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جمل�س الوزراء يعتمد اال�سرتاتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 
واخلطة اال�سرتاتيجية لتعزيز حقوق االأطفال ذوي االإعاقة

•• اأبوظبي-وام:

والطفولة  ل���أم��وم��ة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد 
-2017 االإعاقة  ذوي  االأطفال  حقوق  لتعزيز  اال�سرتاتيجية  واخلطة 

حلماية  ال��دول��ة  يف  اجل��ه��ود  خمتلف  وتن�سيق  توحيد  بهدف   2021
االإمكانيات  ك��ل  وت��وف��ر  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  االأط��ف��ال  ورع��اي��ة  الطفولة 
اإ�سافة اإىل متكني هذه الفئات يف  والو�سائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم 

املجتمع ليكونوا يف امل�ستقبل عن�سرا فعاال اأ�سوة بغرهم من الفئات.
من  ع��دد  تطبيقهما  ومتابعة  اال�سرتاتيجيتني  تنفيذ  على  و�سي�سرف 

اجلهات املعنية بالتن�سيق مع املجل�س االأعلى ل�أمومة والطفولة.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - بهذه املنا�سبة - اإن االهتمام 
باالأمومة ورعاية الطفولة من اأولويات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والقيادة يف دولة االإم��ارات فهم 
االأ�سا�س لتحقيق التنمية امل�ستدامة وال�ساملة للدول وال�سمان ال�ستدامة 

االأوطان وال�سعوب.
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  ال��رائ��د  ال���دور  �سموه  وثمن 
التنمية االأ�سرية رئي�سة  الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة  العام  الن�سائي  االحتاد 
دعم  اإىل  الرامية  املبادرات  تبني  والطفولة يف  االأعلى ل�أمومة  املجل�س 

ق�سايا املراأة والطفل وحتقيق اال�ستقرار ل�أ�سرة االإماراتية.
وق���ال ���س��م��وه اأم االإم�����ارات زرع���ت ب���ذور اخل���ر يف اإم�����ارات ال��دول��ة كافة 
�سناع  فهم  التنمية  ي�ساركوننا  اليوم  اأمهاتنا  وكل  ومواقفها  مببادراتها 
اإجن��ازات تفوق  اأجيالنا وث��روة وطننا ويف كل عام ت�سجل االأم االإماراتية 
م�سرة  يف  الفعالة  وم�ساركتها  م�سرتها  يف  مذهل  وتقدم  التوقعات  كل 
رمزا  متثل  اأ�سبحت  حتى  االأ���س��ع��دة  خمتلف  على  ال��دول��ة  يف  التنمية 

للعطاء والبذل.
)التفا�سيل �س2(
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جيهان ال�سيخ الناطق الر�سمي حلملة الرقة، تتحدث خ�ل موؤمتر �سرق املدينة. 

مقر وكالة التج�س�س اجلوي

بدعم الإمارات واإهداء من رئي�س الدولة 
و�سع حجر االأ�سا�س مل�سروع املدينة 
التدريبية للقوات امل�سلحة االأردنية

•• عمان-وام:

بدعم من دولة االإمارات العربية املتحدة واإهداء من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل اأخيه ج�لة امللك 
عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة االأردنية الها�سمية و�سعب اململكة 
اأعلن يف احتفال ام�س عن و�سع حجر االأ�سا�س مل�سروع املدينة التدريبية  

مدار�س التدريب يف القوات امل�سلحة االأردنية.     )التفا�سيل �س5(

حممد بن را�سد خ�ل ا�ستقباله الرئي�س الكازاخ�ستاين )وام(

% من الأرا�ضي اليمنية  بن دغر: ال�ضرعية ت�ضيطر على 85 

هادي: قرار عا�سفة احلزم األغى احللول الطائفية باليمن
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سرعية  اليمنية  اأحمد عبيد بن دغر، رئي�س احلكومة  ك�سف 
اأم�س االأحد، اأن 85 % من االأرا�سي اليمنية باتت حتت �سيطرة 

اجلي�س املوايل لهم، وذلك بعد عامني من عا�سفة احلزم.
�سباأ،  الر�سمية  االأن��ب��اء  نقلته وكالة  دغ��ر، يف ت�سريح  وق��ال بن 
اإن عا�سفة احلزم ا�ستعادت هيبة واأجماد العروبة مع ا�ست�سعار 
اخلطر الفار�سي ال�سيعي الذي انتحر و�ُسحق على جدار عروبة 
اإىل الدعم الذي قدمته قوات التحالف  اليمن االأزيل، م�سراً 
يف  االأو���س��اع  تطبيع  م��ن  ال�سرعية  احلكومة  لتمكني  العربي 

املناطق املحررة.
واأكد اأن اجلي�س الوطني بات على م�سارف �سنعاء، بف�سل الدعم 

ال��ي��م��ن م���ن احل���ل���ول الطائفية،  ال��ت��ي ح��م��ت  ع��ا���س��ف��ة احل����زم 
الرئي�س  ع��ن  ال�سعودية  ال��ري��ا���س  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
هادي، الذي كان يف طريقه من الريا�س اإىل العا�سمة االأردنية 
عّمان للم�ساركة يف القمة العربية املقرر عقدها يف 29 مار�س، 
�سن  ق��رار  اأن  نقاط، منها  ع��دة  اليمني على  الرئي�س  اأك��د  فقد 
هناك  اأن  اإىل  م�سراً  الطائفية،  احللول  األغى  احل��زم  عا�سفة 

ط�با ابتعثهم احلوثي ليتم حتويلهم اإىل عم�ء الإيران.
اليمنيني  الطلبة  �سحب  فكرة  رف�س  احلوثي  اإن  ه��ادي  وق��ال 
من قم، م�سيفاً: قب�سنا على االإيرانيني املتورطني يف تهريب 
ال�س�ح. واأ�سار الرئي�س اليمني اإىل اأن معركة �سنعاء مل تتاأخر، 
اأن تعز مت  ولكن ال نريد اإحداث حرب، بح�سب تعبره، موؤكداً 

تعطي�سها وجتويعها على مراأى وم�سمع من العامل.

املتوا�سل وال�سخي من التحالف العربي.
ولفت بن دغر اإىل اقرتاب حتقيق هدف قوات التحالف العربي 
امل�سروع  و�سحق  اليمن،  يف  ال�سرعية  على  االنق�ب  اإنهاء  وهو 
لها يف  ق��دم  اإيجاد مو�سع  والق�ساء على خططها يف  االإي���راين 
اخلليجي  اجل���وار  دول  خا�سرة  يف  �سوكة  مبثابة  يكون  اليمن 
ابتزاز  خ�له  م��ن  وت�ستطيع  وا�ستقرارها،  اأمنها  ال�ستهداف 
يف  الدولية  امل���ح��ة  �س�مة  بتهديد  كعادتها  ال���دويل  املجتمع 

م�سيق باب املندب اأحد اأهم ممرات التجارة العاملية.
املتمثلة يف ميلي�سيا احلوثي و�سالح  اإيران  واأدوات  اأذيال  وتابع 
وت�سييق  املوجعة  وال�سربات  الهزائم  بعد  تعد  مل  االنق�بية، 

اخلناق عليها قادرة على فر�س م�سروع �سادتها يف طهران.
اأهمية  رب��ه من�سور ه��ادي  اليمني عبد  الرئي�س  اأك��د  ذل��ك،  اىل 

ل اأحد �ضمع بها اأو يعرفها:

هذه هي وكالة التج�س�س االأمريكية الرهيبة واملخيفة..!
بعد مرور خم�ضة اأ�ضهر على بدء وليته مل يكن اأوباما يعرف ا�ضمها

احتجاجات �سد الف�ساد 
يف رو�سيا واعتقال معار�س بارز

•• مو�صكو-وكاالت:

ا�ستبكت ال�سرطة الرو�سية مع متظاهرين حاولوا ال�سيطرة على احلافلة 
التي ت�سم عددا من املعار�سني الذين اعتقلتهم خ�ل حماولتهم التظاهر 
و�سط العا�سمة مو�سكو �سد الف�ساد، ومن بينهم املعار�س البارز الرو�سي 

األك�سي نافالني.
ث�ثني  نحو  الرو�سية  ال�سرطة  اعتقال  الف�ساد  مكافحة  مركز  واأع��ل��ن 

�سخ�سا اأي�سا يف مدينة ف�ديفا�ستوك يف اأق�سى ال�سرق الرو�سي.
وحتدثت مواقع اإخبارية حملية عن تظاهر األفي �سخ�س يف نوفو�سيبر�سك 
باملنطقة  واأوم�سك  كرا�سنويار�سك  مدينتي  يف   1500 ونحو  ب�سيبريا، 
ال�سرق  باأق�سى  �سخ�س يف ف�ديفو�ستوك   700 نحو  تظاهر  كما  ذاتها. 

الرو�سي، واألف �سخ�س يف اإيكاترينبورغ مبنطقة االأورال.
ودعت املعار�سة اإىل التظاهر يف مئة مدينة رو�سية، لكن ال�سلطات عار�ست 
اأو  احتفاالت  تنظيم  اأو  تنظيف  عمليات  بداعي  مدينة   72 يف  تنظيمها 

تظاهرات يقيمها موؤيدون للرئا�سة الرو�سية.         )التفا�سيل �س15(

يبداأ  املغرب  حكومة  ائتلف 
احلقائب وت��وزي��ع  الهيكلة 

•• الرباط-وكاالت:

ب������داأت اأم�������س اأح�������زاب االئ���ت����ف 
امل���غ���رب  احل����ك����وم����ي اجل����دي����د يف 
احلكومة  ه��ي��ك��ل��ة  ع��ل��ى  االت����ف����اق 
اجلديدة وتوزيع احلقائب، وذلك 
�سعد  املكلف  الرئي�س  اإع����ن  بعد 
الدين العثماين التو�سل لت�سكيل 

االئت�ف املكون من �ستة اأحزاب.
وك����ان ال��ع��ث��م��اين ق���د اأع���ل���ن اأم�س 
ي�سم  ائ��ت���ف  ت�سكيل  ع��ن  االأول 
للقوات  اال������س�����رتاك�����ي  االحت���������اد 
�سببا يف تعرث  كان  ال��ذي  ال�سعبية 
ت�سكيل احلكومة الأكرث من خم�سة 
اأ�سهر، ب�سبب ت�سبت اأحزاب اأخرى 

ب�سم هذا احلزب.

الفجر - جيم�س بامفورد*   ••

- ترجمة خرية ال�صيباين

ج����ن����وب  ك�����ل�����م   25 ب�����ع�����د  ع�����ل�����ى 
وا�سنطن، وداخل قاعدة ع�سكرية 
توجد  م�����س��ددة،  حلرا�سة  تخ�سع 
وكالة للتج�س�س ال يعرفها اإاّل قلة 
اأوباما  ب���اراك  وحتى  النا�س.  م��ن 
نف�سه مل يكن على ما يبدو يعرف 
ا�سمها بعد خم�سة اأ�سهر من بداية 

واليته. 
مايو 2009، بينما كان يف مطعم 
وا�سنطن  يف  ال�سريعة  للوجبات 
حريفا  خاطب  بالنا�س،  ل�لتقاء 
تفعل  "ماذا  ط��اول��ة:  على  جال�سا 
"اأنا  الرئي�س،  �سال  احلياة؟"،  يف 
اال�ستخبارات  وك���ال���ة  يف  اأع���م���ل 
اجليو- ف�سائية القومية "، اأجاب 

القوات الكردية تو�ضع �ضيطرتها يف ريف الرقة

النظام يق�سف حماة بالرباميل املتفجرة والكلور
احلريف. بدا اأوباما يف حرة. "و 
... ما هي حتديدا هذه الوكالة"، 
ت���ذّك���ر اال�سم  ق����ال ع���اج���زا ع��ل��ى 
ب���ع���د ثماين  ل���ل���وك���ال���ة.  ال���ك���ام���ل 
الفيديو،  ه����ذا  ب���ث  ع���ن  ����س���ن���وات 
اجليو-  اال�ستخبارات  وكالة  تظل 
االآن،  ح��ت��ى  ال��ق��وم��ي��ة  ف�����س��ائ��ي��ة 
ال���وك���ال���ة امل��ج��ه��ول��ة ب���ني وك����االت 
الكربى،  اخل��م�����س  اال���س��ت��خ��ب��ارات 

التي من بينها وكالة اال�ستخبارات 
املركزية، ووكالة االأمن القومي.

وم�����ع ذل������ك، وع���ل���ى ال����رغ����م من 
ع���دم ���س��ه��رت��ه��ا، ف���ان م��ق��ّر وكالة 
ف�سائية  اجل��ي��و-  اال���س��ت��خ��ب��ارات 
يف  مبنى  اأه��م  ثالث  هو  القومية، 
اأكرب حتى من  وا�سنطن الكربى، 
املركزية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  م��ق��ر 

ومبنى الكابيتول.

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

 ��م
�����ت 
������

������
������

��ا���ات
������ أ��� / ذ��

�������

Mob: +971 55 4588774 - Tel: +971 2 444 7457 - P.O.Box:29449 Abu dhabi-uae
 Email: info@maharahrecruit.com - website:www.maharahrecruit.com

(اإلدارة إ��را���)ا����رة ������ ا������

االم��ارت  ام  مهرجان  انطلق 
كبري جماهريي  ح�سور  و�سط 

•• ابوظبي-وام:

ان��ط��ل��ق��ت ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
االمارات  ام  مهرجان  م��ن  الثانية 
وا�سع  و���س��ط ح�����س��ور ج��م��اه��ري 
بتنظيم من هيئة ابوظبي لل�سايحة 
ابوظبي  كورني�س  على  وال��ث��ق��اف��ة 
والثقايف  ال���وط���ن���ي  احل�����دث  ه����ذا 
العديد  �سمل  ال���ذي  واالج��ت��م��اع��ي 
من الفعاليات التنوعة التي تتوزع 
متتد  رئي�سية  مناطق  خم�س  على 
على  واح��د  مربع  كيلومرت  مل�سافة 
كورني�س ابوظبي يف الهواء الطلق 
ومنطقة  ال�������س���وق  م��ن��ط��ق��ة  وه����ي 
ومنطقة  ال�سوق  ومنطقة  التقدم 
اىل  باال�سافة  ال�ساطيء  مطاعم 
يعترب  ال�����ذي  االم�������ارات  ام  ج���ن���اح 

الركيزة اال�سا�سية يف املهرجان .
االم������ارات  ام  م���ه���رج���ان  وي�����س��ل��ط 
الذي ي�ستمر حتى 4 ابريل القادم 
حتى  ع�سرا  ال��رب��اع��ة  ال�ساعة  م��ن 
روؤية  على  ال�سوء  الليل  منت�سف 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وا���س��ه��ام��ات 
رئي�سة  االإم�����ارات  اأم  م��ب��ارك،  بنت 
ال���ع���ام  رئي�سة  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االعلى  الرئي�سة 
اال���س��ري��ة رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س االعلى 
قيمها  وعلى  والطفولة  ل�مومة 
و���س��ع��ي��ه��ا ال����دائ����م ل��ت��م��ك��ني ودع���م 

اأجيال امل�ستقبل.
)التفا�سيل �س7(

•• بريوت-وكاالت:

تابعة  م����روح����ي����ات  ا����س���ت���ه���دف���ت 
اللطامنة  ب��ل��دة  ال�����س��وري  للنظام 
بالرباميل  ال�سمايل  حماة  بريف 
ال�سام،  ال���ك���ل���ور  وغ�����از  امل��ت��ف��ج��رة 
و�سط احتدام املعارك مع مقاتلي 
املعار�سة، يف حني يوا�سل طران 
اإدلب  النظام ورو�سيا غاراته على 

وريف دم�سق.
وذك����رت م�����س��ادر يف امل��ع��ار���س��ة اأن 
األقت براميل متفجرة  املروحيات 
اللطامنة وحلفايا يف  على بلدتي 
ال�����س��م��ايل، واأن قوات  ري��ف ح��م��اة 
الكلور  غ���از  ا���س��ت��خ��دم��ت  ال��ن��ظ��ام 
ال���ث���اين على  ل��ل��ي��وم  ال��ق�����س��ف  يف 

التوايل.
تعر�ست  اللطامنة  ب��ل��دة  وك��ان��ت 
اأي�����س��ا ل��ق�����س��ف ا���س��ت��خ��دم��ت فيه 
الكلور، وهو ما  النظام غاز  قوات 
اأحدهما  م��دن��ي��ني،  ب��ح��ي��اة  اأودى 
جراء  ال��ع�����س��رات  وت�����س��رر  طبيب، 

ا�ستن�ساق الغاز.
اأف��ادت م�سادر ميدانية  اىل ذلك، 

�سوريا  ب�������ق���وات  ت���ع���رف  م����ا  ب������اأن 
كردية  ب���ق���ي���ادة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
مطار  م��ن  اأج����زاء  ع��ل��ى  �سيطرت 
بريف  الع�سكري  الطبقة  مدينة 
الرقة الغربي بعد معارك و�سفت 
ب��ال��ع��ن��ي��ف��ة م����ع ت��ن��ظ��ي��م داع�������س 
االإرهابي ، كما اأعلنت تلك القوات 
م�ساحة  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  �سيطرتها 
الرقة  مل��دي��ن��ة  ال�����س��رق��ي  ال���ري���ف 
وباتت ال تبعد اإال 10 كلم  �سرق 

املدينة.
وت�سعى قوات �سوريا الدميقراطية 

حماية  وح�������دات  ت�����س��ك��ل  -ال����ت����ي 
الرئي�سي  املكون  الكردية  ال�سعب 
�سد  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  اإىل  ل���ه���ا- 
الفرات القريب من الطبقة لفتح 
ال��ط��ري��ق اإىل م��دي��ن��ة ال��رق��ة من 
جهة الغرب �سمن املرحلة الثالثة 
اإىل  ت��ه��دف  ع�سكرية  عملية  م��ن 

انتزاعها من تنظيم داع�س.
اأعلنت  ال�����ق�����وات  ه������ذه  وك�����ان�����ت 
التحالف  م��ن  ب��دع��م  �سيطرتها 
م�ساحة  م���ع���ظ���م  ع���ل���ى  ال��������دويل 

الريف ال�سرقي ملدينة الرقة.

م�سرتكة  ج��وي��ة  م���ن���اورات 
وال�سعودية  ال�����س��ودان  ب��ن 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اع��ل��ن ال�����س��ودان ام�����س ان��ه �سيبداأ 
اال���س��ب��وع امل��ق��ب��ل م���ن���اورات جوية 
م�سرتكة مع ال�سعودية هي االوىل 
ع�قته  ال�������س���ودان  وث����ق  ان  م��ن��ذ 
م���ع ال���ري���ا����س ع���رب م�����س��ارك��ت��ه يف 
التحالف الع�سكري الذي تقوده يف 

اليمن �سد املتمردين احلوثيني.
اذار   29 بني  امل��ن��اورات  و�ستجري 
اب���ري���ل يف  ن��ي�����س��ان  م���ار����س و12 
ال�سودان  ب�سمال  م���روي  منطقة 
و�سي�سارك فيها مئات من عنا�سر 

القوات اجلوية يف البلدين.
واع���ل���ن ال�������س���ودان ال���ع���ام 2015 
الذي  ال��ت��ح��ال��ف  اىل  ان�����س��م��ام��ه 
اليمن  يف  ال�������س���ع���ودي���ة  ت�����ق�����وده 
للت�سدي للمتمردين احلوثيني .

اركان  القائم باعمال رئي�س  وقال 
اللواء  ال�سودانية  اجلوية  القوات 
الدين عبد اخلالق  الركن �س�ح 
لل�سحافيني ان التدريب امل�سرتك 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  ال�����س��ودان  ب��ني 
قدرات  رفع  اىل  يهدف  ال�سعودية 
القوات اجلوية يف  العمليات لدى 

البلدين.

م���ل���ك ال���ب���ح���ري���ن ي���ب���داأ 
م�����س��ر اإىل  زي����������ارة 

•• املنامة-وام:

يبداأ ج�لة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة عاهل مملكة البحرين اليوم 
خ�لها  يبحث  القاهرة  اإىل  زي���ارة 
عبدالفتاح  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  م��ع 
ال�ساحات  ال�سي�سي..التطورات على 

العربية واالإقليمية والدولية.
)بنا(  البحرين  اأنباء  وكالة  ونقلت 
البحريني يف  امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  ع��ن 
يبحث  حمد  امللك  اأن  ام�س..  بيانه 
ال�سي�سي  وال��رئ��ي�����س  زي��ارت��ه  خ���ل 
البلدين  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ع�����ق����ات 
خمتلف  يف  ت��ط��وي��ره��ا  وام���ك���ان���ات 

املجاالت.
القاهرة  زي���ارة  اأن  اإىل  بنا  واأ���س��ارت 
ج�لته  م�ساركة  م��ع  تزامنا  ت��اأت��ي 
التي   28 ال�����  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  يف 
يعول  وال���ت���ي  االأردن  ي�ست�سيفها 
التي  التطورات  اآخر  ملناق�سة  عليها 
وتقييمها  م��دار���س��ت��ه��ا  ت�����س��ت��دع��ي 
الدول  ق��ادة  ب��ني  ب�ساأنها  وامل�����س��اورة 
العربية .. مو�سحة اأن من بني اأهم 
التطورات ت�ساعد حدة خطر  هذه 
الناجت  والقلق  املتطرفة  اجلماعات 

عن امتداد مثل هذه اجلماعات.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س كازاخ�ستان 
ويوؤكد عمق علقات ال�سداقة بن البلدين

•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي )رعاه اهلل( يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء 
ام�س فخامة الرئي�س نور �سلطان نزار باييف رئي�س 

جمهورية كازاخ�ستان والوفد املرافق.
ورحب �سموه بح�سور ويل عهده �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم بالرئي�س ال�سيف موؤكدا 

االإمارات  دول��ة  تربط  التي  ال�سداقة  ع�قات  عمق 
امل�ستويات. من  وجمهورية كازاخ�ستان على خمتلف 
جهته اأعرب فخامة الرئي�س نزار باييف عن �سروره 
ال�سيخ  ال�سمو  االإم��ارات ولقائه �ساحب  بزيارة دولة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم والتباحث مع �سموه حول 
�سبل توطيد ع�قات ال�سداقة والتعاون بني البلدين 
وال�سعبني ال�سديقني والتاأكيد على اأهمية الروابط 
ال��ت��ي جتمعهما م��ن��ذ ا���س��ت��ق���ل ب����ده ع��ن االإحت���اد 

ال�سوفيتي ال�سابق.                  )التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
االحتادية للرقابة النووية جتري مترينا اعتياديا لتقييم التاأهب 

•• اأبوظبي-وام:

تقييم  بهدف  اعتياديا  مترينا  النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأج���رت 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  الت�سدي  ق��درات  وحت�سني  التاأهب 

ودولها االأع�ساء يف حال وقوع طارئ نووي اأو ا�سعاعي.
وينق�سم التمرين االعتيادي اإىل ث�ثة اأجزاء التمرين االعتيادي 1 و2 و3 

حيث تتفاوت م�ستويات التعقيد بني كل منها .
 2 االعتيادي  التمرين  يف  الهيئة  يف  للطوارئ  الت�سدي  منظمة  و�ساركت 
يف  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ة  ب�سفتها  الهيئة  ق���درة  تقييم  بغر�س  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
الدولية  الوكالة  ب���  اخلا�سة  االإب����غ  من��اذج  ا�ستكمال  على  االإم����ارات  دول��ة 
للطاقة الذرية والتدريب على االإجراءات املنا�سبة لتبادل املعلومات وطلب 

امل�ساعدة.

الهيئة -  اأقيم يف مقر  ال��ذي   - 2 التمرين االعتيادي  اليوم االأول من  ويف 
اأر�سل مركز احلوادث والطوارئ التابع للوكالة عدة ر�سائل تدريبية ملنظمة 

الت�سدي للطوارئ بالهيئة ملحاكاة الت�سدي لطارئ ا�سعاعي.
املوحد  النظام  اإىل  وتقدميها  املنا�سبة  النماذج  ا�ستكمال  التمرين  وتطلب 
الذي  بالوكالة  اخلا�س  وال��ط��وارئ  احل���وادث  وق��وع  عند  املعلومات  لتبادل 
للطاقة  دايت�سي  فوكو�سيما  حمطة  ح��ادث��ة  عقب   2011 ع��ام  ان�����س��اوؤه  مت 

النووية يف اليابان.
تاأهب  برنامج  الأي  اأ�سا�سيا  عن�سرا  ل��ل��ط��واري  الت�سدي  مت��اري��ن  وت�سكل 
تقييمها  ب��اإج��راء  خمت�سة  رقابية  جهة  بو�سفها  الهيئة  وت��ق��وم  للطوارئ 
هذا  على  وا�ستنادا  اإ�سعاعي  اأو  ن��ووي  ط��ارئ  وق��وع  خ���ل  امل�ستقل  اخلا�س 
التقييم تقوم الهيئة بتقدمي امل�سورة للحكومة حول كيفية التعامل مع مثل 

هذه احلاالت.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بنغلدي�س ب�يوم ا�ستقلل بلده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تهنئة اإىل فخامة حممد عبد احلميد رئي�س جمهورية بنغ�دي�س 

ال�سعبية مبنا�سبة ذكرى يوم ا�ستق�ل ب�ده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  و �ساحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س حممد عبداحلميد.

القوات امل�سلحة تنظم يوما مفتوحا الأولياء اأمور جمندي اخلدمة الوطنية
•• اأبوظبي -وام:

للقوات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
ب��ه��ي��ئ��ة اخلدمة  امل�����س��ل��ح��ة مم��ث��ل��ة 
مبادرة  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
اليوم املفتوح الأولياء اأمور جمندي 
يتيح  ال������ذي  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����دم����ة 
مع�سكرات  ب���زي���ارة  ل��ه��م  ال��ف��ر���س��ة 
يوميات  واالط����ع على  ال��ت��دري��ب 
التدريب  وجم����ري����ات  امل��ج��ن��دي��ن 
ال�������ذي ي���خ�������س���ع���ون ل�����ه يف ف���رتة 

التدريب التخ�س�سي.
اأولياء  اإط���ع  اإىل  املبادرة  وتهدف 
واأق������ارب جم��ن��دي اخلدمة  اأم�����ور 
يوميات  على  املتميزين  الوطنية 
باأنف�سهم  املع�سكر  داخل  املجندين 
وزي��ارت��ه��م ل��ك��اف��ة م��راف��ق��ه االأم���ر 
اخلدمة  هيئة  توا�سل  يعزز  ال��ذي 
االأهل  مع  واالحتياطية  الوطنية 

اخلدمة  ب��ه��ي��ئ��ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي 
اليوم  اأن  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  الوطنية 
اأم������ور جمندي  امل���ف���ت���وح الأول����ي����اء 
الدفعة ال�سابعة للخدمة الوطنية 
مراكز  ارب����ع����ة  يف  اأق����ي����م  وال�������ذي 
م�ستوى  على  امل�ستجدين  لتدريب 
تبنتها  امل�سلحة هو مبادرة  القوات 
�ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  الهيئة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
بني  التوا�سل  تعزيز  اإىل  الرامية 
خ�سو�سا  امل��دين  واملجتمع  الهيئة 
الإتاحة  امل��ج��ن��دي��ن  اأم�����ور  اأول����ي����اء 
ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م ل��ل��ت��ع��رف ع��ن كثب 
على احلياة الع�سكرية واملع�سكرات 
فيها  ي��ق�����س��ي  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
االأ�سا�سي  التدريب  فرتة  اأبناوؤهم 
اأولياء  اطلع  حيث  �سهور   4 ومل��دة 

الدينية  الفرو�س  واأداء  التدريب 
وت���ل���ق���ي امل���ح���ا����س���رات وال����ربام����ج 
وممار�سة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 

ولينقلوا م�ساهدتهم اإىل االآخرين 
ملا يتوفر الأبنائهم من نظام دقيق 
ومكان  امل�����س��ك��ن  ي�����س��م��ل  من�سبط 

الريا�سة بال�سكل ال�سليم.
ال�����رك�����ن حممد  ال���ع���م���ي���د  واأك���������د 
التخطيط  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي  �سهيل 

ت�����س��ل��ي��ط ال���������س����وء ع���ل���ى احل���ي���اة 
االأبناء  يعي�سها  ال��ت��ي  الع�سكرية 
يف ه���ذه امل��ع�����س��ك��رات وال��ت��ي تعترب 
مب����ث����اب����ة ال������ف������رتة االن���ت���ق���ال���ي���ة 
احلياة  اإىل  امل���دن���ي���ة  احل���ي���اة  م���ن 
باالن�سباط  تت�سم  التي  الع�سكرية 

الرئي�سية  امل���راف���ق  ع��ل��ى  االأم������ور 
كامليادين  التدريبية  للمع�سكرات 
والثكنات  ال���ري���ا����س���ة  و������س�����االت 
الع�سكرية واأماكن تناول الوجبات 

الغذائية.
وق������ال ال��ع��م��ي��د ال���ن���ي���ادي ان�����ه مت 

وااللتزام واجلدية واالعتماد على 
النف�س وحتمل امل�سوؤولية.. منوها 
���س��وف ت�ستمر  امل���ب���ادرة  ب����اأن ه���ذه 
ل�سمان  ال�حقة  الدفعات  خ���ل 
اإدامة وتعزيز التوا�سل بني الهيئة 

واملجتمع املدين.

اإجناز 55 % من ت�سوية اأر�س 
املدينة ال�سناعية باأم القيوين

•• ام القيوين -وام:

اجنزت هيئة مدينة اأم القيوين ال�سناعية اكرث من 55 % 
من م�سروع ت�سوية االأرا�سي يف مدينة اأم القيوين ال�سناعية 
. وقال عمر الغفلي املدير التنفيذي لهيئة مدينة اأم القيوين 
ال�سناعية ان م�سروع ت�سوية االأرا�سي يف مدينة اأم القيوين 
م�ئمة  بيئة  لتوفر  الهيئة  اأول��وي��ات  من  يعد  ال�سناعية، 
للم�ستثمرين الفتا اىل اأنه مت ا�ستكمال اأعمال ر�سف الطرق 
الرئي�سية باملدينة وتعمل ال�سركة املخت�سة حالياً على ر�سف 
ومن  كيلومرتات،   8 طولها  يبلغ  والتي  الداخلية،  الطرق 

املتوقع االنتهاء منها خ�ل ال�سهرين املقبلني.

جمل�س الوزراء يعتمد اال�سرتاتيجية الوطنية للأمومة والطفولة واخلطة اال�سرتاتيجية لتعزيز حقوق االأطفال ذوي االإعاقة
•• اأبوظبي-وام:

والطفولة واخلطة  الوطنية ل�أمومة  اال�سرتاتيجية  ال��وزراء  اعتمد جمل�س 
بهدف   2021-2017 االإعاقة  ذوي  االأطفال  حقوق  لتعزيز  اال�سرتاتيجية 
توحيد وتن�سيق خمتلف اجلهود يف الدولة حلماية الطفولة ورعاية االأطفال 
من ذوي االإعاقة وتوفر كل االإمكانيات والو�سائل لرعايتهم وحفظ حقوقهم 
امل�ستقبل عن�سرا فعاال  ليكونوا يف  املجتمع  الفئات يف  اإىل متكني هذه  اإ�سافة 

اأ�سوة بغرهم من الفئات.
اجلهات  تطبيقهما عدد من  ومتابعة  اال�سرتاتيجيتني  تنفيذ  على  و�سي�سرف 

املعنية بالتن�سيق مع املجل�س االأعلى ل�أمومة والطفولة.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اإن االهتمام باالأمومة  جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل - بهذه املنا�سبة - 
ورعاية الطفولة من اأولويات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
لتحقيق  االأ�سا�س  فهم  االإم���ارات  دول��ة  يف  والقيادة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 

التنمية امل�ستدامة وال�ساملة للدول وال�سمان ال�ستدامة االأوطان وال�سعوب.
رئي�سة االحتاد  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  ل�سمو  الرائد  الدور  �سموه  وثمن 
الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى 
ل�أمومة والطفولة يف تبني املبادرات الرامية اإىل دعم ق�سايا املراأة والطفل 

وحتقيق اال�ستقرار ل�أ�سرة االإماراتية.

وقال �سموه اأم االإمارات زرعت بذور اخلر يف اإمارات الدولة كافة مببادراتها 
وثروة  اأجيالنا  �سناع  فهم  التنمية  ي�ساركوننا  اليوم  اأمهاتنا  وك��ل  ومواقفها 
اإجن��ازات تفوق كل التوقعات وتقدم  وطننا ويف كل عام ت�سجل االأم االإماراتية 
على  ال��دول��ة  يف  التنمية  م�سرة  يف  الفعالة  وم�ساركتها  م�سرتها  يف  مذهل 

خمتلف االأ�سعدة حتى اأ�سبحت متثل رمزا للعطاء والبذل .
و�سدد �سموه على اأن االأم هي اأحق النا�س باالهتمام والرعاية والعناية ودعمها 
هو دعم للطفل الذي تربيه وتقدمه للمجتمع وركيزة اأ�سا�سية يف بناء جمتمع 
وا�سرتاتيجياتنا  خططنا  جميع  خ����ل  م��ن  ن�سعى  ون��ح��ن  وم��زده��ر  �سليم 
احلكومية اإىل متكني االأم وتوفر االإمكانيات لها لرتبية اأبناء قادرين على اأن 

يكونوا عماد امل�ستقبل والرثوة احلقيقية للوطن.
واأ�ساف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن اأبناء االإمارات من 
اأ�سي� من مكونات املجتمع ولهم كامل احلق يف  ذوي االإعاقة ميثلون مكونا 
التمتع بحياة هانئة �سعيدة وعي�س كرمي اأ�سوة بالفئات املجتمعية االأخرى واأن 
االإعاقة ومتكينهم  اأبنائها من ذوي  اأهمية خا�سة لدعم  االإم��ارات تويل  دولة 
للعب دور بناء وفعال يف عملية التنمية وحتقيق اأجندتها الوطنية وروؤيتها لعام 

.2021
وتاأتي اال�سرتاتيجية الوطنية ل�أمومة والطفولة 2017-2021 ا�ستكماال 
جتاه  التزاماتها  تنفيذ  جم��ال  يف  االإم����ارات  دول���ة  حققتها  ال��ت��ي  ل���إجن��ازات 
االأطفال وجت�سيدا عمليا اآخر الإلتزام القيادة يف الدولة بتعزيز وحماية حقوق 

فاطمة  ال�سيخة  �سمو  توجيهات  على  بناء  اال�سرتاتيجية  اأع��دت  حيث  الطفل 
بنت مبارك وذلك لتكون مرجعا اأ�سا�سيا ل�سانعي القرار يف جمال الطفولة يف 
الدولة وم�ساهما رئي�سيا يف بناء بيئة تزدهر فيها قدرات االأطفال واليافعني 
خا�سة اأن �سمان حقوق الطفل ب�سكل كامل يتطلب ت�سريعات و�سيا�سات وبرامج 

لتعزيز منوه اجل�سدي والفكري واالجتماعي والعاطفي.
املعلومات والتو�سيات  بناء على  امل�سودة االأوىل من اال�سرتاتيجية  اإع��داد  ومت 
عدة  اآراء  ت�سمنت  والتي  الدولة  يف  االأط��ف��ال  و�سع  حتليل  درا�سة  يف  املدرجة 
فئات من االأطفال واليافعني يف جماالت ال�سحة والتعليم واحلماية وامل�ساركة 
يف  معنية  وحملية  احتادية  جهة   45 مع  وا�ست�سارات  بها  املت�سلة  والق�سايا 
الدولة مثل وزارات ال�سحة ووقاية املجتمع والداخلية وتنمية املجتمع والثقافة 
للتناف�سية  االحت��ادي��ة  الهيئة  اإىل  اإ�سافة  والتعليم  والرتبية  املعرفة  وتنمية 
اأبوظبي ودبي وغرها من اجلهات اإ�سافة اإىل  واالإح�ساء وهيئتي ال�سحة يف 
االأمم  ملراجعتها مثل منظمة  املعنية  الدولية  املنظمات  التن�سيق مع عدد من 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليوني�سكو ومنظمة ال�سحة العاملية ومكتب 
خرباء  جانب  اإىل  الطفولة  اإنقاذ  و�سندوق  االإن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�س 
املبكرة  الطفولة  تنمية  جم��ال  يف  دوليني  فنيني  وخ��رباء  ال��دويل  البنك  من 

وحماية الطفل.
اإطارا  ومتثل  ال��دول��ة  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  االأوىل  اال�سرتاتيجية  وتعد 
وطنيا موحدا للربامج واخلدمات املتاحة للطفولة على م�ستوى الدولة ومبا 

ي�سمن التن�سيق والتعاون بني جميع اجلهات ذات الع�قة والتح�سني امل�ستمر 
للخدمات املقدمة للطفولة يف الدولة.

ذات  اجلهات  كل  ي�سم  وطني  عمل  فريق  اإن�ساء  املقبلة  الفرتة  خ���ل  و�سيتم 
العمل والتن�سيق لتنفيذ اال�سرتاتيجية  الفريق خطط  الع�قة حيث �سي�سع 

وتطبيق مبادراتها.
االإعاقة  ذوي  االأطفال  وتنمية  حقوق  لتعزيز  اال�سرتاتيجية  اخلطة  وت�سهم 
2021 .. خا�سة املتعلقة بتوفر  2017-2021 يف حتقيق روؤية االإمارات 
متكامل  واأ�سلوب حياة  االأول  الطراز  تعليمي من  ونظام  حياة �سحية مديدة 
حيث مت تطوير اخلطة بعد درا�سة حتليلية مع جميع االأطراف املعنية لو�سع 

االأطفال ذوي االإعاقة يف الدولة.
و�ستعمل اخلطة - �سمن اأهدافها - على تقدمي اأف�سل رعاية طبية وخدمات 
بهم  املجتمع  وعي  من  وتعزز  االإعاقة  ذوي  ل�أ�سخا�س  ج��ودة  ذات  اجتماعية 
وت�����س��اه��م يف دجم��ه��م يف املجتمع م��ن خ����ل ت��وح��ي��د اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لدعم 
االأطفال من ذوي االإعاقة وحت�سني اخلدمات واملرافق اخلا�سة بهم يف الدولة 
اأهداف  وحتقيق  الب�سرية  التنمية  م��ن  ع��ال  م�ستوى  حتقيق  يف  ي�سهم  ومب��ا 
التنمية امل�ستدامة. و�سيتم وفق اخلطة اإن�ساء فريق عمل ي�سم خمتلف اجلهات 
املعينة بذوي االإعاقة ومتكينهم يف الدولة حيث �سي�سع الفريق خطط العمل 
واالأن�سطة املقرتحة وفق جدول زمني بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات لتحقيق 

اأهداف اخلطة.

�سيف بن زايد يطلع على تقنية جديدة ملركبات دفاع مدين اأبوظبي
•• ابوظبي-وام:

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اّط��ل��ع 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
���س��ي��ف عبداهلل  ال��ف��ري��ق  ب��ح�����س��ور 
ال�����س��ع��ف��ار وك���ي���ل ال��������وزارة وع���دد 
م���ن ال�����س��ب��اط، يف م��ق��ر ال�����وزارة، 
مت  م�ستحدثة  بتقنية  جهاز  على 
مركبات  يف  م���وؤخ���راً  ا�ستخدامها 
الدفاع املدين باأبوظبي للم�ساهمة 
يف ت��ق��ل��ي��ل زم���ن اال���س��ت��ج��اب��ة عرب 

اآلية  مو�سحاً  واالإنقاذ،  اال�ستغاثة 
اإىل  اإدخاله  الذي مت  عمل اجلهاز 
ال�سيطرة  ����س���ي���ارات  يف  اخل���دم���ة 
وال���ق���ي���ادة ل���ف���رق ال����دف����اع امل���دين 
الراديو  اجهزة  بث  مع  بالتوا�سل 
يف املركبات وتوجيه ن��داءات، ينبه 
اية  اأو  ال��ط��ري��ق  بف�سح  �سائقيها 
وم��زود بخا�سية  اأخ��رى،  تعليمات 
العربية،  ل���غ���ات،  ب����اأرب����ع  ال����ن����داء 
واالردو،  الفلبينية  االجن��ل��ي��زي��ة، 
تلقائياً  ال��ل��غ��ة  اخ��ت��ي��ار  ي��ت��م  ح��ي��ث 
ي�ستمع  ال���ت���ي  امل���ح���ط���ة  ب��ح�����س��ب 

ت���وج���ي���ه ن���������داءات م���ب���ا����س���رة من 
خ�ل اأجهزة الراديو املتواجدة يف 
املركبات الإف�ساح الطريق ل�سيارات 
الو�سول  م��ن  لتمكينها  االط��ف��اء 

اإىل مكان احلادث.
من  ����س���رح  اإىل  ����س���م���وه  وا����س���ت���م���ع 
عبداجلليل  حم����م����د  ال���ع���ق���ي���د 
االن�ساري مدير عام الدفاع املدين 
اجلديد،  اجلهاز  عن  اأبوظبي،  يف 
الذي ي�سكل نقلة نوعية يف تعزيز 
�سرعة ا�ستجابة فرق الدفاع املدين 
نداءات  وتلبية  احل��رائ��ق  ملعاجلة 

منها  املطلوب  املركبة  �سائق  اإليها 
الدفاع  اأمام مركبة  ف�سح الطريق 

املدين.
 واأ�ساف ان هذه التقنية، �ست�ساعد 
�سرعة  زم�����ن  م����ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  ف����ى 
اأماكن  اىل  والو�سول  اال�ستجابة 
احل����وادث، ب��وق��ت اأق���ل، م��ن خ�ل 
مركبات  اأم������ام  ال���ط���ري���ق  اإف�������س���اح 
اأوق����ات الذروة  امل���دين، يف  ال��دف��اع 
ال����ت����ي ت���������زداد ف���ي���ه���ا احل�����زام�����ات 
املرورية، وتنبيه ال�سائقني اأ�سحاب 
الف�سول ب�سرورة حتركهم وف�سح 

املعرقلة  املركبات  وازال��ة  الطريق، 
للمرور.

للدفاع  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  ي��ذك��ر 
املدين يف اأبوظبي ، كانت قد اأدخلت 
ت��ق��ن��ي��ة جديدة  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  يف 
قادرة على اإدارة االإ�سارة ال�سوئية 
وق��ت ال�����س��رورة الإع��ط��اء مركبات 
امل��رور، دون  اأولوية  امل��دين  الدفاع 
التاأثر على ان�سيابية حركة املرور 
وامل�ساة ،وذلك بالتن�سيق مع دائرة 
ال�سوؤون البلدية والنقل يف مدينة 

اأبوظبي.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س كازاخ�ستان ويوؤكد عمق علقات ال�سداقة بن البلدين
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء 
ام�س فخامة الرئي�س نور �سلطان نزار باييف رئي�س جمهورية كازاخ�ستان 

والوفد املرافق.
را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  �سمو  �سموه بح�سور ويل عهده  ورحب 
اآل مكتوم بالرئي�س ال�سيف موؤكدا عمق ع�قات ال�سداقة التي تربط دولة 

االإمارات وجمهورية كازاخ�ستان على خمتلف امل�ستويات.
من جهته اأعرب فخامة الرئي�س نزار باييف عن �سروره بزيارة دولة االإمارات 
ولقائه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم والتباحث مع �سموه 

وال�سعبني  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�����س��داق��ة  ع���ق��ات  توطيد  �سبل  ح��ول 
ال�سديقني والتاأكيد على اأهمية الروابط التي جتمعهما منذ ا�ستق�ل ب�ده 

عن االإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
واأ�سار فخامته اإىل االإجن��ازات العظيمة التي حتققت ل�سعب االإم��ارات على 
جميع ال�سعد .. معربا عن اإعجابه بالتحوالت الكبرة وامل�ستمرة يف مدينة 
دبي التي اأبهرت العامل بتطورها املذهل وو�سف اإجنازاتها باأنها عاملية بامتياز 
. وقال فخامته: نحن عندما قررنا حتديث العا�سمة اأ�ستانا وبناء بنية حتتية 
مثالية اأخذنا يف االإعتبار ما اأجنزته دبي والذي اعتربناه يف كازاخ�ستان مثاال 
يحتذى لتطوير عا�سمتنا خا�سة جلهة تاأ�سي�س مركز اآ�ستانا املايل العاملي. 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  ثمن  ذل��ك  اإىل 
حاكم دبي عاليا انطباعات و�سهادة فخامة رئي�س جمهورية كازاخ�ستان جتاه 

دولة االإمارات عموما ودبي خا�سة موؤكدا اأن خربة دولة االإمارات وجتربتها 
الناجحة يف �ستى املجاالت هي يف خدمة االأ�سقاء واالأ�سدقاء.. وقال �سموه: 
نحن م�ستعدون للم�ساهمة بطريقة اأو باآخرى يف تطوير مركز اآ�ستانا املايل 
باأي  االإم���ارات نرحب  اآخ��رى يف كازاخ�ستان ونحن يف دول��ة  العاملي ومرافق 

طلب اأو توجه من قبل االأ�سدقاء يف كازاخ�ستان.
اأ�ستانا  لزيارة  الكازاخي  الرئي�س  فخامة  من  ر�سمية  دعوة  �سموه  قبل  وقد 
لفخامة  وم��ق��درا  �سموه  �ساكرا  املنا�سب  الوقت  يف  موعدها  يحدد  اأن  على 

الرئي�س دعوته الكرمية .
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء..  ح�سر 
للطران الرئي�س االأعلى ملجموعة طران االإمارات و�سمو ال�سيخ اأحمد بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة 

و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ومعايل ال�سيخة لبنى 
عبداهلل  ب��ن  حم��م��د  وم��ع��ايل  للت�سامح  دول���ة  وزي����رة  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن��ت 
وامل�ستقبل ومعايل عبدالرحمن بن  ال��وزراء  �سوؤون جمل�س  القرقاوي وزير 
املرافقة  ال�سرف  بعثة  املجتمع رئي�س  ال�سحة ووقاية  العوي�س وزير  حممد 
�ساحب  دي��وان  مدير  ال�سيباين  اإبراهيم  حممد  ومعايل  ال�سيف  للرئي�س 
ال�سمو حاكم دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات 
م�ساعد  اأوجن��ان��وف  ن��ورالن  معايل  اللقاء..  ح�سر  كما  دب��ي.  يف  وال�سيافة 
لرئي�س  االأول  النائب  مامني  ع�سكر  ومعايل  كازاخ�ستان  جمهورية  رئي�س 
الوزراء و�سعادة خرات الما �سريف �سفر كازاخ�ستان لدى الدولة و�سعادة 
خرات كيليمبيتوف حمافظ مركز اأ�ستانا املايل وحمافظ اأ�ستانا وعدد من 

امل�سوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

تنظيم االت�ساالت تنظم دورات تدريبية للأيتام متا�سيا مع عام اخلري
•• اأبوظبي-وام: 

قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  يف  الذكية  احلكومة  اإب���داع  م��رك��ز  ينظم 
وموؤ�س�سة  العربية  اإل  دي.  �سي.  اآي.  منظمة  مع  بالتعاون  االت�ساالت 
لهم  تتيح  ب��االأي��ت��ام  خا�سة  تدريبية  دورات  الق�سر،  و���س��وؤون  االأوق����اف 
وانطلقت هذه  االآيل.  لقيادة احلا�سب  الدولية  الرخ�سة  احل�سول على 
يف  متمثلة  املقبل  اأب��ري��ل  م��ن  ال�����س��اد���س  لغاية  وت�ستمر  ام�����س  ال����دورات 
الدورات اخلا�سة باأ�سا�سيات ال�س�مة على االإنرتنت، اأ�سا�سيات التوا�سل 
االجتماعي واأ�سا�سيات البحث عرب االإنرتنت. وتقام هذه الدورات يف مقر 
موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر ويديرها جمموعة من املدربني اخلرباء 

يف كيفية ا�ستخدام احلا�سب االآيل. وت�ساف هذه الدورات اإىل جمموعة 
من املبادرات التي تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت تنفيذها 
خ�ل العام اجلاري والتي مت و�سعها خ�ل جل�سة الع�سف الذهني التي 
دولة  يف  للخر  ع��ام��ا   2017 ال��ع��ام  اإع����ن  مبنا�سبة  الهيئة  اأق��ام��ت��ه��ا 
العامة  الهيئة  عام  املن�سوري، مدير  �سعادة حمد عبيد  وقال  االإم��ارات. 
لتنظيم قطاع االت�ساالت اإن عمل اخلر ثقافة متاأ�سلة لدى اأبناء دولة 
االإمارات ونهج نحر�س على تكري�سه وغر�سه لدى االأجيال ال�سابة التزاماً 
بثوابت املجتمع االإماراتي وعمً� بتوجيهات قيادتنا الر�سيدة نحو جعل 
العام 2017 عاماً للخر يف دولتنا احلبيبة. وا�ساف اأن الهيئة اأطلقت 
اجتماعية  و���س��رائ��ح  ف��ئ��ات  �سملت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات اخل��ري��ة  م��ن  العديد 

خمتلفة وباأ�ساليب تنوعت بني الدعم املادي والتدريب وتقدمي اال�ست�سارة 
وغرها ..معربا عن ثقته باأن هذه املبادرات �سيكون لها بالغ االأثر يف بناء 
جمتمع اأكرث متا�سكا وتعا�سدا وتعزيز اأوا�سر املودة بني خمتلف فئاته. 
االأوقاف  ملوؤ�س�سة  العام  االأم��ني  الري�س،  عبدالرحمن  طيب  �سعادة  وقال 
توفر  ر�سالتنا يف  تتكامل مع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ان  دب��ي  ر يف  الق�سّ و���س��وؤون 
لهم  وتفتح  كرمية  حياة  ل�أيتام  ت�سمن  التي  املعرفة  م�ستويات  اأف�سل 
اآفاق النجاح من خ�ل متكينهم ورعاية اإبداعاتهم. وثمن اجلهود التي 
تبذلها الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت يف دعم الفئات االأقل حظاً 
ومتكينهم من اكت�ساب مهارات تكنولوجية توؤهلهم للم�ساهمة يف م�سرة 
هذه  ان  اىل  ..م�سرا  االإم����ارات  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية 

املوؤ�س�سات الوطنية باال�سرتاتيجية الوطنية  املبادرة تعك�س مدى التزام 
لعام اخلر وحر�سها على التعاون وامل�ساركة يف �سناعة االأمل وال�سعادة 

يف املجتمع االإماراتي على اخت�ف فئاته.
واأ�سار املهند�س ماجد املظلوم، مدير مركز اإبداع احلكومة الذكية اإىل اأن 
هذه املبادرة تندرج �سمن جهودنا امل�ستمرة يف متكني الكفاءات الوطنية 
وتقنية  االت�ساالت  جمال  يف  ال�سرورية  واملهارات  بالتقنيات  وتزويدها 
للم�ساركني  تتيح  منا�سبة  فر�سة  ال��دورة  ه��ذه  ان  ..مو�سحا  املعلومات 
فيها احل�سول على التدريب الذي يوؤهلهم للتعرف على كيفية التعامل 
مع اأجهزة احلا�سب االآيل وبراجمها املختلفة واال�ستفادة منها �سواء يف 

التعلم حاليا اأو عند البحث عن فر�سة عمل م�ستقب�.

