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الأحد 23 اأبريل اإجازة الإ�سراء 
واملعراج للوزارات واجلهات الحتادية

•• دبي-وام:

�أعلنت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية �أنه تقرر ترحيل 
�إجازة �الإ�شر�ء و�ملعر�ج للوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية �إىل يوم �الأحد 
�ملو�فق 23 �بريل �جلاري على �أن ي�شتاأنف �لدو�م �لر�شمي يوم �الثنني 
2017. جاء ذلك يف �لتعميم �لذي ��شدرته �لهيئة �م�س  24 �بريل 
ق��ر�ر جمل�س  100 من  �مل��ادة  �لفقرة �خلام�شة من  ��شتناد� الأحكام 
�لوزر�ء رقم 13 ل�شنة 2012 م ب�شاأن �لالئحة �لتنفيذية للمر�شوم 
�لب�شرية يف  �مل��و�رد  ب�شاأن  2008م  ل�شنة   11 رق��م  �حت��ادي  بقانون 
�لر�شمية  �لعطالت  �أيام  �لتي حتدد  وتعديالته  �حلكومة �الحتادية 

للوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية بالدولة.       )�لتفا�شيل �س2(

عطلة ر�سمية للعاملني يف القطاع 
اخلا�ص مبنا�سبة الإ�سراء واملعراج

•• اأبوظبي-وام:

تقرر �أن يكون يوم �ل�شبت 22 �أبريل �جلاري عطلة ر�شمية مدفوعة 
�الأجر جلميع �لعاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات �لقطاع �خلا�س 
�لتي تكون �الإجازة �الأ�شبوعية للعاملني فيها يوم �جلمعة فقط بينما 
�الأجر  �أبريل �جل��اري عطلة ر�شمية مدفوعة   23 �الأح��د  يكون يوم 
�الأ�شبوعية يومي �جلمعة و�ل�شبت.  �أجازتهم  �لذين تكون  للعاملني 
�شعيد غبا�س  �أ�شدره معايل �شقر غبا�س  تعميم  ذلك مبوجب  جاء 
وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ��شتناد� الأحكام �ملادة 74 من �لقانون 
�لعمل  ع��الق��ات  تنظيم  ���ش��اأن  يف   1980 ل�شنة   8 رق���م  �الإحت�����ادي 
وتعديالته ومت مبوجبه ترحيل �إجازة �لقطاع �خلا�س مبا يتما�شى 

مع ترحيل �الإجازة يف �لقطاع �حلكومي.          )�لتفا�شيل �س2(
حممد بن ر��شد خالل تروؤ�شه جل�شة جمل�س �لوزر�ء يف موقع حمطة بر�كة للطاقة �لنووية يف منطقة �لظفرة باأبوظبي  )و�م(

برئا�سة �سموه..جمل�س الوزراء يعقد جل�سة ا�ستثنائية يف حمطة براكة للطاقة النووية

حممد بن را�سد:بقيادة خليفة ومتابعة حممد بن زايد
 نقـود اجلهــود العامليــة يف الطاقـة النظيفة واملتجددة

�سحايا وتدمري م�ست�سفى بق�سف رو�سي يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

�تخاذ  ت��ر�م��ب عزمه  دون��ال��د  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �أك��د 
�مل���زي���د م���ن �الإج�������ر�ء�ت �الإ���ش��اف��ي��ة ���ش��د ���ش��وري��ا عند 

�ل�شرورة.
و  رو�شيا  ي�شم  �مل�شرتكة  �لقيادة  ل�  قال مركز  يف حني 
�لنظام  �إير�ن وحتالفاً جلماعات م�شلحة تدعم رئي�س 
�ل�شوري ب�شار �الأ�شد �إن �ل�شربة �الأمريكية على قاعدة 

جوية للنظام جتاوزت �خلطوط �حلمر�ء.

و�أ�شاف �ملركز يف بيان ن�شره  �الإعالم �حلربي �لتابع له 
ع��دو�ن و�شريفع  �أي  على  �الآن ف�شاعد�ً  �أن��ه �شريد من 

م�شتوى دعمه لالأ�شد.
�ىل ذلك، و��شل �لطري�ن �لرو�شي م�س ق�شف مناطق يف 
�إدلب �شمايل �شوريا خملفا مزيد� من �ل�شحايا �ملدنيني 
بعد يوم من جمزرة جديدة �أوقعت نحو ع�شرين مدنيا. 
ويف درعا جنوبي �شوريا، توقف م�شت�شفى مدينة د�عل 
لق�شف من  تعر�شه  بعد  �لعمل  �ملحافظة عن  ريف  يف 

طائرة رو�شية، وفق م�شادر يف �ملعار�شة �ل�شورية.

•• اأبوظبي-وام:
�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أن 
دولة �الإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ومتابعة �شاحب �ل�شمو 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ما�شية يف حتقيق تطلعاتها 
وكفاءة  بجهود  وم��ب��ادر�ت��ه��ا،  م�شاريعها  يف  عامليا  ل��ل��ري��ادة 
كو�درها �الإمار�تية وتوظيفها الأحدث �ملمار�شات و�لتقنيات 
و�ل��ت��ي ت�شجل يف ك��ل ي��وم �إجن���از� ج��دي��د� وه��ي �ل��ي��وم تقود 

�جلهود �الإقليمية و�لعاملية يف قطاع �لطاقة �ل�شلمية.
�لتي  �ل��وزر�ء  �شموه جل�شة جمل�س  تر�أ�س  ذلك خالل  جاء 
عقدت �شباح �م�س يف موقع حمطة بر�كة للطاقة �لنووية 
�ل�شيخ  �شمو  �أبوظبي بح�شور  �إم��ارة  �لظفرة يف  يف منطقة 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

�شوؤون �لرئا�شة.
نقود  ز�ي��د  بن  حممد  ومتابعة  خليفة  بقيادة  �شموه  وق��ال 
�ل��ي��وم �جل��ه��ود �الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة يف �ل��ط��اق��ة �لنظيفة 
و�ملتجددة، وبناء جيل �مل�شتقبل وريادتهم .. موؤكد� �شموه �أن 
�الإمار�ت و�شعت �آمالها وتطلعاتها يف جيل �ل�شباب �ملت�شلح 
�آمالنا  ن�شع  �شموه  ق��ال  حيث  �حلديثة،  و�لعلوم  باملعرفة 
لقيادة  �حلديثة  و�لعلوم  باملعرفة  �ملت�شلح  �ل�شباب  جيل  يف 

�ملبادر�ت و�مل�شاريع �لوطنية و�إد�رتها.  )�لتفا�شيل �س2(
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قوات الأمن حتبط تفجريًا اإرهابيًا يف عدن

غارات للتحالف يف �سنعاء وقتلى حوثيون مبعارك ب�سبوة
•• عدن-وكاالـ:

ق�شف �لتحالف �لعربي مع�شكر�ت للحوثيني وحلفائهم 
معارك  يف  �حلوثيني  م��ن  قتلى  �شقط  كما  �شنعاء،  يف 
�أحبطت  بينما  �ليمن،  �شرقي  جنوب  �شبوة  مبحافظة 
�ل��ب��الد حماولة  ع��دن جنوبي  �الأم���ن يف مدينة  ق���و�ت 

تفجري بحز�م نا�شف.
على  غ���ار�ت  �أم�����س  فجر  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت  �شنت  فقد 
مع�شكر جماور لد�ر �لرئا�شة ومع�شكر �لفرقة �ملدرعة 
�ملع�شكرين  ك��ال  ويخ�شع  �شنعاء،  بالعا�شمة  �الأوىل 
�ملخلوع علي عبد �هلل  �لرئي�س  وق��و�ت  مللي�شيا �حلوثي 

�شالح.
وقال نا�شطون �إن �لتحالف نفذ م�شاء �أم�س �أربع غار�ت 
وقو�ت  للحوثيني  وجتمعات  �ل��ن��ار  جبل  حميط  على 
�الأطر�ف  يف  يقع  �ل��ذي  خالد  مع�شكر  غ��رب  يف  �شالح 
ويقع  �ل��ي��م��ن(.  غ��رب��ي  )ج��ن��وب  تعز  ملحافظة  �لغربية 
مع�شكر خالد �شرق مدينة �ملخا �لتي ��شتعادها �جلي�س 
وحلفائهم  �حلوثيني  من  �ل�شعبية  و�ملقاومة  �لوطني 

قبل ب�شة �أ�شابيع.
وقو�ت  �حل��وث��ي  ملي�شيا  م��ن   12 قتل  �أي�شا  ميد�نيا 
�جلي�س  من  �أرب��ع��ة  قتل  بينما  �آخ���رون،  و�أ�شيب  �شالح 
�لطرفني  بني  معارك  يف  �ل�شعبية  و�ملقاومة  �لوطني 
جنوبي  �شبوة  مبحافظة  وبيحان  ع�شيالن  جبهتي  يف 

�ليمن.
و�أكدت م�شادر ميد�نية يف �جلي�س و�ملقاومة �أن �ملعارك 
و�لقرنيات  �لعلم  مناطق  يف  �ليوم  فجر  منذ  �ندلعت 
و�ل�شفر�ء و�ل�شليم يف جبهتي ع�شيالن وبيحان ب�شبوة. 
و��شتخدمت فيها كل �أنو�ع �الأ�شلحة �ملتو�شطة و�خلفيفة 
وال تز�ل م�شتمرة. كما �ندلعت مو�جهات بني �لطرفني 

يف جبهة �لوهبية مبحافظ �لبي�شاء و�شط �لبالد.
عدة  يف  د�رت  �ال�شتباكات  �إن  ميد�نية  م�شادر  وق��ال��ت 

مو�قع على �حلدود بني �لبي�شاء وماأرب.
�إنها  �ل�شرطة  �ملوؤقتة لليمن قالت  �لعا�شمة  ويف عدن  
�لنقطة  يف  نف�شه  تفجري  ي��ري��د  ك���ان  �ن��ت��ح��اري��ا  قتلت 
�لو�قعة مبدخل منطقة جولد مور مبديرية  �الأمنية 
على  مقتله  �إىل  �أدى  مما  عليه  �لنار  فاأطلق  �لتو�هي، 

هل تكون �ل�شربة �لقادمة من ن�شيب كوريا �ل�شمالية؟
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(اإلدارة إ��را���)ا����رة ������ ا������

الإمارات تدين اجلرمية الإرهابية الآثمة 

ع�سرات ال�سحايا يف تفجريين اإرهابيني بكني�ستني يف م�سر

                قد تكون بيونغ يانع املحطة القادمة:

الهجوم على �سوريا ُيعيد خلط الأوراق يف اآ�سيا..!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

�لقادمة  �الأي�����ام  يف  علينا  ���ش��ي��ك��ون 
�ل�شمالية.  ك��وري��ا  ت�شرفات  ر���ش��د 
يفّوت  ال  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ  ن���ظ���ام  الّن 
ويهاجم  ���ش��ي��ف��ه  ل��ي�����ش��ت��ّل  ف���ر����ش���ة 
�الإم������ري������ال������ي������ني �الأم����ري����ك����ي����ني 
يف  �جلنوبيني  �لكوريني  و�أتباعهم 
�لوقت �لذي، ككل ربيع، ينخرطان 
ُبطلق  كبرية،  ع�شكرية  مناور�ت  يف 
عليها ��شم كي ريزولف وفول �إيغل 
�الآالف  ع�������ش���ر�ت  ف��ي��ه��ا  ي�������ش���ارك   ،
م��ن �جل��ن��ود ب��ال��ق��رب م��ن �ملنطقة 
�لفا�شل  و�خل��ط  �ل�شالح،  �ملنزوعة 

بني �لكوريتني. 
�نتقدت  �ل�شمالية قد  وكانت كوريا 
�لعام �ملا�شي، �شيول وو��شنطن قبل 
�ن ُتطلق �شبعة �شو�ريخ بالي�شتية. 

�ل�شمايل، �لذي لي�س جمنونا وغري 
��شتفز�ز  �إىل  ي�����ش��اع،  ك��م��ا  ع��ق��الين 
عقوبات  �أو  ����ش���رب���ات  ي�����ش��ت��دع��ي 

و��شنطن؟    )�لتفا�شيل �س13(

�ل�شربات  ب��ع��د  �مل����رة،  ه���ذه  �ن���ه  �إاّل 
�الأمريكية �ملفاجئة يف �شوريا، تغرّي 
�شيت�شّرف كيم جونغ  �ملناخ. فكيف 
�لكوري  �لزعيم  �شيلجاأ  هل  ؟  �أون 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

حتليل اإخباري

••اأبوظبي-القاهرة-وام-وكاالت:

ب�شدة  �الم����������ار�ت  دول�������ة  �أد�ن���������ت 
�جل�����رمي�����ة �الره�����اب�����ي�����ة �الآث����م����ة 
كني�شة  �م�������س  ����ش��ت��ه��دف��ت  �ل���ت���ي 
مدينة  يف  مارجرج�س  �لقدي�شة 
�لعربية  م�شر  بجمهورية  طنطا 
�شقوط  ع��ن  و�أ���ش��ف��رت  �ل�شقيقة 
�الأب��ري��اء بني  �ل�شحايا  ع��دد م��ن 

قتيل وجريح.
و �أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�الم����ار�ت  دول���ة  ت�شامن  �ل����دويل 
جمهورية  م��ع  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ووقوفها  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر 
�إىل جانبها يف مو�جهة هذ� �لعمل 
�الجر�مي �خلبيث .. مبديا ثقته 
�ل�شقيق  �مل�شري  �ل�شعب  بتالحم 
�لتم�شك  على  �لتاريخية  وقدرته 
ب��وح��دت��ه �ل��وط��ن��ي��ة وه��زمي��ة هذ� 
بالو�شائل  �ل��ب��غ��ي�����س  �الره��������اب 
كافة.و عر �شموه عن تعازي دولة 
�المار�ت لذوي �ل�شحايا و�ل�شعب 
�مل�شري ومتنياته بال�شفاء �لعاجل 

للجرحى.
ج����اء ه����ذ� يف �ع���ق���اب م��ق��ت��ل 46 
مئة  م��ن  �أك����ر  و�أ���ش��ي��ب  �شخ�شا 
تبناهما  �إره��اب��ي��ني  تفجريين  يف 

��شتهدفا  �الإرهابي  د�ع�س  تنظيم 
م�شر،  يف  كني�شتني  �الأح���د  �أم�����س 
�مل�شري  �لرئي�س  ت��ر�أ���س  ح��ني  يف 
�جتماعا  �ل�����ش��ي�����ش��ي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 
مل��ج��ل�����س �ل���دف���اع �ل��وط��ن��ي لبحث 
ه���ذه �ل���ت���ط���ور�ت  و�أع��ل��ن��ت م�شر 
�م�س �حلد�د ثالثة �أيام على �أرو�ح 

�شحايا تفجريي �لكني�شتني.
وقع �النفجار �الأول د�خل كني�شة 
مارجرج�س مبدينة طنطا عا�شمة 

�أفر�د �خلدمة �الأمنية  �أن  �الأمني 
�ملرق�شية  �لكني�شة  لتاأمني  �ملعينة 
باالإ�شكندرية  �ل���رم���ل  مب��ن��ط��ق��ة 
ت�������ش���دو� مل���ح���اول���ة �ق���ت���ح���ام �أح���د 
للكني�شة  �الإره���اب���ي���ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 

وتفجريها بو��شطة حز�م نا�شف.
�النتحاري  �مل��ه��اج��م  �أن  و�أ����ش���اف 
فجر نف�شه حال �شبطه من قبل 
�لكني�شة  خ����ارج  �حل��ر����ش��ة  ق����و�ت 
مم������ا ت�������ش���ب���ب مب����ق����ت����ل ����ش���اب���ط 

حمافظة �لغربية �شمال �لقاهرة،  
�شخ�شا  ث��الث��ني  مبقتل  وت�شبب 
على  �شبعني  م��ن  �أك����ر  و�إ���ش��اب��ة 
وقع  ب�شاعتني  ذل��ك  وبعد  �الأق���ل، 
�النفجار �لثاين �أمام �لكاتدر�ئية 
�الإ�شكندرية  مدينة  يف  �ملرق�شية 
�شمايل  م�شر، وت�شبب مبقتل 16 
�شخ�شا بينهم �شابطني وعدد من 

رجال �ل�شرطة و�إ�شابة �آخرين.
و����ش���رح م�����ش��وؤول م��رك��ز �الإع����الم 

�أمن  �شرطة من  و�أم��ني  و�شابطة 
�ملو�طنني  من  وع��دد  �الإ�شكندرية 

ووقوع �لعديد من �الإ�شابات.
�لبابا  �أن  �الأم��ن��ي  �مل�����ش��وؤول  و�أورد 
تو��شرو�س �لثاين بابا �الإ�شكندرية 
وبطريرك �لكر�زة �ملرق�شية �لذي 
كان يرت�أ�س �ل�شلو�ت يف �لكني�شة 
مبنا�شبة �أحد �ل�شعانني مل ي�شب 
�أكد يف  ب�شوء، لكن م�شدر� كن�شيا 
تو��شرو�س  �لبابا  �أن  �شابق  وق��ت 

غادر �لكني�شة قبيل �النفجار.
فقط،  ب�������ش���اع���ت���ني  ذل������ك  وق����ب����ل 
يف  كني�شة  د�خ���ل  قنبلة  �ن��ف��ج��رت 
�لغربية  حم��اف��ظ  وق����ال  ط��ن��ط��ا، 
�ل��ل��و�ء �أح��م��د �شيف ل��روي��رتز �إن 
�لكني�شة  د�خ����ل  ح���دث  �الن��ف��ج��ار 

�أثناء �ل�شالة.
�ل�شرق  �أن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  ون���ق���ل���ت 
عن  �لر�شمية  �مل�شرية  �الأو���ش��ط 
�نتحاريا  �أن  م�������ش���وؤول  م�������ش���در 
ي�����ش��ت��ب��ه يف ت��ن��ف��ي��ذه �ل��ت��ف��ج��ري يف 
�أنه  �ل��ك��ن��ي�����ش��ة، و�أ����ش���اف �مل�����ش��در 
كونها  ي�شتبه يف  �أ�شالء  على  ُعر 
ملنفذ �لعملية د�خل قاعة �ل�شالة 
يتاأكد  ذل���ك مل  ل��ك��ن  ب��ال��ك��ن��ي�����ش��ة، 

بعد.
هذ� ونفت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية 

وقوع �أي تفجري�ت �أخرى �م�س.

م�شريون يخلون جثامني �شحايا �لتفجري �الرهابي على بو�بة �لكاتدر�ئية �ملرق�شية يف مدينة �الإ�شكندرية )رويرتز(
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جناة قائد اجلي�ص ال�سومايل من حماولة اغتيال
•• مقدي�صو-وكاالت:

جنا قائد �جلي�س �ل�شومايل حممد �أحمد جمعايل )عرفيد( ظهر �أم�س من 
خملفا  مقدي�شو،  جنوبي  �جلي�س  قيادة  مقر  ق��رب  موكبه  ��شتهدف  تفجري 
�أيام  ثالثة  بعد  وذل��ك  و�ملدنيني،  �لع�شكريني  و�جلرحى  �لقتلى  من  �لعديد 
�لبالد يف حالة  �أن  �ل�شومايل حممد عبد �هلل فرماجو  �لرئي�س  �إع��الن  من 
حرب �شد حركة �ل�شباب �ملجاهدين، �لتي تبنت بدورها �لهجوم. و�أكد م�شدر 
ع�شكري �أن مهاجما فجر �شيارة مفخخة كان يقودها قريبا من موكب جمعايل 
�لذي ت�شلم مهمة قيادة �جلي�س من �لقائد �ل�شابق حممد �آدم موؤخر�، و�شم 

�ملوكب عدد� من قياد�ت �جلي�س �لذين مل ي�شب �أحد منهم باأذى.
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اأخبـار الإمـارات

الأحد 23 ابريل اإجازة الإ�سراء واملعراج للوزارات واجلهات الحتادية
•• دبي-وام:

�أعلنت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية �أنه تقرر ترحيل 
�إىل يوم �الأحد  �إجازة �الإ�شر�ء و�ملعر�ج للوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية 
يوم  �لر�شمي  �ل���دو�م  ي�شتاأنف  �أن  على  �جل���اري  �ب��ري��ل   23 �مل��و�ف��ق 

�الثنني 24 �بريل 2017.
الأحكام  ��شتناد�  �م�س  �لهيئة  ��شدرته  �ل��ذي  �لتعميم  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لفقرة �خلام�شة من �ملادة 100 من قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 13 
ل�شنة 2012 م ب�شاأن �لالئحة �لتنفيذية للمر�شوم بقانون �حتادي 
رقم 11 ل�شنة 2008م ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية 
و�جلهات  ل��ل��وز�ر�ت  �لر�شمية  �لعطالت  �أي��ام  حتدد  �لتي  وتعديالته 

�الحتادية بالدولة.
وبهذه �ملنا�شبة رفعت �لهيئة �أ�شمى �آيات �لتهنئة و�لتريكات �إىل مقام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخيه  �هلل 
رع��اه �هلل و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل �إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء 
�ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت �شائلة �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيد هذه 

�ملنا�شبة �ل�شعيدة على �شموهم مبوفور �ل�شحة و�لعافية.
كما هناأت �لهيئة �شعب دولة �الإمار�ت و�الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية 

بهذه �ملنا�شبة .

عطلة ر�سمية مدفوعة الأجر للعاملني يف القطاع اخلا�ص مبنا�سبة الإ�سراء واملعراج
•• اأبوظبي-وام:

تقرر �أن يكون يوم �ل�شبت 22 �أبريل �جلاري عطلة ر�شمية مدفوعة �الأجر 
جلميع �لعاملني يف من�شاآت وموؤ�ش�شات و�شركات �لقطاع �خلا�س �لتي تكون 
�الإجازة �الأ�شبوعية للعاملني فيها يوم �جلمعة فقط بينما يكون يوم �الأحد 
تكون  �لذين  للعاملني  �الأجر  مدفوعة  ر�شمية  عطلة  �جلاري  �أبريل   23

�أجازتهم �الأ�شبوعية يومي �جلمعة و�ل�شبت.
وزير  غبا�س  �شعيد  غبا�س  �شقر  �أ���ش��دره معايل  تعميم  ذل��ك مبوجب  ج��اء 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ��شتناد� الأحكام �ملادة 74 من �لقانون �الحتادي 
رقم 8 ل�شنة 1980 يف �شاأن تنظيم عالقات �لعمل وتعديالته ومت مبوجبه 

�إج��ازة �لقطاع �خلا�س مبا يتما�شى مع ترحيل �الإج��ازة يف �لقطاع  ترحيل 
�حلكومي. و رفع معايل �شقر غبا�س �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�الإمار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 

�أ�شدق �لتهاين و�لتريكات بهذه �ملنا�شبة.
بهذه  �أر�شها  على  و�ملقيمني  �الإم���ار�ت  دول��ة  و�شعب  حكومة  معاليه  هناأ  و 
�لتقدم  من  مبزيد  دولتنا  على  يعيدها  �أن  وج��ل  عز  �مل��وىل  �شائال  �ملنا�شبة 

و�الزدهار وعلى �الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية بالعزة و�ملجد.

برئا�سة �سموه..جمل�س الوزراء يعقد جل�سة ا�ستثنائية يف حمطة براكة للطاقة النووية

حممد بن را�سد: الإمارات و�سعت اآمالها وتطلعاتها يف جيل ال�سباب املت�سلح باملعرفة والعلوم احلديثة 
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�أن دول��ة �الإم����ار�ت بقيادة  رع��اه �هلل 
�ل�����ش��ي��خ خليفة بن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  �هلل 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
حتقيق  يف  ما�شية  �مل�شلحة  للقو�ت 
تطلعاتها للريادة عامليا يف م�شاريعها 
كو�درها  وكفاءة  بجهود  ومبادر�تها، 
�الإم�����ار�ت�����ي�����ة وت���وظ���ي���ف���ه���ا الأح�����دث 
ت�شجل  و�لتي  و�لتقنيات  �ملمار�شات 
يف كل يوم �إجناز� جديد� وهي �ليوم 
و�لعاملية يف  �الإقليمية  تقود �جلهود 

قطاع �لطاقة �ل�شلمية.
جاء ذلك خالل تر�أ�س �شموه جل�شة 
�شباح  عقدت  �لتي  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�م�س يف موقع حمطة بر�كة للطاقة 
�ل����ن����ووي����ة يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ظ���ف���رة يف 
�ل�شيخ  �أبوظبي بح�شور �شمو  �إم��ارة 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س 

�لرئا�شة.
ومتابعة  خليفة  بقيادة  �شموه  وق��ال 
�ليوم �جلهود  ز�ي��د نقود  حممد بن 
�لطاقة  يف  و�ل���ع���امل���ي���ة  �الإق���ل���ي���م���ي���ة 
�ل��ن��ظ��ي��ف��ة و�مل���ت���ج���ددة، وب���ن���اء جيل 
م����وؤك����د�   .. وري����ادت����ه����م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�آمالها  و�شعت  �الإم����ار�ت  �أن  �شموه 
�ملت�شلح  �ل�شباب  جيل  يف  وتطلعاتها 
باملعرفة و�لعلوم �حلديثة، حيث قال 
�ل�شباب  جيل  يف  �آمالنا  ن�شع  �شموه 
�حلديثة  و�ل��ع��ل��وم  باملعرفة  �ملت�شلح 
�لوطنية  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  لقيادة 
و�إد�رتها . و�طلع �شموه مع �أ�شحاب 
�ل��وزر�ء على هام�س  �ل�شمو ومعايل 
برنامج  م�شتجد�ت  على  �الج��ت��م��اع 
�ل�شلمية،  �لنووية  للطاقة  �الإم��ار�ت 
و�لذي يعد �مل�شروع �لنووي �ل�شلمي 
�الأك����ر م��ن ن��وع��ه يف �ل��ع��امل، حيث 
�ملبارك  خ��ل��دون خليفة  م��ع��ايل  ق��دم 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�المار�ت للطاقة �لنووية ملحة عامة 
ع��ن �آخ����ر م�����ش��ت��ج��د�ت م��ر�ح��ل بناء 
و�إجناز �مل�شروع.. فيما قدم عدد من 
يف  �لعاملني  �الإمار�تيني  �ملهند�شني 
�ملوؤ�ش�شة و�شركة نو�ة للطاقة عر�س 
وهم  �مل�شروع  حول  ل�شموه  تقدميي 

�لعربية �ملتحدة.
�مل�شروع  تكلفة  �إجمايل  �أن  �إىل  ي�شار 
بلغت �أك��ر من 89 مليار دره��م، يف 
ح��ني ���ش��اه��م �مل�����ش��روع يف م��ن��ح عقود 
باأكر من 11 مليار درهم �إىل �أكر 
حتى  �إم��ار�ت��ي��ة  �شركة   1400 م��ن 
�إىل  ي�شري  م��ا   ،2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
و�لتناف�شية  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ف��ر���س 
تتيح  و�ل����ت����ي  ل��ل�����ش��رك��ات  �مل���ت���وف���رة 
و�إجر�ء�تها  �شيا�شاتها  تطوير  لها 
وذلك  و�ل�شالمة  ب��اجل��ودة  �خلا�شة 
ل�����ش��م��ان �الم��ت��ث��ال الأع���ل���ى معايري 
�لطاقة  ب��ق��ط��اع  �خل��ا���ش��ة  �جل������ودة 
دولة  حكومة  �أن  �ىل  ي�شار  �لنووية. 
حر�شت  �ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت 
مع  و�ل��وث��ي��ق  �مل�شتمر  �ل��ت��ع��اون  على 
�لذرية  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
وخمتلف �جلهات �حلكومية �ملعنية، 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ت��ب��ن��ي  �أج����ل  م���ن 
�لنووية  �ل��ط��اق��ة  بتطوير  �خل��ا���ش��ة 
حكومة  �شت�شاعد  و�ل��ت��ي  �ل�شلمية، 
مبتطلبات  �الإي����ف����اء  ع��ل��ى  �ل����دول����ة 
�ملناخي  ل��ل��ت��غ��ري  ب���اري�������س  �ت��ف��اق��ي��ة 
و�مل�شادق   2015 �ل��ع��ام  يف  �ملوقعة 
و�لر�مية   2016 �ل��ع��ام  يف  عليها 
�لكربونية  �الن��ب��ع��اث��ات  خف�س  �ىل 

لعمليات �نتاج �لطاقة �لكهربائية.
�ل�شلمي  �ل���ن���ووي  �ل��رن��ام��ج  وح����از 
لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة على 
�إ���ش��اد�ت �خل���ر�ء يف �مل��ج��ال �لنووي 
و�جلهات  �حل��ك��وم��ي��ني  و�مل�����ش��وؤول��ني 
�ملناوئة لالنت�شار �لنووي يف خمتلف 
برنامج  لتميز  وذل��ك  �لعامل،  �أنحاء 
لكافة  م���رج���ع���ا  و�ع����ت����ب����اره  دول���ت���ن���ا 
برنامج  ب��ت��ط��وي��ر  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل�����دول 
�لطاقة  الإن��ت��اج  جديد  �شلمي  ن��ووي 

�لكهربائية.
للطاقة  �الإمار�ت  وحر�شت موؤ�ش�شة 
�لعام  يف  �إن�������ش���ائ���ه���ا  م���ن���ذ  �ل���ن���ووي���ة 
بر�كة  م�شروع  �إجن��از  على   2009
�أعلى  للطاقة �لنووية �ل�شلمية وفق 
وكانت  و�ل�����ش��الم��ة..  �الأم���ن  معايري 
�لعام  يف  ب������د�أت  �الإن�������ش���اء  ع��م��ل��ي��ات 
يف  �الإجناز  ن�شبة  وو�شلت   ،2012
بينما   ،94% �ىل  �الأوىل  �مل��ح��ط��ة 
و�شلت ن�شبة �الإجناز �لكلية ملحطات 
ومع   .78% �ىل  �الأرب��ع��ة  �مل�����ش��روع 
�الن��ت��ه��اء م��ن �جن���از ك��اف��ة �ملحطات 
�مل�شروع نحو ربع �حتياجات  �شيوفر 
�ملتحدة من  �لعربية  دول��ة �الم��ار�ت 
و�مل�شتد�مة  �الآمنة  �لنووية  �لطاقة 

و�ل�شديقة للبيئة.

ت�شنيع  ق�شم  رئ��ي�����ش��ة  ق��ا���ش��م  م���رمي 
وعلي  �ل��ن��ووي،  �ل��وق��ود  وم�شرتيات 

�لنعيمي م�شغل مفاعل �أول.
وقام �شموه بجولة تفقدية يف موقع 
�ل�شمو  �أ����ش���ح���اب  ب��رف��ق��ة  �مل��ح��ط��ة 
و�مل��ع��ايل �ل�����وزر�ء ي�����ش��ارك��ه��م معايل 
خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جمل�س 
للطاقة  �الم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 
�ل��ن��ووي��ة و���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س حممد 
�حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
و�شعادة  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �الإم����ار�ت 
�ل�شويدي  �شاحوه  حممد  �ملهند�س 
ل�شركة  باالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

نو�ة للطاقة يف حمطة بر�كة..
ب��زي��ارة مركز  �شموه كذلك  ق��ام  كما 
�لذي  �ملحاكاة  �أجهزة  على  �لتدريب 

�شموه  وقال   .. �مل�شتويات  �أعلى  على 
ف���خ���وري���ن ب�����ش��ب��اب��ن��ا �ل���ع���ام���ل���ني يف 
�مل�����ش��روع �ل��ن��ووي �الأك����ر م��ن نوعه 
�ملحرك  فهم  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 

الإجناز�ت �مل�شتقبل .
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي خالل �لزيارة �أن قطاع �لطاقة 
مي���ث���ل م���ك���ون���ا رئ��ي�����ش��ي��ا وه����ام����ا يف 
و�شيكون   ،2071 �الإم���ار�ت  مئوية 
و�مل�شتد�مة  �الآمنة  �لنووية  للطاقة 
و�ل�شديقة للبيئة دور مهم وحيوي 
�ملقبلة،  و�لعقود  �لدولة  يف م�شتقبل 
ح��ي��ث ق����ال ���ش��م��وه �ل���ط���اق���ة مكون 
للم�شتقبل،  روؤي����ت����ن����ا  يف  رئ���ي�������ش���ي 

�لطاقة  ع��ل��ى دور  ���ش��م��وه  ���ش��دد  ك��م��ا 
�لنووية �الآمنة و�ل�شديقة للبيئة يف 
دعم �القت�شاد �ملحلي وقطاع �لطاقة 
يف �لدولة، خا�شة و�أن �مل�شروع �شيوفر 
ربع �حتياجات �لدولة من �لكهرباء. 
من جانب �آخر �عتمد �ملجل�س عدد� 
�الحتادية  و�لقو�نني  �ل��ق��ر�ر�ت  من 
�الجتماع..  �ج���ن���دة  ع��ل��ى  �ل���درج���ة 
جلنة  ت�شكيل  �عتماد  على  و��شتملت 
نظام  تطبيق  على  ل��الإ���ش��ر�ف  عليا 
برئا�شة  �لقيا�شي  �الإم����ار�ت  �ختبار 
و�لتعليم..  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر  م��ع��ايل 
كما مت �عتماد �إ�شد�ر قانون �حتادي 
وتنظيم  �مل�������ش���اج���د  رع����اي����ة  ب�������ش���اأن 
تعديل  ق�����ر�ر  و�ع���ت���م���اد  ����ش���وؤون���ه���ا.. 
�ل���وزر�ء  ق���ر�ر جمل�س  �أح��ك��ام  بع�س 

يوفر �لتدريب �ملكثف للح�شول على 
�لطاقة  م��ف��اع��الت  م�شغل  ���ش��ه��اد�ت 
�ملهند�شة  ف��ي��ه  وق���دم���ت  �ل���ن���ووي���ة، 
جهاز  مدير  نائب  �حلو�شني  �أم��اين 
طاقة  مهند�شة  �أول  وه���ي  �مل��ح��اك��اة 
ن���ووي���ة �إم���ار�ت���ي���ة، مل��ح��ة ع���ن �ملركز 

وخطط �جلاهزية �لت�شغيلية.
و�أ��������ش�������اد �����ش����م����وه ب���������روح �ل���ف���ري���ق 
�أحرزها  �لتي  �الإيجابية  و�لتطور�ت 
�لرنامج خالل لقائه مبجموعة من 
�الإمار�تيني  و�الإد�ري����ني  �ملهند�شني 
يف  و�لعمل  �لت�شغيل  عن  �مل�شوؤولني 
حم��ط��ات �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة. و�أعرب 
�شموه عن فخره بالكو�در �الإمار�تية 
وخر�تهم  �مل���ح���ط���ة،  يف  �ل���ع���ام���ل���ة 
�لرنامج  و�إد�رة  ت�شغيل  يف  �لنوعية 

�الآمنة  �ل��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  و���ش��ي��ك��ون 
دور مهم وحيوي يف مئوية �الإمار�ت 
م�شيد�   .. �ملقبلة  و�لعقود   2071
و�لكفاء�ت  �لوطني  بال�شرح  �شموه 
حمطات  موقع  تدير  �لتي  �ملو�طنة 
بر�كة حيث قال �شموه بر�كة م�شروع 
وطني ��شرت�تيجي ي�شكل �ملو�طنون 
�لن�شاء  وت�شكل   ،  60% ن�شبة  فيه 
�لعاملني  �إج�����م�����ايل  م����ن   20%
و�أ�شاف �شموه �شيوفر �مل�شروع فر�س 
عمل نوعية يف تخ�ش�شات �لهند�شة 
وعلوم  �مل���ت���ق���دم���ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تطوير  يف  يف  و�شي�شهم  �مل�شتقبل، 
و�حلديثة،  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  ق��ط��اع��ات��ن��ا 
�لقادمة  �أجيالنا  على  منافعه  لتعود 

باإذن �هلل .

نظام  ب�شاأن   2009 ل�شنة   42 رقم 
ل���ر�أ����س م���ال �شركات  �حل���د �الأدن�����ى 
�لدولية  �ل��ع��الق��ات  ويف  �ل��ت��اأم��ني.. 
�عتمد و�شادق �ملجل�س على عدد من 
تعزيز  �إط��ار  يف  �لدولية  �التفاقيات 
عالقات �لتعاون ومكانة �لدولة على 

�ل�شعيد �لعاملي.
�ل�شلمي  �لنووي  �لرنامج  �ن  يذكر 
�الإمار�تي جنح يف تر�شيخ قيم قوية 
يف خمتلف �لقطاعات �ال�شرت�تيجية 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف 
و�لعامل، وتهدف �لدولة من خالله 
لدعم �الإجناز�ت �مل�شتقبلية وحتقيق 
�الأهد�ف �ال�شرت�تيجية �لر�مية �إىل 
وموثوقة  �آمنة  نووية  طاقة  توفري 
�الم����ار�ت  ل��دول��ة  للبيئة  و���ش��دي��ق��ة 

بقيادة خليفة ومتابعة حممد بن زايد نقود اليوم اجلهود الإقليمية والعاملية يف الطاقة النظيفة واملتجددة

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260883 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لبطاقات؛  �لتقاومي؛  �لكر��شات؛  �الإعالنية؛  �لن�شر�ت  �لكتيبات؛  �لكرتون؛  ومنتجات  �لكرتون  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
قطع  دفاتر  �لدفاتر؛  دوري���ة؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �ل��دع��و�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛ 
�لر�شائل؛  �أرفف  �ليوميات؛  �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ دفاتر  �ل�شور  �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ 
�مللفات؛ �مللفات �ملفهر�شة؛ �لبطاقات �لريدية؛ �الإعالنات �لكبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ملطبوعات؛ 
�ل�شحف؛ �لدوريات؛ �لكتب؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�شور�ت �ملطبوعة؛ �ل�شحف �ليومية؛ �لن�شر�ت؛ �ملجالت؛ �لكتالوجات؛ 
�الأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ �أقالم �حلر؛ �أقالم �لر�شا�س؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�شا�س �الآلية؛ �أقالم �حلر 

�جلاف؛ �مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها ثالثة  و  �لعربية بخط عري�س  باللغة  �الإنتاج" مكتوبة  "مدينة دبي  تتكون �لعالمة من عبارة  و�شف �لعالمة:  
دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260885 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
توفري و�إد�رة ت�شهيالت مكتبية، ت�شهيالت خمتر، �إد�رة �لبحوث و �لت�شهيالت �ل�شناعية؛ خدمات دعاية و�إعالن؛ خدمات 
�إد�رة  �الأعمال؛  تقييم  �لتجارية؛  �العمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �الأعمال  �إد�رة  و�الإع��الن؛ خدمات  �لدعاية  وك��االت 
�الأعمال �لتجارية و�ال�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �د�رة �عمال �لتجارية للفنادق؛ �إد�رة م�شاريع �الأعمال �لتجارية؛ �إد�رة �الأعمال 
)للغري(؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال �لتجارية �أو �ل�شناعية؛ خدمات �لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�الإعالن و�لعالقات �لعامة؛ 
ت�شغيل حمالت �لبيع بالتجزئة؛ خدمات توفري �أو تاأمني لالآخرين؛ �الإد�رة �ل�شناعية؛ �إد�رة �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية 
للغايات �لتجارية و�الإعالنية؛ تاأجري �مل�شاحات �الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل �الإعالم؛ خدمات �أبحاث �ل�شوق 
فيما يتعلق بو�شائل �الإعالم؛ خدمات �لتعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال(؛ �إد�رة �ملز�د�ت �لعلنية؛ توفري �ملعلومات 

فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها ثالثة  و  �لعربية بخط عري�س  باللغة  �الإنتاج" مكتوبة  "مدينة دبي  تتكون �لعالمة من عبارة  و�شف �لعالمة:  
دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م    �ملودعة حتت رقم:  260889 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقارية؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�لفيالت  �لفندقية  و�ل�شقق  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛ 
�لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب 
�لو�شاطة  خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�شقق  �لفندقية  �ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �ملالية  �الإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وق��رى 
للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �الأمو�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة 
�الأ�شول؛ خدمات �ال�شتثمار؛ خدمات �ال�شتثمار �جلماعي؛ خدمات �إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات ��شتثمار �الأمو�ل يف �الأ�شهم؛ 
�لعقار�ت؛  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �مل�شرفية؛ خدمات  �لتاأمني؛ �خلدمات  �لعقارية؛ خدمات  �ل�شناديق  خدمات 
خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت الأغر��س  �الأر��شي وتثمني و�ختيار ومتلك  �الأر��شي وحتديد� خدمات متلك  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني 
�لتطوير و�ال�شتثمار؛ متلك �الأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها ثالثة  و  �لعربية بخط عري�س  باللغة  �الإنتاج" مكتوبة  "مدينة دبي  تتكون �لعالمة من عبارة  و�شف �لعالمة:  
دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /   كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260890 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  خدمات  �الت�شاالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �الإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �الإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�الألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �الأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و  عري�س  بخط  �لعربية  باللغة  �الإنتاج" مكتوبة  دبي  "مدينة  عبارة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�أمامها ثالثة دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني.

�ال�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991
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اأخبـار الإمـارات

 

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 �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      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 �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                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

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �الأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

خريية حممد بن را�سد ت�سارك يف 
الحتفال بيوم اليتيم يف القاهرة

•• القاهرة -وام:

و�الإن�شانية  �خل��ريي��ة  لالأعمال  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  �شاركت 
و�لفنون  للح�شارة  �لعربية  �جلمعية  نظمته  �لذي  �ليتيم  يوم  ب�  �الحتفال  يف 
وور�س  معار�س  بينها  م��ن  فعاليات  ع��دة  وت�شمن   .. �لقاهرة  يف  �الإ�شالمية 
�الأيتام  �الأطفال  �ملوؤ�ش�شة  ترعى  و  �الأيتام.  على  هد�يا  توزيع  جانب  �إىل  عمل 
طو�ل �لعام مبا يف ذلك �شهر رم�شان وك�شوة عيد �لفطر �ملبارك ومتتد لت�شمل 
�لزى  مب�شروع  م��رور�  �ملبارك  �الأ�شحى  عيد  قبيل  �للحوم  توزيع  م�شاعد�تها 
�لتي  �مل�شاعد�ت  وت�شمل  �لدر��شي.  �لعام  بد�ية  �ملدر�شية  و�حلقيبة  �ملدر�شي 
�مل�شاريع  بع�س  خ��الل  م��ن  و�أبنائهم  �الأر�م����ل  رع��اي��ة  �أي�شا  �ملوؤ�ش�شة  تقدمها 

�ل�شغرية ومتناهية �ل�شغري كى ت�شمن للفقر�ء و�الأيتام حياة كرمية.

2017 الأول  الربع  يف  اهلل  عبيد  مل�ست�سفى  نف�سي  مراجع   2806
•• راأ�س اخليمة – الفجر

حتت �شعار دعونا نتحدث عن �الكتئاب نظم م�شت�شفى �بر�هيم بن حمد 
عبيد �هلل و�شيف بن غبا�س فعاليات �ليوم �لعاملى لل�شحة وقد �ختارت 
منظمة �ل�شحة �لعاملية �أن توجه �حلملة �إىل ثالث فئات م�شتهدفة قد 
 15 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �الأ�شخا�س  وهم  �ملر�س  بهذه  تتاأثر 
و24 عاماً ، و�لن�شاء �لالتي هن يف �شن �الإجناب وبخا�شة عقب �لوالدة، 

و�مل�شنون �لذي تزيد �أعمارهم عن 60 عاماً.
لعالج  غبا�س  بن  �شيف  م�شت�شفى  مدير  �لطري  يو�شف  �لدكتور  وذك��ر 
�الأمر��س �لنف�شية وكبار �ل�شن �أن �الكتئاب مر�س ميكن �ن ي�شيب �ى 

�شخ�س وي�شبب له �أمل نف�شي قد توؤثر على قدرته فى �أد�ء �ملهام �ليومية 
�و عالقته باالأ�شرة و�الأ�شدقاء وميكن �ن يوؤدى فى بع�س �الأحيان على 
�النتحار م�شري� �ىل �ن �الكتئاب يزيد من خماطر �لعديد من �الأمر��س 
و�ال�شطر�بات �خلطرية منها �الإدمان و�أمر��س �لقلب و�ل�شكري، وهي 

�أمر��س تعد من �أكر �أ�شباب �لوفاة يف �لعامل �شيوعا.
وقال �ن عدد �ملر�شى �لذين ر�جعو� عياد�ت �لنف�شية خالل �لربع �الأول 

من هذ� �لعام 2017 و�شل �ىل 2806مر�جع
رئي�شياً  �شبباً  �أ�شبح  �الكتئاب  �أن  �إىل  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  ووف��ق��ا 
�لعامل، يف  و�الإع��اق��ة على م�شتوى  �ل�شحة  �لوقت �حل��ايل العتالل  يف 
�أك��ر من  ب��اأن هناك  �لعاملية  �ل�شحة  ق��درت فيه منظمة  �ل��ذي  �لوقت 

جتاوزت  بزيادة  �أي  �كتئاب،  حالة  �الآن  يعي�شون  �شخ�س  مليون   300
2005 و2015، حيث  �لو�قعة بني عامي  %18 يف �لفرتة  ن�شبتها 
يحول �نعد�م �لدعم و�مل�شاندة �ملقدمة �إىل �الأ�شخا�س �لذي يعانون من 
دون ح�شول  �لو�شم  �إىل جنب مع خوفهم من  نف�شية جنباً  �إ�شر�بات 
�لكثريين منهم على ما يلزمهم من عالج ورعاية حتى ينعمو� بحياة 
�شحية ومنتجة. �إذ يعتر �الكتئاب من �ال�شطر�بات �لنف�شية �ل�شائعة 
وهو �ل�شبب �لرئي�شي للعجز يف جميع �أنحاء �لعامل، كما يعتر �مل�شاهم 

�الأ�شا�شي يف �لعبء �لعاملي �لكلي للمر�س .
�لنف�شية  �ل�شحة  عن  تعريفية  حما�شرة  عن  �لفعاليات  ��شتملت  كما 

و�الكتئاب وجهاز فح�س �الكتئاب وقيا�س �ل�شغط و�ل�شكر.

