمل 

عليها و�شول �إىل ت�شميم �لنموذج �لأويل للهايربلوب �لذي يعر�س لأول 
مره يف �لعامل وتتميز ت�شطيباته �لد�خلية بالفخامة و�لرفاهية وجرى 
�ملعلومات و�مل��و�د �لرفيهية  باأحدث تقنيات و�شائل بث وعر�س  تزويده 
كما زود مبقاعد من �جللد وت�شتخدم تكنولوجيا �لهايربلوب نظام �لدفع 
�لكهرومغناطي�شي لت�شريع نقل �لركاب و�لب�شائع وذلك من خال �أنبوب 
فارغ من �لهو�ء و�شمم �لنظام بحيث ي�شاعد على رفع �ملركبة عن �مل�شار 
ب�شكل ب�شيط د�خل �لأنبوب وحتركها ب�شرعة ت�شل �إىل 1200 كيلومر 
يف �ل�شاعة حيث ميكن للهايرب لوب قطع م�شافة بني دبي و�أبوظبي يف 
10000 ر�كب كل �شاعة يف �لجتاهني ». و�أكد  12 دقيقة وميكنه نقل 
يف  م�شتقبا  تطبيقها  عند  �شتوؤثر  �لهايربلوب  تكنولوجيا  �أن  �لطاير 
خريطة  �شتتغري  حيث  �ملو�قف  م�شاحات  وتوفري  �مل��دن  تخطيط  جانب 
�ملر�كز  �ملدينة وكذلك بني  د�خل  �ملختلفة  �لوجهات  �لركاب بني  �نتقال 

�للوج�شتية كاملطار�ت و�ملو�نئ كما �أنها �شتغري منظومات �ل�شحن.
و�أو�شح �شعادة �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين �أن �لهيئة �شتعر�س 
ذ�تية  �لتنقل  وح��د�ت  م�شروع  لابتكار  �لإم���ار�ت  �شهر  فعاليات  خ��ال 
�لعاملية  �لقمة  يف  �لأول��ي��ة  �ختبار�تها  ب��دء  �لهيئة  �أعلنت  �لتي  �لقيادة 
وجرى  �ل��ع��امل  يف  نوعها  م��ن  �لأوىل  �ل��وح��د�ت  ه��ذه  وت��ع��د  للحكومات 
ت�شميمها لقطع م�شافات ق�شرية ومتو�شطة يف م�شار�ت معينة وحمددة 
وذلك باقر�ن �لوحد�ت مع بع�شها خال فرة تر�وح بني 15 و20 
ثو�ن   5 خ��ال  �لركاب  وجهات  على  بناء  بع�شها  عن  و�نف�شالها  ثانية 
وت�شتخدم وحد�ت �لتنقل ذ�تية �لقيادة كامري�ت وتقنية �لكهروميكانيكية 
للقيام بعمليات �لقر�ن و�لنف�شال وميكن تفعيل هذه �خلا�شية �أثناء 
�حلركة دون �حلاجة �إىل �لتوقف وتت�شع كل وحده لع�شرة ركاب 6 جلو�شا 

و4 وقوفا.

» طرق دبي « تك�سف �لنقاب عن �لنموذج �لأويل لت�سميم �لهايربلوب يف �سهر �لإمار�ت لالبتكار

حفاظًا على �سالمة الأفراد

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة على �لأ�سو�ر �ملوؤقتة يف م�سفح 
�ل�سناعية وتوؤكد على �أهمية توفري �ملعايري �ملطلوبة

» ز�ي���د لالإ�سك���ان « يطل���ق » ميث���اق �لبتك��ار«

حمد�ن بن حممد يزور �لنيابة �لعامة بدبي

حمد�ن بن حممد يحث �أفر�د �ملجتمع على �مل�ساركة بفعاليات �سهر �لإمار�ت لالبتكار
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

ر�أ�س  ج��ائ��زة  نظمت  فعالياتها  خ��ت��ام  يف 
دورتها  �شمن  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
حملت  ت��اأ���ش��ي��ل��ي��ة  دورة  ع�����ش��رة  �ل��ث��ام��ن��ة 
��شتمرت  �لفكري”  “�لتح�شني  ع��ن��و�ن 
�إىل  �أي��ام، هدفت من خالها  ملدة ثاثة 
�لدخيلة  �لأف��ك��ار  م��ن  �ل��ع��ق��ول  حت�شني 
�لت�شامح  وحتقيق  و�لإره���اب،  و�لتطرف 
�ل�����ش��ل��م��ي، وت��ع��زي��ز �لتاحم  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�لوطني وطاعة ويل �لأم��ر. و�أك��د �أحمد 
ر�أ�س  عام موؤ�ش�شة  �ل�شحي مدير  حممد 
�جلائزة  �أن  �أن  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �خليمة 
�ملنا�شط  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ���ش��ن��وي��ا  حت��ر���س 
و�لتي  �حلياة  مناحي  �شتى  يف  �لتوعوية 
بالدولة  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  روؤى  تعك�س 
وت���ع���زز ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا �ل���ر�م���ي���ة نحو 
�لهتمام بالإن�شان وفق منطلقات حكيمة 

وو�عية وو�عدة.
فائدة املجتمع  :

�أمني  �شبيعان  �إب��ر�ه��ي��م  �أح��م��د  و�أو����ش���ح 
�لكرمي  للقر�آن  ر�أ�س �خليمة  عام جائزة 
حر�شنا  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ورئي�س 
على �نتقاء عناوين مميزة تفيد �ملجتمع 
�لدولة،  حكومة  توجيهات  مع  وتن�شجم 
باأبعاد  و�ل��ت��غ��ري�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  وت���و�ك���ب 
�إيجابية، وكان من �أهمها دورة �لتح�شني 
من  حما�شرين   3 قدمها  �لتي  �لفكري 
�أب��ن��اء �ل��وط��ن وه���م د. حم��م��د غ��ي��ث ود. 
�شالح عبد �لكرمي، ود. عبد �هلل �لكمايل، 
 12 باإجمايل  �أي��ام  و��شتمرت ملدة ثاثة 
�شاعة، موزعة على �أيام �لدورة، و�شهدت 

 600 ُق���در بنحو  �إق���ب���ال لف��ت��ا  �ل�����دورة 
�شخ�س من �حل�شور من كا �جلن�شني، 
حماور  ثاثة  تناولت  �ل���دورة  �أن  مبينا 
م���ه���م���ة، ل���ك���ل حم���ا����ش���ر حم�����ور حم����دد، 
م�شائل  يف  و�لتح�شني  �لتاأ�شيل  وه��ي: 
ولة �لأمر و�لأمر باملعروف و�لنهي عن 
�ملنكر، و�ملحور �لثاين يف م�شائل �لتكفري، 
و�ملحور �لثالث حمور �جلهاد و�شو�بطه 
له  �ل�شيء  �لفهم  م��ن  �ل�شباب  وحت��ذي��ر 

و�حلما�شة �لغري من�شبطة.
و�أكد �لدكتور حممد غيث خال �لدورة 
�شرورة حت�شني �أفكار �ل�شباب من �لفنت 
بالعلم  و�ل����ت����زود  و�ل�����ش��ب��ه��ات،  �ل�����ش��ال��ة 
من  حم��ذر�  �ملعتدل،  �لو�شطي  �ل�شرعي 
ي�شعون  �لذين  �لهد�مة  �لأفكار  �أ�شحاب 
�أم���ن  �مل��ج��ت��م��ع��ات وزع����زع����ة  �إىل ه����اك 
�مل��ن��ح��رف��ة، ون�شر  ب��اأ���ش��ال��ي��ب��ه��م  �ل��ب��ل��د�ن 
كما  �لأب���ري���اء،  دم���اء  و��شتحال  �لفتنة 

و�شف �شبهات �لتكفريين باأنها �أوهى من 
بيت �لعنكبوت، مبينا �أن لدينا حكاما من 
خري حكام �لأر�س، ولبد علينا �حلفاظ 

على هذه �لنعمة.
عبد  �شالح  �ل��دك��ت��ور  �أو���ش��ح  م��ن جانبه 
ملعنى  �ل�شحيح  �لفهم  ع��دم  �أن  �ل��ك��رمي 
�جل���ه���اد �أوق�����ع �ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����ش��ب��اب يف 
�أمورهم،  ولة  على  و�خل����روج  �ل��ت��ط��رف 
عندهم  لي�س  �ملتطرفني  �أن  �إىل  م�شري� 
ر��شخ،  علم  ول  �جل��ه��اد  م�شائل  يف  فقه 
ويخدعون  ف��ي��ه��ا،  م��ن��ح��رف��ون  ه���م  ب���ل 
�حلما�شية  عبار�تهم  با�شتخد�م  �ل�شباب 
�أنف�شهم  ويقتلو�  ويفجرو�  يكفرو�  حتى 
به  ت����ق����وم  م����ا  �أن  م��ب��ي��ن��ا  و�لآخ�������ري�������ن، 
قتل  من  �لإرهابية  �ملتطرفة  �جلماعات 
لي�س من �جلهاد يف  و�لتفجري  �لأب��ري��اء 

�شيء، و�أن �لإ�شام جاء رحمة للعاملني.
و�أ�شار �لدكتور عبد �هلل �لكمايل �إىل �أنه 

عليها  دل  �لتي  �ملهمة  �لقو�عد  �أه��م  من 
�لكتاب و�ل�شنة طاعة ولة �لأمر يف �لي�شر 
وتوقريهم  و�مل���ك���ره،  و�مل��ن�����ش��ط  و�ل��ع�����ش��ر 
و�إن���ز�ل���ه���م م��ن��ازل��ه��م و�إظ���ه���ار �لح����ر�م 
على  ي��ج��ب  ك��م��ا  �نتقا�شهم،  وع���دم  ل��ه��م 
ب��امل��ع��روف ولو  �لأم���ر  �مل�شلم ط��اع��ة ويل 
بالتجرد  يتحلى  و�أن  ه��و�ه،  ذل��ك  خالف 
تعاىل،  �هلل  م���ع  و�ل�����ش��دق  و�لإخ����ا�����س 
حيث ذكر �لعلماء �أن �خلروج على �حلكام 
�أ����ش���ا����س �ل�������ش���رور و�ل���ف���نت، حم�����ذر� من 
�لتكفرييني و�أنهم ذو جر�أة عظيمة على 
على  �لنا�س  ويحر�شون  �مل�شلمني  دم��اء 
�ل�شرور  �لثور�ت و�خل��روج فيت�شببون يف 
�لعلمية،  �لأم��ان��ة  ويفتقدون  و�ملفا�شد، 
و�أحاديث  �شعيفة  ب��اأخ��ب��ار  وي�����ش��ت��دل��ون 
منكرة لن�شر �شبهاتهم، كما يكّفرون ولة 
هو�هم  ي��و�ف��ق  ع��م��ا  يبحثون  ث��م  �لأم����ر 

فياأتون با�شتدللت فا�شدة. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

لإطاق  �خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة  ت�شتعد 
حملة و��شعة لتنظيف �لبيئة �لبحرية 
من �ملخلفات و�لنفايات �لبا�شتيكية، 
وذلك من خال �لتعاون بني موؤ�ش�شة 
�إد�رة �ملخلفات يف ر�أ�س �خليمة وهيئة 
�لبيئة و�لتنمية، وذلك بهدف  حماية 
�لتي  �لر�ئعة  �ل�شو�طئ  على  �حلفاظ 
�لبيئة،  وح��م��اي��ة  �لإم����ارة،  بها  تتمتع 
من  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لوعي  ون�شر 
خال ت�شجيعهم على �مل�شاركة بالعمل 

�لتطوعي يف هذه �حلمات.
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  وت�شهد 
�هتماًما و��شًعا من �ل�شكان يف خمتلف 
على  �حلفاظ  مب�شائل  �لدولة  �أرج��اء 

�إيجابي  �أث���ر  ب��رك  و�ل��رغ��ب��ة  �لبيئة، 
و�لتعريف  �لوعي،  ون�شر  �ملجتمع،  يف 
و�لنفايات،  �ملخلفات  �نت�شار  مبخاطر 
�شلبية  ت��اأث��ري�ت  م��ن  ب��ه  تت�شبب  وم��ا 

على �لأحياء �لبحرية.
وكانت موؤ�ش�شة �إد�رة �ملخلفات يف ر�أ�س 
“�إمارتي  م��ب��ادرة  �أطلقت  قد  �خليمة 
�لتدوير  لإع��������ادة  �ل�����ر�ئ�����دة  بيتي” 
يونيو  يف  �لإم�������ارة  �أرج������اء  ج��م��ي��ع  يف 
باإطاق  ذل��ك  بعد  وبا�شرت   ،2017
ل�شو�طئ  �أ�شبوعية  تنظيف  ح��م��ات 
على  بالعتماد  وذل���ك  �خليمة،  ر�أ����س 
جم��م��وع��ات ���ش��غ��رية وم��ت��ف��ان��ي��ة من 
ومن  �ملجتمع،  �أف���ر�د  م��ن  �ملتطوعني 
���ش��م��ن��ه��م �مل����و�ط����ن����ني �لإم����ار�ت����ي����ني 
و�ملقيمني و�ل�شائحني وطاب �ملد�ر�س 

وجمموعات �ل�شيافة.
�أك��رب من  �أع��د�د  �إىل  ونتيجة للحاجة 
�أهمية حماية  وتاأكيًد� على  �مل�شاركني 
�إد�رة  �أع��ل��ن��ت م��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة، ف��ق��د 
�ملخلفات عن تعاونها مع هيئة حماية 
من  �شل�شلة  لتنفيذ  و�لتنمية  �لبيئة 
يف  �لو��شعة  �ل�شاطئ  تنظيف  حمات 

�إمارة ر�أ�س �خليمة.
جانيت  ق����ال����ت  ل����ه����ا،  ت�������ش���ري���ح  ويف 
حملة  يف  �لتوعية  من�شق  هارتنزبرج، 
�إم����ارت����ي ب��ي��ت��ي: ن��ح��ن يف �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
غ��اي��ة �ل��ف��خ��ر مل���ا ن�����ش��ه��ده م���ن �أف����ر�د 
�هتمام  م��ن  �خليمة  ر�أ����س  يف  �ملجتمع 
ب��وق��ت��ه��م وجهدهم  ب��ال��ت��ط��وع  ورغ��ب��ة 
�ل�شو�طئ  تنظيف  يف  معنا  للم�شاركة 
�ل��ت��ي مت��ث��ل م�����ش��در �ل��ب��ه��ج��ة و�لفرح 

بالن�شبة لل�شكان يف �لإمارة و�لز�ئرين 
�لقادمني من كل مكان.

�شو�طئ  �أهمية  تقت�شر  ل  و�أ���ش��اف��ت: 
�إم����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى ك��ون��ه��ا من 
ولكنها  �لإم�����ار�ت،  يف  �ل��وج��ه��ات  �أروع 
����ا م����وط����ن �ل���ك���ث���ري من  مت���ث���ل �أي���������شً
�ملائية، و�لتي تو�جه �ملخاطر  �لأحياء 
غري  للت�شرفات  نتيجة  و�لتهديد�ت 
�مل�شوؤولة لبع�س �لأ�شخا�س. ول �شك 
لتنظيف  بيتي  �إمارتي  مبادرة  دور  �أن 
�شو�طئ �إمارة ر�أ�س �خليمة ل يتوقف 
ك��ب��رية من  �إز�ل����ة كميات  على جم��رد 
من  �لبا�شتيكية  و�لنفايات  �ملخلفات 
�لوعي  لن�شر  تهدف  و�إمن��ا  �ل�شو�طئ، 
ف�شائل  ح����ول  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د  ب���ني 
�لأ�شخا�س  نلهم  ن��ح��ن  �ل���ش��ت��د�م��ة. 

ونحفزهم للم�شاركة يف �إعادة �لتدوير 
لأنهم يريدون ذلك، ولي�س لأن عليهم 

�لقيام بالأمر.
وب�����ش��ك��ل ت��ق��ري��ب��ي، ف����اإن ن�����ش��ف كمية 
�ل�شاطئ،  على  تنت�شر  �لتي  �ملخلفات 
�لأمو�ج،  طريق  عن  جرفت  قد  تكون 
�ملخلفات  ه��ذه  ق�شم كبري من  �أن  كما 
يرمون  �لذين  �ل�شيادين  عن  ناجتة 
�شباك �ل�شيد و�حلبال �أثناء تو�جدهم 
يف �لبحر. وتعد هذه �ملخلفات �لأ�شعب 
�ملياه،  م���ن  ����ش��ت��خ��ر�ج��ه��ا  ح��ي��ث  م���ن 
طبقات  حت��ت  تتو�شع  لكونها  وذل���ك 
�أج�����ز�ء  �ل����رم����ال، وت��ق��ط��ع��ت �إىل  م���ن 
كثرية. وي�شتلزم �لأمر ��شتخد�م �آلت 
خم�ش�شة لتنظيف �ل�شاطئ من �أجل 

تخلي�شه من هذه �لنفايات.
�ملخلفات،  م���ن  �لآخ�����ر  �ل��ن�����ش��ف  �أم�����ا 
يركها  �ل���ت���ي  ب���ال���ن���ف���اي���ات  ف��ت��ت��م��ث��ل 

�شو�طئ  �إىل  �ل���ق���ادم���ون  �ل����ز�ئ����رون 
�لنفايات  ي��رك��ون  و�ل��ذي��ن  �لإم�����ارة، 

ذلك  وغ���ري  و�مل��ع��ل��ب��ات  �لبا�شتيكية 
ور�ءهم.

2017 عجمان  يف  �جلماعي  �لنقل  و�سائل  ��ستخدمو�  ر�كب  مليون   29
•• عجمان: الفجر

ك�شف �شعادة �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري مدير عام موؤ�ش�شة 
�ملو��شات �لعامة – عجمان �أن عدد م�شتخدمي و�شائل �لنقل 
�لإمارة  د�خل  �جلماعي  �لنقل  حافات  ت�شمل  �لتي  �جلماعي 
وب���ني �مل���دن وم��رك��ب��ات �لأج�����رة و�ل��ن��ق��ل �ل��ب��ح��ري ق��ر�ب��ة 30 
يعود  �لتقدم  �أن هذ�  �إىل  2017، م�شري�  ر�كبا خال  مليون 
�إىل توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
من  �حلثيثة  وباملتابعة  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 

�ملجل�س �لتنفيذي، لتحقيق روؤية عجمان 2021 . 
و�أو����ش���ح �مل��ه��ن��د���س ع��م��ر �أح��م��د ب��ن ع��م��ري �أن �مل��وؤ���ش�����ش��ة نقلت 

م��ن خ���ال ح��اف��ات �ل��ن��ق��ل �جل��م��اع��ي يف ع���ام 2017 قر�بة 
3،075،661 ر�كبا، مقارنة مب�شتخدمي �لنقل �جلماعي يف 
م�شري�  ر�كبا،   2،861،875 �لعدد  كان  حيث   2016 �لعام 
بلغ   2017 ع��ام  �لأج��رة يف  ع��دد م�شتخدمي مركبات  �أن  �إىل 
عام  يف  �مل�شتخدمني  ع��دد  ك��ان  حيث  ر�كبا،   26،746،796
2016 بلغ 24،246،596 ر�كبا، مما يبني �لزيادة يف موؤ�شر 
ع��دد م�شتخدمي  بلغ  كما  �مل�شتخدمني،  ع��دد  وزي��ادة يف  �لأد�ء 
�لنقل �لبحري “�لعربة” نحو 5300 ر�كبا يف 2017 حيث 

مت تد�شني هذه �خلدمة فعليا يف منت�شف �لعام �ملا�شي.
و�أكد عمر �أحمد بن عمري �أن موؤ�ش�شة �ملو��شات �لعامة تويل 
�حتياجاته  وت�شع  �مل�شتهدف  و�جلمهور  باملجتمع  �هتمامها 
�ملوؤ�ش�شة  تقوم  حيث  �ل�شر�تيجية  �جندتها  مرمى  يف  د�ئما 

بتطوير ��شطول �لنقل �جلماعي وحتث �شركات �لمتياز على 
تنمية مهار�ت �ل�شائقني مما يجعلها من عو�مل �جلذب وت�شرع 
د�خل  �مل��ن��اط��ق  بتغطية  �جل��م��ه��ور  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  د�ئ��م��ا 
�كمل  على  �ملو��شات  �شبكة  لت�شبح  وخارجها  عجمان  �إم��ارة 
�لر�حة بجميع مو�قف  �ملوؤ�ش�شة تو�فر مقومات  وجه وتر�عي 
يف  للمقيمني  جذب  و�أد�ة  ح�شارية  و�جهه  لت�شبح  �حلافات 
�لإمارة. و�أ�شاف عمر بن عمري �أن �ملوؤ�ش�شة متكنت من �إحد�ث 
يف  تهدف  حيث  �لعامة،  �ملو��شات  و�شائل  يف  وتطوير  تغيري 
م�شاعيها �لر�مية جلعل و�شائل �لنقل �جلماعي �خليار �لأول 
ل���دى �ملقيمني و�ل�����زو�ر م��ن خ���ال خ��ط��ة طموحه  و�مل��ف�����ش��ل 
تقدمي  يف  و�لتو�شع  م�شتمر  ب�شكل  �جلماعي  �لنقل  لتطوير 

�خلدمات �لذكية بغر�س حت�شني �خلدمة �ملقدمة للركاب.

موؤ�س�سة �إد�رة �ملخلفات يف ر�أ�س �خليمة تطلق حملة و��سعة لتنظيف �ل�سو�طئ يف �لإمارة

على مدى ثالثة اأيام

جائزة  ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي حتذر من �لتطرف 

اختتم اأعماله اأم�س

لالبتكار �خليمة  ر�أ�س  غرفة  خميم  يف  فكرة   97
•• راأ�س اخليمة- الفجر

�ختتمت غرفة ر�أ�س �خليمة فعاليات “خميم �لبتكار” 
لابتكار”  �لإم����ار�ت  “�شهر  م��ع  تز�منا  نظمته  �ل��ذي 
و�لبتكار  �لإب��د�ع  وثقافة  وقيم  تعزيز مفاهيم  بهدف 
ل���دى �مل��وظ��ف��ني، م��ن خ���ال جم��م��وع��ة م��ن �لأن�شطة 
�جل��م��اع��ي��ة و�ل��رف��ي��ه��ي��ة و�ل����ور�����س �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة �لتي 
وحتويل  �لإب��د�ع��ي��ة  طاقاتهم  �إط���اق  على  حتفزهم 
�ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  ل��ت��ح�����ش��ني  �ب���ت���ك���ار�ت  �إىل  �أف���ك���اره���م 
روؤية  مع  يتو�فق  مبا  للمتعاملني  �ملقدمة  و�خلدمات 

�لإمار�ت 2021.
وق���ال حم��م��د ح�شن �ل�����ش��ب��ب، م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ر�أ�س 
�خليمة بالوكالة، ياأتي هذ� �حلدث تنفيذ� لتوجيهات 
ت�شل  لابتكار  بيئة حمفزة  �لر�شيدة يف خلق  �لقيادة 
خمتلف  يف  عاملياً  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  �إىل  �لإم���ار�ت  بدولة 
�مليادين، كما ياأتي جت�شيد�ً مل�شوؤوليتنا �ملجتمعية، حيث 

تعزيز  �إىل  �لب��ت��ك��ار  خميم  تنظيم  خ��ال  م��ن  ن�شعى 
كافة  يف  �ل��غ��رف��ة  موظفي  ب��ني  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  ون�شر 
�ملجالت �لتي ت�شب يف حت�شني �لأد�ء وخدمة جمتمع 
وت�شجيعهم  �ملعرفة،  �إك�شابهم  �إىل  بالإ�شافة  �لأعمال، 

على �لتميز و�لإبد�ع.
و�أ�شاف �ل�شبب �إن عدد �لأفكار �لتي نتجت عن �ملخيم 
97 فكرة، �شملت �لعديد من �ملجالت �لتي تعني  بلغ 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل  يف  وت�شاعد  �لأع���م���ال،  مبجتمع 
و�ختيار  وت�شفيتها  �لأف��ك��ار  ف��رز  و�شيتم  ت��و�ج��ه��ه��م، 
�لغرفة،  قبل  من  �حت�شانها  ليتم  �لإب��د�ع��ي��ة  �لأف��ك��ار 
�لختبار  م���ن  �أخ������رى  مل��رح��ل��ة  �لأف����ك����ار  و���ش��ت��خ�����ش��ع 

لتنفيذها، وذلك بناء على معايري حمددة.
�ملعلومات  تقنية  �إد�رة  مدير  �ملزروعي،  فاطمة  وقالت 
�خليمة،  ر�أ����س  بغرفة  لابتكار  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�إن���ن���ا ���ش��ع��د�ء ب��ال��ن��ج��اح �ل����ذي ح��ق��ق��ه خم��ي��م �لبتكار 
�إطاق  يف  و�مل��ت��م��ث��ل  م��ن��ه،  �مل��ن�����ش��ود  �ل��ه��دف  وحتقيقه 

�لطبيعة  ماألوف �شمن  �لإبد�عية يف جو غري  �لأفكار 
�أعلى  �إىل  للو�شول  �لبتكار  بنهج  �لتز�ما  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�مل�����ش��ت��وي��ات �ل���ري���ادي���ة، مم��ا ي�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز مكانة 
�لإمارة، وحتفيز موظفني �لغرفة، و�إ�شر�كهم يف �بتكار 
ت�شهم يف تطوير �خلدمات  للتحديات،  حلوًل متميزة 
�ملقدمة وفق روؤية م�شتقبلية، تعزز مكانة �لإمار�ت بني 

�أكرث �لدول �بتكار�ً على م�شتوى �لعامل.
وت�شمنت فعاليات �ملخيم ور�شة تفاعلية بالتعاون مع 
مدرب متخ�ش�س، ودرد�شات �بتكارية خارج �ل�شندوق، 
�لأفكار، كان  لتوليد  لل�شقور، وجل�شة خا�شة  وعر�س 
حمورها تطوير �خلدمات و��شتحد�ث خدمات جديدة، 
و�أن�شطة جماعية ترفيهية ت�شمنت �لرماية – در�جات 
هو�ئية – جولة برية وغريها، حيث مت جمع �لأفكار 
�لبتكار  ع��ي��ادة  يف  وتطويرها  در��شتها  ليتم  �ملقدمة 
�خلا�شة بالغرفة، كما ح�شر �ملخيم عدد من موظفي 

�لدو�ئر �حلكومية بر�أ�س �خليمة.

•• دبي-وام:

نظمت جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�شل�شلة  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  م��ك��ت��وم  �آل 
�ملوجهة  �لتثقيفية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  م��ن 
�لأمر��س  ح���ول  و�ل��ط��ال��ب��ات  للطلبة 
�لنادرة ل 24 مدر�شة للتعليم �لثانوي 
و�ل�شارقة  ودب���ي  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ار�ت  يف 
�أيام..  خم�شة  م��د�ر  وعلي  و�ل��ف��ج��رية 
بالأمر��س  �لتوعوية  حملتها  �شمن 
جمموعة  �حلملة  يف  ���ش��ارك  �ل���ن���ادرة. 
�لدكتورة  �مل��و�ط��ن��ات:  �لطبيبات  م��ن 
فاطمة ب�شتكي ��شت�شارية طب �لأطفال 
و�لور�ثة �ل�شريرية مب�شت�شفى لطيفة 
ف��اط��م��ة �جل�شمي  دب���ي و�ل��دك��ت��ورة  يف 
�ل�شتقابية  �لأم���ر�����س  ����ش��ت�����ش��اري��ة 
مب�����ش��ت�����ش��ف��ى ت������و�م و�ل����دك����ت����ورة نهى 
�ل��زع��اب��ي و�ل���دك���ت���ورة م��دي��ح��ة فتحي 

و�لدكتورة �أمل �لطنيجي.
وتوجه �شعادة عبد �هلل بن �شوقات �ملدير 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  جلائزة  �لتنفيذي 
ر��شد �آل مكتوم للعلوم �لطبية بال�شكر 
و�لتقدير للم�شوؤولني يف وز�رة �لربية 

و�لتعليم علي تعاونهم مع �جلائزة يف 
�شاهمت  �لتي  �ملحا�شر�ت  هذه  تنظيم 
�أكرب  �يل  �لتوعوية  يف و�شول �حلملة 
�لطلبة و�لطالبات يف  عدد ممكن من 

�ملرحلة �لثانوية.
فاطمة  �ل��دك��ت��ورة  �أك����دت  جانبها  م��ن 
�لطلبة  تثقيف  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ي  ب�شتكي 
�لهامة  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  و�ل��ط��ال��ب��ات يف 
حول �لأمر��س �لنادرة و�شرورة �تخاذ 
و�لك�شف  منها  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج������ر�ء�ت 

�ملبكر عنها.