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�ضارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�ضارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا ب�زا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�س�م اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

عبداهلل بن زايد يطلق م�سح رفاهية وتنمية ال�سباب
•• اأبوظبي -وام: 

اأطلق �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ال��������دويل 
رفاهية  م�سح  االم�����ارات  موؤ�س�سة 
فيديو  خ�ل  من  ال�سباب  وتنمية 
تعريفي ي�سلط ال�سوء على اأهمية 
للم�ساعدة  املوؤ�سر  هذا  مثل  وجود 
وا�ستثمارات  �سيا�سات  ت�سميم  يف 
فر�س  ل��ت��ح�����س��ني  ت����ط����ورا  اأك�������رث 

ال�سباب.
وال�سباب  االأ������س�����ر  ����س���م���وه  ودع������ا 
للم�ساهمة  االإم��������ارات  ج��م��ي��ع  يف 
يف امل�������س���ح الإجن�������اح ت���ل���ك امل����ب����ادرة 
باعتبارها االأوىل من نوعها والتي 
حتاول قيا�س مدى تنمية ورفاهية 

ال�سباب يف الدولة.
���س��م��وه م��ن خ����ل الفيديو  وق���ال 
ال�سباب  وتنمية  رفاهية  موؤ�سر  اإن 
هو و�سيلة جديدة لقيا�س وحتليل 
خمتلف  يف  ال�����س��ب��اب  اح���ت���ي���اج���ات 
االأعمال  وريادة  كالتعليم  املجاالت 
والقيم  البيئية  بالق�سايا  والوعي 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وغ����ره����ا ال���ك���ث���ر .. 
املوؤ�سر  هذا  من  الهدف  اأن  موؤكدا 
ح�سر احتياجات ال�سباب وو�سعها 
الوطنية  االأج�����ن�����دة  راأ��������س  ع���ل���ى 
ل��ت��ط��وي��ر ب��رام��ج ج��دي��دة وتوفر 
فر�س ل�سباب االإم��ارات لي�ساهموا 

يف م�سرة الدولة.
موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
االإم��������ارات ���س��ت��ق��وم مب�����س��ح وطني 
كبرة  ل�سريحة  وا�سع  نطاق  على 
ت�سجيع  متمنيا   .. ال�����س��ب��اب  م���ن 
االإم����ارات للم�ساهمة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء 
يف امل�ساركة يف هذا املوؤ�سر ليتمكن 
بدورهم  القيام  من  ال��ق��رار  �سناع 

جتاه ال�سباب .
وت���ق���ود م��وؤ���س�����س��ة االإم�������ارات م�سح 
بالتعاون  ال�سباب  وتنمية  رفاهية 
اال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م����ع 
لل�سباب  االإم�����������������ارات  جم����ل���������س 
واقت�سادية دبي والهيئة االحتادية 

العمل احلكومي مبا يحقق رفاهية 
االإم���ارات من  دول��ة  �سباب  وتنمية 
وه���و مقيا�س  م��وؤ���س��را   14 خ����ل 
ملعاير  وف��ق��ا  ت�سميمه  مت  م��رك��ب 
احتياجات  وحتليل  لقيا�س  عاملية 
ال�سباب يف كافة املجاالت الرئي�سية 
واالأمن  وال�سحة  التعليم  ت�سمل: 
والتقاليد  وال���ق���ي���م  وال�������س����م���ة 
وال������ظ������روف امل���ع���ي�������س���ي���ة وع�������ادات 
والدخل  االإع����م���ي  اال���س��ت��ه���ك 
وق�ساء  والبيئة  والعمل  وال��دي��ون 
وق�������ت ال������ف������راغ و�����س����ن����ع ال����ق����رار 

وامل�ساركة ال�سيا�سية واملدنية .
اال�سرتاتيجية  م�����ع  ومت���ا����س���ي���ا 
اإطار  ال�سباب ويف  الوطنية لتنمية 
املربمة  اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة 
وموؤ�س�سة  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة  ب���ني 
االإمارات �ستقوم املوؤ�س�ستان باإجراء 
م�سح  ط��ري��ق  ع��ن  معمقة  درا����س���ة 
اأ�سرى �سامل الإط�ق موؤ�سر خا�س 
ب��رف��اه��ي��ة ���س��ب��اب االإم������ارات وذلك 
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
من  وبدعم  واالإح�ساء  للتناف�سية 

مراكز االح�ساء يف الدولة .
و�سيبداأ العمل امليداين للم�سح يوم 
2 اإبريل ويغطي عينة من 6600 
م�سارك من جميع اأنحاء االإمارات 
ال�سامل  االأ�سري  امل�سح  من  كجزء 
و�سيتم تنفيذه من قبل فريق من 
ممثلني عن جميع مراكز االإح�ساء 
يف االإمارات متمثلة مبركز اأبوظبي 
ل�إح�ساء  دب��ي  ومركز  ل�إح�ساء 
ومركز الفجرة ل�إح�ساء ومركز 

راأ�س اخليمة ل�إح�ساء .
كما �سيقوم باإجراء امل�سح متطوعون 
من ال�سباب االإماراتي من برنامج 
تكاتف وهم �سباب مت تدريبهم من 
للتناف�سية  االحت��ادي��ة  الهيئة  قبل 
للنزول للميدان يف كل  واالإح�ساء 
اإم����ارة واإج�����راء امل�����س��ح وه���ذا ميثل 
ودعمهم  وجهودهم  ال�سباب  وع��ي 
الكامل لتوفر البيانات ال�سرورية 
لت�سميم وابتكار موؤ�سرات جديدة 
تقي�س م�ستوى تطورهم وتنميتهم 

للتناف�سية واالإح�ساء ويهدف امل�سح 
االجتماعي  امل�����س��ت��وى  ق��ي��ا���س  اإىل 
ل�سباب  واالق��ت�����س��ادي  وال�سيا�سي 
اإن�ساء  اأج���ل  دول���ة االإم�����ارات وم���ن 
لل�سباب  وط��ن��ي��ة  ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة 
امل��وؤث��رة يف  ال��ع��وام��ل  للتعرف على 
كافة  بني  الوعي  وزي���ادة  تنميتهم 
القرار  و���س��ن��اع  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 
وا�سرتاتيجيات  خ���ط���ط  ل��ت��ب��ن��ي 
ل�رتقاء برفاهية وتنمية ال�سباب 

يف الدولة.
لتوجيهات  جت�سيدا  امل�سح  وي��اأت��ي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اإىل  ن�سعى  ال���ذي  اجل��ي��ل  ب���اأن  اهلل 
اإع���داده هو بحد ذات��ه ق��وة دفاعية 
�ساحب  ل��روؤي��ة  وتنفيذا  اأ�سا�سية 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال��ت��غ��ي��ر هي:  م���ع���ادل���ة  ب�����اأن  اهلل 
ت��ن��م��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة من 
القيم ويقودها ال�سباب وت�ست�سرف 

امل�ستقبل .
ومت اإط�����ق م��ب��ادرة امل�����س��ح خ�ل 
اأق���ي���م يف فندق  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر 
���س��ان��ت ري��ج�����س ب��اأب��وظ��ب��ي وذل���ك 
�سهيل  ب��ن��ت  �سما  م��ع��ايل  بح�سور 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب وع�����س��و جمل�س 
و�سعادة  االإم�����ارات  موؤ�س�سة  اإدارة 
العام  املدير  لوتاه  نا�سر  اهلل  عبد 
للتناف�سية  االحت�����ادي�����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
احلب�سي  وم����ي����ث����اء  واالإح�����������س�����اء 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
الرئي�س  النوي�س  وخلود  االإم��ارات 
التنفيذي ل��ستدامة يف املوؤ�س�سة.

ويعد م�سح رفاهية وتنمية ال�سباب 
دولة  نوعها يف  االأوىل من  املبادرة 
االإم��ارات ومنطقة اخلليج العربي 
االجتماعية  امل�����س��ت��وي��ات  ل��ق��ي��ا���س 
لل�سباب  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 
ل�سياغة  االأ���س��ا���س  وحت��دي��د خ��ط 
تطوير  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  خ��ط��ط 

يف الدولة .
من جانبها قالت معايل �سما بنت 
امل��زروع��ي وزيرة  ب��ن ف��ار���س  �سهيل 
ال�����س��ب��اب يف كلمتها  ل�����س��وؤون  دول���ة 
خ�ل املوؤمتر ال�سحفي اإن موؤ�سر 
ال�سباب �سمم من  رفاهية وتنمية 
اأج����ل ال�����س��ب��اب وم���ن اأج����ل ال�سر 
اأهداف  لتحقيق  ثابتة  ب��خ��ط��وات 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  االأج���ن���دة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل .
اأ�سرة  مل�ساهمة كل  واأك��دت احلاجة 
ت�سجيع  واأه���م���ي���ة  امل�����س��ح  ه����ذا  يف 
اأكد على  للم�ساركة مثلما  ال�سباب 
ذلك �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
التعريفي  ال��ف��ي��دي��و  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�����ذي اأط���ل���ق م����ب����ادرة امل�����س��ح من 

خ�له .
�ست�سارك يف  اأ�سرة  اأن كل  واأ�سافت 
جليلة  خدمة  �ستقدم  املبادرة  هذه 
ل��ل��وط��ن م���ن خ�����ل امل�����س��اه��م��ة يف 
مت��ك��ني ال�����س��ب��اب وال���ت���ع���رف على 
وتلبية  وحت��دي��ات��ه��م  ط��م��وح��ات��ه��م 
بنف�سي  و�����س����اأب����داأ  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
للو�سول  امل�������س���ح  يف  و����س���اأ����س���ارك 
اأال وهو  واالأ���س��م��ى  االأك���رب  للهدف 
االم���ارات  دول���ة  يف  ال�سباب  تنمية 
ك���م���ا ���س��ي��ق��وم جم��ل�����س االإم��������ارات 
ل��ل�����س��ب��اب ب���دع���م امل�������س���ح امل���ي���داين 
وت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة من 
خ�ل جمال�س ال�سباب املختلفة يف 

الدولة .
اهلل  عبد  �سعادة  اأع���رب  م��ن جانبه 
للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ل��وت��اه  نا�سر 
واالإح�ساء  للتناف�سية  االحت��ادي��ة 
الهيئة  ت���ك���ون  ب�����اأن  ال�����س��ع��ادة  ع���ن 
ال�سريك اال�سرتاتيجي لهذا امل�سح 
الوطني املهم والذي ياأتي بالتوافق 
مع ا�سرتاتيجيتها باالهتمام بفئة 
ال�سباب يف الدولة واال�ستماع اإليهم 
وت�سخر اأفكارهم واإبداعاتهم مبا 

يفيد الوطن واملجتمع .

املبني  ال�����س��ب��اب  وت��ن��م��ي��ة  رف��اه��ي��ة 
ودقيقة  ع��ل��م��ي��ة  م��ق��اي��ي�����س  ع���ل���ى 
الو�سع  تطور  مدى  على  للوقوف 
لل�سباب  واالجتماعي  االقت�سادي 
وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت�����س��اه��م يف 
حاجة  تلبي  مبتكرة  حلول  توفر 
متكينهم  يف  وت�������س���اع���د  ال�������س���ب���اب 
لي�سبحوا اأع�ساء فاعلني يف تقدم 
النوي�س  واأو�سحت خلود   . الدولة 
الرئي�س التنفيذي ل��سرتاتيجية 
االإم����ارات  مبوؤ�س�سة  واال���س��ت��دام��ة 
املوؤ�س�سة  دف���ع���ت  ال���ت���ي  االأ����س���ب���اب 
ل�هتمام باإط�ق امل�سح الفتة اإىل 
اأنها فر�سة ذهبية ملوؤ�س�سة االإمارات 
لقيادة املبادرة التي �ستكون مبثابة 
طموحات  لتحديد  طريق  خارطة 
والتحديات  ال�سباب  واح��ت��ي��اج��ات 
التي تواجههم مما �سيقود املوؤ�س�سة 
تلك  ملعاجلة  ه��ادف��ة  ب��رام��ج  لبناء 
االأم��������ور مم����ا مي���ك���ن م����ن حتقيق 
ال��رف��اه��ي��ة وت��ن��م��ي��ة جم��ت��م��ع دولة 

االإمارات .
االإم�������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأك�������دت 
النهائي  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن  �ست�ستفيد 
مبتكرة  ب��رام��ج  ت��وف��ر  يف  للم�سح 
ال�سباب  تفكر  تطوير  يف  ت�ساهم 

على م�ستوى الدولة .
وقالت اإن ر�سالة موؤ�س�سة االإمارات 
ما  ���س��راك��ات  على خلق  العمل  ه��ي 
بني القطاع العام واخلا�س لتنمية 
�سركاءهم  اأن  اإىل  الف��ت��ة  ال�سباب 

م�ستقبل  ال�سباب ميثلون  اأن  واأكد 
هم  اإل��ي��ه  ي�سعون  م��ا  واأن  ال��وط��ن 
وكل املوؤ�س�سات احلكومية يف عملهم 
الوطنية  االأج����ن����دة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
ينبع  امل�ستدامة  التنمية  واأه���داف 
على  الر�سيدة  القيادة  حر�س  من 
وال�سعادة  والرفاه  التنمية  حتقيق 
امل�ستقبل  وق������ادة  ال���ي���وم  ل�����س��ب��اب 
رحلتها  خ�����ل  ال����دول����ة  ه����ذه  يف 
بحلول  عامليا  االأوىل  امل��رت��ب��ة  اإىل 

.  2021
نائب  احل���ب�������س���ي  م���ي���ث���اء  وق����ال����ت 
ملوؤ�س�سة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
م�سح  اإط������������ق  اإن  االإم����������������ارات 
من  ج��اء  ال�سباب  وتنمية  رفاهية 
متكني  جت��اه  والتزامهم  حر�سهم 
طاقاتهم  وا����س���ت���خ���راج  ال�������س���ب���اب 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا م��ن��وه��ة ب�����اأن اأب������رز ما 
�سيتم  امل�سح  اأن  امل��ب��ادرة  مييز ه��ذه 
متطوعني  ����س���ب���اب  ط����ري����ق  ع�����ن 
م���ن ب��رن��ام��ج ت��ك��ات��ف م��ع��رب��ة عن 
العمل  قلب  يف  بتواجدهم  فخرها 
اأحد  وحتقيق  امل��ي��داين  التطوعي 
اأه���م اأه���داف ال��ربن��ام��ج وه��و جعل 
ج������زءا مهما  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل 

واأ�سا�سيا من حياة ال�سباب.
واأع��رب عن فخرهم بال�سراكة مع 
االحتادية  والهيئة  دبي  اقت�سادية 
والتي  واالإح���������س����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ا�ستخراج  اإىل  ي�سعون من خ�لها 
قيا�س  حمور  لتنفيذ  رئي�سية  اأداة 

اليوم دورهم يف غاية االأهمية فكل 
منهم دوره مكمل ل�آخر وي�ساهم 

يف جناح هذا امل�سح.
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو���س��ح��ت 
تقوم  واالإح�����������س�����اء  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
للم�سح  امل���ي���داين  ال��ع��م��ل  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
الداعمني  �سركائها  مع  بالتعاون 
من مركز اإح�ساء اأبوظبي ومركز 
دب���ي ل���إح�����س��اء وم��رك��ز الفجرة 
ل���إح�����س��اء وم��رك��ز راأ�����س اخليمة 

ل�إح�ساء .
واأ���س��اف��ت اأن اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي هي 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اإح���دى 
بتحليل  �ستقوم  التي  الرئي�سيني 
النتائج  وا���س��ت��خ��راج  امل�سح  ب��ي��ان��ات 

والتقارير النهائية .
ونوهت باأن �سركاءهم من ال�سباب 
هم �سركاء مهمون لتحقيق املبادرة 
الفتة اإىل جمل�س االإمارات لل�سباب 
للم�سح  امل���ي���داين  ل��ل��ع��م��ل  ودع���م���ه 
وت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة من 
خ����ل جم��ال�����س ال�����س��ب��اب يف كافة 
اإىل ج��ان��ب �سباب  ال��دول��ة  اإم����ارات 
متطوعي تكاتف الذي �سي�ساندون 
الباحثني يف العمل امليداين يف جمع 
املعلومات من ال�سباب موؤكدة اأي�سا 
واالإع�ميني  ال�سحافة  دور  على 
يف  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 
امل�سح  يف  امل�ساركة  عن  الوعي  ن�سر 
الر�سالة  تو�سيل  يف  ي�ساهم  مم��ا 

اإىل املجتمع االإماراتي .

نظمت حملة توعوية �ضاملة وزعت خاللها اأكرث من 5000 ن�ضرة اإر�ضادية

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو اإىل االلتزام باال�ستخدامات املرخ�سة للعزب واملزارع
م���ادة ومطبوعة   5000 م��ن  اأك���رث 
القوانني  اإر�سادية تت�سمن  اإع�مية 
تخت�س  التي  االأ�سا�سية  واملتطلبات 
وا�ستثمار  وت�����س��غ��ي��ل  اإدارة  بعملية 
ال����ع����زب وامل���������زارع مب����ا ي���ت���واف���ق مع 
وقانون  وال�سحية  البيئية  املعاير 
البلدية  ن�سرت  كما   . ال��ع��ام  املظهر 
30 لوحة  اأك��رث من  خ���ل احلملة 
توعوية موجهة اإىل اأ�سحاب العزب 
للبلدية  الرئي�س  املركز  وامل���زارع  يف 
وم���راك���ز ال��ب��ل��دي��ة اخل��ارج��ي��ة ، ويف 

مقرات العزب واملزارع . 
اأطلقت  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�������س������ارت 
بالتزامن مع احلملة امليدانية حملة 
اأخرى موازية عرب مواقع التوا�سل 
وو�سائل  ال�سحف  ويف  االج��ت��م��اع��ي 

االإع�م .
كما حر�ست البلدية على لقاء م�ك 
اإليهم  وال���ت���ح���دث  وامل�������زارع  ال���ع���زب 
ومتطلباتهم  اآرائهم  اإىل  واال�ستماع 
وقد حققت ذلك من خ�ل تنظيمها 
من  ك��ل  يف  توعويتني  عمل  ور�ستي 

جمل�س الوثبة وجمل�س بني يا�س .
وق���د رك���زت ال��ور���س��ت��ان ع��ل��ى اأهمية 
ال����ت����ق����ي����د ب����ال����ق����وان����ني ال���ن���اظ���م���ة 
ال����س���ت���خ���دام���ات ال����ع����زب وامل���������زارع ، 
وامل�ستاأجرين  امل�������ك  ح���ث���ت  ك���م���ا 

•• اأبوظبي –الفجر:

 .. عزبتك   .. )مزرعتك  �سعار  حتت 
م�����س��وؤول��ي��ت��ك( ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة مدينة 
اإر�سادية  ت��وع��وي��ة  ح��م��ل��ة  اأب��وظ��ب��ي 
خ�لها  م����ن  ا����س���ت���ه���دف���ت  ����س���ام���ل���ة 
التعريف باال�ستخدامات ال�سحيحة 
للعزب واملزارع  يف اأبوظبي ، وكذلك 
العزب  م����ك  وع���ي  م�ستوى  ل��رف��ع 
وم�ستاأجريها  وم�ستثمريها  وامل��زارع 
باملتطلبات البيئية واملعاير ال�سحية 

، ومقت�سيات حماية املظهر العام .
وت���اأت���ي ه����ذه احل��م��ل��ة ت���اأك���ي���دا على 
التزام دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل  

بتعريف  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة   -
وم�ستاأجريها  وامل��زارع  العزب  م�ك 
ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ، 
وت��ط��ب��ي��ق ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح التي 
ت��ن��ظ��م ع��م��ل وا���س��ت��خ��دام��ات امل����زارع 
والعزب ، وبالوقت ذاته اإط�ع م�ك 
املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  العزب على 
ب��ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���زب وامل�������زارع ، 
ومتطلباتهم  اأرائهم  اإىل  واال�ستماع 
ب���ه���دف ت���ق���دمي اأف�������س���ل اخل���دم���ات 

املطلوبة بهذا ال�ساأن .
واأو�سحت البلدية اأنها حر�ست على 
ت�سمني احلملة زخما توعويا كبرا 
بتوزيع  احلملة  خ���ل  ق��ام��ت  حيث 

وااللتزام  العام  احل�ساري  واملظهر 
ن�����س عليها  ال��ت��ي  ب��اال���س��ت��خ��دام��ات 
ق��ان��ون ال��ع��زب وامل�����زارع م��ن��وه��ة اإىل 
ال�سليم  ل��ستخدام  ال�سروط  اأه��م 
لهذه املرافق ومنها على �سبيل املثال 
امل�ساريع  اإق��ام��ة  ح��ظ��ر  احل�����س��ر:  ال 
التجارية ل�إنتاج احليواين يف كافة 
،منع  الرتبية  عزب  با�ستثناء  العزب 
امل��زرع��ة لغر  اأو  ال��ع��زب��ة  ا���س��ت��خ��دام 
االأغرا�س املرخ�سة لها ، يحظر على 
م�ستاأجري العزب زراعة اأي نوع من 
اأنواع النباتات يف جميع فئات العزب 
م��ا ع���دا ال��غ��اف وال�����س��در وال�����س��م��ر ، 
يحظر على م�ستاأجري عزب الرعي 
االأ�سيجة  اإق��ام��ة  املو�سمية  وال��ع��زب 
اأو  اأن���واع احلظائر  وال��دائ��م��ة وك��اف��ة 
مرافق  اأي  اأو  اال���س��رتاح��ات  اإن�����س��اء 
للعاملني  ث��اب��ت  ���س��ك��ن  اأو  خ��دم��ي��ة 

فيها .
القيام  بتجنب  البلدية  ن��وه��ت  كما 
واملظهر  ال��ب��ي��ئ��ة  ت�����س��ر  مب��خ��ال��ف��ات 
العام ومنها :عدم رمي  املخلفات يف 
بجميع  لها  املخ�س�سة  غر  املناطق 
اأو  العزبة  ا�ستخدام  ع��دم  اأ�سكالها، 
املخ�س�سة  االأغ��را���س  لغر  امل��زرع��ة 
ل��ه��ا ،ع���دم ح���رق امل��خ��ل��ف��ات داخ���ل او 

خارج املزرعة اأو العزبة.

على  الور�ستني  خ�ل  وامل�ستثمرين 
واحلفاظ   ، البيئية  املعاير  مراعاة 
ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال����ع����ام ، واالل�����ت�����زام 
للعزب  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��اال���س��ت��خ��دام��ات 
وامل�����زارع ، واأط��ل��ع��ت ال��ب��ل��دي��ة م�ك 
الفئات  وج���م���ي���ع  وامل���������زارع  ال����ع����زب 
امل�ستفيدة منها على اآخر امل�ستجدات 
ب�ساأن ا�ستخدامات العزب ، و ناق�ست 
التي  املحاور  من  العديد  الور�ستان 
العزب  ا�ستخدامات  بقانون  تخت�س 
والبيئية  ال�سحية  واملعاير  وامل��زارع 

بهذا ال�ساأن .
الور�ستني  خ����ل  ال��ب��ل��دي��ة  دع���ت  و 
وامل��زارع وم�كها  العزب  م�ستاأجري 
مدينة  ب��ل��دي��ة  م���ع  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي وامل���وؤ����س�������س���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
واالهتمام  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
العام  امل���ظ���ه���ر  ح���ي���ث  م����ن  ب���ال���ع���زب 
البيئة  وم���ع���اي���ر  واال�����س����رتاط����ات 

وال�سحة وال�س�مة .
البلدية  اأه��اب��ت  ذات���ه  ال�سعيد  على 
مب�ك العزب واملزارع  اأهمية االلتزام 
ال���ت���ي تنظم  وال����ل����وائ����ح  ب���ال���ق���ان���ون 
ا�ستخدامات العزب واملزارع ، موؤكدة 
م�سوؤوليتهم  ه��ي  امل���راف���ق  ه���ذه  اأن 
مدى  وت��ع��ك�����س  االأوىل،  ب���ال���درج���ة 
البيئة  على  احلفاظ  يف  م�ساهمتهم 

م�ك  ح��ق��وق  احلملة  و�سحت  كما 
العزب وامل���زارع يف بع�س اجل��وان��ب ، 
العزب  مل�ستاأجري  ي�سمح  اأنه  موؤكدة 
اخلدمية  اأو  ال�سكنية  امل��راف��ق  ب��ن��اء 
الرتخي�س  ع���ل���ى  احل�������س���ول  ب���ع���د 
ال���زم ،وفقا للتايل: يف جم��ال فئة 
ع���زب ال��رتب��ي��ة وع���زب رع��اي��ة هجن 
ب��االأ���س��ي��ج��ة وكافة  ،ي�����س��م��ح  ال�����س��ب��اق 
اأنواع احلظائر، بناء ا�سرتاحة واحدة 

وجمل�س �سيافة واحد لكل عزبة
اخلا�سة  اخلدمية  املرافق  اإن�ساء  ،و 
ب��رتب��ي��ة احل���ي���وان���ات و���س��ك��ن عمال 

العزبة.
اأما فئة عزب الرعي والعزب املو�سمية 

املتحركة  البيوت  با�ستخدام  في�سمح 
الأغ����را�����س  اخل����ي����ام  اأو  امل���وؤق���ت���ة  اأو 
املظ�ت  واإقامة  ال�سيافة  اأو  ال�سكن 

واالأ�سيجة املوؤقتة للحيوانات .
كافة  م�ستاأجري  البلدية  دع��ت  كما 
اأن����واع ال��ع��زب االل���ت���زام ب���اإزال���ة كافة 
واإعادة  واالأ�سيجة  وامل��راف��ق  املن�ساآت 
الو�سع اإىل ما كان عليه �سابقا قبل 
م�ساحة  تزيد  واأال  العزبة،  ا�ستئجار 
بناء اال�سرتاحات واملرافق اخلدمية 
وغرها يف العزب عن ن�سبة 15 % 
من امل�ساحة الكلية للعزبة، م�ستثنية 
م��ن ه���ذا ال�����س��رط امل��راف��ق اخلا�سة 

مب�ساريع االنتاج احليواين .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وزارة التغري املناخي يف االإمارة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة..على خطط وزارة 
التغر املناخي والبيئة و براجمها احلالية وامل�ستقبلية بجانب اأهم امل�سروعات املزمع تنفيذها خ�ل املرحلة القادمة 

يف االإمارة.
وا�ستمع �سموه من معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغر املناخي والبيئة �� خ�ل ا�ستقباله يف ق�سر 
يف  اخلدمات  تطوير  وخطط  امل�ساريع  من  ع��دد  ح��ول  مف�سل  �سرح  اإىل   �� حممد  بن  �سقر  مدينة  يف  ام�س  �سموه 
االإمارة..اإ�سافة اإىل م�سروع دعم ال�سيادين واملزارعني وتوفر االحتياجات املطلوبة لزيادة االإنتاجية يف القطاعني 

ف�س� عن �سبل مكافحة التلوث وحماية البيئة واملحافظة عليها.
ح�سر املقابلة .. املهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي رئي�س دائرة الطران املدين وال�سيخ �سقر بن 

حممد بن �سقر القا�سمي .

برعاية �ضاحب ال�ضمو احلاكم 

افتتاح خميم الب�سمة العا�سر الأطفال ال�سكري براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الب�سمة  خميم  فعاليات  افتتاح  اأم�����س  �سباح  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  �سهدت 
�ساحب  من  كرمية  برعاية  واملقام  بال�سكري  امل�سابني  ل�أطفال  العا�سر 
راأ�س  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو 
اخليمة وبح�سور ال�سيخ حممد بن حميد القا�سمي الع�سو املنتدب لهيئة 
الوطني،  املجل�س  ع�سو  ال�سرهان  ناعمة  و  احل���رة،  واملنطقة  اال�ستثمار 
اخلدمات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال�سميلي  را���س��د  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور 
التجارية وتطوير االأعمال بغرفة راأ�س اخليمة، وعدد من موظفي الدوائر 

احلكومية واخلا�سة ورعاة الفعالية.
اإم��ارات الدولة  ي�سم املخيم )150( طف� م�سابا بال�سكري من خمتلف 
الب�سمة  العربية. ويهدف خميم  وال��دول  التعاون اخلليجي  ودول جمل�س 
مع  التعامل  كيفية  على  عمليا  بال�سكري  امل�سابني  االأط��ف��ال  تدريب  اإىل 
�سحية،  ب�سورة  املر�س  مع  التعاي�س  وكيفية  اخلا�سة،  ال�سحية  حالتهم 

وتوفر كافة �سبل الراحة والع�ج والرتفيه والتغذية ال�سحية والن�ساط 
املجال، من  املخت�س يف هذا  الفريق  باإ�سراف ومراقبة دقيقة من  البدين 
اأجل حتقيق ال�سعادة لهم مما ي�سهم يف ح�سولهم على فر�ستهم يف الرتفيه 

والعي�س كغرهم من االأطفال االأ�سحاء. 
وقدمت �سعادة ناعمة ال�سرهان ع�سو املجل�س الوطني كلمة حتدثت فيها 
عن عام اخلر واأثره يف اإدخال ال�سعادة اإىل قلوب االأطفال املر�سى ب�سورة 
عامة واأطفال ال�سكري ب�سفة خا�سة، كما اأثنت �سعادتها على دور العاملني 
للمخيم  العام  امل�سرف  �سراي  مهرة  االأ�ستاذة  بقيادة  اجلبار  العمل  بهذا 

وفريق عمل املخيم وجهودهم يف العناية بهذا العدد من االأطفال.
العام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال�سميلي  را���س��د  اأح��م��د  الدكتور  ل�سعادة  كلمة  تلتها 
لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير االأعمال بغرفة راأ�س اخليمة، ب�سفتهم 
التي قدمتها غرفة  املبادرة  املا�سي للمخيم، حتدث فيها عن هذه  الراعي 
راأ�س اخليمة يف دعم خميم الب�سمة العا�سر الأطفال ال�سكري، وذلك تنفيذاً 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل ورعاه باأن يكون العام 2017 عاماً للخر، ومن منطلق حتقيق 
امل�سئولية املجتمعية. مو�سحاً  ملفهوم  ال�سراكة املجتمعية الهادفة وتعزيزاً 
اأن غرفة راأ�س اخليمة جزء ال يتجزاأ من املجتمع، ولقد داأبت الغرفة على 
اخلر  على  ال��ع��ام  ه��ذا  تركيزها  م��ع  اأن��واع��ه��ا،  بكافة  املجتمعية  امل�ساهمة 
بح�سب التوجيهات ال�سامية للقيادة الر�سيدة، ومن باب امل�ساركة املوؤ�س�سية 
كما  ال��ع��ام،  ال�سالح  م��ن  فيه  م��ا  لكل  دعما  الغرفة  تنتهجها  التي  املتينة 
وتقدم بال�سكر والتقدير اإىل اإدارة املخيم على املجهود الرائع يف ا�ستمرارية 
تنظيمها لهذا احلدث حتى اأ�سبح يف دورته العا�سرة كما حث �سعادته جميع 
امل�سوؤولية املجتمعية واإر�ساء قيم اخلر يف  اأ�س�س  فئات املجتمع على تبني 

املجتمع.
من جانبها اأو�سحت االأ�ستاذة مهرة حممد بن �سراي امل�سرف العام ملخيم 
الب�سمة الأطفال ال�سكري اأن هذه الدورة من املخيم تاأتي يف حتقيقاً للروؤية 
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ال�سمو �ساحب  ال�سامية ل�ساحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وا�ستجابة لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حفظه 
اهلل يف تبني مبادرات اخلر يف املجتمع. �سكرت االأ�ستاذة مهرة كل من �ساهم 
يف هذا العمل م�سرة اإىل التزايد امللحوظ يف معدل االإ�سابة بالنوع االأول 
من مر�س ال�سكري حيث بلغ اإجمايل االأطفال دون عمر ال� 15 امل�سابني 
بال�سكري على م�ستوى العامل 542000 طفل )اأكرث من ن�سف مليون( 
ح�سب تقديرات االحتاد الدويل لل�سكري لعام 2015، بن�سبة تزايد �سنوية 
ت�سل اإىل %3 من اأطفال العامل. مما يدفعنا اإىل تبني مزيد من املبادرات 

للت�سدي لهذا املر�س وم�ساعفاته لدى هذه الفئة العمرية.
�ساكر  حممود  االأ�ستاذ  تاأليف  من  اخل��ر  اأوب��ري��ت  احلفل  برنامج  ت�سمن 
ووهيبة اليافعي واإ�سراف االأ�ستاذة �سامية اأبواملجد واأداء طلبة املدار�س من 
مدر�سة الروؤية للتعليم الثانوي ومدر�سة الريادة ومدر�سة مهرة بنت اأحمد 

ومدر�سة عثمان بن اأبي العا�س براأ�س اخليمة.
وراعي  املخيم  عمل  وفريق  الداعمة  اجلهات  تكرمي  مت  الفعالية  ختام  يف 

احلفل.

رئي�س الطواريء يتفقد �سوارع راأ�س اخليمة جراء االأمطار
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت��ف��ق��د ال����ل����واء ع���ل���ي ع����ب����داهلل بن 
اإدارة  فريق  رئي�س  النعيمي  علوان 
الكوارث  و  االأزم������ات  و  ال���ط���وارئ 
املحلي براأ�س اخليمة �سباح اليوم، 
مل��خ��ت��ل��ف مناطق  ال��ع��ام��ة  احل���ال���ة 
وكذلك  و���س��وارع��ه��ا  اخليمة  راأ����س 
جي�س،  جبل  اإىل  امل����وؤدي  ال��ط��ري��ق 
للوقوف على االأ�سرار التي حلقت 
االأمطار، كما تفقد  بها من ج��راء 
نتيجة  الفحلني  و  احليل  منطقة 
املناطق  ت��ل��ك  االأودي������ة يف  ج��ري��ان 
باملنازل  ال��ت��ي حل��ق��ت  االأ����س���رار  و 
ب�����س��ب��ب دخ�����ول امل���ي���اه اإل���ي���ه���ا، كما 
ا�ستمع �سعادته للجهود التي بذلتها 

النعيمي بجهود كافة اأع�ساء فريق 
اإدارة الطوارئ و االأزمات و الكوارث 
براأ�س اخليمة على ما قدموه من 
و�سهر  العمل،  يف  واإخ������س  جهد 
اأف�����راد املجتمع  ع��ل��ى راح����ت ك��اف��ة 
داخ��ل االإم����ارة، وك��ذل��ك للزائرين 
القادمني م��ن خ��ارج االإم����ارة، مما 
ل�إمارة،  امل�سرفة  ال�سورة  يعك�س 
التقدير  و  ال�سكر  ك��ل  وج��ه��ه  كما 
كافة اأفراد اجلمهور على تعاونهم 
وجتاوبهم الكبر عرب ما مت ن�سره 
يف املن�سات االإع�مية وعرب مواقع 
الر�سمية،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
التنبيهات  و  ال��ط��ق�����س  ح��ال��ة  ع��ن 
االإع����م���ي���ة ح����ول �����س����رورة اأخ���ذ 
بتاأين  القيادة  و  و احل��ذر  احليطة 

وكذلك تقدمي كافة الدعم ال�زم 
ل��ه��م ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة الإجن���از 
ع��م��ل��ه��م ب��ال�����س��رع��ة امل��م��ك��ن��ة، كما 
انت�سار  تكثيف  على  �سعادته  اأك���د 
خمتلف  يف  امل����روري����ة  ال�����دوري�����ات 
ال�سوارع خا�سة التي ت�سهد جتمع 
ملياه االأمطار و جريان االأودية بها، 
احليطة  الأخ���ذ  ال�سائقني  لتنبيه 
و احل��ذر اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة، ولتقدمي 
حالة  يف  لهم  وامل�ساعدة  العون  يد 

تعر�سهم الأي م�سكلة اأو خطر.  
اإدارة  ف����ري����ق  رئ���ي�������س  اأك�������د  وق������د 
الكوارث  و  االأزم������ات  و  ال���ط���وارئ 
براأ�س اخليمة باأن غرفة العمليات 
تعمل على مدار ال)24( �ساعة و 
ال��ب���غ��ات من  اأن����واع  تتلقى ك��اف��ة 

كافة اجلهات و الدوائر يف االإمارة 
الكوارث  و  االأزم��ات  وكذلك فريق 
و الطوارئ املحلي خ�ل اليومني 
املا�سيني من تنظيم حركة ال�سر 
اخلارجية  و  الداخلية  ال�سوارع  يف 
ل�����إم����ارة، و ج��ه��ود االإن���ق���اذ التي 
امل�ساعدة  اأن���واع  كافة  واأي�ساً  متت 
التي قدمت لكافة اأفراد املجتمع، و 
ال�سوارع  من  االأمطار  مياه  �سحب 
و امل��ن��ازل.  وق��د وجهه اللواء علي 
�سرورة  اإىل  ع���ل���وان  ب���ن  ع���ب���داهلل 
ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود و ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
العامة  االأ�سغال و اخلدمات  دائرة 
و ���س��رع��ة ت���زوي���ده���م ب���ال���ط���رق و 
ال�����س��وارع امل��ت�����س��ررة، ل���إ���س��راع يف 
لها،  ال�����زم����ة  ال�����س��ي��ان��ة  اإجن������از 

تلقت  حيث  اجلمهور،  اأف��راد  كافة 
املا�سيني  اليومني  خ���ل  الغرفة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ب���غ��ات م���ن قبل 
مع  التعامل  ومت  اجلمهور،  اأف���راد 
ج��م��ي��ع ال���ب����غ���ات ب��ك��ل ج���دي���ة و 
و  االأزم���ات  فريق  قبل  �سرعة، من 
ال���ط���وارئ و ال���ك���وارث، م�����س��راً يف 
اجلهات  جميع  ب���اأن  نف�سه  ال��وق��ت 
براأ�س  ال��ع���ق��ة  ذات  امل��وؤ���س�����س��ات  و 
اإمكانياتها  اخليمة، �سخرت جميع 
الدعم  وت��ق��دمي  املجتمع،  خلدمة 
ال�������زم ل���ه���م، وح�����س��ر االأ�����س����رار 
املادية التي وقعت نتيجة االأمطار 
و جريان االأودي���ة، وهلل احلمد مل 
كما  االأرواح.   يف  خ�سائر  اأي��ة  تقع 
علوان  بن  علي  اللواء  �سعادة  اأ�ساد 

اجل��م��ه��ور م���ع ت��ل��ك ال��ت��ن��وي��ه��ات و 
االأخبار، واأ�سهم يف احلد من وقوع 
احل����وادث و االأ����س���رار، ك��م��ا اأظهر 

عند  التجمهر  وع��دم  املطر،  اأث��ن��اء 
جم���رى االأودي������ة و ال�����س��دود، مما 
ك����ان ل���ه ع��ظ��ي��م االأث�����ر يف جت���اوب 

مدى وعي املجتمع و تعاونهم مع 
املعنية  املوؤ�س�سات  و  االأجهزة  كافة 

باالإمارة. 

غرفة راأ�س اخليمة ترعى خميم الب�سمة العا�سر الأطفال ال�سكري 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  لتوجيهات �ساحب  امثاال 
الدولة، حفظه اهلل ورعاه نحو عام اخلر قدمت غرفة راأ�س اخليمة دعماً 
ال�سراكة  حتقيق  منطلق  م��ن   ، ال�سكري  الأط��ف��ال  العا�سر  الب�سمة  ملخيم 

املجتمعية الهادفة وتعزيزاً ملفهوم امل�سئولية املجتمعية.
وقال الدكتور اأحمد ال�سميلي م�ساعد املدير العام لقطاع اخلدمات التجارية 
وتطوير االأعمال : تعد غرفة راأ�س اخليمة جزء ال يتجزاأ من املجتمع، ولقد 
داأبت الغرفة على امل�ساهمة املجتمعية بكافة اأنواعها، مع تركيزها هذا العام 
على اخلر بح�سب التوجيهات ال�سامية للقيادة الر�سيدة، ومن باب امل�ساركة 
املوؤ�س�سية املتينة التي تنتهجها الغرفة دعما لكل ما فيه من ال�سالح العام، 
كما وتقدم بال�سكر والتقدير اإىل منطقة راأ�س اخليمة الطبية على املجهود 
الرائع يف ا�ستمرارية تنظيمها ملخيم الب�سمة حتى اأ�سبح يف دورته العا�سرة 
ويهدف خميم الب�سمة اإىل تدريب االأطفال امل�سابني بال�سكري عمليا على 
كيفية التعامل مع حالتهم ال�سحية اخلا�سة، وكيفية التعاي�س مع املر�س 
والتغذية  والرتفيه  وال��ع���ج  ال��راح��ة  �سبل  كافة  وتوفر  �سحية،  ب�سورة 
املخت�س  الفريق  دقيقة من  ومراقبة  باإ�سراف  البدين  والن�ساط  ال�سحية 
امل�سابني يف مر�سهم وح�سولهم على  ي�سهم يف حتكم  املجال، مما  يف هذا 

فر�ستهم يف الرتفيه والعي�س كغرهم من االأطفال االأ�سحاء

اقت�سادية راأ�س اخليمة تطلق مبادرة تعرف على عملي
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأط����ل����ق ف���ري���ق امل���ع���رف���ة يف دائ�����رة 
التنمية االقت�سادية براأ�س اخليمة 
اجلل�سة االأوىل من مبادرته تعّرف 
اإط�قها  ي��اأت��ي  ال��ت��ي   ، عملي  على 
�سهر  احل�������ايل  م�����ار������س  ����س���ه���ر  يف 
املعرفة  م�����س��ارك��ة  ب��ه��دف  ال���ق���راءة 
ب��ني امل��وظ��ف��ني، وت���ب���ادل اخل���ربات 

والق�س�س الوظيفية فيما بينهم.
و�سرحت اأمل اإ�سم�اعيل – اأخ�سائي 
م��ع��رف��ة ورئ��ي�����س ف��ري��ق امل��ع��رف��ة يف 
ال���دائ���رة – ب���اأن ه���ذه امل���ب���ادرة من 
املبادرات امل�ستمرة التي مت اط�قها 

ق�سم  يعتزم  حيث  القراءة  �سهر  يف 
كونها  متابعتها  الب�سرية  امل����وارد 
م����وؤ�����س����رات اخلطة  ���س��م��ن  ت����اأت����ي 
املعارف  ب���ت���ب���ادل  ل���ه  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
واخل�������������ربات وم���������س����ارك����ت����ه����ا بني 
التعريف  يف  ي�سهم  مما  املوظفني، 
واإجنازاتهم،  الوظيفية  ب��اأدواره��م 
واأه��م ما اكت�سبوه من خ��ربات وما 
اأن  ت�ستحق  م��ن جت����ارب  ب��ه  م����روا 

ت�سمع وت�سارك مع االآخرين. 
واأ���س��اف��ت اأم����ل اإ���س��م��اع��ي��ل: ميكن 
اأن ي�ستعر�س جتربته  الأي موظف 
يف ه��ذه امل��ب��ادرة وال��ت��ي تتكرر مرة 
يراها  ال��ت��ي  وبالطريقة  �سهر  ك��ل 

نخطط  اأننا  كما  منا�سبة،  املوظف 
م�ستقبً� ال�ست�سافة موظفني من 
جهات اأخرى ال�ستعرا�س جتاربهم 
واإتاحتها  املعرفة  وم�ساركة  اأي�سا 
للجميع وهذا هو هدفنا االأ�سمى .

ي��ع��ق��وب الزعابي  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
االإدارية  اخلدمات  ق�سم  – رئي�س 
اجلل�سة  يف  ا�ست�سيف  وال���ذي   –
 : ت��ع��رف ع��ل��ى ع��م��ل��ي  االأوىل م���ن 
مع  جتربتي  مب�ساركة  ج��دا  �سعيد 
زم���ئ��ي املوظفني ، ف��اأن��ا اأع��م��ل يف 
واأ�سعر  �سنوات،  �ست  منذ  ال��دائ��رة 
اأن من واجبي تعريف زم�ئي مبا 
الفرتة، وهذا  اكت�سبته خ�ل هذه 

بالر�سا  وي�����س��ع��رين  ي�سجعني  م��ا 
ع��ن اأدائ����ي .  م��ن اجل��دي��ر بالذكر 
اأن اأ�سبوع املعرفة الذي نفذه فريق 
املعرفة �سمل حزمة من الفعاليات 
املفتوح  الكتاب  مبعر�س  ا�ستهلتها 
ث��م عقد جل�سة  ال��دائ��رة،  يف مبنى 
�سيدات  ال����س���رتاح���ة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
واإط�ق  ال�سعادة،  ي��وم  يف  للقراءة 
ا���س��رتاح��ة ���س��ب��اب ل��ل��ق��راءة، ون�سر 
ل��ل��ج��م��ي��ع يف مركز  ال���ك���ت���اب  ���س��ل��ة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  املتعاملني،  �سعادة 
كعو�س  �سامح  االأ���س��ت��اذ  ا�ست�سافة 
ور�سة  لتقدمي  القادم  االثنني  يوم 

عن اأ�سا�سيات القراءة االإبداعية .

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال���ه����ل االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
ب��ق��ط��اع ال�سوؤون  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  ع��رب ق�����س��م 
زايد  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون  بالهيئة  املحلية 
االحتياجات  وذوي  االإن�سانية  للرعاية  العليا 
االإلكرتونية  اأب���وظ���ب���ي  وح���ك���وم���ة  اخل���ا����س���ة 
الدورة التدريبية رقم 23 يف جمال احلا�سب 

االآيل واالإنرتنت بنظام الناطق للمكفوفني.
�سارك يف ال��دورة التي اقيمت باملقر الرئي�سي 
من  متدرباً   15 اأبوظبي  يف  االأح��م��ر  لله�ل 
اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م���ن  اجل��ن�����س��ني 
ف��ئ��ة امل��ك��ف��وف��ني. وق���ال ���س��ع��ادة را���س��د مبارك 
املن�سوري نائب االأمني العام لل�سوؤون املحلية 
التحاق  مبنا�سبة  كلمة  يف  االأح��م��ر  ب��ال��ه���ل 

ان�����ه و�سمن  امل���ت���درب���ني  دف���ع���ة ج����دي����دة م����ن 
توجيهات القيادة العليا لله�ل االأحمر تعمل 
ك��اف��ة ق��ط��اع��ات الهيئة وف��روع��ه��ا ال��ع�����س��رة يف 
العون  ي��د  ت��ق��دمي  ال��دول��ة على  اأن��ح��اء  جميع 
عرب  ال�سعيفة  املجتمع  ل�����س��رائ��ح  وامل�����س��ان��دة 
االأحمر  ب��ال��ه���ل  االإن�������س���اين  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  بالتعاون  وذلك 
اخلا�سة  وامل��وؤ���س�����س��ات  الر�سمية  الهيئات  م��ن 
تخدم  ال��ت��ي  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اإط����ار  ويف 
التي  املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  وا���س��ع��ة  ق��ط��اع��ات 
االإن�ساين  بعطائه  االأحمر  اله�ل  ي�ستهدفها 
ومن �سمنهم اأبناوؤنا وبناتنا الطلبة الدار�سون 

بطرق تعليمية خا�سة والذين نحن اليوم يف 
معيتهم .

وا�ساف اأن هذه املبادرة التدريبية واالإن�سانية 
توعية  لق�سم  الت�سغيلية  اخلطة  �سمن  تاأتي 
لفئة  ودع��م��اً  املحلية  ال�سوؤون  ب���اإدارة  املجتمع 
قدراتهم  وتنمية  علمياً  وتاأهيلهم  املكفوفني 
على ا�ستخدام احلا�سب االآيل الكت�ساب معارف 
على  وتعمل  ومعي�سياً  م��ادي��اً  تعينهم  مهنية 
من  حر�ساً  وذل��ك  العامة  احل��ي��اة  يف  دجمهم 
اله�ل االأحمر يف تقدمي يد امل�ساعدة ل�سرائح 
وتقدمي  والفقرة  ال�سعيفة  املحلي  املجتمع 

العون املادي واملعنوي لهم.

ا�ستخدام  اأ�س�س ومبادئ  اأن معرفة  وا�سار اىل 
علي  حتتم  ���س��رورة  اأ�سبحت  االآيل  احلا�سب 
جميع اأفراد املجتمع معرفة التعامل مع هذه 
التقنية وا�ستخدامها يف احلياة اليومية لذلك 
تعقد الهيئة هذه الدورة بالتعاون مع موؤ�س�سة 
اأبوظبي م�ستهدفًة  اإمارة  زايد واحلكومية يف 
دورة  اإن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  امل��ك��ف��وف��ني.  الطلبة 
الناطق  ب��ل��غ��ة  واالإن�����رتن�����ت  االآيل  احل���ا����س���ب 
اأيام يتابع فيها املتدربون  �ست�ستمر ملدة �سبعة 
مع املدربة فاطمة الرميثي باملخترب اخلري 
االإلكرتونية  اأبوظبي  حلكومة  التابع  املتنقل 
التعرف على اأجهزة الكمبيوتر امل�سممة على 
ت�سغيل  كيفية  على  وال��ت��ع��رف  ال��ن��اط��ق  ن��ظ��ام 
ه���ذه االأج���ه���زة وا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب�����س��ورة �سل�سة 

ومعرفة التعامل مع االإنرتنت.

اله�لل االأحم�ر ينظ�م دورة لفئ�ة املكفوفي�ن 

اجتماعية ال�سارقة تطلق 38 فر�سة تطوعية يف عام اخلري
•• ال�صارقة -وام:

اأطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية بال�سارقة 38 فر�سة 
اخلر  ع���ام  مبنا�سبة  ب���االإم���ارة  ف��روع��ه��ا  ب��ك��اف��ة  تطوعية 
املوطنني  التطوعية جميع  الفر�س  وت�ستهدف   .  2017
وامل��ق��ي��م��ني وط����ب امل���دار����س واجل��ام��ع��ات وال��راغ��ب��ني يف 
مل��ل��يء وقتهم  ال��درا���س��ة  اأو  االإج����ازة  ف��رتة  امل�ساركة خ���ل 
مبا هو مفيد وتعزيز قيم التكافل االجتماعي لدى اأبناء 
املقيمني  ال�����س��ن  ك��ب��ار  ال��ت��وا���س��ل م��ع  املجتمع م��ن خ����ل 
اأو حتى  املقيم يف منزله مبفرده  اأو  امل�سنني  رعاية  دار  يف 
امل��ت��واج��دي��ن يف اأن��دي��ة االأ���س��ال��ة ب��اأف��رع ال��دائ��رة ال��� 9 يف 

مدينة ال�سارقة واحلمرية وكلباء وخورفكان ودبا احل�سن 
من  امل�ستفيدين  اأو  وال��ب��ط��ائ��ح  ومليحة  وامل����دام  وال��ذي��د 
فر�س  بتنظيم  التطوع  مركز  و�سيقوم  ال��دائ��رة.  خدمات 
ت��ط��وع م��ك��ون��ة م��ن 3 جم��م��وع��ات ت��ط��وع��ي��ة داع���م نقدي 

وداعم عيني والتطوع للعمل بال�ساعات.
وقالت فايزة خباب مديرة مركز التطوع بالدائرة اإن عام 
لرد اجلميل  املواطنني  اخلر هو عام يجتمع فيه جميع 
للوطن الغايل ويعد فر�سة للتطوع واإبراز الدور املجتمعي 
يف الدولة.. مو�سحة اأن اخلر يف االإمارات �سعار واأ�سلوب 
للعمل  املركز  يقدمه  ال��ذي  االأ�سا�سي  ال��دور  اأن  كما  حياة 
التطوعي هو خدمة م�ستفيدي الدائرة والذي انطلق يف 

2016 ليكون من�سة ال�ستقطاب واحتواء الراغبني  عام 
يف امل�ساركات التطوعية.

وا�سارت اىل ان املركز يقدم فر�سا للتطوع ل��ستفادة من 
اأوقات الفراغ بهدف رفع م�ستوى الوعي العام باحتياجات 

املجتمع وت�سجيع امل�ساركة يف فر�س التطوع املتاحة.
ويتم اال�سرتاك يف الربامج من خ�ل التقدم بطلب عرب 
 https://sssd.shj.ae للدائرة  االإلكرتوين  املوقع 
اأحد فروعها  اأو  اأو بح�سور ال�سخ�س بنف�سه ملقر الدائرة 
باخلط  االت�����س��ال  اأو  ل��ل��ربام��ج  ل�ن�سمام  طلب  وتعبئة 
من  ر�سمي  التن�سيق  خ�ل  من  اأو   8007080 املجاين 

قبل املدار�س اأو اجلامعات مع الدائرة.
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اأخبـار الإمـارات
الغاء جمانية املواقف العامة يف فرتة الظهرية بال�سارقة ابتداء من اأول ابريل املقبل

•• ال�صارقة -وام:

البلدي  املجل�س  ق��رار  تنفيذ  يف  ال��ب��دء  ع��ن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأعلنت 
بجميع  الظهرة  ف��رتة  يف  العامة  امل��واق��ف  جمانية  باإلغاء  ال�سارقة  ملدينة 
�سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  من  للر�سوم  خا�سعة  تكون  بحيث  املدينة  مناطق 
والعط�ت  اجلمعة  ي��وم  ع��دا  ما  االأ�سبوع  اأي��ام  ط��وال  م�ساًء  العا�سرة  حتى 
ال�سويدي  �سامل  ق��ال  و   . املقبل  اإب��ري��ل  م��ن  االأول  ي��وم  م��ن  ب���دءاً  الر�سمية 
م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة العم�ء ببلدية مدينة ال�سارقة اأنه وفقاً 
ملا تقت�سيه امل�سلحة العامة وا�ستجابة لرغبة قطاع كبر من املتعاملني يف 
تنظيم املواقف العامة خ�ل فرتة الظهرة ، وزيادة معدل دوران ا�ستخدام 
املوقف الواحد يف ال�سارقة �سيتم البدء يف تطبيق القرار يف االول من ابريل 

العامة  امل��واق��ف  لتنظيم  دائ��م��ة  ب�سفة  ت�سعى  البلدية  اأن  م��وؤك��داً   .. املقبل 
املتوفرة وتكد�س  املواقف  قلة  للتعامل مع م�سكلة  وو�سع احللول اجلذرية 
املركبات فيها وانت�سار بع�س الظواهر ال�سلبية مثل الوقوف لفرتات طويلة 
املواقف ويوؤثر على  الع�سوائي مما ي�سعب عملية احل�سول على  والوقوف 
املظهر احل�ساري واجلمايل للمدينة باالإ�سافة لتنامي الطلب على خدمات 
اأف�سل للجمهور. من  البلدية يف تقدمي خدمات  النظامية ورغبة  املواقف 
توفر  البلدية  اإن  العامة  املواقف  اإدارة  الزرعوين مدير  قال عاطف  جانبه 
للمتعاملني حلوال بديلة لعملية �سداد ر�سوم املواقف وذلك عن طريق اإر�سال 
ال�سنوية  اال�سرتاكات  وخدمات   5566 الرقم  على  ق�سرة  ن�سية  ر�سالة 
يف  ل��ل��ر���س��وم  اخل��ا���س��ع��ة  امل��ن��اط��ق  جلميع  �سنوية  وال��رب��ع  �سنوية  وال��ن�����س��ف 

املدينة و ملناطق حمددة بناء على رغبة املتعامل.