اأطباء المارات يتطوعون باألف �ساعة ان�سانية خلدمة الفقراء يف زجنبار

 حممد بن را�سد يلتقي بح�سور عبداهلل بن زايد .. �سفراء الدولة وروؤ�ساء بعثاتها الدبلوما�سية

•• اأبوظبي-وام:

ت��ط��وع نخبة م��ن �أط��ب��اء �الم���ار�ت 
�ن�����ش��ان��ي��ة خلدمة  ����ش���اع���ة  ب����األ����ف 
�مل���ر����ش���ى �ل���ف���ق���ر�ء م���ن �الأط���ف���ال 
و�مل�������ش���ن���ني م����ن خ�����الل �ل���ع���م���ل يف 
�لتنز�ين  �الم����ار�ت����ي  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ي��ق��دم خدماته  و�ل�����ذي  �مل��ت��ح��رك 
�لت�شخي�شية و�لعالجية و�لوقائية 
�الن�شانية حاليا للفقر�ء يف جزيرة 

زجنبار �لتنز�نية.
ت�����اأت�����ي �حل����م����ل����ة �ن�������ش���ج���ام���ا مع 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يكون  ب�����ان  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
وبناء  ل��ل��خ��ري  ع��ام��ا   2017 ع���ام 
ع��ل��ى دع�����وة ر���ش��م��ي��ة م���ن حكومة 
تنز�نيا ومببادرة من ز�يد �لعطاء 
�لر  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
�خلريي  �ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة 
و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل�������ش���ع���ودي �المل����اين 
للتطوع  �الم��ار�ت  وباإ�شر�ف مركز 
ل��ل��ع��ط��اء و�لعمل  يف من���وذج مم��ي��ز 

�الن�شاين �مل�شرتك.
و�أك�������د ج������ر�ح �ل���ق���ل���ب �الم����ار�ت����ي 
�لرئي�س  �ل�شامري  ع��ادل  �لدكتور 

�لعطاء  ز�ي����د  مل���ب���ادرة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
رئي�س  �الم��������ار�ت  �ط���ب���اء  رئ��ي�����س 
للتطوع  �الم���������������ار�ت  ب�����رن�����ام�����ج 
�لتخ�ش�شي �ن مبادرة ز�يد �لعطاء 
�الطباء  ��شتقطاب  ع��ل��ى  حت��ر���س 
ومتكينهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  �مل��و�ط��ن��ني 
و�لعطاء  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  م���ن 
خلدمة  وع��امل��ي��ا  حمليا  �الن�����ش��اين 
و�لتخفيف  �مل��ر���ش��ى  م��ن  �ل��ف��ق��ر�ء 
و�مل�شنني  �الط����ف����ال  م���ع���ان���اه  م���ن 
�الن�شانية  �ل�����روح  م���ع  �ن�����ش��ج��ام��ا 
للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�متد�د� 
الأبناء  و�ل���ع���ط���اء  �خل����ري  جل�����ش��ور 
�الم��ار�ت �لذين �شارو� على نهجه 

يف جماالت �لعمل �الن�شاين.
�شم�شة  �ل����دك����ت����ورة  و�أو�����ش����ح����ت 
الأطباء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �ل���ع���ور 
�أط����ب����اء �الم������ار�ت  �ن  �الن�����ش��ان��ي��ة 
فرق  بت�شكيل  ق��ام��و�  �مل��ت��ط��وع��ني 
�ملبكر  للك�شف  ت�شخي�شية  طبية 
عن �المر��س وفرق عالجية تقدم 
�لعالج �ملجاين لالأطفال و�مل�شنني 
وفرق توعوية لزيادة وعي �ملجتمع 
ب���اأه���م �الم����ر������س و�ف�������ش���ل �شبل 
����ش��ت��ف��اد منها  �ل���ع���الج و�ل���وق���اي���ة 

•• دبي-وام:

 �لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
ح��اك��م دب��ي )رع���اه �هلل( يف جمل�س 
جمري�  منطقة  يف  �الحت���اد  متحف 
�شمو  بح�شور  �أم�����س  م�شاء  دب��ي  يف 
�آل نهيان  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية  وزي��ر 
وممثلي  �شفر�ء  �ل�شعادة  �أ���ش��ح��اب 
�ل��دول��ة يف �خل��ارج وروؤ���ش��اء بعثاتنا 
�لعربية  �ملنظمات  يف  �لدبلوما�شية 
و�ل����دول����ي����ة �ل����ذي����ن ي�������ش���ارك���ون يف 
�لذي تنظمه  �مللتقى �حل��ادي ع�شر 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
�لثالث  حتى  �لتا�شع  م��ن  بالفرتة 

ع�شر من �بريل �جلاري.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتدث  وقد 
�آل م��ك��ت��وم �ىل  ب���ن ر�����ش���د  حم��م��د 
�لدول  �لدولة يف  �ل�شفر�ء وممثلي 
و�ملنظمات  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة 
يف  بهم  مرحبا  و�ل��دول��ي��ة  �لعربية 
ملتقاهم �ل�شنوي وموؤكد� لهم �نهم 
لتمكينهم  قيادتهم  بدعم  يحظون 
�لوطنية  ر����ش���ال���ت���ه���م  �أد�ء  م�����ن 
و�الن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى �ك��م��ل وج���ه مبا 
عاليا  ��شمها  ويرفع  دولتنا  ي�شرف 

يف �الو�شاط �لدولية و�القليمية .

�ن  وفخور  �شعيد  �ن��ا  �شموه:  وق��ال 
بح�شور  �ليكم  و�حت���دث  �لتقيكم 
و�لدكتور  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�أن������ور حم��م��د ق���رق���ا����س و�أدع����وك����م 
�خ���و�ين �ىل �ن ت��ك��ون��و� دع���اة خري 
فاأنتم  و�شعبكم  ل��دول��ت��ك��م  و���ش��الم 
�لتي  �ل�������دول  يف  ق���ي���ادت���ك���م  ع���ي���ون 
�لتم�شك  وع��ل��ي��ك��م  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل��ون 
�لفا�شلة  ب���االأخ���الق  و�أب�����د�  د�ئ��م��ا 
وب��ق��ي��م وم���ب���ادىء دول��ت��ك��م �ل��ت��ي ال 
للت�شامح  قيما  �إال  تكون  �ن  ميكن 
و�لعطاء  و�ل�������ش���الم  �خل����ري  وح����ب 
�الآخ���ر وفهمه دون  و�الن��ف��ت��اح على 
�نتماء  ع��ن  �لنظر  وبغ�س  تع�شب 
و�لديني  �جل����غ����ر�يف  �الآخ�������ر  ه�����ذ� 

و�لعرقي.
يروجو�  باأن  �ل�شفر�ء  �شموه  ووجه 
و�ن  �ل�شديقة  �ل���دول  يف  لدولتهم 
ل�شعبهم  مم��ث��ل��ني  خ����ري  ي���ك���ون���و� 
وتتابع  ت��رع��اه��م  �ل��ت��ي  وق��ي��ادت��ه��م 
ن�شاطهم وجهودهم �لتي يبذلونها 
دولتنا  م���ك���ان���ة  �إع�������الء  �ج�����ل  م����ن 
وتر�شيخ �شمعتها �لطيبة و�لرتويج 
�ملادية  و�المكانات  �شعبنا  حل�شارة 
و�مل�شاريع  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�ل���ط���اق���ات 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة �ل��ت��ي تنفذ 
ب���الدن���ا وعلى  يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

�متد�د م�شاحة �لوطن.
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  �شاحب  ودع���ا 

�حلالية  �ملرحلة  يف  �ملر�شى  �آالف 
يف جزيرة زجنبار يف �طار برنامج 
�ملر�شى  �آالف  �شنوي للو�شول �ىل 

�ملعوزين.
�لنيادي  م���رمي  �ل��دك��ت��ورة  ودع����ت 
�لوطن  وبنات  �بناء   - متطوعة   -
�ىل �حلر�س على �لعمل �لتطوعي 
�لفاعلة  و�مل�شاركة  ��شكاله  بكافة 
�لتطوعية  �الع���م���ال  يف  و�جل������ادة 
حتى تظل �المار�ت بف�شل �لقيادة 

بالعمل �لتطوعي وبتدريب �الفر�د 
و�ملتطوعني على كافة ��شكال �لعمل 
كو�در  هناك  فاأ�شبحت  �لتطوعي 
على  متخ�ش�شة  �م��ار�ت��ي��ة  وف���رق 
ويظهر  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي  �ل�شعيد 
�الن�شانية  �لر�مج  ذلك جليال يف 
و�خل��ريي��ة �الم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي تنفذ 
عالية  درج��ة  وعلى  فائقة  ب�شرعة 
من �لكفاءة يف �لعديد من �لدولة 
�المار�تيني  �ملتطوعني  مب�شاركة 

�لعامل  دول  طليعة  يف  �ل��ر���ش��ي��دة 
و�الف���������ش����ل يف جم������ال �الع����م����ال 
معاناة  م��ن  للتخفيف  �لتطوعية 
�الرتقاء  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ع��وب 
مب�شتوى �خلدمات �ملقدمة الأفر�د 
�ملجتمع. و�أ�شار �لدكتور عبد�لعزيز 
جمال - متطوع - �ن دولة �المار�ت 
م��ن �أوىل �ل����دول �ل��ت��ي جن��ح��ت يف 
تنظيم �لعمل �لتطوعي من خالل 
�ن�����ش��اء م��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات تعنى 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لدبلوما�شية  �لبعثات  روؤ���ش��اء  دب��ي 
وممثلي �لدولة يف �خلارج للوقوف 
�أمكنة  م��و�ط��ن��ي��ن��ا يف  �أح�����و�ل  ع��ل��ى 
ت��و�ج��ده��م خ��ا���ش��ة �مل��ر���ش��ى منهم 
�جلامعات  يف  و�لد�ر�شني  و�لطلبة 
�ل�شياح  وح���ت���ى  �الع����م����ال  ورج������ال 
�لعون  يد  وم��د  عليهم  لالطمئنان 
و�ل��دع��م ل��ه��م �ذ� م��ا �ح��ت��اج��و� �ىل 

ذلك �شبيال.
وق�������ال �����ش����م����وه: ع���ل���ي���ك���م �خ������و�ين 
�شفار�تكم  ب��ني  د�ئ��م��ة  ج�����ش��ور  م��د 
�ل�شقيقة  �ل������دول  يف  وم��و�ط��ن��ي��ن��ا 

لتكونو� عن�شر� رئي�شيا من عنا�شر 
�لتي  بدولتكم  و�لتعريف  �لرتويج 
�ملتعلمة  �لب�شرية  بالطاقات  تزخر 
وتت�شبث  بعيدة  وب��روؤي��ة  و�ل��ك��ف��ووؤة 
و�الن�شانية  �ل�شيا�شية  مب��ب��ادئ��ه��ا 
�ل�شمو  �ل��ث��اب��ت��ة. و����ش��اف ���ش��اح��ب 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
قائال: �نا فخور مبا حتقق ل�شعبنا 
م���ن �جن�������از�ت ���ش��ت��ى و�ل����ي����وم زرن���ا 
�لنووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب���ر�ك���ة  حم��ط��ة 
�ل�شلمية يف منطقة  �الغر��س  ذ�ت 
�الإجناز  هذ�  على  و�طلعنا  �لظفرة 
�شباب  و�لتقيت  �حل��ي��وي  �ل��وط��ن��ي 

و�أنتم  و�ج��ب��ك��م  ف��ه��ذ�  و�ل�����ش��دي��ق��ة 
ول�شتم  مت���ام���ا  و�ج��ب��ك��م  ت��ع��رف��ون 
حر�شنا  ل��ك��ن  ت��ذك��ري  �ىل  ب��ح��اج��ة 
�بناء  و�إ���ش��ع��اد  �شالمة  على  كقيادة 
و�خلارج  �ل��د�خ��ل  يف  �شعبنا  وب��ن��ات 
ول���ه���ذ� �ج�����دد �ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى هذ� 
�ملو�شوع �لوطني و�الن�شاين �ملهم .

و�ك����د ���ش��م��وه جم����دد� ع��ل��ى �ن��ن��ا يف 
تكون  �ن  ن���ري���د  �الإم����������ار�ت  دول������ة 
�ملنطقة  يف  �المثل  �لنموذج  دولتنا 
و�المكانات  �مل��ق��وم��ات  ك��ل  ول��دي��ن��ا 
ل���ن���ك���ون ك����ذل����ك و�ن�����ت�����م �خ������و�ين 
 soft power �ل��ن��اع��م��ة   �ل��ق��وة 

يف مبادر�ت ز�يد �لعطاء �الن�شانية 
ق���دم���ت من���وذج���ا يحتذى  و�ل���ت���ي 
و�لتطوع  �ل��ع��ط��اء  ب��ه يف جم���االت 
�ملوؤ�ش�شات  ق��ب��ل  م��ن  �لتخ�ش�شي 
�حلكومية و�خلا�شة حمليا وعامليا. 
و�كدت �لدكتورة خديجة �لنعيمي 
�لتي  �لنجاحات  �ن   - متطوعة   -
�بناء  ����ش���و�ع���د  ب��ف�����ش��ل  حت��ق��ق��ت 
�لوطن يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�الأ�ش�س  ل����وال  ل��ت��ت��ح��ق��ق  ك��ان��ت  م���ا 
�ل��ت��ط��وع��ي و�لتي  ل��ل��ع��م��ل  �مل��ت��ي��ن��ة 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ر�شاها 
���ش��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان �ل���ذي جن��ح يف 
بني  �لتطوعي  �لعمل  ح��ب  غ��ر���س 
�بناء �لوطن وحثهم ب�شكل م�شتمر 
�لتطوعي  �لعمل  على  ومتو��شل 
�العمال  رج�����ال  ح���ث  ج���ان���ب  �ىل 
مل�شاعدة  ب��اأم��و�ل��ه��م  �ل��ت��ط��وع  ع��ل��ى 
ذ�ته  �لنهج  على  و���ش��ار  �ملحتاجني 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  �شاحب  و�خيه  �هلل  حفظه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لقائد  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�العلى للقو�ت �مل�شلحة.

وقالت �لدكتورة �شارة عبد�حلميد 
�لتطوعي  �لعمل  �ن   - - متطوعة 
ج�������زء�  �الم������������������ار�ت  يف  �������ش�����ب�����ح 
�شمن  رئي�شيا  وع��ن�����ش��ر�  ����ش��ا���ش��ي��ا 
وبر�مج  وخ��ط��ط  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
وخمتلف  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�الهتمام  مدى  يعك�س  ما  �جلهات 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  �ل�����ذي 

للعمل �لتطوعي.
 - �لبلو�شي  �لدكتورعبد�هلل  وق��ال 
�لعطاء  ز�ي��د  مبادرة  �ن   - متطوع 
�ط���ل���ق���ت �ل���ع���دي���د م����ن �مل����ب����ادر�ت 
يف جم����ال �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي كما 
حت����ر�����س ع���ل���ى ت���ب���ن���ي م�����ب�����ادر�ت 
مبتكرة يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�أبرزها حملة �لعطاء لعالج مليون 
�لعياد�ت  خ��الل  م��ن  وم�شن  طفل 
�مليد�نية  و�مل�شت�شفيات  �ملتحركة 
و�لتي ��شتطاعت �ن ت�شل بر�شالتها 
�الن�شانية للماليني وتقدم �لعالج 
�مل���ج���اين مل���ا ي��زي��د ع���ن 5 ماليني 
طفل وم�شن و�ج��ر�ء ما يزيد عن 
يف  للفقر�ء  قلب  عملية  �آالف   10

خمتلف دول �لعامل .

ت�شغيل  ع���ل���ى  �مل���ت���درب���ني  �ل����وط����ن 
و�د�رة هذه �ملحطة و�حلمدهلل �ثلج 
�ل�شابة  �لوطنية  بالكفاء�ت  �شدري 
و�لتدريب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف  و�جل�������ادة 
�لعلماء  م�����ش��اف  �ىل  و�ل���و����ش���ول 

و�خلر�ء �لعامليني.
���ش��م��و �ل�شيخ  ب�����اأد�ء  ���ش��م��وه  و�����ش���اد 
نهيان  �آل  ز�ي���������د  ب������ن  ع������ب������د�هلل 
وم�����ش��اع��دي��ه وع��ل��ى ر�أ���ش��ه��م معايل 
ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
ل��ل�����ش��وؤون �خلارجية  �ل��دول��ة  وزي���ر 
�الإيجابية  بالطاقة  �شموه  منوها 
ي��خ��ت��زن��ه��ا عبد�هلل  �ل���ت���ي  �ل��ع��ال��ي��ة 
ب����ن ز�ي������د وح���ر����ش���ه �الأك����ي����د على 
)�خلارجية  ور���ش��ال��ة  دورة  تفعيل 
و�ل���ت���ع���اون �ل�������دويل( �ل���ت���ي ع���ززت 
�ملحافل  يف  �ل���ع���زي���زة  دول��ت��ن��ا  دور 
و�الو����ش���اط �ل��دول��ي��ة وب��ات��ت دولة 
و�لتطور�ت  �الح������د�ث  يف  م���وؤث���رة 
�القليمية و�لدولية ل�شالح �ل�شالم 

و�ال�شتقر�ر و�لتنمية يف �لعامل.
و�أث���ن���ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ف��ك��رة تنظيم 
�ل�شيخ  �شمو  ي��رع��اه  �ل���ذي  �مللتقى 
لل�شفر�ء وممثلي  ز�يد  بن  عبد�هلل 
�ل��دول��ة يف �خل���ارج ك��ي يظلو� على 
�إط�������الع د�ئ������م ع���ل���ى م����ا ي���ج���ري يف 
�قت�شادية  �جن�����از�ت  م��ن  دل��وت��ه��م 
وعمر�نية  و�ج��ت��م��اع��ي��ة  وت��ن��م��وي��ة 
وغ���ريه���ا م���وؤك���د� ���ش��م��وه ع��ل��ى �نه 

يظل  �ن  مب����ك����ان  �اله����م����ي����ة  م�����ن 
�جلهات  مع  تو��شل  على  �ل�شفر�ء 
�لدولة  يف  �ملخت�شني  و�مل�����ش��وؤول��ني 
ل��ل��ت�����ش��اور و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ف��ي��م��ا يخ�س 
و��شتقطاب  ل���ب���الدن���ا  �ل�����رتوي�����ج 
و�مل�شتثمرين  �ال�شدقاء  من  �ملزيد 
و�ل�����ش��ي��اح و�مل��ث��ق��ف��ني وغ��ريه��م من 
�لدولية  و�لفاعليات  �لقر�ر  �شناع 

يف خمتلف دول �لعامل.
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  �شعيد  ب��ن 
�الأعلى  �ل��رئ��ي�����س  ل���ل���ط���ري�ن  دب����ي 
و�شمو  �الإم����ار�ت  ط���ري�ن  ملجموعة 
ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
�آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن 
ومعايل  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد 
ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
ل��ل�����ش��وؤون �خلارجية  �ل��دول��ة  وزي���ر 
وم����ع����ايل �ل����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
دولة  وزي���ر  �جل��اب��ر  �شلطان  �أح��م��د 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  ومعايل 
م��دي��ر ع���ام دي����و�ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
عبد�هلل  حممد  و�شعادة  دبي  حاكم 
�خلارجية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ري�����ش��ي 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام 
�الإد�ر�ت  يف دبي وعدد من مديري 
�خلارجية  وز�رة  م��وظ��ف��ي  وك���ب���ار 

و�لتعاون �لدويل .

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سعد ال�سكان �سمن "ملتقى العائلة" يف حديقة بني يا�ص العامة
•• اأبوظبي –الفجر: 

يا�س  بني  حديقة  يف  منوعة  ترفيهية  فعالية  �أبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
�لعامة بالتعاون مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني حتت عنو�ن : "ملتقى �لعائلة"، 
��شتهدفت من ور�ئها �إ�شعاد �ل�شكان و�إتاحة وقت ترفيهي ممتع �أمامهم ، وتعزيز 

�لرو�بط �ملجتمعية .
على  و�لنقل  �لبلدية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  حل��ر���س  �نعكا�شا  �لفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
تر�شيخ  نحو  �شعيها  تاأكيد  ذ�ته  وبالوقت  لل�شكان،  �لرتفيهية  �خليار�ت  �إتاحة 
و�لتعاون  �لتفاعل  وحتقيق   ، �ل�شليمة  و�ل�شلوكيات  �ل�شحية  �ملجتمعية  �لقيم 
و�ل�شر�كة بني �لبلدية ومكونات �ملجتمع  من خالل �مللتقيات �ملجتمعية كن�شاط 

�إيجابي وعادة فعالة وهادفة .
�أ�شبح  �إليهم  �لبهجة  و�إدخ��ال  �لنا�س  �إ�شعاد  �أن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أك��دت 
�أولوية يف بر�مج �لبلدية على �شعيد �الأن�شطة و�لر�مج �الجتماعية ، م�شرية 
�أن هذ� �لتوجه يعر عن �لتز�م �لبلدية جتاه �ملجتمع من حيث توفري �لبيئة 
�لر�مج  ه��ذه  خ��الل  من  �ملجتمع  مع  �لتو��شل  وتعزيز   ، و�ل�شليمة  �ل�شحية 

�لرتفيهية و�لتوعوية �لتفاعلية .
و�أ�شارت �لبلدية �أن ملتقى �لعائلة ميثل منطا �جتماعيا �إيجابيا يعك�س عاد�ت 

ملتقى  ميثل  كما  �الجتماعية،  �لعالقات  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �الإم����ار�ت  �أه��ل 
�لعائلة من�شة منا�شبة لبناء ج�شور �لتو��شل بني �لنا�س و��شتثمار هذ� �الأمر 
لن�شر �لر�شائل �لتوعوية �لهادفة �إىل �إ�شر�ك �ملجتمع يف تر�شيخ �لقيم �ل�شليمة 
من حيث حماية �لبيئة و�شون �حلد�ئق و�ملر�فق �لعامة ، و�مل�شاهمة �الإيجابية 

يف حماية منظومة �خلدمات �لعامة .
و�أو�شحت �لبلدية �أن �مللتقى ��شتمر يف ��شتقبال �شكان بني يا�س و�لوثبة و�ملناطق 

�ملحيطة به على مد�ر ثالثة �أيام و�شهد ح�شور� مكثفا الأفر�د �ملجتمع.   
وت�شمن ملتقى �لعائلة �لعديد من �لفقر�ت �ملرحة و�ملبهجة ، مثل ، عرو�س 
فقر�ت   ، �ل�شعبية  و�الأك��الت  �ل�شوق   ، �لطبية  ،�لفحو�شات  �لبولي�شية  �لكالب 
و�ل�شخ�شيات  �لتعليمية،  �لور�س   ، �ليدوية  �الأعمال  ور�س   ، �مل�شوقة  �لدبدوب 
�لكرتونية و�مل�شابقات، وركن �حلناء. وحزمة من �لفقر�ت �لتي �أدخلت �ل�شعادة 

و�ملرح على جميع ح�شور �مللتقى. 
�أهايل بني يا�س و�لوثبة و�ملناطق �ملجاورة عن �شكرهم لبلدية مدينة  و�أعرب 
هذه  خ��الل  م��ن  �الجتماعي  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل�شر�كة  تعزيز  يف  ودوره���ا  �أب��وظ��ب��ي 
�لفعاليات و�لر�مج و�مللتقيات ، وحر�شها على تطوير �ملر�فق �لعامة و�حلد�ئق 
و�ملنتزهات مبا يتنا�شب مع تطلعات �ملجتمع ومثمنني �لدور �لذي تلعبه �لبلدية 

يف �إ�شعادهم .
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العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�جلبل  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�البي�س للخياطة و�القم�شة - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1053862-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الو�ئل 

�لعاملية للتخلي�س �جلمركي
رخ�شة رقم:CN 2153805 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فالك  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

طيب للعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 1917996 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أومريو�س ون �ملعمارية 

�ل�شرق �الو�شط ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1151502  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �بر�هيم عبد�هلل خلفان حممد �لفز�رى %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد خمي�س �شعيد �لرحومى �ملهريي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ح�شن  �لتنمية �القت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

�ل�شليل للمقاوالت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1372681 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/رويال  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بر�شتيج در�ي كلني - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1183351-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �ل�ش�����ادة/�شيمو�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1390312  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عادل �شيف عامر ح�شن �جلابري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة علي م�شعود �لها�شمي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

منجرة بورما - 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 2017/03/23 بحل وت�شفية 

منجرة بورما - ذ م م
�إىل مكتب  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  فعلى من لديه 

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

ب  47818 �بوظبي  �شارع �ل�شالم بناية �ملن�شور تاور �لطابق 

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

خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

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

نوح للنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1120188 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل علي �شيف علي �ملزيني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد �شامل ها�شل �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
الين  �ل�ش�����ادة/�المار�ت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتاأجري �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1004928 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد �شعيد ر��شد �شعيد �لنيادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ر��شد �شعيد علي �لنيادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �المار�ت 

الين للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة وفروعها
رخ�شة رقم:CN 1131551 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد �شعيد ر��شد �شعيد �لنيادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ر��شد �شعيد علي �لنيادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

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

بري�شتيج �التوماتيكية
رخ�شة رقم:CN 1555486 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يا�شر علي �شلطان �شامل �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مز�حم علي �شلطان �شامل �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
 515 �ل�ش�����ادة/مغ�شلة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�التوماتيكية
رخ�شة رقم:CN 1127694 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يا�شر علي �شلطان �شامل �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مز�حم علي �شلطان �شامل �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
لزينة  �ل�ش�����ادة/515  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1127660 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يا�شر علي �شلطان �شامل �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مز�حم علي �شلطان �شامل �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �إليتا 

رخ�شة رقم:CN 1665064 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد حم�شن نا�شر عبيد �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان حممد علي بن حجر �ل�شحي
باحلطم  حممد  بناية:�شعيد  �لعني  �شناعية  �لعني  موقع/من  تغري 
�ل�شيخ ذياب بن ز�يد  �لعامري - �ىل �بوظبي م�شفح م 45 بناية/�شمو 

بن �شلطان �ل نهيان و�خرون
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11991 بتاريخ 2017/4/10

اإعــــــــــالن
ريحانة  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لقوع  رخ�شة رقم:CN 1122141 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حمد �شامل �حلروت �جلنيبي 

من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شعيد حمد �شامل �حلروت �جلنيبي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ب�شري مونديكات

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي يد�سن ال�ستديوهات اجلديدة لتلفزيون الفجرية

•• الفجرية -وام: 

�أك���د �شمو �ل�شيخ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
عهد �لفجرية دور �الإعالم �لوطني ك�شريك �أ�شا�شي يف عملية 
�لبناء يف �لدولة ويف ن�شر �الأفكار �لبناءة و�ملحفزة على �لتميز 
�لفجرية  �شمو ويل عهد  تد�شني  ذل��ك خ��الل  ج��اء  و�الإب����د�ع. 
�م�����س ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ر����ش��د ب��ن ح��م��د ب��ن حممد 
�ل�شرقي رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�الإعالم �ال�شتوديوهات 

�جلديدة لتلفزيون �لفجرية.
وقال �شمو ويل عهد �لفجرية �ن �لقيادة �حلكيمة للدولة تتطلع 
الإعالم وطني ر�ئد يرتقي �إىل م�شتوى �الإجناز�ت و�لتحديات 

وي�شارك بفعالية يف عر�س ودعم �لق�شايا �لتي تتبناها �لدولة 
�ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دع��م  م��وؤك��د� 
يف  �الإعالمية  للنه�شة  �لفجرية  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�ملحلي  �العالمي  �ملنتج  على  �لد�ئم  �شموه  وحر�س  �لفجرية 

وت�شجيع �ل�شباب على �لعطاء.
وعقب �الفتتاح جتول �شمو ويل �لعهد ير�فقه �ل�شيخ �لدكتور 
و�طلع  �جل��دي��دة..  �ال�شتديوهات  يف  �ل�شرقي  حمد  بن  ر��شد 

على �حدث �لو�شائل �لتقنية �مل�شتخدمة.
مدير  �لكعبي  ح��م��د�ن  م��ن  مف�شل  ���ش��رح  �ىل  �شموه  و��شتمع 
هيئة �لفجرية للثقافة و�الإعالم حول �لتطور�ت �لتي �حدثتها 
�لهيئة الإعادة تاأهيل وت�شغيل تلفزيون �لفجرية و�خلطو�ت �لتي 

�تخذتها يف ذلك بتوجيهات ومتابعة من �ل�شيخ �لدكتور ر��شد 
بن حمد �ل�شرقي رئي�س هيئة �لفجرية للثقافة و�العالم.

و�ختتم �شمو ويل عهد �لفجرية زيارته بجولة يف ��شتديوهات 
وم��ك��ات��ب �ذ�ع�����ة �ل��ف��ج��رية و�ل��ت��ق��ى ب��ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا م�شيد� 
�جهزتها وخارطتها  �الذ�ع��ة يف  �شهدتها  �لتي  بالنه�شة  �شموه 
�مارة  �لذي ت�شهده  �لنه�شة و�لتطور  �لتي تعك�س  �لر�جمية 
�لفجرية.. كما �طلع �شموه على �شري �الأعمال يف مدينة �البد�ع 

�ملنطقة �العالمية �حلرة .
ح�����ش��ر ح��ف��ل �ل��ت��د���ش��ني ���ش��ع��ادة ���ش��امل �ل��زح��م��ي م��دي��ر مكتب 
�مل�شوؤولني يف قطاع �الع��الم يف  �لفجرية وع��دد من  ويل عهد 

�المارة.

مراكز اإيواء الن�ساء والأطفال �سحايا الجتار بالب�سر ت�ستقبل اأكرث من 263 �سحية منذ اإن�سائها
•• اأبوظبي -وام:

تويل دولة �المار�ت �هتماما بالغا لرت�شيخ مبادئ حقوق �الإن�شان و�ملحافظة 
 2008 و�الط��ف��ال  �لن�شاء  �إي���و�ء  م��ر�ك��ز  تاأ�شي�س  ج��اء  حيث  كر�مته  على 
ب�شمة ر�ئدة يف تاأكيد �هتمام �لدولة مبلف حقوق �الإن�شان من �أجل تعزيز 
�جلو�نب �لقانونية و�لت�شريعية وتنظيم وتن�شيق ومتابعة جهود �لدولة يف 

مكافحة جر�ئم �الجتار بالب�شر .
و�أكدت �شارة �شهيل �ملدير �لتنفيذي ملر�كز �إيو�ء �لن�شاء و�الأطفال �شحايا 
�الجتار بالب�شر - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �المار�ت و�م - �أن عدد �ل�شحايا 
�حلايل  �لعام  �إىل   2009 �لعام  من  �ملركز  ��شتقبلهن  �لالتي  �لن�شاء  من 
263 �شحية مت حتويلهن عن طريق قنو�ت حمددة  و�شل �ىل �كر من 
�الجتماعية  و�ملر�كز  بالدولة  �الأمنية  �جلهات  �لقانون  �إنفاذ  جهات  وهي 
ودور �لعبادة و�ل�شفار�ت و�مل�شت�شفيات وعن طريق �خلط �ل�شاخن ��شافة �ىل 
ح�شابات �لتو��شل �الجتماعي �خلا�شة باملر�كز ..م�شرية �ىل �ن �ل�شحايا 
ميثلن خمتلف �جلن�شيات تر�وحت مدة بقائهن باملر�كز بني �ل�شهر و�ل�شتة 
�أ�شهر بناء على عو�مل عدة من �أهمها �رتباطهن بالق�شايا �الأمنية �ملتعلقة 

مب�شريهن وكذلك تي�شري �شبل �ملغادرة و�لعودة �إىل بلد�نهن .
متاأثرة بجرمية  دول��ة  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  تعد  �شهيل  وقالت 
�الجت����ار ب��ال��ب�����ش��ر ول��ي�����ش��ت م�����ش��درة ل��ه��ا وت��ق��وم ب��ج��ه��ود ك��ب��رية م��ن �جل 
 2006 51 ع��ام  مكافحتها م��ن خ��الل ����ش��د�ر �ل��ق��ان��ون �الحت����ادي رق��م 
ب�شاأن مكافحة �الجتار بالب�شر �لذي يعد �الأول من نوعه عربيا �ىل جانب 
�لقانون �الحتادي رقم 1 ل�شنة 2015 �لذي �أ�شدره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ويق�شي بتعديل بع�س 

�حكام �لقانون �الول.
كل  بالب�شر  �الجت��ار  جرمية  مرتكبا  يعد  �أن��ه  على  �ملعدل  �لقانون  وين�س 
��ش��تقطب  و  �لوعد بهما  �أو  �ل�شر�ء  �أو  للبيع  �أو عر�شهم  �أ�شخا�شا  باع  من 
�أو  �آو�ه��م  �أو  رحله��م  �أو  نقله��م  �أو  جنده��م  �أو  ��ش��تخدمهم  �أو  �أ�ش��خا�شا 
حدوده��ا  ع��ر  �أم  �لب��الد  د�خ��ل  �ش��و�ء  ��ش��تلمهم  �أو  �ش��لمهم  �أو  ��ش��تقبلهم 
م��ن  ذل��ك  غ�ي�ر  �أو  با�ش��تعمالها  �أو  بالق��وة  �لتهدي��د  بو��ش��طة  �لوطني��ة 

��ش��تعمال  �إ�ش��اءة  �أو  �خل��د�ع  �أو  �الحتي��ال  �أو  �الختط��اف  �أو  �لق��ش�ر  �أ�ش��كال 
وذل��ك  �ل�شع��ف  حال��ة  ��ش��تغالل  �إ�ش��اءة  �أو  �لنف��وذ  ��ش��تغالل  �أو  �ل�ش��لطة 
بغ��ر�س �ال�ش��تغالل و�أعط��ى �أو تلق��ى مبال��غ مالي��ة �أو مز�ي��ا لني��ل مو�فق��ة 

�ش��خ�س ل�ه �ش��يطرة ع�لى �ش��خ�س �آخ��ر لغ��ر�س ��ش��تغالل �الأخ�ي�ر .
�أو  ترحيل��ه  �أو  نقل��ه  �أو  طف��ل  ��ش��تخد�م  بالب���شر  �جت��ار�  يعت��ر  و��شافت 
�إي��و�ءه �أو ��ش��تقباله بغ��ر�س �ال�ش��تغالل كذلك بيع طفل �أو عر�شه للبيع �أو 
�ل�شر�ء وي�ش��مل �ال�ش��تغالل يف حك��م ه��ذه �مل��ادة جمي��ع �أ�ش��كال �ال�ش��تغالل 
�جلن���شي �أو ��ش��تغالل دع��ارة �لغ�ي�ر �أو �ل�ش��خرة �أو ن��زع �الأع�ش��اء �أو �خلدم��ة 
ق���شر� �ال�ش��رتقاق �أو �لت�ش��ول �أو �ملمار�ش��ات �ل�ش��بيهة بال��رق �أو �ال�ش��تعباد .

باأن  �أف��ادت   .. �ملركز  �ىل  قدومهم  عند  لل�شحايا  �لنف�شية  �لو�شعية  وعن 
�لتي  �لظروف  نتيجة  �شيئ  نف�شي  و�شع  للمر�كز وهم يف  ياأتون  �ل�شحايا 
مرو� بها ومن هنا يبد�أ عمل �ملر�كز من خالل خطط تو�شع الإعادة �لتاأهيل 

بغر�س �إعادة �لثقة يف نفو�س �ل�شحايا و�إعادة �لتو�زن لهم.
�الإم���ار�ت تعد دول��ة مق�شد لتلك �جلرمية ولي�شت دول��ة من�شاأ  �ن  وقالت 
فال  �لر�شمية  �جلهات  من  �ملقدمة  و�الع���د�د  �الإح�شائيات  �إىل  وبالنظر 
م�شكلة يجب  ولكنها  �إىل ظاهرة  �الإم���ار�ت  دول��ة  ه��ذه �جلرمية يف  ترقى 
�لت�شدي لها بحزم و�شدة ووعي خا�شة و�أن �الجتار بالب�شر جرمية عابرة 
للحدود تت�شعب بني دول عديدة ويقع فري�شتها �شحايا من بلد�ن عديدة 
ك��و�رث طبيعية ..م�شرية �ىل �ن  �و  �أغلبهم يكونو� �شحايا فقر �و حروب 

�المار�ت دولة جتني نتائج ت�شدير هذه �جلرمية وتبعاتها .
..�أو�شحت  �جلمهور  قبل  من  معه  �لتجاوب  وم��دى  �ل�شاخن  �خلط  وعن 
�خلط  �شهيل  �شارة  بالب�شر  �الإجت��ار  �شحايا  �إي��و�ء  ملر�كز  �لتنفيذي  �ملدير 
�إن�شاوؤه للو�شول  SAVE 800 -8002783 مت  �ل�شاخن للدولة هو 
ورود  و  للتوعية  وو�شيلة  بالب�شر  �الجت���ار  �شحايا  م��ن  �ك��ر  �شريحة  �إىل 
�إمار�ت  جميع  ويخدم  �شو�ء  حد  على  و�ل�شحايا  �ملتاجرين  عن  معلومات 

�لدولة.
�أن �ملكاملات �لتي تتلقاها �ملر�كز على �خلط �ل�شاخن  و�أ�شارت �شعادتها �ىل 
من  �الت�شاالت  �أن��و�ع  تتعدد  ولكن  �ت�شال   500 على  تزيد  فهي  تختلف 
لطلب  �أنف�شهم  �شحايا  من  و�ت�شاالت  بالب�شر  �جت��ار  ق�شايا  عن  بالغات 

�مل�شاعدة و�شحايا �عتد�ء و�شحايا عنف �أ�شري ��شافة �ىل ��شتف�شار�ت عامة 
وطلبات تطوع وكذلك تقدمي ترعات للمر�كز.

�لدولة  يف  بالب�شر  �الجت��ار  �شحايا  جتمع  �لتي  �لعامة  �ل��ظ��روف  عن  �أم��ا 
�أنها ظ��روف عامة يف �غلب �ل��دول ولي�س حكر� على دولة  �أك��دت �شهيل   ..
جن�شية  نف�س  من  �أن��ا���س  قبل  من  كاذبة  بوعود  تبد�أ  �أنها  حيث  �الإم���ار�ت 
بالعمل يف  به  يثقون  �شخ�س  �أو  �أو �شديق  ج��ار�  يكون  ما  وع��ادة  �ل�شحية 
دولة �المار�ت �لتي ت�شتهر باأنها دولة غنية ومتقدمة وتقدم �أجور� عالية 
لها من  ��شل  ال  �لوعود  ب��اأن جميع هذه  يكت�شفن  �ل�شحايا  و�شول  وعند 
�ل�شحة ويتم �أخذ جميع �أور�قهن �لثبوتية وجو�ز�ت �شفرهن لتبد�أ معهم 

رحلة �ال�شتغالل و�ملعاناة على يد �ملتاجرين بالب�شر.
�أن  وعن بر�مج �عادة �لتاأهيل �لتي توفرها �ملر�كز ..�أو�شحت �شارة �شهيل 
با�شتقبال  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملكلفة  �لر�شمية  �جلهة  تعد  �الإي���و�ء  مر�كز 
�ملعنية  �جلهات  �جلن�شي من  و�ال�شتغالل  بالب�شر  �الإجت��ار  �شحايا  ح��االت 
مبا يف ذلك �إد�ر�ت �ل�شرطة و�لنيابة �لعامة حيث توفر لهم �الإغاثة �الأولية 
�لذين  �الأ�شخا�س  بفرز  �لثانية  �ملرحلة  ت��اأت��ي  ث��م  �الآم���ن  و�مل���الذ  و�ل��دع��م 
متت �إحالتهم بالتعاون مع جهات �نفاذ �لقانون للتاأكد من كونهم �شحايا 
ثم  �ل�شرعيني  غري  مهاجرين  �أو  تهريب  �شحايا  ولي�شو�  بالب�شر  �جت��ار 
لل�شحايا مبجرد  و�لنف�شية  �لطبية  �لرعاية  بتوفري  �الي��و�ء  تقوم مر�كز 
و�شولهم �ىل مركز �يو�ء عالوة على �لدعم �لقانوين مع مر�عاة �حرت�م 
حقوقهم �الأ�شا�شية . وقالت �ن مر�كز �اليو�ء تقوم �أي�شا بتوعية �ل�شحايا 
�الأهد�ف  �حدى  بالب�شر وهي  �لوقائية لالإجتار  �ملكافحة  تعزيز  �أجل  من 
�الأ�شا�شية للمر�كز وتتم من خالل �لتعاون مع �ل�شركاء و�ملعنيني ..م�شرية 
ن�شر  تركز على  مبادر�ت  �لهدف عدة  لتحقيق هذ�  �عتمدت  �ي��و�ء  �ن  �ىل 
�لوعي من بينها �قامة �لر�مج و�الأن�شطة �لتوعوية و�مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت 
و�لندو�ت وور�س �لعمل �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية و�ملعار�س �لتي بدورها 
ت�شهم يف ن�شر �لوعي وتقام �شنويا مثل �ملعر�س �لوطني للتوعية �ملجتمعية 
و�خلدمات �الإن�شانية ومعر�س تعابري �شامتة �لذي يقدم لوحات و�أعمال 
�جل  م��ن  ت��وع��وي��ة  كتيبات  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�شال  �ل�شحايا  �شنع  م��ن  فنية 

حمايتهم ومنع وقوعهم يف �شر�ك �ملتاجرين مرة �أخرى.

و�أو�شحت �شهيل �ن �إعادة �لتاأهيل تتفاوت ب�شكل كبري من حالة �ىل �أخرى 
�لتعليمية  و�الأن�شطة  �لر�مج  لل�شحايا جمموعة من  �ملر�كز  توفر  حيث 
�حلا�شوب  ومهار�ت  و�لتطريز  �خلياطة  مثل  �ملهني  و�لتدريب  و�حلرفية 
و�لفنون و�لتي ت�شاهم يف جتديد �لثقة بالنف�س وتك�شبهم مهار�ت جديدة 
ب�شكل  حياتهم  ومتابعة  عمل  على  �ل��ع��ث��ور  يف  فر�شهم  وحت�شن  تعينهم 
خدمات  لتقدمي  جهات  ع��دة  مع  تتعاون  �مل��ر�ك��ز  �ن  �ىل  ..م�شرية  طبيعي 
عليها  ت�شهل  �شهادة  �ل�شحية  تكت�شب  حيث  �لفنادق  مثل  �ملهني  �لتدريب 
فر�شة �حل�شول على عمل �شو�ء د�خل �لدولة �أو يف بلدها �الم �ىل جانب 
2012 و�لتي عملت  �أبوظبي للثقافة و�لفنون منذ  �لتعاون مع موؤ�ش�شة 
تنفيذ  من  فنية  �عماال  يقدم  �ل��ذي  �شامتة  تعابري  معر�س  تقدمي  على 
�ل�شحايا . و�أكدت �شهيل �ن �ملر�كز تقدم كذلك لل�شحايا دعما ماديا حني 
مغادرتهن ليكون مبثابة بد�ية جديدة لهن ..م�شرية �ىل �ن �لدعم �ملادي 
ويختلف  �مل�شوؤولة  �الجتماعية  �الخ�شائية  بها  تقوم  در����ش��ة  على  يعتمد 
�ملبلغ �ملقدم لل�شحايا باختالف �أو�شاعهن �الجتماعية �شو�ء كانت متزوجة 
�أو عازبة �أو �أرملة �أو مطلقة و�أي�شا �حلالة �ملادية وعدد �الأبناء كما تدعم 
�ملر�كز �حلاالت �لتي تكون بحاجة �إىل دعم يف حاالت �ملر�س باالإ�شافة �إىل 
�لدعم �لذي يقدمه �شندوق دعم �ل�شحايا �لتابع للجنة �لوطنية ملكافحة 

�الجتار بالب�شر لل�شحايا .
بالب�شر  �الجت���ار  �شحايا  و�الأط��ف��ال  �لن�شاء  �إي���و�ء  م��ر�ك��ز  �ن�شاء  �ن  يذكر 
و�ال�شتغالل �جلن�شي جاء بقر�ر من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �الأحمر كما حتظى 
�الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وم�شاندة  بدعم  �ملر�كز 
�ملجل�س  رئي�شة  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�الأعلى لالأمومة و�لطفولة منذ �أن كانت فكرة حتى �أ�شبحت و�قعا معا�شا 

وماأوى ل�شحايا هذه �جلر�ئم �لو�فدة على �لدولة.
وكانت �شموها قد ترعت بقطعة �أر�س يف �أبوظبي يقام عليها �ملركز وتكفلت 
�الجتار  �شحايا  و�الأط���ف���ال  للن�شاء  �آم��ن��ا  م���الذ�  ليكون  وجت��ه��ي��زه  ببنائه 
بالب�شر �إ�شافة �ىل ترعها مببلغ 1.5 مليون درهم يف عام 2011 مل�شاعدة 

�ل�شحايا ومد يد �لعون لهم ال�شتعادة حياتهم �لطبيعية من جديد.