» حمد�ن �لطبية« تو��سل حملتها �لتوعوية 
�سبط 19 مروجا ومتعاطيا للمخدر�ت بر�أ�س �خليمة بالأمر��س �لنادرة يف 24 مدر�سة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

قائد عام  �لنعيمي  �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن  �أ�شاد 
�شرطة ر�أ�س �خليمة، باجلهود �ملتميزة �لتي بذلتها �إد�رة 
مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، يف �لقب�س على 
19 مروج ومتعاطي من عدة جن�شيات خمتلفة، خال 
مت  �أمنية  عمل  ف��رق  ت�شكيل  خ��ال  من  �ملا�شي،  �ل�شهر 
ر�أ����س �خل��ي��م��ة، حيث  �إم����ارة  �أن��ح��اء  توزيعها يف خمتلف 
ت���رويج  على  يعملون  �لذين  �ملروجني  على  �لقب�س  ت��م 

�مل��و�د و�لعقاقري �ملخدرة، من خال  �أن��و�ع خمتلفة من 
فيها �إىل  �مل�شبوطني  عدد  ليبلغ  منف�شلة،  عملية   18
و�لتن�شيق  �لد�خلية  وز�رة  بجهود  م�شيد�ً  �شخ�شا،   19
�لدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  �مل���خ���در�ت  مكافحة  �إد�ر�ت  ب��ني 
تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أه����د�ف  لتحقيق 

�لأمن و�لأمان.
�لعميد  ب��ه  ���ش��رح  م��ا  بح�شب  �لق�شية  تفا�شيل  وت��ع��ود 
�ملخدر�ت،  مكافحة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  علي  ع��دن��ان 
بر�أ�س  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  �إىل  معلومات  وردت  �أن��ه 

�خليمة، من م�شادرها �خلا�شة، تفيد بوجود جمموعة 
من �لأ�شخا�س من جن�شيات خمتلفة يرّوجون ويتعاطون 
توجد يف  �ملجموعات  وه��ذه   ، �ملخدرة  �لعقاقري  و  �مل��و�د 
�أماكن خمتلفة من �لإمارة، ولي�شو� على معرفة �أو در�ية 
مناطق  يف  وتوزعهم  تفرقهم  ورغ��م  �لبع�س  ببع�شهم 
متفرقة من �لإمارة، �إل �أنه مت و�شع خطة �حتوت على 
و�تخاذ  �ل���ش��ت��دللت،  بحث وحت���ري جلمع  ف��رق عمل 
�لعمل  مت  حيث  �ل��ازم��ة،  �لقانونية  �لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة 
�لنتائج  �أف�����ش��ل  حتقق  عالية  ��شتجابة  و���ش��رع��ة  ب��دق��ة 

�ملتميزة يف زمن قيا�شي، وخال �لفرة �ملحددة م�شبقاً 
وبحوزتهم  عليهم،  على  �لقب�س  ومت  مد�همتهم،  متت 
�لعقاقري �ملخدرة، و�لأدو�ت �خلا�شة  مو�د خمتلفة من 
ب��روي��ج��ه وت��ع��اط��ي��ه، وق��د مت��ت �إح��ال��ت��ه��م �إىل �جلهات 
�ملخت�شة ل�شتكمال باقي �لإجر�ء�ت �لقانونية حيالهم.

قدمه  �ل��ذي  بالدعم  �لزعابي  عدنان  �لعميد  �أ�شاد  وقد 
�لقائد �لعام لل�شرطة، لإد�رة مكافحة �ملخدر�ت، وكان له 
�لأثر �لكبري يف متيز �لإد�رة، ومتكينها من تعزيز �لأمن 

وفر�س �شلطة �لقانون يف �ملجتمع.

فقدان جواز �سفرت
ر  فقد �ملدعو /رودري��غ��و ج 
�لفلبني   ، م���ن���دوز�  ري��ي�����س 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )7426455EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 056/5433346

فقدان جواز �سفرت
/ر�دجاهباي  �مل��دع��و  ف��ق��د 

�لفلبني   ، ديجه  ��شماعيل 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)4312372(  من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/9085142

فقدان جواز �سفرت
/عبد�ملجيد  �مل���دع���و  ف��ق��د 
ع���ب���د�هلل ب���ن �ل�����ش��ي��خ علي 
جو�ز   - �جلن�شية  مي��ن��ي   ،
�شفره رقم )6163627(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5668670

فقدان جواز �سفرت
كمال  /ح�شام  �مل��دع��و  فقد 
�جلن�شية  �شوري   ، �حلجار 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
  )100249917N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3357884

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

باك�شتاين   ، ع��ب��د�ل��رح��م��ن 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)5428963(  من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 058/9026207

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��وة /م��رح زياد  فقدت 
�جلن�شية  ���ش��وري��ة   ، وه���اب 
رق����م  �����ش����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
  )009576373N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3357884

فقدان جواز �سفرت
ف���������ق���������دت �مل�������������دع�������������وة /
�حلجار  ح�������ش���ام  ����ش���ان���در� 
�جل���ن�������ش���ي���ة  �������ش������وري������ة   ،
رق����م  �����ش����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
  )009899017N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3357884
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••  دبي-الفجر:

�شهد �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، 
من  جانبا  دب���ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د 
جل�شات �ليوم �خلتامي للور�شة �لدولية 
للتعاون �لأمني بني �ل�شرطة �لهولندية 
بح�شور  دب�������ي،  و�����ش����رط����ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
�رتباط  ���ش��ب��اط  م���ن  ع����دد  وم�������ش���ارك���ة 
ومديري  �لوطنية،  �لهولندية  �ل�شرطة 

�د�ر�ت ومر�كز من �شرطة دبي.
�لتجارب  �أح��دث  �مل�شاركون  و��شتعر�س   
�مل�شتقبلية  و�حل�����ل�����ول  و�مل����م����ار�����ش����ات 
ت��ق��ن��ي��ات �لذكاء  ت��وظ��ي��ف  �مل��ت��اح��ة ع���رب 
�لأجهزة  ك���ف���اءة  ورف�����ع  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
�شعادة  و����ش��ت��م��ع  و�ل�����ش��رط��ي��ة،  �لأم��ن��ي��ة 
وجهات  �ىل  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
�ل�شرطة  ����ش���ب���اط  و�ن���ط���ب���اع���ات  ن���ظ���ر 
�لهولندية حول �آليات �لعمل �ملطبقة يف 
�شرطة دبي من خال �لزيار�ت �مليد�نية 
ومر�كز  �ىل خم��ت��رب�ت  بها  ق��ام��و�  �لتي 
�لبتكار، كما �أثنى �شعادته على �لتجارب 
ل�شرطة  تتيح  و�ل��ت��ي  عليها  �طلع  �لتي 
�ملعارف �ىل  دبي تبادل �لأفكار وت�شيف 
�لتطوير  ي�شمن  مبا  �لب�شرية  مو�ردها 
�لعمل  ومنهجيات  �آل��ي��ات  على  �مل�شتمر 
ل��دي��ه��ا وت��رف��ع م��ن ك��ف��اءة ف���رق �لعمل 

�لتخ�ش�شية.
وث��م��ن ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء ع���ب���د�هلل خليفة 
�ملعريف  �لدويل و�لتبادل  �لتعاون  �ملري، 
��شتقطاب  جم���ال  يف  �جل��ه��ود  وتن�شيق 
�أف�شل �ملمار�شات و�لتجارب �لأمنية بني 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�شرطية  �لأج��ه��زة 
��شتكمال  وه��ول��ن��د�،  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
قام  �ل��ت��ي  �لر�شمية  �ل���زي���ارة  مل��خ��رج��ات 
بها �شعادة �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �ىل 
�ل�شرطة �لهولندية �لوطنية يف نوفمرب 

من �لعام �ملا�شي.
�سبعة حماور

وح�����ش��ر ���ش��ع��ادة �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�شرطة 
�ل��ت��ي ت�شمنت  �ل��ور���س  م��ن  دب��ي جانبا 
�شملت  رئي�شية  حم��اور  �شبعة  جل�شاتها 
على حماور �لعمليات، و�لبتكار و�لذكاء 
�لور�ثية  �لب�شمة  وحمور  �ل�شطناعي 
وحم�����ور �ل�������ش���وؤون �ل��ب��ح��ري��ة وحم���ور 
�لرقمية  �لأدل���ة  وحم��ور  �لوجه  ب�شمة 
و�شارك  �لكيميائية،  �ل�شائف  وحم��ور 
يف �لور�شة �شباط �رتباط من �ل�شرطة 
�لهولندية �لوطنية و��شتعر�شو� خال 
جل�شاتها �أحدث �لتجارب و�ملمار�شات يف 

مو�شوعات �لور�شة و�حللول �مل�شتقبلية 
ع��رب توظيف  �مل��ج��الت  ه��ذه  �ملتاحة يف 
تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي، ورفع كفاءة 
مب�شاركة  و�ل�شرطية،  �لأمنية  �لأجهزة 
و�لكو�در  دب��ي  �شرطة  �شباط  من  ع��دد 
�ملتخ�ش�شة من خمتلف �لإد�ر�ت �لعامة 
�ملعرفة  تبادل  بهدف  �ل�شرطة،  ومر�كز 
�لتطبيقات  �أح�������دث  ع���ل���ى  و�لط��������اع 
�جلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  �ل�شرطية 
وكافة  �أدل��ت��ه��ا  و�ل��ك�����ش��ف عنها وحت��ل��ي��ل 

�لبيانات و�ملعلومات �ملتعلقة بها.
الأمن البحري

�لبحرية  �ل�������ش���وؤون  ج��ل�����ش��ة  يف  ����ش���ارك 
�ل��ع��م��ي��د ك��ام��ل ب��ط��ي �ل�����ش��وي��دي مدير 
�لد�رة �لعامة للعمليات يف �شرطة دبي، 
كانت فر�شة حقيقية  �لور�شة  �ن  وق��ال 
ل��ت��ب��ادل �خل�����رب�ت و�مل���ع���ارف يف جمال 
�لبحرية  و�حل������و�دث  �ل��ب��ح��ري  �لأم����ن 
مع �ل�شرطة �لهولندية �لوطنية، حيث 
���ش��ع��دن��ا �أي�����ش��ا مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني من 
و�شلطة  �مل���دين  للدفاع  �لعامة  �لد�رة 
م��دي��ن��ة دب���ي �مل��اح��ي��ة ك�����ش��رك��اء ل��ن��ا يف 
قطاع �لأمن �لبحري �لذي ��شبح حيويا 
يف �إمارة دبي، لهذ� نحن يف �شرطة دبي 
فرق  بكفاءة  د�ئ��م��ا  �لرت��ق��اء  �ىل  ن�شعى 
�ل�شتجابات  وو���ش��ائ��ل  و�آل��ي��ات��ه��ا  عملنا 
�لطاع  خال  من  �لبحرية  للحو�دث 
على �أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية 
�ملرتبطة  �لأد�ء  وم���وؤ����ش���ر�ت  �مل��ط��ب��ق��ة 
و�لكفاء�ت  �ل��ق��در�ت  تقي�س  و�ل��ت��ي  بها 
تبادل  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة، 
�ل�شرطة  من  �ملتخ�ش�شني  مع  �ملعارف 

�لهولندية مبجال �لتقنيات �مل�شتخدمة 
�إننا   م�����ش��ي��ف��اً  �ل��ب��ح��ري��ة،  �حل������و�دث  يف 
�ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��م ووج����دن����ا �نه 
مع  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  يف  تطبيقها  ب���الإم���ك���ان 
بع�س �لإ�شافات و�لتح�شينات �لطفيفة 
تنا�شب عملنا يف �شرطة دبي، كما  �لتي 
تعرفنا على جتربة �ل�شرطة �لهولندية 

يف جمال مكافحة �لتلوث �لبحري.
�لبحرية  �ل�����ش��وؤون  جل�شة  و�خ��ت��ت��م��ت   
ولد  حممد  خمي�س  �ل�شيد  با�شتعر��س 
غميل مدير �إد�رة حركة �ملرور �لبحرية 
�أهمية  �ملاحية  دب��ي  مدينة  �شلطة  يف 
وجود نقاط �لتمركز �لأمني على طول 
و�لعائد  دبي،  لإمارة  �لبحرية  �لو�جهة 
�شهولة  على  �لأمنية  �لنقاط  ه��ذه  من 

�حلركة �ملاحية ون�شاطها.
الدفاع املدين

من جانبه �شكر �لعميد ر��شد خليفة بن 
�لعام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �لفا�شي  مع�شم 
ل�شوؤون �لطفاء و�لنقاذ بالإد�رة �لعامة 
�لعامة  �لقيادة  دب��ي،  يف  �مل��دين  للدفاع 
�لقائد  ���ش��ع��ادة  يف  ممثلة  دب���ي  ل�شرطة 
�لتي  �ل��دع��وة  على  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  ل����اإد�رة  وج��ه��ت 
�لدولية  �ل��ور���ش��ة  �أع��م��ال  يف  للم�شاركة 
للتعاون �لمني مع �ل�شرطة �لهولندية 
�ملبادر�ت  ه��ذه  مثل  �أن  وق��ال  �لوطنية، 
ت��ع��ك�����س م����دى �ل��ت��ن��ا���ش��ق و�ل��ت��ك��ام��ل يف 
�لعمل بني خمتلف �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 
�لور�شة  �أن  وذك����ر  دب����ي،  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ك��ان��ت ف��ر���ش��ة ل��اط��اع و�ل��ت��ع��رف عن 
قرب على �لتجربة �لهولندية يف جمال 

و�د�رة  �ل��ب��ح��ري��ة  �حل������و�دث  م��و�ج��ه��ة 
بالتنظيم  تتميز  باأنها  وق���ال  �أزم��ات��ه��ا، 
�لعمل  �إج����ر�ء�ت  كافة  �أن  حيث  �ل��ع��ايل 
�ملعرفة  ن��ق��ل  ب���ه���دف  م��وث��ق��ة  ل��دي��ه��م 
�لب�شرية  �ل������ك������و�در  ب����ني  وت����د�ول����ه����ا 
ت�شمنت  �جلل�شة  �أن  �ىل  و�أ�شار  لديهم، 
��شتعر��شا لتجربة �لدفاع �ملدين بدبي 
يف هذ� �ملجال، م�شيفاً �أننا قدمنا للوفد 
�لهولندي جتربتنا يف م�شاريع ومبادر�ت 
�ل��ذي يتم  �ل��ق��ارب  ر�ئ���دة منها م�شروع 
دولفني،  بعد، وجت��رب��ة  ع��ن  ب��ه  �لتحكم 
�ملائية،  �ل��ق��ن��و�ت  قطع  ج�شور  وجت��رب��ة 
�أن��ه��ا جت���ارب وظ��ف��ت تقنيات  م��و���ش��ح��ا 
�لذكية  و�خلدمات  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�لتي من �شاأنها �ملحافظة على �لعن�شر 
�لتي  �لخ��ط��ار  م��ن  و�لتقليل  �لب�شري 
�حلو�دث  مو�جهة  يف  لها  يتعر�س  ق��د 

�لبحرية. 
�لدولية  �ل��ور���ش��ة  تنظيم  �أه��م��ي��ة  وع���ن 
للتعاون �لأمني مع �ل�شرطة �لهولندية 
حت��������دث �ل�����دك�����ت�����ور ح������م������د�ن �أح����م����د 
�لظنحاين نائب مدير مركز ��شت�شر�ف 
ب�شرطة  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  ودع��م  �مل�شتقبل 
�أنها  دب����ي، ع���ن ه���ذه �ل��ور���ش��ة م��ع��ت��رب�ً 
�لوىل من نوعها على م�شتوى �لدولة 
يف جم��ال تبادل �مل��ع��ارف و�خل���رب�ت مع 
�مل�شهود  �ل�شرطية  �لأجهزة  من  و�ح��دة 
ل��ه��ا ب��ال��ك��ف��اءة و�حل��رف��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة على 
�ل��ه��دف من  �ن  �ل��ع��امل، وذك���ر  م�شتوى 
ل�شت�شر�ف  ه���و  �ل���ور����ش���ة  ه����ذه  ع��ق��د 
��شتقطاب  �لأمني عرب  �لعمل  م�شتقبل 
يف  �لعاملية  و�ملمار�شات  �لتجارب  �أف�شل 

موؤكد�  �حلديثة،  و�لجتاهات  �ملجالت 
�ن �لور�شة �لدولية للتعاون �لأمني بني 
و�شرطة  �لوطنية  �لهولندية  �ل�شرطة 
�لنظري  �جل��ان��ب  على  تقت�شر  دب��ي مل 
ول��ك��ن��ه��ا ����ش��ت��م��ل��ت �أي�����ش��ا ع��ل��ى �جلانب 
�لزيار�ت  ب��رن��ام��ج  خ���ال  م��ن  �ل��ع��م��ل��ي 
�ل�شرطة  وخ�����رب�ء  ل�����ش��ب��اط  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�ل�شرطة  �ىل غرفة عمليات  �لهولندية 
�مل�شتخدمة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع��و� 
ل��ر���ش��د وحت��ل��ي��ل ب�����ش��م��ة �ل���وج���ه، كما 
م��ف�����ش��ل ح���ول  �����ش����رح  �����ش���ت���م���ع���و� �ىل 
�شرطة  تعمل  “ �لذي  عيون  “م�شروع 
دبي على تنفيذه بالتن�شيق مع عدد من 

�لدو�ئر �حلكومية �لأخرى.
الأدلة اجلنائية

�لهولندي   �ل���وف���د  �أع�������ش���اء  �ن  وق�����ال 
و�طلعو�  �جلنائية  �لأدل��ة  بزيارة  قامو� 
و�جلر�ئم   DNA �ل���  خم��ت��رب�ت  على 
وز�رو�  �لكيميائية،  و�مل��و�د  �للكرونية 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة 
��شر�تيجية  حول  �شرح  �ىل  و��شتمعو� 
�ل����ذك����اء �ل����ش���ط���ن���اع���ي ب�����ش��رط��ة دبي 
و�رت��ب��اط��ه��ا ب��ا���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لإم������ار�ت 
بزيارة  قامو�  كما   ،2021 دبي  وخطة 
مركز �ل�شرطة �لذكي  و�طلعو� على باقة 
�خلدمات �لتي يقدمها لأفر�د �جلمهور 
و�أ�شادو�  دب���ي،  �شرطة  م��ع  و�ملتعاملني 
ب��ت��ج��رب��ة ���ش��رط��ة دب���ي و�ن��ف��ت��اح��ه��ا على 
�حلثيث  و�شعيها  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�ىل توظيف تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 
عالية  ج����ودة  ذ�ت  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
يف  و�لثقة  بالأمن  �ل�شعور  معدل  ترفع 

وم�شد�قيتها،  �لأمنية  �لأج��ه��زة  كفاءة 
�ملجتمع،  �شعادة  مبوؤ�شر  ذل��ك  و�رت��ب��اط 
ت�شعى �ىل عقد  دب��ي  �شرطة  �أن  م��وؤك��د� 
�ك������رث م����ن ور�����ش����ة ع���م���ل وخم����ت����رب�ت 
عدة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  لابتكار 
على  ر�ئ���دة  �شرطية  وموؤ�ش�شات  جهات 

م�شتوى �لعامل.
ويف حمور ب�شمة �لوجه حتدث �لعميد 
نائب  �ملري  دكتور مهند�س خالد غامن 
ل�شوؤون  للعمليات  �لعامة  �لد�رة  مدير 
دبي،  �شرطة  يف  و�لتقنيات  �لت�����ش��الت 
 ، �ل��وج��ه  ب�شمة  ����ش��ت��خ��د�م  تقنية  ع��ن 
ب�شمة  ����ش��ت��خ��د�م  م����دى  �ىل  وت���ط���رق 
دليل  تعترب  وه��ل  �لتقا�شي،  يف  �ل��وج��ه 
�أو قرينة، وهل تعترب قرينة يف  قطعي 
على  ت�شاعد  تقنية  باعتبارها  هولند� 
�ثبات �حلالة يف �ملحاكم، وتطرق  خال 
تو�جهها  �لتي  �ل�شكاليات  �ىل  �لور�شة 
�أنظمة �لك�شف عن ب�شمة �لوجه وطرق 
�أ�شاليب  ع��ل��ى  �ط���ل���ع  ك��م��ا  م��ع��اجل��ت��ه��ا، 
�ل�����ش��رط��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة يف �ل��ت��ح��ق��ق من 
يف  دب��ي  �شرطة  وع��ر���س  �لنظام،  �شحة 
�ملقابل جتربتها يف جمال ب�شمة �لوجه 
و�لطائر�ت    CCTV �ل���  با�شتخد�م 

بدون طيار و�لدوريات �لمنية. 
الدلة الرقمية

حتدث  �ل���رق���م���ي���ة  �لدل�������ة  حم�����ور  ويف 
�ملقدم مهند�س ر��شد �أحمد لوتاه مدير 
�للكرونية  �جل��ن��ائ��ي��ة  �لدل�����ة  �إد�رة 
يف ����ش���رط���ة دب������ي ع����ن ج��ل�����ش��ة �لدل������ة 
�ج���ر�ء�ت  على  �طلعنا  وق���ال  �لرقمية، 
لدى  �لرقمية  �لدل���ة  جم��ال  يف  �لعمل 

وطرق  �لوطنية،  �لهولندية  �ل�شرطة 
للفح�س  �مل�شتخدمة  و�لدو�ت  �لعمل 
و�ل���ت���ح���ق���ي���ق يف ج�����ر�ئ�����م �حل����ا�����ش����وب، 
دبي  �شرطة  جتربة  �ملقابل  يف  وعر�شنا 
�لدلة  وف��ح�����س  �لتحقيقات  جم���ال  يف 
وذل��ك يف �إط���ار ت��ب��ادل �لف��ك��ار و�لروؤى 

�مل�شتقبلية يف هذ� �ملجال. 
حمور العمليات

�أم���������ا يف حم�������ور �لب�����ت�����ك�����ار و�ل�����ذك�����اء 
�ل�شطناعي فقد حتدث �ملقدم مهند�س 
مدير  ن��ائ��ب  غليطة  ب��ن  �أح��م��د  ح�شني 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة 
ب�شرطة دبي، وقال �إنه مت �لطاع على 
�لبتكار  جم��ال  يف  �لهولندية  �لتجربة 
�ل�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  و��شتخد�م 
يف جمال �لعمل �لمني و�ل�شرطي، كما 
مت عر�س جتربة �شرطة دبي ، وجنح يف 
�لتو�شل �ىل �تفاق مبدئي على �لتعاون 
م�شتقبلية  م�����ش��اري��ع  ع���دة  يف  �مل�����ش��رك 

تخدم �ملجال �جلنائي. 
�ل��ع��م��ل��ي��ات حتدث  ج��ل�����ش��ة حم����ور  ويف 
�مل��ق��دم حم��م��د ع��ب��د�هلل �مل��ه��ريي نائب 
و�ل�شيطرة،  �لقيادة  مركز  �د�رة  مدير 
�لقائد  ل�����ش��ع��ادة  بال�شكر  ن��ت��وج��ه  وق���ال 
�لعام �لذي وجه فرق �لعمل لعقد هذه 
على  لها  �طلعنا من خا  �لتي  �لور�شة 
�لر�ئدة  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  و�ح���دة 
يف جمال �د�رة �نظمة وغرف �لعمليات 
وعلى �آلية ونظام �لتعامل مع �لباغات 
�ل�شرطة  ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  �ىل  �ل�����و�ردة 
و�لعمل على ت�شنيفها �ىل 3 م�شتويات 
�ل�شتجابة  و���ش��م��ان  �لأه��م��ي��ة،  بح�شب 

ل���ل���ح���و�دث م���ن ق��ب��ل متلقي  �ل���ف���وري���ة 
�لباغ، موؤكد� �ن هذ� �مل�شروع دخل حّيز 
�شعادة  من  مبا�شرة  بتوجيهات  �لتنفيذ 
و��شتعر�شت  دبي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد 
���ش��رط��ة دب����ي يف �مل���ق���اب���ل جت��رب��ت��ه��ا  يف 
جم�����ال ت����وزي����ع �ل�����دوري�����ات �لم���ن���ي���ة ، 
و�أنو�ع �حلو�دث و�لباغات �لو�ردة �ىل 
عر�شت  كما  و�ل�شيطرة،  �لقيادة  غرفة 
�ملعتمدة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �لد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت 
لدى �ل�شرطة �لهولندية وم�شتهدفاتها 
�لعو�م  خ��ال  حققتها  �لتي  و�لنتائج 
�ل�������ش���اب���ق���ة، و�ط���ل���ع���ت �حل�������ش���ور على 
�ل��ط��ائ��رة بدون  ت��وظ��ي��ف  جت��رب��ت��ه��ا يف 
طيار يف جمال �ل�شتجابة و�مل�شاعدة يف 

�لباغات �جلنائية. 
�ل��ن��ق��ي��ب مهند�س  م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث 
�لعامة  �لد�رة  م���ن  ل��ن��ج��اوي  ع���دن���ان 
ملكافحة �ملخدر�ت عن م�شاركته يف جل�شة 
�لور�شة  �ن  وقال  �لكيميائية،  �ل�شائف 
�تاحت �لفر�شة لإجر�ء مقارنة مرجعية 
م��ع �ل�����ش��رط��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
وحتديد�  �لكيميائية،  �ل�شائف  �ملجال 
كمياتها  يف  و�لتحكم  �ملر�قبة  �ليات  يف 
ومكوناتها  ن��وع��ي��ات��ه��ا  ع���ن  و�ل��ك�����ش��ف 
بالإ�شافة  حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا،  جم�����ال  ويف 
بها  �ملرتبطة  �لقانونية  �جل��و�ن��ب  �ىل 
و�جر�ء�ت  �لتحليل  يف  �ملخترب�ت  ودور 
�لن��ت��ق��ال �ىل �حل���و�دث و�آل��ي��ات �لربط 
�جلنائية،  و�لدل����ة  �ملكافحة  ف��رق  ب��ني 
ف������و�رق يف طبيعة  ه��ن��ال��ك  ب����ان  وذك�����ر 
�جلهات �لر�شمية �مل�شوؤولة عن �لتعامل 

مع �ل�شائف �لكيميائية يف هولند�.  

ا�ستعر�س امل�ساركون احللول امل�ستقبلية عرب توظيف تقنيات الذكاء ال�سطناعي

�لور�سة �لدولية للتعاون �لأمني بني �ل�سرطة �لهولندية و�سرطة دبي تختتم �أعمالها

•• الفجرية-وام: 

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
ها�شل  على خليفة  �لوطن  �شهيد  �أ�شرة  �إىل  �لعز�ء  و�جب 
يف  �لوطني  و�جبه  �أد�ئ���ه  خ��ال  ��شت�شهد  �ل��ذي  �مل�شماري 
�لذي  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  �شمن  �لأم��ل  �إع���ادة  عملية 
�ل�شرعية  مع  للوقوف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقوده 

بن �شقر  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�أع��رب �شاحب  �ليمن.  يف 
�ل��ق��ا���ش��م��ي و ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�لقا�شمي خال زيارتهما جمل�س �لعز�ء يف منطقة �لعويد 
بالفجرية عن خال�س تعازيهما و�شادق مو��شاتهما لأ�شرة 
يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�عيني   .. �لبطل  �ل�شهيد 
و�ل�شهد�ء  �ل�شديقني  منازل  ينزله  �أن  و  رحمته  بو��شع 
�ل�شرب  يلهم ذويه  و�أن  ي�شكنه ف�شيح جناته  و�أن  و�لأب��ر�ر 
و�ل�شلو�ن. كما قدم و�جب �لعز�ء �ل�شيخ �شقر بن حممد 

بن �شقر �لقا�شمي وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

•• ال�صارقة -وام:

ع��ر���ش��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة خ���ال م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف �شهر 
�لدولة  ت��وج��ه��ات  ظ��ل  يف  م�شاريع  ع��دة  لابتكار  �لإم�����ار�ت 
حتديات  ومو�جهة  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �لبتكار  دعم  نحو 

�مل�شتقبل و�إيجاد �حللول لها.
�أن  �لبلدية  ع��ام  م��دي��ر  �لطريفي  ���ش��امل  ث��اب��ت  �شعادة  و�أك���د 
�لبلدية حتر�س على �مل�شاركة يف خمتلف مبادر�ت وفعاليات 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة و�لر�شيدة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �ل���دول���ة 
�ل��ت��ي �أول���ت �لن�����ش��ان �ه��ت��م��ام��اً ك��ب��ري�ً م��ن خ��ال ت��وف��ري كل 
يخدم  ومتميز  و�ع��ي  جيل  خللق  و�لتميز  �لنجاح  مقومات 
وطنه وجمتمعه .. منوها �إىل �أن �أ�شبوع �لبتكار يعترب من 

دعمها  على  �لر�شيدة  قيادتنا  حر�س  تعك�س  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�مل�شتمر لر�شيخ ثقافة �لبتكار وتوفري كل مقومات جناحه 
على  �لدولة  مكانة  يعزز  ما  وهو  �نت�شاره  منظومة  وتعزيز 
لبناء  �لتناف�شية  �ل�شتد�مة  وحتقيق  �لبتكارية  �خل��ارط��ة 

م�شتقبل م�شرق يزخر بالعقول �ملبدعة.
و�أ�شار �إىل �أن نهج وثقافة �لبتكار ت�شت�شرف �مل�شتقبل بهمة 
تعزيز  على  �لبلدية  حتر�س  حيث  �ملتميزين  �لوطن  �شباب 
هذه �لثقافة لدى موظفيها وتقدمي �لدعم �لكامل لهم من 
بها  ت�شارك  م�شاريع عديدة  عنه  نتج  ما  وهو  �أج��ل متيزهم 
�إمارة  يف  �جلهات  وخمتلف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  مع  �لبلدية 
ي��وف��ره �شاحب  �ل���ذي  �ل��احم��دود  �ل��دع��م  �ل�شارقة يف ظ��ل 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لعلمي  �لبحث  لت�شجيع  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�لبتكار وتعزيز روح �لبد�ع لدى �ل�شباب.