�سوؤون ال�سواحي تبحث اإن�ساء جمال�س ل�سواحي يف املنطقة الو�سطى
•• ال�صارقة-وام: 

ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة  مدير  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  اأك��د 
والقرى اأهمية العمل على حتقيق روؤى وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة 
يف تعزيز الت�حم املجتمعي من خ�ل اأدوار الدائرة وجهودها يف القيام 
بدور اجتماعي بتعزيز الت�قي االأ�سري بني املواطنني يف خمتلف االأحياء 
االأن�سطة  تنظيم  خ���ل  م��ن  يتم  وال��ت��ي  ال�سواحي  جمال�س  طريق  ع��ن 
ماجد  ال�سيخ  واأ���س��ار  ال��ع��ام.  م��دار  على  املنا�سبات  وخمتلف  والفعاليات 
اإمارة  املجال�س يف  اإن�ساء  الدائرة ال�ستكمال  اإىل موا�سلة جهود  القا�سمي 
ال�سارقة والتو�سع يف بناء املجال�س يف كافة املدن ومناطق االإمارة ال�سيما 
خ�ل املرحلة املقبلة التي �ست�سهد اإقامة جمال�س يف املنطقة الو�سطى. جاء 

ذلك خ�ل لقائه مع ممثلي املجال�س البلدية يف املنطقة الو�سطى بح�سور 
كل من �سامل مع�سد بن هويدن الكتبي رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة املدام 
وخليفة �سيف الطنيجي نائب رئي�س املجل�س البلدي ملدينة الذيد وخليفة 
عبداهلل بن نومه ع�سو املجل�س البلدي ملدينة الذيد وعبداهلل �سلطان بن 
�سلومه ع�سو املجل�س البلدي ملنطقة البطائح وعبداهلل �سليمان الكابوري 
مدير اإدارة �سوؤون املجال�س وعدد من موظفي الدائرة . واأكد ال�سيخ ماجد 
بن �سلطان القا�سمي خ�ل اللقاء حر�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
وتو�سياتهم  اآرائ��ه��م  اإىل  ل��ستماع  البلدية  املجال�س  مع  التن�سيق  على 
اإىل  م�سراً   .. ال�سواحي  جمال�س  الإن�ساء  املنا�سبة  املواقع  حتديد  ب�ساأن 
اأن الدائرة تهدف من خ�ل هذه املجال�س اإىل القيام بدور هام يف تعزيز 
وتوفر  املجتمع  اأف��راد  بني  والت�حم  التوا�سل  وحتقيق  املجتمع  تكاتف 

االأمن واال�ستقرار واحلياة الكرمية لكافة مواطنيها واأبنائها.

حاكم ال�سارقة يزور عددا من املعار�س التاريخية والفنية يف معهد العامل العربي بباري�س

بدعم الإمارات واإهداء من رئي�س الدولة 

و�سع حجر االأ�سا�س مل�سروع املدينة التدريبية للقوات امل�سلحة االأردنية

•• ال�صارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
ال��ع��رب��ي يف  ال��ع��امل  اأم�����س االول معهد  ال�����س��ارق��ة  االأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س 

العا�سمة الفرن�سية باري�س.
معهد  رئي�س  الن��غ  ج��اك  ال�سيد  و�سوله  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك��ان   
وعدد  للمعهد،  العام  املدير  الزهراين  معجب  والدكتور  العربي،  العامل 
ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واط��ل��ع  ف��ي��ه.   والعاملني  امل�سوؤولني  م��ن 
نادرة  امل��غ��رب، خمطوطات  الكتابة يف  روائ��ع  زي��ارت��ه على معر�س  خ���ل 
التاريخ  م��ن  قرنا   14 اإرث  املخطوطات  ه��ذه  ومتثل  م��رة  الأول  تعر�س 

للمغرب  الوطنية  واملكتبة  للمغرب  امللكية  املكتبة  تنظيمه  على  واأ�سرفت 
ومكتبة القرويني ومتحف البطحاء ..وي�ستمر هذا املعر�س اىل ال�ساد�س 
اأبريل املقبل ..وتنوعت معرو�ساته ل�سمل ن�سخا قدمية من التوراة  من 
التا�سع  القرنني  ب��ني  اإىل  تاريخها  تعود يف  ال��ك��رمي  وال��ق��راآن  واالإجن��ي��ل 
الدورة  انعقاد  مع  بالتزامن  املعر�س  هذا  ويقام  للمي�د.  ع�سر  والثاين 
ال�سابعة والث�ثني ملعر�س باري�س للكتاب كون اململكة املغربية هي �سيف 
ال�سارقة  ال�سمو حاكم  �ساحب  واطلع  املعر�س.   ال��دورة من  ه��ذه  �سرف 
تعود  للتوراة  لفائف  بينها  ن��ادرة من  35 خمطوطة  على جمموعة من 
اإىل القرن التا�سع خّطت باللغة العربية بطول ع�سرين مرتاً، وهي من 
حمفوظات ومقتنيات املتحف الوطني يف الرباط، وتعر�س للمرة االأوىل 

خارج املغرب.  من جانب اآخر تفقد �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة معر�س 
العامل  يقام كذلك يف معهد  ال��ذي  املعا�سر  العربي  الفن  مائة عمل من 
ملحة  يقدم  معر�س  وهو  القادم  يوليو  من  الثاين  حتى  وي�ستمر  العربي 
عن تاريخ الفن الت�سكيلي يف العامل العربي من تنظيم موؤ�س�سة بارجيل 
ل�ساحبها ال�سيخ �سلطان بن �سعود بن خالد القا�سمي الذي بداأ يف ت�سكيل 
اأن  على  وحر�س   2010 العام  منذ  الفنية  االأعمال  من  املجموعة  هذه 
واملعا�سر.   احل��دي��ث  العربي  ال��ف��ن  يف  اأهمية  االأ���س��م��اء  اأك���رث  فيها  ت��ك��ون 
وتدير اأمور هذه املجموعة الثمينة موؤ�س�سة بارجيل التي تتخذ من اإمارة 
ال�سارقة مقراً لها، وهي حت�سر للمرة االأوىل يف معهد العامل العربي يف 

فرن�سا.

 وت�سم القاعة االأوىل من املعر�س عدداً من اأعمال كبار الفنانني الذين 
ت�سهد اأعمالهم املعرو�سة على حيوية التجريب الفني منذ بداية القرن 
الع�سرين �سواء كان يف ر�سم البورتريه اأو يف التجريد.  كما يك�سف التفاعل 
الذي  الوقت  ال�سكلية وال�سردية يف  االأ�سداء  املعرو�سة عن  االأعمال  بني 

يعك�س فيه اخل�سو�سية الثقافية والتناق�سات وتنوع املمار�سات.
 ، اأعمااًل فنية تبدو من خ�ل طريقة عر�سها  الثانية جند  القاعة   ويف 

وكاأنها مو�سوعات للدرا�سة والف�سول املعريف.
املجموعة  ل�ساحب  ال�سخ�سية  العوامل  عن  فتك�سف  الثالثة  القاعة  اأم��ا   
ال�سيخ �سلطان بن �سعود القا�سمي موؤ�س�س بارجيل للفنون من خ�ل عر�س 

جمموعة من الوثائق وال�سور الفوتوغرافية واملذكرات والر�سائل.

•• عمان-وام:

بدعم من دولة االإمارات العربية املتحدة واإهداء من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اإىل اأخيه ج�لة امللك عبداهلل الثاين 
ابن احل�سني ملك اململكة االأردنية الها�سمية و�سعب اململكة اأعلن يف احتفال ام�س 
القوات  يف  التدريب  مدار�س  التدريبية  املدينة  مل�سروع  االأ�سا�س  حجر  و�سع  عن 
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بناية �سكنية بواقع 1032 �سقة �سكنية ل�سباط واأفراد القوات امل�سلحة االأردنية 
يف موقع اآخر يف الزرقاء. ح�سر االإحتفال الفريق الركن حممود فريحات رئي�س 
هيئة االأركان امل�سرتكة باالأردن و�سعادة ب�ل ربيع البدور �سفر الدولة يف االأردن 
اأحمد جا�سم ال�سويدي امللحق الع�سكري بعمان وعدد من  و�سعادة العميد الركن 
الذي   - امل�سروع  يهدف  واالأردن.  االإم���ارات  بدولة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  كبار 
عالية  فنية  وتنفيذه مبوا�سفات  بتمويله  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  تكفلت 
اإن�ساء مع�سكر م�سرتك ملدار�س التدريب يف القوات  اإىل  وباأعلى درجات اجلودة - 

�ساملة  تدريبية  مدينة  �سكل  على  واح��د  موقع  يف  وجتميعها  االأردن��ي��ة  امل�سلحة 
ومتميزة على امل�ستوى االإقليمي.

و �سيتم اإن�ساء هذه املدينة على قطعة اأر�س م�ساحتها 1170 دومنا وت�سم �سبع 
دولة  يف  الع�سكرية  االأ���س��غ��ال  ق��ي��ادة  قبل  م��ن  ت�سميمها  ج��رى  تدريبية  م��درا���س 
االإمارات وفق اأحدث االأ�س�س واملعاير الهند�سية التي ت�سمن توفر م�ستوى عال 
من اخلدمات االإدارية والفنية واالأمنية والرتفيهية امل�سرتكة جلميع املدار�س اإىل 
�سفية  قاعات  من  حتتويه  ملا  حده  على  مدر�سة  لكل  التدريبية  اخلدمات  جانب 

وطرق  واإت�ساالت  ومياه  كهرباء  من  متكاملة  حتتية  وبنى  وميادين  وخمتربات 
و�ساحات واأ�سوار وبوابات. و قدم رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة وكبار �سباط القوات 
امل�سلحة االأردنية خ�ل االإحتفال ال�سكر والتقدير لدولة االمارات العربية املتحدة 
قيادة وحكومة و�سعبا على هذه املنحة الكرمية والنابعة عن االأخوة ال�سادقة التي 
تدل على عمق الع�قة التاريخية التي تربط البلدين ال�سقيقني وتعزز قيم االأمة 
امل�سرتكة وتر�سم معامل اخلر الأبنائها .. موؤكدين اأنه اأينما حلت دولة االمارات 

العربية املتحدة يحل معها اخلر وال�س�م.

مت جمعها من خالل حملة قلوب دافئة التي اأطلقت يف يناير املا�ضي 

 القلب الكبري تتربع ب�245 األف دوالر اأمريكي مل�ساعدة ودعم النازحن من املو�سل

لتوفر  املبلغ  بهذا  الكبر  القلب 
الطارئة  االإي����������واء  م�������س���ت���ل���زم���ات 
ل���ل���ع���ائ����ت ال����ت����ي اأ����س���ب���ح���ت ب� 
الذين يعي�سون يف  ماأوى والأولئك 
املباين املهجورة اأو املن�ساآت التي ال 
املنازل  اأو  االإن�ساء  قيد  حتت  ت��زال 
امل����دم����رة، و���س��ي�����س��ت��ف��ي��د م���ن هذه 
عائلة   2000 االإن�سانية  امل��ب��ادرة 
 11،400 عراقية نازحة )حوايل 

ن�سمة(.
تنفيذاً  دافئة  قلوب  حملة  وج��اءت 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  لتوجيهات 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
القا�سمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
الكبر،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة 
امل����ن����ا�����س����رة ال�������ب�������ارزة ل�����أط����ف����ال 
ال�سامية  املفو�سية  يف  ال���ج��ئ��ني 
ال�جئني،  ل�سوؤون  املتحدة  ل�أمم 

مل�ساهمات املوؤ�س�سات واأفراد املجتمع 
يف حملة قلوب دافئة ، التي اأطلقتها 
املا�سي،  ي��ن��اي��ر  �سهر  يف  امل��وؤ���س�����س��ة 
ال�ستاء،  م�سلتزمات  توفر  بهدف 
الطارئة،  االإغ���اث���ي���ة  وامل�����س��اع��دات 
وخدمات االإيواء ال�سريع، للنازحني 
العراقيني، حيث اأ�سبح االآالف من 
ال���رج���ال وال��ن�����س��اء واالأط���ف���ال ب� 
العنف  م���ن  ف����روا  اأن  ب��ع��د  م�����اأوى 
وال�سراع الدائر يف مدينة املو�سل 

منذ اأكرث من �ستة اأ�سهر.
ل�أمم  ال�سامية  املفو�سية  وكانت 
امل���ت���ح���دة ل�������س���وؤون ال����ج���ئ���ني قد 
���س��اب��ق م���ن العام  اأ����س���ارت يف وق���ت 

•• ال�صارقة-الفجر:

الكبر،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة  ق��دم��ت 
املعنية  العاملية  االإن�سانية  املوؤ�س�سة 
واملحتاجني  ال���ج��ئ��ني  مب�ساعدة 
حول العامل، والتي تتخذ من اإمارة 
ال�����س��ارق��ة م��ق��راً ل��ه��ا، ت��ربع��اً مالياً 
اأمركي،  دوالر  األ��ف   245 بقيمة 
ما يعادل 900 األف درهم اإماراتي، 
العراقية  ال����ع����ائ�����ت  مل�������س���اع���دة 
ال��ن��ازح��ة م��ن م��دي��ن��ة امل��و���س��ل من 
ل�أمم  ال�سامية  املفو�سية  خ���ل 

املتحدة ل�سوؤون ال�جئني.
وي��اأت��ي ت��ق��دمي ه��ذا ال��ت��ربع نتيجة 

النازحني  اأع����داد  اأن  اإىل  اجل����اري، 
العمليات  ب�����س��ب��ب  امل����دي����ن����ة  م����ن 
اإىل  ي�سل  قد  املتوا�سلة  الع�سكرية 
األف  وث�ثمائة  مليون  م��ن  اأك���رث 
املزيد  ت��ق��دمي  ي�ستدعي  م��ا  ن����ازح، 
من امل�ساعدات االإغاثية والتربعات 
امل����ال����ي����ة ل����ت����اأم����ني االح����ت����ي����اج����ات 
ل��ل��ن��ازح��ني، ال �سيما يف  االأ���س��ا���س��ي��ة 

ظل ف�سل ال�ستاء القار�س.
ال���دائ���م���ة  م�����س��اع��ي��ه��ا  اإط��������ار  ويف 
كافة  يف  املحتاجني  ودع��م  مل�ساعدة 
اأن����ح����اء ال����ع����امل، وب���ال���ت���ع���اون مع 
املتحدة  ل�أمم  ال�سامية  املفو�سية 
ل�سوؤون ال�جئني، تربعت موؤ�س�سة 

مكان للجوء اإليه .
واأكدت مدير موؤ�س�سة القلب الكبر 
املوؤ�س�سة  قدمته  ال���ذي  ال��ت��ربع  اأن 
م���ن خ�����ل ح��م��ل��ة ق���ل���وب داف���ئ���ة ، 
امل��اأوى وخدمات  �سي�سهم يف توفر 
النازحة  للعائ�ت  ال�سريع  االإي��واء 
باملاأوى  وتزويدهم  حمايتهم  بغية 
ي�سمن  ال�����ذي  امل����ئ���م  وال�����س��ك��ن 
بكرامة،  ال��ع��ي�����س  م���ن  ق�����دراً  ل��ه��م 
العائ�ت  بني  الف�سل  �سيتم  حيث 
امل����ت����ع����ددة ال����ت����ي ت���ع���ي�������س م����ع����اً يف 
م�ساحات �سيقة، اإىل جانب توفر 
لوقايتهم  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل�ستلزمات 
اأو  امل�ب�س  ���س��واء  ال�ستاء  ب��رد  م��ن 

امل�ستلزمات املدر�سية.
اأن  اإىل  االإح�������������س������اءات  وت�������س���ر 
ال���ع���راق ���س��َج��ل��ت ث��ال��ث اأك����رب عدد 
العامل،  داخ��ل��ي��اً يف  ال��ن��ازح��ني  م��ن 
 3.4 ال��ن��ازح��ني ف��ي��ه  ب��ل��غ ع���دد  اإذ 
م���ل���ي���ون ����س���خ�������س، ن�����س��ف��ه��م من 
االأ�سخا�س  ن�سبة  وبلغت  الن�ساء، 

مل�ساعدة النازحني يف مدينة املو�سل 
التي ت�سهد نزاعات م�سلحة اأجربت 
من  اخل���روج  على  هناك  العائ�ت 
منازلهم والنزوح اإىل مناطق اآمنة 
م�ستلزمات  اأو  م�����اأوى  دون  ل��ك��ن 
هناك.  القار�س  ال�ستاء  برد  تقيهم 
م����رمي احل����م����ادي، مدير  وق���ال���ت 
ت�سكل  ال��ك��ب��ر:  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة 
وم�ستلزمات  امل���اأوى  اإي��ج��اد  م�ساألة 
ال���ذي���ن  ال���ن���ا����س  الآالف  ال�������س���ت���اء 
ديارهم،  م��ن  ال��ف��رار  اأج���ربوا على 
يتم  ال��ت��ي  التحديات  اأك���رث  اإح���دى 
ت�سهد  حيث  العراق،  يف  مواجهتها 
اإن�سانية،  ك���ارث���ة  امل��و���س��ل  م��دي��ن��ة 
اأج��ربت االآالف من العائ�ت مبن 
فيهم الن�ساء واالأطفال وكبار ال�سن 
على اخل���روج م��ن دي��اره��م واملبيت 
منهم  ال��ك��ث��ري��ن  الأن  ال���ع���راء  يف 
الو�سول  حتى  با�ستطاعتهم  لي�س 
اإىل امل��خ��ي��م��ات وامل���دار����س ال��ت��ي مت 
اأي  اإع��داده��ا لهم، ومل يعد لديهم 

ال���ذي���ن ت��ق��ل اأع���م���اره���م ع���ن 18 
اإجمايل  %51 م��ن  ح���وايل  ع��ام��اً 
االأ�سهر  ويف  هناك،  النازحني  عدد 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة ن����زح اأك�����رث من 
منازلهم  من  �سخ�س  األ��ف   213
يف اأن���ح���اء م��ت��ف��رق��ة م���ن ال���ع���راق. 
وكانت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�����س��ارق��ة، 
اأطلقت  قد  القا�سمي،  حممد  بنت 
يف  ر�سمياً  الكبر  القلب  موؤ�س�سة 
يوم  م���ع  ت���زام���ن���اً   2015 ي��ون��ي��و 
ال�جئ العاملي بعد اإ�سدار �سموها 
قراراً بتحويل حملة القلب الكبر 
اإن�سانية عاملية بهدف  اإىل موؤ�س�سة 
العون  ت���ق���دمي  ج���ه���ود  م�����س��اع��ف��ة 
واملحتاجني  ل���ج��ئ��ني  وامل�����س��اع��دة 
يف خمتلف اأنحاء العامل، ما اأ�ساف 
االإمارات  دول��ة  ر�سيد  اإىل  الكثر 
احل���اف���ل ب���ال���ع���ط���اءات وامل����ب����ادرات 
�سمعتها  م����ن  وع������زز  االإن�������س���ان���ي���ة 

اإقليمياً وعاملياً. 

 �سرطة ال�سارقة تطلق حملة احذر.. 
تاأمن الأفراد اجلمهور وقائدي املركبات

•• ال�صارقة-وام: 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  اأط��ل��ق��ت 
ال�سارقة حملة توعوية مو�سعة حتت 
اإطار  ت��اأم��ن وذل��ك يف  اح���ذر..  �سعار 
التزامها بتنفيذ روؤية ور�سالة وزارة 
االأمن  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية 
واالأم���ان لتكون دول��ة االإم����ارات من 
اأف�سل دول العامل يف حتقيق االأمن 
الدكتور  العقيد  وق���ال  وال�����س���م��ة. 
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  ك��ل��ن��در  خليفة 
اإن احلملة تهدف  ال�ساملة  ال�سرطة 
املجتمع  اأف������راد  ج��م��ي��ع  ت��وع��ي��ة  اإىل 
مب��غ��ب��ة ت���رك امل��ق��ت��ن��ي��ات ال��ث��م��ي��ن��ة يف 
لل�سرقة  ي��ع��ر���س��ه��ا  مم���ا  امل���رك���ب���ات 
واأو�سح   . النفو�س  �سعاف  قبل  من 
يتم  ي��وم��ا   30 ت�ستمر  احل��م��ل��ة  اأن 
خ�لها بث الر�سائل التوعية املكثفة 
املختلفة وعرب  االإع���م  عرب و�سائل 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م���ن�������س���ات 
مطوية  األ���ف   800 ت��وزي��ع  بجانب 
ت�ستمل على ن�سائح ور�سائل توعوية 
العربية  ل���غ���ات  ب���ث����ث  م���ب���ا����س���رة 
واالإجنليزية واالأوردو من اأجل رفع 
�سرائح  خمتلف  بني  االأم��ن��ي  الوعي 
من  الوقاية  جانب  وتعزيز  املجتمع 
ال��ع��ق��ي��د كلندر  اجل���رمي���ة. واأ����س���اف 
املعطيات  خ�����ل حت��ل��ي��ل  وم����ن  اأن����ه 
وم�����س��ب��ب��ات ح����وادث ال�����س��رق��ات التي 
 2016 املا�سى  العام  خ�ل  حدثت 
االأهم  االإهمال هو اجلانب  اأن  تبني 
املقتنيات  ك��رتك  ال�����س��رق��ات  تلك  يف 
الثمينة يف املركبات اأمام اأعني املارة.
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•• دبي -وام:

�ساركت �سعادة الدكتورة عائ�سة بن ب�سر املديرة العامة ملكتب دبي الذكية 
- ممثلة ملبادرة دبي الذكية - يف اجتماع دويل �سم نخبة من قادة املدن 

وال�سعادة على هام�س القمة العاملية لل�سعادة.
نظم القمة جمموعة من منا�سري ال�سعادة من جميع اأنحاء العامل وهي 
اأول مبادرة من نوعها يف العامل جتمع معنيني من القطاعات احلكومية 
واملدنية وال�سركات والقطاع االأكادميي وقطاعات علم النف�س االإيجابي 

والذكاء االجتماعي والعاطفي والتنمية الب�سرية.
ت�سمنت الفعالية اجتماعا خا�سا حول املائدة امل�ستديرة جمع فقط روؤ�ساء 
اأيام  ث�ثة  م��دى  على  للجمهور  خم�س�سا  اختباريا  وم��وؤمت��را  البلدان 

وفعالية م�سرتكة مع االأمم املتحدة ل�حتفال باليوم العاملي لل�سعادة.
ال��ذك��ي��ة هي  اإن م��ب��ادرة دب��ي  ب��ن ب�سر  ال��دك��ت��ورة عائ�سة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
التي ت�سب تركيزها  العامل  الذكية االأوىل من نوعها يف  املدينة  مبادرة 

التي  الكبرة  امل��ب��ادرات  بخ�ف  والر�سا  ال�سعادة  م�ستويات  تعزيز  على 
العاملية  القمة  اأن  اإىل  م�سرة  اأولوياتها..  �سميم  يف  التكنولوجيا  ت�سع 
اأفكارهم ومنهجيتهم للقرن الواحد  لل�سعادة منحتهم الفر�سة مل�ساركة 
والع�سرين التي تهدف اإىل جعل العامل مكانا تتوفر فيه جميع �سروط 

العي�س الرغيد وينعم فيه النا�س بال�سعادة والر�سا.
لتبادل  للم�ساركني  من�سة  �سكلت  لل�سعادة  العاملية  القمة  اأن  واأ�سافت 
مدننا  يف  ال�سعادة  لتعزيز  خمتلفة  ط��رق  وا�ستعرا�س  والعرب  ال��درو���س 
لل�سعادة  العاملية  القمة  مثل  الفعاليات  اأن  معتربة   .. ال��ع��امل  وح���ول 
اأجل  من  با�ستمرار  اجلهود  وت�سافر  االأي���دي  تكاتف  ل�سمان  �سرورية 

توفر جتارب حياتية اأكرث كفاءة و�س��سة واآمانا وتاأثرا للجميع.
الطاولة  حول  االجتماع  �سمن   - الرئي�سية  كلمتها  خ�ل  وا�ستعر�ست 

امل�ستديرة - م�سرة العمل اجلاد يف مدينة دبي منذ العام 1971 حتى 
�ساحب  اأطلقها  التي  الذكية  دب��ي  مبادرة  عن  وحتدثت  احل��ايل.  يومنا 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وروؤيته املتمثلة باالرتقاء بدبي لتكون 

املدينة االأ�سعد على وجه االأر�س.
دبي  مدينة  تعتمدها  التي  العلمية  املنهجية  ال�سعادة  اأج��ن��دة  وناق�ست 
لتعزيز م�ستويات ال�سعادة وتنفيذ موؤ�سر ال�سعادة الذي يقي�س م�ستويات 
املنافذ اخلدمية حيث  املقدمة يف  والر�سا عن جودة اخلدمات  ال�سعادة 
مت - حتى تاريخه - توفر موؤ�سرات ال�ستبيان م�ستويات ال�سعادة يف اأكرث 
من األف منفذ للخدمات ح�سدت اأكرث من �ستة م�يني �سوت و�سجلت 

ن�سبة �سعادة بلغت 90 يف املائة خ�ل العام 2016.

م��دى ث�ثة  على  انعقد  وال���ذي  للجمهور  املخ�س�س  امل��وؤمت��ر  اإط���ار  ويف 
اأيام �ساركت الدكتورة عائ�سة بن ب�سر يف جل�سة بعنوان ال�سيا�سة العامة 
وال�سالح العام باال�سرتاك مع ماريانو روخا�س ممث� ف��سكو وجامعة 
تعزيز  م��رك��ز  مم��ث���  م��ارت��ي��ن��و  دي  و���س��ال��ف��ات��وري  مكي�سكو  يف  ي��وب��ي��ب 
ال�سحة يف جامعة ليدز بيكيت واإ�سحاق بريلتن�سكي عميد كلية الرتبية 
والتنمية الب�سرية يف جامعة ميامي ونيك مارك�س ب�سفته ع�سوا يف نيو 
كيف   - اجلل�سة  خ���ل   - ب�سر  اب��ن  وناق�ست  فاونداي�سن.  اإيكونوميك�س 
ت�سهم التدابر وال�سيا�سات احلكومية ال�سحيحة مثل مبادرة دبي الذكية 
واأجندة ال�سعادة يف التاأثر اإيجابا على املدينة مبا ي�سمن تعزيز م�ستويات 
ال�سعادة. واأكدت �سعادتها اأهمية اتباع نهج �سريع وتعاوين لتحويل املدينة 
ودعم اتخاذ القرارات من خ�ل �سبكة �سراكات غنية بني القطاعني العام 
واخلا�س.. م�سرة اإىل اأن التكنولوجيا لي�ست �سوى اأداة لتحويل دبي اإىل 
مدينة ذكية يف حني اأن رفع م�ستويات ال�سعادة لدى �سكان املدينة وزوارها 

هو الهدف النهائي.

�سفراء االحتاد االأوربي ل�»وام«: مبادرة عام اخلري توؤكد ت�سامن االإمارات مع العامل

فئة اأف�ضل ا�ضرتاتيجية ات�ضال حكومي على م�ضتوى الدولة

االأر�سيف الوطني يح�سد جائزة ال�سارقة للت�سال احلكومي 

يوم مهني لكلية ال�سيدلة يف جامعة عجمان حتت �سعار فر�س واآفاق
•• عجمان ـ الفجر 

والعلوم  ال�����س��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
مكتب  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ال�������س���ح���ي���ة 
عمادة  يف  وال���ت���وظ���ي���ف  ال����ت����دري����ب 
�سوؤون الطلبة بجامعة عجمان يوما 
مهنيا لطلبة كلية ال�سيدلة والعلوم 
زايد  ال�سيخ  اأقيم يف مركز  ال�سحية 
مب�ساركة  وامل���ع���ار����س  ل���ل���م���وؤمت���رات 
�سركات  م����ن  م���ت���م���ي���زة  جم���م���وع���ة 
الدولة،  يف  وال�����س��ي��دل��ي��ات  االأدوي������ة 
وب��ح�����س��ور ل��ف��ي��ف م���ن اخل������رباء يف 

املجال.
ويهدف اليوم املهني اإىل دمج الطلبة 
املتوقع تخرجهم من كلية ال�سيدلة 
على  وال����ع����م����ل  ال����ع����م����ل،  �����س����وق  يف 
للتعامل  ال�زمة  اإك�سابهم اخلربات 
مع متطلباته من خ�ل حما�سرات 
وجل�سات ولقاءات جمعتهم باأ�سحاب 
حققوا  ال����ذي����ن  وال����������رواد  اخل������ربة 
النجاح والتميز يف منا�سبهم املهنية 

يف جمال ال�سيدلة.
وق���د اف��ت��ت��ح ال��دك��ت��ور حم��م��د ن�سر، 
لل�سوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
املعر�س  ب�����االإن�����اب�����ة،  االأك�����ادمي�����ي�����ة 
االأ�ستاذ  ورافقه  للفعالية،  امل�ساحب 
عميد  ح���������س����ن،  جن����ي����ب  ال�����دك�����ت�����ور 
ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  ال�سيدلة  كلية 
عميدة  القا�سمي،  نهلة  وال��دك��ت��ورة 
����س���وؤون ال��ط��ل��ب��ة، واالأ����س���ت���اذ حممد 
التدريب  مكتب  م�سوؤول  اإ�سماعيل، 
املعر�س  ت�سمن  حيث  وال��ت��وظ��ي��ف، 
اأجنحة لعدد من �سركات االأدوي��ة يف 

الدولة.
اليوم  ن�سر  حممد  الدكتور  ا�ستهل 
اأهمية  على  فيها  �سدد  بكلمة  املهني 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ودوره�������ا يف ربط  ه����ذه 
املقبلني  والطلبة  اجلامعة  خريجي 

على التخرج ب�سوق العمل.
ك��م��ا األ��ق��ى االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور جنيب 
ف��ي��ه ب�سيوف  رح����ب  ك��ل��م��ة  ح�����س��ن، 

اليوم املهني، وحتدث فيها عن االأثر 
ال��ط��ي��ب ال���ذي ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
ال��ط��ال��ب واخل���ري���ج ب��ع��د ل��ق��اء جمع 
الدرا�سة  مقاعد  على  وه��م  الطلبة 
ب���رواد وخ���رباء يف امل��ج��ال املهني مبا 
املهني  للم�ستقبل  ت�����س��وره��م  ي��ع��زز 
واأهل  لل�سيادلة  يربز  ومبا  للطلبة، 
بها  ال��ت��ي يتمتع  االإم��ك��ان��ي��ات  امل��ه��ن��ة 

الطلبة املقبلني على التخرج.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت ال��دك��ت��ورة نهلة 
الذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة  على  القا�سمي 
يلعبه مكتب التدريب والتوظيف يف 
للطلبة  وتهيئتهم  اخلريجني،  دع��م 
العمل،  ل�����س��وق  ت��خ��رج��ه��م  امل���ت���وق���ع 
وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة من 

خربات االخرين يف املجال ذاته.
ب��ع��د ذل���ك، ق���ام ال��دك��ت��ور ع��ب��د احلق 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
للتطوير واالت�سال بتكرمي اجلهات 
و����س���رك���اء  امل����ع����ر�����س  امل���������س����ارك����ة يف 
تدريب طلبة  املتعاونني يف  اجلامعة 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال�����س��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة 
وهم امل�ست�سفى االإيراين، وم�ست�سفى 

ب����رج����ي����ل، وامل�������س���ت�������س���ف���ى ال���ك���ن���دي، 
التخ�س�سي،  ع��ج��م��ان  وم�ست�سفى 
واملدينة  �سينا  وابن  و�سيدليات مكة 
جلفار  و����س���رك���ة  واأ������س�����رت،  وامل�����ن�����ارة 
�سقرا،  اأب��و  والدكتور عمر  ل���أدوي��ة، 
والدكتور  قنديل،  �سريف  والدكتور 
ع���ل���ي اأب������و ����س���اك���ر، وال����دك����ت����ورة رنا 
لل�سناعات  العربية  وال�سركة  فروخ، 
ب����داأ برنامج  ذل����ك  ب��ع��د  ال���دوائ���ي���ة. 
مبحا�سرات  احل��اف��ل  امل��ه��ن��ي  ال��ي��وم 
مهنية، حيث األقى الدكتور عمر اأبو 
�سقرة، من �سركة نيو فارما باأبوظبي 
حما�سرة تناول فيها التحديات بني 
ومهارات  درا���س��ي��ا  املكت�سبة  امل��ه��ارات 
�سوق العمل. عقبتها مداخلة الدكتور 
توام،  م�ست�سفى  من  قنديل،  �سريف 
اخلا�سة  جت��رب��ت��ه  ع��ن  فيها  حت���دث 

ك�سيديل يعمل يف امل�ست�سفيات.
نبيل من  ال��دك��ت��ورة منار  األ��ق��ت  كما 
اأهم  ع��ن  NMCحما�سرة  �سركة 

املهارات االحرتافية يف ال�سيدلة.
اأهم  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  مت  ك��م��ا 
مهنة  وم��زاول��ة  الرتخي�س  ق��وان��ني 

ال�����س��ي��ديل يف دول�����ة االإم��������ارات من 
الدكتورة  األ��ق��ت��ه��ا  حم��ا���س��رة  خ����ل 
دال���ي���ا ع��ب��د امل���ع���ط���ي، رئ��ي�����س��ة ق�سم 

الرتاخي�س يف وزارة ال�سحة بدبي.
وقدمت الدكتورة ع� االأه��دب، من 
العامة  وال�سحة  الرتاخي�س  ق�سم 
يف وزارة ال�سحة والوقاية حما�سرة 
وفر�س  جم���االت  فيها  ا�ستعر�ست 

العمل املتاحة ملهنة ال�سيديل.
حلقة  ب���ع���ق���د  ال����ربن����ام����ج  واخ���ت���ت���م 
حوارية تراأ�ستها الدكتورة �سنا ح�سن 
وح�سرها جمموعة من خريجي كلية 
ال�سيدلة الذين ناق�سوا كافة االأمور 
املتعلقة بحياتهم املهنية، وال�سعوبات 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��وه��ا اإىل اأن 
نهاية  ويف  ال��ن��ج��اح.  �سلم  يف  ارت��ق��وا 
كربيات  ع��ن  ممثلني  ق��ام  الفعالية، 
املقاب�ت  ب���اإج���راء  االأدوي�����ة  ���س��رك��ات 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ل���ل���خ���ري���ج���ني اجل����دد 
وال��ط��ل��ب��ة امل���ت���وق���ع ت��خ��رج��ه��م، كما 
ال��ط��ل��ب��ة واخل���ري���ج���ني طلبات  ق����دم 
يف  ترغب  التي  لل�سركات  التوظيف 

توظيف خريجي كلية ال�سيدلة.

•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  ال��وط��ن��ي  االأر���س��ي��ف  ح�سد 
جائزة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
احلكومي،  ل���ت�����س��ال  ال�������س���ارق���ة 
ات�سال  ا�سرتاتيجية  اأف�����س��ل  ف��ئ��ة 
ح��ك��وم��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة. 
اأحمد  وقد �سّلم ال�سيخ �سلطان بن 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
عبد  الدكتور  �سعادة  اإىل  ل���إع���م 
عام  م���دي���ر  ال��ري�����س��ي  اهلل حم��م��د 

االأر�سيف الوطني اجلائزة.
عام  م��دي��ر  اأع���رب  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

�سعادته  ع���ن  ال��وط��ن��ي  االأر����س���ي���ف 
ب���ه���ذا ال�����ف�����وز، م���ع���ت���رباً اجل���ائ���زة 
موؤ�سراً حقيقياً على �سر االأر�سيف 
بني  االأول  ال�����س��ف  ن��ح��و  ال��وط��ن��ي 
ك��ربي��ات االأر���س��ي��ف��ات يف اأك���رث دول 

العامل تقدماً.
�سمو  اإىل  اجلائزة  �سعادته  واأه��دى 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير 
�سوؤون الرئا�سة، رئي�س جمل�س اإدارة 
االأر�سيف الوطني، موؤكداً اأن الدعم 
املادي واملعنوي الذي يقدمه �سموه 
املحرك  ه���و  ال��وط��ن��ي  ل���أر���س��ي��ف 

حلفظ  الوطني  دوره  يف  االأ�سا�سي 
ما يحققه من  واأن  الوطن،  ذاك��رة 
ال�سعد  خم��ت��ل��ف  يف  ومت��ي��ز  جن���اح 
ال�سديدة  للتوجيهات  ب��ه��ا  م��دي��ن 
بها  يحظى  التي  احلثيثة  واملتابعة 

من �سموه.
ال�سارقة  م���رك���ز  ال��ري�����س��ي  و���س��ك��ر 
اجلائزة  دور  عالياً  وثمن  ل�إع�م 
يف ت���ك���رمي اأ����س���ح���اب االإجن��������ازات 
وامل�����ب�����ادرات اخل����ق���ة، م��ن��وه��اً اأن 
الدقيقة  وم���ع���اي���ره���ا  ل���ل���ج���ائ���زة 
ل�رتقاء  ال�سعي  يف  كبرة  اأهمية 
والعمل  اخل������دم������ات  مب���ن���ظ���وم���ة 

االأر�سيف  ف��وز  واعترب  احلكومي.  
الوطني بجائزة ال�سارقة ل�ت�سال 
�سادقة  ج���ه���ود  ث���م���رة  احل���ك���وم���ي 
ال���ع���ط���اء، وعلى  ع��ل��ى  وم�����س��م��م��ة 
بني  االأول  ال�������س���ف  يف  ي���ك���ون  اأن 
ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا يواكب  االأر���س��ي��ف��ات 
م�سرة الدولة على طريق حتقيق 
لتكون   2021 االإم��������ارات  روؤي������ة 
بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�����س��ل  �سمن 

اليوبيل الذهبي ل�حتاد.
الوطني  االأر�سيف  عام  مدير  وهناأ 
الوطني  االأر�سيف  موظفي  جميع 
يكون  اأن  متمنياً  باجلائزة  بالفوز 

اإ���س��اءة ج��دي��دة على طريق  ال��ف��وز 
اإننا  التميز، وقال:  ال�سائرين نحو 
اأنه  ع��ل��ى  ال��ف��وز  ه���ذا  اإىل  ننظر  اإذ 
ثمرة جهود �سادقة وم�سممة على 
العطاء؛ فاإنه ي�سعدنا اأنه كان مبنياً 
على قوة طلب امل�ساركة يف اجلائزة 
املذكورة، وعلى متيز اال�سرتاتيجية 
اأ�ساليب  جم����االت  يف  ب�سموليتها 
االت�������س���ال ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي، 
وعلى وجود مبادرات تعنى بتمكني 
ال��ع��ام��ل��ني وب��ن��اء ق��درات��ه��م، ودعم 
قنوات  وتنوع  القرار،  �سنع  عملية 

االت�سال واالبتكار والتاأثر.
اإ�سافة  اجل����ائ����زة  ه����ذه  اأن  واأك������د 
من  مزيد  لتقدمي  وحافز  نوعية، 

االأر�سيف  حت���ّم���ل  وه����ي  ال���ع���ط���اء، 
وا�ستحقاقات  م�سوؤوليات  الوطني 

ت��اري��خ الوطن  اإ���س��اف��ي��ة يف خ��دم��ة 
وتراثه.

•• اأبوظبي-وام: 

الأن ع���ام اخل���ر يف االإم�������ارات ه���و ل��ك��ل ال���ع���امل، والأن 
حول  املحتاجني  جلميع  العون  يد  مد  دائ��م��اً  تاريخها 
وا�سالة  قيم  خ�لها  م��ن  تعك�س  ر�سالة  وه��و  ال��ع��امل، 
كان  فلقد  احلكيمة،  القيادة  ظ��ل  يف  املجتمع  وع��راق��ة 
اإع�ن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل عن مبادرة عام اخلر، ليلقى 
الذي  االإم���ارات  جمتمع  �سعيد  على  اإن  وا�سعاً  �سدى 
يكر�س اخلر واحداً من اأف�سل �سماته، اأو على امل�ستوى 
العاملي، فاالإمارات الدولة االأوىل عاملياً يف تقدمي الدعم 
واالإغاثة لل�سعوب قيا�ساً على م�ستوى الدخل القومي، 
ي��وم��اً بدين  ال��ت��ي مل تكن حم�����س��ورة  امل�����س��اع��دات  تلك 
االإن�سان  ت�ستهدف  كانت  بل  اأو جن�س،  ل��ون  اأو  ع��رق  اأو 

املحتاج بغ�س النظر عن اأي �سيء اآخر.
اأهمية  ح��ول  وام  االإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ا�ستط�ع  ويف 
ك���ان ل�سفر  ال��ع��امل  ع��ل��ى م�ستوى  وت��اأث��ره��ا  امل���ب���ادرة 
االحتاد االأوروبي وعدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 
ع��ن معاين  للتعبر  م��وق��ف��ه��م  ال���دول���ة  امل��ع��ت��م��دي��ن يف 
املبادرة العاملية، وما تعك�سه من اأ�سالة �سعب االإمارات 
ومواقفهم النبيلة، حيث اأكدوا اأن االإمارات ويد اخلر 
ال��ت��ي مت��ده��ا ه��ي م��ث��ار ف��خ��ر واع���ت���زاز اجل��م��ي��ع حول 
العامل واأ�سافوا اأن احرتام كرامة االإن�سان والت�سامن 
اأ�س�ست عليها  مع الب�سر هي من القيم االأ�سا�سية التي 
االإمارات. واكد �سعادة ال�سفر باتري�سيو فوندي رئي�س 
بعثة االحت���اد االأوروب�����ي ل��دى ال��دول��ة اأن م��ب��ادرة عام 
العاملي  امل�ستوي  على  كبر  اإن�ساين  �سدي  لها  اخل��ر 
لي�س  ك��ربى  اإن�سانية  ا�ستجابة  حت��دث  اأن  �ساأنها  م��ن 
اأي�سا من القطاع اخلا�س  فقط من احلكومات، ولكن 

واملنظمات اخلرية واالأفراد لدعم تخفيف وطاأة الفقر 
وم�ساعدة املحتاجني.

املبادرات  ملثل هذه  العامل بحاجة كبرة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ت�سامح  و  خر  و  حمبة  ر�سالة  حتمل  التي  االإيجابية 
اأكد  وتف�سي�  مت��ي��ي��ز  دون  للجميع  اأف�����س��ل  وت��ن��م��ي��ة 
باتري�سيو فوندي �سفر االحتاد االأوروبي لدى الدولة 
اأن مبادرة عام اخلر التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل تعد 
خطوة مهمة يف جمال العطاء االإن�ساين على م�ستوي 
والت�سامن  االإن�سان  كرامة  اح��رتام  اأن  م�سيفا  العامل 
م��ع ال��ب�����س��ر ه��ي ال��ق��ي��م االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ق��ام��ت عليها 
�سمن  باعتبارها  االإم����ارات  ل��دول��ة  العامة  ال�سيا�سات 
الدولية  والتنموية  للم�ساعدات  الرئي�سيني  املانحني 
ال�سديد  االلتزام  االأورب��ي يف  رئي�سي ل�حتاد  و�سريك 

نحو حتقيق االأهداف االإمنائية امل�ستدامة.
العمل  تعزيز  اإىل  دائ��م��ا  ت�سعي  االإم�����ارات  اأن  واع��ت��رب 
حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال�سباب  دور  تفعيل  و  التطوعي 
الت�سامح  ل��وزارت��ي  �سباب  وزراء  بتعيني  م��وؤخ��را  قامت 
تن�سيط  يف  اتخذتها  التي  اخلطوات  بجانب  وال�سعادة 
وكل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  يف  ال�سباب  م�ساركة 
هذا ي�ساف اإىل �سجل اإجنازاتها م�سرا اإىل اأن مبادرة 
اإن�ساين كبر على امل�ستوي العاملي  االإمارات لها �سدي 
لي�س  ك��ربى  اإن�سانية  ا�ستجابة  حت��دث  اأن  �ساأنها  م��ن 
اأي�سا من القطاع اخلا�س  فقط من احلكومات، ولكن 
واملنظمات اخلرية واالأفراد لدعم تخفيف وطاأة الفقر 
اأن عام اخلر �سيكون  وم�ساعدة املحتاجني منوها اإىل 
له اأبلغ االأثر يف و�سول امل�ساعدات اإىل م�ستحقيها ب�سكل 
منظم ودقيق وذلك يف ظل االأزمات االإن�سانية احلالية 

التي ي�سهدها العامل.

�سفر  بوليميت�س  فا�سيلي�س  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
ع��ام اخلر  مبادرة  اأن  الدولة  ل��دى  جمهورية قرب�س 
امل�ساعدات  ت��ق��دمي  يف  االإم��������ارات  ري�����ادة  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��د 
االإن�����س��ان��ي��ة ع��امل��ي��ا ف��ع��ط��اء االإم������ارات ي��اأت��ي م��ن ن�سيج 
و  الداخلية  امل�ساعدات  يف  جلًيا  يظهر  وال��ذي  املجتمع 

اخلارجية للدولة باأ�سكالها املختلفة.
ملوؤ�س�س  االأوىل  النهج  امل��ب��ادرة حتاكي  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  االإم���ارات  دول��ة 
نهيان طيب اهلل ثراه يف تقدمي امل�ساعدة ملن هم يف اأ�سد 
احلاجة لها، دون انتظار اأي مقابل، مع موا�سلة تعزيز 
ب��ني جميع �سرائح  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ال��ك��رم و  ث��ق��اف��ة 

املجتمع، مبا يف ذلك املوؤ�س�سات اخلا�سة.
ال��وا���س��ع��ة يف جمال  االإم�������ارات  اأن جت��رب��ة  اإىل  ول��ف��ت 
امل�ساعدات االإن�سانية والعمل اخلري ب�سكل عام توؤكد 
والربامج  امل���ب���ادرات  م�ساهمة  يف  ك��ب��ر  ب�سكل  ثقتنا 
امل��خ��ط��ط ل��ه��ا ب�����س��اأن ع���ام اخل���ر ن��ح��و ت��ع��زي��ز ثقافة 
امل�سئولية االجتماعية يف االإمارات ، �سواء على امل�ستوى 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  ك���ل  امل��وؤ���س�����س��ي، يف  اأو  ال���ف���ردي 
واخلا�س. واأ�سار اإىل اأن العامل بحاجة كبرة ملثل هذه 
خر  و  حمبة  ر�سالة  حتمل  التي  االإيجابية  امل��ب��ادرات 
�سفارة  اأن  اإىل  ون��وه  للجميع  اأف�سل  وتنمية  ت�سامح  و 
وتوؤكد  امل��ب��ادرة  بهذه  ب�سدة  ترحب  قرب�س  جمهورية 
اال�ستعداد التام لدعم جهود االإمارات من اأجل حتقيق 
اأندريا�س  الدكتور  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن  اأه��داف��ه��ا. 
ليبماه هولتم�سان �سفر جمهورية النم�سا لدي الدولة 
اأن �سجل االإمارات حافل باالإجنازات يف خمتلف املجاالت 
م�سرا اىل ان االإمارات حتقق بطريقة متميزة اأهداف 
االأمم املتحدة كونها دولة مانحة وت�ساهم يف مكافحة 
اأقدر  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  بجميع  الفقر 

ال�سيخ  ال�سمو  اطلقها �ساحب  التي  مبادرة عام اخلر 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .

بولندا  �سفر جمهورية  رو�ستيك  روب��رت  �سعادة  وق��ال 
لدى الدولة اأن العطاء وامل�ساركة، تعد من القيم التي 
متيز دولة االإم��ارات وذلك خ�ل التفاين يف م�ساعدة 
تقدمها  ال��ت��ي  امل�ساهمات  خمتلف  ع��ن  ف�س�  ال��ن��ا���س 

املوؤ�س�سات احلكومية وغر احلكومية .
�سجل حافل من اجلهات  لديها  االإم���ارات  اأن  واأ���س��اف 
زمن  يف  ا�ستطاعت  حيث  ب�سخاء  للم�ساعدات  املانحة 
قيا�سي اأن تكون واح��دة من اأه��م واأك��رب ال��دول املانحة 
على م�ستوى العامل وحتتل ترتيباً متقدماً بني الدول 

املانحة للم�ساعدات االإمنائية الر�سمية .
لدى  ال�����س��وي��د  �سفر  ثي�سليف  ي���ان  اأك���د  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
االإن�سانية  امل�ساعدات  االإم��ارات يف جمال  ري��ادة  الدولة 
املانحني  م��ن  واح���دة  باعتبارها  ال��ع��امل  م�ستوي  على 
االأ�سا�سيني للم�ساعدات اخلارجية مما يجعلها مثاال يف 

حتمل امل�سئولية حول الق�سايا االقليمية والعاملية.
وقال ان مبادرة عام اخلر التي اطلقها �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  ال�سيخ خليفة بن زايد 
اأ�سبحت  العامل حتي  االإم��ارات مع  ت�سامن  توؤكد  اهلل 
مثاال يحتذى به االآخرون يف اإط�ق املبادرات اخل�قة 
�سريكا  ال�سويد  اأن  م�سيفا  الب�سر  جل��م��وع  وال��ن��اف��ع��ة 

فاع� مع االإمارات يف جمال امل�سئولية االجتماعية.
اأغلب �سكانها من  اأم��ة �سابة  االإم��ارات تعد  اأن  واأ�ساف 
امل�ستقبل  اجتاه  امل�سرتكة  بامل�سوؤولية  ي�سعرون  ال�سباب 
حتي اأ�سبحت يف اأعلى قائمة الدول املانحة، خا�سة اأن 

بع�س دول العامل باتت يف اأم�س احلاجة للم�ساعدة.
يف  ال�سخية  وم�ساهماتها  االإم���ارات  م��ب��ادرات  ان  وق��ال 
االإمنائية  االأه����داف  ب��ل��وغ  ت��وؤك��د  املحتاجني  م�ساعدة 

امل�ستدامة وهو اأي�سا تعبر وا�سح عن روؤية هذه االأمة 
وم�ستدام  اأف�����س��ل  مل�ستقبل  دف��ع��ة  ب��اإع��ط��اء  وال��ت��زام��ه��ا 
للجميع حيث نتطلع اإىل التعاون مع االإمارات لتحقيق 

االأهداف االإمنائية ل�أمم املتحدة .
اململكة  �سفر  م��ول��ن  ف��ران��ك  ���س��ع��ادة  هنا  جانبه  وم��ن 
الهولندية لدي الدولة قيادة و حكومة و�سعب االإمارات 
االإن�سانية  امل�ساعدات  جمال  يف  امللحوظة  الريادة  على 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبقولة  م�ست�سهدا 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ب��اأن اخل��ر احلقيقي هو 
م�سرة  اأو  جمتمع  اأو  اإن�سان  حياة  يف  ف��رق  اإح���داث  يف 
وطن معتربا ان هذه املبادرة توؤكد م�سوؤولية االإمارات 
على  املحتاجني  معاناة  م��ن  التخفيف  يف  وم�ساركتها 
م�����س��ت��وي ال��ع��امل ح��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت م��ث��اال ي��ح��ت��ذي ب��ه يف 

جمال امل�ساعدات االإن�سانية .
ومن جانبها قالت �سعادة ريتا �سوان �سفرة جمهورية 
االإم��ارات دولة مبتكرة ميكنها  اأن  الدولة  فنلندا لدى 
املبتكرة يف جمال  امل��ب��ادرات اخلرية  العديد من  خلق 
ميكن  املثال  �سبيل  وعلى  االإن�سانية  امل�ساعدات  و  املنح 
ان  اىل  م�سرة  امل��دار���س  يف  التطوعي  العمل  تطوير 
بني  للم�ساوة  دولية  جلائزة  موؤ�س�س  اأول  تعد  ب�دها 
اجلن�سني داعية االإم��ارات للم�ساركة يف امل�سابقة للفوز 
بجائزة امل�ساواة الدولية باعتبارها مثاال متميزا عامليا 

لدعم امل�ساواة بني اجلن�سني.
الدمنارك  مملكة  �سفرة  ج��وه��ل  م��ري��ت  ���س��ع��ادة  ام��ا 
ال��دول��ة فقالت ان اخل��ر والت�سامح وال��ك��رم من  ل��دى 
ع��ام اخلر  م��ب��ادرة  واأن  االإم�����ارات  امل��ت��ج��ذرة يف  القيم 
االإن�ساين  العمل  جوانب  اأنبل  على  وا�سحا  دلي�  تعد 
ال�سمو  اأعطي �ساحب  االإم��ارات فقد  املتاأ�سل يف �سعب 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل املواطن االأولوية الق�سوى اأوال وثانيا وثالثا لتكون 
حكومة االإمارات بذلك جزءا فاع� من خ�ل اإ�سراك 
اجلميع يف املبادرات اخل�قة . واأكدت ثقتها ان مبادرة 
�سعب  االأث��ر على  بالغ  �سوف ترتك  امللهمة  عام اخلر 
يقت�سر  القادمة حيث ال  االأجيال  االإم��ارات وم�ستقبل 
مدى  على  ب��ل  فقط  النقدية  ال��ت��ربع��ات  على  العطاء 
اإحداث تغير على نطاق وا�سع يف املجتمعات وم�ساعدة 
املحتاجني بطريقة م�ستدامة ت�سمن و�سول امل�ساعدات 
ب�سكل �سحيح وحتقيق اأكرب ا�ستفادة للجميع . ولفتت 
تعزيز  م�سوؤولية  عاتقها  على  اأخ��ذت  االإم���ارات  اأن  اإىل 
اخلا�س  و  العام  القطاعني  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية 
اأجيال  يف  الوطن  التطوعي وخدمة  العمل  روح  ودع��م 
امل�ستقبل من االإماراتيني الفتة اىل ان الدمنارك تعد 
واحدة من اأ�سعد دول العامل نظرا التباعها منوذج دولة 
الرئي�سية  العنا�سر  وه��ي  واحل��ري��ة  واالأم���ن  الرفاهية 
لتحقيق ال�سعادة وياأتي تعيني االإمارات وزيرة لل�سعادة 
يوؤكد على الفهم امل�سرتك الأهمية ال�سعادة يف املجتمع.