اأحمد بن حممد يد�سن من�سة الختيار والتوظيف الذكي يف �سرطة دبي
•• دبي -وام:

د����ش���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح����م����د بن 
�آل مكتوم رئي�س  حممد بن ر��شد 
م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�الختيار  من�شة  للمعرفة  مكتوم 
�لعامة  �لذكي للقيادة  و�لتوظيف 
وذل����ك يف معر�س  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
2017 �ملقام  �الإمار�ت للوظائف 

يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
ح�شر �لتد�شني �شعادة �للو�ء عبد 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل����ري  خ��ل��ي��ف��ة  �هلل 
�لدكتور  و�ل����ل����و�ء  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
ف��ه��د م�شاعد  ب���ن  �أح���م���د  حم��م��د 
�الأكادميية  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد 
و�ل��ت��دري��ب و�ل���ل���و�ء حم��م��د �شعد 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �ل�����ش��ري��ف م�����ش��اع��د 
�أحمد  و�ل��ع��م��ي��د  �الإد�رة  ل�����ش��وؤون 
رفيع مدير �الإد�رة �لعامة للمو�رد 
�لب�شرية وعدد من �شباط �شرطة 

دبي.

�خلدمة  �أد�ء  �أن����ه����و�  مل���ن  �أي�������ش���ا 
�إ�شافة  و�الح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
لذوي  وظائف  خ�ش�شت  �أنها  �إىل 
ب���دور هذه  �إمي��ان��ا منها  �الإع���اق���ة 
ملبادرة  ودع��م��ا  �ملجتمع  يف  �ل��ف��ئ��ة 
�لتي  ل��ل��ج��م��ي��ع  جم��ت��م��ع��ي م���ك���ان 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أطلقها 
ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
حتويل  �إىل  و�ل���ه���ادف���ة  ل���الإم���ارة 
�إىل مدينة  ب��ال��ك��ام��ل  دب���ي  �إم�����ارة 
ل����ذوي �الإع���اق���ة بحلول  ���ش��دي��ق��ة 

عام 2020.
وح����ول �إج������ر�ء�ت �ل��ت��وظ��ي��ف �أكد 
 6 تتمثل يف  �أن��ه��ا  رف��ي��ع  �ل��ع��م��ي��د 
خاللها  ي���ق���وم  �الأوىل  خ���ط���و�ت 
�لوظيفة  على  للح�شول  �ملتقدم 
�ملطلوبة  �لبيانات  كافة  بت�شجيل 
من قيا�س للطول و�لوزن ويف حال 
مطابقة �ملو��شفات �شت�شله ر�شالة 
ال�شتكمال  للدخول  توؤهله  ن�شية 

�الإمار�ت للتوظيف منذ �نطالقه 
�لكفاء�ت  ��شتقطاب  بهدف  وذلك 
�ملو�طنة لتقدمي خدمات �شرطية 
�ملجتمع  �إىل  ع���ال  م�����ش��ت��وى  ذ�ت 
ولرتتقي مع ما و�شلت �إليه �إمارة 

دبي من تطور ومتيز عاملي.
�أن �شرطة دبي حتر�س من  و�أك��د 
خالل من�شة �الختيار و�لتوظيف 
�لذكي على ت�شهيل عملية �لتعيني 
توجهات  ي��و�ك��ب  مب��ا  للمو�طنني 
حكومة دبي يف ��شتقطاب �لقدر�ت 
�ل�شرطي  �لعمل  وتعزيز  �ملو�طنة 
قادرة  وط��ن��ي��ة  ب��ك��و�در  �مل�شتقبلي 
�مل�شتقبل وحتقيق  على ��شت�شر�ف 
ت��ط��ل��ع��ات �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة يف 
للنا�س  و�الأم�������ان  �الأم������ن  ت��ع��زي��ز 

و�إ�شعاد �ملجتمع.
�أحمد  �ل��ع��م��ي��د  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  رفيع 
بينها  146 وظ��ي��ف��ة  وف���رت  دب���ي 
و�الأفر�د  �ل�شف  ل�شباط   120

و�أط����ل����ع ����ش���م���وه ع���ل���ى �إج��������ر�ء�ت 
�ل��ت��ي توفرها  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ت��وظ��ي��ف 
يف  للر�غبني  دب��ي  �شرطة  من�شة 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��وظ��ائ��ف وعلى 
�ل���ري���ب���ورت �ل���ذك���ي �ل����ذي يجري 
�لطلبات  م��ق��دم��ي  م��ع  �مل��ق��اب��الت 
دبي  �شرطة  عليه  �أطلقت  و�ل���ذي 
و��شتمع  �ل���ف���رح���ان  ���ش��ع��ي��د  �����ش���م 
���ش��م��وه �إىل ���ش��رح ح���ول �ج����ر�ء�ت 
�أحمد  �ل��ع��م��ي��د  م����ن  �ل���ت���وظ���ي���ف 

رفيع.
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  و�أع��ل��ن��ت 
وظيفة   146 ت���وف���ري  ع���ن  دب����ي 
�ل�شهد�ء  الأبناء  �الأولوية  معطية 
�أن��ه��و� �خلدمة  ومل��ن  �لتوظيف  يف 
�لوطنية و�الحتياطية �إ�شافة �إىل 
تخ�شي�س 6 وظائف تتنا�شب مع 

ذوي �الحتياجات �خلا�شة.
وق������ال ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء ع���ب���د �هلل 
دبي  ����ش���رط���ة  �إن  �مل������ري  خ��ل��ي��ف��ة 
معر�س  يف  �مل�شاركة  على  حتر�س 

و20 وظيفة تخ�ش�شية ل�شباط 
يف تخ�ش�شات دقيقة مهمة للعمل 
�ال�شطناعي  ك��ال��ذك��اء  �ل�����ش��رط��ي 
و�حل���و����ش���ب���ة �حل���ي���وي���ة و�الأدل�������ة 
�إ�شافة �إىل  �جلنائية �لتخ�ش�شية 

�الإعاقة. لذوي  وظائف   6
ولفت �لعميد رفيع �إىل �أن �لقيادة 
وبتوجيهات  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
م���ن ���ش��ع��ادة �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام قررت 
�أقدمية يف �لرتبة �لع�شكرية  منح 
مدتها �شنة و�حدة ملن يتم قبولهم 
م��ن �أب��ن��اء �ل�����ش��ه��د�ء ت��ك��رمي��ا لهم 
وت���ق���دي���ر� الإ���ش��ه��ام��ات ذوي���ه���م يف 
�إ�شافة  �شاأنه  �لوطن ورفع  خدمة 
�أبناء  �شتمنح  دب��ي  �شرطة  �أن  �إىل 
�ل�شهد�ء بطاقة �إ�شعاد وهي بطاقة 
خ�شومات خا�شة مبوظفي �شرطة 
جماالت  يف  منها  ي�شتفيدون  دبي 

�شحية وتعليمية وخدمية.
و�أ�شار �لعميد رفيع �إىل �أن �شرطة 
�ل��ع��ام �الأولوية  �أت��اح��ت ه��ذ�  دب��ي 

عن  ب��االإج��اب��ة  للوظيفة  �مل��ت��ق��دم 
و�ملدرو�شة  �مل��ع��دة  �الأ�شئلة  بع�س 

بعناية من قبل خمت�شني.
�لعميد  فاأكد  �لر�بعة  �ملرحلة  �أما 
مقابلة  يف  ت��ت��م��ث��ل  �أن����ه����ا  رف���ي���ع 
�ل��ف��رح��ان حيث  �شعيد  �ل��ري��ب��ورت 
بالوقوف  للوظيفة  �ملتقدم  يقوم 
�أم������ام �ل���ري���ب���ورت و�الج����اب����ة عن 

�ملرحلة  ف��ي��م��ا  �الإج��������ر�ء�ت  ب��اق��ي 
�لثانية تتمثل يف ��شتخر�ج �شهادة 
ح�شن �ل�شري و�ل�شلوك با�شتخد�م 
�ملرحلة  فيما  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لهوية 
�الختبار�ت  يف  فتتمثل  �ل��ث��ال��ث��ة 
�ملالحظة  ب��ق��وة  �ملتعلقة  �ل��ذك��ي��ة 
�لعامة  �مل��ع��ل��وم��ات  و�ل��ت��م��ك��ن م��ن 
وقيا�س درجة �لذكاء حيث �شيقوم 

ب��ع�����س �الأ����ش���ئ���ل���ة وع���ن���د جت����اوزه 
لهذه �ملرحلة �شينتقل �إىل �ملرحلة 
�لك�شف  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �خل���ام�������ش���ة 
�ل�شاد�شة  �خل��ط��وة  فيما  �ل��ط��ب��ي 
�شيقوم  تتمثل يف �ال�شتبيان حيث 
معلومات  �أي���ة  با�شتكمال  �ملتقدم 
تعبئة  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  م���ط���ل���وب���ة 

�ال�شتبيان �خلا�س.

الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي حتبط حماولة 
تهريب اأموال عرب مركز جمرك الغويفات احلدودي

•• دبي-الفجر:

ع��ب��د �هلل خليفة  �ل���ل���و�ء  ���ش��ع��ادة  ث��م��ن 
دب��ي، دعم  �لعام ل�شرطة  �لقائد  �مل��ري، 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم  �ل 
جمل�س �ل���وزر�ء، حاكم دب��ي رع��اه �هلل، 
�لالمتناهي و�ملتابعة �مل�شتمرة و�حلثيثة 
يف كافة �لق�شايا �الأمنية، ومتابعة �شمو 
نائب  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء، وزير �لد�خلية 
من  �الأمنية  �لق�شايا  جلميع  �ملبا�شرة 
�ج���ل ت��ر���ش��ي��خ �الم����ن و�ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف 
ربوع دولتنا �حلبيبة. جاء ذلك خالل 
بفريق  �مل�����ري  �هلل  ع��ب��د  �ل����ل����و�ء  ل���ق���اء 
" �شهر �لذهب" بح�شور  عمل ق�شية 
�ملن�شوري،  �إبر�هيم  �للو�ء خبري خليل 
�لبحث  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام  �لقائد  م�شاعد 
�جل��ن��ائ��ي، وه��ن��اأه��م ع��ل��ى جن���اح فريق 
�ل��ع��م��ل يف �إل����ق����اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م يف 
�جلاهزية  ي��وؤك��د  مم��ا  قيا�شية،  �شرعة 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  ل�������الإد�رة  �ل��ت��ام��ة 
و�ملباحث �جلنائية وفرقها �مليد�نية يف 
�لتعامل مع جميع �الح��د�ث يف جميع 
�للو�ء  بقيادة  متناهية  بدقة  �الأوق���ات 
على  �ملبا�شر  و�إ�شر�فه  �ملن�شوري  خليل 
�ل�شرقة،  لق�شية  �ملتابع  �لفريق  عمل 
كافة  و�لت�شهيالت  �الإمكانات  وت�شخري 
�لقب�س على  �ل��ع��م��ل يف  ف��ري��ق  ل��ن��ج��اح 
�ل��ل��و�ء عبد �هلل  �جل��ن��اة. و�أ���ش��اد �شعادة 
عنا�شر  �إجن����از  ب�����ش��رع��ة  �مل����ري  خليفة 
و�ملباحث  ل��ل��ت��ح��ري��ات  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 

على  �لقب�س  و�إلقاء  ملهمتهم  �جلنائية 
منفذي �جلرمية يف �أقل من 24 �شاعة 
�ملجوهر�ت  و��شتعادة  �لبالغ  تلقى  من 
توفر  ع��دم  من  �لرغم  على  �مل�شروقة، 
�أنهم  �أدلة تدل على هويتهم، حيث  �أي 
قامو� بال�شطو على حمل للذهب وهم 

يرتدون �الأقنعة الإخفاء مالحمهم.
تفا�سيل الق�سية 

وق������ال �ل�����ل�����و�ء خ��ل��ي��ل �مل���ن�������ش���وري �ن 
�إحدى  ع��ل��ى  �ل�شطو  ح��ادث��ة  تفا�شيل 
نايف  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل����ذه����ب  حم�����الت 
ت���ع���ود �ىل ي����وم �جل��م��ع��ة �مل���ا����ش���ي ويف 
ح���و�يل �ل�����ش��اع��ة 5 ���ش��ب��اح��ا ح��ي��ث قام 
ث��الث��ة م��ق��ن��ع��ني م���ن �ل��ع�����ش��اب��ة بك�شر 
تقدر  جموهر�ت  و�شرقة  �ملحل  و�جهة 
 31 غ�شون  يف  دره��م  مليونني  بقيمة 
بالفر�ر  الذو�  ث��م  وم���ن  ف��ق��ط،  ث��ان��ي��ة 
جل��ه��ة جم��ه��ول��ة. ول��ف��ت �ل���ل���و�ء خليل 
�ل���ذه���ب  حم�����ل  �أن  �إىل  �مل����ن���������ش����وري 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى جم��وه��ر�ت ت��ق��در بنحو 
�الأ�شلوب  �أن  موؤكد�ً  درهم،  مليون   60
و�لتنفيذ  �لتخطيط  ��شتخدم يف  �لذي 
باأن منفذيها  الرتكاب �جلرمية يوحى 
�ملتخ�ش�شة  �الإجر�مية  �لع�شابات  من 
�أ�شلوبهم  وي��دل  تلك �جلر�ئم،  يف مثل 
�الإجر�مي على �حرت�فية عالية يف هذ� 
�لتي  �لكيفية  �ملجال، وذلك من خالل 
�جلرمية  الرتكاب  �لتخطيط  فيها  مت 
و�لطريقة  و�ل���وق���ت  �مل���وق���ع  و�خ��ت��ي��ار 
�لتي مت بها �قتحام �ملحل وما تبعه من 
كامري�ت  وجتنب  للوجوه،  ت��ام  �إخ��ف��اء 
�ملر�قبة وعدم �لنظر �إليها، مما يوحى 

جيد�ً  �ملوقع  بدر��شة  قامو�  قد  باأنهم 
قبل تنفيذ �جلرمية.

املتابعة وال�سبط
�الإد�رة  �أن  �مل��ن�����ش��وري  �ل��ل��و�ء  و�أو����ش���ح 
�لبالغ  تلقيها  ف��ور  للتحريات  �لعامة 
�شكلت فرق عمل وحددت �الخت�شا�شات 
ل��ك��ل ف���ري���ق ح�����ش��ب �خل���ط���ة �ل���ت���ي مت 
و���ش��ع��ه��ا، وم���ن خ���الل ع��م��ل��ي��ة �لبحث 
و�ل��ت��ح��ري �مل���ي���د�ين مت �ل��ت��و���ش��ل �ىل 
منظمة  ع�شابة  ت���ورط  ع��ن  معلومات 
�مل�شلح  �ل�شطو  ق�شايا  يف  متخ�ش�شة 
م���ن ه��ون��غ ك��ون��غ وق���د دخ��ل��ت �لدولة 
بتاأ�شرية زيارة بتاريخ 2017/3/16 
وم��ك��ث��و� ي��وم��ني ف��ي��ه��ا ث��م غ�����ادرو� �ىل 
بتاريخ  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دول  �ح����دى 
�ىل  ع��ادو�  ثم  وم��ن   2017/3/18
وبعد   2017/4/1 ب��ت��اري��خ  �ل��دول��ة 
خم�شة �أيام من دخولهم قامو� ب�شرقة 
عملية  ومب���و�����ش���ل���ة  �ل�����ذه�����ب.  حم����ل 
�لبحث و�لتحري مت �لتو�شل �ىل هوية 
�لكائن  �شكنهم  مقر  وحت��دي��د  �جل��ن��اة 
�ل�شيني،  �حل��ي  يف  �لعاملية  �مل��دي��ن��ة  يف 
�ل�شقق  �ح��دى  با�شتئجار  ق��ام��و�  حيث 

"بالباطن" وباإيجار يومي، وبعد �تخاذ 
�إلقاء  مت  �لقانونية  �الإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة 
�ملجوهر�ت  وبحوزتهم  عليهم  �لقب�س 
يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  و�الأدو�ت  �مل�����ش��روق��ة 
كمية  �شبط  مت  ك��م��ا  �ل�����ش��ط��و،  عملية 
باأدو�ت  من �ملجوهر�ت قامو� ب�شهرها 

�شهر خا�شة بهم.  
تن�سيق ودقة

من جانبه �أو�شح �ملقدم عادل �جلوكر، 
مدير �إد�رة �لبحث �جلنائي، يف �الإد�رة 
�جلنائية،  و�ملباحث  للتحريات  �لعامة 
خم�شة  م��ن  تتكون  �ل��ت��ي  �لع�شابة  �أن 
�تبعت  �م��������ر�أة،  ب��رف��ق��ت��ه��م  �أ����ش���خ���ا����س 

تنفيذها عملية  �أثناء  و�لدقة  �لتن�شيق 
بك�شر  �لع�شابة  ق��ام��ت  حيث  �ل�شطو، 
و�ج����ه����ة �مل���ح���ل و����ش���رق���ة �مل���ج���وه���ر�ت 
جمهول،  م��ك��ان  �ىل  وف�����رو�  و�ل���ذه���ب 
وقد ��شتطاع فريق �لعمل �لقب�س على 
�ملجوهر�ت  و���ش��ب��ط  �مل��ت��ه��م��ني  ج��م��ي��ع 
يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  و�الأدو�ت  �مل�����ش��روق��ة 
يف  خمططهم  و�إف�����ش��اد  �ل�شطو  عملية 
�مل�شروقة،  باملجوهر�ت  �لهروب  عملية 
تاألو  ال  دب����ي  ���ش��رط��ة  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
ق��وي��ة لتلك   ���ش��رب��ات  ج��ه��د�ً يف توجيه 
على  �لدخيلة  �الإج��ر�م��ي��ة  �لع�شابات 

جمتمعنا.

�أبوظبي-�لفجر: 
جلمارك  �لعامة  �الإد�رة  مفت�شو  متكن 
�لغويفات  ج��م��رك  م��رك��ز  يف  �أب��وظ��ب��ي 
�حلدودي من �إحباط حماولة تهريب 
ريال   3،750،000 ب��ق��ي��م��ة  �أم�����و�ل 
�جلن�شية  م��ن  �شخ�س  ح���اول  ���ش��ع��ودي 
�الآ���ش��ي��وي��ة �إدخ��ال��ه��ا �إىل �ل���دول���ة عر 
�لو�قعة،  تفا�شيل  ويف  �ل���ري.   �ملنفذ 
�مل��ف��ت�����ش��ون �جل��م��رك��ي��ون باأحد  ����ش��ت��ب��ه 
�شائقي �ل�شاحنات �لقادمني عر مركز 
جمرك �لغويفات �حلدودي، فتم حتويل 
�ل�شائق و�ل�شاحنة للتفتي�س ليعر على 
 3،750،000 بقيمة  مهربة  �أم���و�ل 
عنها،  �الإف�����ش��اح  يتم  مل  �شعودي  ري��ال 
لل�شائق  �خللفي  �ملقعد  د�خ���ل  خمبئة 
وعليه  للنوم.  ك�شرير  ي�شتخدم  و�لذي 
حم�شر�ً  �جلمركيون  �ملفت�شون  ح��رر 
�لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  بالو�قعة التخاذ 
�جلهات  قبل  م��ن  �لق�شية  ه��ذه  حيال 
�لهاملي،  خادم  و�أكد حممد  �ملخت�شة. 
باالإنابة،  �أب��وظ��ب��ي  ج��م��ارك  ع��ام  مدير 
حر�س �الإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي 
�لعمل  و�شائل  تطوير  على  �ملتو��شل 
�جلمركي، و�لتز�مها باعتماد �إجر�ء�ت 
�مل�شتوى  ع��ال��ي��ة  ج��م��رك��ي��ة  و�أن���ظ���م���ة 
ت����دع����م ح����رك����ة �ل����ت����ج����ارة �خل���ارج���ي���ة 
ب�شكل م��ب��ا���ش��ر، وت��ع��زز م��ن �الإي�����ر�د�ت 
�جلمركية من خالل حت�شيل �لر�شوم 
وقال  �ل�شلع.   �نتقال  على  �ملفرو�شة 
�لهاملي: تعمل �الإد�رة �لعامة جلمارك 
�جلهات  كافة  م��ع  وبالتعاون  �أبوظبي 

تطوير  على  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �حلكومية 
�لعمل �جلمركي يف �لدولة، �إىل جانب 
�لتفتي�س  �إج�����ر�ء�ت  ت��ط��وي��ر  م��و����ش��ل��ة 
�لتقنيات،  �أح�������دث  ع���ل���ى  ب���االع���ت���م���اد 
وتوفري �لتدريب �لالزم ملفت�شي �الإد�رة 
مهار�تهم،  وت��ع��زي��ز  ك��ف��اءت��ه��م  ل��رف��ع 
�ملتمثلة  مهامهم  �أد�ء  يف  وم�شاندتهم 
�ملو�طن  �أم��ن �لوطن و�أم��ان  يف حماية 
غري  و�ل��ت��ج��ارة  �لتهريب  خماطر  م��ن 
�مل�شروعة. وتلتزم �الإد�رة بتنفيذ دورها 
يف حماية �ملجتمع، من خالل �لتحري 
و�إح���ب���اط خم��ت��ل��ف عمليات  و�ل��ر���ش��د 

�لتهريب. 

دولة  �أن م�شرف  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي كان 
�لعام  م��ن  �شبتمر  �شهر  ق��رر منذ  ق��د 
للمبالغ  �الأدن����ى  �حل���د  رف���ع   2011
وفق  عنها  �الإف�شاح  �ل��و�ج��ب  �لنقدية 
�مل��ب��ال��غ و�الأدو�ت  �الإف�����ش��اح ع��ن  ن��ظ��ام 
و�ل�شند�ت  �مل�شافرين  �شيكات  �لنقدية 
�إىل  للتحويل  �لقابلة  حلامله  �ملالية 
�أم���و�ل نقدية من 40 �أل��ف دره��م �إىل 
من  يعادلها  ما  �أو  دره��م  �أل��ف   100
�ل��ع��م��الت �ل��ن��ق��دي��ة �الأخ�������رى، وذل���ك 
من  و�ملغادرين  �لقادمني  للم�شافرين 

و�إىل �لدولة. 

�سرقوا جموهرات تقدر مبليوين درهم يف غ�سون 31 ثانية فقط

�سرطة دبي تلقي القب�ص على اأفراد الع�سابة رغم انهم مقنعون
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�طلع �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري مدير عام حماكم 
�لعدل،  �لكاتب  �إد�رة  يف  �مليد�نية  جولته  خ��الل  دب��ي 
�ملتعاملني  على  ت�شهل  �ل��ت��ي  و�الج�����ر�ء�ت  �لعمليات 
�إجناز معامالتهم بال�شرعة و�لدقة �ملطلوبة، وباأ�شهل 
الحتياجات  �الإد�رة  ت��ل��ب��ي��ة  وم����دى  �مل��ت��اح��ة  �ل���ط���رق 
تلبية  �إىل  باالإ�شافة  �ملتعاملني،  م��ن  كبرية  �شريحة 
ج��م��ي��ع �ح��ت��ي��اج��ات �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي،  وت��ق��ي��ي��م كل 
�خلدمات �ملقدمة للجمهور بهدف �لتطوير �مل�شتمر. 
�أن ه��ذه �جل��والت تعزز فعالية وك��ف��اءة �الأد�ء  م��وؤك��د�ً 
�إىل  للو�شول  �لب�شرية،  للمو�رد  �الأمثل  و�ال�شتغالل 

حتقيق �الأهد�ف �ال�شرت�تيجية للد�ئرة.
�لتي  و�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�شيا�شية  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك����د 
ت�شهل  دب���ي  حم��اك��م  يف  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �إد�رة  تتبعها 
جميع �لعمليات و�الجر�ء�ت على �ملتعاملني، �شعيا من 
حماكم دبي لالرتقاء بخدماتها وتقدميها مبا يتالءم 
نقله  لتحقيق  تتطلع  و�أنها  �ملتعاملني  �حتياجات  مع 

نوعية بخدمات �لكاتب �لعدل �ملقدمة للمتعاملني. 
�ل�شعادة  �أن موؤ�شر  دبي  �أ�شار مدير عام حماكم  حيث 
�ملحاكم و�ملوظفني  �ملتعاملني مع  يقي�س مدى �شعادة 
و�ملجتمع ور�شاهم عن �خلدمات �لتي تقدمها �ملحاكم، 
�ل�شعادة يف حماكم  �إط��الق موؤ�شر  �أن  �شعادته   موؤكد�ً 
دبي جاء تنفيذ� للتوجيهات �لتي �أ�شدرها �شمو �ل�شيخ 
�آل مكتوم ويل عهد دبي  حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
ذكية،  ملدينة  دب��ي  حتويل  م�شروع  على  �لعام  �مل�شرف 
تفرد  توؤكد  نوعها  من  فريدة  مبادرة  تعتر  �أنها  كما 
�حلكومية  �الإد�رة  يف  خمتلف  مبد�أ  تطبيق  يف  �شموه 
وبني  �أنو�عها  مبختلف  �خل��دم��ات  تقدمي  بني  يربط 
�لكرمية  �حل��ي��اة  وت��وف��ري  للمجتمع  �ل�شعادة  حتقيق 

للجميع.
و�أفاد عبد�لرز�ق �لقا�شم مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل �أننا 

نحر�س على ت�شهيل جميع �لعمليات و�الجر�ء�ت على 
�ملتعاملني، �شعياً من حماكم دبي لالرتقاء بخدماتها 
�ملتعاملني،  �ح��ت��ي��اج��ات  م���ع  ي���ت���الءم  وت��ق��دمي��ه��ا مب���ا 
�أننا نتطلع د�ئماً لتحقيق نقلة نوعية بخدمات  حيث 
�لكاتب �لعدل �ملقدمة للمتعاملني، و�أن �لد�ئرة ت�شع 
عر  وذل���ك  ع��ات��ق��ه��ا،  ع��ل��ى  �ملتعاملني  ���ش��ع��ادة  حتقيق 
على  ح�شولهم  وت�شهيل  �ملتعاملني  جت��رب��ة  تطوير 
�أولوياتها،  خدماتها وتعزيز ر�شاهم على ر�أ�س قائمة 
ونعمل كذلك على حتقيق توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
بتقليل ن�شبة �ملر�جعني بن�شبة %80 مع حلول �لعام 
�لعمل  وت���رية  وت�شريع  حت�شني  خ��الل  م��ن   ،2018
�لتحول  ��شرت�تيجية  مع  يتو�فق  مبا  �ل�شياق  هذ�  يف 
�لذكي، حيث ميكن للمتعاملني �حل�شول على خدمات 

�لد�ئرة يف �أي وقت ومن �أي مكان.
�ملن�شوري  طار�س  �شعادة  حر�س  على  �لقا�شم  م�شري�ً 
على �لتو��شل �ملبا�شر مع جميع �لفروع للتعرف على 

�شري  تعرت�س  قد  م�شاعب  �أي��ة  وتذليل  �حتياجاتها، 
�لعمل، كما �أ�شار �إىل �أن قانون �لكاتب �لعدل يف �إمارة 
دبي يت�شمن �لعديد من �ملميز�ت، �لتي لها �أثر كبري 
ع��ل��ى مم��ار���ش��ات خمتلف ق��ط��اع��ات �الأع���م���ال يف دبي، 
�الأهد�ف  حتقيق  يف  ت�شهم  حلواًل  للمتعاملني  ويقدم 
�ال�شرت�تيجية ملحاكم دبي يف جمال تي�شري �خلدمات 
�لق�شائية، ورفع موؤ�شر�ت �لقيمة �مل�شافة من خالل 
و�شهولة  و���ش��رع��ة  �الن��ت��ظ��ار،  وق���ت  م��وؤ���ش��ر  تخفي�س 
�حل�شول على �خلدمة، وتعزيز م�شار �لتحول �لذكي، 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  تناف�شية  لتعزيز 
�لدويل.  �لبنك  �الأعمال وفق معايري  �شهولة  معايري 
�ملتعاملني  مع  �مل�شتمر  �لتو��شل  �شيتم  �أن��ه  مو�شحاً 
�خلدمات  عن  ر�شاهم  وم�شتوى  �حتياجاتهم  ملعرفة 
�ملقدمة و�شوال لتحقيق روؤية �ملحاكم »حماكم ر�ئدة 

متميزة عاملياً« �لذي تطمح له حماكم دبي.
و�أو�شح �إبر�هيم �لزرعوين رئي�س ق�شم �لدعم �ملوؤ�ش�شي 

�أطلقت  �لعدل  �لكاتب  �إد�رة  باأن  �لعدل  �لكاتب  ب��اإد�رة 
�لعديد من �ملبادر�ت خالل �لعام �ملا�شي و�لتي تعمل 
حتقيق  ي�شمن  مبا  �لذكية  �حلكومة  متطلبات  على 
جودة عالية خلدماتها �ملقدمة للمو�طنني و�ملقيمني 
على حد �شو�ء و�حلر�س على حتقيق �لريادة و�لتميز 
�أبرزها خدمة  �لتي من  �ملتعاملني،  يف جمال خدمات 
و�لذي  بفرع حتا  و�ل��ذي مت تطبيقه  �ملرئي  �الت�شال 
�لتو��شل  من  �لرئي�شي  بالفرع  �لعدل  �لكاتب  ميكن 
مع �لعمالء بفرع حتا ب�شكل مبا�شر من خالل �شا�شة 
�الت�شال �ملرئي وتوثيق معامالتهم �إلكرتونيا بحيث 
�لوقت  نف�س  يف  معاملته  ��شتالم  من  �لعميل  يتمكن 
خدمة  �الإد�رة  وف��رت  كما  حتا،  بفرع  ت��و�ج��ده  خ��الل 
تقدمي  من  �لعمالء  ميكن  و�ل��ذي  للجميع  �النتقال 
طلب �النتقال �إلكرتونيا �أو يدوياً بحيث ينتقل �لكاتب 
�لعدل ملقار �أعمالهم لتوثيق معامالتهم و�إمتام جميع 
وجيزة  فرتة  خالل  �ملعامالت  وت�شليمهم  �الإج���ر�ء�ت 
�أي فرع من �الأفرع،  من �لزمن دون �حلاجة ملر�جعة 
�لتوثيق عملت على  �أعمال  �أن مبادرة خ�شخ�شة  كما 
تقلي�س زمن �إجناز �ملعامالت بالكاتب �لعدل من 31 
21 دقيقة خالل عام  �إىل   2015 دقيقة خالل عام 
�ملبادر�ت  �ملعامالت، كل تلك  زيادة عدد  2016 رغم 
بهدف  �لعدل  �لكاتب  خدمات  يف  مهمة  نقلة  �أحدثت 
�لتي�شري على �ملتعاملني وتقدمي خدمات متميزة ذ�ت 

جودة عالية.
وتقدم �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري مدير عام حماكم 
دبي يف ختام جولته �لتفقدية بال�شكر جلميع �ملوظفني 
من  �مل��زي��د  ب��ذل  على  وحثهم  �لطيبة  جهودهم  على 
للمتعاملني،  �خلدمات  و�أ�شرع  �أف�شل  لتقدمي  �جلهد 
الإد�رة  �لرئي�شي  �لفرع  يف  �شعادته  جولة  كانت  حيث 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل، وف���رع �ل���د�ئ���رة �الق��ت�����ش��ادي��ة- قرية 
�الأع��م��ال، وف��رع �ل��ط��و�ر، وف��رع �لر�شاء م��ول، وفرع 

�لر�شاء – �إد�رة �ملرور.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت����ر�أ�����س �ل����ل����و�ء ع��ل��ي ع���ب���د�هلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
ر�أ�س �خليمة، �جتماع �لقائد �لعام 
�لعميد  بح�شور  �ل��ر�ب��ع  �ل����دوري 
نائب  �حل��دي��دي  خمي�س  �هلل  عبد 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ������س �خليمة 
و�مل��در�ء �لعامون وم��در�ء �الإد�ر�ت 
�ل�شاملة،  �ل�شرطة  مر�كز  وروؤ�شاء 
وز�رة  �إ�شرت�تيجية  �شمن  وذل���ك 
�ل����د�خ����ل����ي����ة، وخ����ط����ة �ل���ت���و�����ش���ل 

�ل����ق����ادة، لالطالع  ب���ني  �ل���د�خ���ل���ي 
وفقاً  �الأع�����م�����ال  جم����ري����ات  ع���ل���ى 
خلطة �الت�����ش��ال و�ل��ت��و����ش��ل، ومت 
�ملنتجعات  �أح��د  يف  �الج��ت��م��اع  عقد 
لالبتعاد  وذل�������ك  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة 
ع���ن �ل���روت���ني �مل��ع��ت��اد وخ��ل��ق بيئة 
�لتحفيز  ي�����ش��وده��ا  حم��ف��زة  ع��م��ل 

و�لتجديد.
ع���ر����س  �الج������ت������م������اع،  خ��������الل  مت 
ومناق�شة نتائج �ملوؤ�شر�ت �لوطنية 
الأول  ل���ل���رب���ع  و�الإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ملبادر�ت  ون��ت��ائ��ج  2017م،  ل��ع��ام 

كما  �لفرتة،  ل��ذ�ت  �الإ�شرت�تيجية 
مت ��شتعر��س نتائج جو�ئز �لتميز 
ونتائج  2017م،  �الأول  ل��ل��رب��ع 
�ل���ف���رتة، ف�شاًل  ل�����ذ�ت  �ل�����ش��رك��اء 
تقدمي  مر�كز  نتائج  مناق�شة  عن 
�ملن�شرم  �ل����ع����ام  خ�����الل  �خل����دم����ة 
لعام  م�شتهدفاتها  م��ع  2016م، 
تقدمي  �إط�������ار  ���ش��م��ن  2017م، 
خدمات �شبع جنوم، كما �أكد �للو�ء 
�ل��ن��ع��ي��م��ي، خالل  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
�الج���ت���م���اع، �أه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق قيمة 
ق��ي��م وز�رة  “ �إح�����دى  �ل��ع��د�ل��ة   “

حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
وهذ�  �ملجتمع،  �أف��ر�د  بني  �مل�شاو�ة 
بغ�س �لنظر عن مركز �ل�شخ�س �أو 
�أو دينه مبا ي�شمن حتقيق  جن�شه 
�لعدل و�مل�شاو�ة بني �جلميع، مثمناً 
بالعد�لة  �ل�����ش��ع��ور  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة 
�أف��ر�د �ملجتمع،  و�الأم���ان يف نفو�س 
بنز�هة  �لو�جب  الأد�ء  باال�شتعد�د 
و�إخال�س مطلق، دون ممار�شة �أي 
�لتمييز.  �أو  �لتحيز  �أن��و�ع  نوع من 
�شعادة  �أك�����د  �الج���ت���م���اع،  خ���ت���ام  يف 
�لنعيمي، على  �للو�ء علي عبد�هلل 

�شرورة تطبيق �إ�شرت�تيجية وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، وم��ب��ادر�ت��ه��ا يف جمال 
�مل�شتمر،  و�ل��ت��ح�����ش��ني  �ل��ت��ط��وي��ر 
�الأد�ء  ب��ه��دف �الرت���ق���اء مب�����ش��ت��وى 

�خلدمات  ومب�����ش��ت��وى  �ل�����ش��رط��ي 
وفق  للجمهور،  �ملقدمة  �ملختلفة 
و�ملنفذة  �ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل 
�ل��وز�رة، �لتي تعك�س  على م�شتوى 

�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �ه���ت���م���ام  م�����دى 
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، على متابعة 
�شرورة  مثمناً  �ل��ع��م��ل،  جم��ري��ات 
و�لتحلي  �ل���ف���ري���ق  ب�����روح  �ل��ع��م��ل 

حتث  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  بقيم 
على �لعد�لة و�ل�شفافية و�ل�شدق، 
و ت�شجع على �الإب��د�ع و�البتكار يف 

�لعمل.

مدير عام حماكم دبي يتفقد اإدارة الكاتب العدل لالطالع على موؤ�سرات الأداء

قائد �سرطة راأ�ص اخليمة ي�ستعر�ص 
نتائج جوائز التميز 

•• دبي-وام:

مايو  1و2  ي��وم��ي  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ت��ن��ظ��م 
�ملقبل �ملوؤمتر �لثاين ملكافحة تزييف �ملنتجات �لطبية �لذي 
�لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن  معايل  رعاية  حتت  �شيقام 
طبيب  �ل��ف  نحو  مب�شاركة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وزي���ر 

و�شيدالين من كافة دول �لعامل.
وك�����ش��ف �ل��دك��ت��ور �أم����ني ب���ن ح�����ش��ني �الم�����ريي وك��ي��ل وز�رة 
�لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شات  �مل�شاعد  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة 
و�لرت�خي�س خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد �ليوم مبقر 
�ل��وز�رة يف دبي - لالإعالن عن �ملوؤمتر - عن �دخ��ال �لوز�رة 
عن  للك�شف  �لنقال  �لهاتف  بحجم  ج��دي��دة  �أج��ه��زة  خم�شة 

تخطط  �ل���وز�رة  �ن  �ىل  الفتا  و�ملغ�شو�شة..  �ملقلدة  �الأدوي���ة 
�لعدد  لي�شل  �ل��ع��ام  نهاية  قبل  �أخ���رى  �أج��ه��زة  �شبعة  ل�شر�ء 
�ىل 12 جهاز�. وقال �ن �الأجهزة �شيتم ��شتخد�مها من قبل 
�ملتو�جدين  �ملفت�شني  �ىل  �إ�شافة  �ل�شيدليات  على  �ملفت�شني 
و�شول  ل�شمان عدم  �ملعنية  �لدولة مع �جلهات  منافذ  عر 
خطورة  ت�شكل  الأنها  و�مل�شتهلكني  للمر�شى  �ملقلدة  �الأدوي���ة 

بالغة على حياة �لنا�س .
م�شري� �إىل �أن وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع مل تكت�شف �أدوية 
�مل�شت�شفيات  يف  �ملا�شية  �ل��ث��الث  �ل�شنو�ت  ط��و�ل  مغ�شو�شة 
مقلدة  �أدوي��ة  عن  �لتبليغ  يتم  ومل  �حلكومية  و�ل�شيدليات 

من �لقطاع �خلا�س يف �لدولة.
�الأدوي��ة يف  الإ�شتري�د  �ل�شوقية  �لقيمة  �أن  �الأم��ريي  و�أ�شاف 

�لدولة و�شلت �لعام �ملا�شي �إىل 14.1 مليار درهم مقارنة ب 
8.9 مليار يف عام 2015 الفتا �إىل �أن �شوق دولة �الإمار�ت 
يعتر من �أكر و�أقوى �أ�شو�ق �ملنطقة حيث �أن 95 باملائة من 

�ل�شركات �مل�شنعة لها مكاتب متثيلية د�خل �لدولة.
يف  �ل�شركات  لتلك  �الإقليمية  �ملكاتب  ع��دد  ي�شل  �أن  متوقعا 

�لدولة �إىل 75 مكتبا بحلول 2020 .
من جانبها ذكرت �لدكتورة رقية �لب�شتكي مديرة �إد�رة �لدو�ء 
بالوز�رة �أن �لوز�رة و�شعت جملة من �ملعايري و�الإ�شرت�طات 
�ملغ�شو�شة حيث ميتد  �الأدوي��ة  �لدولة من  �لتي ت�شمن خلو 
دول  �إىل  �ل��دول��ة  م��ن  ت�شديرها  �مل��ع��ادة  �الأدوي�����ة  �إىل  ذل���ك 
�إعادة  �مل���ر�د  �ل����دو�ء  ي��ك��ون  �أن  ب��د  �أن���ه ال  �أخ����رى.. مو�شحة 
�أن  �أو  �أو يف دول��ة �الم���ار�ت  �الإن��ت��اج  ت�شديره م�شجال بدولة 

يكون معتمد� من قبل جهات دو�ء عاملية مثل �أمريكا و�أوروبا 
�أو �أن تقبل �لدولة �مل�شتوردة دخول �لدو�ء �إليها.

و�أ�شارت �إىل �أن �الأدوية �ملغ�شو�شة تت�شمن �لعديد من �الأنو�ع 
�أو  �ملطلوب  �أق��ل من  �ل���دو�ء  �لفعالة يف  �مل��ادة  تكون  �أن  منها 
�لنوع  وه��ذ�  �الأ�شا�س  من  موجودة  غري  �لفعالة  �مل��ادة  تكون 
من �الأدوية �ملغ�شو�شة قد يت�شبب يف �لوفاة وكذلك �أن يكون 
�خل��ارج��ي��ة غري  �لعلبة  ول��ك��ن  مغ�شو�شا يف حم��ت��و�ه  �ل����دو�ء 
من  مغ�شو�س  كله  �ل���دو�ء  يكون  �أن  �إىل  باالإ�شافة  �شحيحة 

حيث �ملحتوى و�لعلبة �خلارجية. 
�ل�شركة  �مل�����ش��وؤول يف  وج��دي عبدو  �لدكتور  ق��ال  م��ن جانبه 
هي  �الن��رتن��ت  �أدوي���ة  م��ن  باملائة   90 �أن  للموؤمتر  �لد�عمة 

�أدوية مغ�شو�شة ومقلدة وجمهولة �مل�شدر.

�لفعالة  �مل��ادة  تكون فيها  �أن  �إم��ا  �الأدوي���ة  ه��ذه  �أن  �إىل  الفتا 
معدومة نهائيا و�إما قوية جد� بحيث ترتك م�شاعفات على 

�ملر�شى �مل�شتخدمني لها.
�ل�شعف  باأدوية  �ملقلدة تتعلق  �الأدوي��ة  �أن معظم  �إىل  م�شري� 
�جلن�شي و�لتخ�شي�س و�أدوية �الأمر��س �ملزمنة مثل �ل�شغط 

و�ل�شكري و�لكولي�شرتول وغريها.
للمر�شى  ���ش��رر�  ت�شبب  �ملزيفة  �لطبية  �ملنتجات  �أن  و�أك���د 
حيث  الأج��ل��ه��ا  ��شتعملت  �ل��ت��ي  �الأم���ر�����س  ع���الج  يف  وتف�شل 
توؤدي �إىل فقد�ن �لثقة يف �الأدوية ومقدمي �خلدمة و�لنظم 
�ل�شحية.. م�شري� �إىل �أهمية تعزيز �لتعاون وتبادل �خلر�ت 
هذ�  يف  و�ملعلومات  �ملمار�شات  و�أف�شل  �مل�شتفادة  و�ل��درو���س 

�ملجال.

»وزارة ال�سحة« تنظم املوؤمتر الثاين ملكافحة تزييف املنتجات الطبية يومي 1 و 2 مايو املقبل

»الطواريء والأزمات« تعرف بعملية التوا�سل 
اجلماهريي يف حالت الطوارئ الإ�سعاعية

•• اأبوظبي-وام:

نظمت “ �لهيئة �لوطنية الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث” دورة حول 
“ �لتو��شل �جلماهريي يف حاالت �لطو�رئ �الإ�شعاعية “ لتعريف �لكو�در 
حاالت  يف  �جل��م��اه��ريي  �لتو��شل  بعملية  �ملعنية  �جل��ه��ات  يف  �ملتخ�ش�شة 

�لطو�رئ �الإ�شعاعية.
�شارك يف �لدورة - �لتي �أقيمت يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف �أبوظبي 
�لوطني  و�ملجل�س  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  ووز�رة  �لهيئة  عن  ممثلون   -
ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة  �الحت��ادي��ة  و�لهيئة  ل��الإع��الم 

�أبوظبي وموؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية و�شركة نو�ة للطاقة.
وقدم �إليوت بريرن وجيل تودور - �خلبري�ن �لدوليان يف ميد�ن �لتو��شل 
و�لعالقات �لعامة �ملتعلقة بال�شناعة �لنووية - خالل �لدورة �شرحا الأ�شباب 
�أ�شا�شيات  �ملمكنة وناق�شا  و�أنو�عها وتد�عياتها  �الإ�شعاعية  �لطو�رئ  حاالت 
�ال�شعاعي  �لتلوث  وم�شتويات  �ل��ط��و�رئ  ح��االت  يف  �جلماهريي  �لتو��شل 

وخماطرها وقو�نني �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.
وتطرقا �إىل دور �ملتحدث �لر�شمي يف حاالت �لطو�رئ �ال�شعاعية و�الإعالم 

�ملفتوح و�لطرق �ملثلى للتعامل معه يف هذه �حلاالت.
يف  �لعامة  للعالقات  �ل�شابق  �ملدير  بريرن  �إليوت  �خلبري  �ملحا�شر  و�أثنى 

“جلنة �لتنظيم �لنووية” �الأمريكية على �مل�شاركني .
منوها بطريقة تعاطيهم مع مترين حول كيفية مو�جهة خر كاذب يروج 

النت�شار �إ�شعاعات نووية مت ن�شره عر �شبكة تويرت.
“�لوكالة  يف  تعمل  كانت  �لتي   - ت��ودور  �خلبرية جيل  �أ���ش��ادت  من جانبها 

باجلو �لتفاعلي �لذي �شاد �لدورة . �لدولية للطاقة �لذرية” - 
معربة عن �عتقادها باأن �لنقا�شات �لتي ��شتملت عليها �شت�شاعد على تطوير 

�ملهار�ت �ملنا�شبة لدى �مل�شاركني.
و�لتو��شل  �الإع���الم  �إد�رة  مدير  �ليماحي  حممد  نا�شر  هناأ  ناحيته  م��ن 
�أك�شبتهم خر�ت  �جلماهريي يف �لهيئة �مل�شاركني على �إمتام �لدورة �لتي 
�شرورية.. م�شدد� على �أن �أهميتها تنبع من كونها تتناول مو�شوعا جديد� 
�لنووي و�لدور �حليوي �لذي يلعبه �الإعالم يف  يت�شل مبنظومة �الإ�شعاع 

معاجلة �الأزمات.
ويف ختام �لدورة مت توزيع �شهاد�ت �لتخرج على �مل�شاركني و�شهاد�ت �ل�شكر 

على �ملدربني.