و�أطلقت �لبلدية خال �شهر �لبتكار تطبيق ميز�ن �لكميات 
وهو تطبيق متوفر �لآن على نظام “�لأندرويد” ومت �إطاقه 
وتقدمي  �لتطوير  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل�شتمرة  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف 
بالإمارة  �لهند�شية  �مل���ق���اولت  ق��ط��اع  يف  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل 

وتنظيم �لعاقة بني �ملالك و�ملقاول.
كما يعمل �لتطبيق على تقدير ن�شب بنود �لأعمال �لن�شائية 
و�شعه  و�ل��ذي مت  ب��الإم��ارة  �لتنفيذ  قيد  �ل�شكنية  للوحد�ت 
�لعتبار  يف  و�مل��اأخ��وذة  �لبلدية  يف  بها  �ملعمول  للن�شب  وفقاً 
عند ف�س �ملنازعات وحل �خلافات �ملالية و�لتنفيذية يف هذ� 

�ملجال.

حاكم ر�أ�س �خليمة و ويل عهده يعزيان �أ�سرة 
�ل�سهيد علي خليفة ها�سل �مل�سماري

بلدية �ل�سارقة تطلق “ ميز�ن �لكميات “ يف �سهر �لبتكار

•• ل�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة  يف  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  �أطلقت 
�ملنترث  م��ب��ادرة لت�شجري حممية  �لأرب��ع��اء،  �أم�����س  ي��وم 
من  م�شارك   3000 مب�شاركة  �لبطائح،  منطقة  يف 
و�ملنطقة  �لو�شطى  و�ملنطقة  �ل�شارقة،  مد�ر�س  طلبة 
�ل�����ش��رق��ي��ة م���ن �مل����د�ر�����س �حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة من 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ث��ان��وي��ة،  و�مل��رح��ل��ة  �ل��و���ش��ط��ى  �مل��رح��ل��ة 
مع  بالتعاون  �ل�����ش��ارق��ة،  ب��اإم��ارة  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�لبطائح  وبلدية  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع 
بالإ�شافة  ل��اإع��ام  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة  بيئة  و�شركة 
تكمل  �لتي  �ملبادرة  وهدفت  �لتطوعية.    �جلهات  �إىل 
روؤى  جت�شيد  �إىل  معها،  وتتكامل  �ل�شابقة  �حلمات 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن  �ل�شمو  وتوجيهات �شاحب 
حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، 
وتقدير�ً  �ل��ربي��ة،  �ملناطق  بيئات  على  �حل��ف��اظ  ب�شاأن 
�آل  ب��اإذن �هلل، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  ملكانة �ملغفور له 
نهيان، رجل �لبيئة �لأول، وتاأكيد�ً على دور �مل�شوؤولية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى ب��ي��ئ��ات �مل��ن��اط��ق �لربية 

ثقافة  تعزيز مفهوم  �إىل  بالإ�شافة  �حليوي،  وتنوعها 
�لربية،  �لطبيعية  �ل��ب��ي��ئ��ات  يف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��رف��ي��ه 

و�لتوعية بال�شلوكيات �لإيجابية �لنافعة للبيئة. 
وقالت �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي، رئي�س هيئة �لبيئة 
و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�شارقة: “كلما �أجنزنا مهمة 
يف عمليات وحمات �لت�شجري، خ�شو�شاً يف �ملحميات، 
كلما غمرتنا �لبهجة و�ل�شعادة ب�شكل �أكرب، لأننا نكون 
�أ�شهمنا يف ترجمة ما يوؤكده دوماً �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، ل��ر���ش��ي��خ �ل��ث��ق��اف��ة �لبيئية 
�ملكونات  باأهمية  وتوعيتهم  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  نفو�س  يف 
�لبيئية، وكذلك لأننا نكون قد �أ�شهمنا يف حماية �لبيئة 
خطوة  �ل���ش��ت��د�م��ة  وتطبيقات  مفهوم  م��ن  و�ق��رب��ن��ا 
برنامج  من  �لأ�شا�شي  �لهدف  �أن  وبينت  �لأم���ام«.  �إىل 
�شاحب  ب��د�أه��ا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رية  مو��شلة  ه��و  �لت�شجري 
م�شرية  �لت�شجري.  حمات  يف  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو 
�إىل �أن عدد�ً من طلبة �ملد�ر�س و�جلامعات، وموظفي 
�لغاف  �شتات  زر�ع��ة  يف  �شاركو�  �حلكومية،  �ل��دو�ئ��ر 
و�ل�شدر، حيث مت تخ�شي�س مكان للزر�عة، لكل جهة 

م�شاركة، وذلك يف جزء خم�ش�س من حممية �ملنترث.
�شمن  ت��اأت��ي  �حلملة  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�شويدي  و�أ���ش��ارت 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة بزر�عة 
�ل��ذي ُلقب،  حممية �ملنترث، وت��ت��ز�م��ن م��ع ع��ام ز�ي���د، 
رحمه �هلل، بفار�س �ل�شحر�ء، و�شانع �ملعجزة �لزر�عية 
ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث �ن��ط��ل��ق �ه��ت��م��ام��ه م��ن ن��ظ��رة ��شتهدفت 
حتقيق �لتو�زن بني �لتنمية و�لبيئة و�حلفاظ على حق 
�لأجيال �ملتعاقبة يف �لتمتع باحلياة �شمن بيئة نظيفة 

و�شحية و�آمنة.
 ،2007 ع���ام  �ل��ن��ور  ر�أت  ق��د  �مل��ن��ت��رث  وك��ان��ت حممية 
�لأ�شجار  ووف�����رة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة،  بطبيعتها  وت��ت��م��ّي��ز 
بيئة  تعترب  حيث  فيها،  �ل��ربي��ة  و�ل��ن��ب��ات��ات  و�مل��ر�ع��ي 
�لربية  �حليو�نات  وبع�س  و�ملو��شي  للِجمال  منا�شبة 
مثل �ملها وغريها. وتقع �ملحمية على طريق �ل�شارقة 
م�شاحة  على  متتد  كبرية  م�شاحة  ذ�ت  وه��ي  مليحة، 
وت�شتوعب  مربعة،  م��ر�ت  كيلو  ت�شعة  تبلغ  �إجمالية 
زر�ع����ة ن��ح��و م��ل��ي��ون ورب���ع �مل��ل��ي��ون م��ن �أ���ش��ج��ار �لغاف 
حتويه  مبا  متكاملة  حممية  تعترب  �أنها  كما  و�ل�شدر، 

من �أ�شجار ونباتات برية. 

هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية يف �ل�سارقة تطلق 
مبادرة حملة ت�سجري حممية �ملنترث

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�لقا�شمي،  �شقر  بن  �أحمد  �ل�شيخ  ومتابعة  بتوجيهات 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �شقر بن حممد �لقا�شمي 
�ملبادر�ت  �شمن  وم��ن  و�لإن�شانية،  �خلريية  لاأعمال 
�لتي �علنت عنها �شابقا، �أطلقت �ملوؤ�ش�شة، �شباح �أم�س، 
�ملو�شم �لثالث من مبادرتها �ل�شنوية، �لتي حتمل �شعار 
عمرة  رح��ات  بتنظيم  وتق�شي  �مل�شتاقني”،  “عمرة 
�ل�شفر  نفقات  وحتمل  و�مل�شتحقة،  �ملحتاجة  لل�شر�ئح 

و�لإقامة و�ملو��شات و�خلدمات هناك.
ملوؤ�ش�شة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  ر�����ش���د ���ش��وف��ة،  �أح���م���د  وق�����ال 

“عمرة  من  �جلديدة  �لن�شخة  �إن  �خلريية”:  “�شقر 
دو�ئر  يف  �مل�شتخدمني  للعمال  خ�ش�شت  �مل�شتاقني” 
�أن عدد �مل�شتفيدين  �إىل  حكومة ر�أ�س �خليمة، م�شري� 
51 عاما،  بلغ  �لعمرة �جلماعية  رحلة  �مل�شاركني يف 
ت��وج��ه��و� �إىل �لأر�����ش���ي �مل��ق��د���ش��ة �أم�����س، ح��ي��ث ي���وؤدون 
منا�شك �لعمرة، ويزورون كا من مكة �ملكرمة و�ملدينة 

�ملنورة، ويق�شون هناك 10 �أيام.
“�لثاين” من  �أن �ملو�شم �ملا�شي  �أحمد �شوفة  و�أو�شح 
ذوي  �مل��و�ط��ن��ني  ل�شريحة  خ�ش�س  �خل��ريي��ة  �مل���ب���ادرة 
ك�شوفات  يف  �مل�شجلني  و�مل�شتحقني،  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل 
�ملوؤ�ش�شة، مب�شاركة 35 مو�طنا، يف حني خ�ش�س �ملو�شم 

�لأول لعائلة “�شهيد �لوطن” طارق �ل�شحي، من �أبناء 
�ل��ذي دفع حياته ثمنا  ر�أ���س �خليمة،  منطقة �شعم يف 

لأد�ء �لو�جب �لوطني على �أر�س مملكة �لبحرين. 
و�أكد �شوفة �أن �ملوؤ�ش�شة  وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخ 
�مل�شتاقني”،  “عمرة  م��ب��ادرة  ت��ك��ون  �أن  ق���ررت  �أح��م��د  
�لتي بد�أت عام 2016 م، ثابتة وتنظم �شنويا، ل�شالح 
�إطار  يف  و�ملختلفة،  �مل�شتحقة  �لجتماعية  �ل�شر�ئح 
حقل  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتعزيز  �ملوؤ�ش�شة  �شيا�شة 
�خلريية  �مل�شاريع  ودع��م  و�لإن�����ش��اين،  �خل��ريي  �لعمل 
�لدخل  ذوي  �حتياجات  وتوفري  �لإن�شانية،  و�مل��ب��ادر�ت 

�ملحدود.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

للتنمية  �لإم�����������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
�لجتماعية ور�شة عمل بعنو�ن »�شناعة 
م��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة مبنطقة  �ل��ط��م��وح« يف 
�ل��ظ��ي��ت ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة �إ����ش���ه���ام���اً من 
و�إمكانيات  ق���در�ت  توجيه  يف  �جلمعية 
�إليها  ي�شبو  �لتي  �لأه���د�ف  نحو  �لفرد 
و�مل�شاهمة يف رفع كفاءة وفاعلية �لفرد 
عبد�هلل  هند  قدمتها    ، للتميز  و�شوًل 
�لتنمية  يف  معتمدة  م��درب��ه  �ل�����ش��ح��ي- 
 58 �لذ�ت وبح�شور  �لب�شرية وتطوير 
�ملحلية  �ل��دو�ئ��ر  موظفي  م��ن  �شخ�س 

و�حلكومية.
�لأ�شا�شية  �ملفاتيح  �أه��م  �لور�شة  و�أبانت 
�لتي يحتاجها �لفرد لتحقيق جناحاته 
ومقوماته  �حل��ي��اة  يف  �لطموح  و�أهمية 
�حلياة  يف  و�ل���ن���ج���اح  �ل��ت��م��ي��ز  و�أ�����ش����ر�ر 
و�لتي تقوده �إىل معرفة دورة يف �شناعة 
�لطموح كما �شجعت �حل�شور يف حما�س 

لو�شع �أوىل خطو�ت حتقيق �لأحام.

ك��م��ا ت��ط��رق��ت �إىل �أه��م��ي��ة �ل��ط��م��وح يف 
�لن�شاط  �ل���ف���رد  ي��ك�����ش��ب  ف��ه��و  �حل���ي���اة 
ويجعل  �لأه���د�ف  حتقيق  يف  و�حليوية 
م�شرقة  ن���ظ���رة  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل���ن���ظ���رة 
�لأفكار  وت��غ��ري  �ل�����ش��ع��ادة  ع��ل��ى  وي��ب��ع��ث 
قر�ر�ت  وتغيري  �ل���ذ�ت  ع��ن  و�ملعتقد�ت 
�لفرد وبالتايل تغيري �شلوكياته وي�شبح 

خمتلف  منظور  م��ن  �لأم���ور  �إىل  ينظر 
مت��ام��اً ي��ح��اول �أن ي��ط��وع ك��ل م��ا حوله 
�شروح  �إىل  ب��ه  ي�����ش��ل  ���ش��ل��م��اً  ب��ه  ليبني 
�ملحا�شرة  تناولت  �لعالية  �لطموحات 
ل�شناعة  �ل�����ش��ب��ع��ة  �لأح����زم����ة  ن��ظ��ري��ة 
و�لتاأهيل  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  وه����ي  �ل���ن���ج���اح 
�لتح�شن  و�لتكامل  و�لتعا�شد  و�لتنفيذ 

ويف �خلتام �لتعلم. 
و�أكدت �ملدربة من خال عر�س وتطبيق 
وقو�نني  وت��دري��ب��ات  وفيديوهات  �شور 
حياتية �أهمية و�شرورة قر�ءة و�لطاع 
�لأ�شخا�س  م���ن  �ل��ك��ث��ري  جت����ارب  ع��ل��ى 
�لذين حققو� طموحات عالية جاعلني 

من ذلك �أ�شوتهم.

للمرة الثالثة 

�مل�ستاقني«  »عمرة  يوؤدون  �خليمة  ر�أ�س  بدو�ئر  عاماًل   51

»�سن��اع���ة �لطم���وح« بجمعي����ة �لإم���ار�ت
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تركيا تتوعد قو�ت �لأ�سد يف عفرين
•• بريوت- اأنقرة-رويرتز:

ت��وع��دت ت��رك��ي��ا �م�����س �لأرب���ع���اء ب��ع��و�ق��ب وخ��ي��م��ة وذلك 
منطقة  �ل�شورية  للحكومة  مو�لية  ق��و�ت  دخلت  بعدما 
تركي.  هجوم  �شد  على  �أك��ر�د  مقاتلني  مل�شاعدة  عفرين 
�لت�شعيد يف �جلبهة  م��ن  �مل��زي��د  �أم���ام  �ل��ب��اب  ه��ذ�  ويفتح 
�ل�شمالية يف �ل�شر�ع حيث يتو�جد كل من تركيا ومقاتلي 
�ل�����ش��وري ومقاتلني م��دع��وم��ني من  �مل��ع��ار���ش��ة و�جل��ي�����س 
ورو�شيا  �أك��ر�د  ومقاتلني  دم�شق  حكومة  ي�شاندون  �إي��ر�ن 
و�لوليات �ملتحدة. وقالت وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية 
عفرين  يف  ب��ل��دة  ق�شفت  ت��رك��ي��ة  ط���ائ���ر�ت  �إن  �ل�����ش��وري��ة 
بد�أته  �ل��ذي  هجومها  �أنقرة  تو��شل  فيما  �لأربعاء  �ليوم 

�ل��ربي و�جل��وي لطرد  �لهجوم  وب��د�أت تركيا  �شهر.  قبل 
�لوحد�ت �لتي تعتربها تهديد� �أمنيا على حدودها. و�أم�س 
�لثاثاء دخلت قو�ت ت�شاند �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد 
منطقة عفرين بدعوة من �لأكر�د للم�شاعدة يف �لت�شدي 
على  �إجبارها  وحلفاوؤها  �أنقرة  وحاولت  �لركي  للهجوم 
�لر�جع با�شتخد�م نري�ن �ملدفعية. وقال �إبر�هيم كالني 
�إردوغ���ان يف  �لركي رجب طيب  �لرئي�س  با�شم  �ملتحدث 
�ملو�لية لاأ�شد  �لقو�ت  �إن  �لأربعاء  �أم�س  موؤمتر �شحفي 
تر�جعت م�شيفا “�شتكون هناك بالتاأكيد عو�قب وخيمة 

لأي خطوة للنظام �أو لعنا�شر �أخرى يف هذ� �لجتاه«.
ع�شكريا  وقائد�  �ل�شعب  حماية  وح��د�ت  يف  م�شوؤول  لكن 

مو�ليا لاأ�شد نفيا بيانات تركية مماثلة �لليلة �ملا�شية.

وقال قائد يف �لتحالف �لع�شكري �ملوؤيد لاأ�شد لرويرز 
�ملعار�شة  مقاتلي  بق�شف  وردت  عفرين  يف  �ل��ق��و�ت  �إن 
�ل���ذي���ن ي��ق��ات��ل��ون �إىل ج��ان��ب ت��رك��ي��ا. وو����ش���ف �إردوغ�����ان 
مل�شاعدة  و�لقادمني  �ل�شورية  للحكومة  �ملو�لني  �ملقاتلني 
وهددهم  �شيعية  ف�شائل  باأنهم  �ل�شعب  حماية  وح���د�ت 
بدفع ثمن باهظ. وذكر �ملتحدث با�شم �إردوغان �أن تركيا 
لكن  �ل�شورية  �حلكومة  مع  مبا�شرة  حمادثات  جتري  ل 
ومن  دم�شق.  �إىل  مبا�شر  غ��ري  ب�شكل  ر�شائلها  نقل  يتم 
مبا�شرة  �ل�����ش��ر�ع، مبو�جهة  يف  ج��دي��دة  فتح جبهة  ���ش��اأن 
�ملو�لية  و�لقو�ت  �لركي وحلفائه من جهة  بني �جلي�س 
�لتحالفات  �شبكة  تعقيد  زي��ادة  �أخ���رى،  جهة  من  لاأ�شد 

و�ملناف�شة �ملوجودة بالفعل يف �شمال �شوريا.

�لفلبني تطلب �إعالن �حلزب �ل�سيوعي منظمة �إرهابية 
•• مانيال -رويرتز:

 طلبت حكومة �لفلبني �م�س �لأربعاء من حمكمة �إعان �حلزب �ل�شيوعي 
�آمال  لتبدد  �إره��اب��ي��ة  منظمة  �جل��دي��د  �ل�شعب  جي�س  �لع�شكري  وجناحه 

�شعيفة بالفعل يف �إنعا�س عملية �شام ه�شة.
ويهدف �لطلب �ملقدم �إىل حمكمة يف مانيا �إىل �إنهاء حمادثات �ل�شام مع 
نرويجي مع  دبلوما�شي  �جتماع  �أ�شبوع من  بعد  ر�شميا  �ملاويني  �ملتمردين 
�لرئي�س رودريجو دوتريتي يف حماولة لإقناعه با�شتئناف �ملفاو�شات �لتي 

�ألغاها دوتريتي غ�شبا مما �عتربه �زدو�جية من جانب �ل�شيوعيني.
مثل  �إرهابية،  جماعة  �أي  مع  �لتفاو�س  ع��دم  على  �لدولة  �شيا�شة  وتن�س 
عمليات  �أو  �خلطف  �أو  �لتطرف  ور�ء  تقف  �ملت�شددة،  �شياف  �أب��و  جماعة 

�ل�شرقة �أو �لقر�شنة.

••  باركالند-تاالها�صي-رويرتز:

ينظم طلبة و�أولياء �أمور طلبة من مدر�شة ثانوية 
يف ف��ل��وري��د� ح��ي��ث ق��ت��ل ط��ال��ب ���ش��اب��ق 71 �شخ�شا 
تالها�شي  يف  م�����ش��رية  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  ببندقية 
ع��ا���ش��م��ة �ل���ولي���ة ت��دع��و حل��ظ��ر ب��ي��ع �أ���ش��ل��ح��ة مثل 
�إنها  �ل�شرطة  ت��ق��ول  �ل��ت��ي  )�إيه.�آر-51(  بندقية 
�ملدر�شة  �إط��اق �لر�شا�س يف  ��شتخدمت يف ح��ادث 

يف باركاند.
�أعنف  ثاين  �ملا�شي، وهي  �لأ�شبوع  و�أث��ارت مذبحة 
و�ق��ع��ة �إط����اق ر���ش��ا���س مب��در���ش��ة ع��ام��ة يف تاريخ 
�لوليات �ملتحدة، نقا�شا على م�شتوى �لباد ب�شاأن 
مدر�شة  م��ن  طلبة  ودف��ع��ت  �لأ�شلحة  �م��ت��اك  ح��ق 
مارجوري �شتومنان دوجا�س �لثانوية يف باركاند 

للمطالبة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أرج���اء  خمتلف  وم��ن 
باإجر�ء لت�شديد قو�نني �متاك �لأ�شلحة �لنارية.

�أح�����د ط��ل��ب��ة �ملدر�شة  ف��اي��ف��ر وه����و  وق�����ال دي��ي��ج��و 
ثانوية يف  حل�شد ي�شم مئات �لطاب من مدر�شة 
تالها�شي يوم �لثاثاء بعد و�شوله �إىل هناك نحن 

هنا ل�شمان عدم تكر�ر ذلك.
�لطالب  ع���ام���ا(   19( ك����روز  ن��ي��ك��ول���س  وي���و�ج���ه 
�شتومنان  مارجوري  مدر�شة  من  �ملف�شول  �ل�شابق 
دوج���ا����س �ل��ث��ان��وي��ة يف ب��ارك��ان��د و�مل�����ش��ت��ب��ه ب��ه يف 
�إنه  �ل�شلطات  وتقول  بالقتل.  �تهاما   17 �لو�قعة 
كان م�شلحا ببندقية ن�شف �آلية )�إيه.�آر-15( �لتي 
تقول �ل�شرطة �إنه ��شر�ها ب�شكل قانوين من تاجر 
�شاح مرخ�س �لعام �ملا�شي عندما كان عمره 18 

عاما.

م�سرية يف فلوريد� لفر�س قيود على �لأ�سلحة 

•• بريوت-رويرتز:

�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  يف  ���ش��ك��ان  ق���ال 
�إنهم  �لأرب������ع������اء  �م�������س  ب�������ش���وري���ا 
ي���ن���ت���ظ���رون دوره��������م يف �مل������وت يف 
و�حدة من �أعنف عمليات �لق�شف 
�حلكومية  �ل��ق��و�ت  تنفذها  �ل��ت��ي 
على  �ل�شورية  �لأهلية  �حل��رب  يف 
ت�شيطر  �ل����ذي  �مل��ح��ا���ش��ر  �جل��ي��ب 

عليه �ملعار�شة قرب �لعا�شمة.
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�������ش���وري حلقوق 
ي��ت��اب��ع جمريات  �ل����ذي  �لإن�������ش���ان 
على  �أ���ش��خ��ا���س  ع�شرة  �إن  �حل���رب 
ق���ري���ة و�ح������دة قتلو�  �لأق������ل م���ن 
200 يف وقت  م��ن  �أك��رث  و�أ�شيب 
م��ب��ك��ر م���ن ���ش��ب��اح �م�������س . وقتل 
�لأق��������ل يف  ع���ل���ى  ���ش��خ�����ش��ا   296
�لثاثة  �لأي�������ام  خ����ال  �ل�������ش���ر�ع 

�ملا�شية.
�أخرى  13 جثة  �أن  �ملر�شد  وتابع 
�نت�شلت  �أطفال  منها جثث خم�شة 
�أنقا�س منازل دمرت يف  من حتت 

قريتي عربني و�شقبا.
منطقة  وه��ي  �ل�شرقية  و�لغوطة 
زر�عية كثيفة �ل�شكان على م�شارف 
ت�شيطر  منطقة  �آخ���ر  ه��ي  دم�شق 

عليها �ملعار�شة قرب �لعا�شمة.
�حلكومية  �ل�����ق�����و�ت  وحت����ا�����ش����ر 
 400 نحو  يقطنها  �لتي  �ملنطقة 

�ألف �شخ�س منذ �شنو�ت.
�جلوية  �ل���غ���ار�ت  تكثيف  و�أ���ش��ب��ح 
منذ يوم �لأح��د و�ح��دة من �أعنف 
�ل���ق�������ش���ف يف �حل�����رب  ع���م���ل���ي���ات 
�ل���ت���ي دخلت  �ل�������ش���وري���ة  �لأه���ل���ي���ة 

فيما ل تبدي قوى خارجية، لعبت 
�ل�شورية،  �حل��رب  ك��ربى يف  �أدو�ر�ً 
ل  �لقتال،  م�شاحة  بتو�شيع  رغبة 
يز�ل خطر ت�شعيد �لو�شع قائماً، 
�لأخرية  �لأي��ام  �شهدته  بح�شب ما 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  ع��ن��ف  م�����ش��اه��د  م���ن 
�شر�شة،  مناف�شة  هناك  �ل�شورية.  
و�ل���ك���ل ر�غ�����ب ب��ال��ت�����ش��ع��ي��د. ول���ذ�  
ولفت �شكوت بير�شون، حمرر بارز 
�شاين�س  كري�شتيان  �شحيفة  ل��دى 
عنف  �أح������د�ث  �أن  �إىل  م��ون��ي��ت��ور، 
ث��اث جبهات  �أي��ام،  قبل  �شهدتها، 
�شورية خمتلفة، توحي باأن �ل�شر�ع 
�لطويل �لأمد ي�شهد بد�ية مرحلة 
جديدة، حيث يت�شابق لعبون كبار 
ح���م���ر�ء جديدة،  خ��ط��وط  ل��ر���ش��م 
�ملكا�شب  من  ق��در  �أق�شى  وحتقيق 

بعد هزمية د�ع�س.
�أول ما �حتل  �إن  ويقول بير�شون 
�لأ�شبوع  يف  �لأخ�����ب�����ار،  ع���ن���اوي���ن 
�مل����ا�����ش����ي، ك������ان �ن����ط����اق ط���ائ���رة 
من  م����رة،  لأول  م�������ش���رية)درون(، 
غ�����رب ����ش���وري���ا ن���ح���و �إ����ش���ر�ئ���ي���ل. 
وعندما �أ�شقطت �إ�شر�ئيل �لدرون، 
ع�شر�ت  م��ن��ذ  م���رة  ولأول  ف��ق��دت، 
�ل�����ش��ن��ني، �إح�����دى م��ق��ات��ات��ه��ا، يف 
ه��ج��وم ���ش��اروخ��ي ���ش��وري، مت �إثر 
ل��ل��ق��اع��دة �لتي  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ����ش���رب 

�نطلقت منها �لدرون. 
�لذي ت�شدر  �لثاين  وكان �حل��ادث 
يتعلق  �لأخ����ب����ار،  ع��ن��اوي��ن  �أي�������ش���اً 
مب���ق���ت���ل ع�������ش���ر�ت م����ن �مل���رت���زق���ة 
يومي  يف  هاجمو�،  بعدما  �ل��رو���س 

“حاليا  �لقائد  وق��ال  برية.  حملة 
بل�شو� )مل  ن��اري.. بعد ما  متهيد 
�لأول  �ل���ه���دف  ه���ج���وم.  ي����ب����د�أو�( 
يف  �ل�شتمر�ر  م��ن  �مل�شلحني  منع 
��شتهد�ف �أحياء دم�شق �ل�شرقية”. 
�إن  ر�شمية  �إع���ام  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 
�أي�شا  يطلقون  �ملعار�شة  مقاتلي 
ق���ذ�ئ���ف �مل����ورت����ر ع��ل��ى �أح����ي����اء يف 
دم�شق قرب �لغوطة �ل�شرقية مما 
�ليوم  �شخ�شني  �إ�شابة  عن  �أ�شفر 
�لأربعاء. و�أ�شفرت قذ�ئف مقاتلي 
�ملعار�شة عن مقتل �شتة �أ�شخا�س 
�لثاثاء. وقالت  �أم�س  �لأقل  على 
“�أ�شيبت  �لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة 
دم�شق  يف  وف��ن��ادق  �شكنية  مناطق 
وكذلك �ملركز �لرو�شي للم�شاحلة 
�ل�����ش��وري��ة يف ق�����ش��ف ���ش��ر���س من 
�ل�شرعية  �مل�شلحة غري  �جلماعات 

من �لغوطة �ل�شرقية«.
و�ل��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة و�ح�����دة من 
�لتي  �لت�شعيد”  ع���دم  “مناطق 
�تفقت عليها رو�شيا و�إير�ن وتركيا 
�لدبلوما�شية.  ج��ه��وده��ا  �إط���ار  يف 
جماعة  ت�����ش��م��ل  ل  �ل���ه���دن���ة  ل��ك��ن 
لتنظيم  ت���اب���ع���ة  ك���ان���ت  م�����ش��ل��ح��ة 
�ل�����ش��اب��ق ول��ه��ا وجود  �ل��ق��اع��دة يف 

�شغري يف �ملنطقة.
�لغوطة  يف  �لأو�������ش������اع  و�أث����������ارت 
 2013 منذ  �ملحا�شرة  �ل�شرقية 
ق��ل��ق وك�����الت �لإغ���اث���ة ع��ل��ى نحو 
م����ت����ز�ي����د ح����ت����ى ق����ب����ل �ل���ه���ج���وم 
�لغذ�ء  نق�س  يت�شبب  �إذ  �لأخ���ري 
و�لدو�ء وغريهما من �ل�شرور�ت 

�لأ�شا�شية يف �ملعاناة و�ملر�س.