وقالت �سعادة نيكول بيتنترن �سفرة دوقة لوك�سمبورج 
يف  الفرق  واإح���داث  وامل�ساركة  العطاء  اأن  الدولة  ل��دى 
حياة الب�سر والرحمة واالحرتام كلها قيم متاأ�سلة يف 
�سعب االإمارات اخلر حيث ان مبادرة عام اخلر تنمي 
ال�سعور العميق بالرحمة وتعزز امل�سوؤولية االجتماعية 
يف نفو�س املجتمع معربة عن تهنئتها ل�ساحب ال�سمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  ال�سيخ خليفة بن زايد 
اإحداث  �ساأنها  التي من  الكبرة  املبادرة  اهلل على هذه 
لي�س  وه��ذا  العامل  م�ستوي  على  الكثر  حياة  يف  ف��رق 
بغريب على قيادة و�سعب االإمارات الذي ي�سدر اخلر 

والت�سامح وال�سعادة اإىل العامل .

دبي الذكية ت�سارك يف اأعمال القمة العاملية لل�سعادة

•• دبي -وام:

ال��رتاث يف  �سارك مركز حمدان بن حممد الإحياء 
تعزيز اجلوانب الرتاثية خ�ل فعاليات كاأ�س دبى 
العاملى للخيول الذى اقيم ام�س االول على مدار يوم 
كامل. وجاءت امل�ساركة لل�سنة الرابعة �سمن جهود 

املركز الرامية الإبراز الهوية االإماراتية والتاريخية 
وعر�س جزء من العادات والتقاليد التي يت�سم بها 
ال�سعب االإماراتي عرب حوار ح�ساري يدمج احلدث 
الع�سري باأ�سالة املا�سي. وقدم املركز عر�سا �سمن 
برنامج ال�سباق بعنوان ونة العيالة مع تطوير عاملي 
ليتنا�سب وروح احلدث مدته نحو 10 دقائق. وقال 

املركز  يف  ال�سعبية  الفنون  م�ست�سار  جمعة  ابراهيم 
تقدمي  على  م��ي��دان  موؤ�س�سة  حر�س  اط��ار  ويف  ان��ه 
فقرات تراثية من خ�ل هذا ال�سرح العاملي ..وقع 
من  لوحة  ر�سم  على  العاملي  دب��ي  كاأ�س  يف  االختيار 
اإرث الفنون ال�سعبية للعيالة بعد اأن مت انتاج العمل 

وحتديثه باأ�سوات ال�سباب .

مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث ي�سارك بلوحات 
فنية يف كاأ�س دبي العاملي للخيول

غ��رف�����ة عجم�����ان ت�س������ارك يف م�ب������ادرة 
�ساع�����ة االأر�س 

•• عجمان ـ الفجر 

االر�س  �ساعة  العاملية  املبادرة  �ساركت غرفة جتارة و�سناعة عجمان يف 
املوارد  على  احلفاظ  يف  املجتمعية  وم�سئوليتها  التزامها  �سمن  وذل��ك 
وتخفي�س الب�سمة البيئية من خ�ل تقليل ا�سته�ك الكهرباء بهدف 

احلد من االحتبا�س احلراري.
واأ�سارت اآمنة ال�سام�سي رئي�س ق�سم امل�سئولية املجتمعية بغرفة عجمان، 
الغرفة حري�سة على تفعيل دورها املجتمعي وامل�ساركة يف كافة  اأن  اإىل 
واملاء  ال��ك��ه��رب��اء  تر�سيد  خ���ل  م��ن  امل����وارد  حلماية  البيئية  االح����داث 
القت�ساد  وال��و���س��ول  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  امل���وارد  م��ن  وغ��ره��ا 

اأخ�سر م�ستدام يخدم االأجيال القادمة.
واو�سحت اأن حر�س غرفة عجمان على امل�ساركة �سنوياً يف �ساعة االر�س 
ون�سر  البيئية  الب�سمة  وخف�س  الكهرباء  ا�سته�ك  تر�سيد  اإىل  تهدف 
الوعي بني موظفي ومتعاملي الغرفة باأهمية خف�س ا�سته�ك الكهرباء 

الزائدة عن احلاجة.
وافادت ان غرفة عجمان ت�سارك ب�سكل دائم يف عدد من الفعاليات املعنية 
مع  بالتعاون  الت�سجر  ا�سبوع  فعاليات  ومنها  البيئة  على  باحلفاظ 
اجلهات املعنية وكذلك امل�ساركة يف يوم البيئة الوطني وتوعية موظفي 
ومتعاملي الغرفة باأهمية تقليل الب�سمة الكربونية من خ�ل تر�سيد 
االأجيال  ت�ستحقها  اأم��ان��ة  واعتبارها  املتاحة  امل���وارد  لكافة  اال�سته�ك 

القادمة.
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اأخبـار الإمـارات

اللجنة املنظمة ل�»اإي�سنار 2018« للأمن الوطني 
ودرء املخاطر تبحث ا�ستعدادات تنظيم احلدث

•• اأبوظبي-وام:

املخاطر  ودرء  ال��وط��ن��ي  ل���أم��ن  ال����دويل  للمعر�س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
العمل  �� خطط  الفرعية  اللجان  روؤ�ساء  �� خ�ل اجتماعها مع   2018 اإي�سنار 

وا�ستعدادات حفل االفتتاح وتنظيم احلدث العاملي.
رئي�س  الداخلية  وزارة  عام  مفت�س  الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء  وقال 
اللجنة العليا املنظمة ل� اإي�سنار 2018 .. اإن هذا احلدث الدويل الهام يحظى 
بدعم واهتمام الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير الداخلية .. موؤكدا العمل بروح الفريق الواحد الإجناح املعر�س 
واملوؤمتر واإخراجهما ب�سورة تليق ب�سمعة وزارة الداخلية والتاأكيد على مكانة 
الدولة وريادتها يف ا�ست�سافة اأهم االأحداث والفعاليات الكربى. ح�سر االجتماع 
- الذي عقد يف مقر وزارة الداخلية - اللواء �سامل مبارك ال�سام�سي مدير عام 
والدكتور  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  ال���وزارة  يف  امل�ساندة  واخل��دم��ات  املالية 
واالأزمات  الطوارئ  الوطنية الإدارة  الهيئة  جمال حممد احلو�سني مدير عام 
اأبوظبي لل�س�مة وال�سحة  والدكتور جابر عي�سة اجلابري مدير عام مركز 
املهنية وطارق عبدالرحيم احلو�سني نائب مدير عام الهيئة الوطنية ل�أمن 
ممثلي  بجانب  الفرعية  اللجان  وروؤ���س��اء  العليا  اللجنة  واأع�ساء  االإل��ك��رتوين 
التي  النتائج  �سركة ريد للمعار�س . وعر�ست ريد للمعار�س خ�ل االجتماع 
ال�سركات العار�سة  امل�ساحة وعدد  ال�سابقة من حيث  حققها املعر�س يف دورته 

والزائرين بجانب النتائج املتوقع اأن يحققها املعر�س يف دورته املقبلة.

وزارة الطاقة تنظم جل�سة قرائية لطلب مدر�سة 
املخيم االإماراتي االأردين مريجيب الفهود

•• اأبوظبي-وام:

لط�ب  قرائية  جل�سة  االأحمر  اله�ل  مع  بالتعاون  الطاقة  وزارة  نظمت 
ال�سوريني مريجيب  وطالبات مدر�سة املخيم االإماراتي االأردين ل�جئني 
الفهود وذلك �سمن جهودها يف امل�ساهمة يف تعزيز اللغة العربية وتر�سيخ 
القراءة لدى اجلميع. �سارك يف اجلل�سة �سعادة الدكتور مطر حامد  حب 
االإماراتي  املخيم  مدير  امل��ح��رزي  عبداهلل  و�سعادة  ال���وزارة  وكيل  النيادي 

االأردين مريجيب الفهود ا�سافة اىل عدد من امل�سوؤولني بوزارة الطاقة.
وتاأتي هذه اجلل�سة متا�سيا مع عام اخلر وال�سهر الوطني للقراءة .

وقال �سعادة الدكتور مطر حامد النيادي ان تنظيم هذه اجلل�سة يف مدر�سة 
االإم����ارات  ح��ر���س  ي��وؤك��د  ال�����س��وري��ني  ل�جئني  االأردين  االإم���ارات���ي  املخيم 
ل��ستمرارية  رمزا  ي�سكل  الذي  واملجتمعي  الوطني  الت�حم  تعزيز  على 
ل�رتقاء  رم��زا  القراءة  فيه  ت�سكل  وقت  يف  والعمران  احل�سارة  ت�سييد  يف 
بالفكر واالإن�سان..وجت�سيدا لروؤية االإمارات يف حتقيق اأعلى معاير ال�سمو 
باالإن�سان وحتديدا جيل امل�ستقبل من خمتلف النواحي الثقافية والعلمية 
واحل�سارية ليتمكنوا من بناء ما دمرته احلروب بالعلم واملعرفة والنظرة 

امل�ستقبلية املتفائلة.

طبية اأم القيوين حتتفي باالأ�سبوع 
اخلليجي املوحد ل�سحة الفم واالأ�سنان

•• اأم القيوين-وام:

مراكز  يف  اال���س��ن��ان  ب��ع��ي��ادات  ممثلة  الطبية  القيوين  اأم  منطقة  نظمت 
الرعاية ال�سحية االأولية فعاليات توعوية عن �سحة الفم واالأ�سنان تزامنا 
مع االأ�سبوع اخلليجي املوحد لتعزيز �سحة الفم واالأ�سنان يف �سهر مار�س 
متوحد  البيت  مم�سى  على  اقيمت  التي  الفعاليات  وهدفت  ع��ام.  كل  من 
الواقع على كورني�س اأم القيوين اإىل توعية املجتمع باأهم امل�ساكل ال�سحية 
املرتبطة باأمرا�س الفم واالأ�سنان وت�سجيع االأفراد على تبني �سلوك اإيجابي 
للعناية ب�سحة الفم واالأ�سنان. وت�سمن الفعاليات ور�س خا�سة باالأطفال 
الك�سف على اال�سنان.. ومت توزيع  التوعية بنظافة اال�سنان وعملية  حول 

هدايا رمزية للم�ساركني من اجلمهور.

•• ابوظبي-وام:

ان��ط��ل��ق��ت ام�������س ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
جماهري  ح�سور  و���س��ط  االم����ارات  ام  م��ه��رج��ان 
لل�سياحة  اب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ب��ت��ن��ظ��ي��م  وا����س���ع 
وال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س اب��وظ��ب��ي ه���ذا احلدث 
الوطني والثقايف واالجتماعي الذي �سمل العديد 
خم�س  على  ت��ت��وزع  ال��ت��ي  املتنوعة  الفعاليات  م��ن 
م��ن��اط��ق رئ��ي�����س��ي��ة مت��ت��د مل�����س��اف��ة ك��ي��ل��وم��رت مربع 

واح���د ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س اب��وظ��ب��ي يف ال��ه��واء الطلق 
ومنطقة  التقدم  ومنطقة  ال�سوق  منطقة  وه��ي 
ال�سوق ومنطقة مطاعم ال�ساطيء باالإ�سافة اىل 
ام االم��ارات الذي يعترب الركيزة اال�سا�سية  جناح 
يف املهرجان . وي�سلط مهرجان ام االمارات الذي 
ي�ستمر حتى 4 ابريل القادم من ال�ساعة الرباعية 
روؤية  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ال��ل��ي��ل  ع�����س��را ح��ت��ى منت�سف 
اأم  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وا�سهامات 
رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  االإم����ارات 

رئي�سة  اال�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االعلى  الرئي�سة 
والطفولة وعلى قيمها  االعلى ل�أمومة  املجل�س 
امل�ستقبل،  اأج��ي��ال  ودع��م  لتمكني  ال��دائ��م  و�سعيها 
ف�سً� عن جهودها املتوا�سلة للحفاظ على البيئة 
،وف���رت خدمة  اال���س��ت��دام��ة.  واالرت���ق���اء مب�ستوى 
النقل املجاين للزوار باحلاف�ت بني مارينا مول 
�سة لركن ال�سيارات بجانب ني�سن  واملنطقة املخ�سّ
تاورز، وذلك مع التوّقف عند حمطات احلاف�ت 
اإت��اح��ة اإمكانية  امل��ت��واج��دة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب��ه��دف 

ارتياد املهرجان الأكرب عدد ممكن من اجلمهور.. 
وبرامج  وفعاليات  عرو�س  على  االفتتاح  وا�ستمل 
عديدة ومتنوعة ت�سمنت عرو�س االألعاب النارية 
فنية،وحفل  وا���س��ت��ع��را���س��ات  مو�سيقية  وع��رو���س��ا 
فرقة ’فانك راديو�س‘ وحفل االأورك�سرتا العربية 
اللتني �ستوؤديان عرو�سهما على امل�سرح الرئي�سي.

ك��م��ا ���س��ارك��ت ف��رق��ة ف��ري��ك��وي��ن�����س��ي راي����د بتقدمي 
الكهرباء  با�ستخدام  الربق  اأ�سياد  االأ�سواء  عر�س 
�سيمفونية  اإىل  ليحولونها  فولت  مليوين  بقوة 

ال��ط��اق��ة، ايل ج��ان��ب ع��رو���س حف�ت  دقيقة م��ن 
اأبهر  ال���ذي  ال�سيمفونية  ال��ت��ط��ورات  ب��وك��ي��م��ون: 
اجل��م��ه��ور ح���ول ال���ع���امل. وا���س��ت��م��ع اجل��م��ه��ور مبا 
ور�س  تنظيم  �سملت  التي  التقّدم  منطقة  تقدمه 
عمل تفاعلية وندوات حوارية غنية و�سط اأ جواء 
ال�سماوية،  ، مثل القبة  ،واأعمال تركيبية  متميزة 
ا�ستمتع  كما  وغ��ره��ا.  ال�ساطئ  على  وامل�سابيح 
الذي   ، مياه  جناح  يف  ممتع  وق��ت  بق�ساء  ال���زوار 
واال�ستدامة  املياه  علي  املحافظة  لتعزيز  ان�سىء 

ح��ي��ث ي��ع��ر���س ف��ي��ه اأمن����اط ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه حول 
العامل ،وتقنيات احلفاظ عليه . ويف ركن املجل�س 
يوميا  ل��ي��ق��دم  امل��ه��رج��ان  منت�سف  يف  ي��ق��ع  ال���ذي 
وحوارية  تفاعلية  جل�سات  خم�س  ايل  ارب���ع  م��ن 
احل�سور  مقاعد  حجز  للجمهور  وميكن  ه��ادف��ة، 
وخ�س�س   . للمهرجان  االإل��ي��ك��رتوين  املوقع  عرب 
املهرجان فعاليات وان�سطة ل�أطفال ال�سغار يف 
مبمار�سة  رائعة  اأج��واء  لق�ساء  ال�سعادة  منطقة 

اأن�سطة مثل �سناعة الطائرات الورقية، .

انطلق مهرجان اأم االإمارات و�سط ح�سور جماهريي كبري

•• اأبوظبي-وام:

من  جديد  حت��د  خلو�س  االإم��ارات��ي��ات  الفتيات  م��ن  جمموعة  ت�ستعد 
بنت  فاطمة  اأكادميية  تنظمه  ال��ذي  فبما  مغامرات  برنامج  حتديات 

مبارك للريا�سة الن�سائية .
دولة  يف  جبل  اع��ل��ى  جي�س  جبل  قمة  امل��غ��ام��رات  الفتيات  �ستت�سلق  و 
االم��ارات الذي يبلغ ارتفاعه 1900 مرت فوق م�ستوى �سطح البحر 
وذلك يف 14 من ابريل املقبل بالتزامن مع ختام الن�سخة الثانية من 
ال��ذي تقوم  ال��دور الكبر  اإىل  اأم االإم���ارات ويف خطوة ترمز  مهرجان 
العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  به 
االعلى  املجل�س  رئي�سة  اال���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  االع��ل��ى  الرئي�سة 
ل�أمومة والطفولة يف جمال تعزيز مكانة املراأة االإماراتية ومتكينها 

افاق  القتحام  �سعيها  خ�ل  تقابلها  التي  التحديات  كل  مواجهة  من 
ف��ري��ق من  تكوين  ح��ول  فبما  م��غ��ام��رات  ب��رن��ام��ج  ويتمحور  ج��دي��دة. 
الفتيات االماراتيات خلو�س جمموعة التحديات الريا�سية والبدنية 
الدولة وخارجها ويختتم الربنامج برحلة  املختلفة داخل  واملغامرات 
علم  امل��غ��ام��رات  فيها  ال��ع��امل لرتفع  يف  ال�ساهقة  اجل��ب��ال  اح��د  لت�سلق 

االمارات عاليا فوق القمة.
املراأة  ت�سجيع  اإىل  دوري���اً  االأكادميية  تنظمه  ال��ذي  الربنامج  ويهدف 
مكانة  وتعزيز  لديها  الريا�سية  املغامرة  روح  تطوير  على  االإماراتية 

االإمارات على اخلارطة الريا�سية العاملية.
اماراتية  ف��ت��اة   50 ال��ع��ام خا�ست  ل��ه��ذا  ال��ربن��ام��ج  دورة  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
االإماراتية على  امل��راأة  قدرة  اثبنت من خ�لها  التحديات  �سل�سلة من 
مواجهة ال�سعوبات كما منت لديهن خ�سال االعتماد على الذات وروح 

العمل اجلماعي واال�سرار على حتقيق االهداف وتعلمن من خ�لها 
جمموعة من املهارات احلياتية املتنوعة و�سملت التحديات هذا العام 
حتدي امل�سي مل�سافة 15 كم يف �سحراء الوثبة وخميما ريا�سيا ا�ستمر 
ملدة يومني يف مدينة الفجرة وحتدي ت�سلق جبل حتا ورحلة لت�سلق 

جبل نقب وحتدي قدرة التحمل البدين يف مدينة زايد الريا�سية.
وا�سفرت التحديات التي خا�ستها الفتيات حتى االآن عن اختيار اف�سل 
10 فتيات لتكوين الفريق الذي �سي�سارك يف حتدي ت�سلق قمة جبل 
ابريل  م��ن   28 ال��ع��ام يف  لهذا  ال��ك��ربى  املغامرة  ان��ط���ق  قبيل  جي�س 
اأطل�س  جبال  �سل�سلة  يف  توبقال  جبل  قمة  لت�سلق  رحلة  وه��ي  املقبل 
 4167  / ارتفاعها  ويبلغ  اإفريقيا  �سمال  يف  قمة  اأعلى  وهي  باملغرب 
/مرتاً فوق �سطح البحر حيث تعتزم الفتيات رفع علم دولة االمارات 

اأعلى هذه القمة.

فتي��ات ام��اراتي��ات يتاأه��نب لت�سل�ق جب���ل جي����س

زايد للإ�سكان ي�ست�سيف بلحيف 
النعيمي يف جل�سة اأدباء 

�ضاركت بفعاليات اليوم العاملي ملتالزمة داون

 مر�سدات ال�سارقة تعزز وعي الفتيات بالق�سايا االإن�سانية واالجتماعية

�سعيد بن طحنون يح�سر 
اأفراح اخلوري واآل ع�سكر

•• العني-وام: 

دان��ات يف  اأم�س مبنتجع  نهيان  اآل  �سعيد بن طحنون  ال�سيخ  ح�سر معايل 
اإ�سماعيل حممد علي  اأقامه ال�سيد -  مدينة العني حفل اال�ستقبال الذي 
اخلوري مبنا�سبة زفاف جنله نايف اإىل كرمية �سعادة عبدالرحمن الع�سكر. 
املال  ورج��ال  امل�سوؤولني  وكبار  القبائل  وجهاء  من  عدد  احلفل  ح�سر  كما 
واملدعوين من خمتلف اإمارات الدولة ودول جمل�س التعاون واأعيان قبيلتي 

اآل خوري واآل ع�سكر اإىل جانب االأهل واالأقارب وزم�ء العري�س .
�ساركت يف احلفل فرق الفنون ال�سعبية االإماراتية بعرو�س �سعبية مميزة .

•• ابوظبي-الفجر:

اأن�سطة  اأطلق نادي تراث االإم��ارات �سباح ام�س االأحد 
رعاية  ، حت��ت  اب��وظ��ب��ي  ال��رثي��ا يف  ملتقى  وف��ع��ال��ي��ات 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ك��رمي��ة 
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
االإمارات ، مب�ساركة 200 طالب وطالبة من املنت�سبني 
للملتقى  االأول  اليوم  �سهد  ،وقد  النادي  ملراكز وفروع 

العديد من  ابوظبي  ال�سباب يف  ب��داأ من ح�سن  ال��ذي 
للط�ب  والرتفيهية  التعليمية  والفعاليات  االأن�سطة 
ب��ه��دف �سغل  اأ���س��ب��وع��ني،  ع��ل��ى م���دى  وال��ت��ي ت�ستمر   ،
، والعمل على غر�س  اأوق��ات ف��راغ الطلبة مبا ينفعهم 
، وتر�سيخ قيم العادات  الهوية الوطنية لدى النا�سئة 

والتقاليد لديهم .
االأن�����س��ط��ة يف  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي  ع��ل��ى  �سعيد  وق���ال 
على  رك��ز  للملتقى  االأول  ال��ي��وم  برنامج  اأن   ، ال��ن��ادي 

 ، باأبوظبي  الكبر  زاي��د  ال�سيخ  مل�سجد  الطلبة  زي��ارة 
والقرية الرتاثية بكا�سر االمواج ، وعمل ور�س تراثية 
والوثبة  اأبوظبي  ملراكز   ، ال�سنع  والتقاليد  العادات  يف 
وال�سمحة  اأب��وظ��ب��ي  ف��رع��ي  اأق����ام  بينما   ، وال�����س��م��ح��ة 
الن�سائي ن�ساطا داخليا للطالبات �سمل على تعليمهن 
واالآك�����ت   ، ال��ي��دوي��ة  وامل�����س��غ��والت   ، ال�سعبي  ال��ط��ب��خ 
فرعي  ق��ام  كما   ، احل��ن��ا  ونق�س   ، وال��ر���س��م   ، ال�سعبية 
مبزرة  منتزة  اإىل  ترفيهيه  برحلة  و�سويحان  العني 

الثاين  اليوم  اأن برنامج  واأ�ساف   ، اخل�سراء يف العني 
 ، ال�سمالية  ج��زي��رة  منا�سط  يف  يكون  �سوف  للملتقى 
وريا�سة  والهجن،   ، الفرو�سية  رك��وب  الطلبة  لتعليم 
املحامل  خ�ل  من  البحر  ورك��وب   ، بال�سقور  ال�سيد 
والعديد   ، احلديثة  والقوارب  والتجديف،  التقليدية 
يف  تنمي  ال��ت��ي  والرتفيهية  التعليمية  االأن�سطة  م��ن 
يف  وت��غ��ر���س   ، النف�س  على  واالع��ت��م��اد  الثقة  ال��ط��ال��ب 

نفو�س اأبناءنا الطلبة حب الوطن .

حتت رعاية �ضلطان بن زايد

نادي تراث االإمارات يبداأ ملتقى الرثيا من ح�سن ال�سباب حتت �سعار عام اخلري 

•• دبي-وام:

ا�ست�ساف فريق اإدارة املعرفة بربنامج ال�سيخ زايد ل�إ�سكان معايل الدكتور عبداهلل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
الربنامج يف اأوىل جل�سات مبادرة جل�سة اأدباء والتي ينظمها الفريق �سمن فعاليات 
كل  مار�س من  �سهر  باعتماد  للدولة  الر�سيدة  القيادة  اأطلقتها  التي  القراءة  �سهر 
عام �سهرا للقراءة. واأكد معايل الدكتور النعيمي اأن القراءة تعد جي� قادرا على 
اإىل جانب تر�سيخه  واأن يقيم ما يدور حوله من ق�سايا  اأن يتفاعل مع جمتمعه 
للعلم والثقافة والنهو�س باملجتمع وحتقيق الوعي ال�سامل ملا يدور من تطورات يف 
العامل وبناء جيل متعلم متح�سر حت�سّنه وتغذيه املعرفة الدائمة. وياأتي تنظيم 
مبادرة جل�سة اأدباء التي ح�سرها عدد من موظفي الربنامج ووزارة تطوير البنية 
التحتية مبقر الربنامج الرئي�س يف دبي بهدف ت�سليط ال�سوء على اأهمية القراءة 
لدى االأدباء واملثقفني واأثرها يف م�سرتهم االأدبية وحياتهم اليومية وذلك يف اإطار 

ا�ست�سافة جمموعة من االأدباء واملثقفني خ�ل �سهر القراءة.
بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ���س��رة  ع��ن  ن��ب��ذة  احل���واري���ة  وت�سمنت اجلل�سة 
التي  االإن�سانية  والعلوم  التاريخ  درا�سة  عن  تخلى  وكيف  واالأدبية  املهنية  النعيمي 
اآخر يحقق فيه ذاته وي�سبح مهند�سا. كما ت�سمنت  ع�سقها ليختار لنف�سه جماال 
التي  والق�س�س  املو�سوعات  واأب���رز  ملعاليه  االأدب���ي  امل�سوار  ح��ول  اإ���س��اءات  اجلل�سة 
عن  ف�س�  الوطنية  واالأح���داث  املنا�سبات  يف  واأدي��ب��ا  �ساعرا  منه  فجعلت  بها  تاأثر 
وا�ستمع  بهم.  تاأثر  الذين  والُكّتاب  بقراءتها  النعيمي  يهتم  التي  املو�سوعات  اأب��رز 
احل�سور خ�ل اجلل�سة التي �سهدت تفاع� كبرا اإىل ن�سو�س �سعرية خمتارة من 
كتابات النعيمي يف جمايل الق�سيدة الف�سيحة والنبطية والتي ركزت على االأحداث 
واملواقف الوطنية واحلب والوالء للوطن. وياأتي تنظيم هذه املبادرة يف اإطار التزام 
برنامج ال�سيخ زايد ل�إ�سكان مب�سوؤولياته املجتمعية ون�سر ر�سالته يف اإدارة املعارف 

وا�ستثمار املوارد لتحقيق بيئة معرفية مبتكرة وم�ستدامة .
وم�ستدامة  عامة  كظاهرة  ال��ق��راءة  تكري�س  اإىل  للقراءة  الوطني  ال�سهر  ويهدف 
للم�ساركة يف خمتلف  النا�س  ع��دد من  اأك��رب  اإىل ج��ذب  احتفائية تهدف  اأج���واء  يف 
الفعاليات التي �سممتها اجلهات املعنية يف جميع اإمارات الدولة من خ�ل املبادرات 

والربامج على مدار هذا ال�سهر.

•• ال�صارقة-الفجر:

عاماً   2017 اإع��������ن  م����ع  مت���ا����س���ي���اً 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  ل��ل��خ��ر 
مر�سدات  مفو�سية  توا�سل  امل��ت��ح��دة، 
وامل�ساريع  احل��م���ت  تنفيذ  ال�����س��ارق��ة 
الفتيات  وع����ي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
واملجتمعية،  االإن�����س��ان��ي��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 
العمل  روح  ب���غ���ر����س  م��ن��ه��ا  ال����ت����زام����اً 
وت�سجيعهن  نفو�سهن،  يف  ال��ت��ط��وع��ي 
اإيجابي  تغير  ب��اإح��داث  امل��ب��ادرة  على 
21 من  م�ساركة  وج��اءت  املجتمع.  يف 
عاماً(،   15-7( واملر�سدات  ال��زه��رات 
ال�����س��ارق��ة، يف  م��ن مفو�سية م��ر���س��دات 
فعاليات م�سرة اليوم العاملي ملت�زمة 
االإمارات  نّظمتها جمعية  والتي  داون، 
مردف  �سنرت  �سيتي  يف  داون  ملت�زمة 
���س��ع��ار �سوتي..  ب��دب��ي، م���وؤخ���راً حت��ت 
جم���ت���م���ع���ي ، ����س���م���ن ه�������ذه اجل����ه����ود 
هذه  من  الهدف  ويتمثل  املجتمعية.  
امل�سوؤولية  ع��ن  ت��ع��رّب  ال��ت��ي  امل�����س��ارك��ة 
رفع  يف  ل��ل��م��ف��و���س��ي��ة،  االج���ت���م���اع���ي���ة 
العناية  توفر  باأهمية  الفتيات  وع��ي 
داون،  م���ت����زم���ة  ل������ذوي  وال����رع����اي����ة 
اجلهود  وتكري�س  اإل��ي��ه��م،  واال���س��ت��م��اع 
لت�سهيل حياتهم اليومية واإدماجهم يف 
اهتمامهن  تعزيز  جانب  اإىل  املجتمع، 
يف  ي�سهم  ب�سكل  االإن�سانية،  بالق�سايا 
تنمية االإح�سا�س بامل�سوؤولية املجتمعية 

القيم  منظومة  على  وي��وؤّك��د  لديهن، 
يف  غر�سها  اإىل  املفو�سية  ت�سعى  التي 
ال�سام�سي،  �سيخة  وق��ال��ت  نفو�سهن. 
مر�سدات  مفو�سية  يف  م�ساعد  مدير 
ال�����س��ارق��ة: ج����اءت م�����س��ارك��ت��ن��ا يف هذه 
على  حر�سنا  منطلق  م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 
جتاه  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  االإح�����س��ا���س  تعميق 
ال��ق�����س��اي��ا االإن�����س��ان��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
وحّثهن  وامل��ر���س��دات،  ال��زه��رات  نفو�س 
والتفاعل  ال���ه���ادف���ة،  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
املحيطة  الق�سايا  خمتلف  م��ع  البّناء 
ي�����س��ه��م يف تعزيز  ال����ذي  ب���ه���ّن، االأم�����ر 
االهتمام  على �سعيد  املبذولة  اجلهود 
ب���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة وامل�سي 

يف حت��ق��ي��ق دجم���ه���م وان���خ���راط���ه���م يف 
 21 ال���ع���امل يف  امل��ج��ت��م��ع .  وي��ح��ت��ف��ل 
م���ار����س م���ن ك���ل ع����ام، ب��ال��ي��وم العاملي 
ملت�زمة داون، عرب تنظيم �سل�سلة من 
بت�سليط  املعنية  والفعاليات  االأن�سطة 
مت�زمة  ذوي  ح���ق���وق  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
داون واحتياجاتهم، والتعريف بجهود 
وال����ت����زام����ات ال������دول واحل���ك���وم���ات يف 
العاملية  االأ���س��وات  وتوحيد  رعايتهم، 
والتعليم  االندماج  حقوق  عن  للدفاع 
والرفاهية لهم.  ي�سار اإىل اأن احلركة 
انطلقت  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  االإر�سادية 
عام 1973 ثم انت�سرت يف بقية اإمارات 
الدولة، اإىل اأن مت تتويج ذلك بتاأ�سي�س 

ج��م��ع��ي��ة م���ر����س���دات االإم��������ارات يف عام 
مر�سدات  مفو�سية  وتهدف   .1979
قرينة  برعاية  حتظى  ال��ت��ي  ال�سارقة 
�سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
امل�ستقبل  اأجيال  رعاية  اإىل  بال�سارقة، 
االإلهام  مب�سادر  وم��ده��م  وحتفيزهم 
ك���ي ي��ك��ون��وا م��واط��ن��ني ق���ادري���ن على 
يف  واالإ���س��ه��ام  وطنهم،  وتطوير  تنمية 
تطوير وبناء العامل اأجمع، وذلك من 
خ�ل توفر منرب للفتيات للم�ساهمة 
الكامنة  لقدراتهن  العنان  اإط����ق  يف 

وتطويرها.
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العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
الرو�سة  ال�س�����ادة/ق�سر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1010632:للمقاوالت العامة والديكور  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد خمي�س عبدالرحمن الربيكي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سالح حممد ح�سني �سربان الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/النا�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1668364:م�ستلزمات التجميل  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة بدر نا�سر حممد �سامل املهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عتيق مبارك خمي�س الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا �سباي�سي 

واى  رخ�سة رقم:CN 1720596 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ماجد �سعد عبداهلل علي املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد حممد عبداهلل حممد الرئي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/هابي كلرز للزهور 

والهدايا  رخ�سة رقم:CN 1850993 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد ح�سن ا�سماعيل العيدرو�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف تامر احمد �سليمان احمد
تعديل وكيل خدمات/حذف منذر علي �سامل خمي�س ال�سعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

جيرنال كنرتول اند ان�سبك�سن- ذ م م
حما�سبون   - واملراجعة  للمحا�سبة  االحتاد  موؤ�س�سة  تعلن 
عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  قانونيون 
يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/03/22 تاريخ  يف  املنعقدة 

اأبوظبي بحل وت�سفية 
جيرنال كنرتول اند ان�ضبك�ضن - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى   
امل�سفى املعني هاتف رقم 026349400 فاك�س  026349416 �س 
ب 46765 ابوظبي �سارع اال�ستق�ل  بناية موزة فا�سل املزروعي 
وذلك  الثبوتية  امل�ستندات  واح�سار   1 رقم  مكتب  )ا(  ميزان 

خ�ل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ ن�سر هذا االإع�ن

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
ال�ساد  واحة  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1883386:لتجارة عتاد اجلمال رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عزيز عبداهلل عزيز مكتوم ال�سريفي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سهيل �سامل حمد مبخوت العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ بقالة النباغ

 رقم:CN 1124040 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح احمد قا�سم حم�سن اجلحو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد قا�سم حم�سن اجلحو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
بن  �سيح  بقالة  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عمار وفروعها   رقم:CN 1113038 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح احمد قا�سم حم�سن اجلحو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد قا�سم حم�سن اجلحو�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
لل�ساحنات  ال�س�����ادة/امل�سعود  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1038241:واملعدات الثقيلة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حميد عبداهلل حممد امل�سعود املحربي %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفة عبداهلل حممد امل�سعود املحربي %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل بن حممد امل�سعود
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه ار بي االمارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1046799 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حميد عبداهلل حممد امل�سعود املحربي %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة عبداهلل حممد امل�سعود املحربي %16
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل بن حممد امل�سعود

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة امل�سعود برغوم 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1031924 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة عبداهلل حممد امل�سعود املحربي %16
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حميد عبداهلل حممد امل�سعود املحربي %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل بن حممد امل�سعود

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ديلي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مار�سيه - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1385513-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/علي عابر لتجارة الغازات 

ال�سناعية  رخ�سة رقم:CN 1047222 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

علي عابر حريز عابر عبداهلل املزروعي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

علي عابر حريز عابر عبداهلل املزروعي من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد م�سرف ح�سني حممد �سهاب الدين %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نيو كومت للمقاوالت االلكرتوميكانيكية 

رخ�سة رقم:CN 1138425  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة من�سور حممد غ�م حيدر البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد غ�م حيدر البلو�سي

تعديل لوحة االإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية غياثي - ال�سناعية للمالك/بلدية 

حممد  احمد   37 مكتب   27 ق  يثي  ليوا   - ليوا  الغربية  املنطقة  اىل  الغربية  املنطقة 

خلف واخرون

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س���ت )ق���ط���اع النقل 

ت�سجيل  بطلب  تقدم  ق��د  ذ.م.م  /اد�سو  ب��ان  البحري( 

ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ���ل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االع�ن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
                اد�سو 117                      -                      -

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلووم العقارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1078282  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/بلووم القاب�سة �س.م.خ BLOOM HOLDING P.J.S من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ بلووم القاب�سة �س.م.خ BLOOM HOLDING P.J.S من 100% اىل %99

National Holding تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الوطنية القاب�سة ذ.م.م

تعديل لوحة االإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/بلووم العقارية ذ.م.م 

BLOOM PROPERTIES LLC

اىل/بلووم العقارية - مملوكة لبلووم القاب�سة �س.م.خ -  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م   

BLOOM PROPERTIES OWNER BY BLOOM HOLDING P J S - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خ�ل 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
خلدمات  ري�سينج  ال�س�����ادة/فيوت�سر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ت�سليح ال�سيارات  رخ�سة رقم:CN 1770232  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*6 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري من/فيوت�سر ري�سينج خلدمات ت�سليح ال�سيارات 

FUTURE RACING AUTO REPAIR SERVICES

اىل/ا�س او ا�س ك��سيك كار خلدمات ال�سيارات 

SOS CLASSIC CAR AUTO SERVICES

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

فان  واال  االع�ن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بروفايل �سي�ستم ل�بواب وال�سبابيك

رخ�سة رقم:CN 1771993  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإع�ن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/بروفايل �سي�ستم ل�بواب وال�سبابيك 
PROFILE SYSTEM DOORS AND WINDOWS

اىل/ور�سة بروفايل �سي�ستم لرتكيب االملنيوم والزجاج 
PROFILE SYSTEM ALUMINUM AND GLASS FIXING WORKSHOP

تعديل عنوان/من العني �سناعية العني �سناعية العني بناية - حميد فالح ال�سام�سي اىل 
العني العني املنطقة ال�سناعية - بطحاء احلائر ال�سيد/حممد حمد حماد واخرون

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لرتكيبات االملنيوم والزجاج )2592006(
تعديل ن�ساط/حذف بيع امل�سنوعات املعدنية ل�بنية والنوافذ واالبواب - بالتجزئة )4752023(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سالون ابو عمر 

للرجال رخ�سة رقم:CN 1029915  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد حممد علي �سلطان احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد احمد �سيف املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االع�ن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ريتي�س كومار �سوري�س كاالتي
rumi :طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:258251       بتاريخ:2016/8/14 م
با�س��م:ريتي�س كومار �سوري�س كاالتي

وعنوانه:في� 23 ج/11 �سارع 8 ب احل�سيبة دبي االمارات العربية املتحدة هاتف: 0509724225 
�سندوق الربيد : 8549 امييل : ritesh.kalati@gmail.com دبي 

الراأ�س  واغطية  القدم  ولبا�س  امل�ب�س  بالفئة:25  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
البدنية  للريا�سة  احذية  البدنية  للريا�سة  م�ب�س  �سوفيه  كنزات  جاهزة  م�ب�س  بيجامات 
�سراويل داخليه �سنادل تنانر اخفاف جوارب ق�سرة احذية للريا�سة قم�سان للريا�سة اأحذية 
للريا�سه  �سرتات اثواب �سباحة اثواب �سيقة قم�سان ن�سف كم )تي - �سرت( بنطلونات م�ب�س 

داخلية م�ب�س م�سادة للماء قبعات جاكيتات )م�ب�س( طماقات )اغطية لل�ساق(. 
و�سف الع�مة: 
اال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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•• دبي-وام:

���س��ل��م م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئي�س 
جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  بدبي  ال��ع��ام  واالأم���ن  ال�سرطة 
لرعاية  االإم���ارات  جمعية  رئي�س  الذكية  حممد  بن  حمدان 
بلغة  الربجمة  اإىل  مدخل  �سهادتي  موهوباً   99 املوهوبني 
احلا�سوب و تطوير االألعاب والتطبيقات الرقمية عقب جناح 
املوهوبني يف ا�ستكمال امل�ستويني االأول والثاين من برنامج 

املربمج املواطن .
وياأتي تخريج الدفعة الثانية من منت�سبي املربمج املواطن 
لرعاية  االإم�����ارات  جمعية  ب��ني  امل�سرتكة  للجهود  تتويجاً 
امل��وه��وب��ني و ج��ام��ع��ة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ال��ذك��ي��ة و�سركة 
متتلك  �سابة  اأج��ي��ال  بناء  �سبيل  يف  العاملية  مايكرو�سوفت 
يف  االأم��ث��ل  بال�سكل  وتوظيفها  احلديثة  التكنولوجيا  زم��ام 

جعل اإمارة دبي ودولة االإم��ارات الرقم واحد عاملياً. ويتميز 
والف�سول  االبتكار  تعزيز  على  بالرتكيز  املبتكر  الربنامج 
امل��ع��ريف وال��ت��ع��اون ل���دى امل��وه��وب��ني ���س��م��ن ال��ف��ئ��ة العمرية 
االأمثل مع  التعامل  �سّيما على �سعيد  7 و15 عاماً ال  بني 
التكنولوجيا املتطورة اإىل جانب تدريبهم على الربجمة بلغة 
احلا�سوب من خ�ل ت�سميم االألعاب والتطبيقات الرقمية 
ب�  اخلا�سة  ال��ربام��ج  بيئة  با�ستخدام  وذل���ك  واالإل��ك��رتون��ي��ة 
بن  حمدان  مبادرة  ومن�سة   Microsoft مايكرو�سوفت 
 . Cloud Campus حممد للتعليم املجتمعي الذكي 
واأّكد معايل الفريق �ساحي خلفان متيم اأّن املربمج املواطن 
الطموحة  اأهدافه  ترجمة  باجتاه  متقدمة  خطوات  يخطو 

يف ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ار االأم��ث��ل ب��امل��واه��ب ال���واع���دة يف جمال 
وطنية  ك��ف��اءات  وب��ن��اء  امل�ستقبل  لغة  تعترب  التي  ال��ربجم��ة 
على  العالية  وال��ق��درة  وال��ري��ادة  واالبتكار  باملعرفة  م�سلحة 
قيادة م�سرة التحّول نحو اقت�ساد معريف تناف�سي م�سيفاً: 
مع  تتواءم  نوعية  مبادرة  كونه  من  الربنامج  اأهمية  تنبثق 
التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
دبي رعاه اهلل الذي اأكد على �سرورة اإلهام االأجيال اجلديدة 
ورفع  العلمي  ف�سولها  وت��ع��زي��ز  امل��ع��ريف  خم��زون��ه��ا  الإث����راء 
ويوا�سل  لتطلعاتها.  ال�سماء حداً  لتجعل  �سقف طموحاتها 
الربنامج اليوم اإر�ساء دعائم متينة لتوجيه الطاقات املبدعة 

خطة  غ��اي��ات  يحقق  مب��ا  ال�سحيح  ب��االجت��اه  ال��ربجم��ة  يف 
الأف����راد مبدعني وممكَّنني  م��وط��ن  ت��وف��ر  2021 يف  دب��ي 
 2021 االإم���ارات  روؤي��ة  املجاالت ويخدم  �سّتى  ورياديني يف 
يف الو�سول اإىل طليعة االأمم االأك��رث تقدماً يف العامل. من 
جهته قال الدكتور من�سور العور رئي�س جامعة حمدان بن 
و�سلت  ال��ذي  ال��ري��ادي  بامل�ستوى  نفخر  اأننا  الذكية  حممد 
حا�سنة  باعتبارها  الذكية  حممد  بن  حمدان  جامعة  اإليه 
لنخبة املوهوبني واملبدعني االإماراتيني الذين ميثلون عماد 
امل�ستقبل. وي�سع جناح برنامج املربمج املواطن اأ�سا�ساً متيناً 
التحول  اقت�ساد  بناء  عجلة  دفع  على  ق��ادرة  اأجيال  لتاأهيل 
واالبتكار عرب التمكن من لغة الربجمة التي تكت�سب اأهمية 

التعاون مع  عالية كونها ع�سب االقت�ساد القادم. وي�سرفنا 
مايكرو�سوفت و جمعية االإم��ارات لرعاية املوهوبني لتعليم 
بني  العمرية  الفئة  من  الواعدة  الوطنية  املواهب  وتدريب 
الطاقات  توظيف  باجتاه  قوية  انط�قة  يف  عاماً  و15   7
املربمج  امل���واط���ن. وي�ستند  ال��ب�����س��ري  امل���ال  ل��راأ���س  ال��ك��ام��ن��ة 
احل�سول  االأول  امل�ستوى  ي�سمل  م�ستويات   3 اإىل  امل��واط��ن 
احل��ا���س��وب يف حني  بلغة  ال��ربجم��ة  اإىل  م��دخ��ل  �سهادة  على 
يت�سمن امل�ستوى الثاين �سهادة تطوير االألعاب والتطبيقات 
�سهادة  ال��ط���ب  فيمنح  ال��ث��ال��ث  امل�����س��ت��وى  اأم����ا   . ال��رق��م��ي��ة 
م�ستوى متقدم لتطوير االألعاب والتطبيقات االإلكرتونية . 
وي�ستمل الربنامج اأي�ساً على تنظيم م�سابقة الربجمة بلغة 
احلا�سوب بال�سراكة مع مايكرو�سوفت والتي تتيح الفر�سة 
اأمام الط�ب للتناف�س على لقب املربمج املبتكر ف�سً� عن 

. Hackathon م�سابقة هاكاثون

رعاية املوهوبن ت�سلم �سهادات املربمج املواطن ل� 99 موهوبا

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تطلق مم�سى 
اخلري على كورني�س اأبوظبي

اأبوظبي للإ�سكان تنظم ور�سة عمل حول االإبداع واالبتكار

•• اأبوظبي-وام:

لل�سياحة  اأب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
اخلر  مم�سى  م��ب��ادرة  ام�س  والثقافة 
مم���ث���ل���ة يف جم���م���وع���ة م����ن االأع����م����ال 
من  اق��ت��ب��ا���س��ات  تت�سمن  ال��ت��ي  الفنية 
على  منقو�سة  الر�سيدة  القيادة  اأق��وال 
اإ�سافة  اجل��ران��ي��ت  م��ن  �سخم  جم�سم 
متتد  االأق����������وال  م����ن  جم���م���وع���ة  اإىل 
على  كيلومرت  م��ن  اأك���رث  م�سافة  على 
اأب���وظ���ب���ي يف خ���ط���وة تعرب  ك��ورن��ي�����س 
و�سعيا  وال���ع���ط���اء  اخل����ر  ث��ق��اف��ة  ع���ن 
االإم����ارة  ���س��ك��ان  ن��ف��و���س  يف  لرت�سيخها 
وزواره��ا. ح�سر اإط���ق مم�سى اخلر 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل   ..
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان 
رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  و�سعادة 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س 

غبا�س  �سعيد  �سيف  و�سعادة  والثقافة 
مدير عام الهيئة وعدد من امل�سوؤولني. 
مم�سى  يف  الرئي�سي  املج�سم  ويت�سمن 
اخل�����ر ن��ق��و���س��ا ل����ع����ب����ارات وم���ق���والت 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  لل�سيخ  تاريخية 
نهيان طيب اهلل ثراه و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 

للقوات امل�سلحة .
نق�سا   76 املم�سى  ط��ول  على  وي��ت��وزع 
باللغتني  واق��ت��ب��ا���س��ات  مل���ق���والت  اآخ�����ر 
األ���واح من  على  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
بع�س  اأق����وال  الأ���س��ه��ر  الكل�سي  احل��ج��ر 

ال�سخ�سيات العاملية مثل اأحمد �سوقي 
واالأم  والربجمي  املتنبي  الطيب  واأب��و 
و�ستيف  غ����ان����دي  وامل���ه���امت���ا  ت����ري����زا 
م�ساهدتها  للزوار  وميكن   . مارابويل 
كورني�س  ع���ل���ى  امل��م�����س��ى  ط�����ول  ع���ل���ى 
اأبوظبي وذلك بهدف ن�سر الوعي حول 
اإ�سافة  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى تبني  اإىل ح��ث االأج���ي���ال 
مبفاهيم  والتحلي  االإن�����س��ان��ي��ة  القيم 
البذل والعطاء خا�سة واأنها من القيم 
عامة  العربية  للمجتمعات  االأ�سيلة 

واملجتمع االإماراتي خا�سة.
���س��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة املبارك  وق����ال 
الهيئة  دع���م  تعك�س  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اإن 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��اإع���ن  وال��ت��زام��ه��ا 
تاأتي  وال��ت��ي  ع���ام اخل���ر   2017 ع���ام 
والت�سامح  ال��ت��ع��اون  روح  ت��ع��زز  ك��ب��ادرة 
واالإن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ي�����س��ت��ه��ر ب��ه��ا اأه���ل 

االإمارات واأبوظبي. واأ�ساف املبارك اأن 
املبادرة ت�سهم مبوقعها يف قلب العا�سمة 
عليها  املنقو�سة  املتميزة  واالقتبا�سات 
والرقي  ال��روع��ة  م��ن  امل��زي��د  اإ�سفاء  يف 
اإىل كورني�س اأبوظبي بجانب امل�ساهمة 
املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم  تعزيز  يف 
جتربة  تقدمي  نحو  الثقايف  والتفاعل 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ل�سكان  ل��ه��ا  مثيل  ال 
وزوارها. وت�سهم مبادرة مم�سى اخلر 
يف اإ�سفاء املزيد من العنا�سر اجلاذبة 
�ستف�سل  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي  ل��ك��ورن��ي�����س 
م�سافة 30 مرتا بني كل منحوتة على 
ط��ول مم�سى اخل��ر ب��دءا من منطقة 
تقاطع  اإىل  وو�سوال  ال�سرقية  الب�زا 

فندق ق�سر االإمارات.
التقاط  للزوار  املنحوتات  ه��ذه  وتتيح 
ال�سور ومقاطع الفيديو التي �ستحثهم 
حتملها  التي  القيم  مع  التفاعل  على 
يف  االإم�����ارات  دول���ة  �سمعة  تعزيز  نحو 
تر�سيخ الوعي االجتماعي ونقل ثقافة 

اخلر والعطاء للمجتمع.

•• ابوظبي-وام:

ل�إ�سكان،  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
واالبتكار،  االإب��داع  حول  عمل  ور�سة 
واالبتكار  االب�������داع  م��ن��ه��ج  ل��ت��ع��زي��ز 
املدراء  فيها  ���س��ارك  موظفيها  ل��دى 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ون وروؤ�������س������اء االأق�������س���ام 

وموظفو الهيئة، .
القبي�سي  ب���در  ���س��ي��ف  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
املدير العام لهيئة اأبوظبي ل�إ�سكان 
حر�س الهيئة على اأن يكون االبتكار 
واالب����داع اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ل��دى جميع 
موظفيها، ومنهجا للعمل احلكومي، 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً 
ب���اأن ت��ك��ون دول���ة االإم�����ارات العربية 
واالبتكار  ل���إب��داع  حا�سنة  املتحدة 

بيئة عمل  من خ���ل ما توفره من 
جاذبة وخ�قة .