غرفة عجمان تنظم حملة طبية ملوظفيها ومتعامليها مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة 
•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ح��م��ل��ة طبية 
موظفي  ����ش��ت��ه��دف��ت  لل�شحة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
م�شت�شفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك  ومتعامليها  �ل��غ��رف��ة 
ثومبي و مركز �لدكتورة نعمت �مل�شلمي لطب �ال�شنان 

وذلك يف مقر �لغرفة.
�مل�شوؤولية  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �آم���ن���ة  و�و���ش��ح��ت 
فح�س  �شملت  �حلملة  �إن  ع��ج��م��ان،  بغرفة  �ملجتمعية 
تاأتي  بحيث  و�ال���ش��ن��ان،  و�ل��ع��ي��ون  و�ل�����ش��ك��ري  لل�شغط 
�حل��م��ل��ة ���ش��م��ن خ��ط��ط �مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �لتي 

بالتعاون  ومتعامليها  موظفيها  جت��اه  �لغرفة  تنفذها 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �ال�شرت�تيجيني  �شركائها  م��ع 

و�خلا�شة. 
م��ن قبل  ق��د الق��ت جت��اوب��ا كبري�  �ن �حلملة  مو�شحة 
�حلملة  �ن  ال�شيما  عجمان  غرفة  ومتعاملي  موظفي 
�ل�شحي  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف  �ل���وع���ي  ن�����ش��ر  �أه��م��ي��ة  �إىل  ت��ه��دف 
�ل�شحة  على  و�الطمئنان  �ل���دوري  �لفح�س  ب�شرورة 

ب�شكل عام الن �لوقاية خري من �لعالج.
و�أكدت �أن غرفة عجمان حري�شة على �مل�شاركة يف كافة 
مبا  �لطبية  �حل��م��الت  م��ن  �لعديد  وتنظيم  �الح���د�ث 
مع  تتما�شى  م�شتد�مة  �شحية  بيئة  �ي��ج��اد  م��ن  ي��ع��زز 

�هد�ف �لغرفة �ال�شرت�تيجية.
من جانبه وجه �شوفام بو�در تنفيذي ت�شويق مب�شت�شفى 
ع��ل��ى تنظيم �حلملة  ع��ج��م��ان  ل��غ��رف��ة  �ل�����ش��ك��ر  ث��وم��ب��ي 
موظفي  م��ن  كبري  ع��دد  منها  ��شتفاد  و�ل��ت��ي  �ل�شحية 
ح��االت قد  �ن هناك  م��وؤك��د�  وم��ر�ج��ع��ي غرفة عجمان 
الإجر�ء  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ر�ج��ع��ة  ���ش��رورة  �كت�شفت 
�لالزم �المر �لذي لقي قبوال و��شتح�شانا من �جلميع.

كما �أكدت �مل بجاري مدير �لت�شويق مبركز �لدكتورة 
نعمت �مل�شلمي لطب �ال�شنان على �همية �حلملة م�شرية 
�لطبية  �حلمالت  مع  �لتفاعل  على  �ملركز  حر�س  �إىل 

باعتبارها جزء �شروري من �مل�شوؤولية �ملجتمعية.

اختتام الدبلوم املهني الرتبوي يف جائزة راأ�ص اخليمة للتميز 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لتعليمي  للتميز  �خليمة  ر�أ����س  ج��ائ��زة  �ختتمت 
�لرتبوي  �لبحث  يف  �ملهني  �ل��دب��ل��وم  حم��ا���ش��ر�ت 
باملد�ر�س  و�الإد�ري������ة  �لتدري�شية  للهيئة  �مل��وج��ه 
ب����ر�أ�����س �خليمة  وري����ا�����س �الط����ف����ال �حل��ك��وم��ي��ة 
و�لتطوير  �مل�شتمر  �لتعليم  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
من  �النتهاء  مت  حيث  ؛  �ل�شارقة  بجامعة  �ملهني 
20 حم��ا���ش��رة ل��ل��د�ر���ش��ني ت��ن��اول��ت تعريف  ع���دد 
�لد�ر�شني باأنو�ع �لبحوث �لرتبوية وكيفية �إعد�د 
�شياغة  وكيفية   ، �لبحوث  لهذه  �لنظري  �الط��ار 
�لتطبيقية  �ل��در����ش��ة  وت�شميم  �لبحث  فر�شيات 
و�الختبار�ت  �ال�شتبانة  ت�شميم  من  تت�شمنه  مبا 
�الح�شائي  �لتحليل  �أدو�ت  و��شتخد�م  �لتجريبية 
كيفية  �إىل  وو���ش��وال   SPSS برنامج  با�شتخد�م 

. و�شرح  �ل��ن��ت��ائ��ج وحت��ل��ي��ل��ه��ا  ع���ر����س و���ش��ي��اغ��ة 
عام  مدير  خليفة  �للطيف  عبد  حممد  �لدكتور 
برنامج �ل�شيخ �شقر للتميز �حلكومي �لذي تتبعه 
�لرتبوي  �لبحث  يف  �ملهني  �ل��دب��ل��وم  �أن  �جل��ائ��زة 
تطبيقيا  تربويا  بحثا   25 ع��دد  �ن��ت��اج  ي�شتهدف 
�مل�����ش��ك��الت �لرتبوية  �أو  �ل��ظ��و�ه��ر  ت��ت��ن��اول  و�ل��ت��ي 
 ، �خليمة  بر�أ�س  �لرتبوي  �مليد�ن  على  بالتطبيق 
ف�شال عن كونه ر�فد� �أ�شا�شيا للم�شاركة يف جائزة 
�لثالثة  دورتها  يف  �لتعليمي  للتميز  �خليمة  ر�أ���س 

ع�شر حتت فئة �لبحث �لرتبوي .
و�أ�شاد د.حممد عبد �للطيف بالدعم �لكبري �لذي 
�ملهند�س  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  م��ع��ايل  ق��دم��ه 
، عن طريق مو�فقته على تبني  ح�شني �حلمادي 
�ل��ت��ي متثل  �ل��رتب��وي��ة  �ل��ب��ح��وث  �ل�����وز�رة جلميع 
خمرجات دبلوم �لبحث �لرتبوي ، وتكليفه ملكتب 

�ال�شتبانات  وحتكيم  ملر�جعة  �ل��وزي��ر  م�شت�شاري 
هذه  ت�شمنتها  �ل��ت��ي  و�مل��ق��اي��ي�����س  و�الخ���ت���ب���ار�ت 
�ل��ب��ح��وث �ل��رتب��وي��ة ، وت��وج��ي��ه ك��ل �ل��دع��م �ملعريف 
من جانب جميع �إد�ر�ت �لوز�رة للباحثني بح�شب 
تخ�ش�س كل بحث ، ثم تعميم مو�فقة �لوز�رة على 
�لتجريبية  �الختبار�ت  وتنفيذ  �ال�شتبانات  �إجر�ء 
�لتي  �لدر��شة  عينة  �أو  �ل��رتب��وي  �لقطاع  بح�شب 

ي�شتهدفها كل بحث .
و�شرحت د.فو�قي �حمد �لطنيجي من�شق جائزة 
�الأوىل  �ل��دورة  �أن  �لتعليمي  للتميز  ر�أ���س �خليمة 
قد  �ل��رتب��وي  للبحث  �ملهني  �لدبلوم  برنامج  من 
�إمهال  وق��د مت   ، منها  �مل��رج��وة  �الأه����د�ف  حققت 
�إجناز  متطلبات  ال�شتكمال  �شهر  م��دة  �لباحثني 
بحوث �لتخرج �ملكلفني بها ، على �ن يتم �الحتفال 
الحقا بتخريج �لدفعة �الأوىل من برنامج �لدبلوم 

وز�رة  م��ن  �ملدعومة  �لرتبوية  بحوثهم  وطباعة 
ل�شناع  �ه��د�ئ��ه  يتم  جملد  يف  و�لتعليم  �لرتبية 
�ملتو�فقة  �لتعليمية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ل��ر���ش��م  �ل���ق���ر�ر 
�شوء  ويف   ، �ل��ب��ح��وث  ل��ه��ذه  �لعلمية  �لنتائج  م��ع 

��شرت�تيجية و�أهد�ف وز�رة �لرتبية و�لتعليم .
�ل��ط��ن��ي��ج��ي م��ن�����ش��ق �جلائزة  وت��وج��ه��ت د.ف���و�ق���ي 
مركز  خالل  من  �ل�شارقة  جامعة  الإد�رة  بال�شكر 
�لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني �لذي وفر كوكبة 
�ملتخ�ش�شني  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  من  متميزة 
يف �ل��رتب��ي��ة �ل��ع��ام��ة ، وع��ل��م �ل��ن��ف�����س �ل���رتب���وي ، 
و�الح�شاء �لتطبيقي و�لبحوث �لرتبوية ، وذلك 
�أجل تغطية جميع جو�نب �لبحث للد�ر�شني  من 
تربوية  بحوث  �ن��ت��اج  يف  �لنهاية  يف  ي�شهم  ومب��ا   ،
تطبيقية متميزة وقابلة للن�شر وميكن �ال�شتفادة 
�لد�ر�شني  وجمموعة  قامت  حيث   ، نتائجها  من 

بتكرمي �ال�شاتذة �مل�شرفني على �لبحوث و�ملنفذين 
ل��رن��ام��ج �ل��دب��ل��وم وه��م : �الأ���ش��ت��اذ �ل��دك��ت��ور عبد 
 ، �ل�شغري  �أحمد  �لدكتور  و�ال�شتاذ   ، �ملنيزل  �هلل 

و�الأ�شتاذة �لدكتورة ب�شرى �لعكاي�شي.
�لتميز  خبري  فهمي  حممد  ���ش��رح  ناحيته  وم��ن 
�لبحث  يف  �ملهني  �ل��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  �أن  ب��اجل��ائ��زة 
�لرتبوي يف دورتها �الأوىل قدد حقق جناحا غري 

حيث  م��ن   ، �مل�شابهة  ب��ال��ر�م��ج  م��ق��ارن��ة  م�شبوق 
ومن   ، �ملقدمة  �لتخرج  بحوث  م�شروعات  ج��ودة 
حيث �لتز�م �لد�ر�شني ، و�مل�شتوى �ملتميز الأع�شاء 
و�أخ��ري� من   ، للرنامج  �ملنفذين  �لتدري�س  هيئة 
حيث دعم وز�رة �لرتبية و�لتعليم لهذ� �لرنامج 
وتقدمي  للد�ر�شني  �لبحثية  للم�شروعات  وتبنيها 

�لت�شهيالت �لالزمة الإجنازها.
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اأخبـار الإمـارات

•• دكا -وام:

�لتقت معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة 
�جتماعات  �لوطني �الحت��ادي على هام�س  �ملجل�س 
�لدورة �ل� 136 للجمعية �لعمومية و�لدورة 200 
�لتي  �ل��دويل  �لرملاين  لالحتاد  �حلاكم  للمجل�س 
عقدت يف دكا عا�شمة جمهورية بنجالدي�س روؤ�شاء 

برملانات �لهند وناميبيا وكينيا.
تعزيز عالقات  �شبل  بحث  �للقاء�ت  وج��رى خالل 
�لتعاون يف �شتى �ملجاالت بني دولة �الإمار�ت وهذه 
�لعالقات  تفعيل  �أهمية  على  �لتاأكيد  م��ع  �ل���دول 
�ل���ت���ط���ور�ت و�الأح��������د�ث �لتي  �ل��رمل��ان��ي��ة يف ظ���ل 

ت�شهدها �ملنطقة و�لعامل.
حدة  على  كال  �لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  و�لتقت 
معايل �شوميرت� ماهاجان رئي�شية جمل�س �لنو�ب 
�ل��ه��ن��دي وم���ع���ايل �ي���ك���وي �ي���ث���ورو رئ��ي�����س جمل�س 
رئي�شة  وليمز  مارجريتا  ومعايل  �لكيني  �ل�شيوخ 

�ملجل�س �لوطني يف ناميبيا.
ح�شر هذه �للقاء�ت �شعادة �لدكتور حممد عبد�هلل 
�ملجل�س  ع�شو�  �لرميثي  �شعيد  و���ش��ع��ادة  �مل��ح��رزي 
�لوطني �الحتادي.. ومت بحث �شبل تعزيز عالقات 
�مل�شرتك  �الهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا  �لثنائية  �لتعاون 
روؤية  يعك�س  مب��ا  �ل�شعد  خمتلف  على  وتعزيزها 
وتوجهات دولة �الإمار�ت وهذه �لدول �ل�شديقة ملا 

يربط هذه �لبلد�ن من عالقات ر��شخة ومتجذرة 
ف�شال عن تعزيز عالقات �لتعاون �لرملانية وتبادل 
�لزيار�ت بني �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�ملجال�س 
�أهمية  على  �لتاأكيد  مع  �ل��دول  ه��ذه  يف  �لرملانية 
تعزيز  يف  �لرملانية  �ل�شد�قة  جل��ان  وفاعلية  دور 
�لق�شايا  �ملو�قف حيال خمتلف  �لعالقات وتن�شيق 

ال �شيما خالل �مل�شاركة يف �لفعاليات �لرملانية.
هذه  خ��الل  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وتطرقت 
�للقاء�ت �إىل ق�شية �جلزر �الإمار�تية �لثالث طنب 
من  �ملحتلة  مو�شى  و�أب��و  �ل�شغرى  وطنب  �لكرى 
قبل �إير�ن و�ملطالب �مل�شروعة لدولة �الإمار�ت بحل 
�للجوء  �أو  �ل�شلمية  بامل�شاعي  �شو�ء  �لق�شية  ه��ذه 

�إىل حمكمة �لعدل �لدولية.
و�أكدت معايل �لدكتورة �لقبي�شي �أن �ملجل�س �لوطني 
دبلوما�شية  تفعيل  خ��الل  م��ن  يحر�س  �الحت���ادي 
�الإم��ار�ت يف  دولة  �لرملانية على مو�كبة توجهات 
بناء عالقات ر��شخة ومد ج�شور تعاون وفتح قنو�ت 
و�شعوب  دول  م��ع خم��ت��ل��ف  و�ل��ت��و����ش��ل  ل��الت�����ش��ال 
�لعامل، وتتحرك يف عالقاتها مع �ملجتمع �لدويل 
وموؤ�ش�شاته وفق �شيا�شة ت�شتند �إىل مبادئ ر��شخة 
حمورها �لعمل من �أجل حتقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر 
�حلق  وم�شاندة  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  و�إع���الء 
و�حرت�م  �خل��الف��ات  لت�شوية  �أد�ة  �حل��و�ر  و�عتماد 
�لد�خلية  �شوؤونها  يف  �لتدخل  وع��دم  �ل��دول  �شيادة 

و�حرت�م �ملو�ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية، ونبذ �لعنف 
و�لتطرف ومكافحة �الإرهاب.

فقد بحثت معايل �لدكتورة �لقبي�شي خالل لقائها 
معايل �شوميرت� ماهاجان رئي�شية جمل�س �لنو�ب 
خمتلف  يف  �لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �شبل  �لهندي 

�ملجاالت ال�شيما �لرملانية منها.
�لر�شمية  �ل��دول��ة  زي����ارة  بنتائج  �جل��ان��ب��ان  و�أ����ش���اد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ملا�شي  �لعام  بها  ق��ام  �لتي 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل جمهورية �لهند 
و�لتي �أ�ش�شت ملرحلة تاريخية جديدة بني �لبلدين 
�ل�شديقني على �أ�ش�س ��شرت�تيجية ر��شخة لتعزيز 

عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون يف خمتلف �ملجاالت.
و�لزيار�ت  �خل��ر�ت  تبادل  �أهمية  �جلانبان  و�أك��د 
من  �لبلدين  يف  �ملجل�شان  ب��ه  يتمتع  مل��ا  �لرملانية 
خر�ت مرت�كمة يف �جلو�نب �لت�شريعية و�لبحثية 
تفعيل  و�أهمية  �لفاعلية،  �لرملانية  و�لدبلوما�شية 
ذ�ت  �لق�شايا  خمتلف  ح��ي��ال  و�ل��ت�����ش��اور  �لتن�شيق 

�الهتمام �مل�شرتك.
�إن�����ش��اء جل��ن��ة �شد�قة  ومت �الت���ف���اق ع��ل��ى ����ش���رورة 
�لتعاون  ب��ع��الق��ات  �ل��دف��ع  ب��رمل��ان��ي��ة الأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
�القت�شادية  �مل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  ويف  �ل���رمل���ان���ي���ة 

و�ال�شتثمارية قدما.
و��شتعر�شت معايل �لدكتورة �لقبي�شي ��شرت�تيجية 

وتنبي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنويع  يف  وروؤي��ت��ه��ا  �ل��دول��ة 
�لطرف  ونبذ  و�لتعاي�س  و�ل�شعادة  �لت�شامح  قيم 
�ل�شالم  حتقيق  �إىل  و�ل�شعي  �الإره����اب  وم��و�ج��ه��ة 

و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
�لهندي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�شة  �أ�شادت  جانبها  من 
�لرملانية  �لدبلوما�شية  حتققها  �لتي  ب��االإجن��از�ت 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي خ���الل  للمجل�س 
ما  وباأهمية  �لدولية  �شيما  ال  �لفعاليات  خمتلف 
ت�شمنه �إعالن �أبوظبي �لذي �شدر يف ختام �لقمة 
خارطة  يعد  و�ل���ذي  �ل��رمل��ان��ات  لرئي�شات  �لعاملية 
ط��ري��ق ل��ت��ع��زي��ز دور �ل���رمل���ان���ات وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف 

مو�جهة �لتحديات �لكرى �لتي تو�جه �لعامل.
عبد  �أم��ل  �لدكتورة  معايل  �تفقت  ثانية  جهة  من 
�هلل �لقبي�شي ومعايل �يكوي �يثورو رئي�س جمل�س 
�شد�قة  جلنة  �إن�����ش��اء  �أهمية  على  �لكيني  �ل�شيوخ 
�لتعاون  ع��الق��ات  لتفعيل  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  برملانية 
�ل��رمل��ان��ي��ة وت��ب��ادل �ل���زي���ار�ت و�خل����ر�ت ومو�كبة 
تعزيز  على  وحر�شها  �لبلدين  ق��ي��ادت��ي  ت��وج��ه��ات 

عالقات �لتعاون يف خمتلف �ملجاالت.
وج����رى ب��ح��ث ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ع���الق���ات �ل���ت���ع���اون يف 
مع  و�لثقافية  و�ال�شتثمارية  �القت�شادية  �ملجاالت 
�ال�شتثماري  �لتبادل  تطوير  �أهمية  على  �لتاأكيد 
بني �لبلدين، يف ظل �لعالقات �ملتطورة و�ملتنامية 
�مل�شاركة يف  �أهمية  �لتاأكيد على  بني �جلانبني، مع 

دولة  �شت�شت�شيفه  �ل��ذي   2020 �ك�شبو  معر�س 
�الإمار�ت.

و��شتعر�شت معايل �لدكتورة �لقبي�شي جهود دولة 
�الإمار�ت �لر�مية �إىل حتقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر يف 
�ملنطقة، يف ظل تطور �الأحد�ث يف عدد من دولها، 
�ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  يف  �ل��دول��ة  ودور 
�لعربية �ل�شعودية يف �ليمن بهدف �إعادة �ل�شرعية 
للدول،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  يف  �ل���ت���دخ���ل  وع�����دم 
وجهودها يف م�شاعدة �لالجئني وتقدمي �مل�شاعد�ت 

�الإن�شانية و�الإمنائية.
�لكيني عن �عجابه  �ل�شيوخ  و�أع��رب رئي�س جمل�س 
لرئي�شات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  حققته  �ل���ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
�لرملانات بف�شل ح�شن �لتنظيم و�الإع��د�د �مل�شبق، 
و�حلر�س على متابعة �لنتائج �لتي حققتها خا�شة 
�لعر�س �لذي مت تقدميه خالل �جتماعات �الحتاد 
حول �إعالن �أبوظبي وما ت�شمنه من تو�شيات تعد 

مهمة بالن�شبة لدول و�شعوب �لعامل.
�لقبي�شي  �لدكتورة  �للقاء وجهت معايل  ويف ختام 
�لكيني  �ل�شيوخ  رئي�س جمل�س  ملعايل  ر�شمية  دعوة 

لزيارة دولة �الإمار�ت و�ملجل�س �لوطني �الحتادي.
�لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  �أك��دت  �أخ��رى  جهة  من 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  وليمز  مارجريتا  ومعايل 
يف ناميبيا �أهمية تطوير عالقات �لتعاون �لرملاين 
م���ن خ����الل ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب���ني �ملجل�س 

�لوطني �الحتادي و�ملجموعة �الأفريقية يف �الحتاد 
�لرملاين �لدويل، على غر�ر �التفاقية �ملرمة بني 
�ملجل�س وجمموعة دول �أمريكا �لالتينية غروالك 
يف  �جليو�شيا�شية  �ملجموعات  �أك��ر  م��ن  تعد  �لتي 

�الحتاد.
و�شدد �جلانبان على �أهمية تعزيز وتفعيل خمتلف 
�لتن�شيق  ب��ني �جل��ان��ب��ني وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ع��اون  �أوج����ه 
�لرملانية  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  خ��الل  و�لت�شاور 

�لدولية.
�لناميبي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  معايل  و�أعربت 
�لقبي�شي  �لدكتورة  ملعايل  وتقديرها  �شكرها  عن 
على �لعر�س �لذي قدمته خالل �جتماعات �الحتاد 
وحول  �ل��رمل��ان��ات  لرئي�شات  �لعاملية  �لقمة  ح��ول 
حيث  م��ن  �لقمة  بعد  مل��ا  و�ملتابعة  �أبوظبي  �إع���الن 

�لرتويج للتو�شيات و�لقر�ر�ت �لتي متت خاللها.
ت��ف��ع��ي��ل م���ذك���رة �لتفاهم  �أه��م��ي��ة  و�ك����د �جل��ان��ب��ان 
�أن تتج�شد  �إىل  ب��ني �جل��ان��ب��ني  �مل��رم��ة  و�ل��ت��ع��اون 
تفعيل  يف  الأهميتها  برملانية  �شد�قة  جلنة  باإن�شاء 

خمتلف �أوجه �لتعاون.
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �الأو���ش��اع  �إىل  �ل��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
خا�شة �الإرهاب �لذي بات ي�شرب يف كل مكان دون 

تتميز، ودعم �لالجئني.
وقالت رئي�شة �ملجل�س �لوطني �لناميبي �أن �الإ�شالم 

دين �شالم وت�شامح وتعاي�س.

اأمل القبي�سي تبحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية مع الهند وكينيا وناميبيا

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 �فتتحت د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة 
لنزالء  �حلرفية  �ملنتجات  معر�س 
و�الإ�شالحية  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
��شرت�حة  يف  وذل����ك  �أم�������س،  ���ش��ب��اح 
�ل����د�ئ����رة، وح�شر  �ل�����ش��ع��ادة مب��ق��ر 
����ش���ي���ف علي  �ل����دك����ت����ور  �الف����ت����ت����اح 
ر�أ�س  حم��اك��م  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شميلي 
�ل��ع��م��ي��د يعقوب  �خل��ي��م��ة، و���ش��ع��ادة 
يو�شف �أبو ليلة مدير �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
�ل���ع���ق���اب���ي���ة و�الإ�����ش����الح����ي����ة ب���ر�أ����س 
�لبلو�شي  يو�شف  و���ش��ع��ادة  �خليمة، 
م���دي���ر ع�����ام د�ئ�������رة �مل���ال���ي���ة ب���ر�أ����س 
�خل��ي��م��ة، وع���دد م��ن ك��ب��ار �ل�شباط 

و�ملوظفني بالد�ئرة.
�ل�شميلي  علي  �شيف  �لدكتور  و�أك��د 
م��دي��ر ع����ام حم��اك��م ر�أ������س �خليمة 
يف  م��رة  الأول  يقام  �ملعر�س  ه��ذ�  �أن 
حماكم ر�أ�س �خليمة، ويندرج �شمن 
م��ب��ادر�ت حماكم �خل��ري، و�ل��ت��ي مت 
عام  مع  بالتز�من  موؤخر�  �إطالقها 
لغاية  �مل��ع��ر���س  فيما مي��ت��د  �خل���ري، 
�أن  وب��ني  �جل����اري،  �ل�شهر  م��ن   13
�لقيادة  مع  بالتعاون  يقام  �ملعر�س 
�خليمة  ر�أ���������س  ل�������ش���رط���ة  �ل���ع���ام���ة 
�لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب�����اإد�رة  متمثلة 

و�الإ���ش��الح��ي��ة، حت��ت �شعار ) لنقف 
معهم ون�شاهم يف تاأهيلهم(.

�ملعر�س  �أن  �ل�����ش��م��ي��ل��ي  و�أو������ش�����ح 
ي��اأت��ي �ن��ط��الق��ا م��ن �ل��ت��ز�م �ملحاكم 
بامل�شوؤولية �ملجتمعية جتاه خمتلف 
فئات �ملجتمع، و�لذي يهدف للوقوف 
�إىل جانب نزالء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
�شر�ء  خ�����الل  م����ن  وم�������ش���اع���دت���ه���م 
منتجاتهم مما يوؤدي �إىل حتفيزهم 
وتاأهيلهم  �إ�شالحهم  بر�مج  ودع��م 
يف �ل�شجون، م�شيفا �أنه من �ملتوقع 

الفتا  �إق���ب���اال  �مل��ع��ر���س  ي��ح��ظ��ى  �أن 
ل�شر�ء �ملنتجات �حلرفية للنزالء، ملا 
�أع��د�د كبرية  �لد�ئرة من  به  تتميز 

من �ملوظفني و�ملتعاملني.
�لعميد  ���ش��ع��ادة  ذك����ر  وم����ن ج��ان��ب��ه 
�إد�رة  ليلة مدير  �أبو  يو�شف  يعقوب 
و�الإ�شالحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
حتر�س  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �خليمة  بر�أ�س 
�ل�شر�كات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ق��د  ع��ل��ى 
�حلكومية،  �جل��ه��ات  م��ع  �ملجتمعية 
و�ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا �أن ت�����ش��اه��م يف 

للنزالء  و�لتاأهيل  �الإ���ش��الح  عملية 
�أفر�د�  وجعلهم  باملجتمع  ودجمهم 
�أ�شوياء �شاحلني بعد �نق�شاء فرتة 
�مل�����ردود  �أن  م��ب��ي��ن��ا  حم��ك��وم��ي��ت��ه��م، 
و�ل��ع��ائ��د �مل���ايل م��ن ���ش��ر�ء �ملنتجات 
هذه يكون ل�شالح �لر�مج �لتاأهيلية 
للنزالء، مو�شحا �أن �ملعر�س ي�شتمل 
�ملنتجات �حلرفية  �لعديد من  على 
و�الأع������م������ال �ل����ي����دوي����ة �ل����ت����ي متت 
فرتة  خالل  �أيديهم  على  �شناعتها 

تو�جدهم بال�شجن.

•• اأبوظبي-وام:

ي��وج��ه �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
ع�����ش��رة من  خ���الل جل�شته �حل��ادي��ة 
للف�شل  �لثاين  �لعادي  �النعقاد  دور 
�لتي  �ل�������ش���اد����س ع�����ش��ر  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
يعقدها غد� �لثالثاء برئا�شة معايل 
�لقبي�شي  ع���ب���د�هلل  �أم����ل  �ل���دك���ت���ورة 
�إىل  �أ�شئلة  �أرب��ع��ة   .. �ملجل�س  رئي�شة 
بالرتبية  تتعلق  �حل��ك��وم��ة  مم��ث��ل��ي 
مناق�شة  جانب  �إىل  �لتقنية  وكليات 
م�شروع قانون �حتادي بتعديل بع�س 
�أح��ك��ام �ل��ق��ان��ون �الحت���ادي رق��م 10 
ل�شنة 2002 يف �شاأن مز�ولة مهنة 
حماية  وم��و���ش��وع  �لبيطري  �ل��ط��ب 
و�لبحري  �لغذ�ئي  �الإن��ت��اج  وتعزيز 
�مل��ج��ل�����س خالل  �أع�������ش���اء  . وي���وج���ه 
ثالثة  منها  �أ���ش��ئ��ل��ة  �أرب��ع��ة  �جلل�شة 
�أ�شئلة �إىل معايل ح�شني بن �إبر�هيم 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �حل���م���ادي 
من �شعادة �لع�شوة عزة �شليمان بن 
�ملد�ر�س  ر�شوم  �رتفاع  حول  �شليمان 
حمد  �لع�شو  �شعادة  وم��ن  �خلا�شة 
جمل�س  قر�ر  حول  �لرحومي  �أحمد 
 2006 ل�شنة    19 رق����م   �ل�����وزر�ء 
ب���ال���وز�ر�ت  ���ش��اأن دور �حل�����ش��ان��ة  يف 
�لعامة  و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
و�لدو�ئر �حلكومية و�لدو�وين ومن 
�ل�شحي  ع��ل��ي  ���ش��امل  �لع�شو  ���ش��ع��ادة 
حول توطني مهنة م�شريف �لبا�شات 

يف �ملد�ر�س .
�لع�شو �شامل علي  �شعادة  كما يوجه 
بنت  نورة  �إىل معايل  �شوؤ�ال  �ل�شحي 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لكعبي  حممد 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت������ادي حول 
�ملر�شية  ب���االإج���از�ت  ع��دم �الع��ت��د�د 
كليات  لطلبة  و�مل��ع��ت��م��دة  �مل�����ش��دق��ة 

�لتقنية �لعليا .
وقال �شعادة �لرحومي �إن �لهدف من 
���ش��وؤ�ل��ه ح��ول ق���ر�ر جمل�س �ل���وزر�ء 
�شاأن  يف   2006 ل�شنة    19 رق����م  
و�لهيئات  ب��ال��وز�ر�ت  �حل�شانة  دور 
و�مل����وؤ�����ش���������ش����ات �ل����ع����ام����ة و�ل�����دو�ئ�����ر 
�أهمية  تاأكيد  و�ل��دو�وي��ن  �حلكومية 
ت��ط��ب��ي��ق ه�����ذ� �ل�����ق�����ر�ر �مل���ه���م ل����الأم 
ع���ام وهو  ب�شكل  و�الأ����ش���رة  و�ل��ط��ف��ل 
�ملر�أة  �إنتاجية  رفع  يف  رئي�شي  عامل 
يف عملها و�شعورها باالطمئنان حني 
يعزز  مم��ا  منها  قريبا  طفلها  يكون 
و�الإجناز  �لعمل  بنية  على  وي�شاعد 
يف تلك �لدو�ئر �لتي ي�شملها �لقر�ر 
�لعمالة  م�شاكل  تقليل  يف  وي�شاعد 

�لعديد  ���ش��اه��دن��ا  وق���د   .. �مل�����ش��اع��دة 
�لعمالة  تلك  وق�شايا  ح���و�دث  م��ن 
�لتي ترتكب �شد �الأطفال يف �ملنازل 
و�ن�شغالهما  �لو�لدين  غياب  ظل  يف 
ب�شاأن  �ل�شحي -  �أ�شاف  و  �لعمل.  يف 
���ش��وؤ�ل��ه �مل��وج��ه ح���ول ت��وط��ني مهنة 
�إن   - �مل��د�ر���س  �ل��ب��ا���ش��ات يف  م�شريف 
ي�شتخدمون  �ل�����ذي�����ن  �ل�����ط�����الب 
ي�شتغرقون  �مل��در���ش��ي��ة  �حل����اف����الت 
�أوقاتا طويلة قد ت�شل �إىل �أكر من 
�ملدر�شة  �إىل  ذهابهم  خالل  �شاعتني 
�الأم����ر  م��ن��ازل��ه��م  �إىل  وم���غ���ادرت���ه���م 
�ل����ذي ي���وؤك���د �أه��م��ي��ة ت��وط��ني مهنة 
م�شرفات �لبا�شات و�أن يتم تاأهيلهن 
بالطماأنينة  �الأه�����ايل  ي�����ش��ع��ر  ح��ت��ى 
�أن��ه يدعم  �إىل  �إ�شافة  �أوالده��م  على 

توظيف �ملر�أة �ملو�طنة.
�ل�شحي ب�شاأن �شوؤ�له �ملوجه  و�أو�شح 
ح�����ول ع�����دم �الع�����ت�����د�د ب�����االإج�����از�ت 
لطلبة  و�ملعتمدة  �مل�شدقة  �ملر�شية 
ك��ل��ي��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا �أن�����ه تلقى 
خ����الل ل����ق����اء�ت ع���دي���دة م���ع طلبة 
�أم���وره���م �شكاوى  و�أول���ي���اء  �ل��ك��ل��ي��ات 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  �ع��ت��م��اد  ع���دم  ح���ول 
�ملعتمدة  �ملر�شية  �الإج�����از�ت  �لعليا 
�الخت�شا�س..  جهات  من  و�مل�شدقة 
�إ�شد�ر  يف  �الأ�شا�س  هو  ما  مت�شائال 
و�أك����د �شرورة   .. �ل���ق���ر�ر  ه���ذ�  م��ث��ل 
�إع������ادة �ل��ن��ظ��ر يف ن���ظ���ام �ل��غ��ي��اب يف 
كليات �لتقنية �لعليا و�لذي ال ي�شمح 
للطلبة  �ملر�شية  �الإج���از�ت  باعتماد 
�ملر�شية  �الإج�����از�ت  �أن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
تكون �شادرة من جهات �الخت�شا�س 
و�الأخذ بعني �العتبار �أ�شباب �لغياب 
�ملر�شية و�حلاالت  �الإج��از�ت  خا�شة 
�ل����ت����ي ت��ت��ط��ل��ب م����ر�ج����ع����ات دوري�����ة 

للم�شت�شفى.
من جانبها قالت �شعادة عزة �شليمان 
�رتفاع  ب�شاأن  �ملوجه  �شوؤ�لها  حول   -

ر�شوم �ملد�ر�س �خلا�شة - �إن �ل�شوؤ�ل 
يف  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  دور  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
تنظيم ومو�جهة �الرتفاع �مل�شتمر يف 
�خلا�شة  �مل��د�ر���س  من  �لكثري  ر�شوم 
على  عبئا  ت�شكل  �أ���ش��ب��ح��ت  ب�����ش��ورة 
م�شرية   .. �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف 

�إىل �أن هذ� �الرتفاع يف �زدياد.
�ملد�ر�س  بع�س  ر�شوم  �أن  �أو�شحت  و 
�خل���ا����س ���ش��ك��ل��ت ع��ب��ئ��ا ي��ث��ق��ل كاهل 
�لزيادة  و�ملقيمني يف ظل  �ملو�طنني 
�ل�شنوية �مل�شتمرة على ر�شوم �لنقل 
و�لزي و�الأن�شطة و�لكتب �ملدر�شية.

خ���الل �جلل�شة  �مل��ج��ل�����س  ي��ن��اق�����س  و 
قانون  م�������ش���روع  ع�������ش���رة  �حل����ادي����ة 
�حت��������ادي ب���ت���ع���دي���ل ب���ع�������س �أح����ك����ام 
�لقانون �الحت��ادي رق��م  10  ل�شنة 
2002 يف �شاأن مز�ولة مهنة �لطب 
�حلكومة  �رت������اأت  ح��ي��ث  �ل��ب��ي��ط��ري 
ت���ع���دي���ل �ل����ق����ان����ون يف ظ����ل �إق�������ر�ر 
�لطبية  �ملهن  م��ز�ول��ة  نظام  ق��ان��ون 
�لتعاون  جمل�س  ل���دول  �ل��ب��ي��ط��ري��ة 
والئحته  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول 
ي��ن��ظ��م مز�ولة  و�ل�����ذي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ل��ب��ي��ط��ري��ة طبقا  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل���ه���ن 
الأف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لعلمية 
على  �ملحافظة  �إط���ار  ويف  و�ل��دول��ي��ة 
ملهنة  �ل�شحية  �ملمار�شات  �ن�شباط 
�لطب �لبيطري ورفع كفاءة �لعمل 
�لت�شريعات  ���ش��وء  يف  �مل��ه��ن��ة  ب��ه��ذه 

�ملعمول بها.
�لوطني يف جل�شته  �ملجل�س  �أح��ال  و 
�ملنعقدة بتاريخ 06-11-2016م 
�إىل جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئية 
عقدت  �ل����ت����ي  �ل����ق����ان����ون  م���������ش����روع 
وعقدت  ملناق�شته  �ج��ت��م��اع��ات  �شتة 
ل��ق��اء�ت م��ع ممثلي ج��ه��ات خمتلفة 
يهدف  و  �لقانون.  مب�شروع  معنية 
بتعديل  �حت������ادي  ق���ان���ون  م�������ش���روع 
ب��ع�����س �أح���ك���ام �ل���ق���ان���ون �الحت�����ادي 

�شاأن  يف   2002 ل�شنة    10 رق���م  
�لبيطري  �ل���ط���ب  م��ه��ن��ة  م����ز�ول����ة 
و�ل����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 22 م����ادة .. 
�لروة  وتنمية  �حلماية  تعزيز  �إىل 
�ملمار�شات  الأف�شل  طبقا  �حليو�نية 
و�ملعايري �لعلمية و�لدولية وحتقيق 
و�أه�����د�ف   2021 �الم������ار�ت  روؤي�����ة 
�ملتعلقة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�حليو�نية  �ل��روة  وتنمية  بحماية 
و�لتو�وؤم مع متطلبات ��شرت�تيجية 
�عتمدتها  �لتي  �لبيولوجي  �الأم���ن 
كذلك  �ملجل�س  ويناق�س  �حلكومة. 
�الإنتاج  وت��ع��زي��ز  ح��م��اي��ة  م��و���ش��وع 
ناق�شت  بعدما  و�ل��ب��ح��ري  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
و�لبيئة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة 
ل���ل���م���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �الحت���������ادي 
�أهمها  حم��اور  ع��دة  �شمن  �ملو�شوع 
و��شتد�مة  �ل���غ���ذ�ء  ���ش��الم��ة  ت��ع��زي��ز 
�ملخزون  وت��ن��م��ي��ة  �مل��ح��ل��ي  �الإن����ت����اج 
�ملجتمعية  و�ل���ت���وع���ي���ة  �ل�����ش��م��ك��ي 
يف  �ملحلي  �الإن��ت��اج  ��شتثمار  باأهمية 
و�ل�شمكي. وخالل  �لزر�عي  �لقطاع 
مناق�شة �للجنة لهذ� �ملو�شوع �لتقت 
م���ع �ل���ع���دي���د م���ن مم��ث��ل��ي خمتلف 
�جلهات ذ�ت �الخت�شا�س لال�شتماع 
�إىل مالحظاتها و�قرت�حاتها و�لرد 
�للجنة  �أع�����ش��اء  ����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ع��ل��ى 
وز�رة  م����ع مم��ث��ل��ي  ن��اق�����ش��ت  ح���ي���ث 
�ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي و�ل��ب��ي��ئ��ة �الإن���ت���اج 
يف  و�ل�شمكي  و�حل���ي���و�ين  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
�لدولة و�الطالع على جهود �لوز�رة 
يف هذ� �ملجال .. فيما مت ��شتعر��س 
�للجنة  جمعتها  �ل��ت��ي  �مل��الح��ظ��ات 
خ����الل �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا �ل�����ش��اب��ق��ة مع 

�جلهات ذ�ت �الخت�شا�س.
ك��م��ا مت ت���ب���ادل �ل�����ر�أي ح���ول بع�س 
يف  �ملتعلقة  و�الإج�������ر�ء�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�لغذ�ئي  �الإن����ت����اج  وت��ع��زي��ز  ح��م��اي��ة 

و�لبحري و�حليو�ين.

حماكم راأ�ص اخليمة تفتتح معر�ص منتجات نزلء املوؤ�س�سات العقابية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أ���ش��اد �لدكتور حممد �مل��ح��رزي مدير ع��ام د�ئ��رة �جل��م��ارك ب��ر�أ���س �خليمة 
بجهود �شبط مفت�شو جمرك مطار ر�أ�س �خليمة �لدويل ��شيوي �جلن�شية 
�أح�شاء بطنه حيث  �أخفاها يف  م��و�د خم��درة  وه��و يحوز على  ج   . م  يدعى 
الحظو� عليه مظاهر �الإعياء و�لتعب و�لتعرق و�الرتباك، �الأمر �لذي �أثار 
�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت الإجر�ء  �شكوك �شباط �لتفتي�س ليتم حتويله �إىل 
�لفح�س �لفني عليه وتبني وجود 115 كب�شولة خمدرة يف �أح�شاء بطنه. 

�أ���ش��اد �لدكتور حممد �مل��ح��رزي مدير ع��ام د�ئ��رة �جل��م��ارك ب��ر�أ���س �خليمة 
بجهود ويقظة �ملفت�شني م�شري� �ىل �أن �لد�ئرة حتر�س على تطوير كو�درها 
�لب�شرية خ�شو�شا �لفنية ممثلة يف �شباط �لتفتي�س �جلمركي و�إخ�شاعهم 
لر�مج تدريبية متخ�ش�شة يف لغة �جل�شد و�لتفتي�س �جلمركي و��شتخد�م 
يقظة  �أن  �إىل  م�شري�  �ملهربة  و�مل���و�د  �ملهربني  لك�شف  �مل��ت��ط��ورة  �الأج��ه��زة 
�إىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة  ح��دود  من  و�خل��ارج��ة  �ل�شادرة  �مل��و�د  تطال  �ملفت�شني 
�ملو�د �مل�شتوردة وهو ما يوؤكد �حل�س �الأمني ل�شباط �لتفتي�س و�لذي ياأتي 
كونهم  ذل��ك  باأهمية  �ل��د�ئ��رة  يف  �لعليا  �الإد�رة  من  �إميانا  لديهم  تطويره 

�شميم عمل �جلمارك وبو�بتها �الوىل مع �شركائها وعمالئها.

كب�سولة يف بطن ا�سيوي   115

الوطني الحتادي يوجه اأربعة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة يف جل�سته احلادية ع�سرة غدا

اإقامة دبي تطلق مبادرة تطوع معنا يف معر�ص الإمارات للوظائف
•• دبي - وام:

��شت�شافت �أكادميية �شند �ملتخ�ش�شة بالطائر�ت بدون طيار 
�أول  بالتعاون مع هيئة دبي للطري�ن �ملدين ووز�رة �لدفاع 

حملة توعوية مبو�شوع نظم �لطائر�ت �مل�شرية عن بعد .
م��ا يخ�س  ك��ل  ع��ن��و�ن  �لتي نظمت حت��ت   - �شهدت �حلملة 
100 من  يزيد على  ما  - م�شاركة  ب��دون طيار  �لطائر�ت 
و�مل�شغلني  و�ملحرتفني  �لهو�ة  من  �لطائر�ت  هذه  م�شغلي 
الأغ��ر����س جت��اري��ة م��ن �أن��ح��اء دب��ي . وق��دم مايكل رودولف 
�لطري�ن  �شالمة  �ملجال �جل��وي يف مديرية  �شالمة  رئي�س 
وق���ط���اع �ل��ب��ي��ئ��ة يف ه��ي��ئ��ة دب����ي ل��ل��ط��ري�ن �مل�����دين ويحيى 
لالأحكام  �شرحا  �لدفاع  وز�رة  �الأم��ن يف  م�شوؤول  �لزرعوين 

�لعديد من  على  �الإجابة  �إىل  �إ�شافة  �لتنظيمية  و�لقو�عد 
�شمن  طيار  دون  �لطائر�ت  عمليات  تناولت  �لتي  �ال�شئلة 

�إمارة دبي .
وتتبنى �أكادميية �شند �أكادميية �لتدريب �الأوىل �ملتخ�ش�شة 
بالطائر�ت دون طيار يف دولة �الإم��ار�ت و�لتي مر عام على 
خ�شي�شا  ت�شميمها  مت  �خ��ت��ب��ار  م��ع��اي��ري   - ت�شغيلها  ب���دء 
بدون  �ل��ط��ائ��ر�ت  م�شغلي  وم��ه��ار�ت  م��ع��ارف  تقييم  لغر�س 
�الأمنة  بالعمليات  ع��ادل وذل��ك فيما يتعلق  طيار على نحو 
�شند  وتقوم  �لطائر�ت.  بهذه  �خلا�شة  �لطري�ن  وم��ه��ار�ت 
للتاأكد  �ل��د�ع��م��ة  وجتهيز�تها  �مل�شغلني  ط��ائ��ر�ت  باختبار 
من �متثالها �لتام ملعايري �ل�شالمة �ل�شادرة عن هيئة دبي 

للطري�ن �ملدين.