ينفي  كما  �ملدنيني.  ت�شتهدفان  ل 
�لرب�ميل  �����ش���ت���خ���د�م  �جل���ان���ب���ان 
�ملتفجرة �لتي تدين �لأمم �ملتحدة 

��شتخد�مها.
قال قائد يف حتالف يقاتل ل�شالح 
حكومة �لأ�شد لرويرز  �إن �لق�شف 
�مل��ع��ار���ش��ني من  �إىل م��ن��ع  ي��ه��دف 
من  �ل�شرقية  �لأح��ي��اء  ��شتهد�ف 
دم�شق بقذ�ئف مورتر. وقد تعقبه 

و�لرعاية �ل�شحية وهو جمموعة 
من �ملنظمات �لأجنبية �لتي متول 
ت�شيطر  م��ن��اط��ق  يف  م�شت�شفيات 
عليها �ملعار�شة يف �شوريا �إن ثماين 
من�شاآت طبية يف �لغوطة �ل�شرقية 

تعر�شت للهجوم .
وت������ق������ول �حل����ك����وم����ة �ل�������ش���وري���ة 
وحليفتها رو�شيا �لتي تدعم �لأ�شد 
بالقوة �جلوية منذ 2015 �إنهما 

ع��ام��ه��ا �ل��ث��ام��ن. و�أظ���ه���رت �شور 
�لغوطة  يف  �ل��ت��ق��ط��ت  ل����روي����رز 
�ل�����ش��رق��ي��ة �أم�������س �لأرب����ع����اء رجال 
و�ملباين  �لأنقا�س  و�شط  يبحثون 
�أ�شخا�شا  وي���ح���م���ل���ون  �مل�����دم�����رة 
م��ل��ط��خ��ة ث��ي��اب��ه��م ب���ال���دم���اء �إىل 
يف  ب��ح��ذر  وي��ت��ح��رك��ون  م�شت�شفى 

�شو�رع تغطيها �لأنقا�س.
ونددت �لأمم �ملتحدة بالهجوم على 

ل��ل��ح��ك��وم��ة مئات  ق�����و�ت م���و�ل���ي���ة 
�لرب�ميل  و�أ���ش��ق��ط��ت  �ل�����ش��و�ري��خ 
هليكوبر  ط��ائ��ر�ت  م��ن  �ملتفجرة 

على �لبلد�ت و�لقرى باملنطقة.
وقال بال �أبو �شاح )22 عاما( 
�أحد �شكان بلدة دوما كربى بلد�ت 
دورنا  ناطرين  �ل�شرقية  �لغوطة 
�لوحيدة  �ل��ع��ب��ارة  ه��ي��دي  لنموت. 

�للي فيني قولها.

�لغوطة �ل�شرقية �لتي �أ�شاب فيها 
�لق�شف م�شت�شفيات وبنية �أ�شا�شية 
غري  باأنه  وو�شفته  �أخ��رى  مدنية 
مقبول كما حذرت من �أن �لق�شف 
�إىل حد جر�ئم �حلرب.  قد ي�شل 
بريطانيا،  ومقره  �ملر�شد،  وتابع 
�أثناء  ت��ب��اط��اأت  �لق�شف  وت��رية  �أن 
ت�شاعدت  لكنها  يبدو  فيما  �لليل 
و�أطلقت  �أم�س.  �شباح  جديد  من 

معظمها  �أو  �ل��ن��ا���س  ك��ل  و�أ����ش���اف 
ع��اي�����ش��ة ب���امل���اج���ئ. ك����ل ب���ي���ت يف 
�أو �شت عيل )عائات(. ما  خم�س 

يف �أكل ول �أ�شو�ق.
�ل�شهر  يف  ����ش���اح  �أب������و  وزوج�������ة 
�خل��ام�����س م��ن �حل��م��ل يف طفلهما 
�لأول. ويخ�شى �لثنان �أن يت�شبب 

فزعها من �لق�شف يف �إجها�شها.
وق�����ال �حت�����اد م��ن��ظ��م��ات �لإغ���اث���ة 

ومن ثم مهاجمة �إ�شر�ئيل �أهد�ف 
جرى  �شوريا،  يف  و�إير�نية  �شورية 
حت���رك ���ش��ري��ع م���ن �أج����ل تخفيف 
رئي�س  ت��و����ش��ل  ف��ق��د  �ل��ت�����ش��ع��ي��د. 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي،  �ل�������وزر�ء 
�لرو�شي  و�ل���رئ���ي�������س  ن���ت���ان���ي���اه���و 
ف���ادمي���ري ب���وت���ني، ون���ف���ت �إي�����ر�ن 
ب�شدة �إطاقها درون نحو �لأر��شي 
م�شوؤول  ق��ال  وحيث  �لإ�شر�ئيلية، 
مثرية  �مل��ز�ع��م  “تلك  �إن  �إي����ر�ين 

لل�شحك، ول ت�شتحق �لتعليق«. 
ويقول جرج�س: “تتاقى م�شالح 
ما  بقدر  �شوريا  يف  و�إي���ر�ن  رو�شيا 
�إير�ن  لوجود  ك��ان  فقد  تت�شارب. 
هناك دور رئي�شي يف جناح رو�شيا، 
�أج���ن���دة خمتلفة.  ل��رو���ش��ي��ا  ول��ك��ن 
فهي ل تريد �أن يكون لإي��ر�ن دور 
مهيمن، وت�شكك باأن �إير�ن ترغب 
�أزم��ة كربى،  �إىل  �لأزم���ة  بتحويل 
لي�س فقط مع �إ�شر�ئيل بل مع دول 
�خلليج«. ونتيجة له، يقول جو�شت 
�ل�شرق  برنامج  مدير  هيلرمان، 
�لأو����ش���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا، لدى 
�نرنا�شونال  كر�يز�س  جمموعة 
رو�شيا  “حتظى  ب���روك�������ش���ل:  يف 
�ل��ي��وم ب��اأف�����ش��ل م��وق��ع ل��ك��ي تلعب 
لرتباطها  ن�شبة  �ل��و���ش��ي��ط،  دور 
جميع  م��ع  ن�شبياً  طيبة  ب��ع��اق��ات 
ف�شًا  �لأ���ش��د،  حلفاء  �ل��اع��ب��ني، 
عن �إ�شر�ئيل، كما �أن تو�جد رو�شيا 
كان   ،2015 ع��ام  منذ  �لع�شكري 
مو�لية  ل��ق��و�ت  بالن�شبة  ح��ا���ش��م��اً 

للحكومة �ل�شورية«. 

�أمريكا و�ملك�سيك تبحثان �لهجرة و�لتجارة و�لأمن
•• وا�صنطن-وكاالت:

�أجرى �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �ت�شاًل هاتفياً بنظريه �ملك�شيكي 
�إنريكي بينيا نييو، �تفقا خاله على تعزيز �لتعاون بني بلديهما يف ق�شايا 

�لأمن و�لتجارة و�لهجرة.
وكان �لتوتر تاأزم بني �لبلدين بعد خطاب تر�مب �ملعادي للمك�شيك، لكن يف 
�لآونة �لأخرية، برزت موؤ�شر�ت �إىل �أن �لرئي�شني م�شتعد�ن لتهدئة �لأمور، 
�لتح�شري  على  يعمان  �أنهما  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لأبي�س  �لبيت  �أعلن  كما 

لعقد لقاء.

موقعاً  ���ش��ب��اط(  ف���رب�ي���ر)  و8   7
وميلي�شيات  �أمريكيني  مل�شت�شارين 
ح��ل��ي��ف��ة يف م��ن��ط��ق��ة دي�����ر �ل�����زور 
�لغنية بالنفط، �شرق �شوريا. فقد 
ق��وب��ل ه����وؤلء ب��و�ب��ل م��ن �لق�شف 
�لأم��ري��ك��ي د�م ث���اث ���ش��اع��ات، يف 
�أك�����رب ح�����ادث دم�����وي �أم���ري���ك���ي – 

رو�شي، منذ �حلرب �لباردة. 
و�أما �حلادث �لثالث �لافت �أي�شاً، 
ف��ق��د وق���ع ع��ن��دم��ا �أح�����رز �جلي�س 
�ل���رك���ي ت���ق���دم���اً ن��ح��و م���و�ق���ع يف 
���ش��م��ال ���ش��وري��ا، ح��ي��ث وق���ف جنود 
�أت��������ر�ك وج����ه����اً ل���وج���ه م����ع ق����و�ت 

�شوريا يف مرحلة ما بعد د�ع�س. 
ومي�����ش��ي ج��رج�����س، م���وؤل���ف كتاب 
“هناك  ق���ول���ه:  د�ع�������س: ح��ك��اي��ة، 
م��ن��اف�����ش��ة ���ش��ر���ش��ة، و�ل���ك���ل ر�غ���ب 
بالت�شعيد. ولذ� هناك خوف لي�س 
فقط حيال وقوع �شد�م بني قوى 
�إق��ل��ي��م��ي��ة، ب��ل م��ن �رت���ك���اب رو�شيا 
لت�شعيد  يوؤدي  و�أمريكا خلطاأ قد 
خمتلف”.  م�شتوى  �إىل  �ل�����ش��ر�ع 
وبح�شب كاتب �ملقال، ظهرت بو�در 
وق����وع ����ش���د�م ك��ب��ري، م���ع �ق����ر�ب 
خ�����ش��وم �إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�إي�����ر�ن وحزب 
�هلل، وكيل �إير�ن يف لبنان و�شوريا، 

بعدما  �ل�����ش��وري،  للنظام  م��و�ل��ي��ة 
كانت تق�شف جمموعات معار�شة 
�شوريا.  �شمال  �إدل��ب،  حمافظة  يف 
تلك  ج��م��ي��ع  �أن  حم��ل��ل��ون  وي�����رى 
�لأحد�ث تهدد بخطر �إ�شعال حرب 

�أو�شع يف �ملنطقة. 
يف �ل����وق����ت ن���ف�������ش���ه، ي����ق����ول ف����و�ز 
ج���رج�������س، ب���اح���ث م��ت��خ�����ش�����س يف 
�شوؤون �ل�شرق �لأو�شط لدى معهد 
�أخطر  ه����ذه  ل��اق��ت�����ش��اد:  ل���ن���دن 
لأن  �ل�����ش��وري،  �ل�شر�ع  يف  مرحلة 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ودولية  ق���وى ج��ي��و 
ت��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى �ل��ت��م��و���ش��ع يف 

�حلدود  ط���ول  ع��ل��ى  بع�شهما  م��ن 
�جلنوبية �لغربية ل�شوريا. 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أ���ش��ارت  وباملثل، 
لنيتها ��شتمر�ر تو�جدها �لع�شكري 
�شمال  يف  و������ش����ع����ة  م����ن����اط����ق  يف 
ل�شيطرة  خ��ا���ش��ع��ة  ���ش��وري��ا  ���ش��رق 
�لتي  �لدميقر�طية  �شوريا  ق���و�ت 
تدعمها، بالرغم من تاأكيد دم�شق، 
وحزب  و�إي���ر�ن  رو�شيا  من  وبدعم 
�شرب  ك��ل  ��شتعادة  نيتها  على  �هلل، 

من �لأر��شي �ل�شورية. 
رغم  �ملقال،  كاتب  وبح�شب  ولكن، 
�إ�شر�ئيلية،  �إ�شقاط �شوريا لطائرة 

قتياًل على الأقل خالل ثالثة اأيام  296

�لقنابل تت�ساقط ..و�سكان �لغوطة �ل�سرقية ينتظرون �ملوت 

خوف من ارتكاب رو�سيا واأمريكا خطاأ يفجر املنطقة

�أخطر مرحلة من �حلرب �ل�سورية.. ل يز�ل �لت�سعيد قائمًا

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

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

 CN 1004366:لتاأجري �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22

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

CN 1098008:لبحر للحاقة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �بر�هيم �حمد �بر�هيم �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�حلميد ح�شن حممد �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

لعقد  و��شنطن  ق��رب  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �لأم��ريك��ي��ون  �ملحافظون  يلتقي 
موؤمترهم �ل�شنوي �لذي غالبا ما يثري �شجالت، على خلفية بلبلة 
يف  �لأم��ريك��ي  �لتدخل  ق�شية  بني  �لأمريكية  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف 
�إطاق  عملية  �شحايا  على  �لوطني  و�حل���د�د  �لأخ���رية  �لنتخابات 

�لنار يف فلوريد� و�لفو�شى يف �لبيت �لبي�س.
يف  �ل��ب��ارزة  و�ل�شخ�شيات  �جل��م��ه��وري��ني  �لنا�شطني  �آلف  وي��ت��وج��ه 
مارياند،  يف  �ملوؤمتر�ت  مركز  �إىل  �لوطنيني،  و�ل�شيا�شيني  �حلزب 
ملعاينة و�شع �ملوجة �ل�شعبوية �لتي هزت �لوليات �ملتحدة يف 2016 
حاملة دونالد تر�مب �إىل �لرئا�شة. وبعد 13 �شهر� على دخول رجل 
�لأعمال �لرثي �ىل �لبيت �لأبي�س، يحل �شيفا على “موؤمتر �لعمل 

�ل�شيا�شي �ملحافظ” حيث يلقي كلمة �جلمعة.
�ليوم  يف  كلمة  �ملحافظ  �ملتدين  بن�س  مايك  �لرئي�س  نائب  ويلقي 
�ل�شابق، وكذلك م�شت�شار �لبيت �لبي�س دون ماغان، وفق خيار غري 
ماألوف ملثل هذ� �حلدث �ل�شنوي �لبارز يف وقت يجد �مل�شوؤول نف�شه 
�لإد�رة،  �أع�شاء  لبع�س  �أمنية  ت�شاريح  ف�شيحة  يف  �لأ���ش��و�ء  حتت 

تطاول �لبيت �لبي�س.
�إن م��وؤمت��ر �ل��ع��م��ل �ل�شيا�شي  �ل��ث��اث��اء ع��ل��ى ت��وي��ر  وك��ت��ب ت��ر�م��ب 
تلك  عن  كبري  فرق  لاهتمام.  مثري  جديد  للقاء  ي�شتعد  �ملحافظ 

�لفرة حني كان �لرئي�س �أوباما يف �لبيت �لأبي�س.

طلباتهم  رف�س  مت  �أفغانياً   14 م��ن  جمموعة  ب��اأن  م�شوؤول  ���ش��ّرح 
للجوء وترحيلهم من �أملانيا قد عادت �إىل �لعا�شمة �لأفغانية كابول 
�م�س �لأربعاء. وقال م�شوؤول �أفغاين م�شارك يف �إج��ر�ء�ت �لو�شول، 
�لأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  هويته،  ع��ن  �لك�شف  ع��دم  طلب  و�ل���ذي 
�آتية من ميونخ  �لأفغان  �لتي حتمل جمموعة  �لطائرة  �إن  �لأملانية 
�ليوم )0620  1050 تقريباً �شباح  �ل�شاعة  قد هبطت يف كابول 
بتوقيت غرينت�س(. ومن بني �ملجموعة �شتة �أ�شخا�س متت �إد�نتهم 
جنائياً، وثاثة �أ�شخا�س رف�شو� �لتحقق ب�شكل منا�شب من هوياتهم 
�أفغان�شتان، وفقاً  �رتكب جر�ئم خطرية يف  �إن��ه  قال  و�ح��د  و�شخ�س 
�أن عملية �لرحيل هي �لعا�شرة منذ دي�شمرب  للم�شوؤول. ي�شار �إىل 
)كانون �لأول( 2016، بعد �إبر�م �تفاق يف �أكتوبر )ت�شرين �لأول( من 
�لعام نف�شه بني �حلكومتني �لأملانية و�لأفغانية. ومت ترحيل �إجمايل 
188 �شخ�شاً، معظمهم من �ل�شباب، مبا�شرة �إىل �أفغان�شتان. وبعد 
وقوع هجوم كبري يف مايو )�أيار( �ملا�شي �أمام �ل�شفارة �لأملانية، و�لذي 
�أ�شفر عن مقتل 92 �شخ�شاً على �لأقل و�إ�شابة مئات �آخرين، حددت 
�ل�شلطات �لأملانية ثاث فئات لرحيلها �إىل �أفغان�شتان: �لأ�شخا�س 
و�ملد�نني  ب��الإره��اب،  يتعلق  فيما  �لأم��ن  �شلطات  بهم  ت�شتبه  �لذين 

جنائياً، ومن يرف�شون �لتحقق ب�شكل منا�شب من هوياتهم.
 

ندد �ملجل�س �ليوناين لاجئني وهو منظمة غري حكومية تتعاون مع 
�لقانوين  غري  �لرحيل  حالت  بارتفاع  لاجئني،  �لعليا  �ملفو�شية 

لاجئني من �ليونان �إىل تركيا، م�شري�ً �ىل 40 حالة على �لأقل.
ونفت �ل�شرطة �ليونانية لدى �شوؤ�لها من قبل وكالة فر�ن�س بر�س 
مطول  بيان  يف  لاجئني  �ليوناين  �ملجل�س  وق��ال  �لت��ه��ام��ات.  ه��ذه 
ل��اج��ئ��ني يف منطقة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��رح��ي��ل غ���ري  �إن ع���دد ح����الت 
�ي��ف��رو���س)�ل��ن��ه��ر �حل����دودي �ل��ف��ا���ش��ل ب��ني �ل��ي��ون��ان وت��رك��ي��ا( يزد�د 
ترحيلهم  مت  �لذين  �لأ�شخا�س  بني  ومن  ومنهجية.  ثابتة  بوترية 
بح�شب �ملجل�س باك�شتانيون و�شوريون و�إير�نيون وعر�قيون و�أفغان، 
و�أ�شخا�س  وقا�شرين  وحو�مل  ه�س  و�شع  يف  عائات  عن  متحدثاً 

تعر�شو� للتعذيب.
يف  ونقلهم  لل�شرطة  ع��رب��ات  د�خ���ل  تكدي�شهم  مت  ي��ق��ول:  وم�����ش��ى 
ظروف �شيئة �إىل �حلدود حيث مت ترحيلهم �إىل تركيا، م�شيفاً �أنها 
�لوطني  �لقانون  وتنتهك  �لق�شاء  �أح��ك��ام  ع��ن  خ��ارج��ة  “ممار�شات 
و�لأوروبي و�لدويل”. وكانت مفو�شية حقوق �لإن�شان دعت �ليونان 
“�حر�م  و�إىل  �لرحيل”  عمليات  “وقف  �إىل   2017 �ل��ع��ام  يف 

�لتز�ماتها �إز�ء حقوق �لإن�شان”. 

عوا�صم

وا�شنطن

اأثنيا

كابول

مقتل 5 �سرطيني وجندي 
يف هجوم بجنوب �فريقيا 

 •• بورت اليزابيث-اأ ف ب:

�فريقيا  ج��ن��وب  يف  لل�شرطة  خم��ف��ر�  �م�����س  م�شلحة  جم��م��وع��ة  ه��اج��م��ت 
�شرطيني  خم�شة  مقتل  عن  �أ�شفر  �عتد�ء  يف  نارية  �أ�شلحة  على  و��شتولت 

وجندي و�حد، على ما �أفاد �ملتحدث با�شم �ل�شرطة وكالة فر�ن�س بر�س.
و�قتحمت �لع�شابة خمفر �ل�شرطة بعد منت�شف ليل �لثاثاء �لربعاء يف 
مدينة �نغكوبو �ل�شغرية يف جنوب �لباد، وفتحت �لنار على رجال �ل�شرطة 
�خلم�س وخطفت �ثنني منهم، ح�شب ما �أفاد �ملتحدث با�شم �ل�شرطة في�س 
نايدو. وقال نايدو “خال �ل�شاعات �لوىل لهذ� �ل�شباح، قتل �شتة ��شخا�س 

حني �قتحم ل�شو�س خمفر �شرطة �نغكوبو«.
“خم�شة من �لقتلى �ل�شتة كانو� رجال �شرطة يوؤدون و�جبهم”،  �أن  وتابع 
مو�شحا �ن ثاثة منهم قتلو� عندما �قتحم �لل�شو�س �ملخفر فاحتني �لنار 

ب�شكل ع�شو�ئي على �فر�ده«.
و�أ�شار �ملتحدث �إىل �أن �لل�شو�س هربو� ب�شيارة لل�شرطة وبحوزتهم ��شلحة 
�للذين عرث على جثتيهما ملقيتني على حافة طريق  و�ل�شرطيني  نارية 

يف وقت لحق.
موقع  م��ن  ه��روب��ه��ا  عملية  �ث��ن��اء  جنديا  �أي�����ش��ا  �مل�شلحة  �لع�شابة  وقتلت 

�لعتد�ء. ومل تتمكن �ل�شرطة من حتديد دو�فع هذ� �لهجوم.
و�لعتد�ء�ت �شد �ل�شرطة �شائعة يف جنوب �فريقيا حيث ت�شجل و�حدة من 

�أعلى معدلت �جلرمية يف �لعامل.
وقتل 57 �شرطيا على �لقل �ثناء �د�ئهم عملهم بني ني�شان �بريل 2016 
و�ذ�ر مار�س 2017، ح�شبما �فادت �حدث �ح�شائيات تتعلق باجلرمية يف 

�لبلد �لو�قع يف �ق�شى �فريقيا.

�سراع و�سيك بني اإ�سرائيل واإيران

�أكرب توتر يف �ملنطقة منذ نهاية �حلرب �لباردة

مذبحة �لغوطة �ل�سرقية...
�لعامل يتجاهل �سريربنيتت�سا �أخرى 

كا�سرتو ي�ستقبل وفد� من �لكونغر�س �لأمريكي  

�ل�سجن مدى �حلياة لأمريكي قتل لبنانيا �سربة جديدة لنتانياهو �إثر �سهادة �سده 
 •• �صيكاغو-اأ ف ب:

حكم �لق�شاء �لمريكي على رجل من �وكاهوما بال�شجن 
مدى �حلياة من دون �مكان �خلروج �ملبكر بعد �د�نته بالقتل 

�لعمد بحق جاره �ملتحدر من �أ�شل لبناين.
وكان �شتانلي ميجورز �دين يف مطلع �ل�شهر �حلايل بالقتل 
�لنار على ج��اره يف تول�شا ب�شبب كرهه  �لعمد بعد �ن �طلق 
لا�شل �للبناين جلاره. وُقتل خالد جبارة )37عاما( �أمام 
منزل ��شرته يف �ب �غ�شط�س 2016 بعد دقائق فقط على 
�لدعاء  وق��ال  مب�شد�س.  يهدده  ج��اره  ب��ان  �ل�شرطة  �باغه 
�ن ميجورز كان �شايق ��شرة جبارة على مدى �شنو�ت ونعت 

�فر�دها “بالعرب و�للبنانيني �لقذرين.

 •• هافانا-اأ ف ب:

ر�وول  �ل��ك��وب��ي  �ل��رئ��ي�����س  ��شتقبل 
�مريكيا  ب��رمل��ان��ي��ا  وف����د�  ك��ا���ش��رو 
ل��ل��ب��ح��ث يف عدد  ي�����زور �جل����زي����رة 
خ�شو�شا  ب��ي��ن��ه��ا  �ل��ق�����ش��اي��ا  م����ن 
�لغام�شة  �ل�شوتية”  “�لهجمات 
�لتي تقول و��شنطن �نها ��شتهدفت 

دبلوما�شيني �مريكيني يف هافانا.
بيان  يف  �لكوبية  �حلكومة  وقالت 
�لتباحث  “مت خال �لجتماع  �نه 
دون  من  �لبلدين”،  تهم  بق�شايا 

�ن تورد �ي تفا�شيل ��شافية.
باتريك  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل���وف���د  وو����ش���ل 
ليهي �ل�شناتور �لدميوقر�طي عن 
فريمونت، �لحد �ىل كوبا للبحث 
�حلكومة  مع  ق�شايا  جمموعة  يف 
“�لهجمات  ف��ي��ه��ا  مب���ا  �ل��ك��وب��ي��ة، 
و��شنطن  ت��ق��ول  �ل��ت��ي  �ل�شوتية” 
دبلوما�شيني  �����ش���ت���ه���دف���ت  �ن����ه����ا 
 2016 �و�خ�������ر  ب����ني  �م���ريك���ي���ني 

و�شيف 2017.
دي  فرنانديز  ك��ارل��و���س  و��شتقبل 
�مل�����ش��وؤول عن  كو�شيو �مل��دي��ر �ل��ع��ام 
م��ل��ف �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة ب�����وز�رة 
�ع�شاء  �ل����ك����وب����ي����ة،  �خل����ارج����ي����ة 
�لكونغر�س �لثنني. وقال م�شوؤول 
على  �مامهم  �شدد  �ن��ه  �ل����وز�رة  يف 
على  دل����ي����ل  �ي  ي����وج����د  “ل  �ن������ه 

�شوز�ن ديفي�س.
�آب/ يف  �ل��ق�����ش��ي��ة  ك�����ش��ف  وم���ن���ذ 
�لد�رة  حتر�س  �لفائت،  �غ�شط�س 
�لم�����ريك�����ي�����ة ع����ل����ى ع�������دم �ت����ه����ام 
�حل��ك��وم��ة �ل��ك��وب��ي��ة ر���ش��م��ي��ا. لكن 
تر�مب  دونالد  �لرئي�س �لمريكي 
�لول/ ت�شرين  منت�شف  يف  �ك���د 

�كتوبر �ن كوبا “م�شوؤولة«.

دبلوما�شيني  ح�شول هجمات �شد 
�مريكيني يف كوبا«.

زي���ارت���ه ع�شو�  ل��ي��ه��ي يف  وي���ر�ف���ق 
جم���ل�������س �ل�������ش���ي���وخ ع�����ن ولي���ت���ي 
ومي�شيغن  و�ي����دن  رون  �وري���غ���ون 
غاري بيرز، و�لنو�ب عن فلوريد� 
وما�شات�شو�شيت�س  كا�شتور  ك��اث��ي 
وكاليفورنيا  م���اك���غ���وف���رن  ج���ي���م 

و�كد �لبيت �لبي�س من جهته �ن 
وقف  و�شائل  “متلك  كانت  هافانا 

�لهجمات«.
ويقول �لكوبيون �نهم برهنو� على 
حمققي  با�شتقبالهم  ن��ي��ة  ح�شن 
م���ك���ت���ب �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات �ل����ف����در�يل 
�ل�شنة  م���ر�ت  ث��اث  �آي(  ب��ي  )�ف 

�لفائتة.