وقال اإن دولة االإمارات حققت تقدماً 
العاملي  االب��ت��ك��ار  م��وؤ���س��ر  على  مهماً 
املرتبة  يف  ح��ل��ت  اإذ   ،2016 ل��ع��ام 
عاملياً   41 وامل��رت��ب��ة  ع��رب��ي��اً،  االأوىل 
متقدمة 6 مراكز عن عام 2015، 
من حيث اأدائها ال�سامل على املوؤ�سر، 
ي�ساف  ومتميز  جديد  اإجن��از  وه��ذا 
التنمية  مل�سرة  احلافل  ال�سجل  اإىل 
ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا االإم�����ارات 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 

حفظه اهلل.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ف��اط��م��ة امل���رر 
اإن  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد  اإدارة  م���دي���ر 

الهيئة تويل م�ساألة االبداع واالبتكار 
توفر  على  وحتر�س  كبرة  اأهمية 
املبدعني  بت�سجيع  الكفيلة  املقومات 
ع��ل��ى اإط������ق االأف����ك����ار اخل����ق���ة يف 
هيئة  اأن  واأ�سافت   . امل��ج��االت،  �ستى 
اأب��وظ��ب��ي ل���إ���س��ك��ان حت��ر���س كذلك 
املبدعة  العقول  وحتفيز  رعاية  على 
من اأجل اإيجاد اأجيال وطنية مبدعة 
مكت�سبات  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  وم��ب��ت��ك��رة 
امل�ستقبل  ن��ح��و  ب��ه  ال��وط��ن وال��ع��ب��ور 

االأف�سل، .
التي  ال��ور���س��ة  خ���ل  النقا�س  ورك���ز 
الكويتي  اأول م��ب��ارك  امل����زم  اأداره���ا 
حمورين  على  الداخلية،  وزارة  من 
وخمترب  االب���ت���ك���ار،  اإدارة  ب����ارزي����ن 

االبتكار، .

والنجاح  التميز  اأن  الكويتي  اأك��د  و 
املوؤ�س�سات  لكافة  اأ�سا�سياً  هدفاً  يعد 
ح���ت���ى ت�����س��ت��ط��ي��ع ال���ب���ق���اء وال���ن���م���و ، 
اليوم  ن�سهده  م��ا  ظ��ل  يف  واملناف�سة 
النظام  م��ت���ح��ق��ة يف  ت���ط���ورات  م��ن 
ور�سة  رك������زت  ك���م���ا   . االق���ت�������س���ادي 
بالن�سبة  االبتكار  اأهمية  على  العمل 
للموؤ�س�سات واالأفراد، ودور القادة يف 

توفر البيئة االبتكارية املنا�سبة،.
ورك�����زت ور����س���ة ال��ع��م��ل ك��ذل��ك على 
روؤية االمارات 2021،خا�سة معيار 
منظومة  م���ن  احل��ك��وم��ي  االب���ت���ك���ار 
ال��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي، وال���ت���ي تهدف 
على  احلكومي  بالعمل  االرتقاء  اإىل 
على  ترتكز  مبتكرة،  ومعاير  اأ�س�س 
يف  للتميز  كاأ�سا�س  املحققة  النتائج 

ث�ثة  �سمن  احلكومية،  اخل��دم��ات 
حماور رئي�سة، هي: حتقيق الروؤية، 
واالب���ت���ك���ار، وامل��م��ك��ن��ات، مب���ا يحقق 
النا�س،  و�سعادة  ر�سا  معدالت  اأعلى 
الرتكيز كذلك على  اإىل جانب  هذا 
وكيفية  وان��واع��ه��ا  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 

احل�سول عليها وبراءات االخرتاع.
ال���ث���اين وه���و خمترب  ويف حم���وره���ا 
االب��ت��ك��ار رك���زت ور���س��ة ال��ع��م��ل التي 
نظمتها هيئة اأبوظبي ل�إ�سكان على 
ا�ستخدام اأداة مقهى االبتكار لتوليد 
التي  التطويرية  وامل��ب��ادرات  االفكار 
االبتكار  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف  ت�����س��ه��م 
مقهى  خ�������ل  ف���م���ن  ال���ه���ي���ئ���ة،  يف 
واالآراء  االأفكار  جتميع  يتم  االبتكار 
الع�سف  ج��ل�����س��ات  يف  وامل���ق���رتح���ات 

الذهني، اإ�سافة اإىل توفر االأطعمة 
تن�سيط  وت�����س��اع��د يف  ت��ن��ا���س��ب  ال��ت��ي 

الذهن، والق�سد من هذا املقهى هو 
املوظفني واخلروج  واآراء  اأفكار  دمج 

ت�����س��ه��م يف تطوير  م��ب��ت��ك��رة  ب���اأف���ك���ار 
العمل.

•• دبي –الفجر:

������س�����ع�����ادة  ط�����ار������س عيد  ت������راأ�������س 
دبي  حماكم  ع��ام  مدير  املن�سوري 
االأول  اال�ست�ساري  املجل�س  اجتماع 
دب����ي،  حم���اك���م  يف   2017 ل���ع���ام 
ال��ت��ي تعترب خ��ط��وة رائ���دة يف فتح 
نطاق  وتو�سيع  ال��ت��وا���س��ل،  ق��ن��وات 
�سركائها  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  امل�����س��ارك��ة 
املو�سوعات  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
والعقبات  امل�سرتك،  االهتمام  ذات 
املقرتحات  ورف�����ع  وال���ت���ح���دي���ات، 
وذلك  املعنية،  واجلهات  لل�سلطات 
احلكومة  وق��واع��د  مل��ب��ادئ  ا�ستناداً 
مع  ومت��ا���س��ي��اً  ال��ر���س��ي��دة  واالإدارة 
واالإدارة  املوؤ�س�سي  االأداء  متطلبات 
منطلق  وم�����ن  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 
االآراء  ت��ب��ادل  يف  ال���دائ���رة  �سيا�سة 
وتفعيل  واالق����رتاح����ات  واالأف���ك���ار 
ب��ي��ن��ه��ا وبني  ال���ت���وا����س���ل  ج�������س���ور 
لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع  يف  ���س��رك��ائ��ه��ا 
املن�سودة  اال�سرتاتيجية  االأه���داف 

ملحاكم دبي. 
ورحب �سعادة طار�س عيد املن�سوري 
خ�ل  اال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س 
املجل�س  باأع�ساء  االجتماع  تراأ�سه 
اال����س���ت�������س���اري، وال�������ذي ي�����س��م يف 
ع�سويته ممثلني من حماكم دبي 
دبي  ���س��رك��اء حم���اك���م  ج���ان���ب  اإىل 
�سعادته  واأو���س��ح  اال�سرتاتيجيني، 
روؤيتها  لتحقيق  ال���دائ���رة  ر���س��ال��ة 
متميزة  رائ�������دة  “حماكم  وه�����ي 
عاملياً” من خ�ل حتقيق العدالة 

يف امل���ج���ت���م���ع م����ن خ�������ل ال���دق���ة 
والف�سل  ال��ت�����س��وي��ة،  يف  وال�����س��رع��ة 
يف ال�����دع�����اوي، وت��ن��ف��ي��ذ االأح���ك���ام 
باالعتماد  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  واالأوام�������ر 
ونظم  موؤهلة،  وطنية  ك��وادر  على 
الثقة  وت��ع��زي��ز  حديثة  واإج�����راءات 
ودوليا،  حمليا  الق�سائي  بالنظام 
وا�ستقطاب وا�ستثمار موارد ب�سرية 

ذات كفاءة عالية. 
حيث مت عر�س م�سروع “ال�سرف 
متكني  اإىل  يهدف  ال��ذي  الذكي” 
حم���اك���م دب����ي م���ن ت���وف���ر خدمة 
ال�سهرية  للمبالغ  الذكي  ال�سرف 
امل�ستحقة ب�سكل دائم للم�ستفيدين 
ال�سرعي  ال���ت���ن���ف���ي���ذ  ق�������س���اي���ا  يف 
واأمانات  امل���ال  واأح����وال  وال��رتك��ات 
الق�سايا، بحيث يتم حتويل املبالغ 
للم�ستفيدين  امل�ستحقة  ال�سهرية 
مبا�سرة  البنكية  ح�ساباتهم  اإىل 
بدون احلاجة اإىل مراجعة املحاكم 
ال�ست�م املبالغ امل�سروفة وذلك من 
خ�ل نظام �سرف موؤمتن بالكامل 
ذكية  عمل  منظومة  مع  ومرتبط 
تعتمد على تكامل اجراءات اإ�سدار 
وت���دق���ي���ق و�����س����رف امل�������س���ت���دمي يف 
املحاكم مع من�سة االأعمال الذكية 
 )SMARTBUSINESS(
امل��ق��دم��ة م��ن ب��ن��ك االإم������ارات دبي 
ال���وط���ن���ي، وذل�����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
دب���ي خلف�س عدد  ال�����وزراء ح��اك��م 
بحلول   80% بن�سبة  امل��راج��ع��ني 

عام 2018.
بيانات  ب��ت��وث��ي��ق  ال��ع��م��ي��ل  ي��ق��وم  اإذ 
عن  املحاكم  لدى  البنكي  احل�ساب 
بالبيانات  امل��ح��اك��م  ت��زوي��د  ط��ري��ق 
ب��ر���س��ال��ة م���ن ال��ب��ن��ك م���ذك���ور بها 
ت�سجيل  ع���ن���د  احل�������س���اب  ب���ي���ان���ات 
طلب  ت���ق���دمي  ع���ن���د  اأو  ال��ق�����س��ي��ة 
ال�����س��رف، ب��ه��دف ا���س��ت��ب��دال نظام 
وذلك  ل�أمانات  احل��ايل  ال�سرف 
ال�سيكات   اإ���س��دار  ع��ن  باال�ستغناء 
للم�ستفيدين يف الق�سايا، وتطوير 
اإجراءات اإ�سدار ومراجعة وتدقيق 
اأجل حتويل  ال�سرف من  واعتماد 
مبالغ ال�سرف امل�ستحقة يومياً اإىل 
للم�ستفيدين  البنكية  احل�سابات 
من�سة  خ���������ل  م������ن  م����ب����ا�����س����رة 
 SMARTBUSINESS
اخل���ا����س���ة ب��ب��ن��ك االإم����������ارات دبي 
الوطني ب�سكل اإلكرتوين بالكامل.
ومت ا�ستعرا�س امل�ساريع واملبادرات 
تنفيذها  مت  ال���ت���ي  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
ال�سخ�سية  االأح������وال  حم��ك��م��ة  يف 
مت  حيث  االإدارة،  اأطلقتها  وال��ت��ي 
و�سع خطة م�ستقبلية لتخ�سي�س 
يف  ال�سخ�سية  االأح������وال  خ��دم��ات 

االأف�������رع اخل���ارج���ي���ة مل��ح��اك��م دبي 
االنتظار  م����دة  ل��ت��ق��ل��ي�����س  وذل�����ك 
ب����دون احلاجة  واإجن������از اخل���دم���ة 
الرئي�سي،  ل��ل��م��ب��ن��ى  ل��ل��ح�����س��ور 
م�سمى  ا�ستحداث  اإىل  باالإ�سافة 
وظيفي جديد “م�سدق ا�سهادات” 
عقود  ت�سديق  يف  ال�س�حية  ل��ه 
ال��������زواج واال������س�����ه�����ادات ب������داًل من 
املحكمة،  وخ����ارج  داخ����ل  ال��ق��ا���س��ي 

الخت�سار الوقت.
واأكد �سعادة طار�س عيد املن�سوري 
على  اال���س��ت�����س��اري  املجل�س  رئ��ي�����س 
دبي،  حماكم  �سراكة  تعزيز  م��ب��داأ 
اإىل جانب توحيد الروؤى لتتوافق 
وم�ساركة  امل��ح��اك��م  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع 
املعنيني، والت�ساور معهم يف بع�س 
با�سرتاتيجيات  املتعلقة  املوا�سيع 
اإىل  باالإ�سافة  املحاكم،  وم�ساريع 

تبادل اخلربات والتجارب.
»املجل�س  ب����اأن  امل��ن�����س��وري  واأف������اد   
اال�����س����ت���������س����اري« ي���ع���ن���ى ب���درا����س���ة 
وامل�ستقبلية  املعا�سرة  التحديات 
ال���ت���ي ت���واج���ه امل���ح���اك���م، ودرا����س���ة 
الع�قة  ذات  امل��ج��ت��م��ع  ق�����س��اي��ا 
املحاكم،  وعمل  الق�سائي  بال�ساأن 
ك����م����ا ي�����ق�����وم امل���ج���ل�������س ب����درا�����س����ة 
امل�ستجدات على ال�ساحة الق�سائية 
اأو االإدارية على امل�ستوى املحلي اأو 

االإقليمي اأو العاملي .

•• را�س اخليمة –الفجر: 

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اخليمة  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
 ، القا�سمي  حميد  ب��ن  حم��م��د   : ال�سيخ  ���س��م��و   اف��ت��ت��ح 
املنتدب  الع�سو   ، احل��رة  املنطقة  لدى  املنتدب  الع�سو 
حممد  و���س��ع��ادة  ل��ستثمار  اخليمة  راأ����س  هيئة  ل��دى 
اأحمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان االأمري مدير دائرة 
االثار واملتاحف والدكتور احمد علي مراد عميد كلية 
احت��اد اجلمعيات  ووف��د من  االم���ارات  بجامعة  العلوم 
الربوفي�سور  برئا�سة  اأ�سي�س  االآ���س��ي��وي��ة  الكيميائية 
املكتب  واع�����س��اء  االحت���اد   رئي�س  احمد  ال��دي��ن  جا�سم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل����حت���اد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال���ع���رب وروؤ����س���اء 
 26 االأح����د  ي���وم  الكيميتائية  وال��ن��ق��اب��ات  اجل��م��ع��ي��ات 
ال��دويل الثامن ع�سر الحتاد  امل��وؤمت��ر  مار�س اجل���اري  
كيمياء  ا�ست�سراف   “ �سعار  حتت  العرب  الكيميائيني 
28 مار�س اجل��اري يف فندق  امل�ستقبل وي�ستمر حتى  
17 جمعية  هيلتون احلمراء براأ�س اخليمة مب�ساركة 
من 20 دولة عربية ويناق�س املوؤمتر 38 ورقة علمية 
بني  البناء  العلمي  التوا�سل  بهدف  كيميائية  بحثية 
وا�ست�سراف  املختلفة  امل���ج���االت  يف  العلمية  ال��ع��ق��ول 
يف  احلديثة  التطبيقات  خ�ل  من  الكيمياء  م�ستقبل 

جمال ال�سناعة والطب والبيئة .
الرئي�سيني  واملتحدثني  الراعي  تكرمي  احلفل  يف  ومت 
جمال  الكيميائي  وورح���ب  اال�سيوي  االحت���اد  ورئي�س 
ووجهت   املوؤمتر  اهمية  اىل  م�سرا  باحل�سور  العتيبي 
رئ��ي�����س امل���وؤمت���ر رئ��ي�����س��ة ل���ل���دورة اجل���دي���دة ل�حتاد 
الكيميائية موزة �سيف مطر ال�سام�سي رئي�سة اجلمعية 
  : فيها  وق��ال��ت  االف��ت��ااح  كلمة  االم��ارات��ي��ة  الكيميائية 
االإبداع  بوتقة  هي  الع�سر  �سالف  من  الكيمياء  كانت 
، و الطريق نحو االبتكار و االخ��رتاع ، فمن الكيمياء 
و  ال�سناعة  ازده����رت  و   ، ال��ط��ب  و  ال�سيدلة  انبثقت 
والنووية  التكنولوجية  و  العمرانية  ال��ث��ورة  ظ��ه��رت 
وغرها، و كل ما نلم�سه من تطور يف اأ�سا�سه كيميائي 

، يف ال��ه��واء ال��ذي نتنف�سه ، و ال��غ��ذاء ال��ذي ن��وؤك��ده يف 
عملياتنا احليوية ، و حياتنا العملية ، فبعلمه نفكر و 

بالفكر نتعلم. و ها نحن نلتقي و بالكيمياء نرتقي.
وا�سافت : كم نحن فخورون بتلبية علماء الكيمياء و 
 ، لدعوتنا  العامل   دول  معظم  من  ال�سيدلة  و  الطب 
من خ�ل موؤمتر الكيمياء العربي الثامن ع�سر الحتاد 
الكيميائيني العرب ، حتت عنوان )) ا�ست�سراف كيمياء 
اأهم  ع��ل��ى  نطلع  و  االأف���ك���ار،  ن��ت��ب��ادل  ك��ي   )) امل�ستقبل 
الكيمياء  جم��االت  يف  التطبيقية  و  العلمية  االأب��ح��اث 
املوؤمتر:  يغطيها  ال��ت��ي  امل��ح��اور  اأه���م  م��ن  و  املختلفة. 
التطبيقية  و  ال�سناعية  والكيمياء  النووية   الكيمياء 
وال���ط���ب و ال���ع���ل���وم ال�����س��ح��ي��ة وال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة و 
البيئة  وك��ي��م��ي��اء  وال��ن��ان��وت��ك��ن��ول��وج��ي  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
معاجلة  و  امل��ي��اه  وحتلية  ال��ت��دوي��ر  اإع���ادة  و  امل�ستدامة 

املياه امل�ستخدمة.
وقد ر�سحت اجلمعية الكيميائية االإماراتية ال�ست�سافة 
ال��ع��رب يف  امل��وؤمت��ر م��ن ق��ب��ل احت���اد الكيميائيني  ه���ذا 
و  ال��راب��ع  اأق���ر يف االج��ت��م��اع  و   ، ال�سنوية  اج��ت��م��اع��ات��ه 
على  و   ، التون�سية  اجلمهورية  يف  ل���حت��اد  الث�ثني 
و  علمية  جل���ان  الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ة  �سكلت  ���س��وئ��ه 
اأع�ساء االحت��اد من خمتلف  اإع�مية من  و  تنظيمية 
الدول العربية ، كما مت ت�سميم موقع خا�س باملوؤمتر 
ال�ستقبال اأوراق العمل ، كما مت  اختيار موؤ�س�سة روؤية 
و  والتنظيم  ال��ت��وا���س��ل  و  للتن�سيق  امل��ع��ار���س  لتنظيم 
و  امل�ساركني  ا�ست�سافة  و  امل��وؤمت��ر  عقد  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار 

ال�سيوف. 
من  امل�ساركات  من  اأع���داد  تلقينا   : ال�سام�سي  وتابعت 
وب��ع��د مراجعة   ، اأب��ح��اث خمتلفة  م��راك��ز  و  ج��ام��ع��ات 
املر�سحة مع  للملخ�سات  العلمية و مطابقتها  اللجنة 
70 ملخ�س  ان��ت��ق��اء  امل��ح��اور امل��ط��ل��وب��ة يف امل��وؤمت��ر مت 
 20 حت��وي��ل   و  ت��ق��دمي��ي،  كعر�س  ملخ�س   50 منها 
مع  التوا�سل  مت  ،كما  واملناق�سة.  للعر�س  مل�سق  اإىل 
املعر�س  يف  للم�ساركة  ال�سناعية  و  العلمية  املوؤ�س�سات 
اجلامعات  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  ومت  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����س��اح��ب 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ن خ�����ل امل��ت��ط��وع��ني مع 
 10 خ�س�ست  وو  لهم   التطوعية  ال�ساعات  احت�ساب 
يف  ال�سيدلة  و  الطب  و  الكيمياء  ق�سم  لطلبة  مقاعد 

جامعات الدولة  للح�سور ب�سكل جماين. 
ورحبت رئي�سة االحتاد بالنخبة العلمية من املتحدثني 
الرئي�سيني ، و بكل املتحدثني و امل�ساركني ، و احل�سور 
مبا  واال�ستفادة  واالإف����ادة   ، التوفيق  للجميع  متمنية 
مل��ق��ام ���س��اح��ب ال�سمو  امل��وؤمت��ر ورف��ع��ت  اأه����داف  يحقق 
و  ال�سكر  خ��ال�����س  ال��ق��ا���س��م��ي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ 
الكيميائية  للجمعية  الكرمية  رعايته  على  االمتنان 
االإماراتية مما �ساهم يف تبنيها للعديد من الفعاليات 
يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  ومتثيلها  واالأومل��ب��ي��ادات  العلمية 
العديد من املحافل الدولية، بالرغم من عمرها الذي 
امتنانها  و  �سكرها  ك��ررت  و  �سنوات.  ثمان  يتجاوز  ال 
الكيميائيني  احت��اد  مل��وؤمت��ر  الكرمية  �سموكم  لرعاية 
الربوفي�سور  ���س��ع��ادة  ع�����س��ر.  ووج����ه  ال��ث��ام��ن  ال���ع���رب 
حيدر �سيد جواد بهبهاين االمني العام ل�حتاد نائب 
مدير جامعة الكويت كلمة قال فيها : لقد داأب احتاد 
ومن  طويله  �سنوات  م��دي  وعلي  العرب  الكيميائيني 
خ�ل م�سرته ان يعقد وينظم العديد من املوؤمترات 
العربي  وطننا  رب���وع  يف  العلميه  وال��ل��ق��اءات  ال��دول��ي��ه 
كافه  ع��ي  البحثي  والتطوير  التعاون  م��ن  روح  خللق 
اعطي االحتاد  وال���ذي  الكيمياء  اال���س��ع��ده  يف جم��ال 
�سفه عامليه يف التعاون مع جهات علميه عديده �سعيا 
حلث الباحثني واملهتمني من الوطن العربي للم�ساركه 
و�سقل خرباتهم البحثيه لتواكب التطور التكنولوجي 
عليكم  اليخفي  كما  املختلفه.  الكيمياء  وتطبيقات 
ال��دور البارز الذي يخلقه االحت��اد من تعاون وتعارف 
ب��ني اال���س��ق��اء ال��ع��رب يف امل��ج��االت العلميه م��ن خ�ل 
ال�سريفه  واملناف�سه  العلميه  وال��ور���س  امل�سابقات  عقد 
بني ابناء الوطن العربي وخلق روح من االلفه واملحبه 
بني االع�ساء املنتمني ل�حتاد. فهناك ما يقارب 20 
من  ل�حتاد  تنتمي  مهنيه  ونقابه  كيميائيه  جمعيه 

خ�ل 17 دوله عربيه ت�سارك يف االحتاد. 

املجل�س اال�ست�ساري مبحاكم دبي يعقد اجتماعًا لتبادل 
االآراء واالأفكار وتفعيل ج�سور التوا�سل مع ال�سركاء

افتتاح املوؤمتر الدويل الثامن ع�سر الحتاد الكيميائين العرب حتت 
�سعار) ا�ست�سراف كيمياء امل�ستقبل( برعاية حاكم راأ�س اخليمة 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /ج����ومي����ار 
الفلبني     ، ا�سوجا  قوميبو 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
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اأخبـار الإمـارات
حتت رعاية ويل عهد الفجرية: رعاية ال�سباب تنظم حفل 

احل�ساد ال�سنوي للأن�سطة ال�سبابية غدا
•• دبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ويل عهد الفجرة .. تنظم الهيئة العامة لرعاية ال�سباب 
ال��ع��ا���س��ر ل�أن�سطة  ال�����س��ن��وي  وال��ري��ا���س��ة ح��ف��ل احل�����س��اد 

ال�سبابية غدا الث�ثاء بفندق نوفوتيل بالفجرة.
مراكز  حققتها  التي  ب��االإجن��ازات  �سنويا  احلفل  ويحتفي 
ال�سبابية  واجل��م��ع��ي��ات  ال��ع��ل��وم  واأن��دي��ة  وال��ف��ت��ي��ات  ال�سباب 
امل��ن�����س��وي��ة حت��ت م��ظ��ل��ة ال��ه��ي��ئ��ة ك��م��ا ي�سلط ال�����س��وء على 

الربامج واملبادرات والفعاليات التي نفذتها اإدارة االأن�سطة 
2016 حيث تعمد الهيئة  ال�سبابية والثقافية خ�ل عام 
خ�ل  م��ن  ال�سباب  ل��رع��اي��ة  الوطنية  ال�سيا�سة  ن�سر  اإىل 
تقوم  التي  املتنوعة  وامل��ب��ادرات  وال��ربام��ج  االأن�سطة  حزمة 
�سبابية  عقول  بناء  يف  ل�إ�سهام  �سنويا  وتبنيها  باإط�قها 
تلبية  على  ق��ادري��ن  وليكونوا  والتكامل  بال�سمول  تت�سم 

اإحتياجاتها ونيل اأهدافهم يف الوقت ذاته .
و�سي�سهد احلفل تكرمي عدد من منت�سبي املراكز واجلمعيات 
ال�سبابية من املتميزين واملبدعني واجلهة ال�سبابية املتميزة 

وتكرمي  ال�سباب  وب��رام��ج  الأن�سطة  ال��داع��م��ني  وال�����س��رك��اء 
وامل�سرف  االإدارة  موظف  فئات  �سمن  املتميزين  املوظفني 
املتميز واالإداري املتميز .. كما �سيتم خ�ل احلفل االإع�ن 
عن اجلهات الفائزة باملراكز الث�ثة االأوىل ملناف�سات كاأ�س 
ال�سبابية  االأن�سطة  اإدارة  اإحدى مبادرات  الريا�سي  التفوق 
والثقافية بالهيئة والتي تهدف اإىل تعزيز اجلانب الثقايف 
دورها  واإح��ي��اء  بالدولة  الريا�سية  االأن��دي��ة  يف  االجتماعي 
احلقيقي كموؤ�س�سات جمتمعية تن�سر الثقافة واملعرفة اإىل 

جانب دورها الريا�سي .

�سرطة دبي تدعو ال�سائقن اىل توخي احلذر واالنتباه لتقلبات الطق�س
•• دبي -وام:

اإدارة مركز القيادة وال�سيطرة يف االإدارة العامة للعمليات يف �سرطة دبي منذ م�ساء اخلمي�س وحتى فجر  �سجلت 
االأحد 1447حادثا مروريا وقعت يف مناطق متفرقة باإمارة دبي وتلقت االإدارة يف الفرتة ذاتها 20 األفا و653 

مكاملة.
ونا�سد املقدم تركي عبد الرحمن بن فار�س مدير اإدارة مركز القيادة وال�سيطرة يف االإدارة العامة للعمليات جميع 
ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق ب�سرورة توخي احليطة واحلذر واالنتباه لتقلبات الطق�س وقيادة املركبات بهدوء 
ال�سيطرة على  اإىل فقدان  ي��وؤدي  لرياح وعوا�سف قوية وهو ما قد  الب�د  لتعر�س  ال�سرعة نظرا  وتفادي  وح��ذر 

املركبة .
للرياح  هبوب  من  املفاجئة  الطق�س  تقلبات  تداعيات  يف  للوقوع  تفاديا  وبحرية  برية  برح�ت  القيام  من  وح��ذر 

واأجواء ماطرة وعوا�سف رملية يف خمتلف مناطق الدولة.

االحتفاء ب�ساعة االأر�س يعم مكاتب املوؤ�س�سات واجلهات يف االمارات
•• ابوظبي-وام: 

�ساركت خمتلف املوؤ�س�سات واجلهات على جميع امل�ستويات فى دولة االمارات 
العربية املتحدة ام�س االأول فى فعالية �ساعة االر�س التي بداأت من ال�ساعة 
30 :8 على غرار بقية العامل وذلك باإطفاء االنوار واالجهزة غر ال�سرورية 
وملدة �ساعة تر�سيدا ال�سته�ك الكهرباء و�سونا للموارد الطبيعية وحماية 
والتغر  احل��راري  االحتبا�س  ظاهرة  حول  التوعية  ن�سر  اىل  و�سعيا  البيئة 

املناخي حول العامل.
�ساعة  العاملية  الفعالية  يف  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  �ساركت  دب��ي  ففى 
حتقيق  يف  الفعالة  امل�ساهمة  على  حر�سها  اإط��ار  يف   2017 للعام  االأر����س 
الع�سر  ملتطلبات  الدائمة  اال�ستجابة  وتعزيز مكانتها يف  امل�ستدامة  التنمية 

والعامل باحلفاظ على البيئة ودعم منظومة اال�ستدامة.
ال�ساعة  انطلقت  التي  االأر���س  �ساعة  فعالية  يف  ال���وزارة  م�ساركة  وت�سمنت 
من  الفعاليات  من  بعدد  م�ساء  والن�سف  التا�سعة  لغاية  والن�سف  الثامنة 
ف�س�  املناطق  مبختلف  ومكاتبها  ال���وزارة  مبنى  يف  االإن���ارة  اإطفاء  �سمنها 
عن دعوة متابعي الوزارة عرب مواقع التوا�سل االإجتماعي للم�ساركة بن�سر 
�سور م�ساركتهم �ساعة االأر�س عرب مواقع التوا�سل خا�ستها وكذلك دعوة 

املوظفني للم�ساركة بالفعالية وتقدمي هديا الأف�سل فكرة م�ساركة.
جمعية  مع  بالتعاون   ، الكبر  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  ق��ام  ابوظبي  وف��ى 
املنا�سبة  بهذه  اجلامع  مقر  يف  فعالية  بتنظيم  الفطرية  للحياة  االإم���ارات 
واطفا االإنارة يف مبنى اجلامع ملدة �ساعة فيما دعا بع�س اجلهات ذات ال�سلة 
للم�ساركة يف الفعالية يف مقر اجلامع لتعريف الزوار بدورهم يف املحافظة 
حتقيق  يف  براجمهم  عن  والك�سف  الطاقة  ا�سته�ك  وتر�سيد  البيئة  على 
اإدارة  مركز  تدوير  �سركة  و  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  مثل  اال�ستدامة 
اإح��دى من�ساآت �سركة  ال�سيخ خليفة الطبية،  – اأبوظبي و مدينة  النفايات 

اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة .
وقد اأ�سار�سعادة يو�سف العبيديل، مدير عام مركز جامع ال�سيخ زايد الكبر 
ان م�ساركة اجلامع فى هذه الفعالية ت�سهم يف رفع م�ستوى الوعي البيئي 
لدى جميع �سرائح املجتمع، تطبيقا لتوجيهات القيادة التي تعنى باالأجيال 

القادمة.
للثقافة واالإع�م  زايد  �سلطان بن  االإم��ارات ومركز  نادي تراث  �سارك  كما 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  اط��ار  يف   2017 االأر���س  �ساعة  فعاليات  يف 
بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س املركز باأهمية 
امل�ساهمة الفاعلة يف كل ما يخدم االإن�سان والوطن وحر�س �سموه على دعم 
املبادرات التي من �ساأنها تعزيز العمل اجلماعي وا�ستخدام املوارد الطبيعية 

بطريقة �سليمة وواعية.
للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  املحربي  ج��اب��ر  حممد  ع��ب��داهلل  �سعادة  وق���ال 
اأهمية  امل�ساركة جاءت بهدف ن�سر الوعي حول  النادي ان هذه  امل�ساندة فى 
تر�سيد ا�سته�ك الكهرباء، وتقلي�س الهدر، ودعم اجلهود العاملية للحد من 
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، والتقليل من التلوث البيئي، واإيجاد حلول 

م�ستدامة لظاهرة االحتبا�س احلراري والتغر املناخي.
ال�ساعة  من  اأن��واره��ا  واالإن�سانية  اخلرية  ل�أعمال  زاي��د  موؤ�س�سة  واأط��ف��اأت 
الثامنة والن�سف وحتى التا�سعة والن�سف م�ساء اأم�س وذلك �سمن م�ساركتها 

يف منا�سبة �ساعة االأر�س.
ونوه اأحمد �سبيب الظاهري املدير العام للموؤ�س�سة باهمية توعية املوظفني 

يهذا املو�سوع والعمل على احلد من اال�سته�ك املفرط للطاقة.
وفى عجمان �ساركت االدارة العامه للدفاع املدين يف احلملة العاملية ل �ساعة 
االأر�س للم�ساهمة فى تر�سيد ا�سته�ك الطاقة وتوعية املجتمع حول اأهمية 

حماية املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة.
العامه  االع���م والع�قات  ال��زري رئي�س ق�سم  را�سد  نا�سر  العقيد  واأو�سح 
خف�س  باأهمية  ومتعامليها  موظفيها  بني  الوعي  لن�سر  تهدف  امل�ساركة  اأن 

اإ�سته�ك الكهرباء الزائدة عن احلاجه.
�سمن  االأر���س  �ساعة  يف  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  �ساركت  جهتها  من 
اإلتزامها وم�سئوليتها املجتمعية يف احلفاظ على املوارد وتخفي�س الب�سمة 
االحتبا�س  من  احل��د  بهدف  الكهرباء  ا�سته�ك  تقليل  خ���ل  من  البيئية 
خف�س  باأهمية  ال��غ��رف��ة  ومتعاملي  موظفي  ب��ني  ال��وع��ي  ون�سر  احل����راري 

اإ�سته�ك الكهرباء الزائدة عن احلاجة.
عجمان  غرفة  يف  املجتمعية  امل�سئولية  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي  اآمنة  واأك��دت 
حر�س الغرفة على تفعيل دورها املجتمعي وامل�ساركة يف كل االأحداث البيئية 
حلماية املوارد من خ�ل تر�سيد الكهرباء واملاء وغرها من املوارد لتحقيق 
االأجيال  ي��خ��دم  م�ستدام  اأخ�����س��ر  القت�ساد  وال��و���س��ول  امل�ستدامة  التنمية 

القادمة.
واأ�سارت اإىل اأن الغرفة ت�سارك يف عدد من الفعاليات املعنية باحلفاظ على 
البيئة ومنها فعاليات اأ�سبوع الت�سجر بالتعاون مع اجلهات املعنية وكذلك 
باأهمية  ومتعامليها  موظفيها  وت��وع��ي��ة  ال��وط��ن��ي  البيئة  ي��وم  يف  امل�����س��ارك��ة 
تقليل الب�سمة الكربونية من خ�ل تر�سيد ا�سته�ك جميع املوارد املتاحة 

واعتبارها اأمانة ت�ستحقها االأجيال القادمة.

اأنوار  باإطفاء  بالفعالية  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  احتفت  كما 
مراكزها كافة بجانب عقد العديد من الفعاليات والور�س التوعوية والبيئية 
ل�أ�ساليب  واإر�سادهم  املجتمع  �سرائح  جميع  ملخاطبة  التجارية  املراكز  يف 
ال�سحيحة للحفاظ على املوارد البيئة و�سيانة ثرواتها الثمينة انط�قا من 

حر�سها الدائم على دعم وتعزيز كل املبادرات العاملية البيئية.
واأكد �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام الدائرة اأن الدائرة تهتم 
وتدعم كل املبادرات العاملية واملحلية والفعاليات البيئية واملعار�س التوعوية 
التي تهدف للمحافظة على االأر�س من مقدرات العي�س و الرثوات الطبيعية 
بتوجيهات مبا�سرة من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة لغر�س 

املبادئ والقيم االر�سادية ون�سر ثقافة التوعية البيئية بني �سرائح املجتمع.
واأو�سح اأن الهدف من امل�ساركة يف الفعالية هو جعل عجمان مدينة خ�سراء 
ذكية حتافظ على ثرواتها الطبيعية وتقدر قيمة الطاقات املتجددة وغر 

املتجددة .
ويف اأبوظبي .. اأطفاأت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي م�ساء اأم�س اأ�سواء مبانيها 
م�ساركة منها للموؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف اأبوظبي يف فعاليات �ساعة 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  الطاقة  ا�سته�ك  تر�سيد  اإىل  تهدف  التي  االأر����س 
لتقلي�س  العامل  اأبوظبي وت�سامنا مع دول  العا�سمة  امل�ستدامة يف  التنمية 

حجم انبعاث الغازات الناجمة عن االحتبا�س احلراري.
البيئة  على  باحلفاظ  التزامها  لتاأكيد  الفعالية  يف  ال��دائ��رة  م�ساركة  تاأتي 
وتقلي�س  الطاقة  وت��وف��ر  املناخي  التغر  لظاهرة  الت�سدي  جهود  ودع��م 

انبعاثات الغازات الناجمة عن االنبعاث احلراري .
التنمية  معاير  تكري�س  على  حر�سها  اأبوظبي  يف  الق�ساء  دائ���رة  واأك���دت 
املحاكم  جميع  ي�سم  ال���ذي  اجل��دي��د  املبنى  ال�سيما  مبانيها  يف  امل�ستدامة 
عرب  اال�ستدامة  معاير  اأعلى  وفق  ت�سميمه  وج��رى  اأبوظبي  يف  والنيابات 

ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف جميع مرافقه .
وتر�سيد  الطاقة  على  واحلفاظ  اال�ستدامة  مبعاير  التزامها  اإىل  واأ�سارت 
ا�سته�كها بجانب االهتمام برفع م�ستوى الوعي املجتمعي باأهمية حماية 

املوارد الطبيعية من اأجل اإيجاد بيئة اآمنة و�سحية جلميع اأفراد املجتمع.
االأ�سرية بجميع مرافقها يف فعالية  زايد للرعاية  دار  �ساركت   .. العني  ويف 

�ساعة االأر�س .
الهدف من  اأن  االأ�سرية  للرعاية  زاي��د  دار  عام  الظاهري مدير  نبيل  وق��ال 
باأهمية تر�سيد  ه��ذا احل��دث هو توعيتهم  ال��دار يف  واأط��ف��ال  اأب��ن��اء  م�ساركة 
ا�سته�ك الكهرباء قدر االإمكان ولدعم اجلهود العاملية للحفاظ على البيئة 

من خ�ل ايجاد حلول م�ستدامة لظاهرة التغير املناخي .
واأطفاأت هيئة االإمارات للهوية اأم�س كل االأ�سواء واالأجهزة االإلكرتونية غر 
�سعادة  ومكاتب  ومراكز  اأبوظبي  يف  الرئي�سية  اإدارت��ه��ا  مبنى  يف  ال�سرورية 
املتعاملني التابعة لها على م�ستوى الدولة من ال�ساعة 8:30 وحتى 9:30 
وذلك تفاع� مع احلدث العاملي �ساعة االأر�س الهادف اإىل التوعية ب�سرورة 
اتخاذ كل املبادرات التي ت�سهم يف تر�سيد ا�سته�ك الكهرباء واملاء وحماربة 

التلوث واالإ�سهام يف عمليات اإعادة التدوير.
امل�سوؤولية  ال��ت��زام��ه��ا مب��ب��ادىء  اإط����ار  احل���دث يف  الهيئة يف  م�����س��ارك��ة  ت��اأت��ي 
التي  االأن�سطة  يف  وامل�ساركة  البيئية  امل��ب��ادرات  تبني  خ���ل  م��ن  املجتمعية 
ت�ستهدف احلد من اآثار التلوث خا�سة التي يت�سبب بها اال�سته�ك املفرط 
تر�سيد  ثقافة  وتكري�س  البيئة  باأهمية حماية  والتوعية  الطاقة  يف م�سادر 
التي  الغازات  انبعاثات  االأر���س من  اال�سته�ك مبا ي�سهم يف حماية كوكب 

ت�سبب ظاهرة التغر املناخي.
وتتبنى هيئة االإمارات للهوية يف هذا االإطار العديد من املبادرات واحللول 
والتطبيقات التكنولوجية التي ت�سهم يف تخفيف ا�سته�ك الطاقة واحلافظ 
الهوية وحتديث  البيئة ويف مقدمتها تطوير تقنيات �سناعة بطاقات  على 
وا�ستبدال االأجهزة امل�ستخدمة يف مراكزها وذلك بهدف تخفي�س ب�سمتها 
عملياتها  ع��ن  الناجتة  الدفيئة  غ���ازات  انبعاثات  م��ن  والتقليل  الكربونية 
امل�سببة ل�حتبا�س  الغازات  اأحد  يعد  الذي  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  وخا�سة 

احلراري وارتفاع درجة حرارة االأر�س.
الهيئة  يف  واملجتمعي  احلكومي  االت�سال  مدير  املعمري  عبدالعزيز  وق��ال 
الذي  بالنهج  منها  التزاما  تاأتي  العاملي  احل��دث  هذا  يف  الهيئة  م�ساركة  اإن 
كر�سته دولة االإمارات يف جمال دعم وت�سجيع املبادرات املحلية والعاملية التي 
تهدف اإىل املحافظة على البيئة و�سيانتها لتوفر اأف�سل م�ستويات العي�س 
ل�أجيال احلالية واملقبلة واحلد من تاأثر االأن�سطة االإن�سانية على الرثوات 

الطبيعية ويف مقدمتها املاء والهواء.
اأن دول��ة االإم���ارات تعترب من ال��دول ال��رائ��دة عامليا يف تبني حلول  واأ���س��اف 
اال���س��ت��دام��ة يف خمتلف امل��ج��االت م��ن خ���ل اإط����ق ال��ع��دي��د م��ن املبادرات 
اأمناط  تغير  للتحول نحو  ال�سعي  اأمثلة حتتذى يف  �سكلت  التي  وامل�ساريع 
الطبيعية  امل���وارد  وحماية  االأخ�سر  االقت�ساد  وبناء  وتر�سيدها  ا�سته�ك 

واملحافظة عليها الأجيال امل�ستقبل.
ا�ستهدفت  التي  املبادرات  من  العديد  اأطلقت  الهيئة  اأن  اإىل  املعمري  واأ�سار 
تخفي�س ب�سمتها الكربونية من بينها تطبيق نظام متكامل الإدارة اجلودة 
وال�سحة وال�س�مة املهنية والبيئة تلتزم مبوجبه بتحديد وتعريف املخاطر 

البيئة  على  والطارئة  الروتينية  ون�ساطاتها  اأعمالها  عن  الناجتة  واالآث��ار 
واآمنة  للبيئة  �سديقة  بيئة عمل  لتوفر  واملهنية  وال�س�مة  ال�سحة  وعلى 
التلوث  منع  على  وبالعمل  معها  املتعاملة  واجلهات  واملراجعني  للموظفني 
ما  املهني  واالع��ت���ل  املهنية  وال�س�مة  وال�سحة  البيئة  وح���وادث  البيئي 

اأمكن.
خف�س  يف  املا�سي   2015 ع��ام  ب��داي��ة  يف  الهيئة  جن��اح  اإىل  املعمري  ولفت 
7 اأطنان  الب�سمة الكربونية يف مراكزها الدائمة على م�ستوى الدولة اإىل 

الفرد .
ويف دبي .. وان�سجاما مع جهودها املتوا�سلة لدعم مبادرات التنمية امل�ستدامة 
االأر�س  ب�ساعة  احتفاال  اأنوارها كافة  دو  املتكامله  االإم��ارات  اأطفاأت موؤ�س�سة 
كما حثت العم�ء على القيام بنف�س اخلطوات واإطفاء اأنوار منازلهم دعما 

جلهود احلد من ظاهرة التغر املناخي.
دو  يف  واالت�����س��ال  ل���إع���م  للرئي�س  التنفيذي  النائب  ب��دري  هالة  وق��ال��ت 
اأهداف  لتحقيق  االأ�سا�سية  العنا�سر  اأح���د  يعد  الطاقة  على  احل��ف��اظ  اإن 

اال�ستدامة .
كما �ساركت بلدية دبي يف احلدث للم�ساهمة يف تخفي�س الب�سمة الكربونية 
الناجمة عن انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون خ�ل الفعالية التي نظمتها 
التغر  وزارة  اأب��رزه��ا  جهات  ع��دة  مع  بالتعاون  اآفينيو  بي  حديقة  يف  اأم�س 
خلدمات  دب��ي  وموؤ�س�سة  دب��ي  يف  للطاقة  االأع��ل��ى  واملجل�س  والبيئة  املناخي 
تر�سيد  ح��ول  الوعي  لن�سر  وذل��ك  دب��ي  مطار  يف  احل��رة  واملنطقة  االإ�سعاف 

ا�سته�ك الطاقة وحماية املوارد الطبيعية وخف�س الب�سمة الكربونية.
مع  تزامنا  ال�سخ�سيات  كبار  ح�سرها  م�سرة  البلدية  م�ساركة  وت�سمنت 
�ساعة االأر�س اإ�سافة اإىل توعية اجلمهور باأهمية احلد من ا�ستخدام املركبات 
ال�سخ�سية بالتنقل والتي ينبعث منها غاز ثاين اأك�سيد الكربون وا�ستخدام 

و�سائل النقل العام بدل عنها.
واأكد املهند�س خالد حممد �سريف العو�سي م�ساعد املدير العام لقطاع رقابة 
من  العديد  لديها  البلدية  اأن  دب��ي  بلدية  يف  وال�س�مة  وال�سحة  والبيئة 
امل�ساريع واملبادرات واملمار�سات التي ت�سهم يف تعزيز فر�س احلد من تاأثرات 
ظاهرة التغير املناخي ومن بينها اإطفاء االأنوار واحلد من م�سببات انبعاث 
بالتن�سيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي واملجل�س  �ساعة واح��دة  الكربون ملدة 
االأعلى للطاقة بهدف توفر ا�سته�ك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغر 

املناخي.
من جهتها اأو�سحت املهند�سة علياء الهرمودي مدير اإدارة البيئة اأن م�ساركة 
تر�سيد  اإىل  داعية   .. البيئي  ال��ت��وازن  ا�ستعادة  يف  للم�ساهمة  تاأتي  البلدية 
والتقليل  الب��ستيكية  املواد  ا�ستعمال  واحلد من  والكهرباء  املاء  ا�سته�ك 
من ا�ستعمال املواد الورقية وتدوير النفايات االلكرتونية والعبوات الفارغة 

امل�سنوعة من ال�سفيح اأو الق�سدير.
ي�سار اإىل اأن اإمارة دبي حققت تخفي�سا ملمو�سا يف ا�سته�ك الكهرباء و�سل 
اإىل 222 ميغاوات وانخفا�سا يف انبعاثات اأك�سيد الكربون مبقدار 96 طنا 
مبا يعزز مكانة االإمارة يف جمال حماية املوارد الطبيعية وخف�س الب�سمة 
اإدارة التثقيف ال�سحي التابعة للمجل�س  الكربونية. ويف ال�سارقة .. نظمت 
اأم�س يف  االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة يف ال�سارقة فعالية توعوية تثقيفية خا�سة 
العديد من اجلهات  اإط��ار تفاعل  ال�سارقة وذل��ك يف  املائية يف  املجاز  واجهة 
احلكومية واخلا�سة مع مبادرة �ساعة االأر�س اأكرب حملة توعية بيئية �سعبية 
الهادفة  ال�سحية  االأن�سطة  من  العديد  على  الفعالية  وا�ستملت  العامل.  يف 
كاإجراء الفحو�سات الطبية للدم وال�سغط وال�سكري وتقدمي اال�ست�سارات 
من  �سل�سلة  تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة  العامة  وال�سحة  الطبيعية  الر�ساعة  يف 
الن�ساطات الرتفيهية ل�أطفال واليافعني وامل�سابقات الثقافية ال�سحية التي 
�سهدت اإقباال كبرا وت�سمنت توزيع الهدايا للفائزين مقدمة من اجلمعيات 
الداعمة لل�سحة و ادارة التثقيف ال�سحي. كما �سمت الفقرات الرتفيهية 
امل�ساحبة للفعالية فعاليات ريا�سية ا�ستهدفت �سريحة وا�سعة من امل�ساركني 
حتت اأ�سواء ال�سموع وم�سابقات القفز باحلبل و القفز على االأقماع ال�سوئية 

وتوزيع االأقنعة امل�سيئة والعديد من االأن�سطة االأخرى.
بالتعاون  ال�سارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  نظمت  جانبها  من 
�ساعة  مبنا�سبة  ع��دي��دة  فعاليات  ب��االم��ارة  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
االأر�س التي تقام هذا العام حتت �سعار �سلط ال�سوء على العمل املناخي يف 
�ساعة االأر�س . ومت تنظيم الفعاليات يف كل من واجهة املجاز املائية ومدينة 
برامج  ت�سمنت  حيث  املجتمع  فئات  جميع  من  وا�سعة  مب�ساركة  خورفكان 
املجتمع  وتوعية  الطاقة  ا�سته�ك  تر�سيد  اإىل  هدفت  متنوعة  واأن�سطة 
باأهمية حماية املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة وذلك من خ�ل اإطفاء 

االإ�ساءة ملدة �ساعة بني الثامنة والن�سف والتا�سعة والن�سف م�ساء اأم�س.
وا�ستطاعت اإمارة ال�سارقة خ�ل مبادرة �ساعة االأر�س توفر 29 ميغاوات 
17 طناً  بنحو  الكربونية  االنبعاثات  واح��دة وخف�س  �ساعة  الطاقة يف  من 
مل��ا �سهدته الفعالية م��ن تفاعل كبر م��ن قبل  ال��ع��ام اجل���اري وذل��ك  خ���ل 
املوؤ�س�سات امل�ساركة يف الفعالية واجلمهور وقاطني االإمارة اإ�سافة اإىل تفاعل 
موؤ�س�سات ومواطني ومقيمي املنطقة ال�سرقية يف االإمارة. وقالت �سعادة هنا 
�سيف ال�سويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف حكومة ال�سارقة 

ان �ساعة االأر�س متثل مبادرة عاملية ت�ساهم من خ�لها الدول واملوؤ�س�سات يف 
توفر الطاقة وحماية املوارد الطبيعية بخف�س ن�سبة االنبعاثات الكربونية 
التي تهدد البيئة والكائنات احلية ومن خ�ل تنظيمنا هذه املبادرة بالتعاون 
اأف�سل ل�أجيال  بناء م�ستقبل  اإىل  نتطلع  ال�سارقة  مع هيئة كهرباء ومياه 

القادمة عرب اإتاحة املجال اأمامهم ل��ستفادة من املوارد امل�ستدامة.
واأو�سحت اأن هذه املبادرة تهدف اإىل تفعيل ال�سراكة بني املوؤ�س�سات املحلية 
باإطفاء  ال�ساعة  ه��ذه  يف  كافة  املجتمع  �سرائح  وم�ساركة  ال�سارقة  الإم���ارة 
االأ�سواء وا�ستخدام ال�سموع لت�سكيل �سعار �ساعة االأر�س وتعزيز روح امل�سوؤولية 
الر�سيد وتطبيقه على  اال�سته�ك  باأهمية  البيئة  للحفاظ على  املجتمعية 
حياة الفرد اليومية واملحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية من اأجل حياة 
�سعادة  ق��ال  جانبه  من  القادمة.  واالأج��ي��ال  االر���س  لكوكب  ا�ستدامة  اأك��رث 
الدكتور املهند�س را�سد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة اننا �سعداء 
مب�ساركتنا يف االحتفال ب�ساعة االأر�س والتي نعتربها فر�سة مهمة للتوعية 
على  واحل��ف��اظ  الكهرباء  وت��وف��ر  الطاقة  ا�ستخدام  يف  االقت�ساد  باأهمية 
مواردنا ل�أجيال القادمة وقد �ساهمت هذه املبادرة التي ننظمها منذ عدة 
�سنوات يف تعزيز التوعية باأهمية امل�ساركة اجلماعية باملبادرات البيئية التي 

حتدث تغيراً اإيجابياً يف املجتمع .
االأر���س هم  �ساعة  مبادرة  فعاليات  امل�ساركة يف  اأن اجلهات  االإ���س��ارة  وجت��در 
من  الطبيعية  واملحميات  البيئة  لهيئة  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  بع�س 
ال�سارقة ق�سم  ال�سارقة وهيئة كهرباء ومياه  ل�سرطة  العامة  القيادة  بينهم 
الرت�سيد وهيئة ال�سارقة للتطوير واال�ستثمار �سروق وهيئة مطار ال�سارقة 
واإدارة اخلدمات الطبية بال�سارقة واملجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة التثقيف 
 – ال�سحي ومراكز منتزه ال�سحراء مركز حيوانات �سبه اجلزيرة العربية 
االأطفال  مراكز  واإدارة  الرطبة  ل�أرا�سي  وا�سط  ومركز  االأط��ف��ال  مزرعة 
وتكاتف  �ساند  ل�سباب  لتنمية  االم���ارات  وموؤ�س�سة  الب�سرية  امل���وارد  ودائ���رة 
ال�سارقة  نا�سئة  ودائ��رة  احلدائق  ق�سم  ال�سارقة  وبلدية  �سعب  اأ�سعد  وفريق 

ومدر�سة الر�سالة االأمريكية.
يف  العامل  ح��ول  الب�سر  مل�يني  وامل��اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة  وان�سمت 
مبادرة �ساعة االأر�س حيث نظمت فعالية خا�سة بهذه املنا�سبة اأم�س يف املبنى 
الرئي�سي يف عجمان بح�سور �سعادة حممد حممد �سالح املدير العام وعدد 
واملوظفات  املوظفني  من  وجمع  االإدارات  وم���دراء  التنفيذيني  امل���دراء  من 
وه��م جامعة  احل��دث  امل�ساركة يف  اجلهات  ف�س� عن ممثلي جمموعة من 

عجمان واملدر�سة الوطنية يف عجمان وبرنامج تكاتف التطوعي.
وتزامنا مع احتفاالت العامل مبنا�سبة �ساعة االأر�س وبهدف تر�سيد ا�سته�ك 
ال�سارقة  �سوق اجلبيل يف  اأطفاأ  الكربونية  االإنبعاثات  والتقليل من  الطاقة 
اأنواره �سعيا منه للمحافظة على  اأكرب �سوق للمنتجات الطازجة يف الدولة 
لتوحيد  مهمة  حيوية  فر�سة  ت�سكل  كونها  املناخية  التغرات  �سد  البيئة 
اجلهود على م�ستوى العامل للتعبر عن �سرورة دعم االأر�س واحلر�س على 
التوعية  و���س��رورة  املناخية  التغرات  من  للحد  ال�زمة  االإج���راءات  اتخاذ 

باأهمية ذلك.
وقال علي ال�سويدي مدير �سوق اجلبيل بال�سارقة اإن �ساعة االأر�س فعالية 
عاملية مهمة ت�ساهم من خ�لها الدول واملوؤ�س�سات يف توفر الطاقة وحماية 
التي  الكربونية  االنبعاثات  ن�سبة  خف�س  على  باالعتماد  الطبيعية  امل��وارد 

تهدد البيئة والكائنات احلية .
اأن ال�سوق ي�سعى من م�ساركته اإىل تعزيز روح امل�سوؤولية املجتمعية  واأ�ساف 
على  وتطبيقه  الر�سيد  اال�سته�ك  باأهمية  والتوعية  البيئة  على  للحفاظ 
حياة الفرد اليومية واملحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية من اأجل حياة 

اأكرث ا�ستدامة لكوكب االأر�س واالأجيال القادمة.
�سرطة عجمان ت�سارك يف فعالية �ساعة االأر�س ومن منطلق حر�س القيادة 
البيئة ويحافظ على  العامة ل�سرطة عجمان على دعم كل ما يعزز حماية 
االأر�س  �ساعة  فعالية  يف  عجمان  �سرطة  �ساركت  اآم��ن��ة  �سليمًة  مقوماتها 
مقر  يف  ال�سرورية  غر  الكهربائية  واالأج��ه��زة  االأ���س��واء  باإطفاء  ال�سنوية 

القيادة والوحدات التنظيمية التابعة لها ملدة �ساعة م�ساء اأم�س.
امل�ساندة يف  امل��وارد  اإدارة  املقدم حممد خلفان بن هندي مدير  �سعادة  واأك��د 
وتوفر  املجتمع  م�سوؤولية  وم���وارده���ا  البيئة  حماية  اأن  عجمان  �سرطة 
بامل�ساركة  عجمان  �سرطة  اهتمام  موؤكدا   .. حمايتها  �سبل  اأه��م  من  الطاقة 
يف هذه الفعالية ال�سنوية وترجمة التزامها باحلفاظ على البيئة من خ�ل 
يف  تاأتي  الفعالية  ه��ذه  يف  امل�ساركة  اأن  واأ���س��اف  بها.  تعمل  واأن�سطة  برامج 
اإطار دور �سرطة عجمان يف اجلهود واملبادرات التي ت�ستهدف املحافظة على 
اإىل  الطاقة.. م�سرا  ا�ستخدام  وتر�سيد  امل�ستدامة  التنمية  البيئة وحتقيق 
البيئية  احللول  اأف�سل  املجتمع العتماد  اأف��راد  وت�سجيع  لتحفيز  �سعيها  اأن 
جودة  برفع  ت�سهم  م�ستدامة  بيئة  على  للحفاظ  اخل�����س��راء  والتطبيقات 
احلياة يف الدولة. واأكد حر�س �سرطة عجمان على تبني �سيا�سات وممار�سات 
ا�سته�ك  والتقليل من  البيئي  االأداء  التطبيقات اخل�سراء بهدف حت�سني 
اإىل  توؤدي  التي  االإيجابية  املمار�سات  ن�ساطاتها وتعزيز  الناجمة عن  امل��وارد 
حت�سني االأداء البيئي للدولة وحتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية االإمارات للتنمية 

اخل�سراء.