اأكادميية �سند ت�ست�سيف اأول حملة توعية حول الطائرات بدون طيار 
•• دبي -وام:

مبادرة  دب��ي  �الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة  �الإد�رة  �أطلقت 
جميع  ل��دى  �لتطوع  ثقافة  لرت�شيخ  تهدف  �لتي  معنا  تطوع 
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�شاركتها  �شمن  وذل���ك  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
�لتي �نطلقت �م�س يف مركز   17  2017 �الإم��ار�ت للوظائف 

دبي �لتجاري �لعاملي.
و قال �شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �الإد�رة �لعامة 
لالإقامة و�شوؤون �الأجانب يف دبي �إن �الإد�رة تركز خالل �ملعر�س 
على �لتز�مها �ملتو��شل بتحقيق �أهد�ف �لتوطني �لتي و�شعتها 
�لتي   2021 لعام  �لوطنية  �الأج��ن��دة  ودع��م  �لر�شيدة  قيادتنا 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنها  �أعلن 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
عر توفري �لفر�س �ملهنية �ملثمرة و�لتعليم �ملتكامل للمو�طنني 
�الإمار�تيني. و �أكد �أن مبادرة تطوع معنا تاأتي متا�شيا مع روؤية 
�لرئي�شية  �خل��ري  ع��ام  حم���اور  ك��اأح��د  للتطوع  �حلكيمة  �شموه 
م�شرت�شد�   .. �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �مل�شاهمة  �جلميع  وب��اإم��ك��ان 
مبقولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد ر��شد �آل مكتوم �أن ثقافة 
و�أن  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  متاأ�شلة  و�لتطوع  و�لعطاء  �خل��ري 
من  �ل�شاعات  �آالف  من  ت�شتفيد  �أن  ميكن  �حلكومية  �جلهات 

تطوع �الأفر�د �ملتخ�ش�شني خلدمة وطنهم .
و �أ�شار �للو�ء �ملري �إىل �أن م�شاركة �إقامة دبي يف �ملعر�س جاءت 
حر�شا منها على تاأهيل �ل�شباب �ملو�طن علميا وعمليا من خالل 
عمل  فر�س  عن  و�لباحثني  �خلريجيني  مع  �ملبا�شر  �لتو��شل 

بدورهم  بالقيام  مل�شاندتهم  �لوطنية  و�خل��ر�ت  �لكفاء�ت  من 
�لتدريبية  �لر�مج  �أن  مو�شحا   .. �لعمل  م�شرية  يف  �الإيجابي 
من  ممكن  ع��دد  �أك��ر  تاأهيل  �إىل  تهدف  �الإد�رة  تتبناها  �لتي 
يف  و�الإد�ر�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  �مل��و�ط��ن  �ل�شباب 
�إقامة دبي. من جانبه ذكر �لعميد عو�س �لعومي م�شاعد �ملدير 
�أن معر�س  دبي  �إقامة  و�ملالية يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  �لعام لقطاع 
دبي  الإقامة  مثالية  من�شة  ي�شكل   2017 للوظائف  �الإم��ار�ت 
وغريها من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف �لدولة للقاء ذوي �لكفاء�ت 
من �أبناء وبنات �لوطن الإطالعهم على �أحدث فر�س �لتوظيف 
و�لتدريب �لتي تقدمها �الإد�رة .. منوها �إىل �أن ن�شبة �لتوطني 
يف �إقامة دبي �لعام �ملا�شي و�شلت �إىل 95.75 يف �ملائة يف جميع 

�لقطاعات و�الإد�ر�ت.

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو / جيفري �شون 
�لفلبني    ، �شابادو  بينجيل 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )5959143( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 054/4552539

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ حم���م���د 
ع�����ري�����ف ح�������ش���ن �ب����وط����اه����ر 
�جلن�شية  ب��ن��غ��الد���س   ، م���وال 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
يجده  م��ن   )5587752(
رقم  بتليفون  �الت�شال  عليه 

 050/6618823

فقدان جواز �صفرت
 فقد �ملدعو / هايدي حممد �ملو�شى ،

  HAIDI MOHAMAD ALMOUSA
�شوريا �جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يرجى   )N010115862(
ممن يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
م��رك��ز �شرطة  �ق���رب  �و  �ل�����ش��وري��ة 

باالإمار�ت.  
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عربي ودويل

�جلوية  �مل��ن��اور�ت  �ن  �م�س  �لب�شري  عمر  �ل�����ش��ود�ين  �لرئي�س  �علن 
�م�س،  �ختتمت   �ل��ت��ي  و�ل�شعودية  �ل�����ش��ود�ن  ب��ني  �الأوىل  �مل�شرتكة 
تظهر تطور �لعالقات بني �لدولتني بعد عامني من قطع �خلرطوم 
عالقاتها مع طهر�ن. وقال �لب�شري يف خطابه �الحد مبنا�شبة ختام 
�ملناور�ت �جلوية �لتي �نطلقت يوم �لتا�شع و�لع�شرين من �آذ�ر مار�س 
�ملا�شي يف منطقة مروي �شمال �لعا�شمة �خلرطوم، “هذ� �لتدريب 
موؤ�شر على تطور �لعالقات بني �ل�شود�ن و�ململكة �لعربية �ل�شعودية«. 
�لقو�ت �جلوية  ق��در�ت  �لبلدين لرفع  �ملناور�ت �الوىل بني  وتهدف 
بالعمليات �جلوية وتطوير  �ملرتبطة  �لتقنيات  �لعملياتية وحت�شني 
دور�  لعبت  �ل�شود�نية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �ن  �لب�شري  وق��ال  �ل��ت��ع��اون. 
�ل�شعودية  �ل�شود�ن مع �ململكة �لعربية  حموريا يف حت�شني عالقات 
وكل دول �خلليج. و��شاف �ن �من �ل�شود�ن ال ينف�شل عن �من دول 

�القليم لذلك �شعينا لبناء تعاون �مني وع�شكري مع دول �جلو�ر.
و�رت��دى �لب�شري بزة ع�شكرية �ثناء ح�شوره �الحتفال . و��شار �حد 
�ل�شود�ين �يل م�شاركة �كر من ع�شرين طائرة يف  �شباط �جلي�س 
مناور�ت مروي مبا يف ذلك طائر�ت �مليج 29 و�ل�شوخوي، و�شاركت 
و�شيقدم  )تايفون(.  فايرت  وي��ورو   15 �شي  �ف  بطائر�ت  �ل�شعودية 
�لفرتة  باخلرطوم يف  �ل�شعوديني عر�شا جويا  �لطياريني  عدد من 

من 10 �ىل 12 ني�شان �بريل

للبحرية  تابعة  �شفينة  �إن  �الأح��د  �م�س  �لهندية  �لدفاع  وز�رة  قالت 
�إحباط  يف  ه��ن��دي��ة  هليكوبرت  ط��ائ��رة  م��ن  ب��دع��م  جن��ح��ت  �ل�شينية 
ترفع  جتارية  �شفينة  على  �شوماليني  لقر��شنة  �أن��ه  ي�شتبه  هجوم 
لهجوم   35 �أو.�إ����س  �ل�شفينة  بتعر�س  تقارير  و�أف���ادت  توفالو.  علم 
�شفنها يف  م��ن  �أرب��ع��ة  �إن  بيان  �لهندية يف  �ل����وز�رة  وق��ال��ت   . �ل�شبت 
�ملنطقة ��شتجابت لند�ء ��شتغاثة من �ل�شفينة وو�شلت �إليها يف وقت 
مبكر من �شباح �م�س �الأحد. و�أ�شافت �أن طاقم �ل�شفينة �حتمى يف 
يت�شق  مبا  لهجوم  بتعر�شهم  علمهم  فور  متنها  على  موؤمنة  غرفة 
“قامت طائرة  �لبيان  �ملتعارف عليها. وقال  �ل�شالمة  �إج��ر�ء�ت  مع 
�لتجارية  لل�شفينة  ج��وي  با�شتطالع  �لهندية  للبحرية  هليكوبرت 
يز�ل  ال  ك��ان  �إن  �لقر��شنة  موقع  من  للتاأكد  �لفجر...  وعند  ليال 
�أي منهم على منت �ل�شفينة. وبعد ذلك... �عتلى فريق من �شفينة 
قريبة تابعة للبحرية �ل�شينية منت �ل�شفينة �لتجارية فيما قدمت 
للعملية.  جويا  غطاء  �لهندية  للبحرية  �لتابعة  �لهليكوبرت  طائرة 
و�أ�شاف �أن جميع �أفر�د �لطاقم وعددهم 19 فلبينيا يف �أمان و�شكر 
غطاء  وتوفريها  ��شتجابتها  على  �لهندية  �لبحرية  �ل�شفن  قبطان 
جويا. وقال جون �شتيد من جماعة )�أو�شنز بياند باير�شي( لالإغاثة 

لرويرتز �إن �ل�شفينة �أبحرت برفقة �لبحرية لوجهتها �ملقبلة.

�الأمريكي  �لرئي�س  بالتز�م  �آب��ي  �شنزو  �لياباين  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أ�شاد 
حترك  مع  بالتز�من  وذل��ك  و�حللفاء،  �لعامل  باأمن  ترمب  دون��ال��د 
�لهادئ  �إىل غرب �ملحيط  جمموعة من �لقطع �حلربية �الأمريكية 
يف  �لزعيمني  بني  �ت�شال  ث��اين  وبعد  �لكورية،  �جل��زي��رة  �شبه  ق��رب 
�أن��ه �تفق مع ترمب  �آب��ي �ل�شحفيني �ليوم �الأح��د  �أي��ام. و�أبلغ  �أربعة 
�ت�شال  على  �جلنوبية  وكوريا  و�ليابان  �ملتحدة  �لواليات  �إبقاء  على 
وثيق ب�شاأن كوريا �ل�شمالية، و�تفقا على مر�قبة رد �ل�شني عن كثب 

على تطوير بيونغ يانغ للر�مج �ل�شاروخية و�لنووية.
وخالل مكاملة يوم �خلمي�س �ملا�شي بعد يوم من �أحدث جتارب كوريا 
�لتجربة  �أن  على  �تفقا  وترمب  �إنه  �آبي  قال  �ل�شاروخية،  �ل�شمالية 

�ل�شاروخية متثل ��شتفز�ز� وتهديد� خطري�.
ويوم �خلمي�س �ملا�شي، دعا ترمب �ل�شني خالل قمة �أمريكية �شينية 
يف فلوريد� �إىل �مل�شاعدة يف �إجبار بيونغ يانغ على �اللتز�م باملعاهد�ت 

و�لقو�نني �لدولية.
قبل  ن�شرت  تاميز  فاينن�شال  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  �أ�شار  قد  وك��ان 
حتى  �ل�شمالية  كوريا  مع  �شتتعامل  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �إىل  �لقمة 

دون م�شاعدة �ل�شني.

عوا�صم

اخلرطوم

طويكو

نيودلهي

الأمم املتحدة تدعو ميامنار 
لإطالق اأطفاًل من الروهينغا

•• رانغون-اأ ف ب:

دعت منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة )يوني�شف( �حلكومة �لبورمية �إىل �طالق 
ع�شكرية  حملة  �ط��ار  يف  �عتقلو�  �لروهينغا  �أقلية  �إىل  ينتمون  �أط��ف��ال  �شر�ح 
و��شعة يف والية ر�خني �لتي يعي�س فيها معظم �أفر�د �الأقلية �مل�شلمة. و�عتقل 
�أكر من 600 �شخ�س، بينهم �أطفال، يف حملة �عتقاالت نفذها �جلي�س بحق 
م�شلمي �لروهينغا يف �شمال �لبالد، وذلك عقب هجمات د�مية �شنها م�شلحون 

على مو�قع لل�شرطة يف ت�شرين �الأول �كتوبر.
�بلغو�  حيث  �مل��ج��اورة  بنغالد�س  �إىل  �لروهينغا  �أقلية  من  �ألفا   70 نحو  وف��ر 
حمققي �الأمم �ملتحدة باأعمال قتل و�غت�شاب جماعي وتعذيب �تهمو� �جلنود 
�لبورميني بارتكابها. وقال نائب �ملدير �لتنفيذي ليوني�شف جا�شنت فور�شيث 
نحو  ب�شاأن  تفا�شيل  ت�شي  �شو  �شان  �ون��غ  �لنافذة  �ل�شيا�شية  �لزعيمة  زود  �أن��ه 

ع�شرة �أطفال يقبعون يف �شجن بوثيد�ونغ.
و�شرح لوكالة فر�ن�س بر�س يف وقت متاأخر �ل�شبت يف نهاية زيارة ق�شرية قام 
بها لبورما، �أن هناك بع�س �الأطفال �ملعتقلني يف �ل�شجن، وهذه هي �لق�شايا 
�لتي نرفعها �إىل �ل�شلطات �لبورمية، م�شيفا �أن “�أي طفل معتقل ي�شكل ق�شية 
تعد  و�لتي  لل�شالم  نوبل  جائزة  �حلائزة  ت�شي،  �شو  �أن  و�أ�شاف  �إلينا.  بالن�شبة 
زعيمة بورما بحكم �الأمر �لو�قع، ورئي�س �جلي�س �لبورمي، �أقر� بوجود �أطفال 
با�شم  �ملتحدث  باالإفر�ج عنهم. ورف�س  �لتز�م  �أي  يعلنا  �أنهما مل  �إال  معتقلني 
�الأحد.  بر�س  فر�ن�س  وكالة  به  �ت�شلت  عندما  �لتعليق  هتاي،  ز�و  �حلكومة، 
وو�فق جمل�س حقوق �الإن�شان �لتابع لالأمم �ملتحدة �ل�شهر �ملا�شي على �إر�شال 

بعثة حتقيق للبحث يف �النتهاكات �لتي يعتقد �أن �جلي�س �رتكبها.

اأقباط م�سر اأكرب طائفة م�سيحية يف ال�سرق الأو�سط 

اإدانة عربية ودولية لتفجري الكني�ستني يف م�سر

املعار�سة ال�سورية تت�سدى لهجوم انتحاري لداع�س

رو�سيا واإيران تتعهدان مبوا�سلة دعم الأ�سد

•• مدريد-رويرتز:

جاء قر�ر جماعة �يتا �النف�شالية يف �إقليم �لبا�شك ت�شليم �أ�شلحتها لل�شلطات لي�شع 
�أكر  من  كو�حدة  �شهرة  و�أك�شبها  عاما   40 من  �أك��ر  ��شتمر  م�شلح  لكفاح  نهاية 
�الأ�شلحة  �أوروب��ا. ولن يوؤدي ت�شليم قائمة مبخابئ  �حلركات �النف�شالية عناد� يف 
و�لذي مت يف مدينة بايون �لفرن�شية �إىل حل �ملنظمة �لتي �أعلنت وقف �إطالق �لنار 
�إقامة  �أج��ل  850 �شخ�شا خالل حملتها من  �أك��ر من  �أن قتلت  2011 بعد  عام 

دولة م�شتقلة يف �شمال �أ�شبانيا وجنوب غرب فرن�شا.
لكنه �شيقطع �ل�شلة بعهد من �لعنف �ل�شيا�شي يف �أوروب��ا �لغربية يف وقت تتنامى 

فيه �مل�شاعر �لقومية حتفزها دو�فع دميقر�طية يف خمتلف �أنحاء �لقارة.
�إذ تطالب ��شكتلند� و�إقليم قطالونيا �الأ�شباين باإجر�ء ��شتفتاء على �ال�شتقالل يف 
حني �أن حركة �شني فني تطالب باإجر�ء ��شتفتاء على ف�شل �يرلند� �ل�شمالية عن 

بريطانيا.
وكانت م�شاعر �لغ�شب بني �أهل �إقليم �لبا�شك من �لقمع �ل�شيا�شي و�لثقايف يف عهد 

�جلرن�ل فر�ن�شي�شكو فر�نكو قد �أدى �إىل تاأ�شي�س حركة �يتا عام 1959.
وعقب عودة �أ�شبانيا للحكم �لدميقر�طي يف �ل�شبعينات ح�شل �إقليم �لبا�شك على 
قدر �أكر من �حلكم �لذ�تي وت�شبب ��شتمر�ر �حلركة يف �لتفجري�ت و�الغتياالت يف 
تر�جع �لتاأييد �ل�شعبي لها. وقالت �يتا يف ر�شالة �إىل هيئة �الإذ�عة �لريطانية )بي.

بي.�شي( �إنها �شلمت �أ�شلحتها ومتفجر�تها �إىل و�شطاء مدنيني �شيتولون ت�شليمها 
�إىل �ل�شلطات. وقال �ملتحدث با�شم برملان �لبا�شك يف حزب �ل�شعب �حلاكم يف �أ�شبانيا 

الع�سكريون ال�سابقون يف اأمريكا مهددون بالطرد جمل�ص حكماء امل�سلمني يدين التفجريين الإرهابيني اللذين ا�ستهدفا كني�ستني يف م�سر
تو��شرو�س �لثاين والأ�شر �ل�شحايا “ د�عيا �هلل - عز وجل - �أن ينعم بال�شفاء 

�لعاجل للم�شابني و�أن يحفظ م�شر و�شعبها من كل مكروه و�شوء. 
من جهته قال معايل �لدكتور علي �لنعيمي �أمني عام جمل�س حكماء �مل�شلمني �إن 
مثل هذه �الأعمال �الإرهابية توؤكد خبث ودناءة مرتكبيها وف�شلهم يف ��شتهد�ف 
ت�شامن  .. معربا عن  و�لرت�بط  بالوحدة  يتميز  �ل��ذي  �مل�شري  �ل�شعب  وح��دة 

�ملجل�س مع �لكني�شة �مل�شرية يف هذ� �حلادث �الأليم .
�شيو��شل  �ل�شريف  �الأزه��ر  مع  بالتعاون  �حلكماء  جمل�س  �إن  �لنعيمي  و�أ�شاف 
تبثه  مل��ا  و�لت�شدي  �ملتطرف  �لفكر  مو�جهة  يف  ك��اف��ة  �مل�شتويات  على  ج��ه��وده 
جماعات �الإره��اب من خطاب مغلوط ومفاهيم غري �شحيحة وذلك ملحا�شرة 
�خلطاب  هذ�  بر�ثن  يف  �لوقوع  من  �ل�شباب  وتوعية  �الإرهابية  �جلماعات  هذه 

�الإجر�مي �لبعيد كل �لبعد عن تعاليم �الإ�شالم �ل�شمحة.

•• القاهرة -وام:

�أد�ن جمل�س حكماء �مل�شلمني �لتفجريين �الإرهابيني �لغادرين �للذين ��شتهدفا 
كني�شة مارجرج�س يف مدينة طنطا يف حمافظة �لغربية �شمال �لعا�شمة �مل�شرية 
و�لكني�شة �ملرق�شية يف حمافظة �الإ�شكندرية و�أ�شفر� عن وقوع عدد من �ل�شحايا 
و�جلرحى. و�أكد �ملجل�س يف بيان له �م�س �أن هذ� �لعمل �الإرهابي �جلبان يخالف 
�لتي  �ل�شماوية  و�ل�شر�ئع  �الأع��ر�ف  وجميع  �حلنيف  �الإ�شالمي  �لدين  تعاليم 
تنهى عن �مل�شا�س بدور �لعبادة وتدعو �إىل حمايتها و�شونها و�حرت�مها .. معربا 
عن ت�شامنه مع كل موؤ�ش�شات �لدولة �مل�شرية يف مو�جهة هذ� �الإرهاب �لغا�شم 
. و قال �لبيان �إن “ جمل�س حكماء �مل�شلمني يتقدم بخال�س �لتعازي مل�شر قيادة 
�لبابا  �ل�شريف ولقد��شة  �الأزهر  �شيخ  �الأكر  �الإمام  وحكومة و�شعبا ولف�شيلة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعربت �لعديد من �لدول �لعربية 
ع���ن �إد�ن���ت���ه���ا ل��ل��ت��ف��ج��ري �الإره���اب���ي 
�أم�������س  كني�شتني  ����ش��ت��ه��دف  �ل����ذي 
�شمال  و�ال����ش���ك���ن���دري���ة  ط��ن��ط��ا  يف 
�ل��ق��اه��رة، يف �ح��د �أع��ن��ف �لهجمات 

�لتي ت�شتهدف �الأقباط.
وي�����اأت�����ي �����ش���ت���ه���د�ف ك��ن��ي�����ش��ة مار 
ج����رج���������س يف م����دي����ن����ة ط���ن���ط���ا يف 
�ملرق�شية  و�ل��ك��ن��ي�����ش��ة  �ل��ن��ي��ل  دل��ت��ا 
�ل�شاحلية  �ال�شكندرية  مبحافظة 
يف �شمال �لبالد قبل ثالثة ��شابيع 
ع��ل��ى زي�����ارة �ل��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س �ىل 

م�شر.
و�أع��������رب��������ت ق����ط����ر ع������ن �إد�ن�����ت�����ه�����ا 
للتفجري  �ل�شديدين  و��شتنكارها 
و�أ�شفر  �لكني�شتني  ��شتهدف  �لذي 

ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى.

يف �للغة �ليونانية �لقدمية.
وب�����د�أ وج���وده���م يف �الن��ح�����ش��ار مع 
�ل��ع��رب��ي �ال����ش���الم���ي مل�شر  �ل��ف��ت��ح 
غالبية  ذ�ت  �ل���ي���وم  ����ش��ح��ت  �ل��ت��ي 

م�شلمة �شنية.
وينت�شر �القباط يف خمتلف مناطق 
�لبالد.  و�شط  يف  تركيز  مع  م�شر 
ع���ل���ى خمتلف  �الق����ب����اط  وي����ت����وزع 
جامعي  من  �الجتماعية  �ل�شر�ئح 
�ل��ق��م��ام��ة )�ل��زب��ال��ني( �ل��ف��ق��ر�ء يف 
�ملي�شورين  ع��ائ��الت  �ىل  �ل��ق��اه��رة 
كبار  �ىل  غ�����ايل  ب���ط���ر����س  �أم����ث����ال 

�الأثرياء مثل جنيب �شاويري�س.
و�القباط �لذين ي�شكون من �شعف 
و�لرملان  �حل��ك��وم��ة  يف  مت��ث��ي��ل��ه��م 
من  ��شتبعادهم  يتم  �ن��ه  يعترون 
جماالت  يف  �لوظائف  من  �لعديد 
و�ي�شا  و�جل�����ام�����ع�����ات  �ل���ق�������ش���اء 

�ل�شرطة.

�لذي يرف�س �لتفاو�س مع �يتا ويطالب بحلها بالكامل �إن ت�شليم �ل�شالح ��شت�شالم 
نهائي بعد �شت �شنو�ت من وعود مل تتحقق. وقال بورخا �شمر خارج مقر �لرملان 
يف فيتوريا جا�شتيز “حركة �يتا �لتي عهدناها حتى �الآن �ختفت �إىل �الأبد. ما يتبقى 

هو حمو �لكر�هية �لتي زرعتها �يتا يف جزء كبري من جمتمع �لبا�شك.«
�أ�شلحتها وطلب  �أن �حلركة �شت�شلم كل  �إن مدريد ال ت�شدق  وقال م�شدر حكومي 
�ملدعي �لعام �الأ�شباين من �ملحكمة �لعليا فح�س �الأ�شلحة �لتي مت ت�شليمها ملعرفة 

ما �إذ� كانت قد ��شتخدمت يف جر�ئم قتل مل حتل ق�شاياها حتى �الآن.
ويقول �ل�شحفي بادي وودويرث موؤلف كتاب “�حلرب �لقذرة و�الأيدي �لنظيفة” 
�ملت�شددين  �لعنف يف هجمات  �لعام من م�شتوى  �يتا م�شاعر �ال�شمئز�ز  عن حركة 
�الإ�شالميني وحمالت �لت�شييق �لتي ت�شنها �ل�شرطة يف �أ�شبانيا وفرن�شا �شاعدت يف 
�إ�شعاف �شورة ن�شاط �حلركة. وقال لرويرتز “مل تعد �يتا منظمة تتمتع مبا كان 
لها من جاذبية يف جلب �أع�شاء جدد. فقد �ت�شح �إفال�س ... �ال�شرت�تيجية �مل�شلحة 

للقوميني �لي�شاريني �لتي ترجع �إىل �ل�شتينات.«
�ل�شرية يف �شان �شيبا�شتيان عام  �أحد قادة �ل�شرطة  �أول �شحية معروفة اليتا  كان 
عام  يف  �ل��ن��ار  �جلماعة  عليه  �أطلقت  فرن�شي  �شرطي  �شحية  �آخ��ر  وك��ان   .1968
�لهدنة  �أعلنت  عندما  �ل�شالح  تلقي  �أال  �حلركة  �ختارت  بعام  ذلك  وبعد   .2010
�أع�شائها يف  �لقب�س على مئات من  �ل�شنو�ت �الأخ��رية بعد  لكنها �شعفت ب�شدة يف 

عمليات �إ�شبانية فرن�شية م�شرتكة و�شبط �أ�شلحة.
�أع�شائها  بع�س  تبني  فيديو  لقطات  ن�شرت �حلركة   2014 عام  رمزية  لفتة  ويف 

�مللثمني وهم ي�شلمون كميات حمدودة من �ل�شالح.

اجلامعة العربية تدين التفجري الذي 
ا�ستهدف كني�سة مبدينة طنطا امل�سرية

•• القاهرة -وام: 
�لعبار�ت  باأ�شد  �لعربية  �ل���دول  جامعة  ع��ام  �أم��ني  �لغيط  �أب��و  �أح��م��د  �أد�ن 
�ل��ذي وق��ع �م�س د�خ��ل كني�شة م��ار جرج�س يف مدينة  �النفجار �الإره��اب��ي 

طنطا �مل�شرية و�أ�شفر عن وقوع عدد من �ل�شحايا .
وعر عن خال�س �لعز�ء الأهايل �ل�شحايا.

و�أكد �أبو �لغيط يف بيان �م�س ت�شامنه �لكامل مع حكومة و�شعب جمهورية 
م�شر �لعربية فى مو�جهة مثل هذه �لعمليات �الإرهابية �جلبانة وم�شاندته 

جلهود �ل�شلطات �مل�شرية فى تعقب مرتكبي هذه �جلرمية.
وقال حممود عفيفي �ملتحدث �لر�شمي با�شم �الأمني �لعام للجامعة �إن مما 
�الأبرياء مبا  ��شتهد�ف  �الأ�شود يف  �الإره��اب  ��شتمر�ر  يدعو للحزن و�الأ�شى 
يف ذلك �أثناء �أد�ئهم لل�شعائر �لدينية وهو ما يوؤكد جمدد� �أن من يقفون 
ور�ء مثل هذه �جلر�ئم �ل�شنيعة ال ير�عون حرمة �أى دين وال يتورعون عن 

�شفك دماء �شحاياهم و�إزهاق �أرو�حهم ب�شكل �أعمى ودون رحمة �أو �شفقة.
و�أ�شاف �إن �الأمر ي�شتدعي تعبئة �ملزيد من �جلهود ملو�جهة �خلطر �ملتز�يد 
�لعربي  �مل�شتويني  على  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  وتكثيف  وج��ر�ئ��م��ه  ل��الإره��اب 

و�لدويل ملو�جهة هذه �لظاهرة �لبغي�شة.

يف برقية بعث بها للرئي�س �مل�شري 
��شتنكاره  �ل�شي�شي عن  �لفتاح  عبد 
وو�شفه  �ل���ع���م���ل  ل���ه���ذ�  �ل�������ش���دي���د 
�إىل  �الأردن  وق��وف  و�أك��د  باجلبان، 
ملحاربة  ج��ه��وده��ا  يف  م�شر  ج��ان��ب 
�أع����رب ع��ن تعازيه  �الإره������اب، ك��م��ا 

لذوي �لقتلى.
و�أد�نت �لبحرين تفجري �لكني�شتني 
و�أكدت على ت�شامنها مع م�شر يف 

مو�جهة �الإرهاب.
ك����م����ا ق�������دم �ل����رئ����ي���������س �ل����رو�����ش����ي 
لنظريه  تعازيه  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
�ل�شي�شي يف  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �مل�����ش��ري 

وج�����ددت �خل��ارج��ي��ة �ل��ق��ط��ري��ة يف 
بيان لها �لتاأكيد على موقف دولة 
�ل��ث��اب��ت م���ن رف�������س �لعنف  ق��ط��ر 
�أو  �ل��دو�ف��ع  كانت  و�الإره����اب مهما 

�الأ�شباب.
وق����دم �ل��ب��ي��ان ت���ع���ازي دول����ة قطر 
�مل�شري،  ولل�شعب  �ل�شحايا  لذوي 
�لعاجل  ب���ال�������ش���ف���اء  ومت���ن���ي���ات���ه���ا 

للجرحى.
و��شتنكر �الأردن تفجري �لكني�شتني 
�إنه يهدف لزعزعة �الأمن يف  وقال 

م�شر.
و�أعرب ملك �الأردن عبد �هلل �لثاين 

و�أد�ن  �لكني�شتني.  تفجري  �شحايا 
تفجري  فر�ن�ش�شكو  �لفاتيكان  بابا 
تزويد  مب��ن��ع  وط��ال��ب  �لكني�شتني 

�الإرهابيني بال�شالح.
وك����ان �الأزه������ر �ل�����ش��ري��ف ق���د �أد�ن 
ب�����ش��دة �ل��ت��ف��ج��ريي��ن وو���ش��ف��ه��م��ا ب� 
�الإرهابي �خل�شي�س وباأنه ��شتهدف 
�أرو�ح �الأبرياء �الآمنني بالكني�شتني 
م�شدد� على �أنه ميثل جرمية ب�شعة 

يف حق �مل�شريني جميعا.
كرى  م�شر  �ق��ب��اط  وي�شكل  ه���ذ� 
�ل�شرق  يف  �مل�����ش��ي��ح��ي��ة  �ل���ط���و�ئ���ف 
�أقدمها.  م���ن  وو�ح������دة  �الو����ش���ط 

�ف����ر�د ه���ذه �لطائفة  وي��ق��در ع���دد 
بحو�ىل %10 من حو�ىل ت�شعني 
�القباط  وي�شكل  م�شري.  مليون 
�الرث�����وذك�����������س غ���ال���ب���ي���ة �الق����ب����اط 
كاثوليك  بينهم  �لذين  �مل�شريني 
�ي�����ش��ا. ي��ع��ود ����ش��ل �الق���ب���اط �ىل 
م�شر  ك��ان��ت  ح��ني  �مل�شيحية  فجر 
�لرومانية  ل��الم��ر�ط��وري��ة  تابعة 
�لبيزنطية  ل���الم���ر�ط���وري���ة  ث���م 
�لفر�عنة  �شاللة  حكم  نهاية  بعد 

�لبطاملة من ��شول يونانية.
وت���ع���ود ل��ف��ظ��ة ق��ب��ط �ىل �جل����ذور 
�للغوية ذ�تها لكلمة م�شر �يجيبت 

•• �صيكاغو-اأ ف ب:

�أودع ميغيل برييز جونيور �ل�شجن التهامه بتهريب �ملخدر�ت، وهو 
�الآن مهدد بالطرد على غر�ر مئات �لع�شكريني �ل�شابقني �لذين ظنو� 

�أنهم �شيح�شلون على �جلن�شية �الأمريكية بالتحاقهم باجلي�س.
تروي �إ�شبري�نز� برييز و�لدة هذ� �جلندي �ل�شابق يف �لقو�ت �خلا�شة 
�أنه قال لها قبل ب�شعة �أ�شابيع �آمل �أن �أعيد �بني معي �إىل �لبيت”، 
وتوؤكد و�قفة �إىل جانب زوجها �أمام ق�شر �لعدل يف �شيكاغو، حاملة 

علما �أمريكيا “�بني بطلي، �إنه بطلكم«.
38 عاما و�ل��ذي خدم مرتني يف  و�كت�شف �لرجل �لبالغ من �لعمر 
�أن �لتحاقه  �إقامة د�ئمة يف �لواليات �ملتحدة،  �أفغان�شتان وهو حائز 

باجلي�س ال يوؤدي تلقائيا �إىل منحه �جلن�شية �الأمريكية.
�أن �ن�شمامه �إىل �جلي�س  �إذ يعتقدون  وهو خطاأ يرتكبه �لعديدون، 
ي�شهل عليهم الحقا �حل�شول على �جلن�شية، لكن �لو�قع �أنه يرتتب 
عليهم رغم كل �شيء �لقيام باالإجر�ء�ت �ل�شرورية، وهي �إجر�ء�ت قد 
تكون �شعبة عليهم ب�شورة خا�شة �إن كانو� يخدمون يف �خلارج، ما 

يوؤدي يف بع�س �الأحيان �إىل فقد�ن ملفات �لبع�س منهم.
�أن ير�أف به قا�شي �لهجرة وياأخذ  كان و�لد� ميغيل برييز ياأمالن 
باالعتبار �لتبعات �لنف�شية خلو�شه �حلرب، و�لتي حملته على �إدمان 
�ملخدر�ت. يف �جلانب �الآخر من �حلدود، يف �ملك�شيك، يعي�س هكتور 
ما   2004 ع��ام  ط��رده  منذ  �الأربعيني،  �ل�شابق  �جل��ن��دي  ب��ار�خ��ا���س 

يحاول ميغيل برييز تفاديه.

�الآن. وقال قيادي يف �شفوف �ملعار�شة �شارك يف �لعملية 
�إن طائر�ت من �لتحالف �لذي تقوده �لواليات �ملتحدة 
�شاركت يف �لعملية �لتي ��شتمرت حتى �ل�شاعات �الأوىل 
من فجر �ليوم لتعقب �ملت�شددين �لذين نفذو� �لهجوم 

والذو� بالفر�ر على ما يبدو.
وي��ق��ع م��ع��ر �ل��ت��ن��ف وخم��ي��م �ل���رك���ب���ان ق����رب �حل����دود 
�ل�شرقية  �أ�شود  وجماعة  و�الأردن.  �لعر�ق  مع  �ل�شورية 
حتارب  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �لرئي�شية  �جل��م��اع��ات  �إح���دى 
د�ع�����س �الإره��اب��ي وت��ق��ات��ل حت��ت ر�ي���ة �جلي�س �ل�شوري 

�حلر �لذي ميوله �لتحالف �لغربي وميده بالعتاد.
و�ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي �ن��ت��زع م��ق��ات��ل��ون م��ن �مل��ع��ار���ش��ة معر 
�لتنظيم من  �إخ��ر�ج  د�ع�س وحاولو�  تنظيم  �لتنف من 
�لفر�ت  نهر  على  �حلدودية  �ل�شورية  �لبوكمال  مدينة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن رئي�شا �أركان �لقو�ت �مل�شلحة �الإير�نية و�لرو�شية 
بعد  �شوريا  يف  �الإره��اب��ي��ني  مكافحة  مو��شلة  عزمهما 
�ل�����ش��رب��ة �الأم���ريك���ي���ة �ل��ت��ي ����ش��ت��ه��دف��ت ق���اع���دة جوية 

للجي�س �ل�شوري.
�أن �ت�شاال  �الإي��ر�ن��ي��ة �لر�شمية  �الأن��ب��اء   وذك���رت وك��ال��ة 
�لعامة  �الأرك���ان  رئي�س  ب��ني  �الأول  �أم�����س  ج��رى  هاتفيا 
باقري، وقائد  �للو�ء حممد  �الإير�نية  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أركان �جلي�س �لرو�شي �لفريق �أول فالريي غر��شيموف 
ندد� فيه بال�شربة �الأمريكية �شد قاعدة جوية �شورية، 

معترين ذلك �عتد�ء �شافر� على بلد م�شتقل .
�الإير�نية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �الأرك��ان  رئي�س  و�أك��د 
مو��شلة  بلديهما  ع��زم  �لرو�شي  �جلي�س  �أرك���ان  وق��ائ��د 
�لتعاون �لع�شكري حتى هزمية �الإرهابيني ب�شكل كامل 

وهوؤالء �لذين يدعمونهم.
للنيل  تهدف  �الأمريكية  �ل�شربات  �أن  بيان  يف  و�أ�شافا 
�ل�شوري  �جلي�س  حققها  �لتي  �النت�شار�ت  �أ�شموه  مما 
وحلفاوؤه موؤخر� وتعزيز معنويات �جلماعات �الإرهابية 

ود�عميها.
ويف وقت �شابق �عتر وزير �خلارجية �لرو�شي �شريغي 
�ل�شوري  �لنظام  �شد  �الأمريكية  �ل�شربة  �أن  الف��روف 
تخدم �الإرهاب ، وذلك يف �أول �ت�شال هاتفي مع نظريه 
�ل�شربة،  تلك  تنفيذ  منذ  تيلر�شون  ريك�س  �الأم��ريك��ي 

وفق ما �أفادت به �خلارجية �لرو�شية.
�أن  �لرو�شية  و�أك��د الف��روف جم��دد� موقف �خلارجية   
هجوم  ب�شن  �ل�����ش��وري  �لنظام  �إىل  �ملوجهة  �الت��ه��ام��ات 

كيميائي على مدينة خان �شيخون ال تتطابق مع �لو�قع 
روحاين  ح�شن  �الإي����ر�ين  �لرئي�س  �ت��ه��م  جهته،  م��ن   .
يف  �الإره��اب��ي��ة  �ملجموعات  مب�شاعدة  �الأم��ريك��ي  نظريه 

�شوريا.
وقال روحاين دون �أن ي�شمي ترمب �إن هذ� �ل�شيد �لذي 
ب��اأن��ه يريد  �دع���ى  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  �ل�شلطة يف  ت��وىل 
�الإرهابية  �ليوم كل �ملجموعات  �الإره��اب، لكن  مكافحة 

يف �شوريا �حتفلت بعد �لهجوم �الأمريكي .
�ل�شورية  �ملعار�شة  �ىل ذلك، قالت م�شادر من مقاتلي 
�إنهم متكنو� �م�س �الأحد من �لت�شدي لهجوم �نتحاري 
�شنه تنظيم د�ع�س �الإرهابي على قاعدة ع�شكرية قرب 

معر حدودي مع �لعر�ق.
وح����اول م��ق��ات��ل��و د�ع�����س �الإره���اب���ي تنفيذ �ل��ه��ج��وم يف 
�الأق����ل حمملة  ع��ل��ى  و�ح����دة  �ل��ل��ي��ل مب��رك��ب��ة  منت�شف 
�شديدة  قاعدة  بو�بة  القتحام  �ُ�شتخدمت  باملتفجر�ت 
وق��ال م�شدر  �لتنف �حل���دودي.  ق��رب معر  �لتح�شني 
قتال  �الأق���ل  على  �شخ�شني  �إن  �مل��ع��ار���ش��ة  مقاتلي  م��ن 

و�أ�شيب �لع�شر�ت.
ونفذ مقاتلو �لتنظيم هجوما �نتحاريا على قافلة تقل 
مقاتلني للمعار�شة من جماعة �أ�شود �ل�شرقية �ملدعومة 
قرب  موقعها  من  تعزيز�ت  �أر�شلت  �أن  بعد  �لغرب  من 
خميم �لركبان لالجئني �إىل �جلنوب �لغربي من موقع 

�لهجوم. وقتل �ثنان من مقاتلي �جلماعة يف �لكمني.
وقال م�شدر بارز من جماعة �أ�شود �ل�شرقية طلب عدم 
�لتنف مما  د�خ��ل معر  وقعت  ��شتباكات  �إن  ��شمه  ذكر 
و�أ�شاف  �آخ��ر  ع��دد  و�إ�شابة  �شخ�شني  مقتل  عن  �أ�شفر 
�أنهم هاجمو� قافلة جلماعته لكن �ملوقف حتت �ل�شيطرة 

وتقع  ف�شلت.  حم��اوالت��ه��م  لكن  �ل�شرقي  �ل�شمال  �إىل 
للمت�شددين بني  ك��ب��ري  �إم����د�د  ع��ل��ى ط��ري��ق  �ل��ب��وك��م��ال 

معاقلهم يف �لعر�ق و�شوريا.
ويف �الأ�شابيع �ملا�شية عاد مت�شددون للتجمع يف �ملنطقة 
�ل�شحر�وية �ل�شورية قرب �حلدود مع �الأردن لتدعيم 
�شوريا  يف  �نتكا�شات  بعد  �ل��رق��ة  يف  �لرئي�شي  معقلهم 
و�ل��ع��ر�ق. وق���ال م�شدر خم��اب��ر�ت غ��رب��ي ل��روي��رتز �إن 
�لتنف  قاعدة  تو�شع  وبريطانية  �أمريكية  خا�شة  قو�ت 
ال���ش��ت��خ��د�م��ه��ا كنقطة �ن��ط��الق رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ع��م��ل��ي��ات يف 

�الأ�شهر �لقادمة لطرد �ملت�شددين من �لبوكمال.
ويقول دبلوما�شيون �إن خططا قيد �الإعد�د ل�شن �شربات 
جديدة للتحالف على مت�شددي د�ع�س يف �جلنوب مبا 

ي�شمل منطقة غربي مدينة درعا جنوب �لبالد.

ايتا النف�سالية تنهي �سراعًا ا�ستمر 40 عامًا
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عربي ودويل

بعد حتديد موعد النتخابات البلدية :

ا�ستطالع راأي: نداء تون�ص والنه�سة يف طليعة الت�سويت
�أّن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت  �الن��ت��خ��اب��ي��ة.     قاعدتها  نف�س  على 
�حلزبني �ملتناف�شني �ملتحالفني �لند�ء و�لنه�شة ميّثالن معا 
كما يف �شنة 2014 حو�يل ثلثي �لناخبني، م�شرية يف �شياق 
�آخر �إىل �أّن ن�شبة �لت�شويت لفائدة �جلبهة �ل�شعبية حت�شنت 
مقارنة ب�شنة 2014 بعد قفزها للمرتبة �لثالثة ب�7 فا�شل 
6  باملائة.    وك�شف ��شتطالع �لر�أي �أن جبهة �الإنقاذ و�لتقّدم 
�مل�شّكلة حديثا �حتّلت �ملرتبة �لر�بعة ب� 5 فا�شل 4 باملائة من 
�الأ�شا�شيني  ملكونيها  كان  �لتلقائي  �لت�شويت  و�أن  �الأ���ش��و�ت، 
حركة م�شروع تون�س ب� 2 فا�شل 7 باملائة و�الحتاد �لوطني 
�لت�شويت لفائدتها  �إع��الن نية  �إىل  �إ�شافة  باملائة   2 ب�  �حلر 
�أم��ا حزب  باملائة.      7 �الإن��ق��اذ و�لتقّدم ب�شفر فا�شل  جبهة 
�أفاق تون�س فقد حّقق ن�شبة هامة تقدر ب� 5 فا�شل 2 باملائة، 

يليه �لتيار �لدميقر�طي ب� 3 فا�شل 3  باملائة.