باك�ستان تتجنب �إدر�جها على لئحة متويل �لرهاب 
 •• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

�إدر�جها  تفادت  باده  �ن  �آ�شف  خو�جه  �لباك�شتاين  �خلارجية  وزير  �علن 
ب��الره��اب، وذل��ك خ��ال �جتماع م��ايل يعقد يف  ل��دول متهمة  على لئحة 

باري�س �ل�شبوع �جلاري.
وكتب �آ�شف يف تغريدة على توير يف وقت متاأخر من �لثاثاء �أن باك�شتان 
متكنت من �حل�شول على تعليق للقر�ر لثاثة ��شهر، من قبل “جمموعة 
ومهمتها  لها  مقر�  باري�س  من  تتخذ  �لتي  �حلكومات  هيئة  �مل��ايل  �لعمل 

مكافحة تبيي�س �لمو�ل ومتويل �لرهاب.
م�شري� �ىل �ن بلده ح�شلت على  �إدر�ج باك�شتان”،  �إجماع حول  و�أ�شاف ل 
مهلة ثاثة ��شهر بانتظار �نتهاء تقرير جديد. وقال “ممتنون لا�شدقاء 

�لذين قدمو� �مل�شاعدة«.
وياأتي �لتاأجيل بعد ��شبوع على قيام باك�شتان بهدوء بتعديل قانوين ين�س 
�رهابيني، خارجني  �ملتحدة  �لمم  ت�شنفهم  �لذين  �لف��ر�د  تعترب  �ن  على 
“جماعة  ��شول  م�شادرة  �ل�شلطات  ب��د�أت  ذل��ك،  �عقاب  ويف  �لقانون.  عن 
هجمات  يف  رئي�شيا  به  م�شتبها  �شعيد  حافظ  زعيمها  يعد  �لتي  �لدعوة” 

بومباي عام 2008.
�إدر�ج  وذكرت تقارير يف وقت �شابق هذ� �ل�شهر �ن �لوليات �ملتحدة طلبت 
باك�شتان على لئحة “جمموعة �لعمل �ملايل” )�ي �يه تي �ف( بعد توتر 
�آمنا  ت��ق��دم م���اذ�  �ب���اد باأنها  �ت��ه��ام��ات �مريكية ل���ش��ام  �ل��ع��اق��ات و���ش��ط 
للم�شلحني. و�أثارت تلك �خلطوة قلقا لدى �مل�شوؤولني ورجال �لأعمال يف 
باك�شتان حيث ميكن �ن �ن يلحق �أي نوع من �لقيود �ملالية �شرر� بالفاق 
�ملتحدة  و�لوليات  باك�شتان  بني  �لعاقات  وت�شهد  �لباد.  يف  �لقت�شادية 
�آب/�غ�شط�س  يف  باك�شتان  على  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  هجوم  منذ  توتر� 
كانون  ويف  �لفو�شى«.  تن�شر  “عنا�شر  ب��اي��و�ء  �ب��اد  ��شام  متهما  �ملا�شي، 
�لثاين/يناير �أمر تر�مب بتعليق �مل�شاعدة �لع�شكرية �لمريكية لباك�شتان 
�لفغانية  طالبان  حركة  ل�شتهد�ف  كافية  جهود�  تبذل  ل  �نها  قال  �لتي 
�لعمل  “جمموعة  على لئحة  ل�شنو�ت  باك�شتان  و�أدرج��ت  و�شبكة حقاين. 
�ملايل” حتى 2015 عندما ُرفع ��شمها عن �لائحة بعد “تقدم ملمو�س” 

يف تلبية مطالب �ملجموعة.

�ث���ر حتقيق  �أ���ش��ه��ر�. و�ع��ت��ق��ل م��ق��رب��ون م��ن نتانياهو �لح���د 
منه  مقربني  قيام  عن  �لك�شف  �لثاثاء  ومت  بالف�شاد،  جديد 
مبحاولة عر�س ترقية على قا�شية مقابل وقف حتقيق �شد 
فيلرب،  �شلومو  يو�فق  �ن  �ملتوقع  وم��ن  �شارة.  نتانياهو  زوج��ة 
عاما  ع�شرين  �كرث من  منذ  نتانياهو  وهو حليف مقرب من 
�شهادته  ت��ق��دمي  �لت�����ش��الت، على  ل����وز�رة  �شابق  ع��ام  وم��دي��ر 
بح�شب  �ل�شجن،  دخوله  بعدم  �شمانات  على  ح�شوله  مقابل 
�ل�شر�ئيلية  �ل�شرطة  با�شم  ورف�س متحدث  �لع��ام.  و�شائل 
�ملعلومة. وكتب �ل�شحايف بن كا�شبيت يف �شحيفة  تاأكيد هذه 
فانها  �تفاقا مماثا،  �شلومو فيلرب  وقع  �نه يف حال  معاريف 
عن  كتابة  م��وؤخ��ر�  �أل���ف  �ل���ذي  كا�شبيت،  و�أ���ش��ار  حقبة.  نهاية 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�شربة  نتانياهو  بنيامني  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س  تلقى 
جديدة بعدما ك�شفت معلومات جديدة �ن �أحد �أقرب م�شاعديه 
و�فق على �لتعاون مع �ملحققني يف �إحدى ق�شايا �لف�شاد �لتي 
تهدده. وبد�ت هذه �ل�شربات �ملتتالية تلقي بثقلها على �لجو�ء 
�ل�شيا�شية يف ��شر�ئيل مع �زدياد �لتكهنات حول �مكانية �جر�ء 
يف  �ل�شرطة  �و�شت  ��شبوع،  من  �كرث  وقبل  مبكرة.  �نتخابات 
تهم  بتوجيه  �لق�شاء  ر�شميا  �ملا�شي  فرب�ير  �شباط  من   13
�لف�شاد و�لحتيال و��شتغال �لثقة �ىل نتانياهو، و�لقر�ر �لآن 
�و  �أ�شابيع  ي�شتغرق  وقد  �فيخاي مندلبليت  �لعام  �لنائب  بيد 

نتانياهو �ن فيلرب هو �لكرث قربا د�ئما يف �لظل، ويف د�ئما، 
بامكانه  �نه  يعلم  )نتانياهو(  بيبي  كان  و�يديولوجي.  وكتوم 
�لعتماد على مومو )فيلرب(. حتى �لبارحة. ويعد فيلرب �حد 
2015، وح�شل  عام  �نتخابات  نتانياهو يف  �نت�شار  مهند�شي 
تعليقه  ومت  �لت�شالت،  وز�رة  عام  مدير  من�شب  على  بعدها 
تتعلق  �لح��د يف ق�شية  و�عتقل فيلرب  ��شهر.  قبل  �لعمل  عن 
�لوز�رة،  يف  من�شبه  خ��ال  م��ن  ق��ام،  �أن��ه  يف  �ل�شرطة  با�شتباه 
لات�شالت  بيزك  جمموعة  ورئي�س  نتانياهو  بني  بالو�شاطة 
����ش���اوؤول �ي��ل��وف��ي��ت�����س، و�ل����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى ت���ن���ازلت يف جمال 
�لعمال مقابل ح�شول نتانياهو على تغطية �يجابية يف موقع 

و�ل �لخباري �للكروين �لذي ميلكه.

500 وتعر�شت خم�س م�شت�شفيات للق�شف. �إن �لعنف 
ل يرحم وبلغ وح�شية ل ميكن �حتمالها. 

جرائم �سد الإن�سانية
وذّكر �لكاتب مبقتل نحو 8 �آلف رجل وطفل يف ب�شعة 
�أيام يف �شريربنيت�شا، و�أُرغم ما بني 25 و30 �ألف �مر�أة 
وقررت  �شيئة.  ملعاملة  وتعر�شن  �ل��ن��زوح  على  بو�شنية 
�ملحكمة �جلنائية ليوغو�شافيا �ل�شابقة يف وقت لحق 
�أن هذه �جلر�ئم ترقى جلر�ئم �شد �لإن�شانية. ووقتذ�ك، 
وقف �لعامل متفرجاً على جرن�ل �شرب �لبو�شنة ر�تكو 

�أي من هذين �لأمرين، و�أولهما �إن�شاء �إير�ن �أو حزب �هلل 
�لإير�ين  �لثوري  للحر�س  تابعة  �أخ��رى  ميلي�شيات  �أي  �أو 
وجود�ً ع�شكرياً د�ئماً يف �شوريا؛ حيث �أن هذ� يفتح جبهة 
جديدة �شد �إ�شر�ئيل، وثانيهما �أن يقوم حزب �هلل )�لذي 
حارب �إ�شر�ئيل �إىل طريق م�شدود يف حرب لبنان �ل�شابقة 
خال عام 2006( ببناء تر�شانة من �ل�شو�ريخ �ملدعومة 

�إير�نياً و�لقادرة على �لو�شول �إىل عمق �إ�شر�ئيل. 
ويلفت غاردنر �إىل �أن ثمة عو�مل �أخرى تزيد من �حتمالت 
�إد�رة  �شيا�شة  �أن  وبخا�شة  وق��ت قريب،  �حل��رب يف  �ن��دلع 
و”متهورة”  “حائرة”  ُتعد  �لأو�شط  �ل�شرق  �إز�ء  تر�مب 
�ملثال خال موؤمتر ميونخ  �شبيل  وعلى  نف�شه.  �لوقت  يف 
لاأمن، �أ�شار �جلرن�ل �أت�س �آر ماكما�شر م�شت�شار تر�مب 

•• لندن-وكاالت:

تناول �شيمون ت�شيد�ل يف �شحيفة غارديان �لربيطانية 
�لق�شف �ملدمر �لذي تتعر�س له �لغوطة �ل�شرقية من 
ق�شف من �لقو�ت �لتابعة لنظام ب�شار �لأ�شد، قائًا �إنه 
مع كل طفل ميوت، ومع كل وح�شية تفلت من �لعقاب 
كويف  مرة  �أطلقه  و�شف  من  �ل�شرقية  �لغوطة  تقرب 
�أ�شو�أ جرمية  باأنها  �لبو�شنة،  �أنان على �شريربنيت�شا يف 
ت��رت��ك��ب ع��ل��ى �لأر�����س �لأوروب���ي���ة م��ن��ذ �حل���رب �لعاملية 
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  �أن  م�شيفاً   ،1945 ع���ام  �ل��ث��ان��ي��ة 

تتحول �إىل �شريربنيت�شا. 
فاإن   ،1995 عام  �مل�شلم  �لبو�شني  �جليب  غ��ر�ر  وعلى 
للح�شار  تخ�شع  دم�شق،  �شو�حي  يف  �ل�شرقية  �لغوطة 
�أخفقت  وق��د  �ل�����ش��وري��ة.  للحرب  �لأوىل  �مل��ر�ح��ل  منذ 
�ل��ث��و�ر �لتي  ���ش��ن��و�ت م��ن �ل���ش��ت��ن��ز�ف يف ط��رد ف�شائل 
فاإن  �شربرينت�شا،  يف  �حل��ال  ك��ان  وكما  عليها.  ت�شيطر 
�إمد�د�ت �لغذ�ء و�لدو�ء قد مت قطعها. ويف عام 1993 
�آمنة”.  “منطقة  �شريربنيت�شا  �ملتحدة  �لأمم  �أعلنت 
�ل�شرقية منطقة  �لغوطة  �لرو�س  �أعلن  �ملا�شي،  و�لعام 
�لفا�شلة.  �أ���ش��ت��ان��ة  عملية  م��ن  ج����زء�ً  ت�شعيد  خ��ف�����س 
حماية  �أح��د  يحاول  مل  �لبو�شنة،  يف  �لو�شع  ك��ان  وكما 
ب���د�أ ه��ج��وم �ل��ن��ظ��ام يف دي�شمرب عقب  �ل�����ش��ك��ان ع��ن��دم��ا 
�لآن  تت�شبب  �ل��غ��ار�ت �جل��وي��ة  �إن  �مل��ف��او���ش��ات.  �إخ��ف��اق 
ب�شقوط �أعد�د مرعبة من �ل�شحايا، وهي ُت�شن متمتعة 

باحل�شانة من قبل �لنظام ود�عميه �لرو�س. 

تو�سل هدنة اإن�سانية
و�أ�شار �إىل �أن �لأمم �ملتحدة تو�شلت �إىل �لإئتاف �ملوؤيد 
لاأ�شد، �لذي ي�شمل �أي�شاً ميلي�شيات تقودها �إير�ن، كي 
�إن�شانية فورية. وقد مت جتاهل هذ�  يو�فق على هدنة 
�لند�ء. كذلك ذهبت �أدر�ج �لرياح منا�شدة من منظمات 
�لكربى-�لوليات  �ل��ق��وى  �ه��ت��م��ام  وين�شب  �لإغ���اث���ة. 
تركيا،  مثل  �لإقليميني،  و�لاعبني  ورو�شيا-  �ملتحدة 
��شر�تيجية كربى جتري على جثث ن�شف  على لعبة 
�أن��ظ��اره��م تتجه �إىل  �أن  �ل�����ش��وري��ني، ذل���ك  م��ل��ي��ون م��ن 

�ل�شيطرة �مل�شتقبلية لبلد جرى تق�شيمه ملناطق نفوذ. 

كبح جموح اإيران
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �إىل  وبالن�شبة 
يعني ه��ذ� كبح ج��م��وح �إي���ر�ن ع��ن ب��ن��اء ج�شر ب��ري من 
هر�ت يف �أفغان�شتان �إىل و�دي �لبقاع يف لبنان. وبالن�شبة 
ت��ت��م��ح��ور ح���ول �شحق  �لأم�����ور كلها  ف���اإن  �لأت�����ر�ك  �إىل 
بوتني،  فادميري  �لرو�شي  للرئي�س  وبالن�شبة  �لكر�د. 
�لغوطة  �شكان  �إىل  بالن�شبة  لكن  �ل��ق��وة.  تعني  �مل�شاألة 
�أعد�د  قتلت  وق��د  �ل��ب��ق��اء.  ه��ي  �مل�شاألة  ف���اإن  �ل�شرقية، 
�أعد�د  �أي��ه  لتتجاوز  �ملا�شية  �ل36  �ل�شاعات  يف  كبرية 
عندما   ،2011 منذ  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �شقطت  �أخ���رى 
وجرح  م�شرعهم  �شخ�س  م��ئ��ة  ول��ق��ي  �حل����رب.  ب����د�أت 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�ل��ك��ات��ب �ل��ربي��ط��اين دي��ف��ي��د غ���اردن���ر، يف �شحيفة  ح���ذر 
�ملنطقة  يف  �ملت�شاعدة  �لتوتر�ت  �أن  من  تاميز،  فاينن�شال 
�أك���رب م��ن �أي وق���ت م�شى م��ن��ذ ن��ه��اي��ة �حلرب  ع��ل��ى ن��ح��و 

�لباردة، قد توؤدي �إىل �شر�ع و�شيك بني �إ�شر�ئيل و�إير�ن. 
ميونخ  م��وؤمت��ر  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��ارة  مقاله  غ��اردن��ر  وي�شتهل 
�لكربى  �لقوى  “�شر�ع  �لعام ق�شية  �أث��ار هذ�  لاأمن قد 
�لباردة منذ  �نتهت مع �حلرب  �أنها  �لتي �عتقد �لكثريون 
�ملاأ�شاوية  �لتطور�ت  �شوء  ويف  م�شت.  عقود  ثاثة  قر�بة 
���ش��وري��ا )رو����ش���ي���ة وتركية  ث����اث ط���ائ���ر�ت يف  لإ����ش���ق���اط 
فولفجانغ  �ل�شابق  �لأمريكي  �ل�شفري  يرى  و�إ�شر�ئيلية(، 
�نهيار  منذ  �أن���ه  ل��اأم��ن،  ميونخ  م��وؤمت��ر  رئي�س  �إ���ش��ن��ج��ر، 
�ندلع  خطر  ت��ز�ي��د  �ل��ع��امل  ي�شهد  مل  �ل�شوفيتي  �لحت���اد 
�ل��ذي يحدث  بال�شكل  �لكربى  �لقوى  �مل�شلح بني  �ل�شر�ع 

�لآن. 
�شوريا  ت�شهد  �إذ  �إ�شنجر؛  نظر  وجهة  مع  غ��اردن��ر  ويتفق 
حلفاء  م��ن  �ثنني  ب��ني  ��شتباكات  لن���دلع  حقيقياً  خ��ط��ر�ً 
ب��ني �لوليات  �مل��ت��ح��دة، و�أي�����ش��اً  �ل��ن��ات��و: تركيا و�ل��ولي��ات 
�شتتم  �ل�شتباكات  تلك  �أن  �لأرج��ح  ورو�شيا، وعلى  �ملتحدة 
من خال ��شتخد�م �لوكاء �أو “�حلروب بالوكالة” وهو 
�مل��ت��ح��دة و�لحت���اد  �ل���ولي���ات  �ل���ذي ��شتخدمه ك��ل  �ل��ن��ه��ج 
و�أمريكا  و�آ���ش��ي��ا  �أفريقيا  يف  بع�شهما  ملحاربة  �ل�شوفيتي 
�ل�شرق  �أزم����ات  ول��ك��ن  �ل���ب���اردة.  �حل���رب  خ���ال  �لاتينية 

�لأو�شط عادة ما متتد تد�عياتها خارج نطاق �ملنطقة. 
�لرئي�س  عهد  يف  �شعباً  يبدو  �لتفاوؤل  �أن  غاردنر  ويو�شح 
�لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب ون��ظ��ريه �ل��رو���ش��ي فادميري 

بوتني حيث باتت جميع �لأ�شياء )بد�ية من �لربوتوكولت 
لتخفيف  �ل�����ش��اخ��ن��ة  �خل���ط���وط  وح���ت���ى  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
مرور  بعد  �ملثال  �شبيل  وعلى  ت�شاوؤل.  مو�شع  �لت�شعيد( 
غري  لعدد  �لأمريكية  �جلوية  �لغار�ت  قتل  من  �أ�شبوعني 
�عرف  �شوريا،  �شرق  �لرو�س يف  “�لوكاء”  معروف من 
ما  �إز�ء  بالذهول  ماتي�س  جيم�س  �لأمريكي  �لدفاع  وزي��ر 
�لبد�ية ع��دم معرفته  �أم��ا �لكرملني فقد �دع��ى يف  ح��دث، 
بالأمر، ولكنه �أقر يوم �لثاثاء �ملا�شي باأن مو�طنني رو�شاً 

قد تعر�شو� لاإ�شابة يف ذلك �حلادث. 
يف  �حلوثيني  لتمرد  �لإي���ر�ين  �لدعم  �إىل  غ��اردن��ر  ويلفت 
�إطاق �شو�ريخ من قبل �حلوثيني �شد  �ليمن وخماطر 
�أهد�ف حيوية يف �ل�شعودية، ويف �لوقت نف�شه هدد رئي�س 
�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو خال موؤمتر ميونخ 
�شد  مبا�شرة  �إج����ر�ء�ت  تتخذ  �شوف  �إ�شر�ئيل  �أن  ل��اأم��ن 
�إير�ن ووكائها ملنعهم من تر�شيخ �أنف�شهم يف خط جبهة 
�ملقال،  كاتب  بح�شب  ينذر،  �ل��ذي  �لأم��ر  �شوريا،  جديد يف 
م��دم��رة يف  ت��د�ع��ي��ات  لها  �شيكون  ج��دي��دة مرعبة  ب��ح��رب 

�لكثري من �أرجاء �ملنطقة.
ويلفت غاردنر �إىل �أن �حلرب �لأهلية �ل�شورية مكنت �إير�ن، 
�إىل جانب �حللفاء �شبه �لع�شكريني مثل حزب �هلل يف لبنان 
 ،2015 �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة �لرو�شية منذ ع��ام  وب��دع��م م��ن 
�لعر�ق  و��شتكماله عرب  �ل�شيعي  �لهال  من غر�س جذور 
و�شوريا �إىل �لبحر �ملتو�شط، ومل تتدخل �إ�شر�ئيل يف هذه 
�لإير�نية  �لأ�شلحة  م�شتودعات  ق�شف  با�شتثناء  �حل��رب 

و�لقو�فل �لإير�نية �ملوجهة حلزب �هلل. 
�إ�شر�ئيل على �لتحذير  د�أب��ت  وعلى �لرغم من ذلك، فقد 
طو�ل عامني من �أنها �شوف ت�شن حربها �خلا�شة �إذ� حدث 

مياديت�س وهو ُيطبق على �جليب �مل�شلم متجاوز�ً قو�ت 
حفظ �ل�شام �لهولندية. وكانت �لأ�شرة �لدولية تعلم 
�أ�شاحت  لكنها  فعله.  ماديت�س  ��شتطاعة  يف  ما  جيد�ً 
�لتي  �ل�شرقية  �لغوطة  حمنة  �أن  �إىل  ولفت  بوجهها.  
2013، هي  بالأ�شلحة �لكيميائية عام  �شهدت هجوماً 
�أبطاأ لكن مت جتاهلها على نحو م�شابه. وجمدد�ً يقتل 
وجمدد�ً  �لأط��ف��ال.  من  كبرية  �أع���د�د  وبينهم  �ملدنيون 
�شوريا،  يف  ق��و�ت  تن�شر  �لتي  �لغربية،  �ل��ق��وى  ترف�س 
�لتدخل. وجمدد�ً تقف �لأمم �ملتحدة عاجزة، وجمل�س 

�لأمن معطل بالفيتو�ت �لرو�شية.   

�شد  للتحرك  ح��ان  قد  �لوقت  �أن  �لقومي  �لأم��ن  ل�شوؤون 
و�شوريا  �لعر�ق  يف  �هلل  ح��زب  با�شتن�شاخ  تقوم  �لتي  �إي��ر�ن 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل و�ل�شعودية،  ل���ردع  و�ل��ي��م��ن؛ وذل���ك يف حم��اول��ة 
�إقليمياً يف حال تعر�شت لأي  �إير�ن باأنها �شرد  كما تهدد 

هجوم، ولكنه �أمر بعيد �ملنال بح�شب ماكما�شر. 
كانت  �ل�شابقة  �إي����ر�ن  ت�شريحات  ب���اأن  غ��اردن��ر  ويختتم 
جم���رد ����ش��ت��ف��ز�ز�ت ق��ب��ل �أن ت��خ��رق ط��ائ��رة ب���دون طيار 
�إير�نية من �شوريا �ملجال �جلوي �لإ�شر�ئيلي، �لأمر �لذي 
�أ�شفر عن �شل�شلة من �لأحد�ث قادت �إىل �شقوط �لطائرة 
ويف  �لإ�شر�ئيلية،  �لنتقامية  �ملد�همات  و�شن  �لإ�شر�ئيلية 
�لوقت �لر�هن �شوف توؤدي �أي ح�شابات خاطئة �أخرى �إىل 

تد�عيات كارثية. 
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مو�سكو توؤكد �سعوبة
 حت�سن �لعالقات مع و��سنطن 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ذكرت م�شوؤول رو�شي �م�س �أنه �شيكون “�شعبا للغاية” حت�شني �لعاقات 
�لباردة  �حل��رب  بزمن  ��شبه  مل�شتويات  تدهورت  �لتي  �لمريكية  �لرو�شية 
بعد �تهامات بالتدخل يف �لنتخابات �لمريكية وب�شبب �لأزمات يف �شوريا 
و�وكر�نيا. و�تهم نائب وزير �خلارجية �شريغي ريابكوف �لوليات �ملتحدة 
مبحاولة �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية �لرو�شية قبل �لنتخابات �لرئا�شية 

�تهمت  �أن  بعد  �ملقبل،  �ل�شهر  �ملقررة 
مبحاولة  رو����ش���ي���ا   13 و�����ش���ن���ط���ن 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �ل��ت��دخ��ل 

�لمريكية يف �لعام 2016.
وق��������ال ري�����اب�����ك�����وف ل����وك����ال����ة �ن����ب����اء 
�لمريكيون  “للمفارقة،  �نرفاك�س 
ي��ت��خ��ذون خ��ط��و�ت ن��ح��و �ل��ت��دخ��ل يف 
�لتوتر  ويفاقمون  �لد�خلية  �شوؤوننا 
يف �لعاقات �لثنائية قبل �لنتخابات 

�لرئا�شية” يف 18 �ذ�ر مار�س.
ذل���ك،  م���ن  �ل���رغ���م  “على  و������ش����اف 
دليل،  �و  �أ�شا�س  �ي  دون  ي�شتمرون، 
�لتدخل  ب�شاأن  علينا  �ل��ل��وم  �ل��ق��اء  يف 
و�أك���د  �لنتخابية”.  ع��م��ل��ي��ات��ه��م  يف 

“�شيكون من  �أن��ه  �إىل  و�أ�شار  ذل��ك«.  ناأ�شف لكل  “بالطبع نحن يف مو�شكو 
و�شعها  �ملتحدة من  �لوليات  �لعاقة مع  �مل�شي قدما يف  للغاية  �ل�شعب 
�حلايل«. وحتقق عدة جلان يف �لكونغر�س �لمريكي و�ملدعي �لعام �لأمريكي 
�خلا�س روبرت مولر يف معلومات حول تدخل رو�شي يف �نتخابات 2016 
وتو�طوؤ حمتمل حلملة �لرئي�س دونالد تر�مب مع رو�شيا. ونفت مو�شكو 
�ل��غ��رمي��ان منذ  وي�شتبك  �لم��ريك��ي��ة.  �لن��ت��خ��اب��ات  دور يف  �أي  لعب  م���ر�ر� 
�وكر�نيا و�شوريا و�ير�ن،  �أزم��ات دولية م�شتعلة يف  �لباردة يف  عهد �حلرب 
�أر��شيهما �لعام �لفائت. ويف �عقاب �شم  كما تبادل طرد دبلوما�شيني من 
�لد�ئرة  2014 و�حل��رب  �لعام  �وكر�نيا يف  �لقرم من  �شبه جزيرة  رو�شيا 
�ل�شابق،  �ل�شوفيتي  �لبلد  �شرق  يف  لرو�شيا  �ملو�لني  و�ملتمردين  كييف  بني 

فر�شت و��شنطن عقوبات ��شد �شر�مة على مو�شكو.

تر�مب يعدل من موقفه ب�ساأن �لأ�سلحة 

••انقرة-اأ ف ب:

قتل جنديان تركيان �م�س يف جنوب �شرق تركيا، قرب 
�حلدود �لعر�قية، يف هجوم ن�شب �ىل متمردين �كر�د، 

بح�شب ما �علن �جلي�س �لركي.
�ن جنديني قتا  �ل��رك��ي  ق��ي��ادة �جلي�س  ب��ي��ان  �و���ش��ح 
وج����رح ث��ال��ث ج����ر�ء �ن��ف��ج��ار قنبلة ي��دوي��ة �ل�����ش��ن��ع يف 

حمافظة هكاري عند �حلدود �لعر�قية.
�نف�شالية”  �رهابية  منظمة  “عنا�شر  �لهجوم  ونفذ 
هذ�  ي�شتخدم  ما  ع��ادة  �ل��ذي  �جلي�س  �علن  ما  بح�شب 
�لتو�شيف للدللة على حزب �لعمال �لكرد�شتاين �لذي 

تعتربه �نقرة وحلفاوؤها �لغربيون “�رهابيا«.
2015 معارك  �شرق تركيا منذ �شيف  وي�شهد جنوب 

•• مينويخ-وكاالت:

بعد �نعقاد موؤمتر �لأمن يف ميونيخ، يف 16 فرب�ير) 
�شباط( �جلاري، لفتت جملة �إيكونومي�شت �لربيطانية 
��شتعد�د�ً  يبدي  �أملانيا، ل  للموؤمتر،  �مل�شيف  �لبلد  �أن 

للم�شاركة يف �شمان �أمن �لعامل.
 وتقول �ملجلة �إن بد�ية موؤمتر �لأمن يف ميونيخ بدت 
متجهون،  نحن  �شعار”هل  – حتت  �لعام  ه��ذ�  كئيبة 

مرة �أخرى، نحو �لهاوية ؟
 وعندما �قرب موعد ختام �للقاء �لذي جم�����ع زعماء 
و�شا�شة وخرب�ء ع�ش�������كريني ح�شرو� من معظم دول 
ديبلوما�شي  �إي�شيرن،  وولفغانغ  رئي�شه،  �أق��ر  �ل��ع��امل، 
يوم  �مل���وؤمت���ر  �ف��ت��ت��ح��ت  “عندما  ب���اأن���ه  ���ش��اب��ق،  �أمل�����اين 
من  �ل�شتفهام  ع��ام��ة  ن��زي��ل  �أن  �آم���ل  كنت  �جل��م��ع��ة، 
من  و�ث��ق��ني  ل�شنا  ب��اأن��ن��ا  �لآن  �أ���ش��ع��ر  ولكني  �ل�����ش��ع��ار، 

قدرتنا على ذلك”.
�لتحديات  ماهية  �مل�شاركون  “حدد  �إي�شيرن:  وت��اب��ع 
�جلديدة، لكنهم مل يقدمو� خطو�ت حا�شمة من �أجل 

�كر�د،  وم��ت��م��ردي��ن  �ل��رك��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ب��ني  يومية  �شبه 
ك��ان يهدف �ىل و�شع  �لنار  بعد �شقوط وق��ف لط��اق 
حد لنز�ع م�شتمر منذ 1984 �وقع �كرث من 40 �لف 
يقيم حزب  �لعر�ق، حيث  �شمال  يتعر�س  قتيل. كذلك 
ي�شنها  ل��غ��ار�ت  ل��ه،  خلفية  قو�عد  �لكرد�شتاين  �لعمال 
�جل��ي�����س �ل��رك��ي �ل����ذي ي��ن��ف��ذ ك��ذل��ك ت��وغ��ات ب�شكل 
�لثاين/يناير  ك��ان��ون   20 يف  �ن��ق��رة  و�أطلقت  متقطع. 
ت�شتهدف  �ن��ه��ا  ت��ق��ول  �ل��ت��ي  �لزيتون”  “غ�شن  عملية 
منطقة  يف  �ل��ك��ردي��ة  �ل�شعب  ح��م��اي��ة  وح����د�ت  مقاتلي 

عفرين �لو�قعة على حدودها.
�لعمود  �لكردية،  �ل�شعب  حماية  وح��د�ت  تركيا  وتعترب 
من  �مل��دع��وم��ة  �لدميوقر�طية  �شوريا  ل��ق��و�ت  �لفقري 

�لوليات �ملتحدة، �متد�د� حلزب �لعمال �لكرد�شتاين.