•• دبي -وام: 

خليفة  لربنامج  العام  املن�سق  الدبل  اإبراهيم  خبر  الدكتور  العقيد  ح�سر 
اإع�����داد وتطوير  ت��دري��ب��ي��ت��ني ح���ول  اأق����در خ��ت��ام دورت����ني  ال��ط���ب  لتمكني 

حما�سري برنامج خليفة لتمكني الط�ب.
كما ح�سر االختتام املقدم الدكتور عبد الرحمن �سرف م�ساعد املن�سق العام 
واملقدم  االأوىل  ال��دورة  القرقاوي حما�سر  واملقدم من�سور  لربنامج خليفة 
الثانية و40 منت�سبا من خمتلف  ال��دورة  املهند�س م��روان �سنجل حما�سر 

االإدارات العامة ومراكز ال�سرطة.
اأجيال  اإع����داد  ع��ل��ى  ب��رن��ام��ج خليفة  ال��دب��ل ح��ر���س  اإب��راه��ي��م  العقيد  واأك����د 

برامج  ع��رب  واأخ���ق��ي��ا  اأمنيا  حم�سنة  ال��دول��ة  بها  تفتخر  واع��ي��ة  ط�بية 
ت��وع��وي��ة ت�����س��ع��ى ل��ت��وح��ي��د اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة يف ���س��ب��ي��ل ال��ت��ن�����س��ئ��ة االأمنية 
ذل��ك يجب  لتحقيق  اأن��ه  اإىل  ال��ط���ب.. م�سرا  املنا�سبة جليل  واالأخ�قية 
حما�سرين  ب��اإع��داد  املجتمع  اإىل  ر�سالتنا  الإي�����س��ال  اجل��ب��ارة  اجل��ه��ود  ب��ذل 
قادرين على التوا�سل مع اأبنائنا الط�ب الأنهم جيل امل�ستقبل الذي �سيبني 

هذا الوطن املعطاء.
وقال اإن الربنامج �سخر اإمكانياته لتعزيز وتوحيد اجلهود يف تربية الن�سء 

وحت�سينه �سد االأخطار املحدقة به وامل�سك�ت التي تعرت�سه حاثا املحا�سرين 
على التعامل مع الط�ب والطالبات كاآباء واأمهات وتقدمي القدوة احل�سنة 
لهم. واأ�ساف اأن الن�سء اأمانة يف اأعناقنا ويجب بذل املزيد من اجلهد وبكل 
ال�سبل من اأجل اإيجاد الو�سيلة املنا�سبة الإي�سال ر�سائل التوعية اإليهم وهذا 
اأن تذلل العقبات  اإال بت�سافر كل اجلهود املمكنة التي ت�ستطيع  لن يتحقق 
التي تعمل  االأدوات  التدريب احلديثة وغرها من  و�سائل  وا�ستخدام  كافة 

على حت�سني الع�قة التوا�سلية بني املحا�سرين وط�ب املدار�س.

االأدوار  ومتثيل  املناق�سة  من  التدريبية  االأ�ساليب  ال��دورت��ني  وت�سمنت 
ال��ت��م��اري��ن وامل���ب���اري���ات االإداري������ة وامل�سروعات  ودرا����س���ة احل��ال��ة واإج�����راء 
وخمتلف  مبتكر  ب�سكل  والتفكر  التدريبي  االأث��ر  ومتابعة  التطبيقية 
كذلك االلتزام باملواعيد واجلداول والتخطيط اجليد واملراجعة امل�ستمرة 
كما �سملتا ا�ستعرا�سا الأنواع املدربني ون�سائح عامة ومفاتيح رئي�سية ت�سع 

املدربني على النهج ال�سليم للتدريب واالحرتاف.
ويف اخلتام كرم العقيد الدبل املقدم من�سور القرقاوي واملقدم مروان �سنجل 
�ساكرا اإياهما على اجلهود املبذولة وال�سرح الوايف والرثي باملعرفة كما كرم 
العقيد اأي�سا املنت�سبني امل�ساركني يف ك� الدورتني داعيا اإياهم الأن يجعلوا 

النجاح عنوانا دائما يف حياتهم.

اختتام دورتي اإعداد حما�سري لربنامج خليفة لتمكن الطلب اأقدر
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عربي ودويل

اإن الت�سفر التام  قالت وزيرة الداخلية الربيطانية اأمرب راد ام�س 
على  مقبول  غر  وات�ساب  مثل  خدمات  عرب  االإلكرتونية  للر�سائل 
لتوا�سل  �سري  “مكان  هناك  يكون  اأال  اأن��ه يجب  االإط���ق م�سيفة 

االإرهابيني.
م�سعود منفذ هجوم  خ��ال��د  اأن  ذك���رت  اإع����م حملية  و���س��ائ��ل  ك��ان��ت 
لندن الذي راح �سحيته اأربعة اأ�سخا�س بينهم �سرطي قرب الربملان 
اأر�سل ر�سالة ُم�سفرة عرب وات�ساب قبل وقت ق�سر من  الربيطاين 

الهجوم.
اأن��درو مار �سو بهيئة االإذاع��ة الربيطانية )بي. وقالت راد لربنامج 
بي.�سي( هذا راأي��ي... اإنه اأمر غر مقبول على االإط���ق. يجب اأال 
يكون هناك مكان يختبئ فيه االإرهابيون. نحتاج اإىل التاأكد من اأن 
موؤ�س�سات مثل وات�ساب، وهناك الكثرون مثلها، ال توفر مكانا �سريا 

للتوا�سل بني االإرهابيني.
على  ال��ق��درة  لدينا  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة  متلك  اأن  �سمان  اإىل  »نحتاج 

االإط�ع على ر�سائل وات�ساب امل�سفرة.

للمطالبة  بي�ساو  غينيا  عا�سمة  ���س��وارع  يف  املحتجني  اآالف  تظاهر 
با�ستقالة الرئي�س جوزيه ماريو فاز حلل اأزمة �سيا�سية اأ�سابت هذا 

البلد الواقع يف غرب اأفريقيا بال�سلل.
وخرج املحتجون يف م�سرات ب�سوارع بي�ساو ُمرددين هتافات ارحل يا 
جوماف وهو ا�سم خمت�سر للرئي�س. وكان احتجاج لكن باأعداد اأقل 

خرج قبل اأ�سبوعني للمطالبة برحيله.
ومل ينعقد الربملان منذ اأكرث من عام يف تلك امل�ستعمرة الربتغالية 
ال�سابقة التي �سهدت انق�بات كثرة كما اأن الغ�سب العام يف تزايد 
للتناحر  اإىل حل  التو�سل  اإقليمية يف  بو�ساطة  ف�سل حمادثات  بعد 

ال�سديد داخل النخبة ال�سيا�سية.
ومل ي�سدر حتى االآن رد فعل عن فاز على هذه االحتجاجات ولكنه 
اإنه �سن حملة على الك�سب غر  يدافع عن �سجله يف احلكم ويقول 

امل�سروع.
و�سهدت غينيا بي�ساو ت�سعة انق�بات وحماوالت انق�بية منذ عام 

.1980

ام�س   مبكرة  عامة  انتخابات  يف  الت�سويت  بلغاريا  يف  الناخبون  ب��داأ 
يتناف�س فيها حزب مواطنون من اأجل تنمية اأوروبية لبلغاريا املنتمي 
�سيوثقون  اإن��ه��م  يقولون  ال��ذي��ن  اال���س��رتاك��ي��ني  م��ع  الو�سط  ليمني 
الع�قات مع رو�سيا حتى اإن كان ذلك يعني اإغ�ساب �سركاء ب�دهم 

يف االحتاد االأوروبي.
الذي  لبلغاريا،  اأوروب��ي��ة  تنمية  اأج��ل  م��ن  م��واط��ن��ون  ح��زب  ويتقدم 
عاما(،   57( بوري�سوف  بويكو  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  ل��ه  ينتمي 
الذي  اال�سرتاكي  احل��زب  عن  ب�سيط  بفارق  ال���راأي  ا�ستط�عات  يف 
املر�سح الذي دعمه وهو رومني راديف  اأن فاز  تزايدت �سعبيته منذ 

بالرئا�سة يف نوفمرب ت�سرين الثاين.
ثالث  الإج���راء  اأدى  رادي���ف مم��ا  ف��وز  اأع��ق��اب  بوري�سوف يف  وا�ستقال 

انتخابات برملانية يف الب�د خ�ل اأربع �سنوات.
يتبنى  مو�سكو  مع  قوية  تاريخية  بع�قات  بلغاريا  ترتبط  وبينما 
موالية  �سيا�سات  لبلغاريا  اأوروب��ي��ة  تنمية  اأج��ل  من  مواطنون  حزب 
ل�حتاد االأوروبي و�ساند العقوبات التي فر�سها التكتل على رو�سيا 

ب�ساأن دورها يف االأزمة االأوكرانية.

عوا�صم

لندن

�صوفيا

بي�صاو

بريطانيا على اأبواب
 اخلروج من االحتاد االأوروبي 

•• لندن-اأ ف ب:

اآلية اخل��روج من  االأربعاء  ال��وزراء الربيطانية تريزا ماي  تبا�سر رئي�سة 
االحت��اد االأوروب��ي، يف �سابقة تاريخية تفتتح عامني من مفاو�سات �سعبة 
 2019 ع��ام  املتحدة  اململكة  �ستكون  وبذلك  بنتائجها.  التكهن  ميكن  ال 
خارج االحتاد االأوروب��ي، بعد اال�ستفتاء الذي جرى يف 23 حزيران يونيو 
البلد  يف  عميقا  انق�ساما  م��ث��را  التكتل،  م��ع  ب��ال��ط���ق  وق�سى   2016

لدى  اال�ستق�لية  النزعة  وحم��رك��ا 
اال�سكتلنديني. و�سهدت لندن ال�سبت 
بريك�ست مع  ���س��د  ج��دي��دة  ت��ظ��اه��رة 
ال�سوارع  اإىل  االآالف  ع�����س��رات  ن���زول 
لتاأ�سي�س  ال�ستني  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
ال����ن����ادي االأوروب�����������ي. و���س��ت��ب��ل��غ ماي 
بتفعيل املادة 50 من اتفاقية ل�سبونة 
الآلية  ان��ط���ق  نقطة  �ست�سكل  ال��ت��ي 
رئي�س  اإىل  ت�سلم  ر�سالة  يف  ال��ط���ق، 
املجل�س االأوروبي دونالد تو�سك. وقد 
عن  ال��ربي��ط��اين  للربملان  م��اي  تعلن 
توجيه هذه الر�سالة، يف كلمة تلقيها 
اأمامه االأربعاء. ومن املقرر اأن ي�سوت 
الربملان اال�سكتلندي يف اليوم ال�سابق 

على مذكرة جتيز لرئي�سة الوزراء نيكوال �ستورجن مطالبة لندن بتنظيم 
اال�سكتلنديني  ت�سويت  اإىل  ت�ستند  وهي  اال�ستق�ل،  ا�ستفتاء جديد حول 
االأوروب���ي لرتف�س  االحت��اد  البقاء يف  ل�سالح   62% بن�سبة  اال�ستفتاء  يف 
اأن يجري مثل هذا  م��اي ترف�س  اأن تريزا  ال��ط���ق. غر  اإىل  االجن���رار 
وهي  موقعها.  ي�سعف  اأن  خ�سية  اخل����روج،  مفاو�سات  خ���ل  اال�ستفتاء 
االأوروب���ي،  االحت���اد  م��ع  وقاطعة”  “وا�سحة  ط���ق  بعملية  القيام  تعتزم 
تت�سمن اخلروج من ال�سوق املوحدة، حتى تتمكن من احلد من حرية تنقل 
دفعت  التي  الرئي�سية  االأ�سباب  اأح��د  ك��ان  ما  وه��و  االأوروب��ي��ني،  املهاجرين 

الربيطانيني الختيار بريك�ست.
ومع اقرتاب اال�ستحقاق، يطرح ب�سكل متزايد �سيناريو انهيار املفاو�سات، 

ما �سيرتك الب�د بدون اتفاق.

م�ضوؤول اإ�ضرائيلي: اغتيال فقها قد ي�ضعل حربًا رابعة

االحتلل يتاأهب على حدود غزة حت�سبًا لرد حما�س

م�ضاعد فيون يرجح تعر�ضه للتن�ضت

تزايد التاأييد ملاكرون يف انتخابات الرئا�سة الفرن�سية

منع رئي�ضة ق�ضاء املو�ضل من دخول غرب املدينة

حتالف القوى العراقية يطالب بحماية املدنين

اجلامعة العربية: ال تغيري اأو تعديل يف املوقف العربي الداعم للق�سية الفل�سطينية

•• بغداد-وكاالت:

طالب حتالف القوى العراقية رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي بتغير قواعد 
الغربي  اال�ستباك يف معارك اجلانب 
اأرواح  ي�سمن  ومب��ا  امل��و���س��ل،  ملدينة 
امل���دن���ي���ني، وذل�����ك ب��ع��د ال��ك�����س��ف عن 

جمزرة حي املو�سل اجلديدة.
القوى  ي�سم  -ال��ذي  التحالف  ودان 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��ن��ي��ة امل�������س���رتك���ة يف 
العملية ال�سيا�سية- يف بيان ما �سماه 
وا�ستخدام  للقوة  املفرط  اال�ستخدام 
ال���ق�������س���ف اجل��������وي وال���������س����اروخ����ي 
يف  ت�سبب  ال��ذي  الع�سوائي  واملدفعي 
مئات  وقتل  املواطنني  منازل  تدمر 
منهم. وقال التحالف اإن على رئي�س 
الوزراء وقادة التحالف الدويل حتمل 
واالأخ�قية،  القانونية  م�سوؤوليتهم 
تنظيم  م��ع  املعركة  ح�سم  يكون  واأال 
االإرهابي يف وقت ق�سر على  داع�س 
وهدم  الربيئة  االأرواح  اإزه��اق  ح�ساب 
ال��ب��ي��ان احلكومة  امل���ن���ازل. ك��م��ا دع���ا 
يف  امل�سارعة  اإىل  امل�����س��وؤول��ني  وجميع 
تقدمي االإغاثة وامل�ساعدات االإن�سانية 
نتيجة  ال����ن����ازح����ني  اآالف  واإي�����������واء 
اأن  اإىل  ي�سار  الع�سكرية.  العمليات 
ب�سمة  املو�سل  ق�ساء  جمل�س  رئي�سة 

اإثر  اجلديدة  املو�سل  حي  �سكان  من 
وقالت  ج��وي��ة.  ب�سربة  ا�ستهدافهم 
خ��ل��ي��ة االإع������م احل��رب��ي يف ب��ي��ان اإن 
عدداً  فجر  االإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم 
امل��ل��غ��م��ة ال��ت��ي يقودها  م��ن ال��ع��رب��ات 
القوات  ت��ق��دم  الإع���اق���ة  ان��ت��ح��اري��ون 
التحالف  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ال���ع���راق���ي���ة، 
وّج��ه �سربة جوية ملجموعة  ال��دويل 
ومعداتهم  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���س��ر  م���ن 

بطلب من القوات العراقية.
مدينة  ق�ساء  جمل�س  رئي�سة  ق��ال��ت 
اأ�سبحت  اإن��ه��ا  ب�سيم  ب�سمة  امل��و���س��ل 
ممنوعة م��ن دخ��ول اجل��ان��ب االأمين 
اأمنية  املدينة مبوجب توجيهات  من 

خم�سمئة  م��ن  اأك���رث  اأن  اأك���دت  ب�سيم 
مدين اأعزل ُقتلوا يف غارات للتحالف 
امل��و���س��ل اجلديدة  ح��ي  ال���دويل على 
اأث�����ن�����اء ال��ت��م��ه��ي��د ل����دخ����ول ال���ق���وات 

العراقية اإليه قبل نحو اأ�سبوع.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف الدويل 
ال������ذي ت����ق����وده وا����س���ن���ط���ن اأن������ه فتح 
يف  امل��دن��ي��ني  م��ئ��ات  مقتل  يف  حتقيقاً 
نتيجة  املو�سل  م��ن  الغربي  ال�سطر 
غ����ارة ج��وي��ة ُن��ف��ذت ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
اأن اجلي�س  غ��ر  ال��ع��راق��ي.  اجل��ي�����س 
املعارك  وق��ف  اأع��ل��ن  -ال���ذي  العراقي 
ال�سحايا  اأع�������س���اء  ت����زاي����د  ب�����س��ب��ب 
مئات  مقتل  جم���دداً  نفى  امل��دن��ي��ني- 

اب��ت��داء م��ن ي��وم اأم�����س االول م�سرة 
قرار  كان  اإن  متاأكدة  لي�ست  اأنها  اإىل 
دخول  من  منعها  كذلك  ي�سمل  املنع 

اجلانب االأي�سر.
ت�����س��ري��ح على  ب�����س��م��ة يف  واأ����س���اف���ت 
ال���ت���وا����س���ل  م�����وق�����ع  ����س���ف���ح���ت���ه���ا يف 
االجتماعي في�سبوك، اأنها مل ترتكب 
خطاأ ي�ستوجب هذا املنع، واأّن ال�سبب 
ال�سورة  ل����إع����م  نقلها  اإىل  ي��ع��ود 
الدويل  التحالف  مل��ج��زرة  احلقيقية 

مبنطقة املو�سل اجلديدة.
وبّينت اأن ال�سبب يعود كذلك اإىل اأنها 
طالبت بالتحقيق يف املجزرة وبوقوف 
ال��ع��ب��ادي على  ال����وزراء ح��ي��در  رئي�س 
مدينة  امل���و����س���ل  واإع���������ن  امل����ج����زرة 
كان  رمب��ا  اأن���ه  ب�سيم  وراأت  منكوبة. 
عن  خاطئة  �سورة  اأو�سل  من  هناك 
االإع�����م،  و���س��ائ��ل  ع��رب  ت�سريحاتها 
الفتة اإىل اأن هذه الت�سريحات موثقة 
وتثبت حقيقة ما قالته. وكانت ب�سيم 
خم�سمئة  م���ن  اأك����رث  اأن  ك�����س��ف��ت  ق���د 
الق�سف اجلوي على  مدين قتلوا يف 
اأحد اأحياء ال�سطر الغربي من مدينة 
املو�سل قبل نحو اأ�سبوع، يف وقت قال 
اإن ث�ثة  امل���دين  ال��دف��اع  م�����س��در يف 
عمليات  ج�����راء  ق��ت��ل��وا  م����دين  اآالف 

الق�سف خ�ل اأقل من �سهرين.

اجلي�س اجلزائري يقتل 
م�سلحن يف ق�سنطينة 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

اجلزائرية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
قتلت  اجل���ي�������س  ق������وات  ان  ام�������س 
�سهدت  التي  بق�سنطينة  م�سلحني 
امل��ا���س��ي حم���اول���ة هجوم  ال�����س��ه��ر 

انتحاري �سد مركز �سرطة.
وج��اءاالع���ن بعد �سهر من تبني 
لهجوم  االإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
�سرطة  فا�سل �سد مركز  انتحاري 
يف و�سط مدينة ق�سنطينة )430 
ك���ام ���س��رق اجل���زائ���ر(، وا���س��ف��ر عن 
مقتل االنتحاري وجرح �سرطيني.

فان  ال��دف��اع  وزارة  ب��ي��ان  وبح�سب 
اإثر كمني حمكم  العن�سرين قت� 
ن����ف����ذ مب���ن���ط���ق���ة ج����ب����ل ال���وح�������س 

بق�سنطينة.
“يتعلق االأمر بكل  البيان  وا�ساف 
املبحوث  االإره���اب���ي اخل��ط��ر  م��ن 
اأبو  ع��ن��ه +ل. ن���ور ال��دي��ن+ امل��ك��ن��ى 
اإل��ت��ح��ق باجلماعات  ال���ذي  ال��ه��م��ام 
2008 وكان وراء  �سنة  االإرهابية 
االجرامية  العمليات  من  العديد 
باملنطقة وكذا مرافقه امل�سمى ف. 

ب�ل.
وبح�سب و�سائل اع�م حملية فان 
ابو الهمام قيادي يف تنظيم داع�س 

باملنطقة.

ال�سجن ل�56 متهمًا بغرق 
مركب مهاجرين يف م�سر

•• ر�صيد-رويرتز:

االأحد  ام�س  م�سرية  حمكمة  ق�ست 
ت��رتاوح بني  مل��دد  56 متهما  ب�سجن 
غرق  ق�سية  يف  ع��ام��ا  و14  ع��ام��ني 
مركب مهاجرين غر �سرعيني قبالة 
البحر  يف  البحرة  حمافظة  �ساحل 
امل��ا���س��ي يف احلادث  ال��ع��ام  امل��ت��و���س��ط 
�سخ�س.   202 �سحيته  راح  ال���ذي 
ووقع احلادث يف 21 �سبتمرب اأيلول 
الو�سول  ي��ح��اول��ون  ال�سحايا  وك���ان 
اإن  امل�������س���ادر  وق����ال����ت  اأوروب����������ا.  اإىل 
حمكمة اجلنح مبدينة ر�سيد اإحدى 
متهمة.  �ساحة  ب��راأت  البحرة  م��دن 
اأحالت  ال��ع��ام��ة ق��د  ال��ن��ي��اب��ة  وك��ان��ت 
�سملت  بتهم  للمحاكمة  �سخ�سا   57
ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ يف وفاة  الت�سبب 
امل��ه��اج��ري��ن وع���دم ا���س��ت��خ��دام و�سائل 
اإن���ق���اذ ك��اف��ي��ة يف امل���رك���ب ال����ذي كان 
ب��اإذن اهلل” وتعري�س  “الرزق  يدعى 
ل��ل��خ��ط��ر. ك��م��ا �سملت  ح���ي���اة رك���اب���ه 
اأم��وال من  االتهامات احل�سول على 
ال�سحايا واإخفاء متهمني مطلوبني 
لل�سلطات ومزاولة مهنة اإحلاق عمال 
وا�ستخدام  ترخي�س  دون  ب��اخل��ارج 
مركب لل�سفر دون ترخي�س. وقالت 
 169 اإن  ال�����س��ل��ط��ات وق���ت احل����ادث 
ركاب  وك��ان معظم  اأن��ق��ذوا.  مهاجرا 

املركب من امل�سريني.

مل ي��ت��ق��دم��وا ب��ع��د مب�����س��روع ال���ق���رار ال��رئ��ي�����س��ي ال�����دوري اخلا�س 
بالق�سية الفل�سطينية الذي يطرح كل عام على القمة العربية واأن 
م�سروع القرار مل ي�سلم ل�أمانة العامة للجامعة العربية الإدراجه 
�سمن م�سروعات القرارات املختلفة املطروحة اأمام القمة. واأ�ساف 
االجتماعات  هام�س  على  ام�س  لل�سحفيني  ت�سريحات  يف  عفيفي 
التح�سرية للقمة العربية باالأردن التي �ستعقد يوم االأربعاء املقبل 
مبنطقة البحر امليت اإن القرار اخلا�س بفل�سطني اأجرى عليه بع�س 
التنقحيات والتعدي�ت املحدودة التي ال تخل مب�سمونه..موؤكدا 
الفل�سطينية  للق�سية  بالن�سبة  جديد  م�سروع  اأي  هناك  لي�س  انه 
العربية  اجلامعة  واأن  خا�سة  االإع����م  و�سائل  بع�س  ذك���رت  كما 
تتعامل مع اأي م�سروع قرار يقدم على جدول اأعمال القمة العربية 
 “ اأنه م�سروع جديد حتى ولو كان باملحتوى القدمي. وتابع  على 

•• البحر امليت-وام:

اأهمية التم�سك باملوقف الفل�سطيني  اأكدت جامعة الدول العربية 
فل�سطينية  دول��ة  قيام  ويف  ال��دول��ت��ني  ح��ل  تاأكيد  يف  عربيا  امل��وؤي��د 
ال�س�م  م����ب����ادرة  واأن  ال�����س��رق��ي��ة  ال���ق���د����س  ع��ا���س��م��ت��ه��ا  م�����س��ت��ق��ل��ة 
الق�سية  مع  للتعامل  واالأن�سب  االأمثل  االإط��ار  هى  تظل  العربية 
الوزير  العام  االأم��ني  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وق��ال  الفل�سطينية. 
املفو�س حممود عفيفي تعليقا على ما تردد حول اأن االأمني العام 
بطرح  الفل�سطيني  اجل��ان��ب  ق��ي��ام  ت��وق��ع  العربية  ال���دول  جلامعة 
بالت�سوية  ب��االأردن خا�س  العربية  القمة  اأمام  م�سروع قرار جديد 
ال�سيا�سية للق�سية الفل�سطينية.. اأن االأمني العام اأحمد اأبو الغيط 
كان قد �سرح لبع�س و�سائل االإع�م باأن امل�سوؤولني الفل�سطينيني 

ذلك ال يعني اإ�سقاط الثوابت جتاه الق�سية الفل�سطينة اأو اأن هناك 
مو�سحا  تغرا فيما يتعلق مب�سار العمل العربي جتاه الق�سية”.. 
العامة  ل���أم��ان��ة  ال��ق��رار  م�����س��روع  اأر���س��ل  الفل�سطينى  اجل��ان��ب  اأن 
للجامعة العربية بالفعل ثم بعد ذلك اأجريت عدة ات�ساالت بهدف 
املمكن  م��ن  يكن  التي مل  امل�����س��روع   على  التنقيحات  بع�س  اإج���راء 
اأي م�سروع  اإن  امل�سروع قبل االإنتهاء من تعدي�تها. وقال  تقدمي 
قرار يقدم ل�أمانة العامة للجامعة العربية من قبل اأي دولة البد 
املقدمة  ال��دول��ة  من  النهائية  املوافقة  على  اجلامعة  حت�سل  واأن 
ذلك.  بعد  ح��دث  م��ا  وه��و  االأع�����س��اء  على  تعميمه  قبل  للم�سروع 
التح�سرية  االجتماعات  على  املعرو�سة  اجلديدة  البنود  وح��ول 
اجتماعات  على  ج��د  ال���ذي  الوحيد  البند  اإن  عفيفي  ق��ال  للقمة 
املندوبني وطرح الأول مرة يتعلق باأزمة ال�جئني ال�سوريني الذي 

طرحته دولة االأردن الدولة امل�ست�سيفة لتقدمي ال�سكر لها والدول 
وتقدمي  والنازحني  ال�جئني  ت�ست�سيف  التي  االأخ��رى  امل�سيفة 
الدعم من قبل اجلامعة العربية للدول امل�سيفة. وقال اأنه بخ�ف 
من  ولكن  جديدة  بنود  املندوبني  اجتماعات  على  تطرح  مل  ذل��ك 
ك��ان ال  واإن  ال���وزاري  بند جديد خ���ل االجتماع  اأن يقدم  ال���وراد 
على  املقرر طرحها  البنود  وح��ول  و�سفه.  “على حد  ذل��ك  يتوقع 
اإنها  قال”عفيفي”  واالجتماعي،  االقت�سادي  املجل�س  اجتماعات 
�ست�سمل اإجراءات منطقة التجارة العربية الكربى وتفعيل االحتاد 
اجلمركي العربي واملبادرة ال�سودانية التي طرحت منذ عامني يف 
قمة �سرم ال�سيخ حول “االأمن الغذائي” ومو�سوعات االأمن املائي 
متكني  مو�سوعات  اإىل  باالإ�سافة  التكنولوجي  والتعاون  العربي 

املراأة وامللفات املتعلقة بالطفل على امل�ستوى االجتماعي.

دونالد ترامب للرئي�س ال�سابق باراك اأوباما يثر فيون 
وفريقه االآن مزاعم عن اأعمال تن�ست.

اإريك �سيوتي ع�سو الربملان وامل�ساعد املقرب من  وقال 
�سي.نيوز  وتلفزيون  اأوروبا1  اإذاعة  حملة فيون ملحطة 
وذلك  اأمر مرجح جدا”  “هذا  يف مقابلة اليوم االأح��د 
قال  نف�سه  فيون  ب��اأن  تفيد  تقارير  ���س��وؤال عن  على  ردا 
للتن�ست  اأن يكون تعر�س  املرجح  اإنه من  ال�سبت  اأم�س 
املال  ا�ستخدام  باإ�ساءة  اتهامات  يف  التحقيقات  اإط��ار  يف 

الغربية املوجود يف قطاع غزة وامل�سوؤول عن الن�ساطات 
ي���رتدد حل��ظ��ة يف  ال�����س��ف��ة- مل  الع�سكرية حل��م��ا���س يف 
اال�ستمرار يف طريق العمل امل�سلح، واأن اخل�يا امل�سلحة 
التي اأ�سرف على ت�سكيلها �سعت لتنفيذ عمليات ع�سكرية 

مبا فيها “العمليات االنتحارية«.
واعترب اخلبر االإ�سرائيلي يف ال�سوؤون العربية مبوقع 
االغتيال  عملية  اأن  ي�س�سخاروف  اآيف  االإخ��ب��اري  ويل� 
اإىل فقها دون  االأخ��رة ت�سر ملهنية فائقة يف الو�سول 
ترك اآثار خلف التنفيذ، رغم وجود بع�س املوؤ�سرات على 

تورط اإ�سرائيلي خلف االغتيال.
ت���رد على  اأال  اإن ح��م��ا���س اخ���ت���ارت  ي�����س�����س��خ��اروف  وق���ال 
اإ���س��رائ��ي��ل ب���اإط����ق ال���ق���ذائ���ف ال�����س��اروخ��ي��ة، مم���ا قد 
يجعل ردها املتوقع اأكرث خطورة، الأن كل ما �سدر عن 
متحدثيها ال�سيا�سيني والع�سكريني ال يرتك �سكوكا باأن 

اإ�سرائيل هي امل�سوؤولة املبا�سرة عن االغتيال.

•• باري�س-رويرتز:

ك�سب اإميانويل ماكرون املر�سح االأوفر حظا يف انتخابات 
الرئا�سة الفرن�سية تاأييدا اآخر مل�سعاه ام�س االأحد اإذ قرر 
الو�سط  ليمني  ينتمون  ال�سيوخ  مبجل�س  اأع�ساء  ت�سعة 

دعمه يف االنتخابات.
ت�سم  ب��رمل��ان��ي��ة  مل��ج��م��وع��ة  الت�سعة  امل�����س��رع��ون  وي��ن��ت��م��ي 
الدميقراطيني  احت����اد  ون����واب  ال��و���س��ط  اأح�����زاب  ن����واب 
اأعلن  وال���ذي  الو�سط  ليمني  ينتمي  ال��ذي  وامل�ستقلني 
تاأييده للمر�سح املحافظ فران�سوا فيون. وكتبوا مقاال 
يف �سحيفة )جورنال دي دميان�س( االأ�سبوعية يقولون 
املوايل الأوروبا  ب�سبب موقفه  �سيدعمون ماكرون  اإنهم 

و�سعيه لتجاوز االنق�سام بني اليمني والي�سار.
الطريقة  ه���ي  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  “طريقة  وق���ال���وا 
جديد  ح��وار  وفتح  النا�س...  توحيد  يريد  ال�سحيحة. 

بني ال�سعب الفرن�سي وممثليه.«
يف  املقررة  باالنتخابات  للفوز  حظا  االأوف��ر  فيون  وظل 
اأبريل ني�سان ومايو اأيار اإىل اأن ك�سفت �سحيفة اأ�سبوعية 
لزوجته  امل��ال  دفعه  عن  الثاين  كانون  يناير  اأواخ���ر  يف 
به.  تقم  مل  عمل  نظر  الربملانية  م�ساعدته  ب�سفتها 
وينفي فيون ارتكاب اأي خمالفات لكن مدعني اأخ�سعوه 
فرن�سي.  رئا�سي  ملر�سح  االأوىل  هي  �سابقة  يف  للتحقيق 
ويت�سدر االآن ماكرون الوزير ال�سابق يف حكومة الرئي�س 

فران�سوا اأولوند وال�سيا�سي الو�سطي امل�ستقل الذي اأ�س�س 
حزب “اإىل االأمام” العام املا�سي ا�ستط�عات الراأي اإذ 
مارين  املتطرف  اليمني  زعيمة  على  يتغلب  اأن  يتوقع 
لوبان يف جولة اإعادة. لكن العدد الكبر من الناخبني 
الذين مل يح�سموا اأمرهم يعني اأنه ال يزال من ال�سعب 

التكهن بنتيجة االنتخابات.
بي�س  م��ن  حلمايته  مظلة  ف��ي��ون  م�ساعدو  وا���س��ت��خ��دم 
تراجع  مع  فرن�سا  غ��رب  جنوب  يف  حمتجون  به  ر�سقه 
ولوبان  ماكرون  اأم��ام  املحافظ  للمر�سح  التاأييد  ن�سبة 
يف ا�ستط�عات الراأي قبل اجلولة االأوىل ل�نتخابات 
اأب����ري����ل ن��ي�����س��ان. وق�����ال ح����زب احت���اد  امل����ق����ررة يف 23 
الدميقراطيني وامل�ستقلني اإن ث�ثة فقط من املوقعني 
على املقال اأع�ساء يف احلزب بينما ال�ستة االآخرون من 
حركة الدميقراطيني التي اأعلن زعيمها فران�سوا بايرو 

تاأييده ملاكرون.
الفرن�سي  ال��رئ��ا���س��ي  للمر�سح  م�ساعد  ق��ال  ذل���ك،  اىل 
ف��رن�����س��وا ف��ي��ون ال��ي��وم االأح����د اإن ف��ي��ون ت��ع��ر���س “على 
يف  وذل��ك  ق�سائي  حتقيق  اإط���ار  يف  للتن�ست  االأرجح” 

اأحدث اتهام توجهه حملة فيون �سد ال�سلطات.
وكان فيون متقدما يف ا�ستط�عات الراأي لكنه تراجع 
بعد ف�سيحة مالية. وكان فيون اتهم الرئي�س اال�سرتاكي 

فرن�سوا اأولوند موؤخرا بتدبر موؤامرة �سده.
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ب��ات��ه��ام��ات  ت��ذك��ر  ت�سريحات  ويف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

رفع جي�س االحت�ل االإ�سرائيلي درجة تاأهبه على طول 
احلدود مع قطاع غزة حت�سبا من انتقام حمتمل تنفذه 
مازن  املحرر  االأ�سر  اغتيال  على  ردا  )حما�س(  حركة 

فقها القيادي يف كتائب الق�سام. 
الداخلية  وزارة  اأغ��ل��ق��ت  الفل�سطيني،  اجل��ان��ب  وع��ل��ى 
واالأمن الوطني يف قطاع غزة معرب بيت حانون )اإيريز( 
با�سم  الناطق  وق���ال  اآخ���ر،  اإ���س��ع��ار  حتى  القطاع  �سمال 
اإطار االإجراءات  اإن االإغ�ق ياأتي يف  اإياد البزم  الوزارة 
اغتيال  عقب  غ��زة  يف  االأمنية  االأج��ه��زة  اتخذتها  التي 
فقها. وكانت حما�س قد توعدت بالرد ب�سكل قا�ٍس على 
اغتيال فقها وبالطريقة املنا�سبة التي توازي حجَم هذه 

اجلرمية.
من  مبا�سر  ن��ار  الإط����ق  تعر�سه  بعد  فقها  وا�ست�سهد 
م�����س��ل��ح��ني جم��ه��ول��ني يف م��ن��ط��ق��ة ت���ل ال���ه���وى جنوبي 

مدينة غزة.
وافتتحت حما�س بيت عزاء لفقها يف �ساحة “الكتيبة” 
وعنا�سر  ق��ادة  ع��دد من  فيه  �سارك  غ��زة  غربي مدينة 

الف�سائل الفل�سطينية املختلفة.
“العدو  اإن  ب��ره��وم  ف���وزي  ال��ق��ي��ادي يف احل��رك��ة  وق���ال 
االإ�سرائيلي هو الذي يقف وراء هذه اجلرمية، هو الذي 

خطط ونفذ مب�ساركة عم�ئه على االأر�س«.
وحّمل برهوم يف مقابلة خا�سة له مع وكالة االأنا�سول 
اجلرمية  تداعيات  اإ�سرائيل  ال��ع��زاء،  بيت  هام�س  على 

التي و�سفها ب� “النكراء«.
ال�سامت  القتل  معادلة  يفر�س  اأن  اأراد  “العدو  وق��ال 
اأن تقبل به حركة  اأن ترد املقاومة، وهذا ال ميكن  دون 
االحت�ل  وتوعد  الفل�سطينية”.  املقاومة  وال  حما�س 

قائ� “رّدنا لن يتنباأ به العدو، و�سيدفع الثمن غاليا«.
اال�ستخبارات  جلهاز  ال�سابق  الرئي�س  ع��رّب  االأث��ن��اء  يف 
ال��ع�����س��ك��ري��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأم�����ان ع��ام��و���س ي���ادل���ني عن 
الع�سكري يف  حركة  القائد  ي��وؤدي اغتيال  اأن  قلقه من 
حلرب  غ��زة  يف  املا�سية  اجلمعة  فقها  م��ازن  )ح��م��ا���س( 
رابعة بني اإ�سرائيل وحما�س، رغم اأن لدى اإ�سرائيل ردعا 
االإ�سرائيلية  القناة  ونقلت  الفل�سطينيني.  اأم��ام  قائما 
القرار  تتخذ  قد  حما�س  اإن  قوله  عامو�س  عن  الثانية 
بالرد،  وت��ق��وم  االغ��ت��ي��ال  م�سوؤولية  اإ���س��رائ��ي��ل  بتحميل 
فرتد اإ�سرائيل من جهتها وب�سورة �سريعة، وهكذا جند 

اأنف�سنا اأمام مواجهة جديدة اإ�سافية.
اآيف  اأم��ا  االإ�سرائيلي  العمل  ح��زب  لرئا�سة  املر�سح  لكن 
دافعا  ي�سكل  اأن  االغ��ت��ي��ال يجب  ح��ادث  اإن  ق��ال  غ��اب��اي 
ل�����س��ك��ان ق��ط��اع غ���زة ل��ع��دم ال���ذه���اب مل��واج��ه��ة ع�سكرية 
جديدة، وزعم اأن احلل ل�أزمة احلا�سلة بغزة يكمن يف 

امل�سار االقت�سادي.
اأحرونوت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة  م��را���س��ل  ق��ال  جهته،  م��ن 
اغتياالت  على  معتادة  لي�ست  حما�س  اإن  ليفي  األيئور 
من هذا النوع بغزة الأن منفذ اغتيال فقها اأراد ت�ستيت 

اأ�سابع االتهام.
ونقل ليفي عن اأو�ساط فل�سطينية يف غزة قولها اإن من 
الوا�سح اأن اإ�سرائيل تريد من وراء حادث االغتيال بعث 
اإبعادهم  الذين مت  االآخرين  املحررين  ر�سالة ل�أ�سرى 
اال�ستهداف  عن  بعيدين  لي�سوا  باأنهم  غ��زة  قطاع  اإىل 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي، وخ��ا���س��ة مل��ن ي��وا���س��ل��ون اإق���ام���ة اخل�يا 
لقيادة  ر�سائل  بعثت  كما  الغربية.  ال�سفة  يف  امل�سلحة 
حما�س اجلديدة وعلى راأ�سها يحيى ال�سنوار، باأنه ال اأحد 

يف غزة حم�سن من اأن تناله يد اإ�سرائيل الطويلة.
ال�سفة  ق��ادة مكتب  -اأح��د  اأن فقها  اإىل  املرا�سل  واأ���س��ار 

لكنه مرة  اأم��ر غر قانوين  لي�س  “هذا  واأ�ساف  العام. 
فعلت  وم��ث��ل��م��ا  دمي��ق��راط��ي��ة.«  ف�سيحة  مي��ث��ل  اأخ����رى 
اتهامات �سابقة وجهتها حملة فيون يف االأ�سابيع املا�سية 

اأثار االتهام بالتن�ست بع�س االنتقادات.
التي  الدميقراطيني  حركة  زعيم  بايرو  فرن�سوا  وق��ال 
االأوفر  ماكرون  الإميانويل  حليف  وهو  للو�سط  تنتمي 
حظا بني مر�سحي الرئا�سة “ال اأعتقد على االإط�ق اأن 

هناك اأي عمل مدبر.«

يف  الع�سكرية  االأف�سلية  تنق�سها  حما�س  اأن  واأ���س��اف 
بعدم  وا���س��ع��ا  هام�سا  يعطيها  مم��ا  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��واج��ه��ة 
اأن احلركة  اإىل  الذهاب الفتتاح معركة وا�سعة، م�سرا 
اجلانبني  يجر  ق��د  رد  بتوجيه  ملزمة  نف�سها  جت��د  ال 
لتفعيل  حثيثة  ج��ه��ودا  ب��ذل  فقها  اأن  رغ��م  ح���رب،  اإىل 
واإخراج  الغربية  ال�سفة  يف  الع�سكرية  احلركة  خ�يا 

خمططاتها لتنفيذ هجمات �سد اإ�سرائيل.
وراأى اخلبر يف عدم وجود مرافقني مع فقها حلمايته 
اخلا�سة باأنه اعتقاد خاطئ باأنه يف ظل عدم اندالع حرب 
مع اإ�سرائيل ف�سيكون مبناأى عن اال�ستهداف، لكن بعد 
االغتيال �سي�سطر جميع قادة حما�س لتغير ترتيبات 
ح��م��اي��ات��ه��م وت��ن��ق���ت��ه��م، مب��ا يف ذل���ك اإم��ك��ان��ي��ة تغير 
التخفي،  واأماكن  منازلهم  وا�ستبدال  حمايتهم  طواقم 
الأن من نفذ عملية االغتيال اأراد اإي�سال هذه الر�سالة 

لقيادة حما�س باأنكم جميعا على قائمة اال�ستهداف.
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تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 259599    بتاريخ : 6 / 9 / 2016  
با�س��م: بي اإ�س اإيه كومباين ليمتد

 ، اوه 15 1 جي واي  اإ���س   ، �ساوثهامبتون   ، ك��واي رود  ، وي�ست  وي��ل هاو�س  �سبيد  وعنوانه: 
اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 12 بالفئة  املت�سمنة  وامل�ستلزمات  غيار  قطع  النارية،  ال��دراج��ات  حمركات  نارية،  دراج��ات 

جلميع ال�سلع املذكورة اأع�ه.
الواق�عة بالفئة: 12

ر�سم  مع  االإجنليزية  باللغة  مكتوبة   BSA االأح��رف  عن  عبارة  الع�مة:الع�مة  و�سف 
جناح يعلو احلرف)B( كما هو مبني بال�سكل.

وزارة  التجارية يف  الع�مات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  لديه اعرتا�س على ذلك  فعلى من 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 256117    بتاريخ : 30 / 06 / 2016  
با�س��م: �سكوربيو ليمتد

وعنوانه: فيا اإ�س. بالي�سرتا 12 ، 6900 ، لوجانو ، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخ���رى( امل�سنوعة من  ال���واردة يف فئات  ، املنتجات )غ��ر  االث��اث وامل��راي��ا واط���ارات ال�سور 
اخل�سب اأو الفلني اأو الق�سب اأو اخليزران اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو ال�سدف 

اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد الب��ستيكية.
 الواق�عة بالفئة: 20

باأحرف التينية  الكلمة )Rick Owens( مكتوبة  و�سف الع�مة:الع�مة عبارة عن 
وبطريقة مميزة.

وزارة  التجارية يف  الع�مات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  لديه اعرتا�س على ذلك  فعلى من 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية   :
  

املودعة حتت رقم 92182
با�سم  انتيبودز واتر كومبني ليمتد

وعنوانه 121 كا�ستم �سرتيت وي�ست ، ابارمتنت 501 ، اوك�ند ، نيوزيلندا.   
امل�سجلة حتت رقم 88851  بتاريخ  2008/05/27

الفئة 32
امل�����ن�����ت�����ج�����ات : م���������س����ت����ح���������س����رات ل����ت����ح���������س����ر امل�������������س������روب������ات ال������غ������ر ك���ح���ول���ي���ة 
امل����ي����اه   ، ال������ف������واك������ه  ال������ف������واك������ه وع�����������س�����ائ�����ر   ، م�����������س�����روب�����ات م�������س���ت���خ���ل�������س���ة م������ن 

 املعدنية والغازية ، مرطبات ، م�سروبات منكهة غر كحولية.  
اال�سرتاطات

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف   2017/03/25 وحتى تاريخ  2027/03/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

EAT 31415

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه بن�سر 

طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 22163
ب�اإ�س��م : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سن�يت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 1998/04/20 وامل�س�جلة حتت رقم : 14535 

الفئة : 30
العداد  م�ستح�سرات   ، جممدة  حلويات   ، مائية  مثلجات   ، ك��رمي  االي�����س   : املنتجات 

الب�سائع �سالفة الذكر والواقعة بالفئة 30.
اال�سرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �س�نوات  ع�س�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�س�تظل 
احلماية يف 2017/06/17 وحتى تاريخ 2027/06/17

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

EAT 4939

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ريتي�س كومار �سوري�س كاالتي
rumi :طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:258250       بتاريخ:2016/8/14 م
با�س��م:ريتي�س كومار �سوري�س كاالتي

وعنوانه:في� 23 ج/11 �سارع 8 ب احل�سيبة دبي االمارات العربية املتحدة هاتف: 0509724225 
�سندوق الربيد : 8549 امييل : ritesh.kalati@gmail.com دبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28 اللعب وادوات اللعب ادوات الريا�سة البدنية 
)اجلمباز( واالدوات الريا�سية غر الواردة يف فئات اخرى كرات للعب ملحقات ل�ألعاب اجهزة 
البدنية  للريا�سة  ادوات  مترين  ادوات  �سدر  مو�سعات  االج�سام  تدريب  اجهزة  االج�سام  بناء 

واقيات للركب )ادوات ريا�سية( احزمة رفع االثقال )ادوات ريا�سية( 
و�سف الع�مة: 
اال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 02/01722/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات  
اىل املحكوم عليه : امل�سرف العربي ل��ستثمار والتجارة اخلارجية

العنوان : اإمارة دبي - ديره - �سارع بني يا�س - بناية امل�سرف - بجوار بلدية دبي
املحكوم عليه/ ايه بي تي ا�س للحف�ت - �س ذ م م - العنوان : دبي - ديرة - منطقة 

الرقة - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - مكتب رقم 802 - بجوار بلدية دبي   
بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم   -  : امل��و���س��وع 
2017/3/22 يف الدعوى املذكورة اع�ه - ل�سالح/امل�سرف العربي ل��ستثمار والتجارة 
 اخلارجية - يف الدعوى رقم 02/01722/2017 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :- 

1- الزام املدعي عليه باخ�ء املاجور
2- الزام املدعي عليها  ب�سداد امل�ستحقات االيجارية بقيمة 39400 وما ي�ستجد من 

اجرة من 2016/11/15 وحتى االخ�ء التام.  
3- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل ل�إ�ستئناف خ�ل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االإع�ن واإال �سار نهائيا قاب� للتنفيذ.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01569/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00269/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده :املن�سوري لل�سحن - �س ذ م م  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ورثة/علي ابو احل�سن حممد ح�سني االن�ساري  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اع�ه والقا�سي باالتي:
1- الزام املنفذ �سده باخ�ء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خالية من ال�سواغل

2- الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة ب�سداد مبلغ 73333 درهم عن القيمة االيجارية للفرتة 
 من 2016/5/1 ولغاية 2016/11/30 وما ا�ستجد بعدها من اجرة حتى االخ�ء الفعلي
املوؤجر  للمدعي  املرجتعة  ال�سيكات  ب�سداد غرامة  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  ال��زام   -3
العقارية وهي 20% من قيمة  بقيمة 1000 درهم باال�سافة اىل ر�سوم موؤ�س�سة دبي 

عقد االيجار ، الزام املدعي عليها امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى. 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

تاريخ  يوم من  ع�سر  بتنفيذ هذا احلكم خ�ل خم�سة  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خ�ل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 02/01598/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات  
اىل املحكوم عليه : امل�سرف العربي ل��ستثمار والتجارة اخلارجية

العنوان : اإمارة دبي - ديره - �سارع بني يا�س - بناية امل�سرف - بجوار بلدية دبي
املحكوم عليه / �سركة نازكون للمقاوالت - �س ذ م م  - العنوان : دبي - ديره - منطقة 

الرقة - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - مكتب رقم 702 - بجوار بلدية دبي.  
بجل�ستها  حكمت  باملركز  االإب��ت��دائ��ي��ة  الق�سائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم   -  : امل��و���س��وع 
2017/3/22 يف الدعوى املذكورة اع�ه - ل�سالح/امل�سرف العربي ل��ستثمار والتجارة 
 اخلارجية - يف الدعوى رقم 02/01598/2017 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :- 

1- الزام املدعي عليه باخ�ء املاجور
2- الزام املدعي عليها باخ�ء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سواغلها 

وما ي�ستجد من اجرة من 2016/9/1 وحتى االخ�ء الفعلي 
3- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل ل�إ�ستئناف خ�ل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االإع�ن واإال �سار نهائيا قاب� للتنفيذ.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى  رقم : 02/01463/2017 جتاري ل�سنة 2017 اإيجارات  
اىل املحكوم عليه : امل�سرف العربي ل��ستثمار والتجارة اخلارجية

العنوان : اإمارة دبي - ديره - �سارع بني يا�س - بناية امل�سرف - بجوار بلدية دبي
املحكوم عليه / �سدف للو�ساطة التجارية - �س ذ م م  - العنوان : دبي - ديرة - منطقة 
الرقة - �سارع بني يا�س - برج امل�سرف - الطابق االر�سي - حمل رقم 16 - بجوار بلدية 

دبي.  املو�سوع : - 
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/22 يف الدعوى 
الدعوى  العربي ل��ستثمار والتجارة اخلارجية - يف  -  ل�سالح/امل�سرف  املذكورة اع�ه 

رقم 02/01463/2017 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :- 
1- الزام املدعي عليها باخ�ء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سواغلها

2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )13.475( ث�ثة ع�سر الفا واربعمائة وخم�سة 
و�سبعون درهما للفرتة من 2016/5/15 وحتى تاريخ 2017/2/12 باال�سافة اىل ما ي�ستجد 

من ايجار حتى تاريخ االخ�ء التام. 
3- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل ل�إ�ستئناف خ�ل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا االإع�ن واإال �سار نهائيا قاب� للتنفيذ.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01712/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : جنف بن نعيم بخاري نعيم اخرت   

مبا اأن املدعي :حممد علي عبد اهلل العي�سى    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01712/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

-مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتىاالخ�ء التام. 
-اخ�ء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2015/6/19 وحتى 2015/12/18 

فرت�سد بذمته مبلغ 19500 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او االإخ�ء يف 2016/10/27  
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 19.500 درهم )ت�سعة ع�سر 
الف وخم�سمائة درهم( قيمة االجرة املتاأجرة عن الفرتة من 2015/6/19 حتى 2015/12/18 وما ت�ها من 

قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى االخ�ء التام. 
-مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديان للمدعي مبلغ وقدره 890 درهم )ثمانيمائة 
ب��االن��ذار ور�سم  ال��ع��ديل ب�سداد االج���رة ور���س��م االع����ن  وت�سعون دره��م��ا( ع��ب��ارة ع��ن ر�سم ت�سجيل االن���ذار 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة. 
-الزام بت�سليم م�ستندات - الزامهم ب�سداده فاتورة املاء والكهرباء حتى االخ�ء التام وت�سليم املدعي ما يفيد 

ذلك ال�سداد وبراءة الذمة.   
-مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اع�نكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء  املوافق 2016/3/29 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11979 بتاريخ 2017/3/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/556  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حممد عتيق مهدي عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  الدولية ل�جهزة االلكرتونية  املدعي/  ان 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11950( درهم والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف 
التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الث�ثاء   املوافق  2017/4/11   ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بث�ثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
الناتو ي�سابق ف�سل الربيع لدعم القوات االأفغانية 

•• مع�صكر ارينا-اأ ف ب:

اأطلقوا  ازحفوا!،  مك�سوفة،  االأمامية  اخلطوط  منحدر،  خلف  الهدف 
النار!. يردد مدربون ايطاليون يف غرب افغان�ستان مثل هذه العبارات 
يف  االفغانية  ال��ق��وات  ق���درات  لتعزيز  ن�سبيا  ال��ه��ادئ  ال�ستاء  م�ستغلني 

مواجهة حركة طالبان.
�سنوات،  منذ  احل��رب  متزفه  ال��ذي  البلد  يف  االأم���ن  عنا�سر  ويتعر�س 
اإىل خ�سائر باأعداد كبرة فيما يواجهون تقدما للم�سلحني املتمردين، 
مم��ا ي��ث��ر االأ���س��ئ��ل��ة ب�����س��اأن ق��درت��ه��م ع��ل��ى حت��م��ل ال��و���س��ع. وحت���ت راية 
مهمة “الدعم احلازم” التابعة حللف �سمال االأطل�سي، ت�سابق القوات 
االيطالية يف مع�سكر “ارينا” يف والية هرات دخول ف�سل الربيع لتمنح 

القوات االفغانية حظوظا اوفر يف القتال.