•• الفجر – تون�س - خا�س
موعد  حت��دي��د  بعد  �لت�شويت  ل��ن��و�ي��ا  �آر�ء  �شر  �أول  ك�شف 
�النتخابات �لبلدية يف تون�س �ملقّرر �إجر�وؤها يوم 17 دي�شمر 
�نتخابات  ع��ن  �مل��وروث��ة  �ل�شيا�شية  �ل��ت��و�زن��ات  �أن   ،2017
ند�ء  قائمة يف جوهرها عر متركز حزب  ماز�لت   ،2014
تون�س يف �لطليعة يليه حزب حركة �لنه�شة �للذ�ن يحتالن 
ثلثي �لت�شويت.    وح�شب ما ورد ب�شحيفة �ملغرب �ملحلية يف 
ن��د�ء تون�س ُيحافظ على  ف��اإّن   ، عددها �ل�شادر �م�س �الأح��د 
ال  ن�شبة  وهي  باملائة   8 فا�شل   35 بن�شبة  �لرتتيب  �شد�رة 
تبعد كثري� عما حت�شل عليه يف 2014 و�أن��ه كان قد خ�شر 
حو�يل 200 �ألف ناخب، مع حت�شن ن�شبة �لت�شويت بالن�شبة 
تقريبا  باملائة وحمافظتها   7 فا�شل   29 ب�  �لنه�شة  حلركة 

ا�ستهدفا كني�ستني م�سريتني:

تون�ص تدين ب�سدة التفجريين الإرهابيني الآثمني
مو�سكو تنتقد لندن وتقلل من تاأثريها الدويل

•• الفجر – تون�س - خا�س

�أد�نت تون�س ب�شدة �لتفجرييني �الإرهابيني �الآثمني، �لذين ��شتهدفا �أم�س 
�ملرق�شية  و�لكني�شة  �مل�شرية،  طنطا  مبدينة  جرج�س  م��ار  كني�شة  �الأح��د، 
قتلى  ب��ني  �ل�شحايا  م��ن  ع��دد  �شقوط  يف  وت�شببا  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة،  مبدينة 

وجرحى.
و�أكدت تون�س، يف بيان �شادر عن وز�رة �ل�شوؤون �خلارجية، ت�شامنها �لكامل 
�حلكومة  تتخذها  �لتي  لالإجر�ء�ت  ودعمها  �ل�شقيق،  �مل�شري  �ل�شعب  مع 
�مل�شرية حلفظ �أمنها و�شالمة مو�طنيها، متقدمة باأحر عبار�ت �لتعازي 

و�ملو��شاة الأهايل �ل�شحايا، ومتمنية �ل�شفاء �لعاجل للجرحى و�مل�شابني.
   كما �شددت على �شجبها ال�شتهد�ف دور �لعبادة، د�عية �ملجتمع �لدويل �إىل 
تكثيف �لتعاون و�لتن�شيق ملحا�شرة ظاهرة �الإرهاب �ملقيتة، �لتي ت�شتهدف 

�أمن �لدول و��شتقر�رها.
  يذكر �أن 21 �شخ�شا لقو� حتفهم فيما جرح حو�يل 69 �آخرين يف �نفجار 
عبوة نا�شفة �شباح �الأحد قرب كني�شة مار جرج�س يف مدينة طنطا �مل�شرية، 
كما وقع �نفجار ثان بعد ثالث �شاعات من �النفجار �الأول، نفذه �نتحاري 
 6 وفاة  عن  �أ�شفر  مما  �الإ�شكندرية،  مدينة  يف  �ملرق�شية  �لكاتدر�لية  قرب 

�أ�شخا�س و33 جريحا يف ح�شيلة �أولية، وفق ما تناقلته و�شائل �الإعالم.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

وجهت رو�شيا �نتقاد�ت الذعة �م�س �ىل بريطانيا �لتي قالت �نه لي�س لها 
تاأثري حقيقي على �ل�شاحة �لدولية، �ثر �إلغاء وزير �خلارجية �لريطاين 
بوري�س جون�شون زيارته �ملقررة �ىل مو�شكو ب�شبب �لدعم �لرو�شي للنظام 
�ل�شوري. وقال بيان للخارجية �لرو�شية �ن �لغاء �لزيارة “يوؤكد مرة ثانية 
�ل�شكوك حول �لقيمة �مل�شافة للحو�ر مع �لريطانيني، فنحن ال نعرف 
�لريطانيني  �لبيان  وو�شف  �لر�هنة”.  �الأح���د�ث  معظم  من  موقفهم 
بانهم “ال ميلكون تاأثري� حقيقيا يف م�شار �لعالقات �لدولية، ويقبعون يف 
ظل �شركائهم �ال�شرت�تيجيني . وتابع �لبيان �لرو�شي ال نعتقد �ننا نحتاج 
�ىل حو�ر مع لندن بقدر ما حتتاجه لندن معنا. و��شار �لبيان �ىل �ن هناك 
�شوء فهم �أ�شا�شيا وجهاًل حول ما يحدث يف �شوريا وحول �جلهود �لرو�شية 

حلل �الأزمة«. و�أعلن جون�شون �ل�شبت �نه لن ي�شافر �ىل مو�شكو �ال�شبوع 
�ملقبل، مو�شحا �ن �لتطور�ت يف �شوريا غريت �لو�شع ب�شكل جذري. وقال 
�أولويتي �الآن هي متابعة �لتو��شل مع �لواليات �ملتحدة و�آخرين قبل قمة 

جمموعة �لدول �ل�شبع �لكرى يف 10 و11 ني�شان �أبريل .
�لهجوم  بعد  حتى  �ال�شد  نظام  عن  �مل�شتمر  رو�شيا  لدفاع  ناأ�شف  وتابع 
باالأ�شلحة �لكيميائية على �ملدنيني �الأبرياء. ودعا جون�شون رو�شيا لفعل 
كل �شيء ممكن من �جل �لو�شول �ىل ت�شوية �شيا�شية يف �شوريا و�لعمل 
�ملا�شي  �ال�شبوع  �أح��د�ث  تتكرر  ال  �ن  ل�شمان  �ل��دويل  �ملجتمع  بقية  مع 

�ل�شادمة. 
�شيخون  خ��ان  مدينة  يف  كيميائي  هجوم  على  رد�  جون�شون  ق��ر�ر  وج��اء 
�ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب  �شخ�شا   87 بحياة  �أودى  �ل��ث��الث��اء  �ل�شورية 

حلقوق �الن�شان، و�تهم �لغرب �لنظام �ل�شوري باأنه يقف خلفه.

••الفجر – خرية ال�صيباين
    �شيكون علينا يف �الأيام �لقادمة 
�ل�شمالية.  كوريا  ت�شرفات  ر�شد 
يفّوت  ال  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ن��ظ��ام  الّن 
ويهاجم  ���ش��ي��ف��ه  ل��ي�����ش��ت��ّل  ف��ر���ش��ة 
�الإم�����ري�����ال�����ي�����ني �الأم����ري����ك����ي����ني 
�لكوريني �جلنوبيني يف  و�أتباعهم 
�لوقت �لذي، ككل ربيع، ينخرطان 
يف مناور�ت ع�شكرية كبرية، ُبطلق 
عليها ��شم “كي ريزولف” و”فول 
ع�شر�ت  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ارك   ، �إيغل” 
ب��ال��ق��رب من  �الآالف م��ن �جل��ن��ود 
و�خلط  �ل�شالح،  �ملنزوعة  �ملنطقة 

�لفا�شل بني �لكوريتني. 
   وك���ان���ت ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة قد 
�شيول  �مل���ا����ش���ي،  �ل���ع���ام  �ن���ت���ق���دت 
�شبعة  ُت��ط��ل��ق  �ن  ق��ب��ل  وو����ش��ن��ط��ن 
هذه  �ن��ه  �إاّل  بالي�شتية.  ���ش��و�ري��خ 
�الأمريكية  �ل�����ش��رب��ات  ب��ع��د  �مل����رة، 
�ملناخ.  ت��غ��رّي  ���ش��وري��ا،  �مل��ف��اج��ئ��ة يف 
�أون  جونغ  كيم  �شيت�شّرف  فكيف 
�لكوري  �ل���زع���ي���م  ���ش��ي��ل��ج��اأ  ه���ل  ؟ 
ل��ي�����س جمنونا  �ل�����ذي  �ل�����ش��م��ايل، 
وغ����ري ع���ق���الين ك��م��ا ي�������ش���اع، �إىل 
����ش��ت��ف��ز�ز ي�����ش��ت��دع��ي ����ش���رب���ات �أو 

عقوبات و��شنطن؟
   يف �الأ�شابيع �الأخ��رية، مل ُيفّوت 
�لفر�شة لُيذّكر تر�مب: باّن جي�شه 
�أطلق �شو�ريخ يف �لوقت �لذي كان 
�لوزر�ء  رئي�س  ي�شتقبل  �الأمريكي 
وي�شتعد  �أب�����ي،  ���ش��ي��ن��زو  �ل���ي���اب���اين 
جني  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  للقاء 

بينغ.

»كل اخليارات«
    �إّن �لهجوم �الأمريكي على �شوريا 
ُيعيد خلط �الأور�ق يف �آ�شيا. ويرى 
رئي�س  نيكيت  ف��ال��ريي  طوكيو  يف 
�الأبحاث  موؤ�ش�شة  يف  �آ���ش��ي��ا  ق�شم 
�إىل  �إ���ش��ارة  “�إنها  �الإ�شرت�تيجية، 
�ل�����ش��ني وك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة، فقد 
ت��ر�م��ب كرئي�س م��ن��دف��ع ال  ظ��ه��ر 
مي��ك��ن ت��وّق��ع م��و�ق��ف��ه، وال يرتدد 
يخيف  وه��ذ�  ب�شربات.  �لقيام  يف 
�الآن  كانو� حتى  �لذين  �ل�شينيني 
يقودون  باأنهم  �النطباع  يعطون 
حكيمة  ق���وى  م��و�ج��ه��ة  يف  �للعبة 

مثل �أوباما و�آبي يف �ليابان«.
كوريا  ت���ك���ون  �أن  مي���ك���ن  ه����ل      
�ل�������ش���م���ال���ي���ة �ل�����ه�����دف �ل�����ق�����ادم؟ 
على  م��ط��روح��ة  �خل����ي����ار�ت  “كل 
وزير  ���ش��ر�ح��ة  �أع��ل��ن  �لطاولة”، 
تيلر�شون،  ري���ك�������س  �خل����ارج����ي����ة، 
ل�����ش��ي��ول يف مار�س  زي���ارت���ه  خ���الل 
�شيا�شة  �أّن  �إىل  م�����ش��ري�  �مل��ا���ش��ي، 
�لعزيزة  “�ل�شر �ال�شرت�تيجي”، 
“�نتهت”.  �أوب����ام����ا،  ب�����ار�ك  ع��ل��ى 
�ل�شر�ع  �أّن  من  تيلر�شون   وح��ذر 
�ل�شيناريو  م���ن  ج���زء  �ل��ع�����ش��ك��ري 
ي��ان��غ على  ب��ي��ون��غ  �أق���دم���ت  �إذ� م��ا 
برناجمها  تهديد  م�شتوى  “رفع 

�لنووي«.
    ويف يناير، �أعلن كيم جونغ �أون 
�أّن بالده “يف �ملر�حل �لنهائية قبل 
بالي�شتي  ���ش��اروخ  �إط���الق  �خ��ت��ب��ار 
قادرة  ���ش��و�ري��خ  للقار�ت”،  ع��اب��ر 
�ملتحدة.  �ل����والي����ات  ����ش���رب  ع��ل��ى 
�أّن  ت��ر�م��ب  رّد  ليلية،  تغريدة  ويف 

و�ليابانية  �جل��ن��وب��ي��ة  �ل���ك���وري���ة 
فب�شو�ريخ  ب���ال�������ش���ك���ان.  �الآه����ل����ة 
وحتى  كيميائية  ل��روؤو���س  حاملة 
مب���دف���ع���ي���ة م����ت����د�ع����ي����ة ج���زئ���ي���ا، 
جهة  من  كبري�”.  �شرر�  �شيلحق 
�ل�شمالية  ك���وري���ا  ف������اإّن  �أخ�������رى، 
على  رودون��غ  �شاروخ   200 تن�شر 
�إطالقها  يت�شّنى  �أر����ش��ي��ه��ا  ك��ام��ل 
يعّقد  وه��ذ�  متنقلة،  مركبات  من 

ك�شفها و�عرت��شها.

»نف�س الأيديولوجية«
�جلنوبية  ك����وري����ا  ك���ان���ت  �إذ�      
و�ليابان متلكان كل �أ�شباب �خلوف 
من �شربة، فكيف �شيكون رّد فعل 
وبكني  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  �إّن  �ل�����ش��ني؟ 
يف  ي�شرتكان  �شقيقان  “نظامان 
ُتذّكر  �الأيديولوجية”،  ن��ف�����س 
فالريي نيكيت. وتربط �لكوريني 
معاهدة  و�ل�شينيني  �ل�شماليني 
����ش���د�ق���ة وت�����ع�����اون م���وّق���ع���ة عام 
�تفاقيات  ع���ل���ى  ت���ن�������ّس   1961
“�ل�شني  �مل�����������ش�����رتك.  ل����ل����دف����اع 
منزعجة جد� من �ختبار�ت كوريا 
يكفي  مب��ا  لي�س  ول��ك��ن  �ل�شمالية 
حني  يف  حليف   بخ�شارة  لتخاطر 
�جلزيرة”،  �شبه  �الأمريكان  يحتل 

تقول �ملتخ�ش�شة. 
�ل����والي����ات  �أن  ب���ك���ني  وت��ع��ت��ق��د     
ت�شعيد  يف  دور�  ت��ل��ع��ب  �مل��ت��ح��دة 
�لتوتر، خا�شة يف كوريا �جلنوبية 
�ل�شاروخي،  ل��ل��دف��اع  ث����اد  ب��ن�����ش��ر 
تهديد  �أن��ه  على  �إليه  ُينظر  �ل��ذي 

من جانب بكني. 
 ومت�����ل�����ك �ل�����������ش�����ني، �ل����د�ع����م����ة 
دبلوما�شيا  و�ل��وح��ي��دة  �حلقيقية 
�ل�شمالية،  ل��ك��وري��ا  و�ق��ت�����ش��ادي��ا 
جونغ  كيم  على  �ل�شغط  و���ش��ائ��ل 
�أون، يريد �أن ي�شدق تر�مب �لذي 
�ن��ف��ت��ح ع��ل��ى ���ش��ي ج��ني ب��ي��ن��غ، وقد 
�لتقاه �خلمي�س و�جلمعة يف والية 

فلوريد�.
�أعرب     يف منت�شف �شهر مار�س، 
�ل�شني  �أّن  م��ن  �أ�شفه  ع��ن  ت��ر�م��ب 
للم�شاعدة  ي��ذك��ر  �شيئا  تفعل  مل 
�لكوري  �ل����ر�أ�����س  وج����ع  ح��������������ّل  يف 
�الأ�شبوع  ت��ر�م��ب  وق��ال  �ل�شمايل. 
�ملا�شي ل�شحيفة فاينان�شال تاميز 
�لق�شية  �ل�����ش��ني  حت���ّل  مل  �إذ�   “
نقوم  ف�شوف  �ل�شمالية،  �لكورية 
�أيام  ب�شعة  ذل���ك  ك���ان  بذلك”.. 
�ندها�س  �أم���ام  �شوريا  �شرب  قبل 

�جلميع.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

�إ�شهاب  دون  لن يحدث”..  “ذلك 
�أو ثرثرة.

�شوريا،  �ل��و���ش��ع يف  على عك�س      

و�شربة  �ل��ت��دخ��ل،  ُي����ّرر  ف��ع��ل  �أو 
تبقى  ي��ان��غ  بيونغ  �شد  ��شتباقية 
�خلطرية  �ل�������ش���ي���ن���اري���وه���ات  م����ن 

م�شتوى  نف�س  يف  لي�شت  و��شنطن 
�ل�شمالية:  كوريا  مع  �ال�شتعجال 
�ل��ر�ه��ن، ال ح��دث ُيثري  يف �لوقت 

�ل�����ش��و�ري��خ �ل��ع��اب��رة ل��ل��ق��ار�ت، �أو 
�لتي يطلق  ق��اع��دة م��و���ش��ود�ن ري 

عليها �أي�شا طونغاي �شرق. 
غري  �مل���ن���ط���ق���ة  ب�����ل�����د�ن  و”لكن 
نيكيت،  فالريي  يالحظ  مو�فقة، 
�ل�����ش��م��ال ميلك  �أّن  ي��ع��رف��ون  ف��ه��م 
ق������در�ت �ل������رّد ل�����ش��رب �الأر������ش����ي 

زم���ن ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون ق���د خططت 
ل��ق�����ش��ف��ه خ����الل �الأزم�������ة �حل����ادة 
و��شنطن  ف��اإّن   ،  1994-1993
تقامر بخطر وقوع كارثة نووية. 
��شتهد�ف  �أي�������ش���ا  مي��ك��ن��ه��ا  ك���م���ا 
قو�عد �إطالق �ل�شو�ريخ ب�شوهاي 
�ختبار  يتم  حيث  غ���رب(  )���ش��م��ال 

�ملو�قع  فبا�شتهد�ف  و�مل��ع��ّق��دة.    
�ل��ن��ووي��ة، م��ث��ل ي��ون��غ��ب��ي��ون، �لذي 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  كانت 

�لقاعدة �لتي من �لو�رد �ن تكون هدفا �مريكيا من �لود �إىل مو�جهة حمتملة

 هل �سيلجاأ الزعيم الكوري ال�سمايل اإىل 
ا�ستفزاز ي�ستدعي �سربات اأو عقوبات وا�سنطن؟

ميلك ال�سمال قدرات الرّد ل�سرب الأرا�سي 
الكورية اجلنوبية واليابانية الآهلة بال�سكان

خماوف يايانية من �شربة �مريكية على حدودها هل تكون �ل�شربة �لقادمة من ن�شيب كوريا �ل�شمالية؟

مناور�ت �مريكية كورية جنوبية م�شرتكة

قد تكون بيونغ يانع املحطة القادمة:

الهجوم على �سوريا ُيعيد خلط الأوراق يف اآ�سيا..!
با�ستهداف املواقع النووية تقامر وا�سنطن بخطر وقوع كارثة نووية

على عك�س الو�سع يف �سوريا وا�سنطن لي�ست 
يف نف�س م�ستوى ال�ستعجال مع كوريا ال�سمالية
اإذا كانت كوريا اجلنوبية واليابان متلكان كل اأ�سباب 
اخلــوف من �سربــــة فكيف �ســيكون رّد فعــل ال�سـني؟

حتليل اخباري

ند�ء تون�س يحافظ على �ل�شد�رة رغم �زمته
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عربي ودويل
فيون وميالن�سون يح�سدان اأن�سارهما قبل النتخابات 

•• باري�س-اأ ف ب:

قبل �أ�شبوعني من �لدورة �الأوىل من �نتخابات رئا�شية فرن�شية تبقى نتائجها 
غام�شة، دعا مر�شح �ليمني فرن�شو� فيون وزعيم �لي�شار �لر�ديكايل جان لوك 
ميالن�شون �الأحد �إىل �لتعبئة �لعامة يف وقت ت�شنفهما ��شتطالعات �لر�أي 
يف �ملرتبة �لثالثة و�لر�بعة بني �ملر�شحني. وتتوقع �آخر ��شتطالعات للر�أي 
�ملتطرف  �ليمني  ومناف�شته من  �إميانويل ماكرون  �لو�شطي  �ملر�شح  �نتقال 
�أبريل �إىل �ل��دورة �لثانية من �النتخابات، رغم  23 ني�شان  مارين لوبن يف 
ت�شجيلهما تر�جعا طفيفا �إىل حو�ىل %23 من نو�يا �الأ�شو�ت لكل منهما. 
ومتكن مر�شح “فرن�شا �لثائرة” جان لوك ميالن�شون يف �الأيام �الأخرية من 
 19% �إىل م�شتوى �ملر�شح �ليميني فرن�شو� فيون حمققا حو�ىل  �الرتقاء 
�أج���ر�ه معهد  ل��ل��ر�أي  �ل���دورة �الأوىل، وف��ق ��شتطالع  من نو�يا �الأ���ش��و�ت يف 

“بي يف �آ” ون�شرت نتائجه �ل�شبت. وما ز�ل �ملر�شحان �للذ�ن ينظمان �الأحد 
جتمعات �نتخابية ياأمالن يف تخطي �لدورة �الأوىل من �النتخابات.

���ش��يء بعد.  ب��ح��ذر مل يح�شم  �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون )39 ع��ام��ا( معلقا  وق���ال 
�أجرتها معه �شحيفة جورنال دو  يف مقابلة  �إننا ندخل مرحلة جوهرية”، 
دميان�س وعر�س فيها �أولوياته لالأ�شهر �الأوىل من واليته يف حال فوزه يف 
�النتخابات. و�إذ� و�شل �إىل ق�شر �الإليزيه مثلما ت�شري �إليه �لتوقعات، يعتزم 
�الأوروبية  �لعو��شم  على  ب�جولة  �لقيام  �الأوروب����ي  ل��الحت��اد  �مل��وؤي��د  �ملر�شح 
ليقرتح منح منطقة �ليورو ميز�نية حقيقية ولقيام �أوروبا حقيقية من 27 

ع�شو� للبيئة و�ل�شناعة و�إد�رة م�شائل �لهجرة .
هوالند  فرن�شو�  �ال�شرت�كي  �لرئي�س  حكومة  يف  �ل�شابق  �لوزير  تعهد  كما 
و�لذي مل ي�شبق �أن توىل �أي من�شب من خالل �نتخابات، بطرح م�شروع قانون 
يفر�س مبادئ �أخالقية على �حلياة �ل�شيا�شية “قبل �النتخابات �لت�شريعية” 

يف حزير�ن يونيو، وين�س خ�شو�شا على منع �ملحاباة للرملانيني �لذين لن 
يكون بو�شعهم توظيف �إي من �أفر�د عائالتهم . ويف ذلك �إ�شارة و��شحة �إىل 
��شتفادت منها  ب�شاأن وظائف وهمية  فيون  فرن�شو�  �لتي تطاول  �لف�شيحة 
�لر�أي،  ��شتطالعات  يت�شدر  فيون  كان  وبعدما  �أوالده.  من  و�ثنان  زوجته 
�إىل  عامة،  �أم��و�ل  باختال�س  مار�س  �آذ�ر  يف  �إليه  �لتهمة  توجيه  بعد  تر�جع 
�ملرتبة �لثالثة خلف �إميانويل ماكرون ورئي�شة حزب �جلبهة �لوطنية �ملعادي 
للمهجرة والأوروبا مارين لوبن. ويف حال و�شوله �إىل ق�شر �الإليزيه، يعتزم 
�ملر�شح �ملوؤيد لالحتاد �الأوروبي و�لبالغ من �لعمر 39 عاما �لقيام ب�”جولة 
على �لعو��شم �الأوروبية” لعر�س “خارطة طريق خلم�س �شنو�ت«. وبعدما 
�شلته هذه �لف�شيحة �لتي لقيت �أ�شد�ء و��شعة يف �حلملة �النتخابية، ما ز�ل 
فرن�شو� فيون يوؤمن بحظوظه ويعتزم ت�شجيل موقف قوي بعد ظهر �الأحد 

خالل جتمع �شخم يف باري�س يتوقع �أن ي�شارك فيه ع�شرون �ألف �شخ�س.

•• الفجر - جانيك األيمي  
ترجمة خرية ال�صيباين

    يف م��ق��ر �إق��ام��ت��ه �ل��ث��اين مبار� 
الغ���و، ف��ل��وري��د�. �أي���ن ك��ان دونالد 
للواليات  �ل45  �لرئي�س  تر�مب، 
�ملقبل  �خل��م��ي�����س  ي��ق��ي��م  �مل���ت���ح���دة 
�الأول يف  ل��ل��رج��������ل  ع�����ش��اء  م���اأدب���ة 
�ل�����ش��ني ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، عندما 
قامت  �أم��ري��ك��ا  �أن  ل��ل��ع��امل  �أع���ل���ن 
ب�����ش��رب �ل��ن��ظ��ام �ل�������ش���وري، �أم����ام 

ده�شة �جلميع.
   وك��ان رئي�س �ل��دول��ة �الأمريكية 
�ل�شوري  �ل��رئ��ي�����س  �ت��ه��م  �أن  �شبق 
“بهجوم  ب��ال��ق��ي��ام  �الأ����ش���د  ب�����ش��ار 
�شد  �لكيميائية  باالأ�شلحة  م��روع 
�مل��دن��ي��ني �الأب���ري���اء ُق��ت��ل فيه حتى 

ع. �لر�شّ
�لباحثة  �شيليا،  بيلني  وت��ق��ول     
تغيري  »�ن��ه   II باري�س  جامعة  يف 
ك�����ان  فرت�مب  حقيق�������ي،  �شيا�شي 
باعتماد  للناخب����ني  �لت�������زم  ق��د 
و�ل���ي���وم،  �أوال،  �أم���ري���ك���ا  ���ش��ي��ا���ش��ة 
ب���ّرر خطوته  �إن  ي��رت�ج��ع. وح��ت��ى 
ب���امل���ع���رك���ة ����ش���د ج���م���اع���ة �ل���دول���ة 
�مل�شالح  عن  و�ل��دف��اع  �الإ�شالمية 
�حل����ي����وي����ة ل�����ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة 

�لدبلوما�شية  �الن��ع��ز�ل��ي��ة  ون��ق��اد 
)�ملو�قف  �القت�شادية  و�حلمائية 
تر�مب(  �ملر�شح  عنها  يد�فع  �لتي 
ف�����ائ�����زي�����ن م������ن ه����ذ�  ، خ������رج������و� 
ب���ق���ي���ادة �شهر  �ل���ك���ب���ري  �ل��ت��غ��ي��ري 
وغاري  كو�شرن،  ج��اري��د  �لرئي�س، 
لل�شوؤون  م�شت�شاريه  كبري  كوهن، 

�القت�شادية.
     ويبدو �ليوم، �أّن تر�مب، �لذي 
�أثبت قدرته على �لتحّرك �ل�شريع 
كبري  ج���زء  ر���ش��ا  يح�شد  وب���ق���وة، 
�جلمهوريون  �الأم��ري��ك��ي��ني:  م��ن 
�ل��ذي��ن ي���ري���دون ����ش��ت��ع��ادة ت���و�زن 
�أي�شا  ول��ك��ن  مو�شكو،  م��ع  �ل��ق��وى 
د�خ�������ل �مل���ع�������ش���ك���ر �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�ملناف�شة  كلينتون،  ه��ي��الري  مثل 
خارجية  ووزي��ر  للرئي�س  �ل�شابقة 
ولكن  �الأوىل..  �أوب����ام����ا  ���ش��ن��و�ت 
تر�مب  �ك��ت��ف��ى  »�إذ�  م���ت���ى؟     �إىل 
�ل���ر�أي �لعام  ف��اإن  ب�شربة و�ح���دة، 
و�شري�شى  ���ش��ي��دع��م��ه،  �الأم��ري��ك��ي 
هذ�،  �ل��ق��وة  با�شتعر��س  ن��اخ��ب��وه 
تقول �شيليا بيلني. �إاّل �نه ال يجب 
�أن تتحّول هذه �ل�شربات �ملحدودة 
�أو   ، ���ش��ام��ل  ت��دخ��ل  �إىل  و�مل��خ��ت��ارة 
وطهر�ن،  م��و���ش��ك��و  م���ع  م��و�ج��ه��ة 
ف�شاعتها �شيو�جه تر�مب خماطر 

ع�شكرية وخ�شو�شا �شيا�شية«.

وح���ل���ف���ائ���ه���ا، ي���ظ���ل ه�����ذ� �ل����ق����ر�ر 
مفاجئا للغاية«.

   مده�س، فعال، الأنه قبل ب�شعة 
�مل��ق��رب��ون منه يوؤكدون  ك��ان  �أي���ام، 
�ن���ه “ال مي��ك��ن �إز�ح����ة �الأ���ش��د من 
من�شبه �إال من طرف �ل�شوريني”. 
ويف �الآونة �الأخرية، ز�رت برملانية 
دم�شق، بناء على طلب من تر�مب 
�لرئي�س  م���ع  �ت�������ش���االت  الإق����ام����ة 

�ل�شوري.

و�ملناه�شة  �لقومية  �لروؤية  كانت 
ل���الإ����ش���الم���ي���ني ه�����ي �ل�������ش���ائ���دة. 
ع��ل��ى حمور  �ل���روؤي���ة، متكئة  ه���ذه 
ت��ر�م��ب ب��وت��ني، مت��ي��ل �إىل �إع����ادة 
�لعاملي  �ل���ن���ظ���ام  ك����ل  يف  �ل���ن���ظ���ر 
�ملاكر  �أّن  غ���ري  �حل�����رب.  ب��ع��د  م���ا 
�ل�شيا�شي  �مل�شت�شار  بانون،  �شتيف 
ل��رت�م��ب، و�ل���ذي ه��و جت�شيد له، 
�الأمن  جمل�س  م��ن  �إز�ح���ت���ه  مت��ت 
�لعومليون  وخ�������رج  �لقومي”، 

���ش��يء ممكن م��ع �مللياردير      ك��ل 
�لغريزي، �لذي مير بفرتة �شعبة 
�وباما  �إلغاء  يف  ف�شله  منذ  د�خليا 
ت�شديق  �ل�شعب  م��ن  ولكن  ك��ري. 
مثل هذه �لفر�شية.  وحتى �إن مل 
�أنه  ب��د  ال  �لكونغر�س  م��ع  يت�شاور 
لتوجيه  �الأخ�����ش��ر  �ل�شوء  �أع��ط��ى 
�ل�شربات بعد مناق�شات مع �أقرب 
م�����ش��ت�����ش��اري��ه.        وي��ك�����ش��ف هذ� 
�لقر�ر خا�شة �إعادة تنظيم �لدو�ئر 

تغرّي ميزان القوى
 يف البيت الأبي�س

    هل �تخذ دونالد تر�مب، جنم 
ت��ل��ف��زي��ون �ل���و�ق���ع و�مل��ن��دف��ع قر�ر 
ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ة يف ����ش���وري���ا حتت 
�لغارة  كانت  هل  �لعاطفة؟  تاأثري 
وترجمة  متهور  فعل  رد  �لعقابية 
“لنجعل  ع��ل��ي��ه  �ل��ع��زي��ز  ل��ل�����ش��ع��ار 
�أم����ام  جمدد�”  ع��ظ��ي��م��ة  �أم���ري���ك���ا 
��شتفز�ز�ت �الأ�شد وحليفه بوتني؟

يف �إد�رة تر�مب.  ومعلوم �أّن هوؤالء 
�ل��ث��الث��ة ي���دع���ون ل��رئ��ا���ش��ة �أك���ر 
�أي�����ش��ا وخا�شة،  ول��ك��ن  ت��ق��ل��ي��دي��ة. 
�ملحيط  �ل���ق���وى يف  م���ي���ز�ن  ي��ظ��ل 
�أ���ش��ل هذ�  ه��و  ل��رت�م��ب  �ل�شيا�شي 

�لتحول.
اأن�سار العوملة يف موقف قوة

     وي���رى �ح���د ك��ّت��اب نيويوركر، 
�الأمريكية  �مل���ج���الت  م���ن  و�ح�����دة 
�الآن،  “�إىل  �ن���ه  �ط��الع��ا،  �الأك����ر 

�لرئي�س.  حول  تدور  �لتي  �ملوؤثرة 
�ال���ش��ت��ق��ال��ة التهامه  ع��ل��ى  �أُج�����ر 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع رو���ش��������������������������ي��ا، ترك 
كم�شت�ش����ار  مكانه  فلي����ن  مايك����ل 
لالأمن �لقوم��ي يف �لبيت �الأبي�س 
�إىل جانب  م��اك��م��ا���ش��رت.  ل��ه��رب��رت 
�لدف������اع،  وزي���ر  ماتي�س،  جيم�س 
�الأمن  عن  �مل�شوؤول  كيلي،  وج��ون 
�ملنظر  ه�����ذ�  �أ����ش���ب���ح  �ل����د�خ����ل����ي، 
�لع�شكري �حد �لرج��ال �لنافذي����ن 

حتول �سيا�سي يف الوليات املتحدة:

 الرئي�ص دونالد ترامب حتت تاأثري جديد..؟

هل اتخذ دونالد ترامب جنم تلفزيون الواقع 
قرار توجيه �سربة يف �سوريا حتت تاأثري العاطفة؟ 

خرج العومليون ونقاد النعزالية فائزين من 
التغيري الكبري بقيادة �سهر الرئي�ص وغاري كوهن

�ل�شربة تغيري للمعادلة �لد�خلية

حتول يف �شيا�شة تر�مب ماكم�شرت �ملنظر �جلديد و�لرجل �لقوي هل خ�شر بانون �شطوته على �لقر�ر؟

متابعة �ل�شربة �المريكية يف �شوريا

اإذا اكتفى ترامب ب�سربة واحدة
 فاإن الراأي العام الأمريكي �سيدعمه

تبقى هذه املبادرة يف كل الأحوال 
م�ستغربة جدا بالن�سبة للخرباء

يك�سف القرار اإعادة تنظيم الدوائر 
املوؤثــرة التــي تـــدور حــول الرئي�س

ا�ستجواب 7 اأ�سخا�س ومنفذ هجوم ال�ساحنة متعاطف مع داع�س

ال�سرطة والأدلة اجلنائية تفت�ص عدة مبان يف �ستوكهومل 
•• �صتوكهومل-رويرتز:

�لعا�شمة  ه��ج��وم  يف  �شحايا  ل��وق��وع  مو��شاتهم  ع��ن  �أم�����س  �شويديون  ع��ر 
�جل��در�ن يف موقع  �أح��د  على  ر�شائل  وكتابة  �لزهور  و�شع  �شتوكهومل عر 
��شتجوبت  �ل�شرطة  �إن  �الأح��د  �أم�س  �ل�شويدية  �ل�شلطات  وقالت  �حل��ادث. 
�شاحنة  ط��ري��ق  ع��ن  نفذ  �إره��اب��ي  �أن���ه  يعتقد  ه��ج��وم  ب�شاأن  �أ�شخا�س  �شبعة 
�أربعة  �أ�شفر عن مقتل  م�شروقة ده�شت ح�شد� من �ملارة يف �شتوكهومل مما 

�أ�شخا�س.
و�ع��ت��ق��ل رج���ل م��ن �أوزب��ك�����ش��ت��ان يبلغ م��ن �ل��ع��م��ر 39 ع��ام��ا يف وق���ت �شابق 
�لرجل معروفا الأجهزة  وك��ان  يوم �جلمعة.  �ل�شاحنة  قاد  �أن��ه  لال�شتباه يف 

�الأمن �ل�شويدية لكن مل تكن له �شالت و��شحة بجماعات مت�شددة.
و�أ�شيب 15 �شخ�شا �أي�شا عندما �قتحمت �ل�شاحنة �شارعا جتاريا مزدحما 

قبل �أن ت�شطدم مبتجر متعدد �لطو�بق وت�شتعل فيها �لنري�ن.
وقال يونا�س هي�شينج قائد عمليات �ل�شرطة �لوطنية ملحطة )�إ�س.يف.تي( 
بعد  �الأح���د�ث  لتلك  نتيجة  لال�شتجو�ب  �أ�شخا�س  �شبعة  �أح�شرنا  �لعامة 
عدة مد�همات مل�شاكن يف �أنحاء �شتوكهومل مطلع �الأ�شبوع. و�أحجم هي�شينج 
عن �الإدالء مبزيد من �ملعلومات عن �ملد�همات لكنه قال �الأدلة تبدو قوية 
بها  نفذ  �لتي  �مل�شروقة  �ل�شاحنة  �شائق  كان  �الأوزبكي  �ملعتقل  �أن  على  جد� 

�لهجوم.

وقال د�ن �إليا�شون قائد �ل�شرطة �لوطنية لل�شحفيني �إن �ملعتقل �لذي �ألقي 
�لقب�س عليه ليل �جلمعة لال�شتباه به يف �تهامات باالإرهاب ت�شرف ب�شكل 

منفرد فيما يبدو لكن �ل�شرطة ال ميكنها ��شتبعاد �شلوع �آخرين.
وزير  وق��ال  �الأرب��ع��ة  �لقتلى  �أنها ح��ددت هوية ثالثة من  �ل�شرطة  وذك��رت 

�خلارجية �لبلجيكي يف تغريدة �إن هناك بلجيكيا بني �لقتلى.
و�أحبطت �ل�شرطة يف �لرنويج �ملجاورة �نفجار� حمكما “لعبوة ت�شبه قنبلة” 

بو�شط �لعا�شمة �أو�شلو و�حتجزت م�شتبها به. و�أ�شبحت �ل�شرطة يف �ملنطقة 
�الإ�شكندنافية على �أهبة �ال�شتعد�د بعد هجوم �شتوكهومل.

و�أعلن  �ملا�شي.  �لعام  وبرلني  ني�س  هجومي  لتنفيذ  �شاحنات  و��شتخدمت 
تنظيم �لدولة �الإ�شالمية م�شوؤوليته عن �لهجومني.

وعادت �حلياة يف �شتوكهومل لطبيعتها �شباح �م�س �الأحد مع �إز�لة �حلو�جز 
�إن  �شتوكهومل  �شلطات  وقالت  �لهجوم.  موقع  عند  �ل�شرطة  �أقامتها  �لتي 
ع�شرة من �مل�شابني ال يز�لون يف �مل�شت�شفى و�ثنان منهم يف �لعناية �ملركزة.

يف  ب�شاحنة  ه��ج��وم��ا  ت��ن��ف��ي��ذه  يف  �مل�شتبه  �إن  �ل�����ش��وي��دي��ة  �ل�����ش��رط��ة  وق��ال��ت 
باأنه يبدي تعاطفه مع منظمات مت�شددة منها تنظيم  �شتوكهومل معروف 
�إقامة  �مل�شتبه به �شعى للح�شول على  �إن  د�ع�س �الإرهابي. وقالت �ل�شرطة 

د�ئمة يف �ل�شويد لكن طلبه ُرف�س وهو مطلوب لرتحيله.
وقال يونا�س هاي�شينج �مل�شوؤول بال�شرطة يف موؤمتر �شحفي نعرف �أنه �أبدى 

تعاطفا مع منظمات متطرفة منها تنظيم د�ع�س.
�ل�شرطة على  �أ�شخا�س حمتجزون لدى  �إن خم�شة  �ل�شرطة كذلك  وقالت 
ذمة �لتحقيق وذكرت وكالة تي.تي �ل�شويدية لالأنباء و�شحيفة �أفتنبالدت 

�أن �ل�شرطة فت�شت عدد� من �ملباين يف �أنحاء �لعا�شمة �شتوكهومل .
�ملنازل يف منطقة  �أحد  �أم��ام  تابعة لالأدلة �جلنائية  فان  �شيار�ت  و�شوهدت 
�إذ� كانت عمليات �لتفتي�س على  بجنوب �شتوكهومل. ومل توؤكد �ل�شرطة ما 

�شلة بتحقيق يف هجوم وقع يوم �جلمعة .

 حركة احتجاج مت�ساعدة يف غويانا الفرن�سية 
•• كايني-اأ ف ب:

ت�شهد غويانا �ملنطقة �لفرن�شية �لو�قعة يف �مريكا �جلنوبية حركة �حتجاج 
�جتماعية تت�شاعد تدريجيا مع �عالن �ملجموعة �ملنظمة لها عن ��شر�ب 
ع��ام ك��ام��ل �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم �الث��ن��ني. وت��ه��ز ه��ذه �ملنطقة �ل��ت��ي تعد من 
�ر��شي ما ور�ء �لبحار �لفرن�شية وتبعد �شبعة �آالف كيلومرت عن باري�س، 
حركة �حتجاجية حمورها مطالب �منية و�قت�شادية و�جتماعية وكذلك 
�ل�شكوك حيال �لدولة �لفرن�شية �ملتهمة بالتق�شري يف توظيف �ال�شتثمار�ت 
��شبوعني  �مل�شبوقة قبل  بد�أت �حلركة �الحتجاجية غري  فيها منذ عقود. 
يف �ملنطقة �لتي تبلغ م�شاحتها 83 �لف كيلومرت مربع وتقع بني �شورينام 
ي�شل  �آذ�ر مار�س   25 ع��ام مفتوح يف  ����ش��ر�ب  �علن فيها  وق��د  و�ل��ر�زي��ل. 
ترعى  �لتي  �نطالق غويانا  �جل  و�علنت حركة من  �القت�شادية.  �حلركة 

�الحتجاجات �ل�شبت عن توقف “كامل” يف �لعمل �عتبار� من �الثنني.
وقال �حد قادة �حلركة �الحتجاجية عر �الذ�عة �ن �حلو�جز �لتي ن�شبت 
يف مدينة غويانا �شتفتح من �ل�شاعة �ل�شابعة )10،00 ت غ( �ىل منت�شف 
�لليل )03،00 ت غ �الثنني( “ثم يتم �غالقها بالكامل حتى ��شعار �آخر” 
“منع” �لتنقل حتى لالأ�شخا�س �شري� على �الق��د�م �و على در�ج��ة �و  مع 

على در�جة نارية .
تبلغ مليار  �الأرب��ع��اء م�شاعدة عاجلة  �ق��ر  �لفرن�شي  �ل���وزر�ء  وك��ان جمل�س 
يورو لهذه �الر�س �لفرن�شي �ملنكوبة. لكن �حلركة �لتي تقود �الحتجاجات 

تطالب ب2،1 مليار يورو �خرى.
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•• العني – الفجر

�ر�شونيك  �ن����دري����ا  �ل�������ش���رب���ي���ة  �ل����ر�م����ي����ة  ت���وج���ت 
�لبندقي  رم��اي��ة  م�����ش��اب��ق��ة  �ل��ذه��ب��ي��ة يف  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
ببطولة  ن��ق��ط��ة    248.6 �أم��ت��اروب��ر���ش��ي��د    10
لرماية  �لعاملية  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�ل�شيد�ت و�ملقامة حاليا على ميادين نادي �لفرو�شية 
�المار�ت  بدولة  �لعني  مبدينة  و�جلولف  و�لرماية 
�لعربية �ملتحدة وت�شتمر حتى يوم بعد غد �الربعاء 

قبل �ن تنتقل لتطوف قار�ت �لعامل .
�لر�ميات  ب��ني  م��ث��ري�  تناف�شا  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  و���ش��ه��دت 
�بطال  وه��ن  �لنهائي  �ىل  تاأهلن  �ل��الت��ي  �لثمانية 
عامل  بطولة  نهائي  ��شبه  وك��ان  و�وملبيني  علميني 
م�شغرة كما �ن �لرقم �لذي حققته �ل�شربية �ندريا 
يف �ملجموع �لعام وهو 419.7 نقطة قريب جد� من 
�لعاملي وهو420.0 نقطة وهذ� يعك�س قوة  �لرقم 

�لبطولة و�شر��شة �ملناف�شة .
�ملركز  نينا  �ل�شوي�شرية كري�شتينا  �لر�مية   و�حتلت 
من   1 ب��ف��ارق  �ي  نقطة   248.5 بر�شيد  �ل��ث��اين 
ع�شرة عن �ملركز �الول لتنال ف�شية �لبطولة فيما 
جاءت �مل�شرية �شيماء ح�شاد يف �ملركز �لثالث بر�شيد 

. �لرونزية  �مليد�لية  لتنال  نقطة   226.4
وجاءت �لكرو�تية �شيجزين بيجيك يف �ملركز �لر�بع 
بر�شيد 202.8 نقطة ثم �لكاز�خ�شتانية يازمفيتا 
خام�شة بر�شيد 182.3 نقطة ثم �لنم�شاوية�وليفيا 
هوفمان �شاد�شة  160.5 نقطة ثم �لبحرينية �شارة 
�ملرزوقي �شابعة بر�شيد140.0 نقطة ثم �ملنغولية 

نارنتويا ثامنة بر�شيد119.3 نقطة .
�ما على �شعيد العباتنا فقد �شاركت ثالث ر�ميات 
�ل�����ش��ام�����ش��ي و�شومية  ه���ن م����روة حم��ب��وب وم����رمي 
�مل�����رزويف وه���ي �الف�����ش��ل ف��ق��د ح��ل��ت ع��ا���ش��رة وكانت 

ق��ري��ب��ة م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي��ات وح��ق��ق��ت �ج��م��ايل 407.9 
نقطة .