�آخرين  لبقاء  “�إيكونومي�شت”  وتلفت  مو�جهتها”. 
ع��ل��ى ت�����ش��اوؤم��ه��م. ف��ق��د غ���رد، ع��ل��ى ت��وي��ر، كون�شتانز 
�لغرب  “يبدو  ب��روك��ي��ن��غ��ر:  معهد  م��ن  �شتيلزينمر، 
منظمي  كبري  ب��ون��دي،  توبيا�س  كتب  فيما  منهكاً”، 
موؤمتر �لأمن يف ميونيخ ل�شوؤون �ل�شيا�شة: “بالن�شبة 
فاأكرث،  �أك��رث  �ل��ولي��ات،  تبدو  ميونيخ،  يف  للكثريين 

ك�شفينة بدون ربان .. 
 فيم���ا غالب���اً م��������ا يط�����رح �لغ�����رب حتلي�����ات عو�ش����������اً 

عن ��ش������ر�تيجيات”.
�لفجوة بني  �شيء يعرب عن هذه  �إن ل  �ملجلة  وتقول 
�أمل��ان��ي��ا نف�شها. فقد  �خل��ط��اب و�ل��ف��ع��ل ك��م��ا ه��و ح���ال 
يكفي  م��ا  �أوروب����ا  �قت�شاد يف  �أك���رب  ع��ن ممثلي  ���ش��در 
كلمة مفخمة  خ��ال  وم��ن  �ل�شجيج يف ميونيخ.  من 
�نتقل فيها من �أمريكا �إىل �أوكر�نيا و�شوًل �إىل �شوريا، 
�لأمل���اين، من  وزي��ر �خلارجية  زيغمار غابرييل،  ح��ذر 
�أمنها،  ل�شمان  �أك��رب  لبذل جهد  �أوروب���ا بحاجة  ك��ون 
�لنباتيني  بو�شفنا  علينا  �شاقاً  �لأمر  “�شيكون  وقال: 

�لوحيدين �شمن عامل من �أكلة �للحوم”. 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

��شطر �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �إىل �تخاذ موقف ب�شاأن �لأ�شلحة 
�ل��د�م��ي��ة يف  �ل��ن��ار  �إط���اق  �إث���ر عملية  ��شتنكار  �ل��ن��اري��ةيف مو�جهة م��وج��ة 
مدر�شة بفلوريد�، عار�شا حظر جهاز فتاك يحول بندقية �إىل �شاح �شبه 

�أوتوماتيكي، �شبق �أن ��شتخدم يف نهاية 2017 يف جمزرة ل�س فيغا�س.
من  جن��و�  ط��اب  قبل  م��ن  �شيما  ول  ���ش��دي��دة  ل�شغوط  ت��ر�م��ب  ويخ�شع 
�ملجزرة �لأ�شبوع �ملا�شي و�أعلنو� �لتعبئة �شد هذه �لعمليات �ملتكررة. وقد 
��شتقل �لع�شر�ت منهم حافات يف �جتاه تالها�شي عا�شمة فلوريد� حيث 
حول  �ملحلية  �لقو�نني  ت�شديد  لرف�س  للتو  �ملحلي  �لنو�ب  جمل�س  �شوت 
ب�شمال  باركاند  مدر�شة  من  �لتاميذ  ه��وؤلء  ويلتقي  �لنارية.  �لأ�شلحة 
ميامي م�شوؤولني حمليني منتخبني للتنديد بتقاع�س �لطبقة �ل�شيا�شية يف 

مو�جهة ت�شاعف عمليات �إطاق �لنار يف �ملد�ر�س �لأمريكية خال �ل�شنو�ت 
�لأخرية. وقال �أحدهم يدعى تنزيل فيليب يف �شهادة بثتها �شبكة )�شي �إن 
ت�شديقه  ميكن  ل  �أم��ر  لإجن��از  وحزننا  غ�شبنا  “نوظف  �لتلفزيونية  �إن( 
و�حل�س على تغيري �لأو�شاع«. و�أكد طالب �آخر يدعى �ألفون�شو كالديرون 
من  �لأوىل”  �ملحطة  �شوى  “لن يكون  �لأرب��ع��اء  �للقاء  �أن  �إن”  �إن  ل�”�شي 
ي��ر�وح مكانه منذ زمن  �لتعبئة �لطابية، ما ينذر بو�شع جديد يف جدل 
مدر�شتهم  �شهدتها  �لتي  �مل��ج��زرة  تكون  �أن  ه��و  �لتاميذ  و�شعار  ط��وي��ل. 
�لأخرية يف �لوليات �ملتحدة. بعدما حظي خال حملته �لنتخابية بدعم 
يف  �لنفوذ  �لو��شع  �لنارية  �ل�شلحة  لوبي  للبنادق”،  �لوطنية  “�جلمعية 
ويلتزم  ح��رج  نف�شه يف موقف  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �ملتحدة، يجد  �ل��ولي��ات 
حتى �لآن �حلذر �ل�شديد حيال �إي تعديات و��شعة �لنطاق لقو�نني حيازة 

�لأ�شلحة.

 •• باري�س-اأ ف ب:

�لفرن�شية  �حل����ك����وم����ة  ت����ع����ر�����س 
حول  ج��دل  مو�شع  ق��ان��ون  م�شروع 
�نتقاد�ت  يو�جه  و�لهجرة،  �للجوء 
تاأخذ  و�جل���م���ع���ي���ات  �ل���ي�������ش���ار  م����ن 
�ل�شجال  وي�����ش��ل  ���ش��ر�م��ت��ه  ع��ل��ي��ه 
�لرئي�س  غالبية  د�خ��ل  حتى  ب�شاأنه 

�إميانويل ماكرون.
�ل�����وزر�ء،  ع��ر���ش��ه يف جمل�س  وب��ع��د 
جتري مناق�شة �لن�س �لذي يق�شي 
مهلة  ب���ت���م���دي���د  خ���ا����ش���ة  ب�������ش���ورة 
مهل  وخ��ف�����س  �لإد�ري  �لح��ت��ج��از 
در�س طلبات �للجوء �إىل �شتة ��شهر، 

د�خل �لربملان يف ني�شان �بريل.
جري�ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر  ك����ان  و�إن 
�لقانون  م�����ش��روع  ك��ول��وم��ب و���ش��ف 
يثري  �أن������ه  �إل  “متو�زن”،  ب����اأن����ه 
�نتقاد�ت وتوتر� حتى د�خل �حلزب 

“�جلمهورية �إىل �لأمام”  �لرئا�شي 
حيث يعتربه بع�س �لنو�ب قمعيا.

�لرئا�شية  �لغالبية  يف  �لنائب  وقال 
�ل�����ش��اب��ق ج���ان مي�شال  �ل���ش��ر�ك��ي 
�جلمعية  يف  م���ت���ح���دث���ا  ك���ل���ي���م���ان 
�شعفا  “�لأكرث  �إن  �ل���وط���ن���ي���ة 
�ملحظور  م���ن  ل��ي�����س  ���ش��ي��ع��اق��ب��ون. 
�إدخال مل�شات من �لإن�شانية �إىل ن�س 

قانون«.
وح�����م�����ل�����ت ج����م����ع����ي����ات م���������ش����اع����دة 
�مل��ه��اج��ري��ن و�ل��ي�����ش��ار ب�����ش��دة على 
�إىل حد بعيد”  “غري متو�زن  ن�س 
تري  “فر�ن�س  و�شفته  م��ا  بح�شب 
�للجوء(  �أر������س  )ف��رن�����ش��ا  د�زيل” 
ويك�شف بر�أي جمعية “�شيماد” عن 

“تر�جع و��شح جد� يف �حلقوق«.
�ملعنية  �لهيئات  م��ن  �لعديد  وت��ل��زم 
�لأربعاء  �إ�شر�با  و�لهجرة  باللجوء 
حلماية  �لفرن�شي  “�ملكتب  ومنها 

�أل���ف ط��ل��ب جل���وء ع���ام 2017، ما 
 17% ب��زي��ادة  قيا�شيا  رقما  ي�شكل 
منحت  ك���م���ا   ،2016 �ل����ع����ام  ع����ن 
مقدمي  م���ن   36% �إىل  �ل��ل��ج��وء 
�لطلبات. وكان هذ� �لبلد يعد �شتة 

مايني مهاجر عام 2014.
و�أظهر ��شتطاع للر�أي �أجر�ه معهد 
يوؤيدون  �لفرن�شيني  �أن  �آ”  يف  “بي 
�أن  غ���ري  �ل��ل��ج��وء.  ح���ق  بغالبيتهم 
�أن  �مل��ق��اب��ل  يف  ي���رون  منهم   63%
هناك “عدد طائل من �ملهاجرين”، 
مقابل %37 فقط يوؤيدون �شيا�شة 

ماكرون على �شعيد �لهجرة.
فيليب  �إدو�ر  �ل���وزر�ء  رئي�س  ود�ف��ع 
ع����ن �ل���ن�������س �لث����ن����ني م����وؤك����د� �أن����ه 
�شياق  ه��و  �أو���ش��ع  �شياق  يف  “يندرج 
�لتي  و�للجوء”  للهجرة  �شيا�شتنا 
“تقوم على مبدئني هما �لإن�شانية 

و�لفاعلية«.

�جلن�شية”  و�ل��ع��دمي��ي  �ل��اج��ئ��ني 
منذ  مماثل  بتحرك  يقم  مل  �ل��ذي 
�ملحكمة  وك���ذل���ك  ����ش���ن���و�ت،  خ��م�����س 
�لوطنية حلق �للجوء �لتي تخو�س 

يومها �لتا�شع من �لحتجاجات.
�ل��ي��م��ني و�ليمني  ي���رى  �مل��ق��اب��ل،  يف 
مت�شاهل  �ل���ن�������س  �أن  �مل����ت����ط����رف 
ك����ث����ري�، وق������ال �ل���ن���ائ���ب ع����ن حزب 
�إنه  غيوم لريفيه  “�جلمهوريون” 
تكنوقر�طية  “ت�شحيحات  يت�شمن 
“�لتحول  لكنه ل يلحظ  �شغرية” 

�ل�شروري يف �شيا�شة �لهجرة«.
�ملو��شيع  م����ن  �ل���ه���ج���رة  وك����ان����ت 
�لنتخابات  ح��م��ل��ة  يف  �مل���ح���وري���ة 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  �لفرن�شية  �لرئا�شية 
و�لتي �شهدت �نتقال زعيمة �ليمني 
�لدورة  �إىل  لوبن  م��اري��ن  �ملتطرف 

�لثانية.
مئة  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  فرن�شا  و�شجلت 

�آلن  ك��ات��ب �شريته  �ل��ث��اث��اء ع��ن 
فريدمان.

يف  ل��ل��ف��وز  �مل��ح��م��وم��ة  حملته  ويف 
برلو�شكوين  يجول  �لنتخابات، 
ع����ل����ى �لإذ�ع������������������ات و�مل����ح����ط����ات 
يهمل  �أن  غ��ري  م��ن  �لتلفزيونية 
حتى �ملحلية و�ل�شغرى منها، ولو 
باأمر  حم���دودة  تبقى  حركته  �أن 

من �أطبائه.
ب�شبب  ل����ف����رة  �ل���ت���غ���ي���ب  وب����ع����د 
و�ل�شحية،  �لق�شائية  م�شكاته 
�ل�شابق  �لإع����������ام  ق���ط���ب  ع������اد 
�إذ  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��ع��م��ل  �إىل  ب���ق���وة 
�لت�شويت  نو�يا  زي��ادة  من  متكن 
قبل   12% �إىل   11 من  حلزبه 
حاليا،   18% �أو   17 �إىل  ع���ام 
ومناف�شه  حليفه  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا 
ماتيو  بزعامة  “�لر�بطة”  حزب 
 13 على  �لذي يح�شل  �شالفيني 

�إىل 14%.
ب���ني �حلزبني  �مل��ن��اف�����ش��ة  وت��ل��ق��ى 
متابعة  و�ح������د  �ئ����ت����اف  د�خ������ل 
حثيثة يف �خلارج، ول �شيما ب�شبب 
�مل���و�ق���ف �مل���ع���ادي���ة لأوروب�������ا �لتي 
مع  �ملتحالفة  �ل��ر�ب��ط��ة  تتبناها 
�لفرن�شي  �لوطنية  �جلبهة  حزب 

بزعامة مارين لوبن.
�إليه  �لتو�شل  مت  �ت��ف��اق  ويق�شي 
على  و�شالفيني  برلو�شكوين  بني 
يح�شل  �ل����ذي  �حل����زب  ي��ق��وم  �أن 
�لأ�شو�ت  م��ن  ن�شبة  �أع��ل��ى  ع��ل��ى 
ب��ت��ع��ي��ني رئ��ي�����س �ل������وزر�ء يف حال 

ح�����ش��ل �لئ���ت���اف مب��ج��م��ل��ه على 
غالبية برملانية ثابتة.

ل��ك��ن �ل��و�ق��ع �أن���ه لي�س ه��ن��اك ما 
با�شتثناء  �ل��رج��ل��ني  ب���ني  ي��ج��م��ع 
قال  ب��ل  �لنت�شار،  على  عزمهما 
يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  ق�شم  مدير 
روبرتو  روم����ا  ل��وي�����س يف  ج��ام��ع��ة 
ميكن  “ل  ع��ن��ه��م��ا  د�ل���ي���م���ون���ت���ي 

لأحدهما �حتمال �لآخر«.
فاإن  �ل��ت��وق��ع��ات،  ح��ال �شحت  ويف 
�لئ���ت���اف �ل����ذي ي��ج��م��ع م���ا بني 
يف  للهجرة  �مل��ع��ادي��ن  �ل�����ش��ي��ادي��ني 
ديطاليا،  وف���ر�ت���ي���ل���ي  �ل���ر�ب���ط���ة 
و�مل���ع���ت���دل���ني �مل���وؤي���دي���ن لأوروب������ا 
يف ف�������ورز� �إي���ط���ال���ي���ا، ���ش��ي��ح��ل يف 

�لطليعة.
حركة  �شعبويي  على  يتقدم  وه��و 
تتوقع  �ل���ت���ي  �خل���م�������س  �ل���ن���ج���وم 
ل��ه��ا ����ش��ت��ط��اع��ات �ل����ر�أي 28% 
ن��و�ي��ا �لأ����ش���و�ت، و�لئتاف  م��ن 
�ل�����ي�����������ش�����اري ب������ق������ي������ادة �حل�������زب 
ي�شار  )و�����ش����ط  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
���ش��ت��ر�وح نتائجه  �ل���ذي  ح��اك��م( 

بني 26 و27%.
وتقارب  �مل��ن��اف�����ش��ة  ����ش��ت��د�د  وم���ع 
�ملجموعات  �شاعفت  �ل��ت��وق��ع��ات، 
�لوعود  �حل��م��ل��ة  خ���ال  �ل���ث���اث 
�مل�شتحيلة �لتي ل ميكن حتقيقها 
�إىل  �ل��ب��ل��د  ب���زي���ادة م��دي��ون��ي��ة  �إل 
م�شتويات خيالية، وهي بالأ�شا�س 
من �لأع��ل��ى يف �أوروب���ا )132% 

من �إجمايل �لناجت �لد�خلي(.

كند� للهند: لن ن�ساند 
�لنف�ساليني �ل�سيخ

•• نيودلهي-وكاالت:

جا�شنت  ك��ن��د�  وزر�ء  رئي�س  �شافر 
لل�شيخ  م��وق��ع  �أق��د���س  �إىل  ت����رودو 
قال  فيما  �م�����س،  �لهند  �شمال  يف 
على  �إنه طماأنهم  هنود  م�شوؤولون 
حماولة  �أي  ت�شاند  ل��ن  ب���اده  �أن 
ل���ش��ت��ئ��ن��اف ح��رك��ة �ن��ف�����ش��ال��ي��ة يف 

�لباد.
لل�شيخ  كبرية  جالية  كند�  وت�شم 
بع�س  �إن  ه���ن���ود  زع���م���اء  وي���ق���ول 
تتعاطف  تز�ل  �جلماعات هناك ل 
لل�شيخ  م�شتقلة  دول���ة  �إق��ام��ة  م��ع 
ت�شمى “خال�شتان” على جزء من 

�أر��شي �لهند.
يف  �ل���ذه���ب���ي  �مل���ع���ب���د  ت�������رودو  وز�ر 
�أمري�شتار، �أقد�س مز�ر لل�شيخ، ويف 
وقت لحق �جتمع مع رئي�س وزر�ء 
�أم��اري��ن��در �شينغ  �ل��ب��ن��ج��اب  ولي���ة 

وتناول �ملخاوف �لهندية.
ج������د�ً  “�شعيد  ����ش���ي���ن���غ:  وق���������ال 
�أثرت  �ل��وزر�ء.  برئي�س  باجتماعي 
ه����ذه هي  ق�����ش��ي��ة خ��ال�����ش��ت��ان لأن 

�لق�شية �لرئي�شية بالن�شبة لنا”. 
ع��ل��ى تطمينات  �إن����ه ح�����ش��ل  وق����ال 

قاطعة من ترودو.
وقال على توير: “�أثلجت كلماته 
�لهند  يف  ه��ن��ا  ج��م��ي��ع��اً  ����ش���دورن���ا 
يف  حكومته  م�شاندة  �إىل  ونتطلع 
�لنف�شالية  �لعنا�شر  مع  �لتعامل 

�لهام�شية”.

ثلثا �لأمريكيني يوؤيدون قو�نني 
�أكرث �سر�مة ب�ساأن �لأ�سلحة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أخري�ً  �لنار  �إط��اق  بعد  كوينيبياك،  معهد  ن�شره  للر�أي  ��شتطاع  �أظهر 
د�خل ثانوية يف فلوريد�، �أن ثلَثي �لأمريكيني يوؤيدون قو�نني �أ�شد �شر�مة 
يف ما يتعلق بالأ�شلحة �لنارية، لُي�شّكلو� بذلك غالبية هي �لأكرث و�شوحاً 

منذ �لعام 2008.
16 و19  �أمريكياً بني   2449 �إىل هذ� �ل�شتطاع �لذي �شمل  و��شتناد�ً 
قو�نني  ت�شديد  ي��وؤي��دون  �لأمريكيني  م��ن   66% ف��اإن  ف��رب�ي��ر)���ش��ب��اط(، 

�لأ�شلحة، يف حني �أن %31 يعار�شون ذلك. 
�لت�شاع  يف  �آخ��ذ  �شر�مة  �أك��رث  لقو�نني  �مل��وؤي��د  �ملع�شكر  �أن  يبدو  وب��ذل��ك، 
مقارنة بال�شتطاع �لذي �أجري يف دي�شمرب)كانون �لأول( 2017، عندما 
كان %59 من �مل�شتطلعني يوؤيدون �تخاذ تد�بري �أكرث �شر�مة )مقارنًة 
ب�%36(. وح�شب �أرقام �ملعهد، فاإن “�لغالبية �ملوؤيدة ملزيد من �لقيود على 

�لأ�شلحة مل تتجاوز %54 بني عامي 2008 و2015.
�أ�شل ثاثة )67%(  �أمريكيني �ثنني من  ووفق �ل�شتطاع �ملن�شور فاإن 
�لوليات  يف  ���ش��اح  ���ش��ر�ء  جد�ً” ح��ال��ي��اً  �ل�شهل  “من  �أن  �أي�����ش��اً  ي��ع��ت��رب�ن 
�ملا�شي  �لثاين(  نوفمرب)ت�شرين  يف   59% �لن�شبة  كانت  بينما  �ملتحدة، 
58 �شخ�شاً يف �لأول  �أودى بحياة  �إط��اق �لنار يف ل�س فيغا�س �لذي  بعد 
�لأول(  دي�شمرب)كانون  يف  و55%  �ملا�شي،  �لأول(  �أكتوبر)ت�شرين  من 
2015. ويعتقد نحو ثاثة من �أ�شل �أربعة �أمريكيني )%75( �أنه يجب 
على �لكونغر�س �لأمريكي “بذل �ملزيد” للحد من �لعنف �مل�شلح، مقارنًة 

ب�%67 يف دي�شمرب)كانون �لأول( �ملا�شي.
�إطاق  �إث��ر  بتعبئة  قامو�  �لذين  �آم��ال جميع  �ل�شتطاع  ُينع�س هذ�  وقد 
لإد�نة  منهم  باركاند، يف حماولة  ثانوية يف  د�خ��ل  �ملا�شي  �لأربعاء  �لنار 
�لنار  �إط��اق  عمليات  تكّرر  رغم  �ملتقاع�شة  �لأمريكية  �ل�شيا�شية  �لطبقة 

د�خل �ملد�ر�س خال �ل�شنو�ت �لأخرية.
ويوؤكد هذ� �ل�شتطاع وجود �نق�شامات بني �لدميوقر�طيني و�جلمهوريني 
حول مو�شوع �ل�شاح. ففي حني �أن %86 من �لدميوقر�طيني يوؤيدون 
ي�شاطرونهم  �جلمهوريني  م��ن  فقط   34% ف��اإن  �شر�مة،  �أك��رث  ق��و�ن��ني 

�لر�أي.

فرن�سا تقدم م�سروع قانون �لهجرة و�سط �نق�سامات 

�شيلفيو  �ل�����ش��اب��ق  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س 
�ليمني  وح����زب����ي  ب���رل���و����ش���ك���وين 
�ملتطرف “�لر�بطة” و”فر�تيلي 
ديتاليا” ب�37 �إىل 38 باملئة من 

نو�يا �لأ�شو�ت.
و�أك����د ب��رل��و���ش��ك��وين �ل��ث��اث��اء �أن 
هذ� �لتحالف “يقارب بفارق �أقل 
من   ”40% ن�����ش��ب��ة  ن��ق��ط��ة  م���ن 
�لأ�شو�ت م�شيفا �أنه “يف ظل هذ� 
 40% ف��اإن  �لنتخابي،  �لقانون 

تعني �إمكانية �لفوز بالغالبية«.
�إيطاليا  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  وجت���ري 
ما  ق��ان��ون معقد يجمع  مب��وج��ب 

وي�شمح  و�لغالبية  �لن�شبية  ب��ني 
باإحر�ز �لغالبية مبجرد �حل�شول 
على 40 �أو %45 من �لأ�شو�ت، 
�خل���رب�ء  �آر�ء  �خ���ت���اف  ب��ح�����ش��ب 

�ملنق�شمني حول هذه �لعتبة.
وي�شتند برلو�شكوين )81 عاما( 
�مل�شجعة  �لإح�������ش���اء�ت  ه���ذه  �إىل 
�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  ل���ي���و�����ش���ل 
�حليوية،  م���ن  ب��ك��ث��ري  �خل��ام�����ش��ة 
“�لفوز  ع��ل��ى  ع�����ازم  �أن�����ه  م���وؤك���د� 
من  �أخ��رية قبل �لن�شحاب”  ملرة 
�لعمل �ل�شيا�شي، بح�شب ما نقلت 
�شري�”  دي��ا  “كوريري  �شحيفة 

•• روما-اأ ف ب:

ي�������ش���ج���ل �ل����ي����م����ني �لإي������ط������ايل 
�ملتطرف  �ل��ي��م��ني  م���ع  �مل��ت��ح��ال��ف 
��شبوعني  قبل  �شعبيته  يف  تز�يد� 
تز�ل  ل  ت�شريعية  �نتخابات  م��ن 
�لحتمالت  �شتى  ع��ل��ى  م�شرعة 
�إىل  يفتقر  ب��رمل��ان  �إىل  تقود  وق��د 

غالبية م�شتقرة.
�لر�أي  ��شتطاعات  �آخ��ر  وت�شري 
�ليمني  ق����وى  حت���ال���ف  ف����وز  �إىل 
“فورز�  ح��������زب  م������ن  �مل�������وؤل�������ف 
بزعامة  �ل��ي��م��ي��ن��ي  �إيطاليا” 

مقتل جنديني تركيني يف هجوم حلزب �لعمال  

�أملانيا تتلكاأ يف �مل�ساركة ب�سمان �أمن �لعامل �ليمني �لإيطايل يف موقع متقدم قبل �نتخابات ت�سريعية 

دد حالة �لطو�رئ 30 يومًا برملان �ملالديف يمُ
•• املالديف-وكاالت:

�أقر برملان جزر �ملالديف متديد حالة �لطو�رئ 30 يوماً، بناًء على طلب �لرئي�س عبد �هلل ميني �لذي 
قال �إن �لتهديد �ملحدق بالأمن �لقومي، مل ينته بعد و�أن �لأزمة �لد�شتورية مل حتل. وقالت �ملعار�شة، 
�لتي قاطعت �جلل�شة، �إن �إقر�ر �لربملان لهذه �خلطوة غري قانوين. ودعت دول منها �لوليات �ملتحدة 
و�لهند وكند� وكذلك �لأمم �ملتحدة �لرئي�س �إىل رفع حالة �لطو�رئ. وفر�س ميني حالة �لطو�رئ يف 
5 فرب�ير )�شباط( ملدة 15 يوماً لإلغاء حكم للمحكمة �لعليا �أ�شقط �أحكام �إد�نة عن ت�شعة من قادة 
�ملعار�شة و�أمر �حلكومة باإطاق �شر�ح �ملحتجزين. وجاء يف بيان �أ�شدره مكتب �لرئي�س �أن �لطو�رئ 
�أو  �ل�شكان  على  تنطبق  ول  قانونية  غري  �أن�شطة  بارتكابهم  مز�عم  توجد  من  على  فقط  “تنطبق 
�لعليا،  �ملحكمة  رئي�س  ميني  �إد�رة  �عتقلت  �لطو�رئ  حالة  ظل  ويف  بالقانون”.  �مللتزمني  �لز�ئرين 
�آخر باملحكمة، و�لرئي�س �ل�شابق ماأمون عبد �لقيوم فيما يتعلق مبز�عم حماولة �لإطاحة  وقا�شياً 
قبيل  قب�شته  تعزيز  �إىل  �لأخ���رية  �إج��ر�ء�ت��ه  وتهدف   2013 يف  �ل�شلطة  ميني  وت��وىل  باحلكومة. 

�لنتخابات �ملقررة هذ� �لعام.
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اعادة اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2017/7279         
�ىل �ملدعى عليه: موؤ�ش�شة �لرحمانيه لتجاره قطع غيار �ل�شيار�ت 

نعلمكم باأن �ملدعي:موؤ�ش�شة �لبو�ردي �لفنيه �ل�شناعيه )بايتك( يف �لدعوى رقم : 2017/7279 
مدين جزئي قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعاه

درهم   )58.321/50( مبلغ  للمدعيه  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  :�لق�شاء  فيها  ويطالب 
عليها  �ملدعي  �لز�م  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونيه  و�لفو�ئد 
�ل�شارقة  حمكمة  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذ�  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
�لدعوى  بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك يوم �لحد �ملو�فق:2018/3/11 �مام �لد�ئرة �ملدنيه �جلزئيه 
�لوىل �لقاعة:137 ، 08:30 �شباحا وذلك لنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �عاه - بو�شفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
          اعادة اعالن بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/6892  مطالبات ب�سيطة ال�سارقة        
�ىل �ملدعى عليه : 1- لي�شر �لمود �س.م.ح حيث �ن �ملدعي : �ي تي بي منطقة حرة 
ذ.م.م  قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاه لدى هذه �ملحكمة ويطالبكم فيها باد�ء 
بال�شافة  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  للفائدة  بال�شافة  درهم   )18360( وقدره  مبلغ 
للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة 
)د�ئرة �ملطالبات �لب�شيطة( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف �شباح يوم:2018/2/26 
 ، و�لتعقيب عليه  �لتقرير  ن�شختكم من  و��شتام  �لدعوى  و�لرد على  وذلك لاطاع 
ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:
 �ل�شيده/فاطمه �فرين �جلن�شية �شريانكا وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( 
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  و�ل�شادرة من  �لزهور  لتجارة  وردة �خلور  �لتجاري  �ل�شم  يف 
�لتنمية  �ل�شارقة رخ�شة جتارية رق��م:750752 �ل�شادر بتاريخ:2017/1/23 من د�ئرة  يف 
�لمار�ت  �جلن�شية  �ل�شحي  ر��شد  �ل�شيد/�شيخة علي حممد  �ىل  بخورفكان  �لقت�شادية 
وتغيري �ل�شم �لتجاري يا�شمني �ل�شرق لتجارة �لزهور. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء �ربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
          اعالن حكم بالن�سر         

يف  الدعوى رقم 2016/5710 جتاري     
�ملرفوعة من �ملدعي : فالكون ملقاولت �لطرق و��شت�شار�ت هند�شة �مل�شاحه 

�ىل �ملدعي عليه : در�جون لل�شناعات �لبحرية �س.ذ.م.م 
�ملدعية مبلغ  لل�شركة  توؤدي  بان  �ملدعي عليها  �ل�شركة  بالز�م  �ملحكمة  حكمت 
)105.460( درهم )مائة وخم�شة �لف و�ربعمائة و�شتون درهم( وبان توؤدي لها 
فائدة قدرها 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د ب�شرط �ن ل تتجاوز 
و�لر�شوم ومائتي درهم مقابل  بامل�شروفات  و�لزمتها  به  �ملق�شي  �لدين  ��شل 

�تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من �لطلبات .
مكتب ادارة الدعوى 

حمكمة ال�سارقة  
الحتادية البتدائية 
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/توب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتار لكمال �لج�شام
 رخ�شة رقم:CN 1459542 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�شامخ للخياطة �لرجالية �س.ذ.م.م

�شامخ   SHAMKH:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 279973     بتاريخ : 2017/9/24

باإ�شم :�شامخ للخياطة �لرجالية �س.ذ.م.م
وعنو�نه:دبي - بردبي �لو�شل هاتف: 0502855580 �شندوق �لربيد: 13398 

shamkh.tailoring@gmail.com :مييل�
�سورة العالمة

وتفعيل  �لعمال  وتوجية  و�د�رة  و�لع��ان  �لدعاية   35: بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لن�شاط �ملكتبي.