2016 مع مقتل 6800 جندي و�سرطي.
اإال بقليل  ياأت  ال�ستاء الذي ي�سهد عادة توقفا للقتال، مل  وحتى ف�سل 
من الراحة. فبح�سب اآخر تقرير اأ�سدرته االأمم املتحدة يف بداية �سهر 
اآذار/مار�س، ازدادت املواجهات بن�سبة قيا�سية بلغت 30 باملئة يف كانون 

الثاين/يناير 2017، مقارنة بعام 2016.
 207 اللواء  وبقي  التحديات.  اأح��د  الع�سكرية  القيادة  �سعف  وي�سكل 
املتمركز يف هرات ب� قائد حلوايل �سهرين، حتى و�سل اجلرنال زيارات 

عابد يف كانون الثاين/يناير بعدما تلقى تدريبا يف روما وباري�س.
على  التدريبات  ي�ساهد  وق��ف  ال��ذي  كابا�سو  توما�سو  الكولونل  واأك���د 
هام�س مدى اأهداف اإط�ق النار يف مع�سكر “اأرينا” اأن اجلرنال عابد 

“على االأر�س مع رجاله كل يوم. هذا جديد.«
“هذا اجليل اجلديد  اأن  واح��د  ال��رج��ال يف �سف  زح��ف  فيما  واأ���س��اف 

املحاذية لوالية هلمند،  الرئي�سي يف هرات،  العدو  وحركة طالبان هي 
مركز انتاج االفيون يف افغان�ستان الذي ي�سيطر عليه املتمردون.

�سانغني  منطقة  على  اآذار/م���ار����س   23 يف  ط��ال��ب��ان  مقاتلو  وا���س��ت��وىل 
تعك�س  االأفغانية  للقوات  ا�سافية  نك�سة  يف  هلمند،  يف  اال�سرتاتيجية 
تدبر  ال��ت��ي  االإج��رام��ي��ة  الع�سابات  وت��ث��ر  امل��ت��م��ردي��ن.  �سيطرة  ت��زاي��د 

عمليات التهريب اإىل ايران املجاورة الدرجة نف�سها من املخاوف.
اأن  اإىل  كلوديو منغيتي  اجل��رنال  “اأرينا”  قاعدة مع�سكر  قائد  وي�سر 
الثقة بالنف�س هي املفتاح. و”الر�سالة االأ�سا�سية للجنود هي اأنهم بو�سع 
االأهمية  يعد غاية يف  العدو، وهو ما  اأف�سل من  اآليات  اأف�سل ولديهم 

ملعنوياتهم.«
ارتفعت  ب��سيغار،  املعروفة  االمركية  افغان�ستان  اإعمار  هيئة  وبح�سب 
ن�سبة ال�سحايا يف �سفوف قوات االأمن االفغانية بن�سبة 35 باملئة عام 

خمتلف عن اجليل ال�سابق، الذين يق�سون وقتهم يف املكاتب.« واأ�ساف 
يعرفون كيف يحاربون معا.  ولكنهم ال  النار  “يعرفون كيف يطلقون 

علينا خلق روح الفريق، ولدينا �سهر لنقوم بذلك.«
اإحدى  ف��رح،  يف  الع�سكرية  وامل�سورة  املعنوي  الدعم  االيطاليون  وق��دم 
عندما طلب  احلازم”  “الدعم  يتولونها يف ظل مهمة  التي  ال��والي��ات 
قاد  ال��ذي  الكولونل  وق��ال  التمرد.  مع  التعامل  يف  م�ساعدة  حمافظها 
اأراد من حلف االأطل�سي �سن  اإن املحافظ  العملية لوكالة فران�س بر�س 

عدة غارات لطرد املتمردين.
اأن مهمة كهذه  الك�سف عن هويته  الذي طلب عدم  الكولونل  واأ�ساف 

“�سهلة، ولكنها جتعلهم يف حالة اعتماد” دائم على قوات احللف.
ولكن ما مت تقدميه للمحافظ بدال من ذلك، هو ن�سر لقوة ايطالية من 

120 عن�سرا هدفهم رفع املعنويات يف غ�سون اأ�سبوع.

•• الفجر - جيم�س بامفورد 
 ترجمة خرية ال�صيباين

وا�ضنطن،  جــنــوب  كلم   25 بعد  على 
تخ�ضع  عــ�ــضــكــريــة  قـــاعـــدة  وداخـــــل 
حلرا�ضة م�ضددة، توجد وكالة للتج�ض�س 
وحتى  النا�س.  من  قلة  اإّل  يعرفها  ل 
ما  على  يكن  مل  نف�ضه  ــامــا  اأوب بـــاراك 
يبدو يعرف ا�ضمها بعد خم�ضة اأ�ضهر من 
بداية وليته.  مايو 2009، بينما كان 
يف مطعم للوجبات ال�ضريعة يف وا�ضنطن 
لاللتقاء بالنا�س، خاطب حريفا جال�ضا 

على طاولة: “ماذا تفعل يف احلياة؟”،

اأعمل يف وكالة  “اأنا  الرئي�س،  �سال   
ف�سائية  اجل���ي���و-  اال����س���ت���خ���ب���ارات 
اأج�����اب احل���ري���ف. بدا   ،“ ال��ق��وم��ي��ة 
هي  م���ا   ... “و  ح�����رة.  يف  اأوب����ام����ا 
قال عاجزا  الوكالة”،  حتديدا هذه 
للوكالة.  الكامل  اال�سم  تذّكر  على 
ب��ع��د ث���م���اين ����س���ن���وات ع���ن ب���ث هذا 
اال�ستخبارات  وكالة  تظل  الفيديو، 
اجل���ي���و- ف�����س��ائ��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة حتى 
وكاالت  بني  املجهولة  الوكالة  االآن، 
الكربى،  اخل��م�����س  اال����س���ت���خ���ب���ارات 
اال�ستخبارات  وكالة  بينها  من  التي 

املركزية، ووكالة االأمن القومي.
وم�������ع ذل��������ك، وع����ل����ى ال�����رغ�����م من 
م���ق���ّر وكالة  ف�����ان  ���س��ه��رت��ه��ا،  ع�����دم 
ف�سائية  اجل���ي���و-  اال����س���ت���خ���ب���ارات 
ال��ق��وم��ي��ة، ه��و ث��ال��ث اأه����م م��ب��ن��ى يف 
من  حتى  اأك���رب  ال��ك��ربى،  وا�سنطن 
املركزية  امل���خ���اب���رات  وك���ال���ة  م��ق��ر 

ومبنى الكابيتول.
 2011 ع�����ام  ت�����س��ي��ي��ده��ا  اك���ت���م���ل   
مليار   4 ف��ا���س��ل   1 ق��دره��ا  بتكلفة 
اأربعة  البناية  م�ساحة  وتبلغ  دوالر، 
م�ساحة  وتغطي  ق��دم،  ك��رة  م�عب 
 ،2016 ع����ام  ط����ائ����رات.  ح��ام��ل��ت��ي 
ا����س���رتت ال��وك��ال��ة 40 ه��ك��ت��ارا من 
االأرا�سي يف �سانت لوي�س لبناء مبنى 
مليار   75 فا�سل   1 بكلفة  اإ���س��ايف 
اإ�سافية من  اأع��داد  دوالر ال�ستيعاب 
امل��وظ��ف��ني )ي��ب��ل��غ ع��دده��م ح��ال��ي��ا 3 

اآالف موظف يف املدينة(.
وظيفة وكالة اال�ستخبارات اجليو- 
ما  ل��ل�����س��ور  بالن�سبة  ه��ي  ف�سائية 
ي�����س��ب��ه وك���ال���ة االأم������ن ال���ق���وم���ي يف 
وتتمثل  ال�سوتية.  املقاطع  حتليل 
مهمتها الرئي�سية يف حتليل مليارات 
ال�سور واملقاطع امل�سورة �سواء التي 
يف  طيار  ب��دون  الطائرات  التقطتها 
اأقمار  اأو  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
العامل.  ح��ول  ت��دور  التي  التج�س�س 
ت��وّج��ه دائ��م��ا كامراتها  اأن��ه��ا  ومب���ا 
عالية الدقة اإىل اخلارج ولي�س داخل 
العديد  تبنّي  املتحدة، كما  الواليات 
الوكالة  تتورط  مل  ال��درا���س��ات،  من 
على  املحلية  التج�س�س  ف�سائح  يف 
املركزية  اال�ستخبارات  وكالة  عك�س 
ووك��ال��ة االأم��ن القومي. وم��ع ذلك، 
باأن هذا قد  اأ�سباب ل�عتقاد  هناك 

يتغّر مع دونالد ترامب.
خ�ل احلملة الرئا�سية ويف االأ�سهر 
دونالد  اأظ��ه��ر  والي��ت��ه،  م��ن  االأوىل 
القيود  لتخفيف  ا�ستعداده  ترامب 
املفرو�سة على وكاالت اال�ستخبارات 
ميزانية  ورّف�������ع  ي����ده����ا،  واإط���������ق 
اأمنّية  ���س��ي��ا���س��ة  واع���ت���م���د  ال����دف����اع، 
املحتمل  م���ن  وب���ال���ت���ايل،  م�������س���ددة. 
االأمريكي اجلديد  الرئي�س  اأّن  جدا 
االأدوات  ك��ل  ا�ستخدم  يف  ي���رتدد  ل��ن 
املتاحة لديه لتنفيذ �سيا�سته، مبا يف 

ذلك املراقبة اجلوية.

اإىل مليون ترابايت من البيانات يف 
ميكن  القدرات  هذه  الواحد.  اليوم 
ما  كل  مراقبة  للمحللني  ت�سمح  اأن 
حدث يف مدينة ما قبل عدة اأيام اأو 
اأخرى،  جهة  من  اأ�سهر.  اأو  اأ�سابيع 
فان اأبحاثا جتري لتمكني الطائرات 
بدون طيار من البقاء حمّلقة لعدة 

�سنوات متتالية.

خطر ع�ضر ترامب
الداخلي  االأم����ن  وزارة  اأب����دت  ل��ق��د 
ل�����ل�����والي�����ات امل����ت����ح����دة م����ن����ذ زم����ن 
حتت   ،2007 وع�����ام  اه��ت��م��ام��ه��ا. 
اأحدثت  ب��و���س،  دبليو  ج��ورج  رئا�سة 
مكتب  ����س���ّم���ت���ه���ا  وك�����ال�����ة  ال�����������وزارة 
نظام  الإق��ام��ة  القومي،  التطبيقات 
م����راق����ب����ة داخ����ل����ي����ة ع�����رب االأق�����م�����ار 
الذي  الكونغر�س  اأّن  اإاّل  ال�سناعية، 
مل ينظر بعني الر�سا لوجود “االأخ 
متويله.  جّمد  ال�سماء،  يف  الكبر” 
ويف عام 2009، قامت اإدارة اأوباما 

باإلغاء امل�سروع.
امل���راق���ب���ة  ع���ك�������س  وع����ل����ى  ان�������ه،  اإاّل 
االل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واله��ا وكالة 
لر�سد  واخلا�سعة  القومي،  االأم��ن 
حماية  بغاية  وت�سريعات  ق��رب  ع��ن 
املراقبة  ف�����ان  امل���دن���ي���ة،  احل����ري����ات 
باهتمام  حت��ظ  مل  املحلية  اجل��وي��ة 
الكونغر�س وال الراأي العام، وميكن 
حل���ك���وم���ة ت����رام����ب ا����س���ت���غ����ل هذا 

الفراغ.
وب��و���س��ع ت��رام��ب، ال���ذي د���ّس��ن عهدا 
امل�ستمرة”،  “املراقبة  م��ن  ج��دي��دا 
جوية  جت�����س�����س  اأدوات  ا����س���ت���خ���دام 
حركة  اأع�����س��اء  اأو  امل�سلمني  ملراقبة 
ح����ي����اة ال���������س����ود م����ه����ّم����ة. وق������د دع���ا 
ترامب اإىل تعزيز مراقبة امل�ساجد، 
و���س��ت��م��ك��ن��ه ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا من 
ميكن  كما  ب�سهولة.  امل�سلني  تتّبع 
طيار  ب��دون  الطائرات  ُت�ستخدم  اأن 
غر  للمهاجرين  جماعية  ملراقبة 
ال�سرعيني الذين �سُرّحلون قريبا. 
وق���ال ت��رام��ب ان���ه ق��د ي��ر���س��ل قوات 
احت����ادي����ة ل�����س��ي��ك��اغ��و ل���وق���ف عنف 
الع�سابات، ويف هذا ال�سياق، �ست�سمح 
الطائرات بدون طيار بر�سد املدينة 

كامل اليوم وكامل اأيام االأ�سبوع. 
وبطبيعة احلال، فاإن كل هذا يتطلب 
اجليو-  اال�ستخبارات  وكالة  تو�سيع 
ال�سور  لتحليل  القومية   ف�سائية 
امللتقطة يف الواليات املتحدة. ولكن 
ي��ك��ون ذل���ك مم��ك��ن��ا، وعلى  اأن  ق��ب��ل 
غرار اأوباما من قبله، يحب اأوال اأن 

ي�سمع ترامب بوجود هذه الوكالة.
• كاتب يف جملة

 “فورين بولي�ضي” الأمريكية 
وموؤلف كتاب م�ضنع الظل: 

الن�ضاط ال�ضري لوكالة الأمن 
القومي من 11 �ضبتمرب 
اىل التن�ضت على اأمريكا

وزارة  اأ�����س����درت   ،2016 م���ار����س 
درا�سة  ن��ت��ائ��ج  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���دف���اع 
من  مب��ب��ادرة  اأج��ري��ت  ا�ستق�سائية 
لوزارة  التابع  ال��ع��ام  املفت�س  مكتب 
الطائرات  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول  ال��دف��اع 
الع�سكري،  للتج�س�س  ط��ي��ار  ب���دون 
وك�سف  االأم��ري��ك��ي��ة.  االأرا���س��ي  على 
“خا�س ور�سمي”،  التقرير امل�سنف 
ومت حتريره جزئيا ، اأّن وزارة الدفاع 
من  اأق��ل  ا�ستخدمت  قد  االأمريكية 
ا�ستط�ع  ط���ائ���رات  م����رة  ع�����س��ري��ن 
داخل  ال�س�ح  منزوعة  طيار  ب��دون 
 2015 و   2006 عام  اأمريكا بني 
طبيعة  ال��ت��ق��ري��ر  ه����ذا  ي���ح���دد  )مل 
اأخرى  وثيقة  ول��ك��ن  امل��ه��م��ات،  تلك 
عمليات  ع�سر  اأح�����س��ت  للبنتاغون 
طيار،  ب�����دون  ل���ل���ط���ائ���رات  داخ���ل���ي���ة 

ال مي��ك��ن روؤي��ت��ه��ا م��ن ع��ل��ى االأر����س 
الهواء،  ك��م يف   6 ارت��ف��اع  وه��ي على 
“التحديق  ت�سمى  تقنية  ت�ستخدم 
امل�ستمر” - التي ت�ساوي مائة طائرة 
مراقبة بدون طيار تراقب يف نف�س 
متو�سط،  حجم  م��ن  مدينة  ال��وق��ت 

وتتعّقب اأي �سيء يتحرك .
وطائرة واحدة بدون طيار من هذا 
مراقبة  على  ال��ق��درة  متلك  ال��ن��وع، 
من  مربع  كيلومرت  و40   25 بني 
كافيا  و�سيكون   ، امل���رة  يف  االأرا���س��ي 
ف���وق مدينة  منها  ط��ائ��رت��ني  و���س��ع 
م��ان��ه��ات��ن ل��ر���س��د م�����س��ت��م��ر جلميع 
يف  جت��ري  التي  الب�سرية  االأن�سطة 
الهواء الطلق، لي� ونهارا. اإّن دّقتها 
بتمييز قطعة  ي�سمح  م��ا  ال��ق��وة  م��ن 
زب����دة يف ط��ب��ق، وت��خ��زي��ن م��ا ي�سل 

التي  املتحدة من احلروب  الواليات 
تخو�سها... ت�سبح االأدوات على ذّمة 
الوكاالت  اأو  اأخ���رى  م��ع��ارك  اأوام����ر 
يف  ال���رغ���ب���ة  اأّن  ك���م���ا  االأم���ري���ك���ي���ة، 
ا�ستخدامها يف اإطار حمّلي اللتقاط 

�سور جوية يف منو م�ستمر«.
اأّن كافة  وحتى وان قيل يف التقرير 
ك��ن��ف االمتثال  اأج��ري��ت يف  امل��ه��م��ات 
اأي�سا  اأ�سر  فقد  للقانون،  ال�سارم 
اإىل اأنه مل يكن هناك عام 2015، 
“حتدد  ق���وان���ني احت���ادي���ة م���وح���دة 
الطائرات  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ال��ل��ج��وء 
بدون طيار اإذا ما تقدمت ال�سلطات 

الطبيعية،  ال���ك���وارث  ب���ني  ت��ن��وع��ت 
وعمليات البحث واالإنقاذ وتدريبات 

احلر�س الوطني(.

حتويل �ضالح من اخلارج اإىل 
داخل

مراجعة  اأي�������س���ا،  ال��ت��ح��ق��ي��ق  واأورد 
الأح������د ق����وان����ني ال����ق����وات اجل���وي���ة، 
امل��ت��زاي��دة من  امل���خ���اوف  اإىل  ي�����س��ر 
روؤية تكنولوجيا م�سممة للتج�س�س 
تتحول  اخل������ارج  يف  االأع��������داء  ع��ل��ى 
املواطنني  ملراقبة  اأداة  اإىل  ب�سرعة 
ان�سحبت  “فكلما  ال���ب����د.  داخ�����ل 

غر�س با�ستثناء التدريب الع�سكري 
واختبار االأ�سلحة.

عام 2016، ودون علم العديد من 
�سرطة  ب��داأت  املدينة،  يف  امل�سوؤولني 
مراقبة  عمليات  اإج����راء  ب��ال��ت��ي��م��ور 
مت  بنظام  م�ستعينة  متكررة  جوية 
ت��ط��وي��ره ل��ي�����س��ت��خ��دم��ه اجل��ي�����س يف 
على  املدنيني  من  والقليل  ال��ع��راق. 
وعي مبدى التطور الذي بلغته تلك 
الكامرات الع�سكرية الطائرة. ومن 
 ، اأ���س  اآي   - ارغو�س  بينها خ�سو�سا 
املجهزة بالكامرا االأكرث فاعلية يف 

العامل بقوة 1800 ميغا بك�سل.

ذلك”.  ب��ط��ل��ب  ال��وط��ن��ي��ة  امل���دن���ي���ة 
اال�ستط�ع  ط�����ائ�����رات  وت���خ�������س���ع 
البنتاغون  �سيا�سة  اإىل  طيار  ب��دون 
على  ال��دف��اع  وزي���ر  موافقة  تفر�س 
ك����ل ع��م��ل��ي��ة جت�����رى ع���ل���ى ال�����رتاب 
االأمريكي. وتن�س هذه الت�سريعات، 
بدون  للطائرات  ميكن  ال  اأّن���ه  على 
مراقبة  ب��ع��م��ل��ي��ات  “القيام  ط���ي���ار 
اإاّل  االأمريكيني”  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى 
ب��������اإذن ق�����ان�����وين، وم����واف����ق����ة وزي����ر 
القانون  ه���ذا  يحظر  ك��م��ا  ال���دف���اع. 
ا���س��ت��خ��دام ال���ط���ائ���رات ب����دون طيار 
اأم��ري��ك��ا الأي  ال�����س���ح داخ���ل  حاملة 

هل يغر ترامب قواعد اللعبة؟ مدير الوكالة يف حديث مع �سيناتورة

بعد مرور خم�سة اأ�سهر على بدء
 واليته مل يكن اأوباما يعرف ا�سمها

تتمثل مهمتها الرئي�سية يف حتليل 
مليارات ال�سور ومقاطع الفيديو

كامرا ميكن ان تراقب مدينة باكملها ويف ادق تفا�سيلها طائرات بدون طيار يف مهام داخلية

مقر وكالة التج�س�س اجلوي

وكالة االمن 
القومي لل�سوت

وكالة ا�ضتخبارات هي لل�ضور ما ي�ضبه وكالة الأمن القومي للمقاطع ال�ضوتية

ل اأحد �ضمع بها اأو يعرفها:

هذه هي وكالة التج�س�س االأمريكية الرهيبة واملخيفة..!
مبا اأّن كامرياتها موجهة اإىل اخلارج مل تتورط الوكالة يف ف�ضائح التج�ض�س املحلية

خماوف من اأن تتغري وظيفتها زمن دونالد ترامب وتتحول من �سلح خارجي اإىل �سلح داخلي
 مقر الوكالة هو ثالث اأهم مبنى يف وا�سنطن واأكرب من مقر وكالة املخابرات املركزية ومبنى الكابيتول
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ا�سم من انتقلت له امللكية: ذي اب�سلوت كومباين اأكتيبوالج

عنوانه: ا�س اي-  117 97 �ستوكهومل، ال�سويد
تاري�خ انت�قال امللكية: 2013/10/24

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 21 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 073256 بتاريخ : 2005/09/18
امل�سجلة بتاريخ : 2006/08/07

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 073257 بتاريخ : 2005/09/18
امل�سجلة بتاريخ : 2007/02/04

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 43

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 104082 بتاريخ : 2007/12/09
امل�سجلة بتاريخ : 2012/01/08

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 28

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 104083 بتاريخ : 2007/12/09
امل�سجلة بتاريخ : 2010/10/31

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 104922 بتاريخ : 2007/12/31
امل�سجلة بتاريخ : 2010/11/11

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 104923 بتاريخ : 2007/12/31
امل�سجلة بتاريخ : 2010/11/02

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 100722 بتاريخ : 2007/10/04
امل�سجلة بتاريخ : 2009/07/05

با�س��م: دي ليوو ليمتد
وعنوانه: �سي�سرتفيلد هاو�س، 11 – 13 فكتوريا �سرتيت، دوغ��س، جزيرة مان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والتحليل  االأب��ح��اث  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�ساميم  واالأب��ح��اث  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات 

ال�سناعي ؛ ت�سميم وتطوير اجهزة الكمبيوتر والربامج ؛ خدمات امل�سح الكمي
الواق�عة بالفئة: 42

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: دي لييو العاملية القاب�سة املحدودة

عنوانه: جممع جائزة حمدان - مربع "ب"، الطابق الثاين، جناح رقم 211، �سارع �ساطئ جمرا، 
دبي، االأمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/08/17
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 26 / 12  /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 100724 بتاريخ : 2007/10/04
امل�سجلة بتاريخ : 2009/07/05

با�س��م: دي ليوو ليمتد
وعنوانه: �سي�سرتفيلد هاو�س، 11 – 13 فكتوريا �سرتيت، دوغ��س، جزيرة مان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والتحليل  االأب��ح��اث  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�ساميم  واالأب��ح��اث  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات 

ال�سناعي ؛ ت�سميم وتطوير اجهزة الكمبيوتر والربامج ؛ خدمات امل�سح الكمي
الواق�عة بالفئة: 42

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: دي لييو العاملية القاب�سة املحدودة

عنوانه: جممع جائزة حمدان - مربع "ب"، الطابق الثاين، جناح رقم 211، �سارع �ساطئ جمرا، 
دبي، االأمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/08/17
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 26 / 12  /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 100725 بتاريخ : 2007/10/04
امل�سجلة بتاريخ : 2009/07/05

با�س��م: دي ليوو ليمتد
وعنوانه: �سي�سرتفيلد هاو�س، 11 – 13 فكتوريا �سرتيت، دوغ��س، جزيرة مان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والتحليل  االأب��ح��اث  خدمات  بها؛  املتعلقة  والت�ساميم  واالأب��ح��اث  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات 

ال�سناعي ؛ ت�سميم وتطوير اجهزة الكمبيوتر والربامج ؛ خدمات امل�سح الكمي
الواق�عة بالفئة: 42

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: دي لييو العاملية القاب�سة املحدودة

عنوانه: جممع جائزة حمدان - مربع "ب"، الطابق الثاين، جناح رقم 211، �سارع �ساطئ جمرا، 
دبي، االأمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/08/17
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 26 / 12  /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 100988 بتاريخ : 2007/10/09
امل�سجلة بتاريخ : 2010/04/22

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو 144-0043، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 105410 بتاريخ : 2008/01/16
امل�سجلة بتاريخ : 2010/09/13

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 108300 بتاريخ : 2008/02/27
امل�سجلة بتاريخ : 2011/01/20

با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.
وعنوانه: 2-12 هانيدا 1- ت�سوم، اوهتا - كو، طوكيو ، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الواق�عة بالفئة: 41

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سيجا اليف كري�سن انك.

عنوانه: 1-39-9، هيجا�سي�سيناجاوا، �سيناجاوا – كو، طوكيو، اليابان
تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/11/18

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 20 / 12  /2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 49433 بتاريخ : 2002/09/16
امل�سجلة بتاريخ : 2003/05/15

با�س��م: �سانغهاي هان�سن انف�ستمنت ديفيلوبينج كو.، ليمتد
وعنوانه: 555 كوينج بو كو كوينج بو زهني ، هوا بيو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املناديل امل�سنوعة من القما�س 

الواق�عة بالفئة: 24
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سنغهاي نيو يونيون تك�سرتا امبورت اند اك�سبورت كو. ال تي دي.
عنوانه: منرب 1341، يو يوان رود، �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/06
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 12/20 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 49434 بتاريخ : 2002/09/16
امل�سجلة بتاريخ : 2003/05/19

با�س��م: �سانغهاي هان�سن انف�ستمنت ديفيلوبينج كو.، ليمتد
وعنوانه: 555 كوينج بو كو كوينج بو زهني ، هوا بيو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املناديل امل�سنوعة من القما�س 

الواق�عة بالفئة: 24
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سنغهاي نيو يونيون تك�سرتا امبورت اند اك�سبورت كو. ال تي دي.
عنوانه: منرب 1341، يو يوان رود، �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/06
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 12/20 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 49435 بتاريخ : 2002/09/16
امل�سجلة بتاريخ : 2003/05/15

با�س��م: �سانغهاي هان�سن انف�ستمنت ديفيلوبينج كو.، ليمتد
وعنوانه: 555 كوينج بو كو كوينج بو زهني ، هوا بيو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املناديل امل�سنوعة من القما�س 

الواق�عة بالفئة: 24
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سنغهاي نيو يونيون تك�سرتا امبورت اند اك�سبورت كو. ال تي دي.
عنوانه: منرب 1341، يو يوان رود، �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/06
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 12/20 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 49436 بتاريخ : 2002/09/16
امل�سجلة بتاريخ : 2003/05/21

با�س��م: �سانغهاي هان�سن انف�ستمنت ديفيلوبينج كو.، ليمتد
وعنوانه: 555 كوينج بو كو كوينج بو زهني ، هوا بيو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املناديل امل�سنوعة من القما�س 

الواق�عة بالفئة: 24
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سنغهاي نيو يونيون تك�سرتا امبورت اند اك�سبورت كو. ال تي دي.
عنوانه: منرب 1341، يو يوان رود، �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/06
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 12/20 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 49437 بتاريخ : 2002/09/16
امل�سجلة بتاريخ : 2003/05/15

با�س��م: �سانغهاي هان�سن انف�ستمنت ديفيلوبينج كو.، ليمتد
وعنوانه: 555 كوينج بو كو كوينج بو زهني ، هوا بيو روود ، �سانغهاي ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املناديل امل�سنوعة من القما�س 

الواق�عة بالفئة: 24
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سنغهاي نيو يونيون تك�سرتا امبورت اند اك�سبورت كو. ال تي دي.
عنوانه: منرب 1341، يو يوان رود، �سنغهاي، جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاري�خ انت�قال امللكية: 2016/09/06
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: 12/20 /2016

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 255316                          17 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�سكويت، ب�سكويت بالزبدة.  

 والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف خلفية رمادية كتب عليها عبارة “ Petit Beurre” باأحرف    التينية باللون االبي�س و اال�سود 
داخل �سكل بي�ساوي زهري مزّيح بخطوط �سوداء بالطول و العر�س ويحيطه خط بي�ساوي ا�سفر. و عبارة 
“ Eti” كتبت باأحرف التينية بااللوان االبي�س االحمر واال�سود واإىل جانبها �سعار احلثيون لل�سم�س باللون 

االأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن.
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979
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عربي ودويل
انتخابات يف زارالند متثل اختبارا ملريكل م�ساجرات يف مظاهرة موؤيدة لرتامب بكاليفورنيا 

•• كاليفورنيا-رويرتز:

للرئي�س  موؤيدين  اإن  القانون  اإن��ف��اذ  اأج��ه��زة  قالت 
االأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ن��ظ��م��وا م��ظ��اه��رة على 
���س��اط��ئ ���س��ه��ر ب��ج��ن��وب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ا���س��ت��ب��ك��وا مع 
اإلقاء  واإن��ه مت  ال�سبت  له يوم  حمتجني معار�سني 

القب�س على اأربعة اأ�سخا�س.
وان��دل��ع��ت ع���دة م�����س��اج��رات ومت ر����س واح����د على 
االأقل من موؤيدي ترامب برذاذ الفلفل حني واجه 
على  م�سرة  خ�ل  لرتامب  موؤيدون  متظاهرون 
�ساطئ بول�سا ت�سيكا �ستيت بيت�س جمموعة �سغرة 

جتمعوا  الذين  اجلمهوري  الرئي�س  معار�سي  من 
للتنديد مب�سرة املوؤيدين.

وق�����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ���س��رط��ة م��ت��ن��زه��ات والي���ة 
األقي  اإن��ه  ال�سبت  ليل  بر�سال  كيفني  كاليفورنيا 
ث�ثة  م��ع��ار���س��ني  حمتجني  اأرب��ع��ة  ع��ل��ى  القب�س 
الفلفل  ل���رذاذ  ال��ق��ان��وين  غ��ر  ل��ستخدام  منهم 

والرابع بتهمة االعتداء وال�سرب.
الظهرة حني  امل�ساجرات على ما يبدو يف  وب��داأت 
12 من املحتجني �سد ترامب الذين  رف�س نحو 
ات�����س��ح��وا ج��م��ي��ع��ا ب��ال�����س��واد ال��ت��ح��رك م���ن طريق 
خم�س�س لركوب الدراجات حتى يت�سنى ملجموعة 

للرئي�س  م��وؤي��دة  م�سرة  يف  امل�ساركني  م��ن  كبرة 
و�سريعا  م�ساجرة  اإىل  املواجهة  وت�ساعدت  امل��رور. 

وقع املزيد من املناو�سات.
ر�س  ل��رتام��ب  مناه�سا  حمتجا  اإن  بر�سال  وق��ال 
وقدرت  الفلفل.  ب��رذاذ  االأق��ل  على  واح��دا  �سخ�سا 
ترامب  م��وؤي��دي  م��ن  األ��ف��ني  اأن  امل��ت��ن��زه��ات  �سرطة 
تدفقوا على هذا القطاع من ال�ساحل يف هانتنجتون 
بيت�س. وقال بر�سال اإن عدد املحتجني املناه�سني 

لرتامب بلغ نحو 20.
 64 ن��ح��و  م�سافة  ع��ل��ى  بيت�س  هانتنجتون  وت��ق��ع 

كيلومرتا اإىل اجلنوب من لو�س اأجنلي�س.

اال�سرتاكي بزعامة قائده اجلديد مارتن �سولتز الذي ن�سط احلزب 
املنتمي لي�سار الو�سط بتعهد مبعاجلة عدم امل�ساواة التي ت�سيع بني 
الكثر من الناخبني الذين �سئموا من مركل. وقالت مركل ملوؤمتر 
اأملانيا مع فرن�سا ولوك�سمبورج  انتخابي يف زانكت فندل قرب حدود 
يوم اخلمي�س هذه املرة كل �سوت ي�سكل فارقا حقا. وقالت يف جهد 
اأخر حل�سد التاأييد حلزب االحتاد الدميقراطي امل�سيحي املحافظ 
ا�ستط�عات  لكن  كلماتي على حممل اجلد.  له خذوا  تنتمي  الذي 
الراأي ت�سر اإىل اأن الطرف الفائز قد يكون ائت�فا مييل نحو الي�سار 
االأملاين من  الي�ساري  الدميقراطي اال�سرتاكي واحلزب  من احلزب 
الي�سار املتطرف وحزب اخل�سر اأو حتى ائت�فا ي�ساري اإذا مل يتمكن 

اخل�سر من الفوز مبا يكفي من االأ�سوات.

•• برلني- زاربراإكن-رويرتز:

ي�سوت االأمل��ان يف والي��ة زارالن��د ال�سغرة غرب الب�د ام�س االأحد 
يف انتخابات حملية ميكن اأن ت�سفر عن مفاجاأة مزعجة للم�ست�سارة 
االأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��� م��رك��ل وت�����س��ر ب��ف��ر���س ف��وزه��ا ب��والي��ة راب��ع��ة يف 

انتخابات عامة جترى يف �سبتمرب اأيلول.
ومتثل هذه االنتخابات الفرعية موؤ�سرا مهما الأنها االأوىل يف ث�ثة 
اأيلول  �سبتمرب   24 اقرتاعات حملية قبل االنتخابات االحتادية يف 
الذي  ال��زخ��م  فقد  اأو  لك�سب  ل���أح��زاب  فر�سة  ت��ق��دم  فهي  وب��ذل��ك 

ي�سعون لتحقيقه للفوز على امل�ستوى الوطني.
والت�سويت اأول اختبار يف �سناديق االقرتاع اأي�سا للحزب الدميقراطي 

الإر�ساء  ال�����س��روري��ة  االإج�������راءات 
واإعادة  واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ة 

الطماأنينة والهدوء للنفو�س«.

مبفرده  حت���رك  م��ن��ف��ردا  مهاجما 
اأو  االإره��اب��ي��ة  الدعاية  م��ن  باإلهام 
ودعموه  �سجعوه  اآخ����رون  ك��ان  اإن 
ال�سرطة  وداه����م����ت  وج����ه����وه.  اأو 
اإجنلرتا  م��ن��اط��ق يف  ب��ع��دة  م��ب��اين 
على  القب�س  واأل��ق��ت  الهجوم  بعد 
ال�سرطة  ون��ا���س��دت  �سخ�سا.   11
مل�سعود  زم������ء  اأو  اأ����س���دق���اء  اأي 
التقدم مل�ساعدتها يف ر�سم خريطة 
اأي  الهجوم ور�سد  لتحركاته قبل 

اأ�سباب معينة لت�سرفاته.

اإىل  ال��ق��ائ��م��ة  “ال�سلطة  داع���ي���ا 
حد  و�سع  يف  م�سوؤولياتها  حتمل 
واتخاذ  اخل���ط���ر  امل�����س��ه��د  ل���ه���ذا 

التي ت�سهدها خمتلف القطاعات 
ت�����س��ل��م م��ن��ه��ا حتى  وال��ف��ئ��ات ومل 
لل�س�ح”،  احل��ام��ل��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

•• الفجر – تون�س - خا�س
املدير  ال�سب�سي  قائد  عّلق حافظ 
تون�س  ن�����داء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي حل����زب 
احلقيقة  هيئة  ت��داول��ت��ه  م��ا  على 
وال��ك��رام��ة ح���ول م��رج��ع��ي��ة فرتة 
“ اخل�ف  اإن  قائ�  اال�ستق�ل، 
ال��ي��و���س��ف��ي- ال��ب��ورق��ي��ب��ي واأث�����ره 
يف ال����ذاك����رة ال��وط��ن��ي��ة ي��ب��ق��ى يف 
ال���ن���ه���اي���ة خ�������ف داخ�����ل�����ي يهم 
ال��ع��ائ��ل��ة ال��د���س��ت��وري��ة ب��ني رئي�س 
حزب واأمينه العام، وهو مو�سوع 
داخلية”،  وم�ساحلة  م��راج��ع��ات 
هذا  حت���وي���ل  “عدم  اإىل  داع���ي���ا 
بوجهني  ����س���ي���ف  اإىل  اخل��������ف 
وا�ستعمالها  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��وح��دة 
ل��ت��اأج��ي��ج االأو�����س����اع واإ����س���ع���ال نار 

اجلهوية  النعرات  ب��اإث��ارة  الفتنة 
لتق�سيم الب�د«.

واأ����س���اف ق��ائ��د ال�����س��ب�����س��ي االب���ن، 
�سفحته  على  ن�سرها  تدوينة  يف 
“خر  اخلا�سة مبوقع في�سبوك، 
عائلة  تاأكيد  ه��و  ذل��ك  على  دليل 
ال��زع��ي��م ���س��ال��ح ب��ن ي��و���س��ف، اإبان 
غ���زوة ج��رب��ة ال���س��ت��ه��داف ن�ساط 
�سعار  تون�س يف جربة حتت  ن��داء 
بن  ����س���ال���ح  اأن  ع���ل���ى  امل���غ���ال���ط���ة، 
وطني  �سيا�سي  ت��راث  ه��و  يو�سف 

فوق كل التجاذبات ال�سيا�سية«.
اأن حماكمة رموز  واعترب حافظ 
مقدمتهم  ويف  اال�ستق�ل  دول���ة 
وانتقاء  بورقيبة  الزعيم احلبيب 
لت�سويههم  التاريخية  ال�سهادات 
وطنيتهم  م���ن  ال��ن��ي��ل  وحم���اول���ة 

فيه  يتمتع  دمي��ق��راط��ي  ب��ل��د  اإىل 
اجلميع بحقوق مت�ساوية يف وقت 

وجيز.
وكان احلزب الد�ستوري احلر قد 
ملا  املطلقة  واإدانته  ا�ستنكاره  جدد 
تقوم به هيئة احلقيقة والكرامة 
حتريف  يف  م�����س��ب��وه  “دور  م����ن 
�سورة  وت�����س��وي��ه  ت��ون�����س  ت���اري���خ 
وفق  بورقيبة”،  احلبيب  الزعيم 
ال�سيا�سي  ال��دي��وان  اأ���س��دره  بيان 

للحزب.
“كتابة  اأن  ال���ب���ي���ان،  ذات  واأك������د 
بوا�سطة  اإال  ت���ك���ون  ال  ال���ت���اري���خ 
على  وب��ن��اء  املخت�سني  امل���وؤرخ���ني 
وث����ائ����ق وم������وؤي������دات ح��ق��ي��ق��ي��ة ال 
موجهة  ����س���ه���ادات  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 
اإذك����اء الفتنة  وان��ت��ق��ائ��ي��ة ه��دف��ه��ا 

يقيم الدليل على �سرعية البحث 
لتحقيق  االإرادة  ن���وع���ي���ة  وع�����ن 
وحماية  ال���وط���ن���ي���ة  امل�������س���احل���ة 
والتباغ�س”،  الفنت  من  الوطن 
م�ست�سهدا يف ذلك مبقولة غاندي 
“اإذا قابلنا االإ�ساءة باالإ�ساءة فمتى 

تنتهي االإ�ساءة«.
امل�ساحلة  حت���ق���ي���ق  اأن  واأك����������د 
اإمكانيات  الوطنية هو يف متناول 
دينيا  امل��ت��ج��ان�����س��ني  ال��ت��ون�����س��ي��ني 
توّفر  مب��ج��ّرد  ومذهبيا  وع��رق��ي��ا 
االإرادة  ال�سيا�سية  النخبة  ل��دى 
وتغليب امل�سلحة الوطنية العليا، 
داعيا اإىل االقتداء بتجربة جنوب 
والفريدة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  اإف��ري��ق��ي��ا 
ال��ت��ي ح��ول��ت ب��ل��دا ت�����س��وده ثقافة 
العن�سري  وال���ت���م���ي���ي���ز  ال���ع���ن���ف 

يف  البلبلة  وب��ث  االأح��ق��اد  وتغذية 
عن  م��ع��ربا  املجتمع”،  ���س��ف��وف 
جتاه  ال�سلطة  ل�”�سمت  اإدان���ت���ه 

هذه املمار�سات اخلطرة«.
اإىل  ال�سعب  “نواب  البيان  ودع��ا 
ت��ب��ن��ي م�������س���روع ال���ق���ان���ون ال����ذي 
تنقيح  ق�سد  احل��زب  ب��ه  �سيتقدم 
واإلغاء  االنتقالية  العدالة  قانون 
ك���ل ال��ف�����س��ول ال��ت��ي مت��ن��ح هيئة 
�س�حيات  وال��ك��رام��ة  احل��ق��ي��ق��ة 
اأب����ج����دي����ات حقوق  م����ع  ت��ت��ن��اف��ى 
املحاكمة  و������س�����روط  االإن���������س����ان 
ال���ع���ادل���ة ومت��ك��ن��ه��ا م����ن ارت���ه���ان 

الكفاءات وراأ�س املال الوطني«.
الد�ستوري  احل�������زب  ع����رب  ك���م���ا 
اإزاء  العميق  “ان�سغاله  عن  احلر 
الت�سادم  وح��ال��ة  ال��ع��ام  االحتقان 

•• فالديفو�صتوك-رويرتز:

اأرجاء  اعتقل ع�سرات االأ�سخا�س يف احتجاجات يف خمتلف 
ال�سوارع  اإىل  للخروج  املعار�سة  دع��ت  اأن  بعد  ام�س  رو�سيا 
الوزراء  رئي�س  با�ستقالة  واملطالبة  الف�ساد  على  ل�حتجاج 
األك�سي نافالني زعيم املعار�سة  دميرتي ميدفيديف. وقال 
بلدة   80 اأك��رث من  اإن  االإل��ك��رتوين  رو�سيا على موقعه  يف 
احتجاجات  يف  �ستخرج  رو�سيا  اأرج���اء  خمتلف  يف  ومدينة 
امل�سرات.  لغالبية  ت�ساريح  متنح  مل  ال�سلطات  واإن  اليوم 
احتجاج  تنظيم  خ��ط��ط  اإن  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ال��ك��رم��ل��ني  وق���ال 
مدينة  ويف  ق��ان��وين.  غ��ر  ا�ستفزازا  تعد  مو�سكو  و�سط  يف 
ف�ديفو�ستوك يف اأق�سى �سرق الب�د �ساهد مرا�سل رويرتز 
االأق��ل يف م�سرة غر م�سرح به  30 حمتجا على  اعتقال 
اج��ت��ذب��ت م��ئ��ات ال�����س��ب��ان يف م��ي��دان ق���رب حم��ط��ة قطارات 

املدينة. وبداأت االعتقاالت بعد اأن حمل املتظاهرون الفتات 
الوزراء  و”رئي�س  م�ستقبلنا”  ي�سرق  “الف�ساد  عليها  كتب 
اإىل مركز  م�����س��رة  امل��ح��ت��ج��ون يف  وت��ق��دم  ي����رد«.  اأن  ي��ج��ب 
وخرج  املعتقلني.  عن  ب��االإف��راج  للمطالبة  املحلي  ال�سرطة 
ي��ك��ات��ري��ن��ربج يف منطقة  اح��ت��ج��اج��ات يف م��دي��ن��ة  م��ئ��ات يف 
االأورال ال�سناعية. وقال �سهود اإن اأربعة اأ�سخا�س على االأقل 
حيث  باملدينة  العمل  م��ي��دان  يف  اعتقلوا  الف��ت��ات  يحملون 
حلزب  واأن�سار  وقوميون  املعار�سة  من  حمتجون  احت�سد 
رو�سيا املوحدة املوايل للكرملني. وقالت ال�سرطة اإن ما بني 
العمل لكنها مل  500 و700 �سخ�س احت�سدوا يف ميدان 
العمر  يبلغ من  وهو طالب  اإيفان  وق��ال  االعتقاالت.  توؤكد 
20 عاما طلب عدم ن�سر ا�سمه كام� لرويرتز الف�ساد يوؤثر 
النا�س  توحد  اأن  ميكن  الف�ساد  على  احل��رب  اجلميع  على 

ب�سرف النظر عن قناعاتهم. 

م���ن���ف���ردا يف  م�������س���ع���ود حت�����رك  اأن 
اإن��ه حتى  با�سو  اليوم.« وق��ال  ذلك 
ال�سرطة  ف���اإن  اإذا حت��رك مب��ف��رده 
ب��ح��اج��ة ل��ت��ق��دمي اأك�����رب ق����در من 

ال�سرح لطماأنة �سكان لندن.
واأ�ساف “علينا اأن نقبل جميعا اأن 
ملاذا  اأب��دا  نفهم  اأال  احتماال  هناك 
فعل ه���ذا. رمب��ا ي��ك��ون ه��ذا الفهم 

قد مات معه.«
م�سممون  “لكننا  ق��ائ���  وم�سى 
م�سعود  ك�����ان  اإذا  م����ا  ف���ه���م  ع���ل���ى 

ح������اول اق���ت���اح���م م��ب��ن��ى ال���ربمل���ان 
تنظيم  واأع�����ل�����ن  ل����ن����دن.  ب���و����س���ط 
االإ�س�مية م�سوؤوليته عن  الدولة 
ذل��ك احل��ني ركزت  الهجوم وم��ن��ذ 
حتقيقات ال�سرطة على ما اإذا كان 

م�سعود له �سركاء.
مفو�س  م�������س���اع���د  ن����ائ����ب  وق�������ال 
توجد  ال  اإن���ه  با�سو  نيل  ال�سرطة 
ملزيد  للتخطيط  ت�سر  معلومات 

من الهجمات.
“ما زل��ن��ا نعتقد  ب��ي��ان  واأ���س��اف يف 

•• لندن-رويرتز:

قال وزيران بريطانيان ام�س االأحد 
االإج���راءات  �سرتاجع  ب�دهما  اإن 
ال���ربمل���ان يف رد  االأم���ن���ي���ة يف م��ق��ر 
على انتقادات باأن بوابة خم�س�سة 
لل�سيارات تركت مفتوحة لفرتة ما 
وقع  ال��ذي  الدموي  الهجوم  اأثناء 

يوم االأربعاء.
لقطات  التاميز  �سحيفة  ون�سرت 
اأن  اإىل  ي����ب����دو  م�����ا  ع���ل���ى  ت�������س���ر 
ال��ب��واب��ة ت��رك��ت دون ح��را���س��ة فيما 
امل�ساعدة  ي��ت��ل��ق��ى  ال�����س��رط��ي  ك����ان 
ق��ال��ت عنها احلكومة  رواي���ة  وه��ي 
تاأكيدها  ميكن  ال  اإن��ه��ا  وال�سرطة 
التحقيق  ا�ستكمال  نفيها حلني  اأو 

يف الواقعة.
وق����ال����ت وزي�������رة ال���داخ���ل���ي���ة اأم����رب 
الربيطانية  االإذاع������ة  ل��ه��ي��ئ��ة  راد 
م���راج���ع���ة  اإن  )ب������ي.ب������ي.�������س������ي( 
اأخ���رى �ستتم الإج����راءات االأم���ن يف 
تلك  اأن  اإال  وي�ستمني�سرت  ق�سر 
الرتتيبات تخ�سع للتقييم ب�سورة 

م�ستمرة.
“هناك مراجعات م�ستمرة  وقالت 
يكون  ح���ت���ى  وع���م���ل���ي���ات حت���دي���ث 
لدينا ال�سكل ال�سحيح من الدفاع 
ناأخذه  ال  اأم����ر  اإن����ه  ال����ربمل����ان.  يف 
با�ستخفاف على االإط�ق. ونتيجة 
الطبيعي  ال��ع��م��ل  ومب�����س��ار  ل��ذل��ك 

�سيكون هناك مراجعة اأخرى.«
يوؤكد  م��ا  “اأعتقد  ق��ائ��ل��ة  وت��اب��ع��ت 
ذل���ك ه���و احل���اج���ة ل�سمان  ع��ل��ي��ه 
اإحكام االأمن ب�سكل تام الأن اأع�ساء 
الربملان ي�سعرون يف بع�س االأحيان 
باأنهم حتت �سغط يف دوائرهم ويف 
الربملان.« وقال ديفيد ليدينجتون 
رئي�س جمل�س العموم لبي.بي.�سي 
اإج�������راءات  ����س���ددت  ال�����س��ل��ط��ات  اإن 
واإن  املا�سيني  ال��ع��ام��ني  يف  االأم���ن 
بحرا�س  ي��ح��ظ��ى  ال����ربمل����ان  م���ق���ر 

م�سلحني يف كل االأوقات.
ال�سادر  التقدير  ك��ان  “اإذا  وق���ال 
عن خربائنا االأمنيني هو اأن هناك 
احلرا�س  من  املزيد  لو�سع  حاجة 
اأماكن بعينها ف�سيتم  امل�سلحني يف 

ن�سرهم وفقا لذلك.«
مكافحة  �سرطة  ق��ال��ت  االأث��ن��اء  يف 
االإره���������اب ال���ربي���ط���ان���ي���ة اإن����ه����ا ما 
ال����ذي  ال����رج����ل  اأن  ت��ع��ت��ق��د  زال������ت 
الربملان  خ��ارج  فتاكا  هجوما  نفذ 
امل��ا���س��ي حت���رك منفردا  االأ���س��ب��وع 
لكنها اعرتفت باأنها رمبا ال تفهم 

دافعه اأبدا.
عاما(   52( م�سعود  خ��ال��د  وك���ان 
قتل  االإ��������س��������م  اع����ت����ن����ق  ال���������ذي 
اأربعة  ق��ت��ل  اأن  ب��ع��د  ب��ال��ر���س��ا���س 
يف  �سرطة  رج���ال  بينهم  اأ�سخا�س 
ه��ج��وم ي���وم االأرب����ع����اء ح���ني ده�س 
ثم  ب�سيارته  امل����ارة  م��ن  جم��م��وع��ة 

اأكدت اأن منفذ هجوم لندن حترك منفردا 

بريطانيا تراجع اإجراءات االأمن يف مقر الربملان 

اعتقاالت يف احتجاجات مناه�سة للف�ساد برو�سيا 

•• روما-اأ ف ب:

مت ليل االحد انقاذ الف مهاجر قبالة ال�سواحل الليبية يف حني اعلنت وفاة 
امراأة، وفق ما افادت جمعيتا ا�س او ا�س متو�سط واطباء ب� حدود.