بامليد�لية  �لنا�شئات فقد فازت  وعلى �شعيد بطولة 
بر�شيد  �ل�����ش��وي��دي  ع��ائ�����ش��ة  �ل��ق��ط��ري��ة  �ل��ذه��ب��ي��ة 
�لثاين �لرنويجية  �ملركز  يف  وتلتها  نقطة   410.8
جيني فاتن ونالت �مليد�لية �لف�شية بعد �ن حققت 
�لكاز�خ�شتانية  �ل��ر�م��ي��ة  وح��ل��ت  ن��ق��ط��ة   409.8
�ل��ث��ال��ث بر�شيد  �مل���رك���ز  ���ش��ت��ارو���ش��ت��ي��ن��ا يف  ف��ي��ول��ي��ت��ا 
وتبعتها  �لرونزية  �مليد�لية  ونالت  408.9 نقطة 
بر�شيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  �مل��ط��وع  عائ�شة  �لقطرية 
404.2 نقطة ثم العبتنا  لطيفة �ملازمي يف �ملركز 
402.0 نقطة ثم العبتنا علياء  �خلام�س بر�شيد 
�لنيباري �شابعة بر�شيد 399.8 نقطو ثم العبتنا 

��شماء �ملازمي ثامنة بر�شيد 394.0 نقطة .
وك��م��ا ه���و م���ع���روف ف���ان �ل���ث���الث ر�م���ي���ات �الأو�ئ�����ل 
�لبطولة  لالئحة  وفقا  مالية  جو�ئز  على  يح�شلن 
�لتي تعد �الأعلى جو�ئز يف �لعامل .و�لبظولة حتظى 
جمل�س  بينها  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��يء�ت  من  ع��دد  بدعم 
ود�ئرة  �لعام  �لن�شائي  و�الحت��اد  �لريا�شي  �أبوظبي 
�ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل و�شرقية لل�شيار�ت ونريفانا 
ل��ل�����ش��ف��ر و�ل�����ش��ي��اح��ة وه��ي��ل��ي ري���ح���ان روت���ان���ا �لعني 
�أ�شهم  من  وكل  ديز�ين  وتوب  و�مل�شروبات  لالأغذية 

بجهد يف دعم �لبطولة.
�شعادتهن ال تو�شف مبكرمة �أم �الإمار�ت 

وادارة  حتكيم  يف  ي�ساركن  ــرات  زه خم�س 
املناف�سة العاملية 

�المار�ت  لفتيات  وم�شرقة  م�شرفة  و�ج��ه��ة  ه��ن   
وهن خم�س زهر�ت قي حديقة �لرماية �الإمار�تية 
و�شمية  �لطنيجي  وخ��دي��ج��ة  �مل��ه��ريي  �شمة  ه��ن 

�لبلو�شي ورجاء في�شل وزينب �خالقي .
�نهن تفوقن على �نف�شهن ليج�شدن �حد �الأهد�ف 

�شمو  �الم���ار�ت  �م  مكرمة  حتملها  �لتي  �ل�شامية 
�لعامل  �شيد�ت  �ىل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
للبطولة  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ت�شعى  و�ل��ت��ي 
ت�شاركن يف  �لو�قع حيث  �ر�س  �ىل حتقيقها على 
حتكيم و�د�رة �ملناف�شات وكن مثار�هتمام و�عجاب 

جميع �مل�شاركات دون ��شتثتاء .
�ح����د جن����وم م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �لوطني  �مل���ه���ريي  ���ش��م��ة   
وتنتمي �ىل �لقيادة �لعامة ل�شرطة �بوظبي وكان 
لطلقاتها �شوت م�شموع يف �شناعة �جناز�ت عديدة 
با�شم �لدولة على �شعيد دول �لتعاون و�لعرب يف 

رماية �مل�شد�س 10 و25 مرت� .
�المار�ت  �م  �ىل  و�لعرفان  �ل�شكر  بطلتنا  وجهت 
على  ن��وع��ه��ا  م��ن  �الوىل  �ل��ع��امل��ي��ة  مكرمتها  ع��ل��ى 
م�شتوى �لعامل لي�شتفيد منها بناتنا وبنات �لعامل 
�ملجاالت  جميع  يف  ك��ق��ادة  م��و�ق��ع��م  يف  لييظهرن  
وقالت �شمة �نها وزميالتها ��شتفدن من �لبطولة 
ب�شكل كبري حا�شة و�نها جتمع عمالقة من �نحاء 
�ل�شوي�شرية  �لبلغارية وهايدي  �لعامل مثل ماريا 
و��شارت �شمة �ىل �نها مل تفكر يف �لتدريب الآنها 
مل تفكر يوما من �الي��ام باملادة باال�شافة �ىل �ن 
تتجه  ورمب��ا  جديدة  مبعلومات  يزودها  �لتحكيم 

�ىل �الد�رة يف �مل�شتقبل �لقريب .
قوة  من  ي�شتفدن  ب��اأن  جيلها  بنات  �شمة  وطالبت 
�لدفع �لتي حققتها �لبطولة وي�شاركن يف جمال 

�لتحكيم .
�لقيادة  م��ن  �لطنيجي  خديجة  �حل��ك��م  ووج��ه��ت 
�ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة �ل�����ش��ك��ر �ىل �م 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �الم���ار�ت 
م��ب��ادرت��ه��ا �ل��ر�ئ��ع��ة وم��ك��رم��ت��ه��ا �ل��غ��ال��ي��ة وقالت 
يف  �لرجال  �خو�ننا  مع  نت�شاوى  جعلتنا  »�ملكرمة 

جمال �لتحكيم » .

25 مرت وهذ� هو �لعام  وخديجة ر�مية م�شد�س 
�لبطولة  �ن  �لتحكيم موؤكدة  لها يف جمال  �الول 
�ظ��رت ق��در�ت بنات �الم���ار�ت يف ه��ذ� �ملجال وهي 
�لبطولة  زميالتها يف هذه  بتو�جدها مع  �شعيدة 

�لعاملية وبهذ� �لكم من �لالعبات �مل�شهور�ت .
�لعلوم  �ك��ادمي��ي��ة  م��ن  وه���ي  �لبلو�شي  �شمية  �م���ا 
�ل�شرطية بال�شارقة وكانت ر�مية بندقية 10 مرت 
 2011 ع��ام  �لتحكيم  مع  حكايتها  ب��د�أت  هو�ئي 
وهي توجه �ل�شكر و�لتقدير �ىل �م �المار�ت �شمو 
�ل�شيخة فاطمة على مكرمتها �لر�ئعة �لتي �تاحت 
عاملية  بطولة  �د�رة  يف  �مل�شاركة  ولزميالتها  لها 
ب��ه��ذ� �حل��ج��م و�ل��ت��ع��اون م��ع �ل��الع��ب��ات و�حلكام 

�الخرين �ل�شيوف و�للجنة �ملنظمة .
وف��وج��ئ��ت زي��ن��ب �خ��الق��ي م��ن �ك��ادمي��ي��ة �لعلوم 
عاملية  بطولة  يف  مب�شاركتها  بال�شارقة  �ل�شرطية 
ور�م��ي��ة م�شد�س  �شابقة  ف��ه��ي الع��ب��ة  وك��ي��ف��ا  ك��م��ا 

هو�ئي 10 �متار وحكم يف �لقو�س و�ل�شهم .
�شمو  �الم�����ار�ت  �م  �ىل  �لعميق  �شكرها  ووج��ه��ت 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك على مبادرتها �لر�ئعة 
موؤكدة �ن دولة �المار�ت �شباقة د�ئما �ىل �العالن 
�البطال  ت�شتقطب  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  مثل  ع��ن 
�لدوليني و�الوملبيني وحتت�شن كريات �لبطوالت 
من  ف��ري��دة  لل�شيد�ت  بطولة  تخ�ش�س  ه��ي  وه��ا 
بل  �الم���ار�ت  �شيد�ت  على  تقت�شر  ال  فهي  نوعها 

�متدت لكل �رجاء �لعامل .
من  �ل�شارقة  �شرطة  م��ن  في�شل  رح���اء  وحت��ول��ت 
رماية �لبندقية �شغط �لهو�ء �ىل حتكيم �ل�شوزن 
�لبندقية  يف  �شابقة  ر�م��ي��ة  �ن��ه��ا  �الط��ب��اق«رغ��م   «
�لهو�ئية مل�شافة 10 �متار فقد بد�أت �لتحكيم عام 

 .  2010
ورجاء من �ملعجبات وب�شدة ببطولة �شمو �ل�شيخة 

�ل��ع��امل��ي��ة ل��رم��اي��ة �ل�شيد�ت  ب��ن��ت م��ب��ارك  ف��اط��م��ة 
ولذلك فهي مهما وجهت �ل�شكر �ىل �م �المار�ت 
�لدين  رد  م��ن  ج��زء  ت�شاوى  فلن  مبادر�تها  على 

�لذي تدين به وزميالتها .

وقالت رجاء �ن �مل�شتوى �لفني متميز وعايل جد� 
�قر�نها  وتطالب  �جلميع  ب�شهادة  ر�ئع  و�لتنظيم 
�لفتيات بان تبحث كل منهن عن حلمها و�لو�شول 

�ليه من خالل �لريا�شة .

بهدف  �الإيجابي  �لتعادل  �لو�شل  نا�شئو  فر�س 
ل��ك��ل ع��ل��ى ف��ري��ق ب��رو���ش��ي��ا دورمت���ون���د �الأمل����اين 
ب��ن حممد  �ل��ث��اين لبطولة ح��م��د�ن  �ل��ي��وم  يف 
�لدولية لكرة �لقدم �لتي ينظمها جمل�س دبي 
نادي  مب��الع��ب  مبارياتها  وجت���رى  �ل��ري��ا���ش��ي 

�شباط �شرطة دبي.
ليحتل  ر�شيده  يف  نقطة  �أول  �لو�شل  وو���ش��ع 
�ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لثانية منا�شفة مع 
�الإيطايل  روم��ا  ت�شدر  فيما  �المل���اين،  �لفريق 
ف��وزه على  بعد  نقاط  بر�شيد ثالث  �ملجموعة 

�لن�شر بهدفني دون رد.
�شوطي  طو�ل  مميز�ً  �أد�ًء  �لو�شل  نا�شئو  وقدم 
�ملبار�ة، وكانو� ند�ً قوياً لدورمتوند �لذي تقدم 
يف  كهرمان  �أه���ر�م  طريق  ع��ن  �الول   بالهدف 
عارف  ح��م��د�ن  للو�شل  وع����ادل   19 �ل��دق��ي��ق��ة 
�ل�شوط  ن��ه��اي��ة  م��ن  دق��ائ��ق  ث���الث  ق��ب��ل  ع�شكر 
�الول من خمالفة خارج منطقة �جلز�ء �شددها 

مبا�شرة يف �ملرمى بطريقة ر�ئعة.
ر��شد جائزة  �شامل  �لو�شل  ونال حار�س مرمى 
بعد  ت�شلمها  و�ل��ت��ي  �مل���ب���ار�ة  يف  الع���ب  �أف�����ش��ل 
ن��ه��اي��ة �ل��ل��ق��اء م��ن �ح��م��د ���ش��امل �مل��ه��ري مدير 
ق�شم �الكادمييات مبجل�س دبي �لريا�شي مدير 
�لبطولة، وقدم حار�س �لو�شل �ل�شاعد مبار�ة 
مرماه  حماية  يف  الف��ت��ة  ب�شورة  وت��األ��ق  ك��ب��رية 
ليقود فريقه خلطف نقطة ثمينة �أمام برو�شيا 
�ليوم  �لبطولة  مباريات  وتتو��شل  دورمتوند. 
�لثانية  �ملجموعة  �شمن  مبو�جهتني  �الإث��ن��ني 
دورمتوند  وبرو�شيا  �لن�شر  �الوىل  يف  يلتقي 
�الملاين يف �خلام�شة �إال ربع ع�شر�ً، حيث ي�شعى 
�لن�شر الفتتاح ر�شيده من �لنقاط بعد �ن خ�شر 
عن  دورمت���ون���د  يبحث  فيما  �الوىل،  م��ب��ار�ت��ه 
�لو�شل.  �أم��ام  بالتعادل  �لتعوي�س عقب تعره 
و�لن�شف  �ل�شابعة  يف  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  وجت��م��ع 
�لو�شل وروم��ا �اليطايل، يف لقاء يتوقع  م�شاًء 
�لنتيجة  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  وم���ث���ري�ً  ق��وي��اً  ي��ج��ئ  �ن 
�لفريق  �أم���ام  �لو�شل  حققها  �ل��ت��ي  �اليجابية 
�لو�شل لتحقيق فوز ميكنه  �المل��اين، ويخطط 
نهائي  ن�شف  �إىل  �لتاأهل  يف  فر�شه  تعزيز  من 
بطاقة  روم����ا خل��ط��ف  ي��ع��م��ل  بينما  �ل��ب��ط��ول��ة، 

�لتاأهل باالرتفاع بر�شيده �إىل �شت نقاط.
متابعة �شعودية

حمد�ن  بطولة  م��ن  �ل�شابعة  �لن�شخة  حتظى 
كبري  باهتمام  �لقدم  لكرة  �لدولية  حممد  بن 
يتابع  �ل��ذي  �ل�شعودي  و�جلمهور  �الع��الم  من 
م�����ش��ارك��ة ف��ري��ق ن��ا���ش��ئ��ي �ل���ه���الل ح��ام��ل لقب 
�لن�شخة �ل�شابقة، وحر�شت و�شائل �عالم عديدة 
يف �ل�شعودية على ن�شر �خبار م�شاركة �لهالل يف 
�لبطولة، و�شلطت �ل�شوء على نتائجه �جليدة 
من  �لفريق  يتمكن  �أن  متوقعة  العبيه  وت��األ��ق 

�الحتفاظ بلقبه �لذي حققه يف �لعام �ملا�شي.
وت��ف��اع��ل��ت ج��م��اه��ري �ل��ه��الل م��ع �ل��ب��ط��ول��ة من 

�لتو��شل  م��و�ق��ع  �ل���ن���ادي يف  ح�����ش��اب��ات  خ���الل 
�لكبرية  ���ش��ع��ادت��ه��ا  �أب�����دت  �الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث 
مب�شتوى �لفريق �لذي قدم مباريات جيدة خلل 
�جلولتني �الأوىل و�لثانية، وطالبت �جلماهري 
�لذي  �لعبد�ن  حمد  �لنا�شئ  �لالعب  بت�شعيد 
�لفريق �الول موؤكدة  تاألق يف لقاء �الهلي �ىل 

�أن م�شتو�ه يوؤهله للدفاع عن �ألو�ن �لهالل.  
�أهد�ف �لبطولة

�أو�شح علي عمر مدير �إد�رة �لتطوير �لريا�شي 
مبجل�س دبي �لريا�شي �أن �لبطولة تهدف �إىل 
خالل  م��ن  و�لنا�شئني  �ل�شباب  ق��ط��اع  تطوير 
�ملحلية  ل���الأن���دي���ة  �الح���ت���ك���اك  ف���ر����س  ت���وف���ري 
م��ع ف��رق م��ن م��د�ر���س ك��روي��ة خمتلفة، ميكن 
لالعبني،  �خل���رة  ر���ش��ي��د  زي����ادة  يف  ت�شهم  �ن 
وتوؤهلهم لال�شتعد�د خلو�س جتربة �الحرت�ف 
�ل��ك��ام��ل يف ك���رة �ل��ق��دم  م��ع �الن���دي���ة، وم���ن ثم 
يف  و�ال�شهام  �لوطنية  �ملنتخبات  �إىل  �الن�شمام 

حتقيق �جناز�ت كبرية لكرة �لقدم �المار�تية.
على  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س  وقال”يحر�س 
�شنو�ت،  �شبع  �شنويا منذ  �لبطولة  تنظيم هذه 

�م���ام فرقنا خلو�س  �لفر�شة  �ت��اح��ة  �ج��ل  م��ن 
�كر عدد من �ملباريات �لتناف�شية ويف مو�جهة 
ف���رق ق��وي��ة ي��ت��م �خ��ت��ي��اره��ا وف��ق��ا مل��ع��اي��ري فنية 
�لفنية  �لفو�ئد  على  �حل�شول  بهدف  دقيقة، 
�لتي حتتاجها �لفرق، كما يويل �ملجل�س جانب 
�هتماما  ب��االأن��دي��ة  للعاملني  �ل��ف��ن��ي  �ل��ت��اأه��ي��ل 
ك���ب���ري�، ب��ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ى �الك���ادمي���ي���ات �ل���ذي 
يتخلل �لبطولة لال�شتفادة من جتارب �الندية 

�الجنبية«.
رعاية

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات دعما  تقدم جمموعة من 
�لبطولة،  �ل�شابعة من  �لن�شخة  مقدر� الإجن��اح 
�ال�شرت�تيجيني:  �ل�����ش��رك��اء  �ل��ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�الإم���ار�ت، عزيزي  �لعاملية، ط��ري�ن  دبي  مو�نئ 
ميديور  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �ل���ع���ق���اري،  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
7/24، قناة دبي �لريا�شية، ��شافة �إىل �لرعاة 
�ل��ر���ش��م��ي��ني وه����م: �ي��ف��ون��ي��ك، �ي���ن���وك، كلينت 
فريتك�س،  �شويت،  بوكاري  �أكو�فينا،  ويلفريد، 
للثقافة  دب���ي  هيئة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات،  ت��اأم��ني  جل��ن��ة 

وبيب�شي.

تنطلق �ليوم �أوىل مناف�شات وفعاليات �حلدث �لريا�شي �لعاملي 
يف  �جلوجيت�شو”  ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  “بطولة  �ملرتقب 
م��ن �شاحب  ك��رمي��ة  رع��اي��ة  ت��ق��ام حت��ت  �ل��ت��ي  �لتا�شعة  ن�شختها 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�أبريل   22 ت�شتمر حتى  و�لتي  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�أبوظبي  �لريا�شية،  ز�ي��د  مدينة  يف  �أري��ن��ا  �آيبيك  يف   2017
�لتي   للجوجيت�شو”  �لعاملية  �أبوظبي  “جائزة  بحفل  وتختتم 
�مل�شاركني  و�الأن��دي��ة  �لالعبني  الأف�شل  جناح  كح�شيلة  �شتقدم 
خالل �ملو�شم وذلك يوم �الأحد �ملو�فق 23 �أبريل يف فندق ق�شر 
�المار�ت. وتتمّيز هذه �لبطولة باأّنها متتد على مد�ر �أ�شبوعني 
من 10 �إىل 23 �أبريل حيث �شتت�شّمن فئات نز�ل جديدة، منها 
وذلك  �خل��ا���ش��ة،  �الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  “�لبار�جوجيت�شو”  فئة 
�لدولة،  �إم��ار�ت  “عام �خلري” يف خمتلف  مع فعاليات  متا�شياً 
�أ�شبحت ريا�شة �جلوجيت�شو جزًء� ال يتجز�أ من �ملجتمع،  وقد 
من  ك��ب��ري�ً  ج��ان��ب��اً  للجوجيت�شو  �الإم������ار�ت  �حت����اد  ي��ك��ر���س  ل���ذ� 

�أن�شطته يف مد ج�شور �لتعاون و�ل�شر�كة مع كافة فئات �ملجتمع 
�ملد�ر�س  مثل  �خلا�س  �لقطاع  وهيئات  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شرطة و�لقو�ت �مل�شلحة، و�لكثري من �لقطاعات �ملختلفة يف 
جميع �أنحاء �الإمار�ت لتعزيز منظومة قيم ريا�شة �جلوجيت�شو 

مثل �ل�شجاعة و�لوالء و�الحرت�م و�اللتز�م و�الن�شباط.
ت�شاهم ريا�شة �جلوجيت�شو يف بناء جيل قوي قادر على حتمل 
و�لتحمل  و�ل��ذك��اء  �لتحدي  قيم  وتعزز  �مل�شتقبل  يف  �مل�شوؤولية 
و�ل�شر وت�شاهم يف بناء جمتمع �شحي متكامل، مما يوؤكد دور 

هذه �لريا�شة يف تعزيز منهج دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ملرموقني  �ل��الع��ب��ني  نخبة  ب��ني  مناف�شات  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�شهد 
الأ�شاطري  �لعاملية  �أبوظبي  بطولة  �شمن  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 

�جلوجيت�شو و�لتي تقام يوم �الأحد 22 �أبريل وهم: ويلينغتون 
“�شونيكا”  هيليو  �الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  دي��از  ميغاطن 
باريت  ه����او�ي،  فريتا�س  �شوكا  �أليك�شندر  �ل���ر�زي���ل،  م��وري��ر� 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  فلوريان  كيني  ه���او�ي،   يو�شيد� 
�أموري  �الأمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ريبيريو  �شاولني  فيتور 
�لواليات  بالعنكبوت  �مللقب  ت��ر�ف��ن  روب��رت��و  �ل��ر�زي��ل،  بيتيتي 
�لر�زيل،  ك��روز  بانو”  دي  “بي  مار�شيو  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �ملتحدة 
�أ�شاطري  جانب  و�إىل  �ل��ر�زي��ل.   غونز�غا  “نابو”  غابرييل 
للجوجيت�شو  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  الع��ب��و  ي��ت��و�ج��د  �جلوجيت�شو 
وهم في�شل �لكتبي ويحيى �حلمادي وحممد �لقبي�شي و�شاحي 
�لثمريي وز�يد �ملن�شوري وطالب �لكربي و�إبر�هيم �حلو�شني. 

�جلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  �ل��ع��امل��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  ت�شهد  بينما 
�جلوجيت�شو  ريا�شة  يف  �لالمعة  �الأ�شماء  من  �لعديد  م�شاركة 
وهم  بر�فو،  وتياغو  دي��رن  وماكنزي  جونيور  خو�شيه  و�أبرزهم 

من �أف�شل العبي �جلوجيت�شو يف �لعامل.
وقد �أعلن �حتاد �الإمار�ت للجوجي�شتو، �جلهة �لر�شمية �مل�شوؤولة 
�أن  عن تنظيم �لبطولة يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة عن 
عدد �لالعبني �مل�شاركني يف �لبطولة قد تخطى 7 �آالف تو�فدو� 

من �أكر من 100 دولة للتناف�س �شمن فئاتها �ملختلفة.
وبهذه �ملنا�شبة �شرح �شعادة عبد �ملنعم �ل�شيد �لها�شمي، رئي�س 
�لرئي�س  ونائب  للجوجيت�شو  و�الآ�شيوي  �الإم��ار�ت��ي  �الحت��ادي��ن 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  للجوجيت�شو:  �ل��دويل  لالحتاد  �الأول 

ملحرتيف �جلوجيت�شو �لتي تنطلق �ليوم يف عا�شمة �جلوجي�شتو 
�أبوظبي للمرة �لتا�شعة هي حلقة من حلقات عمل ناجح ومنظم 
بقيادة �حتاد �الإمار�ت للجوجيت�شو وبتوجيهات و�هتمام ومتابعة 
من �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان ويل 
عهد �بو ظبي نائب �لقائد �العلى للقو�ت �مل�شلحة حفظه �هلل 
ورعاه و�لذي بف�شله �أ�شبح لدينا هذه �لريا�شة وهذه �لقاعدة 

�لكبرية من �ملمار�شني و�ملمار�شات من خمتلف �الأعمار .
و�أ�شاف �شعادته بالقول: ن�شهد �ليوم حدث ريا�شي عاملي ميثل 
قيمة كبرية يف �لتنظيم و�العد�د و�مل�شاركة نعمل جميًعا كل يف 
�إمار�تي  كحدث  للعامل  وتقدميه  �جناحه  يف  للم�شاركة  جانبه 
يتمتع  جمتمع  بناء  يف  ي�شاهم  مب��ا  و�أف��ك��ارن��ا،  ب�شو�عدنا  يقام 
مب�شتوى معريف وثقايف عاٍل عن هذه �لريا�شة ويتوج �الإمار�ت 
�لبطولة  و���ش��ه��دت   . و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �مل��ح��اف��ل  من�شات  ع��ل��ى 
%32 يف عدد �لالعبني �لر�غبني بخو�س  زيادة �شنوية بلغت 

مناف�شاتها، �أي مبعدل %596 منذ عام 2013.

انطالق بطولة اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو مب�ساركة اأكرث 3,800 لعب من ال�سغار

قتال �سر�س بني ح�سناوات البندقية 10 اأمتار

مناف�سات بطولة فاطمة بنت مبارك العاملية تزداد توهجا
ال�سربية اندريا تنتزع ذهبية البطولة من ال�سوي�سرية كري�ستينا

نا�سئو الو�سل يفر�سون التعادل على دورمتوند يف دولية حمدان بن حممد 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�شاطئ  على  تنطلق  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�أبريل �جلاري فعاليات مهرجان   20 �ملرفاأ يف  مدينة 
�ملهرجانات  �إد�رة  �لتي تنظمها جلنة  �لبحري  �لظفرة 
و�ل���ر�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع نادي 

�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت.
�لتخطيط  �إد�رة  مدير  �ملزروعي  خلفان  عبيد  و�أو�شح 
مهرجان  مدير  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  و�مل�شاريع 
مكثفة  ��شتعد�د�ت  �أن  �ملنا�شبة  بهذه  �لبحري  �لظفرة 
�ملهرجان  م��ن  �لتا�شعة  �ل���دورة  الإخ���ر�ج  حاليا  جت��ري 
�لذي مت تغيري م�شماه من مهرجان �لغربية للريا�شات 
�لتي  بال�شورة  �لبحري  �لظفرة  مهرجان  �إىل  �ملائية 

تليق باحلدث.
�ليوم نه�شة  �أن منطقة �لظفرة ت�شهد  �ملزروعي  و�أكد 
ونظر�  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  ���ش��ام��ل��ة 
مل��وق��ع��ه��ا �جل���غ���ر�يف �مل��ه��م وم��ك��ان��ت��ه��ا �ل��ت��اري��خ��ي��ة �لتي 

�أ�شهمت يف توفري مزيج من �الأ�شالة و�ملعا�شرة .
غنية  ت��ر�ث��ي��ة  منطقة  تعتر  �ل��ظ��ف��رة  �أن  �إىل  م�شري� 
ي��وج��د ب��ه��ا �ل��ع��دي��د م��ن �الأم���اك���ن �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ملهمة 
�حل�شاري  �الإرث  وه��ذ�  �ل�شاحرة  �لطبيعية  و�مل��و�ق��ع 

يتميز �ليوم بتطور �قت�شادي كبري ت�شهده �ملنطقة.
�ملنظمة ملهرجان �لظفرة  �لعليا  �للجنة  �أن  �إىل  و لفت 
�الإعد�د  يكون  الأن  ت�شعى  �لتا�شعة  دورت��ه  يف  �لبحري 

وم��ت��ج��دد� يف فعالياته  وع�����ش��ري��ا  م��ب��ت��ك��ر�  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�أه��ل��ه ب�شورتها  و�إظ���ه���ار �ل����رت�ث �الإم���ار�ت���ي وث��ق��اف��ة 
�لدخول  �ل��ز�ئ��ر  ي�شتطيع  ح��ت��ى  �ل�����ش��ادق��ة  �ل��و�ق��ع��ي��ة 
�إىل  بدقة  و�ل��ت��ع��رف  �لبحرية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لبيئة  �إىل 

تفا�شيلها �لغنية �ملمتعة.
و ذكر �ملزروعي �أن �ملهرجان يقام على م�شاحة تزيد عن 
�ألف مرت مربع ويحظى بفعاليات كثرية ومتنوعة   20
�أكر  4000 مت�شابق من  ي�شارك فيها ما يزيد على 

من 20 دولة .
و نوه �إىل �أن من �أبرز �ل�شباقات �لتي ي�شهدها �ملهرجان 
�لتفري�س و�لبو�ني�س  قو�رب �لتجديف �ملحلية و�شباق 
للمحامل  جنانة  و�شباق  وقوفا  و�لتجديف  �ل�شر�عية 
لل�شر�ع  �الإم���ار�ت  بطل  وبطولة  قدما   22 �ل�شر�عية 
ري��ج��ات��ا و���ش��ب��اق��ات �ل��ك��اي��ت ���ش��ريف و�ل�����ش��ب��اح��ة وكرة 
�لطائرة �ل�شاطئية وكرة �لقدم �ل�شاطئية �إ�شافة لباقة 
بالبيئة  �ل�شلة  ذ�ت  �ل��رت�ث��ي��ة  �لفعاليات  م��ن  مم��ي��زة 
�لدورة  تز�من  عن  �ملهرجان  مدير  ك�شف  و  �لبحرية. 
�جلديدة هذ� �لعام مع �إطالق �شباق دملا �لبحري �الأول 
يخ�ش�س  و�ل��ذي  قدما   60 لفئة  �لطويلة  للم�شافات 
25 م��ل��ي��ون درهم  ج���و�ئ���ز ���ش��خ��م��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن ت��ب��ل��غ 
للريا�شات  �أبوظبي  ن��ادي  بتنظيم من  وذل��ك  �إم��ار�ت��ي 

�ل�شر�عية و�ليخوت.
�لقيادة  �ل��ذي توليه  �لكبري  ب��ال��دور  �مل��زروع��ي  �أ���ش��اد  و 

�ل��ر���ش��ي��دة ل��دع��م �ل����رت�ث و�ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �إىل 
خالل  م��ن  �لظفرة  مبنطقة  �لكبري  �اله��ت��م��ام  ج��ان��ب 
�القت�شادية  جماالتها  مبختلف  �لتنمية  باكورة  دع��م 
موؤكد�   .. وغريها  و�ل�شحية  و�لتعليمية  و�ل�شياحية 
من  للعديد  ��شتثماري  ج��ذب  نقطة  باتت  �ملنطقة  �أن 

�مل�شاريع �حليوية.
و�لتقدير  بال�شكر  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  با�شم  وتوجه 
لرعاية  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل 
�لفعاليات �لتي تقام  �شموه للمهرجان ودعمه ملختلف 

يف منطقة �لظفرة.
�لذي  �ل�شعبي  �ل�����ش��وق  فعاليات  �مل��ه��رج��ان  ويحت�شن 
مي��ك��ن م���ن ����ش��ت��ك�����ش��اف ح�����ش��ارة �الأج�������د�د و�ل���ع���اد�ت 
ركنا  �الأط��ف��ال  قرية  ت�شكل  فيما  �ل�شعبية  و�لتقاليد 
�أ�شا�شيا �شمن فعاليات �ملهرجان مبا حتتويه من �ألعاب 
وكذلك  وتر�ثية  وثقافية  وترفيهية  بحرية  و�أن�شطة 
�لطفل  م��ه��ار�ت  تنمي  يومية  عمل  وور����س  م�شابقات 
وذ�كرته . وت�شعى �إد�رة �ملهرجان �إىل تعريف �الأطفال 
بالعاد�ت و�لتقاليد �الإمار�تية و�إ�شر�ك �جليل �جلديد 
�ل��ع��رو���س و�جلو�ئز  ب���ال���رت�ث وحت��ف��ي��زه م���ن خ���الل 
�ل�شوء  �ل����دورة  ه��ذه  فعاليات  وت�شلط  �لت�شجيعية. 
على �أهمية منطقة �لظفرة �شمن خارطة �ال�شتقطاب 
للجمهور  ج��اذب��ة  كبيئة  مقوماتها  و�إب����ر�ز  �ل�شياحي 

و�ل�شياح من خمتلف �أنحاء �لعامل.

�لفجر  - •• �لعني 
�لثالثاء”   “ غ���ٍد  ي���وم  م�����ش��اء  �ل��ع��ني  ي�شت�شيف 
هز�ع  ��شتاد  على  �ل�شعودي  �الأهلي  �لنادي  فريق 
و�ملقررة  �ملرتقبة،  �خلليجية  �لقمة  يف  ز�ي��د،  بن 
�شمن �جلولة �الأوىل من مرحلة �الإياب يف �إطار 
�لقدم  لكرة  �آ�شيا  �أبطال  ب��دوري  �ملجموعات  دور 
�ملو�جهة  �أهمية  وتاأتي  �لفوز،  ب�شعار   ،2017
ك��ون��ه��ا مت��ث��ل حت���دي���اً خ��ا���ش��اً ب���ني �ل��ف��ري��ق��ني يف 
�ملجموعة  ترتيب  ج���دول  ���ش��د�رة  على  �ملناف�شة 
�لثالثة و�لتي يرتبع على قمتها �لفريق �ل�شيف 
7 ن��ق��اط ي��ل��ي��ه �ل��ع��ني ب��خ��م�����س نقاط،  ب��ر���ش��ي��د 
نقاط”   4“ ث��ال��ث��اً  �الإي������ر�ين  �آه����ن  ذوب  وي��ح��ل 
و�أخ����ري�ً ب��ون��ي��ودك��ور �الأوزب��ك��ي ب���دون ر�شيد من 

�لنقاط.
�ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  �نعقاد  تقرر  �أخ��رى  جهة  من 
�ل��ت��ق��دمي��ي مل��ب��ار�ة �ل��ع��ني و�الأه���ل���ي �ل�����ش��ع��ودي يف 
�ل��ي��وم يف قاعة  �ل��و�ح��دة م��ن ظهر  �ل�شاعة  مت��ام 
بنادي  ز�يد  بن  �مللحقة مبلعب خليفة  �ملوؤمتر�ت 
�أحد  ك��ل فريق م��ع  �لعني وذل��ك بح�شور م��درب 
العبيه يف �لقائمة �الأ�شا�شية، حيث ي�شتهل �لعني 
�مل��وؤمت��ر، يف حني مت تخ�شي�س  �جل��زء �الأول من 
�جلزء �لثاين من لفريق �لنادي �الأهلي �ل�شعودي 

وذلك يف متام �ل�شاعة �لو�حدة و�لن�شف.
كما تقرر �نعقاد �الجتماع �لفني �خلا�س باملبار�ة 
�لثانية  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �أي  ب�شاعة  �مل��وؤمت��ر  قبل 
مبلعب  �مللحقة  �الجتماعات  بقاعة  ظهر�ً  ع�شرة 
م�شوؤويل  بح�شور  �لعني،  بنادي  ز�ي��د  بن  خليفة 
�مل��ب��ار�ة م��ن �الحت���اد �الآ���ش��ي��وي و�جل��ه��ات �ملعنية 

بالتنظيم حملياً وممثلي �لفريقني.
و�أك�����د ���ش��ع��ادة غ���امن م���ب���ارك �ل���ه���اج���ري، رئي�س 
�أن  �لقدم،  لكرة  �لعني  ن��ادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
و�مل�شوؤولية  �لوعي  �أعلى درجات  بلغ  �لعني  فريق 
و�لرغبة �لقوية يف �لظهور �مل�شرف با�شم �لدولة 

يف �لبطولة �الآ�شيوية. 
�لكرو�تي زور�ن  �ملدرب  �أن  مو�شحاً: يف �عتقادي 
مرحلة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل��الع��ب��ني  ق���اد  ماميت�س 
ال�شتحقاقات  �ل��ذه��ن��ي��ة،  �جل��اه��زي��ة  م��ن  ع��ال��ي��ة 

�لفريق يف �ملرحلة �ملقبلة على �ل�شعد كافة.
�لثالثاء  مو�جهة  �أهمية  على  �لهاجري،  و�شدد 
كبريين  فريقني  ب��ني  خا�شاً  حت��دي��اً  متثل  �لتي 
على �شد�رة �ملجموعة �لثالثة، مو�شحاً: “ندرك 
ما  د�ئ��م��اً  �آ�شيا  �أب��ط��ال  م��ب��اري��ات دوري  �أن  ج��ي��د�ً 
كونها  كبري�ً  وتركيز�ً  م�شاعفة  ج��ه��ود�ً  تتطلب 
�أن ثقتنا د�ئماً كبرية يف العبي  لي�شت �شهلة بيد 

جيدة  ميد�نية  بخرة  يت�شلحون  �ل��ذي��ن  �لعني 
وميتلكون �ل�شخ�شية �لقوية يف �ملو�جهات �لقارية 
وكذلك يف �ملدير �لفني للعني �لذي وقف بدوره 
�لفريق  �شفوف  يف  و�ل�شعف  �لقوة  مو�قع  على 

�ملناف�س.
�لتقارير  �شحة  م��دى  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  وتعليقاً 
�لتي �أ�شارت �إىل حماوالت �لعني يف �حل�شول على 
��شتثناء مل�شاركة �لالعب نا�شر �ل�شمر�ين مببار�ة 
�أ���ش��ف��ه��ان �الإي��ر�ن��ي��ة نهاية  �آه���ن �مل��ق��ررة يف  ذوب 
�أن ن���ادي �ل��ع��ني ال  �ل�شهر �جل����اري، ق���ال: ن��وؤك��د 
ميكن �أن يتقدم مبثل هذ� �لطلب على �الإطالق، 
�ل�شلطات  ق����ر�ر  م���ع  ووق���وف���اً  ودع���م���اً  �ح���رت�م���اً 
يخو�س  الأن  �حلاجة  دع��ت  و�ن  حتى  �ل�شعودية، 
�لفريق �لتحدي �لقاري يف ظل غياب عدة العبني 
�لنادي على تبني  فلن يقدم  و�ح��د�ً  ولي�س العباً 
و�أن  خ�شو�شاً  �ملنطقي،  غ��ري  �لطلب  ه��ذ�  مثل 
�لفريق ي�شم عدد�ً كبري�ً من �لنجوم �لذين نثق 
�مل�شوؤولية  حتمل  على  ومقدرتهم  �إمكانياتهم  يف 
�ل��ق��اري��ة و�ل���ذي���ن ميتلكون  �ل��ت��ح��دي��ات  �أك���ر  يف 
�لقوية  بالنتيجة  �إي��ر�ن  �لعودة من  على  �لرغبة 
حلجز بطاقة �لعبور �إىل �لدور ثمن �لنهائي باإذن 

�هلل تعاىل.

برعاية حمدان بن زايد 

انطالق فعاليات مهرجان الظفرة البحري 20 اأبريل 

�سمن القمة اخلليجية

العني ي�ست�سيف غدا فريق الأهلي ال�سعودي على ا�ستاد هزاع بن زايد
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

ت��دخ��ل م�����ش��اء �ل��ي��وم �مل��ن��اف�����ش��ة على 
بطولة  م��ن  �لتا�شعة  �لن�شخة  لقب 
لكرة  �ل����دول����ي����ة  ز�ي��������د  ب�����ن  ه��������ز�ع 
�لثاين،  ي��وم��ه��ا  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  �ل���ق���دم 
جتمع  �الأوىل  قويتني  مبو�جهتني 
وبارتيز�ن  �الإ�شباين  فالن�شيا  فريقا 
�ل�شاد�شة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  �ل�شربي 
حتدياً  فت�شهد  �ل��ث��ان��ي��ة  �أم���ا  م�����ش��اء 
�لود�د  فريقي  ب��ني  ع��رب��ي��اً  �أوروب���ي���اً 
بيلباو  و�أتليتك  �ملغربي  �لبي�شاوي 
بن  طحنون  ��شتاد  على  �الإ���ش��ب��اين، 
حممد بالقطارة وكانت �لبطولة قد 
�نطلقت م�شاء يوم �أم�س مبو�جهتني 
�الأوىل �شهدت لقاء �لعني وبارتيز�ن 
�مل�شري  �لزمالك  جمعت  و�لثانية 

بالود�د �لبي�شاوي �ملغربي.
و�شهد يوم �أم�س �نعقاد �جتماع �أهلية 
�لالعبني �مل�شاركني يف بطولة هز�ع 
بن ز�يد �لدولية لكرة �لقدم 2017 
يف قاعة �الجتماعات �مللحقة مبلعب 
�الجتماع  وت��ر�أ���س  ز�ي���د،  ب��ن  خليفة 
رئي�س  �جل���ن���ي���ب���ي،  خ��م��ي�����س  ع���ل���ي 
�ل�شام�شي،  و�أح��م��د  �لفنية  �للجنة 

رئي�س جلنة �حلكام بح�شور ممثلي 
�لن�شخة  لقب  على  �ملتناف�شة  �لفرق 

�لتا�شعة.
ع��ل��ي خمي�س  �الج���ت���م���اع  و����ش��ت��ه��ل 
خاللها  م  ن��ق��ل  ت��رح��ي��ب��ي��ة،  ب��ك��ل��م��ة 
حتيات �شلطان ر��شد، رئي�س �للجنة 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، ع�����ش��و جمل�س 
�إد�رة �شركة نادي �لعني لكرة �لقدم، 

للبطولة،  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
متمنياً يف �لوقت نف�شه �إقامة طيبة 
ل��ك��اف��ة �أع�����ش��اء �ل��ب��ع��ث��ات يف �إم����ار�ت 

�خلري و�لعطاء.
�للجنة  ح��ر���س  خمي�س  ع��ل��ي  و�أك����د 
�ملنظمة على خروج �جلميع باملكا�شب 
�لبطولة،  يف  �مل�شاركة  م��ن  �مل��رج��وة 
�إد�رياً  �ملن�شودة،  �الأه���د�ف  وحتقيق 

، م��و���ش��ح��اً: »�ل��ن��ج��اح �لذي  وف��ن��ي��اً 
ز�يد  ه��ز�ع بن  بدولية  ظل مرتبطاً 
���ش��ن��ة يعزز   17 �ل���ق���دم حت���ت  ل��ك��رة 
�أف�شل  �عتماد  يف  م�شوؤولياتنا  م��ن 
�ملمار�شات و�ملعاير �لدولية �ملرتبطة 

بتنظيم �أبرز �لبطوالت �لعاملية.
و��شتعر�س �الجتماع الئحة �لبطولة 
كما مت خالله �عتماد �أولو�ن قم�شان 

مباريات  جل��م��ي��ع  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق 
�لبطولة عد� �لنهائي.

غ���امن ���ش��ل��ط��ان: و�ث��ق��ون م��ن جناح 
�لبطولة

ق����ال غ����امن ���ش��ل��ط��ان رئ��ي�����س قطاع 
�مل�شري  �لزمالك  بنادي  �لقدم  كرة 
رئي�س �لبعثة �إنهم �شعد�ء بوجودهم 
ومتثيل  �الإم���ار�ت  �لثاين  بلدهم  يف 

ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة يف هذه 
���ش��ارك��و� من  �أن��ه��م  �لبطولة م��وؤك��د�ً 
كل  نظمها  �لتي  �لبطوالت  يف  قبل 
من ناديي �جلزيرة و�لوحدة وفازو� 
باأكر من لقب كان �آخرها يف �لعام 
هذه  يف  يقدمو�  �أن   متمنياً  �ملا�شي 
�لن�شخة �مل�شتوى �لذي يليق مبكانة 
و�أن حتقق  �مل�شرية  �لكرة  وم�شتوى 

يف  م�شري�ً  �ملن�شود  �لنجاح  �لبطولة 
�أن��ه و�ث��ق من جناح  �إىل  ذ�ت �لوقت 
�مل�شت�شيف  �أن  ط��امل��ا  �حل����دث  ه���ذ� 
و�ملنظم هو نادي �لعني �أحد �الأندية 
�لعربي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��رية 

و�لقاري.
وقال:« فريق �لزمالك �لذي ي�شارك 
10 العبني  �لبطولة ي�شم  يف هذه 

�شنة   17 حت��ت  �لنا�شئني  ف��ئ��ة  م��ن 
ب��ج��ان��ب ع�����ش��رة ع��ن��ا���ش��ر م��ن فريق 
حتت 16 �شنة و�لهدف من ذلك �أن 
ي�شتفيد هوؤالء �ل�شغار من �مل�شاركة 
�خلرة  يكت�شبو�  و�أن  �مل��ن��اف�����ش��ة  يف 
�ملطلوبة �لتي ت�شاعدهم يف �ل�شنو�ت 
وجميعهم  �لتطور  مو�كبة  �لقادمة 

من �لالعبني �ملميزين«.  

وغرميه  ج��اره  ��شقط  �ل��ذي  م��دري��د  �تلتيكو  هدية  �للقب  حامل  بر�شلونة  رف�س 
�لتقليدي ريال مدريد �ملت�شدر يف فخ �لتعادل 1-1، وف�شل يف �للحاق باالأخري �ىل 
�ملرحلة �حلادية و�لثالثني من  �مام م�شيفه ملقة �شفر-2 يف  �ل�شد�رة بخ�شارته 
ري��ال مدريد من  �تلتيكو مدريد ح��رم ج��اره  وك��ان  �لقدم.  لكرة  �الإ�شباين  �ل��دوري 
حتقيق فوزه �ل�شاد�س على �لتو�يل يف �شعيه �ىل لقب �لليغا للمرة �الوىل منذ عام 
“تعادال  �للحظة  تلك  حتى  ك��ان  �ل��ذي  �اليجابي  �لتعادل  فخ  يف  و��شقطه   ،2012

بل  نقاطا  معه  �لت�شاوي  فر�شة  لديه  كانت  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  ك��ون  خا�شر�” 
 4 بعد  �يجابية  نتيجة  �أ�شبح  لكنه  �ل�شد�رة،  �الأه��د�ف يف  بفارق  عليه  �لتفوق 

بفارق  عنه  يبتعد  وب��ات  بر�شلونة  عن  نقطة  ك�شب  �مللكي  �لنادي  الن  �شاعات 
3 نقاط قبل مرحلة من ��شت�شافته على ملعب �شانتياغو برنابيو يف قمة 
�ملرحلة �لثالثة و�لثالثني، علما �ن ريال مدريد ميلك مبار�ة موؤجلة مع 

�شلتا فيغو مل يحدد موعدها حتى �الن. 
وكان ريال مدريد يف طريقه �ىل �لفوز بعد �أن تقدم حتى �لدقيقة 85، 

لكن مهاجم �تلتيكو �لفرن�شي �نطو�ن غريزمان خطف له هدف 
�لتعادل. ورفع ريال ر�شيده �ىل 72 نقطة بفارق ثالث نقاط 

�أمام بر�شلونة مقابل 62 نقطة التلتيكو �لثالث و�ل�شاعي 
ل�شمان  �ملو�شم  نهاية  حتى  مب��رك��زه  �الحتفاظ  �ىل 

�ملو�شم  �وروب����ا  �ب��ط��ال  دوري  يف  مبا�شرة  �مل�����ش��ارك��ة 
�ملقبل النعد�م فر�شته نظريا يف �حر�ز �للقب.