و�شف �لعامة:عبارة عن �لكلمة )�شامخ( مكتوبة بالعربية ب�شكل فني مميز كما ر�شم فوق حرفها �لخري 
باللون  و�لعامة  بالاتينية   )SHAMKH( �لأول  �حل��رف  �دن��ى  وكتب  �شقر  ر�أ����س  ع��ن  تعرب  خطوط 

�ل�شود
�لإ�شر�طات:  

فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم  : 105127

باإ�شم :�س. �لمار�ت تكنو كا�شتينج م م ح

وعنو�ن: �س.ب: 41608 �ملنطقة �حلرة �حلمرية �ل�شارقة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ: 2009/12/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 98518 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف 2018/1/6 وحتى تاريخ 2028/1/6

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :�شركة مطعم كر��شت ذ.م.م

 Crust Pizza & more:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 277995     بتاريخ : 2017/8/12

باإ�شم :�شركة مطعم كر��شت ذ.م.م
وعنو�نه:�لعني �لعنو�ن: �لعني- �ملعر�س هاتف 0506180616

 �لربي �للكروين crustuae@gmail.com ج- �جلن�شية: �لمار�ت
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
1- �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب �خلبز �لفطائر و�ملعجنات �حللويات �لع�شل و�لدب�س ذرور 
�خلبازة �مللح �خلردل �خلل �لتو�بل و�ل�شل�شات و�لبهار�ت �ملخبوز�ت على �شكل لفائف و�لب�شكويت و�لكعك 
�لبا�شتا  �لبيتز�  فطرية  عجنية  �لبيتز�  بفطائر  �خلا�شة  �لك�شو�ت  �لبيتز�  �شل�شات  �لبيتز�  فطائر  و�لرز 

ووجبات �لبا�شتا �لرئي�شية �شل�شات �ل�شلطة.
 )PIZZA & MORE( وكتب ��شفلها كلمة )CRUST( و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن كلمة

حيث حدد حرف )U( ب�شكل مثلث وجميع �لعامة باللون �لبي�س و�ل�شود على خلفية عدمية �للون .
�لإ�شر�طات: �حلماية للعامة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق خا�س عن �لكلمات Crust Pizza كل 

على حدة يف �لو�شع �لعادي 
فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
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روب��ن من��زع��ج م���ن جل���و�س���ه عل���ى مقاع���د �لب�����دلء 
�ل���دويل  �أن �جل��ن��اح  �م�����س  ك�شفت و���ش��ائ��ل �لع����ام �لأمل��ان��ي��ة 
روب��ن منزعج ج��د� من جلو�شه على مقاعد  �ري��ني  �لهولندي 
�لبدلء خال �ملبار�ة �لتي فاز بها فريقه بايرن ميونيخ �لأملاين 
على ب�شكتا�س �لركي -5�شفر �لثاثاء، وذلك يف ذهاب �لدور 

ثمن �لنهائي مل�شابقة دوري �بطال �وروبا.
�لكربياء،  جريح  “روبن  �لأملانية  بن�شخته  غول  موقع  وعنون 
عن  ت�شايتونغ  �شويدويت�س  �لبافارية  �ل�شحيفة  حتدثت  فيما 
�أن كل  ب��دوره بعد لقاء ميونيخ  معاناة �ريني روبن �لذي قال 
و�أنا  �ل��ن��وع  ه��ذ�  م��ن  م��ب��اري��ات  �مل�شاركة يف  ي��ري��دون  �لاعبني 

�أي�شا. عندما ل تلعب، يوؤملك �لأمر.
وتابع �لهولندي �لبالغ 34 عاما و�لذي دخل يف �لدقيقة 43 
لن  رودريغيز:  خامي�س  �لكولومبي  ��شابة  ب�شبب  �ملبار�ة  من 

�أ�شيف �ملزيد و�إل لذهبت �ىل مكتب ب��ر�زو، يف ��شارة منه �ىل 
�ملدير �لريا�شي �لبو�شني ح�شن �شالح حميدزيت�س.

وكان �ملدرب يوب هاينك�س حازما يف مو�شوع روبن عندما �شئل 
عن هذ� �لأمر، بقوله بعد معادلة فريقه لرقمه �لقيا�شي من 
�مل�شابقات )14 عام  �ملتتالية يف جميع  حيث عدد �لنت�شار�ت 
�لأمور، و�أنا �أقوم مبا �أعتقد �أنه  �إد�رة  علي  يتوجب   ،)1980

�لأف�شل )للفريق(. على �جلميع تقبل هذ� �لأمر.
�لتي  �مل��خ��اط��رة  �لأرب��ع��اء ع��ن  �ل�شحف  �لعديد م��ن  وحت��دث��ت 
�لثنائي  دون  �لأبطال  لقاء يف دوري  بها هاينك�س بخو�س  قام 
�لأ�شا�شية،  �لت�شكيلة  يف  وروب����ن  ري��ب��ريي  ف��ر�ن��ك  �لفرن�شي 
ل�شيما �أن �آخر من فعل هذ� �لأمر كان �شلفه �لإيطايل كارلو 
�ن�شيلوتي يف دور �ملجموعات �شد باري�س �شان جرمان �لفرن�شي، 

حني خ�شر �لنادي �لبافاري �شفر3- ما �أدى �ىل �قالته.
لكن خيار هاينك�س كان موفقا لأن بايرن ح�شم لقاء �لثاثاء 
و�لبولندي  مولر  توما�س  م��ن  لكل  ثنائية  بف�شل  -5�شفر 
روبرت ليفاندوف�شكي، كما �أن و�شع �لفريق يف �لدوري �ملحلي 
�أقرب  ع��ن  19 نقطة  ب��ف��ارق  ك��ون��ه يت�شدر  م��ن مم��ت��از  �أك���رث 

ماحقيه.
وحاول �لقائد مولر تخفيف حدة �لتوتر بني روبن وهاينك�س، 
لعب  ب��ني  �لتف�شيل  م�����ش��األ��ة  يف  ي��ع��اين  �لأخ����ري  �أن  ب��ال��ق��ول 
و�آخر، معترب� �أن “�لأمر �شعب عليه. �لبدلء �شاعدونا كثري� 
)�ل��ث��اث��اء(. دخ��ل روب��ن ومنحنا �لن��دف��اع، وف��ر�ن��ك ريبريي 
81(. نحن بحاجة د�ئما  لعب جيد� �ي�شا )دخل يف �لدقيقة 

�ىل هذه �لطاقة �ل�شافية �لقادمة من مقاعد �لبدلء«.

�أُقيمت فعاليات �ليوم �لأخري من دور �ملجموعات 
يف �لعا�شمة �أبوظبي هذ� �لأ�شبوع و�لتي �شهدت 
�أجل  �ملُ�����ش��ارك��ة م��ن  �ل��ف��رق  ب��ني  ن��دي��ة  ُمناف�شات 
�شُيقام  �ل��ذي  �لنهائي  ن�شف  يف  مو�قعها  تاأمني 

�بريل �لقادم يف دبي.
���ش��ه��دت ف��ئ��ة حت���ت 12 ع���اًم���ا  ُم�����ش��ارك��ة 300 
لع��ب��ا يف �أب��وظ��ب��ي ف��ق��ط، وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن 
للمن�شة  �إ�شافتها  مت  ق��د  ع��اًم��ا   12 حت��ت  فئة 
بغر�س  م��وؤخ��ًر�  و�ل��ف��رج��ان  للمد�ر�س  بكاأ�شيها 

متكني لع��ب��ي �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن �ملُ�����ش��ارك��ة يف 
�أعني ك�شايف ل  �أم��ام  تناف�شية  ُكرة قدم  ُمباريات 
ليغا من �أجل �كت�شافهم و�إعد�دهم حلياة مهنية 

�حر�فية.
اأف�سل املواهب

ل��ف��ت �ل��ع��دي��د م��ن �ل��اع��ب��ني �مل��وه��وب��ني �أنظار 
ك�شافني ل ليغا ومت بالفعل توجيه �لدعوة لعدد 
�ملوؤهلة  �لختبار�ت  �إىل  للخ�شوع  �لاعبني  من 
لان�شمام �إىل مركز دو ل ليغا للكفاء�ت �لعالية. 

ق��اد روب���رت م��ار���س لع��ب �مل��در���ش��ة �لربيطانية 
“�خلبري�ت” �أحد �ملو�هب �ل�شابة فريقه لت�شدر 
جم��م��وع��ت��ه��م و�أث�������ارت م��وه��ب��ت��ه وُق����درت����ه على 
�ملر�وغة و�للعب �جلماعي �إعجاب ك�شايف ل ليغا 
�إعجابهم بُكًا من حممد ط��ارق من  �أب��دو�  كما 
فئة حت��ت 16 ع��اًم��ا، �أم��ني ي��ازي م��ن فئة حتت 
حممد  وم�شطفى  حممد  يو�شف  و  ع��اًم��ا   14

وعبد�لرحمن �أحمد من فئة حتت 12 عاًما.
كاأ�س مدار�س الإمارات

حما�شية  ُمباريات  عاًما   16 حتت  ف��رق  خا�شت 
بهدف �لو�شول ملرحلة خروج �ملغلوب وهو �لهدف 
�لذي حققه مدر�شة �لظفرة �لتي ح�شمت �شد�رة 
كما  �لأه��د�ف  ف��ارق  بف�شل  ل�شاحلها  �ملجموعة 
تاأهل ُكًا من مدر�شة �لر�حة �لدولية ومدر�شة 

�لنجاح.  
�أما ُمناف�شات فرق حتت 14 عاًما فقد �شيطرت 
�لربيطانية  و�ملدر�شة  �لر�حة  مدر�شة  من  ُك��ًا 
وتاأهلت  �ملُباريات  جمريات  على  “�خلبري�ت” 

�ملُناف�شة  ت�شتمر  ح��ي��ث  �مل��غ��ل��وب  خ���روج  مل��رح��ل��ة 
بينهم ُهناك للتاأهل �إىل ن�شف �لنهائي.

حتدي الفتيات
���ش��ه��د حت���دي �ل��ف��ت��ي��ات �أك����رب ب��ط��ول��ة ُك����رة قدم 
حما�ًشا  �ملُ��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  للفتيات 
كبرًي� بني �لفرق �ملُ�شاركو وقدمن �لفتيات ُكل ما 
�لفتيات  �أن  �إثبات  و  �لتاأهل  �أجل  يف و�شعهن من 
مُي��ك��ن��ه��ن ل��ع��ب ُك����رة ق���دم ر�ئ��ع��ة و�ن�����ش��م فريق 
كامربيدج  و  ���ش��ك��ول   كوميونتي  �إن��رن��ا���ش��ون��ال 

�لدولية  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��در���ش��ة  �إىل  ���ش��ك��ول  ه���اي 
وفريق مدر�شة مانور هول  �إىل ن�شف �لنهائي.

كاأ�س فرجان الإمارات
تو�لت �لأهد�ف يف ماعب كاأ�س فرجان �لإمار�ت 
حيث �نتهى �ليوم بح�شيلة �أهد�ف بلغت ... هدًفا 
وتاأهل  14 عاًما  16 وحت��ت  ف��رق حتت  �شجلها 
�لنادي �ل�شياحي و�أبوظبي ثي�شتل من فئة حتت 
16 عاًما بينما تاأهل بر�يت ر�يدرز من فئة حتت 

عاًما.  14

وقعت قناة دبي �لريا�شية �تفاقية �شر�كة جديدة 
ن��ادي �لإم��ار�ت لل�شيار�ت تهدف لدعم كاأ�س  مع 
لانعقاد  تعود  �لتي  �لبطولة  للر�ليات،  �لعامل 
تناف�شية  �أج���و�ء  �ل��ق��ادم و�شط  �ل�شهر  �لإم���ارة  يف 

و�شعبة.
�ملبا�شرة  �لتغطية  �شت�شل  �لتفاقية،  على  وبناء 
�لتي  �لفعالية  و�مل�شجلة لر�يل دبي �ل�شحر�وي، 
�لعامل  للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  �ن�شمت 
�ملا�شي، جلمهور �أكرب بكثري �شو�ء على �ل�شعيد 

�ملحلي �أو �لإقليمي �أو �لدويل.
�مل����دع����وم من  �ل�������ش���ح���ر�وي  دب����ي  وي��ع��ت��رب ر�يل 
يف  يقام  �ل��ذي  وني�شان،  �لر�شتماين  عبد�لو�حد 
�لفرة ما بني 8-10 مار�س، �جلولة �لثانية من 
بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات �لطويلة لل�شيار�ت 
�لعامل  كاأ�س  بطولة  من  �لأوىل  و�جل��ول��ة  ’فيا‘ 

للر�ليات �لطويلة للدر�جات �لنارية ’فيم‘.
ووق����ع �لت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ر����ش��د �أم�����ريي، نائب 
�ملدير �لتنفيذي ل�شبكة قنو�ت دبي، وحممد بن 
رئي�س  لل�شيار�ت  �لإم����ار�ت  ن���ادي  رئي�س  �شليم، 
نائب رئي�س  �ملحركات  �لإم��ار�ت لريا�شات  �حتاد 
للريا�شة،  ’فيا‘  ل��ل�����ش��ي��ار�ت  �ل�����دويل  �لحت�����اد 
بح�شور عبد�لرحمن �أمني، مدير �إد�رة �لقنو�ت 

�لريا�شية.  وتعليقا على توقيع �لتفاقية، �شرح 
“نحن ف��خ��ورون بالدور  �أم���ريي، ق��ائ��ا:  ر����ش��د 
�ل���ذي ل��ع��ب��ن��اه خ���ال �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة و�لذي 
دبي  على  �ل�شوء  بت�شليط  خ��ال��ه  م��ن  �شاهمنا 
كوجهة للريا�شة �لعاملية، و�إنه لي�شعدنا �أن نرتقي 
�ل��ت��وق��ي��ع ب�شكل ر�شمي  �ل����دور م��ن خ���ال  ب��ه��ذ� 

لتعزيز �لتعاون مع نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت”.
و�أ������ش�����اف: ن��ع��ل��م مت���ام���ا �أه���م���ي���ة ه�����ذ� �حل����دث 
�جلديد �لذي جاء ثمرة جهد عظيم بذله نادي 
�مل�شرفة  �لوطنية  �جل��ه��ة  ل��ل�����ش��ي��ار�ت،  �لإم�����ار�ت 
على  �حل��ف��اظ  �شبيل  يف  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ريا�شة  على 
قدما  ونتطلع  �لإم����ار�ت،  يف  �ل��ر�ل��ي��ات  م�شتقبل 
لرني م�شاهدينا مدى �لإثارة و�حلما�س �للذين 
�مل��ب��ا���ش��ر و�مل�شجل  �ل��ب��ث  �ل������ر�يل.  ب��ه��م��ا  ي��ت��م��ت��ع 
�ل�شحر�وي ل�شك  دبي  �شنخ�ش�شه لر�يل  �لذي 
�لبث  �شبكة  م��ع  ع��اق��ات��ن��ا  بف�شل  �شيت�شاعف 

�لأوروبية.
�شبكات  �أك��رب  �لأوروب��ي��ة من  �لبث  �شبكة  وتعترب 
�ل��ع��امل، وت�شم  �لعامة يف  �لإع��ام��ي��ة  �خل��دم��ات 
�أوروبا  د�خ��ل  دول��ة   56 من  �أك��رث  يف  قناة   73

وخارجها. 
بدوره علق حممد بن �شليم على توقيع �لتفاقية 

لعملهم  �لريا�شية  دب��ي  لقناة  ممتنون  ق��ائ��ا: 
مرة �أخرى مع نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت لتغطية 
�لتي  �لهائلة  �لإم��ك��ان��ات  و��شتعر��س  �لفعالية، 
تتمتع بها دبي ومبكانتها كوجهة عاملية لريا�شات 
�ملحركات، جلمهور �لقناة �لعري�س د�خل �لإمار�ت 
وخارجها. هذه �لتفاقية جزء من جمهود كبري 
وجه  وعلى  �لريا�شة  لدعم  دب��ي  حكومة  تبذله 
�خل�����ش��و���س �ل��ر�ل��ي��ات وت��وح��ي��د �ل��ق��وى لتاأمني 

م�شتقبل �أكرث ��شر�قا لريا�شة �لر�ليات. 
قوية  م�شاركة  �ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل  و�شي�شهد 
�شائقي  نخبة  من  كبرية  جمموعة  من  وو��شعة 
�ل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية من �ل�شرق �لأو�شط 
على  بينهم  فيما  �شيتناف�شون  و�ل��ذي��ن  و�ل��ع��امل، 
لقب �لبطولة و�شط �لطبيعة �ل�شاحرة ل�شحر�ء 

�لقدرة.
�أطلق  ل���ل�������ش���ي���ار�ت ق����د  ن������ادي �لإم����������ار�ت  وك������ان 
دبي  ر�يل  بطولة  لتخلف  �ملا�شي  �لعام  �لفعالية 
�شنة،   37 مل��دة  بالنعقاد  ��شتمرت  �لتي  �ل��دويل 
كلفة  �أق��ل  كبديل  �ل�شحر�وي  �ل��ر�يل  حل  حيث 
و�مل�شاركة  لاإمارة  �ل�شحر�وية  للطبيعة  و�أقرب 
و�شيار�ت  و�لنارية  �لرباعية  للدر�جات  مفتوحة 

�لبقي و�شيار�ت �لر�يل.

اإمكانيات رائعة وطموح كبرية لفرق حتت 12 عاًما

�أف�سل فرق �أبوظبي وجًها لوجه يف من�سة �أبطال »دو« بحًثا عن حلم ن�سف �لنهائي
•احتدام ُمناف�سات حتدي الفتيات من اأجل التاأهل لن�سف النهائي

قناة دبي الريا�سية تتحد مع نادي الإمارات لل�سيارات لتعزيز بطولة كاأ�س العامل للراليات

�تفاقية �سر�كة جديدة تدعم ر�يل دبي �ل�سحر�وي يف �لوقت �لذي يتوجه فيه نخبة �سائقي �ل�سيار�ت 
و�لدر�جات �لنارية �إىل �سحر�ء �لقدرة بدبي خلو�س �سباق در�مي مثري

�سماريخ �لإمار�ت يجري 
عملية رباط ناجحة يف �أملانيا

�أجرى مد�فع �لفريق �لأول بنادي �لإمار�ت خالد �شماريخ عملية جر�حية 
ناجحة يف �لرباطني �لد�خلي و�خلارجي للركبة يف �أملانيا و�لاعب ب�شحة 
حتت   ، �لعملية  ي��وم  نف�س  ع�شر  يف  مبا�شرة  �لتاأهيل  عملية  وب��د�أ   ، جيدة 
�لريا�شي  و�ل��ط��ب  �لعظام  ق�شم  رئي�س  فاكرن  �أوف���ا  �لربوفي�شور  �إ���ش��ر�ف 
و�لدكتور ماركو�س توجر ،كما يقوم �ملتعهد عبد �لنا�شر كويل �شما م�شكور�ً 
�إج���ر�ء�ت  و�إن��ه��اء  و�ل��رج��م��ة  �لو�شاطة  عملية  وت��ويل  �ل��اع��ب  مب�شاعدة 

�لاعب.
و�شيعود �لاعب قريباً �إىل �لدولة ملو��شلة �لعاج و�لتاأهيل �لطبي يف نادي 

�لإمار�ت وفق برنامج خا�س �أعده �لربوفي�شور �وفا.

مليون  �ل�15  غر�مة  �لرو�شية  �لوملبية  �للجنة  دفعت 
�لدولية  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  عليها  فر�شتها  �لتي  دولر 
�ملا�شي،  دي�شمرب  �لأول  ك��ان��ون  يف  ��شتبعدتها  عندما 

وذلك بح�شب ما �علنه م�شدر مقرب من �مللف.
وتعترب ت�شوية هذه �لعقوبة �حد �ملعايري �لتي �شتاأخذها 
لعان  �ل�شبت  �لعتبار  يف  �لدولية  �لوملبية  �للجنة 
ق��ر�ره��ا رف��ع �لي��ق��اف م��ن عدمه ع��ن �للجنة �لوملبية 

�لرو�شية.
وقال م�شدر مقرب من �لكلف يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س 

بر�س: “�لغر�مة متت ت�شويتها«.
كانون   5 ق���ررت يف  �ل��دول��ي��ة  �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  وك��ان��ت 
�لول دي�شمرب �ملا�شي �يقاف �للجنة �لوملبية �لرو�شية 
مما  �ل��رو���ش��ي��ة،  ل��ل��دول��ة  �ملمنهج  �لتن�شط  ن��ظ��ام  ب�شبب 
�لألعاب  �لرو�س يف دورة  �لريا�شيني  حال دون م�شاركة 

�لوملبية �ل�شتوية �ملقامة حاليا يف بيونغ ت�شانغ �لكورية 
�جلنوبية.

وقررت �للجنة �لوملبية �لدولية يف �لوقت نف�شه توجيه 
دعو�ت �إىل عدد معني من �لريا�شيني �لرو�س �لذين مت 
�نتقاوؤهم بعد در��شة م�شو�رهم و�شجلهم �لريا�شي بدقة 
وخل�شت  “نظيفني”.  �أنهم  �أك��دو�  �أخ�شائيني  قبل  من 
ريا�شيا   168 مب�شاركة  �ل�شماح  �ىل  �لوملبية  �للجنة 

رو�شيا يف �وملبياد بيونغ ت�شانغ حتت �لعلم �لوملبي.
وجتتمع �للجنة �لتنفيذية للجنة �لوملبية �لدولية بعد 
�للجنة  �يقاف  رفع  �حتمال  لبحث  �ملقبل  �ل�شبت  ظهر 
�لوملبية �لرو�شية. وقبل ذلك، �شيقدم تقرير “جمموعة 
�لتنفيذ” �لتي �شكلتها �للجنة �لوملبية �لدولية ملر�قبة 
�للعاب  دورة  يف  �مل�شاركني  �لرو�س  �لريا�شيني  �شلوك 

�لوملبية �حلالية.

�لأوملبية �لرو�سية تدفع غر�مة �ل�15 مليون دولر 
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مناف�شات  �جل���م���ع���ة  غ�����د�  ت��ن��ط��ل��ق 
لل�شطرجن،  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  دوري 
�شنة  و18  و14   10 حت�������ت 
ل��ل��ذك��ور و�لإن�����اث و�ل��ت��ي ت��ع��د �أوىل 
�ل���ب���ط���ولت �ل���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �حت����اد 
�ملو�شم �جلديد، مب�شاركة  �للعبة يف 
�أندية  ميثلون  ولع��ب��ة  لعبة   80
و�ل�شارقة  ودب����ي  و�ل��ع��ني  �أب��وظ��ب��ي 
وفتيات  �ل�شارقة  وفتيات  و�لفجرية 
ر�أ�س �خليمة، و�ملد�م وتقام �مل�شابقة 
للفرق بنظام �لدوري من مرحلتني 

ذهابا و�إيابا.
يف  غ������د�  �لأوىل  �جل�����ول�����ة  وت�����ب�����د�أ 
ي�شت�شيف  ح���ي���ث  �ل���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
مناف�شه  لل�شطرجن  �ل�شارقة  ن��ادي 
 18 �ل��ع��ني يف م�شابقة حت��ت  ف��ري��ق 
 18 حت��ت  وم�شابقة  لل�شباب،  �شنة 
مع  �أب��وظ��ب��ي  يلتقي  لل�شابات،  �شنة 
للفتيات  �ل�شارقة  وي�شتقبل  �لعني، 
وي�شتقبل  ل��ل��ف��ت��ي��ات،  دب���ي  مناف�شه 
�جلديد  �ل����و�ف����د  �أب���وظ���ب���ي  ن������ادي 
لدوري �ل�شطرجن نادي �ملد�م يف �أول 
�مل��و���ش��م، وذل���ك يف  م�شاركة ل��ه ه��ذ� 
م�شابقة حتت 14 �شنة للذكور، ويف 
�ل�شارقة  ي�شت�شيف  �مل�شابقة  نف�س 
م��ن��اف�����ش��ه �ل��ع��ني ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي دبي 
�لفجرية  م��ع  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن 
حتت  �لإن���اث  فئة  ويف  �لأول،  بقاعة 
14 �شنة، يلتقي �أبوظبي مع فتيات 

مع  �ل�شارقة  وفتيات  �خليمة،  ر�أ���س 
فتيات دبي

وف���ئ���ة حت���ت 10 ����ش���ن���و�ت ل�����اأولد 
ي��ل��ت��ق��ي �أب����وظ����ب����ي م����ع �ل���ف���ج���رية، 
دبي  مناف�شه  �ل�شارقة  وي�شت�شيف 
لل�شطرجن و�لثقافة، ويف فئة �لإناث 
حتت 10 �شنو�ت يلتقي �أبوظبي مع 

�لعني، و�ل�شارقة مع دبي. 
�لجتماع  ع���ق���د  ق����د  �لحت�������اد  ك�����ان 
�لفني للبطولة �لذي تر�أ�شته فوزية 

عبا�س لطفي رئي�شة �للجنة �لفنية، 
بح�شور مهدي عبد�لرحيم �لأمني 
�لعام �مل�شاعد م�شت�شار �للجنة �لفني 
وحم����م����د ع����ب����د�هلل حم���م���د �مل���دي���ر 
يف  �مل�شاركة  �لأندية  وممثلي  �لفني 

�لبطولة. 
وت�شهد �لبطولة م�شاركة عدد كبري 
�لأوملبياد  يف  �ل���ذه���ب  �أب���ط���ال  م���ن 
رو�����ش����ة  م���ق���دم���ت���ه���م  �ل����ع����رب����ي يف 
�ل�������ش���رك���ال ب��ط��ل��ة �ل����ع����امل حت����ت 8 

�شنو�ت و�حلائزة على ذهبية �لعرب 
�ملرة  �أنها هذه  �إل  �شنو�ت   10 حتت 
لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  �شتقود 
 9 ع��م��ره��ا  �أن  رغ���م  �شنة   14 حت��ت 
�شنو�ت، كما ت�شارك ودمية �لكلباين 
�شاحبة �مليد�لية �لذهبية يف بطولة 
وو�فية  �شنة   18 حتت  لفئة  �لعرب 
���ش��اح��ب��ة ذهبية  �مل��ع��م��ري  دروي�������س 
بطولة �لعرب حتت 14 �شنة تقود�ن 

فريق فتيات �لعني حتت 18�شنة.

�ل���زع���اب���ي �شاحب  ���ش��ل��ط��ان  وي���ق���ود 
�لعرب  لبطولة  �لذهبية  �مليد�لية 
عمر�ن  وزم���ي���ل���ه  ���ش��ن��ة   18 حت����ت 
�حلو�شني �شاحب �مليد�لية �لذهبية 
لفئة حتت 16 �شنة، فريق �أبوظبي 

لل�شباب حتت 18 �شنة. 
�أب���وظ���ب���ي ف�����از يف  ن������ادي  �أن  ي���ذك���ر 
�مل���و����ش���م �مل���ا����ش���ي ب��ل��ق��ب حت����ت 10 
���ش��ن��و�ت، ل���اإن���اث، ف��ي��م��ا ف���از �لعني 
14 �شنة، وعاد  بلقب �لفتيات حتت 

م�شابقة  ع��ل��ى  ي�����ش��ي��ط��ر  �أب���وظ���ب���ي 
وح�شد  ���ش��ن��ة،   18 حت���ت  �ل��ف��ت��ي��ات 
حتت  �لأولد  م�شابقة  ل��ق��ب  �ل��ع��ني 
�لفجرية  ف���از  ف��ي��م��ا  ���ش��ن��و�ت،   10
 14 حت���ت  �لأولد  م�����ش��اب��ق��ة  ب��ل��ق��ب 
���ش��ن��ة، وع���اد �أب��وظ��ب��ي وخ��ط��ف لقب 

م�شابقة �ل�شباب حتت 18 �شنة. 
�ملناف�شات  �أن  عبا�س  ف��وزي��ة  و�أك���دت 
�شتختلف  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  دوري  يف 
بعد  ياأتي  كونه  �ملا�شية  �ملو��شم  عن 

لل�شطرجن  �لعربي  �لأوملبياد  �نتهاء 
و�ل�����ذي ح��ق��ق ف��ي��ه��ا ع���دد ك��ب��ري من 
لع��ب��ي��ن��ا ولع��ب��ات��ن��ا �إجن�����از�ت كبري 
�لذهبية  �مليد�ليات  على  بح�شولهم 
و�ل��ف�����ش��ي��ة و�ل����ربون����زي����ة، وه����و ما 
مي��ث��ل د�ف����ع ك��ب��ري ل��ه��م يف �ل����دوري 
�أ�شدها  على  �ملناف�شة  �شتكون  حيث 
�لاعبني  �أن جميع  كما  �لفرق  بني 
�لعرب  ب��ط��ول��ة  ���ش��ارك��و� يف  �ل���ذي���ن 
�لحتكاك  ناحية  فنيا من  ��شتفادو� 

وهو  �أ�شمائهم،  لهم  ع��رب  باعبني 
م�شتوى  ع��ل��ى  ع���ام  ب�شكل  ي��ع��ود  م��ا 

لعبينا.
�شيكون  �لبطولة  نظام  �أن  و�أ�شافت 
ب���ت���ب���ادل �مل����ب����اري����ات ب����ني �لأن����دي����ة 
و�لدوري من دورين، و�شيتم تطبيق 
�لقو�نني �لدولية �ملتبعة يف �لأوملبياد 
 14 �لعاملي لل�شطرجن طبقا للمادة 
�لتي حتدد نظام �للعب يف �مل�شابقات 
�ملحلية لل�شطرجن �لكا�شيكي �شو�ء 
�لفرق،  �أو  �ل���ف���ردي  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
90 دقيقة لكل لعب  �ملبار�ة  ومدة 
 30 م��ع  نقلة،   40 وي���وؤدي خالها 
�إ�شافة  �مل���ب���ار�ة م��ع  دق��ي��ق��ة لإن���ه���اء 
لعب  لكل  نقلة  كل  عن  ثانية   30
 14 حت��ت  م��ن  �مل�شابقات  بقية  �أم���ا 
تلعب  و�ل���ت���ي  ذل����ك  دون  ف��م��ا  ���ش��ن��ة 
يتم  �لكا�شيكي  �ل�شطرجن  بنظام 
لعب  لكل  دقيقة   90 ن��ظ��ام  �ت��ب��اع 
يف  نقلة  لكل  ثانية   30 �إ�شافة  م��ع 

بد�ية �ملبار�ة. 
�للجنة  �أن  ع��ب��ا���س  ف���وزي���ة  و�أك������دت 
كافة  �أن�����ه�����ت  ب������الحت������اد  �ل���ف���ن���ي���ة 
�لرتيبات لنطاقة �حلديث غد�، 
بعد �نتهاء �لجتماع �لفني �لذي مت 
تو�شيح نظام �لبطولة لكل �لأندية، 
�لحتاد  رئي�شو�أع�شاء  و�شيتو�جد 
�شربة  ت�����ش��ه��د  �ل���ت���ي  �لأن�����دي�����ة  يف 
�لأوىل،  �جل��ول��ة  لتد�شني  �ل��ب��د�ي��ة 
�لأندية  و�أع�������ش���اء  روؤ����ش���اء  وم��ع��ه��م 

�ل�شطرجنية.

ح�شم �لتعادل بهدف ملثله �جلولة �لوىل من �ملو�جهة �لنارية بني ت�شل�شي 
�كرث من  �لملاين  بايرن ميونيخ  �ل�شباين، وقطع  وبر�شلونة  �لنكليزي 

ن�شف �لطريق �ىل ربع نهائي دوري �بطال �وروبا لكرة �لقدم باكت�شاحه 
�شيفه ب�شيكتا�س �لركي -5�شفر.

بر�شلونة  �ملقبل يف  م��ار���س  �آذ�ر   14 يف  �لي���اب  م��ب��ار�ت��ا  وت��ق��ام 
و��شطنبول.

على ملعب �شتامفورد بريدج يف لندن، كان ت�شل�شي بطل �نكلر� 
يف طريقه �ىل فوز ثمني على بر�شلونة �برز �ملر�شحني 

�ملتاألق  ويليان  �لرب�زيلي  لنجمه  بهدف  للقب 
ليونيل  �لرجنتيني  لكن  �ملبار�ة،  هذه  يف 

�لكاتالوين  �ل���ف���ري���ق  �ن���ق���ذ  م��ي�����ش��ي 
ربع  قبل  �لتعادل  بهدف  كالعادة 

�شاعة من �لنهاية.
و����ش���ج���ل م��ي�����ش��ي ه���دف���ه يف 

بعد   ،75 �ل��دق��ي��ق��ة 
�لرب�زيلي  ك����ان  �ن 
وي������ل������ي������ان �ف����ت����ت����ح 
�ل�����ت�����������ش�����ج�����ي�����ل يف 

�لدقيقة 62.
�لفريقان  وك���ان 
�ل�������ت�������ق�������ي�������ا يف 
�لرب����ع����ة  دور 
للم�شابقة �لتي 
�لفريق  ت�����وج 
�ل����ك����ات����ال����وين 
ب���ل���ق���ب���ه���ا ع����ام 
 ،2 0 0 9
�شلبا  ف���ت���ع���ادل 

بر�شلونة،  يف 
يف  �ي������اب������ا  و1-1 

لندن، حني خطف جنم 
�لعاب �لخري �ندري�س �نيي�شتا هدف 

�لتعادل يف �لوقت بدل �ل�شائع.
�عو�م   3 بعد  �ل��دي��ن  �للندين  �لفريق  ورد 
يف ط��ري��ق��ه �ىل �ل��ل��ق��ب �ي�����ش��ا ع��ن��دم��ا فاز 

تعادل  و�ن��ت��زع  ل��ن��دن  يف  ذه��اب��ا  -1�شفر 
لفرناندو  ه��دف  بعد  �يابا   2-2 قاتا 

توري�س يف �لوقت بدل �ل�شائع.
بطولة  ت��رت��ي��ب  بر�شلونة  يت�شدر 
����ش��ب��ان��ي��ا ب����ف����ارق 7 ن���ق���اط �م����ام 
مطارديه،  �ق��رب  مدريد  �تلتيكو 

م�شابقة  نهائي  ن�شف  بلغ  كما 
�لكاأ�س �ملحلية، يف حني يحقق 

�لنكليزي  �ل������دوري  ب��ط��ل 
م��ت��ذب��ذب��ة حمليا  ن��ت��ائ��ج 

ح���ي���ث ي���ح���ت���ل �مل���رك���ز 
�ل�����ر�ب�����ع ب����ف����ارق 19 

مان�ش�شر  ع��ن  نقطة 
�شيتي �ملت�شدر.

لعب  �ىل  ه���از�ر  �دي��ن  �لبلجيكي  بنجمه  كونتي  �نتونيو  �لي��ط��ايل  دف��ع 
دور �ملهاجم �ملتقدم بعد �ن ف�شل �بقاء �لفرن�شي �وليفييه جريو �لقادم 
و�ل�شباين  �ملا�شي  �ل�شهر  �ر�شنال  �للندين  �جل��ار  من 
�لفارو مور�تا على دكة �لبدلء. و�شارك جريو ��شا�شيا 
مرمى  يف  هدفا  له  و�شجل  ت�شل�شي  مع  فقط  مرتني 
يف  �جلمعة،  �لنكليزية  �لر�بطة  كاأ�س  يف  �شيتي  ه��ال 
من  عودته  بعد  بديا  مرتني  �شارك  مور�تا  �ن  حني 

��شابة يف �لظهر �بعدته �شهر�.
�جلناحان  ه���از�ر  جانب  �ىل  �لهجومي  �خل��ط  و�شغل 
�ل�شابق،  بر�شلونة  لع��ب  رودري��غ��ي��ز،  ب���درو  �ل���ش��ب��اين 

و�لرب�زيلي ويليان.
و�شارك مور�تا يف �ل�شوط �لثاين بدل من بدرو.

ويف �جلهة �ملقابلة، �عتمد �رن�شتو فالفريدي مدرب 
بر�شلونة كاملعتاد على �لثنائي �ل�شارب هذ� �ملو�شم، 
لوي�س  و�لوروغ��وي��اين  مي�شي  ليونيل  �لرجنتيني 
�شو�ريز، يف خط �ملقدمة. و�شجل �لاعبان 47 هدفا 

هذ� �ملو�شم يف جميع �مل�شابقات قبل هذه �ملبار�ة.
هاز�ر  قوية من  ك��رة  �ث��ر  مبكرة  بفر�شة  ت�شل�شي  ب��د�أ 
قريبة م��ن �ل��ق��ائ��م �لمي���ن مل��رم��ى �حل��ار���س �لملاين 

مارك-�ندريه تري �شتيغن يف �لدقيقة �لر�بعة.
ويليان  ع��رب  هدفني  م��ن  بر�شلونة  مرمى  و�ف��ل��ت 
�لدقيقة  يف  �لي�����ش��ر  �ل��ق��ائ��م��ني،  �����ش���اب  �ل����ذي 
باربع  �لول  �ل�شوط  نهاية  قبل  و�لمي��ن   33

دقائق.
وبعد �شجال بني �لفريقني يف بد�ية �ل�شوط 
�ملحاولة  يف  ك��ل��م��ت��ه  وي��ل��ي��ان  ق����ال  �ل���ث���اين، 
�لثالثة بكرة قوية �ي�شا من م�شارف �ملنطقة 
����ش��ت��ق��رت يف �ل����ز�وي����ة �ل��ي�����ش��رى مل��رم��ى تري 

�شتيغن يف �لدقيقة 62.
و��شتفاد بر�شلونة من خطاأ دفاعي قاتل فخطف �نيي�شتا �لكرة 
ومررها �ىل مي�شي �لذي �شددها مبا�شرة يف �لز�وية �ليمنى مدركا 

�لتعادل قبل ربع �شاعة من �لنهاية.
على  ميونيخ  بايرن  ق�شا  ميونيخ،  يف  �رينا”  “�ليانز  ملعب  وعلى 

�شيفه ب�شكتا�س عندما هزمه -5�شفر لي�شع قدما يف ربع �لنهائي.
و�شجل توما�س مولر )43 و66( و�لفرن�شي كينغ�شلي كومان )53( 
و�لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي )79 و88( �هد�ف بايرن ميونيخ. 
�مل��ب��ار�ة وكان  �ل��ط��رف �لف�شل �غ��ل��ب ف���ر�ت  ب��اي��رن ميونيخ  وك���ان 
بامكانه �لفوز ب�شعف �لغلة �لتي ح�شدها �ليوم بالنظر �ىل �لفر�س 
ل�شحاب  �لعديد  �لنق�س  ظل  يف  مهاجموه  �هدرها  �لتي  �لكثرية 
�لر�����س �ل��ذي��ن ل��ع��ب��و� 75 دق��ي��ق��ة ب��ع�����ش��رة لع��ب��ني �ث���ر �ل�شربة 
�ملوجعة �ملبكرة �لتي تلقوها بطرد قطب �لدفاع �لدويل �لكرو�تي 
بت�شكيلته  هاينك�س  ي��وب  ودف���ع   .16 �لدقيقة  يف  ف��ي��د�  دوم��اغ��وي 
�ل�شا�شية بعدما كان �ر�ح �لعديد من �لاعبني يف مبار�ة �لدوري 
مات�س  فعاد  �ملا�شي،  �ل�شبت   )2-1( فولف�شبورغ  م�شيفه  �م��ام 
و�لكولومبي  فيد�ل  �رت��ورو  و�لت�شيلي  بو�تنغ  هوملز وجريوم 
و�لفرن�شي  كيميخ  وج��و���ش��و�  رودري��غ��ي��ز  خ��ام��ي�����س 
د�فيد  �لنم�شوي  �ىل  بال�شافة  كومان،  كينغ�شلي 
�للذين  ليفاندوف�شكي  روب���رت  و�لبولندي  �لب��ا 

دخا بديلني �ل�شبت.

ري����ال ي���و�ج���ه ليغ���اني�����س بغي����اب رون���ال����دو 
قرر �ملدرب �لفرن�شي لريال مدريد �لإ�شباين زين �لدين زيد�ن 
�إر�حة جنمه �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو يف �ملبار�ة �ملوؤجلة 
ك�شف  م��ا  بح�شب  وذل���ك  ليغاني�س،  �شد  �ملحلي  �ل����دوري  م��ن 
�لنادي �مللكي. وغاب ��شم رونالدو عن ت�شكيلة �ل�18 لعبا �لتي 
�شتخو�س �للقاء م�شاء �شد �جلار ليغاني�س على ملعب �لأخري 
��شم  غاب  كما  ع�شرة،  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  من  موؤجلة  مبار�ة  يف 

�حلار�س �لكو�شتاريكي كيلور نافا�س.
�لتو��شل  م��و�ق��ع  على  ح�شاباته  يف  �ل��ث��اث��اء  رون��ال��دو  ون�شر 
رودريغيز  جورجينا  �شديقته  ب�شحبة  له  �شورة  �لجتماعي 

وهما يهمان بال�شعود �ىل منت طائرة خا�شة.

�لثاين/ كانون  ري��ال يف  على  �ل���ش��ر�ف  ��شتامه مهمة  ومنذ 
يناير 2016، عمد زيد�ن �ىل �ر�حة رونالدو كلما �أتيحت له 
جهوزيته  على  و�لب��ق��اء  �ل�شابات  جتنيب  �أج��ل  من  �لفر�شة 

�لبدنية عندما يدخل �ملو�شم مر�حله �حلا�شمة.
ومبا �أن �لنادي �مللكي فقد �أي �أمل يف �لحتفاظ بلقب �لدوري 
�ملحلي كونه يحتل �ملركز �لر�بع بفارق 17 نقطة عن غرميه 
�ملحلية  �لكاأ�س  م�شابقة  م�شو�ره يف  و�نتهى  �ملت�شدر،  بر�شلونة 
بالذ�ت،  ليغاني�س  يد  على  بخروجه  �لنهائي  رب��ع  �ل��دور  عند 
�نح�شر تركيزه مب�شابقة دوري �أبطال �أوروبا �لتي توج بلقبها 

يف �ملو�شمني �لأخريين.

و�أملح زيد�ن �لثاثاء �أنه �شيمنح رونالدو فر�شة �لتقاط �نفا�شه 
متهيد� لل�شفر �ىل باري�س من �أجل خو�س مبار�ة �ياب �لدور 
�ل�شاد�س  يف  �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  �شد  �لنهائي  ثمن 
من �ذ�ر مار�س، علما باأن �لنادي �مللكي ح�شم لقاء �لذهاب على 

�أر�شه 3-1 بف�شل ثنائية للنجم �لربتغايل.
وقال زيد�ن “ل �أعلم عدد �لأعو�م �ملتتالية �لتي لعب خالها 
60 مبار�ة يف �ملو�شم، �أعتقد �أنها ل تقل عن 10 �أعو�م. �إنه ل 
يتوقف لكنك ت�شل �ىل وقت ي�شبح فيه �شروريا، �إن كان له �أو 
للفريق، باأن ل يلعب. من �لأف�شل �لعمل بهذه �لطريقة ونحن 

تناق�شنا بالطبع يف هذه �مل�شاألة من �أجل م�شلحة �جلميع«.

لل�سطرجن �ل�سنية  �ملر�حل  يد�سنون  ولعبة  لعبا   80

مبارتا اإياب دوري اأبطال اأوروبا 14 مار�س 

تعادل ت�سل�سي وبر�سلونة وبايرن على م�سارف �لتاأهل 
كونتي يعد باأ�سياء ر�ئعة يف كامب نو

ر�نيريي م�ستعد لتدريب 
�ملنتخب �لإيطايل 

ك�شف �ملدرب �لإيطايل كاوديو ر�نيريي �لذي قاد لي�شر �شيتي �ىل لقب 
تاريخي يف �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز لكرة �لقدم عام 2016، �إنه م�شتعد 
�إذ� طلب منه �ل�شر�ف على منتخب  لرك فريقه �حلايل نانت �لفرن�شي 

باده.
�ملر�شحة لا�شر�ف  �لأ�شماء  عاما من بني   66 �لبالغ  �مل��درب  ��شم  وط��رح 
من�شبه  من  �أقيل  �ل��ذي  فينتور�  جلانبيريو  خلفا  �لإيطايل  �ملنتخب  على 
بعد ف�شله يف قيادة �ل� �تزوري �ىل نهائيات مونديال رو�شيا 2018 بخ�شارة 

�مللحق �لقاري �أمام �ل�شويد.
�إيطايل  م��درب  “�أي  �لإيطالية  �شبورت”  “�شكاي  ل�شبكة  ر�ن��ي��ريي  وق��ال 
لعامني  يربطني عقد  �لوطني.  �ملنتخب  على  �لإ���ش��ر�ف  يتوىل  ب��اأن  يحلم 
بنانت، ومل ت�شلني �أي ر�شالة )من �لحتاد �لإيطايل(، وبالتايل ل ميكنني 

قول �أي �شيء«.
�إيطاليا،  م��درب  وظيفة  ب�شاأن  بي  �لت�شال  مت  �إذ�  “لكن  قائا  و��شتطرد 

�شاأذهب �ىل رئي�س نانت و�أطلب منه �أن ي�شمح يل بالرحيل«.
�أبرزها  �أن��دي��ة كثرية  بني  --تنقل  ترحاله  بكرثة  �مل��ع��روف  ر�ن��ي��ريي  وب��د�أ 
يوفنتو�س ونابويل وروما يف �إيطاليا وت�شل�شي ولي�شر يف �نكلر� وفالن�شيا 
�إ�شبانيا-- �ل�شر�ف على نانت هذ� �ملو�شم ويقدم معه  و�تلتيكو مدريد يف 
�إذ يحتل �لفريق �ملركز �خلام�س يف �ل��دوري �ملحلي  حتى �لآن نتائج لفتة 

لكن بفارق 10 نقاط عن ليون �لر�بع.
على  ل��ا���ش��ر�ف  بياجيو  دي  بلويجي  موقتا  �لإي��ط��ايل  �لحت���اد  و��شتعان 

�ملنتخب �لوطني �لأول.
و�شغر من�شب مدرب �ملنتخب مع �قالة فينتور� يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب، 
�ثر �لق�شاء من �مللحق �لأوروبي على يد �ل�شويد )�شفر1- ذهابا و�شفر-

�شفر �يابا(.
و�أدى ف�شل �لتاأهل �ىل �لنهائيات وغياب �ملنتخب عن �لعر�س �لعاملي للمرة 
�لأوىل منذ 60 عاما، �ىل �أزمة يف كرة �لقدم �ليطالية �شملت �أي�شا ��شتقالة 

كارلو تافيكيو من رئا�شة �لحتاد �لإيطايل للعبة يف �ل�شهر نف�شه.
�ليطالية  �لأوملبية  �للجنة  دخلت  لتافيكيو،  �نتخاب خلف  �لف�شل يف  ومع 
على خط �لأزمة وعينت �أمينها �لعام روبرتو فابريت�شيني مفو�شا لا�شر�ف 
على �لحتاد، يعاونه يف مهامه �خلبري �لقانوين �أجنيلو كاريت�شيا و�ملد�فع 

�ل�شابق �لي�شاندو كو�شتاكورتا.
بدي  موقتا  �ل�شتعانة  �لحت��اد  على  �لو�شاية  ل�شلطة  �لأول  �لقر�ر  وك��ان 
قيادة  �لوحيدة  ورمب��ا  �لأوىل  مهمته  �شتكون  �ل��ذي  ع��ام��ا(   46( بياجيو 

�ملنتخب يف وديتني �شد �لأرجنتني و�إنكلر� يف 23 و27 �آذ�ر/مار�س.
�أبرزها  ث��اب��ت،  ب�شكل  �ملهمة  لتويل  �مل��درب��ني  م��ن  �لعديد  ��شماء  وط��رح��ت 
باأن  علما  �ن�شيلوتي،  وكارلو  ر�نيريي  كونتي،  �نطونيو  مان�شيني،  روبرتو 
�لأخري �أعرب عن عدم رغبته بالنتقال من تدريب �لأندية �ىل �ملنتخبات.

يبد�أ  د�ئ��م عندما  م��درب  بقيادة  �لإي��ط��ايل  �ملنتخب  �أن يكون  �ملتوقع  وم��ن 
م�شو�ره يف �لن�شخة �لأوىل من دوري �لأمم �لأوروبية حيث يلتقي بولند� 

و�لربتغال يف 7 و10 �يلول/�شبتمرب.

�ك�����د م������درب ت�����ش��ل�����ش��ي ب���ط���ل �ل������دوري 
�لنكليزي لكرة �لقدم �ليطايل �نتونيو 
كونتي �ن فريقه بامكانه حتقيق ��شياء 
بر�شلونة  يف  ن��و  كامب  ملعب  يف  ر�ئ��ع��ة 
�لفريق  ع���ل���ى  ���ش��ي��ف��ا  ي���ح���ل  ع���ن���دم���ا 
�لكاتالوين يف �ياب ثمن نهائي م�شابقة 
كونتي  وق�����ال  �وروب��������ا.  �ب���ط���ال  دوري 
ملعب  على  ذه��اب��ا   1-1 �لتعادل  عقب 
“�شتامفورد بريدج” يف لندن “مل نكن 
بعيدين عن �لفوز بهذه �ملبار�ة، فخطاأ 
�مام هذ� �لنوع من �لفرق، �مام مي�شي، 
كونتي  وكان  �نيي�شتا، مكلف«.  �شو�ريز، 
يتحدث عن �خلطاأ �لذي �رتكبه �ملد�فع 
�لدمناركي �لو�عد �ندريا�س كري�شتن�شن 
��شتغلها  خاطئة  بتمريرة  عاما(   21(
�ملنطقة  د�خل  وتوغل  �نيي�شتا  �ندري�س 
قبل �ن يهياأها �ىل �لرجنتيني ليونيل 
ف�شددها  �خل��ل��ف،  م��ن  �مل��ن��دف��ع  مي�شي 
ع��ل��ى مي���ني �حل���ار����س �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي تيبو 
كورتو� )75(. وهو �لهدف �لول ملي�شي 
9 مباريات، وكان  يف مرمى ت�شل�شي يف 
غاليا لنه �نقذ به فريقه من �خل�شارة 
وو�شعه يف موقف جيد خلو�س مبار�ة 

�لياب بعد 3 ��شابيع يف “كامب نو«.
عرب  بالت�شجيل  �لبادىء  ت�شل�شي  وكان 
لعب و�شطه �لدويل �لرب�زيلي ويليان 

ب��ت�����ش��دي��دة ز�ح��ف��ة ر�ئ��ع��ة م��ن خارج 
�ملنطقة )62(.

“لا�شف،  ك���ون���ت���ي  و������ش����اف 
ولكن  �ل���ش��ت��ي��اء  بع�س  ه��ن��اك 
�لوقت  يف  متنحنا  �ملبار�ة  هذه 

نف�شه �لكثري من �لثقة خلو�س 
“�لتاأهل  كونتي  وتابع  �لي���اب«. 

م�شر�عيه   ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ا  ي��ب��ق��ى 
كنا  �ذ�  �ن���ه  �أظ��ه��رن��ا  ل��ق��د   ،

للعمل  م�������ش���ت���ع���دي���ن 
و�ذ�  م���ع���ا  ب���ق�������ش���اوة 
ح��اف��ظ��ن��ا ع��ل��ى هذ� 
�ل���������ش����ع����ور �جل���ي���د 
ميكننا  �ل���ك���رة،  م���ع 

�لقيام ب�شيء ر�ئع يف 
كامب نو ، لقد لعبنا 
بطريقة جيدة حقا«.
وخ�����������ت�����������م ق�������ائ�������ا 
�تبعو�  “�لاعبون 
خ����ط����ة �مل�������ب�������ار�ة. 
ي���وم���ا،   15 ب���ع���د 
نكون  �ن  ي����ج����ب 
م�������������ش������ت������ع������دي������ن 

ولكننا  ل��ل��م��ع��ان��اة 
عندما  �ن��ن��ا  ن��ع��رف 
ن���������ش����ت����ح����وذ ع���ل���ى 
�ل���ك���رة مي��ك��ن��ن��ا هز 

�ل�شباك«.
و�ع�����رب وي��ل��ي��ان عن 

�شباك  ب��ه��ز  ���ش��ع��ادت��ه 
وخيبة  ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
وقال  بالنتيجة،  �مله 
بالهدف  �شعيد  “�نا 
ول��ك��ن��ن��ي م�����ش��ت��اء من 

�لفوز،  ن�شتحق  �ن��ن��ا  �ع��ت��ق��د  �لنتيجة. 
ل��ق��د ����ش��ت��ح��وذو� ع��ل��ى �ل��ك��رة �ك���رث منا 
ول��ك��ن��ن��ا خ��ل��ق��ن��ا �ل���ف���ر����س �خل���ط���رية. 
لتقدمي  بر�شلونة  �ىل  نذهب  �ن  يجب 
�ليوم  قدمناه  �ل��ذي  بامل�شتوى  م��ب��ار�ة 
يكن  مل  �ن��ه  �ىل  م�شري�  )�لثاثاء(”، 
وبدوره  �لقائمني.  با�شابة  حمظوظا 
�ل���دويل  ت�شل�شي  و���ش��ط  لع���ب  �أع�����رب 
�لذي  �ل�شباين فر�ن�شي�شك فابريغا�س 
لهذ�  ��شفه  ع��ن  �ل�شابق،  فريقه  و�ج��ه 
�ف�شل،  كنا  �ننا  “�عتقد  �لتعادل، وقال 
�قوياء  ك��ن��ا  �مل����درب،  خ��ط��ة  �تبعنا  ل��ق��د 
جماعي.  با�شلوب  ولعبنا  ومت�شامنني 

كان بامكان ويليان ت�شجيل هاتريك«.
بيوتنا  �ىل  بحزن  نعود  “لكننا  و��شاف 
ولكن مل نحقق  ر�ئعا  �د�ء  لننا قدمنا 
تبقى  �حل��ظ��وظ  ول��ك��ن  ر�ئ��ع��ة.  نتيجة 

مفتوحة يف مبار�ة �لياب«.
�إرن�شتو  �ملقابل، �كد مدرب بر�شلونة  يف 
مبار�ة  يف  و�رد  �شيء  كل  �ن  فالفريدي 

�لياب و�ن �لمور مل حت�شم.
نتيجة  �أن��ه��ا  “�أعتقد  ف��ال��ف��ريدي  وق���ال 
�إيجابية جد�. كانت مو�جهة قوية بني 
باأ�شلوبني خمتلفني. رغبنا يف  فريقني 
عدم  عابنا  لكن  �ل��ك��رة،  على  �ل�شيطرة 
�لثلث  يف  �لهجمات  �ن��ه��اء 
�مللعب  م�����ن  �لخ��������ري 
وهم د�فعو� جيد� يف 
�لنهاية، كان يجب 
�أن يرتكبو� خطاأ 
نتمكن من  حتى 

هز �ل�شباك«.



حمداً هلل على ال�سالمة

نرحب بعودة

�ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان
اإىل اأر�س الوطن

بعد اأن َمنَّ اهلل عليه بال�سفاء
ونثمن عاليًا �سور البطولة وال�سجاعة والإقدام التي

حتلى بها مع اإخوانه اأبطال قواتنا امل�سلحة وما اأبدوه من اإ�سرار 
وعزمية وكفاءة عالية يف ميادين العزة وال�سرف يف مهمتهم 

النبيلة يف اإرجاع احلق اإىل اأهله\

عبيد حميد �ملزروعي