وك����ان �ل��ف��ري��ق �مل��ل��ك��ي ه���زم �ت��ل��ت��ي��ك��و بثالثية 
كري�شتانو  �لرتغايل  جنمه  �شجلها  نظيفة 

رونالدو يف مرحلة �لذهاب، كما �إنه �شكل 
�ب���ط���ال �وروب������ا يف  ل���ه ع��ق��دة يف دوري 

�إذ توج على ح�شابه  �ملا�شية،  �ملو��شم 
و�أق�شاه  و2016   2014 بلقبي 

من ربع نهائي 2015.
زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�شي  ودفع 
بالثالثي  م����دري����د  ري������ال  م������درب 
رون���ال���دو و�ل��وي��ل��زي غ��اري��ث بايل 
و�ل���ف���رن�������ش���ي ك������رمي ب���ن���زمي���ة يف 

توري�س  فرناندو  مقابل  يف  �لهجوم، 
يف  �شيموين  دي��ي��غ��و  �الرج��ن��ت��ي��ن��ي  �عتمدهما  وغ��ري��زم��ان 
�ال�شا�شيني  جنومه  �أي�شا  زي��د�ن  و��شرك  �تلتيكو.  هجوم 
بعد �أن �ر�ح �شبعة منهم يف �ملبار�ة �ل�شابقة �لتي فاز فيها 

على ليغاني�س 4-2، وهم ف�شال عن ثالثي �لهجوم �الملاين طوين كرو�س و�لكرو�تي 
لوكا مودريت�س ود�ين كارفاخال و�لرتغايل بيبي. و�فتقد �تلتيكو يف �ملقابل �لفرن�شي 
كيفن غامريو و�لرتغايل تياغو منديز و�وغو�شتو فرنانديز و�الرجنتيني نيكوال�س 
غايتان بد�عي �ال�شابة. كان �اليقاع �شريعا يف �ل�شوط �الول من �لطرفني لكن من 
دون خطورة كبرية على �ملرميني، و�أولها فر�شة مبكرة التلتيكو من ر�أ�شية غريزمان 

الم�شت على �ثرها �لكرة �لقائم �المين يف �لدقيقة �لر�بعة.
على  فح�شل  تدريجيا،  �ملجريات  على  �شيطرته  مدريد  ري��ال  ب�شط 
�ثر تبادل ر�ئع للكرة   28 �لدقيقة  �شانحة للت�شجيل يف  فر�شة 
�ىل  بكعبه  ك��رة  �لرتغايل  ح�شر  حيث  ورون��ال��دو  بنزمية  بني 
�ل�شلوفيني  �ملنطقة لكن �حلار�س  تابعها بقوة من د�خل  �الول 

يان �وبالك متكن من �بعادها.
حمقق  هدف  كرة  �شافيت�س  �شتيفان  �ملونتينيغري  �ملد�فع  و�أبعد 
كرة  �ملتقدم عن مرماه البعاد  �أن��اب عن �حلار�س  لرونالدو حني 

بر�أ�شه قبل �ن تهز �ل�شباك بعد ثالث دقائق.
وخطف غريزمان كرة �ثر خطاأ دفاعي و�شار بها ثم �شددها 
من خارج �ملنطقة كادت تخدع �حلار�س �لكو�شتاريكي 
كيلور نافا�س لكنه �رمتى عليها وحولها �ىل ركنية 

قبل �ن تلج �لز�وية �لي�شرى.
�لت�شجيل  ع��ن  بحثا  مهاجما  �ل��ث��اين  �ل�شوط  ب��د�أ 
فحول رونالدو كرة بر�أ�شه �ثر متريرة للر�زيلي 
قريبة  م��رت  لكنها  �لي�شرى  �جلهة  من  مار�شيلو 
ب�شدره  �وب���الك  ت�شدى  ث��م   ، �الي�شر  �لقائم  م��ن 

لكرة من بنزمية .
وجنح �شغط ريال يف هز �شباك �وبالك يف �لدقيقة 
52 �إث����ر ك���رة م��ن رك��ل��ة ح���رة م��ن �جل��ه��ة �ليمنى 
نفذها طوين كرو�س �رتقى لها بيبي وو�شعها بر�أ�شه 

يف �أق�شى �لز�وية �لي�شرى للمرمى.
�الخ����رية،  �ل��ع�����ش��ري��ن  �ل��دق��ائ��ق  �تلتيكو حم���اوالت���ه يف  ك��ث��ف 
و�أحبط نافا�س كرة هدف ر�ئع من “�كروباتية” لغريزمان 
من د�خل �ملنطقة ، لكن �لفرن�شي هد�ف كاأ�س �مم �وروبا 
�الخ��رية جنح يف �در�ك �لتعادل حني تلقى كرة بينية من 
�الرجنتيني �نخل كوريا د�خل �ملنطقة ف�شددها على ي�شار 
دقائق  قبل خم�س  له  للت�شدي  �حلار�س حلظة خروجه 

من نهاية �لوقت �ال�شلي.

بطولة هزاع بن زايد » الدولية«

فالن�سيــا يـواجــه بارتيـزان والـوداد يتحـدى اأثلتيـك بيلبـاو يف القطــارة

�ملركز  مر�شيد�س  هاميلتون  لوي�س  �لريطاين  �أح��رز 
�الأول يف �شباق جائزة �ل�شني �لكرى، �ملرحلة �لثانية 
�م�س  �ل��ف��ورم��وال و�ح���د،  ل�شباقات  �ل��ع��امل  م��ن بطولة 

على حلبة �شنغهاي.
وتقدم هاميلتون على �الأملاين �شيبا�شتيان فيتل فري�ري 

و�لهولندي ماك�س فر�شتابن رد بول.
305 كلم  و�أنهى �لريطاين �ل�شباق �لبالغة م�شافته 
�شرعة  مبعدل  �شاعة،   1،37،36،160 ق��دره  بزمن 
و�شطي بلغ 187،535 كلم يف �ل�شاعة، بفارق 6،250 

ثانية عن فيتل، و45،192 ثانية عن فري�شتابن.

�لبطولة  يف  لهاميلتون  و�خلم�شون  �لر�بع  هو  �لفوز 
�لتي توج فيها بطال ثالث مر�ت.

�الوىل  �ملرحلة  ثانيا يف  �لريطاين حل  �ل�شائق  وك��ان 
يف ��شرت�ليا خلف فيتل بطل �لعامل �ربع مر�ت، مع �أنه 

كان �أول �ملنطلقني فيها كما ح�شل يف �ل�شني.
بطولة  ترتيب  ���ش��د�رة  يف  وفيتل  هاميلتون  وت�شاوى 

�لعامل بر�شيد 43 نقطة لكل منهما.
من  ه��ام��ي��ل��ت��ون  فيها  ينطلق  �ل��ت��ي  �ل�63  �مل���رة  وه���ي 
�ملركز �الول، و�قرتب بالتايل من رقم �الملاين ميكايل 

�شوماخر .

كما �نها �ملرة �لر�بعة �لتي ينطلق فيها من �ملركز �الول 
يف �شباق �ل�شني يف خم�شة �أعو�م.

وحقق فري�شتابن تقدما ر�ئعا من �ملركز �ل�شاد�س ع�شر 
ريد  �لثالث، وج��اء زميله يف  �الن��ط��الق �ىل  على خط 

بول �ال�شرت�يل د�نييل ريكياردو يف �ملركز �لر�بع. 
و�حد  �ل��ف��ورم��وال  ل�شباقات  �ل��ع��امل  بطولة  �أن  ي��ذك��ر 
عر�بها  تنحية  بعد  ج��دي��دة  حقبة  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  ب���د�أت 
�لذي حتكم مبفا�شلها  �يكلي�شتون  �لريطاين بريين 
جمموعة  �ىل  ملكيتها  و�ن��ت��ق�����������ال  ع��ام��ا  �رب��ع��ني  مل���دة 

»ليب����رتي ميديا«.

هــاميلتـــون يحـــرز املركـــز الأول بجــائـــزة ال�ســـني الكبــــرى

الريال يرف�س �سدارته اىل 72 نقطة

بر�سلونة يرف�ص هدية اأتلتيكو بخ�سارته اأمام ملقة 
نوفيل رابع فائز يف 4 جولت برايل كور�سيكا

�لبلجيكي تيريي نوفيل هيوند�ي يف مدينة  �أح��رز 
كور�شيكا،  ر�يل  يف  �الأول  �مل��رك��ز  �لفرن�شية  با�شتيا 

�ملرحلة �لر�بعة من بطولة �لعامل للر�ليات.
�الأربعة  �ملو��شم  يف  �لعامل  بطل  على  نوفيل  وتفوق 
�الأخرية �لفرن�شي �شيبا�شتيان �وجييه فورد فيي�شتا، 

وعلى زميله يف هيوند�ي �ال�شباين د�ين �شوردو.
و�لفوز هو �لثالث لنوفيل يف بطولة �لعامل، و�الول 
 55 بفارق  �ل��ر�يل  نهاية  تقدم يف  وق��د   2017 يف 
�ل��درج��ة �الأوىل  �ل��ذي غ��اب ع��ن  ثانية ع��ن �وجييه 
وذلك  �لتو�يل،  على  �لثالث  لل�شباق  �لتتويج  ملن�شة 
�فتتح م�شو�ره مع فريقه �جلديد هيوند�ي  بعدما 

بالفوز يف �لر�يل �الإفتتاحي يف مونتي كارلو.

وعو�س نوفيل ما فاته يف �جلولتني �الأوليني لهذ� 
�ل��ف��وز بعد  ك���ان يف ط��ري��ق��ه لتحقيق  �مل��و���ش��م ح��ني 
�ل�شبت يف �ل�شد�رة، لكنه �رتكب �خلطاأ  �إنهائه يوم 
يف �ليوم �الأخري و�أنهى ر�ليي مونتي كارلو و�ل�شويد 
يف �ملركزين 15 و13 على �لتو�يل. و��شتحق نوفيل 
)28 عاما( فوزه �الأول للمو�شم كونه كان �شاحب 
�أكر عدد �نت�شار�ت يف �ملر�حل �خلا�شة �ملخ�ش�شة 
لل�شرعة يف �جلوالت �الأربع �لتي �أقيمت حتى �الآن، 
وهو �أع��رب عن فرحته بفوزه �م�س �الأح��د، قائال : 
�آمن بي  �لذي  �لفريق  �أنه �شعور مذهل. �شكر� لكل 
ح�شل  �ل���ذي  بعد  م�شاندتي  وو����ش��ل  �ل����دو�م  على 
�لذي  نوفيل  و�أ���ش��اف   . و�ل�شويد  ك��ارل��و  مونتي  يف 

�أكن  مل  �ملك�شيك،  يف  �ملا�شية  �جل��ول��ة  يف  ثالثا  ح��ل 
و�ثقا من �لفوز بهذ� �لر�يل بعد �ليوم �الأول، لكن 
حظنا تغري يف �ليوم �لثاين و�أنا �شعيد جد� بذلك . 
وت�شدر �لبلجيكي �لن�شخة �ل�60 من ر�يل كور�شيكا 
م���ع �ن��ت�����ش��اف م���ر�ح���ل ي���وم �ل�����ش��ب��ت ب��ع��د �ن�شحاب 
�ل��ري��ط��اين ك��ري�����س م��ي��ك ���ش��ي��رتوي��ن، ث��م حافظ 
�لر�بع  �لفائز  لي�شبح  �لنهاية،  حتى  �ل�شد�رة  على 
يف �جلوالت �الأربع �الأوىل لهذ� �ملو�شم بعد �وجييه 
و�لفنلندي ياري-ماتي التفاال تويوتا وميك. ورفع 
 54 2016 ر�شيده �ىل  �لعامل لعام  و�شيف بطل 
 88 �ملت�شدر  �لثالث، خلف �وجييه  �ملركز  نقطة يف 

والتفاال 75 �لذي حل ر�بعا يف ر�يل كور�شيكا.

 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260874 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �الإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ 
�لكبرية؛  �الإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �الأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �الآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �الأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 �لو�ق�عة بالفئة:  16 

مكتوبة   "DUBAI PRODUCTION CITY" عبارة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
باللغة �الجنليزية بخط عري�س و �أمامها ثالثة دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني. 

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260875 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
توفري و�إد�رة ت�شهيالت مكتبية، ت�شهيالت خمتر، �إد�رة �لبحوث و �لت�شهيالت �ل�شناعية؛ خدمات دعاية و�إعالن؛ خدمات 
�إد�رة  �الأعمال؛  تقييم  �لتجارية؛  �العمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �الأعمال  �إد�رة  و�الإع��الن؛ خدمات  �لدعاية  وك��االت 
�الأعمال �لتجارية و�ال�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �د�رة �عمال �لتجارية للفنادق؛ �إد�رة م�شاريع �الأعمال �لتجارية؛ �إد�رة �الأعمال 
)للغري(؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال �لتجارية �أو �ل�شناعية؛ خدمات �لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�الإعالن و�لعالقات �لعامة؛ 
ت�شغيل حمالت �لبيع بالتجزئة؛ خدمات توفري �أو تاأمني لالآخرين؛ �الإد�رة �ل�شناعية؛ �إد�رة �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية 
للغايات �لتجارية و�الإعالنية؛ تاأجري �مل�شاحات �الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل �الإعالم؛ خدمات �أبحاث �ل�شوق 
فيما يتعلق بو�شائل �الإعالم؛ خدمات �لتعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال(؛ �إد�رة �ملز�د�ت �لعلنية؛ توفري �ملعلومات 

فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   "DUBAI PRODUCTION CITY" ع���ب���ارة  م���ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف �لعالمة:  
�الجنليزية بخط عري�س و �أمامها ثالثة دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260877 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لعقار�ت  وتاأجري  �شوؤون  وت�شيري  �إد�رة  خدمات  و�ل�شكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  خدمات 
و�ل�شقق  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رت��ه��ا  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  �ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية 
�لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية 
خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�شقق  �لفندقية  �ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �الإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وقرى  �لت�شوق  ومر�كز 
�ملالية؛  �الأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���س  ��شتثمار�ت  �لعقار�ت؛  �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني  �لعقارية؛ خدمات حت�شيل  �لو�شاطة 
�ال�شتثمار يف  �ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�شتثمار �جلماعي؛ خدمات  �ال�شتثمار؛ خدمات  �الأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  خدمات 
�لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق  خدمات  �الأ�شهم؛ 
�لعقاري؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ 
و��شتمالك  و�ختيار  تقييم  �الأر����ش��ي؛  ��شتمالك  خدمات  وحتديد�  �الأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات 
�لعقار�ت الأغر��س �لتطوير و�ال�شتثمار؛ �شر�ء �الأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   "DUBAI PRODUCTION CITY" ع���ب���ارة  م���ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف �لعالمة:  
�الجنليزية بخط عري�س و �أمامها ثالثة دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني. 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260893 
  تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور �حل�شانة؛ خدمات  توفري  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  �لتدريب يف جمال  مر�فق  توفري  �لتدريب؛  �لتعليم؛ خدمات  خدمات 
توفري  �ل�شحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�شية  �لتدريبات  �شاالت  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه؛ 
مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�س 
و�جلل�شات �لتدريبية وور�س �لعمل و�الجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �ملعار�س �لتجارية لالأن�شطة �لتعليمية 
و�لتدريبية و�لرتفيهية و�لريا�شية و�لثقافية؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري 
�ال�شتجمام؛ خدمات  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛  ت�شهيالت 
�شتوديوهات �لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �الأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها ثالثة  و  �لعربية بخط عري�س  باللغة  �الإنتاج" مكتوبة  "مدينة دبي  تتكون �لعالمة من عبارة  و�شف �لعالمة:  
دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني.

�ال�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260878 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  خدمات  �الت�شاالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �الإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �الإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�الألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �الأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

مكتوبة   "DUBAI PRODUCTION CITY" عبارة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
باللغة �الجنليزية بخط عري�س و �أمامها ثالثة دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني. 

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260881 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب للفنادق و�شناعة �ل�شيافة؛ توفري خدمات مد�ر�س 
توفري  �ل�شحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  توفري مر�فق جمنازيوم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه؛  �حل�شانة؛ خدمات 
مر�فق مالعب �جلولف؛ توفري مر�فق �لتن�س؛ توفري مر�فق برك �ل�شباحة؛ تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س 
و�لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل و�الجتماعات و�ملحا�شر�ت؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر 
�لكتب؛ توفري مر�فق �ل�شينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�شية؛ توفري مر�فق �أزقة �لبولينج؛ توفري مر�فق �ال�شتجمام؛ خدمات 
�لت�شجيل؛ خدمات  �أ�شتوديوهات  مر�فق  توفري  �ملتحركة؛  �الأفالم  �أ�شتوديوهات  �ل�شوتي؛ خدمات  �لت�شجيل  �أ�شتوديوهات 
�أ�شتوديوهات �لت�شجيل لالأفالم و�لتلفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �أ�شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة. 
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   "DUBAI PRODUCTION CITY" ع���ب���ارة  م���ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�شف �لعالمة:  
�الجنليزية بخط عري�س و �أمامها ثالثة دو�ئر متدرجة �حلجم ب�شكل منحني. 

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  10  اإبريل 2017 العدد 11991



    
طفل ينتحر لدعاء �سديقته املوت

�دعاء �شديقته )13 عاًما(  �أمريكي )11 عاًما( بعد  �نتحر طفل 
�لتو��شل  مو�قع  عر  لذلك  بالرتويج  قامت  حيث  توفيت،  باأنها 
�لفي�شبوك  �شفحات  عر  باخلر  �لطفل  علم  وف��ور  �الجتماعي. 
و�شط  مي�شيغان  بوالية  منزله  يف  حياته  �إنهاء  بينز  تاي�شني  قرر 

غرب �لواليات �ملتحدة عر �شنق نف�شه.
وقالت �شحيفة نيويورك بو�شت �إن و�لدته كاترينا جو�س وجدته 
وهو متدٍل من حبل ف�شارعت �إىل نقله للم�شت�شفى منت�شف �ل�شهر 

�ملا�شي قبل �أن يتوفى منذ ثالثة �أيام.
�إنهاء  �بني خر وفاة �شديقته وقرر  : لقد �شدق  وقالت كاترينا 
حياته م�شرية �إىل �أنها �شرتفع دعوى ق�شائية على �شديقة �بنها 

للت�شبب مبوته.
و�أ�شافت : �أنا غا�شبة وحزينة جًد� ملا حدث، �أنا �أعلم �أنهم �أطفال 
لكن فتاة عمرها 13 �شنة تدرك متاًما ما تفعل وت�شتطيع �لتمييز 
�للعبة  هذه  م�شوؤولية  حتمل  عليها  لذلك  و�ل�شو�ب،  �خلطاأ  بني 

�خلطرية �لتي �أودت بحياة �بني.
�تخاذ  �شيتم  �إن��ه  قوله  �ل�شرطة  با�شم  ملتحدث  �ل�شحيفة  ون�شبت 

قر�ر عما �إذ� كانت تلك �لفتاة �شتحاكم ك�شخ�س بالغ �أم ال.

�سيارة تقتحم غرفة نوم عائلة
ب�شيارة  �أمل��ان��ي��ا،  غ��رب  جنوب  بفولينجن  مدينة  يف  �أ���ش��رة  فوجئت 
حجرة  �إىل  وتدخل  م�شكنها  عليها  تقتحم  �شابة  تقودها  طائ�شة 

�لنوم، وتت�شبب يف خ�شائر مادية بقيمة ع�شر�ت �آالف �ليورو. 
�أ�شفر عن  �إن �حلادث  �الأملانية، بت،  �ل�شرطة  با�شم  وقال متحدث 
يوجد  ال  لكن  عاماً(   21( �ل�شيارة  لقائدة  �إ�شابات خطرية  وقوع 
م�شاء  �مل���ر�أة،  فقدت  فقد  للمتحدث،  ووف��ق��اً  حياتها.   على  خطر 
�لقيادة ل�شبب غري معلوم  �ل�شيطرة على عجلة  �ملا�شية،  �جلمعة 
حتى �الآن، ما جعلها حتيد عن �لطريق وت�شري مل�شافة 250 مرت�ً 
فاخرتقته  منزل  بجد�ر  �لنهاية  يف  لت�شطدم  �مل��ر�ع��ي  �أح��د  ف��وق 

لينتهي بها �حلال فوق فر��س حجرة �لنوم. 
وحل�شن ح��ظ �أ���ش��ح��اب �مل��ن��زل، �ل��ذي��ن ك��ان��و� م��وج��ودي��ن ب��ه �أثناء 
�حلادث، �أنهم مل يكونو� قد ذهبو� �إىل �لفر��س بعد، وكان �أ�شحاب 
�ملنزل يف حجرة �ملعي�شة حينما وقع �حلادث �لذي �أ�شابهم بالذعر.  
و��شتعان رجال �الإطفاء بجهاز الإخر�ج �ل�شابة من �ل�شيارة ونقلها 
عن  �لناجمة  �لعينية  �خل�شائر  �ل�شرطة  وت��ق��در  �مل�شت�شفى.  �إىل 

�حلادث بنحو 50 �ألف يورو.

اأول دولة تبيع احل�سي�ص يف ال�سيدليات
�أعلنت �ل�شلطات يف �أوروغو�ي �أن �ل�شيدليات يف هذ� �لبلد �شتبد�أ 
يف متوز ببيع �حل�شي�س �ملنتج حتت �إ�شر�ف �لدولة، لت�شبح بذلك 

�أول دولة يف �لعامل تعتمد هذ� �الإجر�ء.
و�أعلن م�شت�شار �لرئا�شة رئي�س �ملجل�س �لوطني للمخدر�ت خو�ن 
�أندري�س روبالو خالل موؤمتر �شحايف �إنه خالل �شهر متوز �شيبد�أ 

توزيع �حل�شي�س يف �ل�شيدليات .
ورد� على �شوؤ�ل عن �ملوعد �ملحدد للبدء بهذ� �الإجر�ء، �أجاب روبالو 
�أن بيع �حل�شي�س يف �ل�شيدليات �شيبد�أ يف �الأ�شبوعني �الأولني من 

متوز.
دوالر�   1،30 ب�شعر  �ل�شيدليات  يف  �خلفيف  �مل��خ��ّدر  ه��ذ�  و�شيباع 
 10 �أكر من  للغر�م �لو�حد وال ميكن الأي م�شتخدم �ن ي�شرتي 

غر�مات �أ�شبوعيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�سحل اإمراأة ب�سيارته بربط عنقها بحبل
بعد  ب�شيارته  �ل�شابقة  حياته  �شريكة  �شحل  على  رج��ل  �أق��دم  عندما  �أملانيا  بغرب  مدينة  يف  وقعت  مروعة  جرمية 
�أدخلتها يف غيبوبة. حادثة مروعة عا�شتها مدينة هاميلن  �أن ربطها من عنقها بحبل. �ل�شحية تعر�شت جلروح 
�لو�قعة بوالية �شك�شونيا �ل�شفلى غرب �أملانيا، عندما �أقدم �شاب يبلغ من �لعمر 38 عاما على �العتد�ء على �شريكة 
حياته �ل�شابقة و�أم طفله بطريقة وح�شية، حيث ربط عنقها بحبل وربط �حلبل بال�شيارة و�نطلق بال�شيارة و�الأم 
م�شحولة ور�ئه ملدة خم�س دقائق، قبل �أن ينقطع �حلبل وتبقى �ل�شيدة مطروحة على �الأر�س يف حالة خطرية جد�. 
�جلاين �لذي ينحذر من �أ�شول كردية هو و�ل�شحية �شلم نف�شه �إىل �ل�شرطة، لت�شدر �لنيابة �لعامة بعد ذلك �أمر� 
باالعتقال �شده بتهمة حماولة �لقتل و�لعنف �جل�شدي �مل�شدد، كما �أعلن متحدث با�شم �لنيابة �لعامة يف مدينة 
هانوفر، توما�س كلينغه. وعر �ملتحدث  با�شم مدينة هاميلن، توما�س فامي�س عن �شدمته جر�ء هذ� �حلادث وقال 
"ال ميكن ت�شور �لوح�شية و�ملهانة �لتي ت�شمنتها هذه �جلرمية". و�أ�شاف كلنا هنا م�شعوقون. والتز�ل خلفيات 
�حلادث جمهولة، �إال �أنه ُيرجح �أن تكون �لدو�فع ناجتة عن �لعالقة �لعاطفية �لتي كانت تربط بني طريف �لق�شية. 
باالإ�شفلت  �الرتطام  لها ج��ر�ء  تعر�شت  �لتي  ب�شبب �جل��روح   �ل�شحية حاليا يف غيبوبة وحالتها خطرية  وتوجد 
وبالر�شيف �خلا�س بالر�جلني وذلك مل�شافة 250 مرت�، كما �أو�شح �ملتحدث با�شم �شرطة هاميلن يان�س بيرت�شن. 
وخ�شعت �ل�شحية �لبالغة من �لعمر 28 عاما لعملية م�شتعجلة يف م�شت�شفى هاميلن، قبل �أن يتم نقلها على وجه 

�ل�شرعة باملروحية �إىل م�شت�شفى خا�س يف هانوفر، حيث خ�شعت من جديد لعملية جر�حية.
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اإلزام �سجني بن�سر ن�ص حكمه على تويرت 
30 يوماً ن�س حكمه بتهمة �لت�شهري  �أن يغرد ملدة  �إ�شباين  ينبغي ل�شجني 

من زنز�نته، بناء على طلب من �ل�شحية.
فقد �أدين لوي�س بينيد� وهو رئي�س جمعية �شابقة حلقوق �مل�شتهلكني ��شمها 
با�شم  �لناطق  �شان�شيز،  روبن  �شتم  �أن  بعد  �لت�شهري  بتهمة  "�و�شبانك"، 
جميعة �أخرى تعنى بحقوق �مل�شتهلكني ��شمها "فاكو�"، و�تهمه بعدة جنح، 

على تويرت، ويف جملة جمعيته.
وقد حكم عليه باإز�لة �لتغريد�ت �ل�شبع و�خلم�شني وبن�شر طو�ل 30 يوماً 
ن�س حكمه على تويرت. وبعد �لطعن يف �لقر�ر م��ر�ت ع��دة، مت تثبيته يف 
حمكمة �إ�شبيلية يف �لثالث من مار�س وميكن لبينيد� �أد�ء هذه �ملهام "�إما 
و22"،   17 �ل�شاعتني  بني  �لظهر،  بعد  �أو  و14،   9 �ل�شاعتني  بني  �شباحا، 

بح�شب ن�شخة عن �لقر�ر ن�شرتها �خلمي�س جمعية "فاكو�".
�بتز�ز  بتهمة   2016 �أب��ري��ل  منذ  �الحتياطي  �ل�شجن  يف  بينيد�  ولوي�س 
�شركات وم�شارف من خالل تهديدها مبالحقات ق�شائية. وطلبت حمكمة 
�إ�شبيلية من �إد�رة �ل�شجن يف مدريد حيث و�شع بينيد� �أن تقدم له "�ملو�د 
وهو  �حلكم  ه��ذ�  تنفيذ  بينيد�  رف�س  وق��د  �لعقوبة".  ه��ذه  الأد�ء  �لالزمة 

جتنب حتى �الطالع على تفا�شيله، بح�شب فاكو�.  

مطعم يحظر دخول الأطفال دون اخلام�سة
�إيطايل  �لد�ئمني، قرر مطعم  �ل�شكاوي من زبائنه  �لعديد من  بعد تلقي 
�شنو�ت من   5 �شن  دون  �الأطفال  �الأمريكية منع  كارولينا  ن��ورث  يف والي��ة 

�لدخول �إىل �ملطعم ب�شحبة ذويهم.
وبد�أ مطعم كار�شو �لر�قي يف مدينة موريزفيل بتطبيق حظر على دخول 

�الأطفال دون �شن 5 �شنو�ت يف يناير �ملا�شي. 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  �ل�شلبية  �الأف���ع���ال  ردود  بع�س  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�الجتماعي، �إال �أن �شاحب �ملطعم يقول �إن �أعماله حت�شنت ب�شكل حملوظ 

بعد �حلظر.
وي�شف با�شكويل كار�شو مطعمه، باأنه مطعم تقليدي �أنيق وحميمي، ولكن 
وجود �الأطفال �ل�شغار �لذين يبكون وي�شرخون ويعبثون باأجهزة �الآيباد 
ال يتنا�شب مع تلك �ل�شورة، لذلك قرر �تباع �شيا�شة جديدة متنع �الأطفال 
دون �شن �خلام�شة من �لدخول �إىل �ملطعم، ل�شمان جتربة ر�قية وهادئة 

لزو�ره، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.
من  �لعديد  ي�شكو  �ملحلية:  غازيتي  موريزفيل  ل�شحيفة  كار�شو  وي��ق��ول 
�لزبائن من �ل�شجيج و�الإزعاج �ل�شادر عن �الأطفال �ل�شغار، بل �ن بع�شهم 
�شيئاً  يفعلون  �الأطفال ال  ه��وؤالء  ذوي  و�أن  �مل��غ��ادرة، خا�شة  �إىل  ي�شطرون 
�لذي  �أن كار�شو مل يعد �ملطعم  �أ�شعر  وب��د�أت  �الآخ��ري��ن،  �إزع��اج  ملنعهم من 

�أريده، بل حتول �إىل ما ي�شبه منافذ بيع �لبيتز�.

اجلميل" يف  "ال�سّر 
تخزين الذكريات

تخزين  يتم  كيف  �لعلماء  �كت�شف 
�ل��ذك��ري��ات يف م��خ �الإن�����ش��ان، حيث 
ي���ع���م���ل ه������ذ� �الأخ��������ري ع���ل���ى على 
حدث،  ك��ل  م��ن  ن�شختني  ت��خ��زي��ن 
�شموه  ما  �إىل  �أو�شلتهم  �شابقة  يف 

�جلميل". "�ل�شر 
فوجئو�  �إن���ه���م  �ل���ب���اح���ث���ون  وق�����ال 
�أدرك��و� �الأ�شر�ر ور�ء كيفية  عندما 

�شناعة �لذكريات وتخزينها.
ووج���د �ل��ب��اح��ث��ون، وف���ق م��ا نقلته 
"تيليغر�ف" �لريطانية  �شحيفة 
�أن �ملخ يخزن ذكريات �الأحد�ث من 
�شناعة  �أي  "م�شاعفتها"  خ��الل 
ن�شختني من كل ح��دث، م�شريين 
�حلا�شر  �أج���ل  م��ن  ن�شخة  �أن  �إىل 
ون�����ش��خ��ة ث��ان��ي��ة م���ن �أج�����ل �مل���دى 

�لبعيد.
�لذكريات  جميع  �أن  يعتقد  وك��ان 
تخزن يف �لدماغ من خالل ن�شخة 
ق�شرية  �لبد�ية  يف  تكون  و�ح���دة، 
ن�شخة  �إىل  تتحول  وبعدها  �الأم��د 

ملدى �حلياة.
معهد  ن��ت��ائ��ج  �إن  �خل������ر�ء  وق�����ال 
يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
"جميلة  ك��ان��ت  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 

ومقنعة".
ويعمل ج��زء�ن من �مل��خ على جمع 
�ل�شخ�شية  �ل���ت���ج���ارب  وت���خ���زي���ن 
�حُل�شني   ي��ق��وم  ح��ي��ث  ل��الإن�����ش��ان، 
ب��ج��م��ع ذك���ري���ات ق�����ش��رية �الأم�����د، 
فيما حتافظ �لق�شرة على ذكريات 

طويلة �الأمد.

قردة تتجنب اأقرانها املري�سة
ك�شفت در��شة �أعدها �ملركز �لوطني �لفرن�شي 
لالأبحاث �لعلمية، �أن قردة �ملندريل ت�شتطيع 
باأميبا  �مل�����ش��اب��ة  ب��اأق��ر�ن��ه��ا  �الت�����ش��ال  جت��ن��ب 

�جلهاز �له�شمي.
�جلابون  بجنوب   2012 يف  �ل��در����ش��ة  وب���د�أت 
بني  بالتعاون  مندريلو�س(  )م�شروع  بف�شل 
ف��رن�����ش��ا و�أمل���ان���ي���ا و�ل���دول���ة �الأف��ري��ق��ي��ة، قبل 
�أدفان�شز  �شاين�س  مبجلة  نتائجها  تن�شر  �أن 

�الأمريكية �ملتخ�ش�شة. 
�ل�شحيحة  �حل��ي��و�ن��ات  �أن  �خل���ر�ء  والح���ظ 
�مل�شابة،  بتلك  كبري  ب�شكل  �أقل  �ت�شالها  كان 
�لقردة  ف�شالت  ر�ئ��ح��ة  �خ��ت��الف  تبنّي  حيث 

�مل�شابة باالأميبا عن تلك غري �مل�شابة. 
على  �لعلماء  حتفظ  �الأوىل،  �لتجربة  و�أثناء 
ع���دة ق���ردة م�����ش��اب��ة و�أخ�����ش��ع��وه��ا ل��ع��الج من 
ليتبني  حالياً  �شر�حها  �أط��ل��ق��و�  ث��م  �الأم��ي��ب��ا، 

تقبلهم من جديد و�شط �ملجموعة. 

طفلة تختلق ق�سة وت�ستنفر ال�سرطة 
ت�شببت طفلة تبلغ من �لعمر ثمانية �أعو�م بحملة �أمنية 
بعد  �الأملانية  كايزر�شالوترن  مدينة  يف  لل�شرطة  كبرية 
�أن �أخرت �ملارة �أن �شديقتها قد �ختطفت. لكن �ل�شوؤ�ل 
من �شيتحمل تكاليف حملة �ل�شرطة وبحثها عن �لفتاة 
من  تبلغ  طفلة  ت�شببت  خمتلقة  بق�شة  "�ملخطوفة"؟! 
�أع��و�م يف �شن حملة بحث كبرية لل�شرطة  �لعمر ثمانية 
قد  �لطفلة  وكانت  �الأملانية.   كايزر�شالوترن  مدينة  يف 
�أخ��رت م��اّرة بالغني يف �أح��د �ل�شو�رع �أن رجال كبري� يف 
و�ختفطها.  �شيارة  د�خ��ل  �إىل  �شديقتها  جذب  قد  �ل�شن 
فما كان �أمام �ملارة �إال �إبالغ �ل�شرطة، �لتي قامت بدورها 
نطاق  يتجاوز  نحو  على  و�ل��ف��ت��اة  �ل�شيارة  ع��ن  بالبحث 
�لفتاة  �أن  �شريعا  �أظ��ه��رت  �لتحقيقات  �أن  �إال  �مل��دي��ن��ة! 
�ملزعوم �ختطافها توجد يف منزلها �شاملة. ومل يت�شح بعد 
ما �إذ� كان و�لد� �لطفلة �لتي �ختلقت هذه �لق�شة �شوف 
بها  قامت  �لتي  �لبحث  مهمة  تكاليف  لدفع  ي�شطر�ن 

�ل�شرطة، �إال �أن متحدثا با�شم �ل�شرطة ��شتبعد ذلك .

حتتفظ بجثة طفلها حفاظًا على حياة �سقيقه
�مر�أة  �حتفظت  رح��م��ه��ا،  د�خ���ل  وف��ات��ه  م��ن  �ل��رغ��م  على 
لتحافظ  والدت���ه،  وق��ت  ح��ل��ول  حتى  بطفلها  بريطانية 
على حياة تو�أمه �حلي. طاملا حاولت �إميا بوتون وزوجها 
مارك برين�س �الإجناب، غري �أن �حلظ مل يحالفهما لعدة 
�شنو�ت، ولكن حمل �ملر�أة �الأخري حمل بني طياته مفارقة 
مل تكن باحل�شبان.  فبعد �أن حملت �إميا بحملها �الأخري، 
يعانيان  و�أنهما  ت��و�أم يف رحمها،  بوجود  �الأطباء  �أخرها 
�أن يريا  من حالة �شحية نادرة قد تودي بحياتهما قبل 
�أحد �جلنينني  �أ�شبوعاً، تويف   20 د�م  �لنور.  وبعد حمل 
�أن تبقي على �جلنني �مليت  د�خ��ل رحم �إمي��ا �لتي ق��ررت 

حتى موعد �لوالدة لتحافظ على تو�أمه �حلي. 
وقد �حتفظت �إميا باجلنني �مليت جنباً �إىل جنب مع تو�أمه 
�حلي، د�خل رحمها ملدة 15 �أ�شبوعاً، قبل �أن ت�شع حملها 
بنجاح.  وبح�شب �شحيفة ديلي مريور �لريطانية، فقد 
ولد �جلنني �حلي ب�شحة جيدة يف �لعام �ملا�شي، ومل تكن 
يف  �الآن  وه��و  حياته،  على  �شلبية  م�شاعفات  �أي��ة  هنالك 

�ل�شهر �لعا�شر من عمره.  

حرق رجل وزوجته بتهمة ال�سعوذة
وزوجته  �الأ�شخا�س رجل  �أحرقت جمموعة غا�شبة من 
يف �لهند ما ت�شبب يف م�شرعهما، وذلك عقب �تهامهما 

مبمار�شة �ل�شعوذة.
�أ���ش��ر �جل��م��ع �لغا�شب  ووق���ع �حل���ادث يف دوب��اك��ا، حينما 
�لرجل وزوجته حيث جرى تقييدهما بالقرب من عامود 
كهرباء. وجرى �العتد�ء عليهما ور�شهما بالوقود و�إ�شعال 
بي  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدث  �أك���ده  مل��ا  وف��ق��اً  فيهما،  �ل��ن��ار 
�شرينيفا�س.  ووفقاً لرجل �ل�شرطة، فاإن �بنة �ل�شحيتني 
ل��الإب��الغ ع��ن �حل���ادث، حيث  بال�شرطة  �ت�شلت  ه��ي م��ن 
مبمار�شة  يتهمانه  كانا  لو�لدها  �شقيقني  �أن  فيه  �أك��دت 
عملية  يف  �شاركا  للعائلة،  �حل��ظ  ���ش��وء  وج��ل��ب  �ل�شعوذة 
�لرجل  ك��ان  للمكان  �ل�شرطة  و�شلت  وحينما  �ل��ق��ت��ل.  
وزوجته ال يز�ل على قيد �حلياة حيث نقال للم�شت�شفى، 
ليتوفيا  بحروق  ج�شديهما  من   90% �إ�شابة  بعد  لكن 

�لليلة �ملا�شية. 

ريهانا ت�ستعد لإطالق جمموعة جموهرات
�أجل  م���ن   "Chopard" م���ع  ت��ع��اون��ه��ا  ع���ن  ري��ه��ان��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ن��ج��م��ة  ك�����ش��ف��ت 
 Rihanna Loves" ����ش��م  و�ل��ت��ي حتمل  ج��دي��دة  �إط���الق جمموعة جم��وه��ر�ت 

."Chopard
ونقل عدد من �ملو�قع �لفنية �ل�شهرية �أن جمموعة جموهر�ت ريهانا �شيتم �إطالقها 

يف مهرجان كان �ل�شينمائي �لدويل و�لذي �شيقام يف �شهر مايو �يار �ملقبل، ومن 
�ملقرر �ن تالقي �ملجموعة �ملميزة �جلديدة رو�جاً كبري�ً يف �لعامل.

بد�أ  حيث  ريهانا  �لنجمة  ملجموعة  بالرتويج   "Chopard" وب��د�أ 
 Rihanna" لقائمون على �لد�ر بن�شر �شور لريهانا خا�شة بدعاية�

ل� �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل�����ش��ف��ح��ة  ع��ل��ى  وذل����ك   "Loves Chopard
chopard على �أحد مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي.

املمثلة دادا ت�سان على ال�سجادة احلمراء خالل ح�سورها مهرجان جوائز هونغ كونغ ال�سينمائية الـ 36.   )رويرتز(

لعبة  "بزك�سي".. 
ت�ستمر رغم احلروب

م���ن �خليول  ت�����ش��ط��ف جم��م��وع��ة 
�إيذ�ناً  جبلي  مم��ر  يف  و�ل��ف��ر���ش��ان 
ب��ب��دء م���ب���ار�ة ج��دي��دة م��ن �للعبة 
�أفغان�شتان  يف  جماهريية  �الأك���ر 

بزك�شي. 
�ملاعز،  ���ش��د  وت��رج��م��ت��ه��ا �حل��رف��ي��ة 
�آ�شيا  يف  ق���رون  منذ  مت��ار���س  لعبة 
�ل��و���ش��ط��ى وه���ي و�ح����دة م��ن �أب���رز 
تت�شم  ما  �أفغان�شتان، وغالباً  رموز 
ول��ك��ن��ه��ا تظهر  ب��ال��ع��ن��ف  �ل��ل��ع��ب��ة 
بو�شوح فرو�شية وروح �ملقاتل عند 

كل فار�س.
�الأجنبية  �ل����ت����دخ����الت  وو�����ش����ط 
و�لهجمات  �الأه���ل���ي���ة  و�حل��������روب 
لت�شجيع  �الأفغان  يتجمع  �مل�شلحة 
لديهم،  �مل���ف�������ش���ل  �ل���ت�������ش���اب���ان���دز 
وت�������ش���اب���ان���دز ه����و �ل���ل���ق���ب �ل����ذي 
و�أم�س  �ملت�شابقني،  على  يطلقونه 
قمم  و�شط  مبار�ة  �أقيمت  �جلمعة 
مرتفعة تغطيها �لثلوج حول و�دي 

باجن�شري �شمايل كابول.
وتتناثر يف باجن�شري هياكل دبابات 
�ل�شد�أ  ي��ع��ل��وه��ا  رو���ش��ي��ة  و�أ���ش��ل��ح��ة 
ك�����ش��اه��د ع���ل���ى ����ش���ن���و�ت �حل�����روب 
عندما ��شتغل قائد �ملقاتلني �أحمد 
�شاه م�شعود �جلبال ل�شد �ل�شوفيت 

�أواًل ثم مقاتلي حركة طالبان.
وقال عبد �حلّنان �لذي وقف يتابع 
هنا  بزك�شي  مباريات  تقام  �للعبة: 
�أو   50 �مل��ك��ان منذ ح���و�يل  يف ه��ذ� 
60 عاماً، و�أ�شاف: �أنا نف�شي كنت 
و�ليوم  �ل��ب��زك�����ش��ي،  �أل���ع���ب  ف��ار���ش��اً 
�للعبة  بهذه  �شديد  �هتمام  هناك 

بني �ل�شبان وميار�شونها.

اآثار كيماويات مقاومة لال�ستعال يف دماء ن�ساء 
حمظورتني  كيماويتني  مادتني  �إن  باحثون  يقول 
2005 ال تز�الن  ع���ام  م��ن��ذ  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  يف 
جتد�ن طريقهما ملجرى دماء ن�شاء يف كاليفورنيا 
ز�لت  ما  لهما  �لتعر�س  م�شادر  �أن  �إىل  ي�شري  مبا 

موجودة يف �ملنازل و�لبيئة �ملحيطة.
و�لكيماويات �ملقاومة لال�شتعال �ملعروفة �خت�شار� 
)ب��ي.ب��ي.دي.�إي��ز( كانت ت�شتخدم يف ت�شنيع  با�شم 
�لعازلة و�لبال�شتيك �ل�شلب  �الأر�شيات و�الأ�شطح 
�الأ�شالك  وع���و�زل  �لال�شقة  و�مل���و�د  و�ملن�شوجات 
وغريها حتى حظرتها �لواليات �ملتحدة بعد منعها 
�ملو�د  تلك  وك��ان��ت  �أوروب�����ا.  يف  ب�شنو�ت  ذل��ك  قبل 
ت�شتخدم للحد من قابلية تلك �ملنتجات لال�شتعال 

ملكافحة �حلر�ئق.
�لدر��شة  ب��اح��ث��ي  ك��ب��رية  ه����وريل  ����ش���وز�ن  وق���ال���ت 
�الإلكرتوين  ب��ال��ري��د  ر���ش��ال��ة  يف  هيلت  ل��روي��رتز 
�ل�شحية  �لتد�عيات  �لدقة  وجه  على  نعرف  "ال 
لتعر�س �لب�شر لتلك �لكيماويات. لكن در��شات يف 
تتد�خل  قد  �أنها  �أظهرت  �حليو�نات  على  �ملختر 
و�لوظائف  �لع�شبي  للجهاز  �لطبيعي  �لتطور  مع 

من  ت��زي��د  وق��د  و�ل��ه��رم��ون��ات  للمناعة  �لطبيعية 
فر�س �الإ�شابة بال�شرطان."

كاليفورنيا  معهد  يف  باحثة  وه��ي  ه���وريل  وق��ال��ت 
للوقاية من �ل�شرطان يف بريكلي �أدت خماوف من 
حظر  �إىل  �لب�شر  ل��دى  م�شابهة  ت��اأث��ري�ت  ح��دوث 

تلك �لكيماويات.
و�أ�شافت �أن در��شات �شغرية �شابقة ركزت باالأ�شا�س 
على �شابات �أ�شارت �إىل �أن معدالت تلك �لكيماويات 
�حلظر.  بعد  �ل��ف��ور  على  �لب�شر  ل��دى  �نخف�شت 
ول��ف��ح�����س ت��ل��ك �مل�����ش��ت��وي��ات يف �الآون�������ة �الأخ�����رية 
دم  عينات  ب��اح��ث��ون  حلل  �أك���ر  بعينة  باال�شتعانة 
�ملعلمات  در��شة عن  ي�شاركن يف  �م��ر�أة   1253 من 
يف كاليفورنيا. وقدمت �مل�شاركات �لالئي تر�وحت 
بانتظام  دم  عينات  عاما   79 و   60 ب��ني  �أع��م��اره��ن 
�آب  �أغ�شط�س  و   2011 �أي���ار  م��اي��و  ب��ني  �ل��ف��رتة  يف 

.2015
كان  �لكيماويات  لتلك  �لتعر�س  �إن  وقالت هوريل 
�شائعا و�أ�شافت �أن �لكيماويات "عر عليها يف دماء 
لالختبار�ت".  خ�شعن  ممن  �لن�شاء  �أرب���اع  ثالثة 