واوردت ا�س او ا�س متو�سط يف تغريدة ان نحو 645 الجئا متت جندتهم 
واعلنت  مطاطي  زورق  على  الوعي  فاقدة  �سابة  ام��راأة  على  عرث  م�سيفة 
وفاتها على )�سفينة( اكواريو�س التي تديرها هذه اجلمعية بالتعاون مع 

اطباء ب� حدود.

•• املو�صل-اأ ف ب:

م�ست�سفى  يف  العاملني  لي�ساعد  ع��ام��ا   15 العمر  م��ن  يبلغ  ال���ذي  حممد  يندفع 
التي  املو�سل، مدر�سته  احل��رب يف غرب  بعيدا عن جبهة  اقيم يف مدر�سة  ميداين 
كان على الت�ميذ فيها ان يوؤكدوا مبايعتهم تنظيم داع�س االإرهابي. وكانت هذه 
حترر  ان  قبل  الغرهابيني،  طريقة  على  تعليم  لتلقي  موقعا  ا�سابيع  قبل  املدر�سة 
القوات العراقية احلي. غر انه مل يعد للمكان من مقومات املدر�سة �سوى اال�سم 
املو�سل  مباين  م��ن  كثر  ومثل  الر�سا�س.  ب��اآث��ار  املخربة  واجهتها  على  املكتوب 

للنجدة  �سفينتها اجلديدة  ان  اطباء ب� حدود  اعلنت جمعية  من جهتها 
البحرية برودن�س التي بداأت العمل قبل ايام من مالطا، انهت اول عملية 
الطق�س يف  ق�سوة  ورغ��م  كانوا يف خطر.  �سخ�سا   412 نحو  وان��ق��ذت  لها 
البحر خ�ل ال�ستاء، فان رح�ت املهاجرين انط�قا من ليبيا ت�سارعت يف 
اال�سهر االخرة. ومت انقاذ اكرث من �ستة اآالف �سخ�س منذ ا�سبوع ما رفع 
اىل اكرث من 22 الفا عدد املهاجرين الذين نقلوا اىل ايطاليا منذ بداية 
و�سهدت ايطاليا يف 2016 و�سول اكرث من 180 الف �سخ�س   .2017

اىل �سواحلها، بزيادة تفوق 18 باملئة عن العام 2015.

فارغة  وقاعاتها  مه�سم  نوافذها  زج��اج  فمعظم  احل��رب.  ثمن  املدر�سة  هذه  دفعت 
طوارىء.  قاعة  اىل  املدر�سة  اىل  الدخول  بهو  حتويل  ومت  مت�سدعة.  وحيطانها 
ورغم حمدودية التجهيزات يف هذه القاعة فانها تتيح التكفل الفوري بال�سحايا: 
قوارير اوك�سجني وعربة نقالة مزودة بكمادات ومواد مطهرة وادوات طبية. وبدا 
�ساب منهكا حليق الرا�س مع حلية خفيفة ومم��ددا على �سرير �سيق وقد �سمدت 
قدمه. واو�سح قريبه فتحي الذي كان اىل جانبه ان م�سلحا جهاديا “اطلق النار 
عليه لكنه مل ي�سبه يف البداية فرك�س ال�ساب للفرار لكن امل�سلح اطلق عليه النار 

جمددا وا�سابه” يف القدم.

مدر�سة يف املو�سل تتحول اىل م�ست�سفى ميداين انقاذ 1000 مهاجر قبالة ال�سواحل الليبية 

وكاأّن خالفات احلا�ضر ل تكفي:

ال�سراع البورقيبي اليو�سفي يطفو على ال�سطح جمددا..!

الزعيم احلبيب بورقيبة

هيئة احلقيقة والكرامة حمل اتهام الزعيم �سالح بن يو�سف
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يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 255317                          17 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ل�أكل.   �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكوالتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف خلفية باللون البني يتو�سطها كلمة "Adicto" بحروف التينية مميزة باللون اال�سفر والذهبي، 
باللون االأحمر واالأبي�س واالأ�سود، مع �سعار احلثيون  "Eti" كتبت بحروف التينية مميزة  ويعلوها كلمة 

باللون االأبي�س واىل جانبها خطوط متمايلة باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن.     
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 255320                          17 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
 فطائر، عجينة كيك، معجنات، خبز، خبز زجنبيل، خبز اإفرجني، لب خبز، خبز زجنبيل، خبز اإفرجني، خبز 
بدون خمرة، بو�سار)حب الذرة(، ذرة حمم�سة،  رقائق ذرة، اأقرا�س اأرز، وجبات خفيفة اأ�سا�سها االأرز، وجبات 
خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، م�ستح�سرات احلبوب، رقائق )منتجات حبوب(، قوالب من البقوليات عالية ن�سبة 
الربوتني ب�سكويت، �سوكوالتة، فطائر، كيك، تورتات )كيك بالفواكه(، حلويات، بوظة )اي�سكرمي(، مث�جات 

�ساحلة ل�أكل.  والواقعة يف الفئة )30(. 
يعلوه  واالأبي�س  والبني  اال�سفر  باللون  متمّوج  هند�سي  �سكل  يتو�سطها  االخ�سر  باللون  خلفية  الو�سف 
كلمة " FORM" بحروف التينية مميزة باللون االأبي�س واال�سود، ويعلوها كلمة "ETI" كتبت بحروف 

التينية مميزة باللون االأحمر واالأبي�س واالأ�سود، و�سعار احلثيون لل�سم�س باللون االأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن.                    
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:255319                          17 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ل�أكل.   �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكوالتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
“Tartini” كتبت باأحرف التينية باللون االبي�س و اال�سود وحتتها خط متمايل باللون  الو�سف عبارة 
االحمر. و عبارة “Eti” كتبت باأحرف التينية بااللوان االبي�س، االحمر واال�سود و�سعار احلثيون لل�سم�س 

باللون االأبي�س.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن.
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:255529                          22 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ل�أكل.   �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكوالتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
 "finger" كلمة  يتو�سطها  والذهبي،  والبني  الداكن  واالأحمر  االأبي�س  باللون  مزخرفة  خلفية  الو�سف 
كتبت باأحرف التينية مميزة باللون االأ�سود والذهبي واالأبي�س، ويعلوها كلمة "ETi" كتبت باأحرف التينية 

مميزة باللون االأحمر واالأبي�س واالأ�سود مع �سعار احلثيون لل�سم�س باللون االأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن.  
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 256094                          29 /06 / 2016
با�سم : برو بونو بيو اإينرتبرينر ليمتد

وعنوانه: الطابق الرابع ريدنغ بريدج هاو�س جورج �سرتيت ريدنغ برك�سر ر ج 1 8 
ل �س اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع/ اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف 
مر�سحات  اجل���روح؛  درز  اأو  خياطة  م��واد  جتبر،  اأدوات  اإ�سطناعية،  واأ�سنان  وعيون 
)ف�تر( االأ�سعة فوق البنف�سجية لغايات طبية؛ اأجهزة ل�إ�ستن�ساق؛ حماقن؛  حماقن 

لغايات طبية؛ اأجهزة نبذ الرذاذ لغايات طبية.  والواقعة يف الفئة )10(. 
الو�سف كلمة "SEQUADERMA" كتبت باأحرف التينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من 

تاريخ هذا االع�ن.  
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية :

املودعة حتت رقم:254264    بتاريخ: 2016/05/25
با�س��م : بيليونر كلوب كومبني .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س . ب : 476427.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية 

والثقافية .
الواقعة بالفئة : )41(

الكلمة  كتبت  ال�تينية )PALAIS CLUB DUBAI(، وقد  الكلمات  الع�مة:  عبارة عن  �سكل 
)PALAIS ( ب�سكل اأفقي باللون االأ�سود،  وحتتها كتبت الكلمات )CLUB DUBAI( باللون االأ�سود 
ال��ك��ل��م��ات �سمن دائرة  ، وق���د كتبت ك��ل  ب��ال��ل��ون االأ����س���ود  ي��وج��د قبلها وب��ع��ده��ا خ��ط  وب��خ��ط ���س��غ��ر، ك��م��ا 
 ، بال�سكل  مو�سح  ه��و  كما  بي�ساء  خلفية  على  كتبت  الع�مة  وك��ام��ل  واالأ���س��ود،  االأبي�س  باللون  خمططة 

وجممل الع�مة مميز ومبتكر .
اال�سرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن.

 اإدارة العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية :

املودعة حتت رقم: 214796    بتاريخ: 2014/07/22
با�س��م : ناجاراجان كارونامبال راما�ساماي

وعنوانه: ،رقم 10،�سينجون ثابورام ،ال�سارع االأول، طريق ماجناالم ،تروبور- 641604، تاميل نادو، الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غر الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد. 
الو اقعة بالفئة : )24(

باللون  ال�تينية  باللغة   )RAMRAJ(ال�تينية االأح��رف   جمموعة  عن  عبارة  هي   : الع�مة  و�سف 
االأ�سفر، كما مت متييزاحلرف )A( ب�سعله حمراء وجممل الع�مة يف مربع باللون االأخ�سر وعلى جانبها 
اأع���ه و جممل  من جهة الي�سار يوجد ر�سمة ترمز ل�سكل رج��ل  يف خلفية بي�ساء ، كما هو مبني بال�سكل 

الع�مة مميز و مبتكر.
اال�سرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية :

املودعة حتت رقم: 214797    بتاريخ: 2014/07/22
با�س��م : ناجاراجان كارونامبال راما�ساماي

وعنوانه: ،رقم 10،�سينجون ثابورام ،ال�سارع االأول، طريق ماجناالم ،تروبور- 641604، تاميل نادو، الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 امل�ب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الو اقعة بالفئة : )25(

باللون  ال�تينية  باللغة   )RAMRAJ(ال�تينية االأح��رف   جمموعة  عن  عبارة  هي   : الع�مة  و�سف 
االأ�سفر، كما مت متييزاحلرف )A( ب�سعله حمراء وجممل الع�مة يف مربع باللون االأخ�سر وعلى جانبها 
اأع���ه و جممل  من جهة الي�سار يوجد ر�سمة ترمز ل�سكل رج��ل  يف خلفية بي�ساء ، كما هو مبني بال�سكل 

الع�مة مميز و مبتكر.
اال�سرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن.

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 255555                          22 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ل�أكل.   �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكوالتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف خلفية مزخرفة على �سكل متطيل باللون االأحمر واالأحمر الداكن مع ر�سوم هند�سية ب�سكل دوائر 
باللون البني. كلمة "Wanted" كتبت باأحرف التينية وعربية باللون االأبي�س واالأحمر واالأ�سود ويعلوها 

كلمة "Eti" كتبت باللون االأبي�س واالأحمر واالأ�سود مع �سعار احلثيون لل�سم�س باللون االأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن.  
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 255547                          22 /06 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي

با�سي  تيبي   11 رقم:  ب�زا  اإتي  دي.  �سي  بيهليفان  ماهموت  كيزيل�سيكلي  ماهالي�سي  هو�سنوديي  وعنوانه: 
اإ�سكي�سيهر، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع/ القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

االأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ل�أكل،  �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكوالتة،  ب�سكويت، 

منتجات طحن الدقيق.  والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف خلفية م�ستطيلة باللون الربتقايل مع ر�سوم ل�سنابل القمح وكلمة "Biscotte" كتبت باأحرف 
احلثيون  �سعار  مع  واالأ�سود  واالأحمر  االأبي�س  باللون  "Eti" كتبت  كلمة  ويعلوها  االأ�سود،  باللون  التينية 

لل�سم�س باللون االأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن. 
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 255630                          23 /06 / 2016
با�سم : الكيم اي ا�س

وعنوانه: درامين�سفايني 169، 0277 او�سلو، الرنويج
وذلك لتمييز الب�سائع/ الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�سناعة والبحث العلمي والت�سوير 
ا�سطناعية  رات��ن��ج��ات  ال��غ��اب��ات،  والب�ستنة وزراع���ة  ال��زراع��ة  وك��ذل��ك يف  ال��ف��وت��وغ��رايف 
م�ستح�سرات  الن�ران،  اإخماد  مركبات  اأ�سمدة،  معالج،  غر  ب��ستيك  معاجلة،  غر 
الل�سق  دب�اغة، مواد  الغذائية، مواد  امل��واد  املعادن، مواد كيميائية حلفظ  �سقي وحلام 

امل�ستخدمة يف ال�سناعة. اإ�سافات كيميائية للزيوت.  والواقعة يف الفئة )01(. 
الو�سف كلمة "MAXFORM" كتبة باحرف التينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من 

تاريخ هذا االع�ن. 
ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل الع�مة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 256092                          29 /06 / 2016
با�سم : برو بونو بيو اإينرتبرينر ليمتد

وعنوانه: الطابق الرابع ريدنغ بريدج هاو�س جورج �سرتيت ريدنغ برك�سر ر ج 1 8 ل �س اململكة املتحدة
امل�ب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  الب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 
غ�سول  م�ستح�سرات جتميل،  وزي��وت عطرية،  �سابون، عطور  وك�سط،  و�سقل وجلي  تنظيف  م�ستح�سرات 
بخ�ف  بل�سم  بالب�سرة؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  تواليت؛  م��واد  اأ�سنان؛  منظفات  لل�سعر،  )لو�سن( 
امل�ستخدم الأغرا�س طبية؛ اأقنعة جتميلية؛ كرميات تبي�س الب�سرة؛ زيوت عطرية؛ زيوت الأغرا�س الزينة؛ 
زيوت للعطور والروائح؛ زيوت الأغرا�س التنظيف؛ زيت الرتبنتني الإزالة الدهون؛ زيوت الأغرا�س التجميل؛ 
زيوت  عطرية(؛  )زي��وت  للكعك  منكهات  عطرية(؛  )زي��وت  للم�سروبات  منكهات  عطرية(؛  )زي��وت  عطور 
�ُسوالت )لو�سن( لل�سعر؛  عطرية من خ�سب االأرز؛ زيوت عطرية من الكباد؛ زيوت عطرية من الليمون؛ غَّ
بغ�سوالت  م�سربة  ورقية  مناديل  التجميل؛  الأغرا�س  )لو�سن(  �ُسوالت  غَّ احل�قة؛  بعد  ملا  )لو�سن(  َغ�سول 
)لو�سن( جتميلية؛ رذاذات الإنعا�س رائحة الفم؛ رذاذات الإنعا�س رائحة الفم؛ رذاذ )�سرباي( لل�سعر؛ كرميات 
الورد  اأوراق  زيوت عطرية؛ مزيجات من  اأطقم جتميل؛  التجميل؛  الأغرا�س  )لو�سن(  �ُسوالت  غَّ جتميلية؛ 
اأ�سباغ لل�سعر.  والواقعة يف  املجففة املعطرة )روائح طيبة(؛ م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر؛ ملونات لل�سعر؛ 

الفئة )03(. 
الو�سف كلمة "SEQUADERMA" كتبت باأحرف التينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خ�ل ث�ثني يوما من تاريخ هذا االع�ن. 

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية :

املودعة حتت رقم: 224834    بتاريخ: 2015/01/11
با�س��م :  زمزم ل�سناعة العطور  ذ . م. م

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة ، ال�سارقة ،�س .ب )40111(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و  امل�ب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  ت�ستعمل يف غ�سل وكي  اأخرى  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات ق�سر 
جلي وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الو اقعة بالفئة : )3(
و�سف الع�مة : عبارة عن الكلمة ال�تينية )NAJWA(  وقد كتبت باللون الذهبي وفوقها كتبت كلمة 
)جنوة( باللغة العربية وباللون الذهبي ، وكامل الع�مة كتبت على خلفية بي�ساء ،وجممل الع�مة مميز 

ومبتكر.
اال�سرتاطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم الع�مات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خ�ل 30 يوماً من هذا االإع�ن.

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
الرقيم للملكية الفكرية .

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :243616     بتاريخ: 2015/11/15
امل�سجلة حتت رقم 243616     بتاريخ:  2016/08/14

با�س��م : املجموعة الذكية للتجارة العامة.
وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: )93078(.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية :)2016-6-13-11742) )2016-6-13-13263(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الفئة )43(خدمات توفر االأطعمة وامل�سروبات ، وخدمات 

االإيواء املوؤقت .
* التعدي�ت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : )1(
ا�سم مالك الع�مة: : املجموعة الذكية للتجارة العامة.

ا�سم املتنازل له : كافتريا املزيج )موؤ�س�سة فردية(.
مه�نته: �سركة

جن�سيته: االإمارات العربية املتحدة .
عنوانه وحمل اإقامته : االإمارات العربية املتحدة، ال�سارقة .

تاري�خ انت�قال امللكية:  2017/1/18
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل:     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

OPEN SKY : بطلب جتديد الع�مة التجارية

املودعة حتت رقم: 90861          بتاريخ: 2007/02/22
با�س��م :  �س. الل�س انرتنا�سيونال  )بي يف اي( انك.

وعنوانه: رود تاون تورتوال، بريت�س ويرجني ايلند، �س.ب: 116.    
الفئة : 20

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
االأث����اث وامل��راي��ا واإط�����ارات ال�����س��ور ،امل��ن��ت��ج��ات )غ��ر ال����واردة يف ف��ئ��ات اخرى( 
امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون 
اأو العظم اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�سوم 

واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد الب��ستيكية .  
 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

EMIRATES PLAZA : بطلب جتديد الع�مة التجارية

املودعة حتت رقم: 92099          بتاريخ: 2007/02/22
با�س��م :  �س. الل�س انرتنا�سيونال  )بي يف اي( انك.

وعنوانه: رود تاون تورتوال، بريت�س ويرجني ايلند، �س.ب: 116.    
الفئة : 35

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإع�ن وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

ARABIAN PLAZA : بطلب جتديد الع�مة التجارية

املودعة حتت رقم: 92098          بتاريخ: 2007/02/22
با�س��م :  �س. الل�س انرتنا�سيونال  )بي يف اي( انك.

وعنوانه: رود تاون تورتوال، بريت�س ويرجني ايلند، �س.ب: 116.    
الفئة : 35

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإع�ن وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

Happy :بطلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 92097          بتاريخ: 2007/03/22
با�س��م :  م�سنع تورون ملواد الت�سميد  )�سركة م�ساهمة(

ف��اك�����س :56-0048-  ، – ه�������ات�������ف:6123602-56-0048  – ت����ورون  ب��ول��ن��دا  وع��ن��وان��ه: 
    .6023396

الفئة : 16
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سكل  اأطفال على  للحمامات، حفاظات  واح��دة(، حمارم  ملرة  )ت�ستخدم  ورقية  حمارم 
�سراويل من الورق وال�سيليولوز)ت�ستخدم ملرة واحدة(، منا�سف من الورق مناديل من 

الورق الإزالة م�ستح�سرات التجميل، منادي من الورق، والواقعة يف الفئة )16( .
 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

يعلن ق�سم الع�مات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

seni :بطلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 92095          بتاريخ: 2007/03/22
با�س��م :  م�سنع تورون ملواد الت�سميد  )�سركة م�ساهمة(.

وعنوانه: بولندا – تورون – هاتف:0048-56-6123602 ، فاك�س :6023396-56-0048.    
الفئة : 5

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بال�سل�س،  للم�سابني  ما�سة  �سمادات �سحية، فوط  واح��دة(،  ملرة  )ت�ستخدم  حفاظات 
�سمامات بولية، و�سائد ار�ساع، م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية ، مواد حمية معدة ل��ستعمال الطبي واأغذية للر�سع واالأطفال ،ل�سقات 
ومواد �سماد ، مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات الإبادة 

احل�سرات واحليوانات ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب .
 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م

بطلب لت�سجيل الع�مة التجارية:

املودعة حتت رقم : 263522    بتاريخ : 20 / 11 / 2016  

با�س��م: ت�سابل�سميث بي تي واي. األ تي دي.

وعنوانه: 15-17 لينكولن �سكوير �ساوث ، كارلتون يف اآي �سي 3053 ، ا�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

منتجات  امل��ع��ط��رة؛  اجل��و  تلطيف  م�ستح�سرات  وال��ع��ط��ور؛  ال��غ��رف  تعطر  م�ستح�سرات 

معطرة ل��ستخدام يف االأدراج والرفوف واخلزانات.

 الواق�عة بالفئة: 3

و�سف الع�مة:الع�مة هي ع�مة ث�ثية االأبعاد تتكون من قطع �سغرة ذهبية عائمة 

بداخل عبوة ملنتج.

وزارة  التجارية يف  الع�مات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  لديه اعرتا�س على ذلك  فعلى من 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذا االإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  27  مار�ص 2017 العدد 11979
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•• دبي - الفجر:

 ت��ع��ود اإث����ارة ال�����س��ب��اق��ات ال��رتاث��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة اإىل 
�سواطئ دانة الدنيا دبي من جديد نهاية االأ�سبوع 
م���ع اإق����ام����ة ���س��ب��اق��ني ك��ب��ري��ن ���س��م��ن روزن���ام���ة 
دبي  ن���ادي  وال��ت��ي ينظمها  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ب��اق��ات 
الريا�سي  املو�سم  البحرية يف  للريا�سات  ال��دويل 

 2017-2016
الثالثة  اجلولة  �سباق  املقبل  اجلمعة  يوم  ويقام   
 22 املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  بطولة  من 
ق��دم��ا ف��ي��م��ا ���س��ي��ق��ام ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل احلدث 
الكبر واملرتقب �سباق اجلولة الثانية من بطولة 
والذي  قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دبي 
القفال  �سباق  خل��و���س  احلقيقية  ال��ربوف��ة  يعد 
ال�سابع والع�سرين والذي ينظمه النادي يف الثالث 
املقبل بدعم ورعاية كرمية  �سهر مايو  ع�سر من 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 

حاكم دبي وزير املالية.
وب�����داأت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف ن����ادي دب���ي ال���دويل 
للحدثني  مبكرا  التجهيز  البحرية  للريا�سات 
الكبرين بالتن�سيق مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
للنادي يف الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية 
وجهاز  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  بينها  وم��ن 
حماية املن�سات احليوية وال�سواحل )قيادة ال�سرب 
امل���دين يف دبي  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��راب��ع( واالإدارة 
الريا�سية(  دب��ي  )ق��ن��اة  ل���إع���م  دب��ي  وموؤ�س�سة 
دبي  مدينة  و�سلطة  البحرية  نخيل  وجمموعة 

امل�حية وقناة ياأ�س الريا�سية
اإدارة  واأك��د حممد عبد اهلل ح��ارب ع�سو جمل�س 
ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة املدير 
كل  حري�س  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأن  التنفيذي  
والفعاليات  االأن�سطة  كافة  اإجن��اح  على  احلر�س 
مع  ان�سجاما  ال��ن��ادي  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
توجهات القيادة الر�سيدة يف املحافظة على املوروث 
احل�ساري لدولتنا واإحياء ريا�سة االآباء واالأجداد 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  م��ع  وجت��اوب��ا 
والذي  النادي  رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
يجعل  مبا  واالأن�سطة  ال�سباقات  تطوير  اإىل  دعا 

النادي دائما يف املقدمة.
الريا�سي  امل��و���س��م  روزن����ام����ة  اأن  ح�����ارب   واأك������د  
ال��ب��ح��ري ت�����س��ر ب�����س��ورة ط��ي��ب��ة م�����س��را اإىل اأن  
ال�سباقات  م��ن  الكثر  اأجن���ز   ال��ري��ا���س��ي  الق�سم 
وان��ه��ي ب��رن��ام��ج ���س��ب��اق��ات ب��ط��ول��ة دب���ي للقوارب 
ال�سراعية املحلية 43 قدما وبطولة دبي لقوارب 
خ�ل  الطريق  ويف  قدما   30 املحلية  التجديف 
املحلية  ال�سراعية  القوارب  املقبلة بطولة  الفرتة 
اإحداهما  ج��ول��ت��ني  منها  تبقى  ال��ت��ي  ق��دم��ا   22
لل�سفن  دب��ي  بطولة  وك��ذل��ك  املقبل  اجلمعة  ي��وم 
ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 ق��دم��ا ال��ت��ي ت�����س��ل يوم 
اأن  على  الثانية  اجلولة  �سباق  اإىل  املقبل  ال�سبت 
�سباق  م��ع  البطولة  ه��ذه  يف  اخل��ت��ام  م�سك  يكون 
وال����ذي �سيقام يوم  وال��ع�����س��ري��ن  ال�����س��اب��ع  ال��ق��ف��ال 
بدعم  املقبل  مايو  �سهر  ع�سر من  الثالث  ال�سبت 
ورعاية كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية. وقال املدير 
الدويل  ن��ادي دبي  اأن  التنفيذي يف ختام حديثه  
القادمة  االأ�سابيع  وخ���ل  البحرية  للريا�سات 
البحرية  ال�سباقات  من  العديد  بتنظيم  �سيقوم 
املختلفة من بينها اجلولة ال�سابعة واخلتامية من 
بطولة االإمارات للدراجات املائية و�سباق الن�سخة 
املائية  الدراجات  ملاراثون  دبي  �سباق  من  الثانية 
وجولتني من بطولة االإمارات للقوارب اخل�سبية 
ال�سريعة اإ�سافة اإىل اجلولة اخلتامية من بطولة 
دبي للقوارب ال�سراعية املحلية قبل الو�سول اإىل 
حمطة اخلتام يف هر مايو باإقامة احلدث الكبر 

�سباق القفال ال�سابع والع�سرين.

جتهيزات
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ه���زمي حم��م��د ال��ق��م��زي م�سرف 
ال�سباقات بنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية  
اأن التح�سرات الإقامة �سباقي ال�سفن ال�سراعية 
القوارب  و�سباق  ال�سبت  ي��وم  ق��دم��ا   60 املحلية 
ال�سراعية املحلية 22 قدما يوم اجلمعة  جتري 

الدوائر  مع  والتن�سيق  بالتعاون  و�ساق  قدم  على 
القيادة  بينها  ومن  الداعمة  واجلهات  احلكومية 
املن�سات  دب����ي وج���ه���از ح��م��اي��ة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
الرابع(  ال�����س��رب  )ق���ي���ادة  وال�����س��واح��ل  احل��ي��وي��ة 
واالإدارة العامة للدفاع املدين بدبي وموؤ�س�سة دبي 
قناة  اإىل  اإ�سافة  الريا�سية(  دبي  )قناة  ل�إع�م 

ياأ�س الريا�سية
واأو�سح اأن اللجنة املنظمة تراقب كافة التفا�سيل 
اخل���ا����س���ة ب���ح���ال���ة ال���ب���ح���ر امل���ت���وق���ع���ة يف االأي������ام 
الوطني  امل��رك��ز  تقارير  ع��رب  القادمة  وال�ساعات 
ل�أر�ساد وال��زالزل وعدد من املواقع املتخ�س�سة 
مبينا اأن اللجنة املنظمة حتر�س دائما على اإقامة 
ال�سباقات يف اأح�سن الظروف مبينا اإىل اأن الن�سرة 
ال�سباقني  ظ��روف  ت�ئم  ب��اأج��واء  تب�سر  اجل��وي��ة 
ب��اإخ��ط��ار جميع  �ستقوم  ط���ارئ  اأي  ح��دث  م��ا  واإذا 
الن�سية  الر�سائل  خدمة  عرب  وامل���ك  النواخذة 
وامل�ك  النواخذة  كل  القمزي  ونا�سد  الق�سرة. 
الراغبني يف خو�س مناف�سات اجلولة الثانية من 
قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دبي  بطولة 
و�سباق دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 22 قدما 
اإغ�ق  موعد  قبل  بالت�سجيل  االإ���س��راع  ب�سرورة 
باب الت�سجيل عند اخلام�سة م�ساءا يوم اخلمي�س 
امليناء  يف  ال��ن��ادي  مقر  اإىل  احل�سور  ع��رب  املقبل 
بنادي  ال�سباقات  جلنة  طريق  ع��ن  اأو  ال�سياحي 
ت�سهيل  اج��ل  م��ن  وال��ي��خ��وت  لل�سراعية  اأب��وظ��ب��ي 
و�سواحيها  العا�سمة  من  امل�ساركني  على  املهمة 

وذلك يف اإطار التعاون امل�سرتك بني الناديني.

الربنامج الزمني
ون�����وه ال��ق��م��زي اإىل ج��م��ي��ع ال���ن���واخ���ذة وامل�����ك 
االل����ت����زام  �����س����رورة  اإىل  امل�������س���ارك���ني  وال����ب����ح����ارة 
اللجنة  اأن  مبينا  لل�سباقني  الزمني  بالربنامج 
املنظمة حددت ال�ساعة الثالثة والن�سف من ع�سر 
يوم اجلمعة املقبل كاآخر موعد لو�سول القوارب 
امل�ساركة اإىل خط البداية وحددت ال�ساعة الثانية 

والن�سف كاآخر موعد لو�سول القوارب اإىل خط 
البداية.

واأ�ساف قائ� اأما �سباق ال�سفن ال�سراعية املحلية 
ف�سينطلق  املقبل  ال�سبت  ي��وم  وامل��ق��رر  قدما   60
باإذن اهلل يف متام ال�ساعة الثانية ظهرا وقد قررت 
لو�سول  م��وع��د  اآخ���ر  ي��ك��ون  اأن  املنظمة  اللجنة 
الثانية  عند  التجمع  نقطة  اإىل  امل�ساركة  ال�سفن 
ع�سرة والن�سف ظهرا ا�ستعدادا للتوجه اإىل مكان 
امل��ح��دد كما  امل��وع��د  ال�سباق يف  ال��ب��داي��ة واإط�����ق 
الفني  الفح�س  اإج���راء  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
ع��ل��ى ال�����س��ف��ن احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى امل���راك���ز االأوىل يف 

ال�سباق عقب نهاية ال�سباق مبا�سرة

نتائج اجلولة الأوىل 
�سهد �سباق اجلولة االأوىل من بطولة دبي لل�سفن 
غازي  ال�سفينة  فوز  قدما   60 املحلية  ال�سراعية 
الرميثي  �سعيد  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة   103
بقيادة   25 زل����زال  ال�سفينة  ث��م  االأول  ب��امل��رك��ز 
امل��رزوق��ي والتي جاءت  النوخذة م��روان عبد اهلل 
بقيادة   87 الو�سف  وال�سفينة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
اأحرزت  وال��ت��ي  الغ�سي�س  حمد  حممد  ال��ن��وخ��ذة 

املركز الثالث.

•• العني - الفجر

ب��ي��وم االأخ���وة  ال��ع��ني  ك�����س��اف��ة  اح��ت��ف��ل��ت مفو�سية 
ه��ن��ئ��ت ج��م��ع��ي��ة ك�سافة  ك��م��ا   ، ال��ع��رب��ي��ة  ال��ك�����س��ف��ي��ة 

بهذا  بالدولة  والك�سافني  القادة  جميع  و  االإم���ارات 
يف  الك�سفية  الهيئات  جميع  ب��ه  حتتفل  ال��ذي  ال��ي��وم 
جامعة  اإن�ساء  ي��وم  ي�سادف  ال��ذي  و  العربي  الوطن 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة . وق���د رح���ب ال��ق��ائ��د ع��ل��ي حممد 

بعده  وم��ن  باحل�سور  العني  ك�سافة  مفو�س  ر�ستم 
التي  املفو�سية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي  م��وزه 
ه��ن��اأت احل�����س��ور ب��ه��ذا ال��ي��وم و���س��ك��رت اجل��م��ي��ع على 
احل�سور حيث ح�سر كل من خالد ال�ساعدي ، عبد 

اإدارة املفو�سية ، وقادة  اهلل البلو�سي اأع�ساء جمل�س 
ذوي  لرعاية  زايد  دار  الك�سفية من  الفرق  وقائدات 
االأ�سرية  للرعاية  زاي��د  دار   ، اخلا�سة  االحتياجات 
احلمدانية   ، ال��ع��ل��وم  دار   ، التعليمي  زاي���د  م��رك��ز   ،

،كما  املتحدة  املدر�سة   ، االأندل�س  اأكادميية   ، الكربى 
قدمت موزة الدرمكى ال�سكر للقائدان  عبد الغفار 
يف  بذالها  التي  اجلهود  على  ف��واز  حممد   ، �سلطان 
تن�سيط احلركة الك�سفية وزيادة عدد الفرق والدعم 

الفني الذي يقدمانه للقادة والفرق  ويف ختام احلفل 
الك�سافني  بتكرمي  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  قامت مع 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ���س��ارات ه��واي��ات الع���ب ال��ف��ري��ق يف 

املبارزة بال�سيف ، كرة القدم ، ال�سطرجن

مفو�سي��ة ك�س��اف���ة الع��ن حتتف���ل بي���وم االأخ���وة الك�سفي����ة العربي�����ة

كرنفال تراثي ريا�ضي بحري يف دانة الدنيا

�سباقا ال�سفن والقوارب60 و22 قدما اجلمعة وال�سبت
حارب : ن�ضاط حافل ومكثف لنادي دبي يف ابريل ومايو
القمزي: اكتمال التجهيزات واإغالق الت�ضجيل اخلمي�س

ال�سمو  �ساحب  “كاأ�س  ل�  االوىل  الن�سخة  ببطولة  العني  ن��ادي  ت��وج 
الثالثة  اقيمت جولتها  التي  للجوجيت�سو  ل�أندية”  الدولة  رئي�س 
واالخرة ام�س االول يف اآيبيك اأرينا مبدينة زايد الريا�سية باأبوظبي 

وحل نادي اجلزيرة باملركز الثاين والوحدة باملركز الثالث.
�سارك يف اجلولة الثالثة للبطولة اأكرث من 300 العب ميثلون 14 
من  العبة  و24  العبا   278 منهم  الدولة  اأنحاء  جميع  من  ناديا 
حملة احلزام االأبي�س واالأزرق والبنف�سجي والبني .. بح�سور �سعادة 

للجوجيت�سو  االإم���ارات  اإحت��اد  رئي�س  نائب  الظاهري  �سامل  حممد 
وفهد  دمل��وك  بن  وحممد  البطران  يو�سف  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
للجوجيت�سو  االإم�����ارات  الحت���اد  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  ع��ل��ي 
باالإ�سافة اىل اأع�ساء جمل�س اأندية نادي العني واجلزيرة والوحدة 
البطولة  و�سهدت  والعروبة.  وعجمان  وال�سارقة  والذيد  والظفرة 
21 ���س��ن��ة ل��ك��ل م��ن ال���رج���ال وال�سيدات  م�����س��ارك��ة ف��ئ��ات ف���وق ���س��ن 
حتت  والنا�سئات  والنا�سئني  �سنة   20 �سن  حتت  والفتيات  وال�سباب 

رئي�س  الها�سمي  حممد  ال�سيد  عبداملنعم  وب���ارك  �سنة.    17 �سن 
االحتادين االإماراتي واالآ�سيوي النائب االأول لرئي�س االحتاد الدويل 
احلائز  العني  ن��ادي  خ�سي�سا  الفائزة  االأندية  جلميع  للجوجيت�سو 
�سرف  ونيل  الكبر  االجن��از  هذا  على  لتحقيقهم  االأول  املركز  على 
ل�أندية  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  بطولة  كاأ�س  على  احل�سول 

للجوجيت�سو يف ن�سختها االأوىل.
وي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ج���وائ���ز ال��ب��ط��ول��ة 800 األ����ف دره����م م��ن��ه��ا 200 

للنقاط  ال��ع��ام  املجموع  يف  االأول  امل��رك��ز  �ساحب  للنادي  دره��م  األ��ف 
و�ساحب  درهم  األف   100 على  الو�سيف  يح�سل  فيما  وامليداليات 
املركز الثالث على 65 األف درهم.. كما يح�سل الفائزون يف البطولة 
-2016 ملو�سم  االإماراتي  الوطني  الت�سنيف  نقاط يف  ر�سيد  على 

2017 باالإ�سافة اإىل نقاط يف الت�سنيف العاملي لنف�س املو�سم وذلك 
باإحتاد  اخلا�سة  واالنظمة  اللوائح  عليها  تن�س  التي  املعاير،  وفق 

االإمارات للجوجيت�سو.

ن��ادي العي�ن يت�وج بك�اأ�س رئي��س الدول�ة للأندي�ة للج�وجيت�س��و

بن �سلّيم يراأ�س اجتماع اللجنة التنظيمية لل�سيارات والدراجات النارية االأول على م�ستوى اخلليج يف البحرين
•• دبي- الفجر:

عقدت اللجنة التنظيمية لل�سيارات والدراجات النارية لدول 
جمل�س التعاون اخلليجي اجتماعها االأول يف املنامة، البحرين 
بح�سور روؤ�ساء احتادات ريا�سة ال�سيارات والدراجات النارية 
لدول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست وهي اململكة العربية 
ال�سعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة  ومملكة البحرين 

ودولة الكويت ودولة قطر و�سلطنة ُعمان. 
وميثل هذا االجتماع، الذي عقد بتاريخ 22 مار�س 2017، 
ال�سيارات  ال�سحيح لتطوير ريا�سة  خطوة هامة يف االجتاه 
والدراجات النارية يف املنطقة بالتعاون مع اللجان االأوملبية 
ال��ت��ع��اون اخلليجي.  االأع�����س��اء يف جمل�س  ل��ل��دول  ال��وط��ن��ي��ة 
النارية يف منطقة  ال�سيارات والدراجات  فقد �سهدت ريا�سة 

ال�سبعينات،  التي كانت بداياتها متوا�سعة يف حقبة  اخلليج، 
تطوراً كبراً خ�ل ال�سنوات املا�سية، واأ�سبحت املنطقة اليوم 
ت�ست�سيف جولتني من بطولة اجلائزة الكربى للفورموال 1 

وبطولة موتو جي بي واملئات من االأحداث املحلية. 
وق���ال حم��م��د ب��ن ���س��ل��ّي��م، ال���ذي مت اخ��ت��ي��اره رئ��ي�����س��اً للجنة، 
واحلائز على لقب بطولة ال�سرق االأو�سط 14 مرة: “متثل 
ريا�سة  نقطة حت��ول كبر يف جم��ال تطوير  اخل��ط��وة  ه��ذه 
ال�سيارات والدراجات النارية يف منطقة دول جمل�س التعاون 
اخلليجي. هدفنا االأول هو ا�ستدامة ما حتقق من اإجنازات 

لغاية اليوم والبناء عليه وتطويره يف امل�ستقبل«. 
وح�سر االجتماع كل من �سعادة حممد بن �سلّيم، رئي�س احتاد 
ال��ن��اري��ة وحممد  ال�����س��ي��ارات وال���دراج���ات  االإم����ارات لريا�سة 
لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة  من  امل��ري،  جابر  علي 

اخلليج العربية، وال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل خليفة، رئي�س 
�سليمان  فهد  دعيج  وال�سيخ  لل�سيارات،  البحريني  االحت���اد 
بن  عبدالرحمن  و�سعادة  الكويت،  دولة  عن  ممثً�  ال�سباح، 
لل�سيارات  ال��ق��ط��ري  االحت���اد  رئي�س  امل��ن��اع��ي،  اللطيف  عبد 
والدراجات النارية، والعميد جمال بن �سعيد الطائي، نائب 
�سامل  عبداهلل  وال�سيد  لل�سيارات،  العمانية  اجلمعية  رئي�س 
باخ�سب، نائب رئي�س االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات 
ال��ن��اري��ة.   ورك���ز االج��ت��م��اع ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل��ط��ط اخلا�سة 
بريا�ستي الكارتنغ والراليات، وقد مت خ�ل االجتماع تعيني 
ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى من مملكة البحرين ل�إ�سراف على 
ال�سيد عبداهلل  تعيني  للكارتنغ يف حني مت  الفرعية  اللجنة 
باخ�سب من اململكة العربية ال�سعودية ل�إ�سراف على جلنة 

الراليات. 
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الهزمية  اأن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ه��ول��ن��دي  اع��ت��رب االحت����اد 
)�سفر-2(  بلغاريا  اأمام  الوطني  منتخبه  تلقاها  التي 
موجعة   ك��ان��ت   ،2018 رو�سيا  م��ون��دي��ال  ت�سفيات  يف 
ظهر  بعد  م��ن  اعتبارا  بليند  داين  ب��امل��درب  و�سيجتمع 
االأح��د من اأج��ل بحث الو�سع بح�سب ما اأك��دت و�سائل 

االإع�م املحلية.
على  الر�سمي  ح�سابه  يف  ال��ه��ول��ن��دي  االحت���اد  وت��ط��رق 
االإنرتنت اىل خ�سارة ال�سبت يف بلغاريا، معتربا اأن �سيئا 
مل ي�سر كما يجب يف مباراة ال�سبت ما اأدى اىل خ�سارة 

�سوفيا،  يف  موجعة  هزمية  وت��اب��ع  �سفر-2.  املنتخب 
م��ا جعل ح��ظ��وظ ت��اأه��ل ه��ول��ن��دا اىل م��ون��دي��ال رو�سيا 
تت�ساءل . اأ�سبحت هولندا مهددة بالغياب عن بطولة 
 ،2016 اأوروب���ا  ك��اأ���س  ال��ت��وايل بعد  ك��ربى ثانية على 
وذلك برتاجعها اىل املركز الرابع يف املجموعة الرابعة 
بعد جتمد ر�سيدها عند 7 نقاط خلف فرن�سا املت�سدرة 

)13( وال�سويد )10( وبلغاريا )9(.
ويتاأهل اىل النهائيات مبا�سرة �ساحب املركز االول يف 
ثمانية  اف�سل  يلعب  فيما  الت�سع،  املجموعات  من  كل 

الذي  الفا�سل  امللحق  الثاين  املركز  يف  حلت  منتخبات 
العام  امل��ج��م��وع  لي�سبح  منتخبات  ارب��ع��ة  ع��ن��ه  ي��ت��اأه��ل 
رو�سيا  اىل  ا�سافة  االوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  م��ن  منتخبا   13
ال�سغط  تخفيف  الهولندي  االحت��اد  وح��اول  امل�سيفة. 
عن بليند والقول اأنه نتيجة االإ�سابات التي يعاين منها 
�ستيفان دي  ث��م  ب��روم��ا،  داي��ك وجيفري  ف��ان  فرجيل 
فريي هذا االأ�سبوع، وجد داين بليند نف�سه اأمام اأحجية 
بليند مل يجد  ان  االحت��اد  وراأى   . الدفاع  تكوين خط 
ليخت  دي  ماتيا�س  اليافع  اإ���س��راك  خيار  �سوى  اأم��ام��ه 

)17 عاما( من اأجل �سد الفراغ. ولعب مدافع اياك�س 
الذي اأ�سبح بعمر 17 عاما و225 يوما اأ�سغر العب 
ميثل هولندا منذ ماوك فيرب )17 عاما و222 يوما( 
عام 1931، دورا مبا�سرا يف هزمية ب�ده بعدما اخطاأ 
يف متركزه ما اأدى اىل هدف اأول مبكر للم�سيف عرب 

�سبا�س ديليف )5(.
لنف�سه  الكرة  ديليف  هياأ  اي�سا،  ليخت  دي  ام��ام  وم��ن 
خارج املنطقة واأطقلها قوية من دون رقابة يف الزاوية 

الي�سرى البعيدة )20(.

ونقلت وكالة اي ان بي  عن املدير التجاري يف االحتاد 
ال��ه��ول��ن��دي ج���ان ب���ول دي��ك��و���س��و ق��ول��ه ي��ب��دو جليا اأننا 
على  �سريعا  نح�سل  ق��د  بليند،  م��ع  للحديث   بحاجة 
اإجابات، اأو قد ال نح�سل. يجب اأن ناأخذ الوقت ال�زم 

وال �سيء جيد ياأتي من الت�سرع .
اأك��ون �سريحا مع  واع��رتف بليند بعد املباراة يجب اأن 
اأ�سبح  اأن الطريق نحو رو�سيا  نف�سي. يجب االعرتاف 
اأف��ك��ر: هل ما زل��ت ق��ادرا على  اأن  اأك��رث �سعوبة. يجب 

حتقيق املطلوب؟ .

االحت���اد اله��ولن����دي يجتم���ع م���ع بلين���د بع���د الهزمي����ة القا�سي���ة

•• دبي - الفجر:

عن  االأو���س��ط  ال�سرق  ني�سان  �سركة  اأعلنت   
“رايل  ملناف�سات  ال��ع��ام  ه��ذا  جم���دداً  دعمها 
اأبوظبي ال�سحراوي” الذي يقام بني يومي 
ال�سنة  ال���ق���ادم. وت��ع��د ه���ذه  اأب���ري���ل   6 –  1
الرابعة ع�سر على التوايل التي ت�سطلع فيها 
احلدث  لهذا  الرئي�سي  الراعي  بدور  ني�سان 
رايل  با�سم  �سابقاً  يعرف  ك��ان  ال��ذي  الفريد 
االإم��ارات ال�سحراوي، وهو ي�سكل هذا العام 
للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 

   .)FIA( ال�سحرواية
رعاية  حتت  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  يقام 
�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة. وهو ي�سكل اأي�ساً 
اجلولة االأوىل من بطولة العامل للدراجات 

 .)FIM( النارية
الرئي�س  �سرفان،  �سمر  قال  املنا�سبة  وبهذه 
التنفيذي ل�سركة “ني�سان ال�سرق االأو�سط”: 
ني�سان  ا���س��م  اأ���س��ب��ح  ال�����س��ن��وات،  م���ر  “على 
اأن  كما  ال�سحراوي،  اأبوظبي  ل��رايل  مرادفاً 
االإمارات  نادي  �سراكتنا مع منظمي احلدث 
لل�سيارات‘ اأتاحت لنا تطوير م�ستوى عميق 
وقد  املتبادل.  واالح���رتام  والفهم  الثقة  من 
�ساعدنا ذلك بدوره يف تعزيز �سمعة احلدث 
اإىل احلد الذي بات يعترب معه اليوم واحداً 
م��ن اأ���س��ع��ب واأم��ت��ع ال�����س��ب��اق��ات ع��ل��ى اأجندة 

الراليات ال�سحراوية العاملية.
“نادي  رئي�س  �سلّيم،  بن  ق��ال حممد  ب��دوره 
للحدث،  امل���ن���ظ���م  ل���ل�������س���ي���ارات،  االإم�����������ارات 
ال�سيارات  لريا�سة  االإم���ارات  احت��اد  ورئي�س 
ني�سان  “اأ�سبحت  النارية”:  وال���دراج���ات 
رايل  ت��ط��وي��ر  يف  مل�ساعينا  م��وث��وق��اً  ���س��ري��ك��اً 
متديد  ج��داً  وي�سرين  ال�سحراي‘،  اأبوظبي 
هذه ال�سراكة التي �ستتيح لنا ب� �سك تعزيز 

�سمعة الرايل يف امل�ستقبل. 
’ني�سان  “ت�ساطرنا  ���س��ل��ّي��م:  ب���ن  واأ�����س����اف 
ال�سرق االأو�سط‘ احلما�س نف�سه جتاه ’رايل 
االلتزام  عن  ف�سً�  ال�سحراوي‘،  اأبوظبي 
واأثق  الطويل.  امل��دى  على  بنجاحه  الرا�سخ 
باأن �سراكتنا يف هذا ال�سباق �سرت�سي معاير 

للراليات  العامل  كاأ�س  مناف�سات  يف  جديدة 
ال���ت���زام  ومي���ت���د   .)FIA( ال�������س���ح���رواي���ة 
“ني�سان” جتاه ريا�سة ال�سيارات يف املنطقة 
املناف�سني  ل����أب���ط���ال  ال���دع���م  ت���ق���دمي  اإىل 
�سراكات  ع��رب  االأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
ر���س��م��ي��ة. وق����د اأث���م���ر ه����ذا ال���دع���م ع���ن فوز 
بطولة  يف  اهلل  عبد  ع��ادل  القطري  ال�سائق 
لل�سيارات  ال��دويل  ل�حتاد  احلالية  العامل 
الطرقات  على  وذل��ك   ،”2 “تي  فئة  �سمن 

الوعرة وعرب �سيارة “ني�سان باترول«.

وتتوىل “ني�سان” هذا العام رعاية ال�سائقني 
 ”2 “تي  ف��ئ��ة  وزم���ي���ل���ه يف  ع���ب���داهلل  ع�����ادل 
ال�سائق اللبناين املقيم يف دولة االإمارات اإميل 
متكاملة  دع���م  ح��زم��ة  ع��رب  وذل���ك  خني�سر، 
باترول”  “ني�سان  �سيارة  راأ���س��ه��ا  على  ي��اأت��ي 
الدروب”.  ك���ل  “بطل  ب��ل��ق��ب  حت��ظ��ى  ال��ت��ي 
العامل  بطل  ال��ي��وم  اهلل  عبد  يعترب  وبينما 
عن فئة “تي 2” من قبل “االحتاد الدويل 
بطولة  ل��ق��ب  خني�سر  يحمل  لل�سيارات”، 

االإمارات ال�سحراوية �سمن فئة “تي 2«.

ال�سائقني  ك���  “يتمتع  ���س��رف��ان:  واأ����س���اف 
مبوهبة ا�ستثنائية وم�ستوى رفيع من االإرادة 
والت�سميم لتحقيق النجاح الذي لطاملا �سكل 
تف�سح  كما  املنطقة.  يف  لهما  رئي�سيًة  م��ي��زًة 
ال�سوء  لت�سليط  اأم��ام��ن��ا  امل��ج��ال  مهاراتهما 
’ني�سان  ل�����س��ي��ارة  ال��وا���س��ع��ة  ع��ل��ى االإم��ك��ان��ات 
اإىل  اإ�سافًة  الوعرة،  الطرقات  على  باترول‘ 
ل�سركة  ك�سفراء  خرباتهما  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
ريا�سة  وم�سهد  االأو�سط‘  ال�سرق  ’ني�سان 
ونتطلع  ع���ام.  ب�سكل  املنطقة  يف  ال�����س��ي��ارات 
مل�ساعدتهما على امل�سي قدماً يف م�سرتهما 
لرايل  “ني�سان”  رع��اي��ة  وك��ان��ت  الناجحة«. 
انط�ق  ب��داأت قبل  ال�سحراوي قد  اأبوظبي 
ال�������س���ب���اق، ح���ي���ث ح���ر����س���ت ال�������س���رك���ة على 
“باترول”  ���س��ي��ارات  م��ن  اأ���س��ط��ول  ت��وظ��ي��ف 
لل�سيارات”  االإم��ارات  “نادي  م�سوؤويل  لنقل 
ل��ر���س��م م�����س��ار امل���راح���ل اخل��ا���س��ة ع��ل��ى مدى 
اأ�سطول  و�سيتم توظيف  ال�سباق.  اأ�سهر قبل 
�سيارات “باترول” اأي�ساً خ�ل فرتة ال�سباق 
وكبار  وامل�ست�سارين  ال�سباق  م�سوؤويل  لنقل 
نحو  االإع����م  و�سائل  وممثلي  ال�سخ�سيات 
م��ن��اط��ق امل��راق��ب��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��وظ��ائ��ف التحكم 
خ����ل امل���راح���ل اخل��ا���س��ة. وب��االإ���س��اف��ة اإىل 
باترول”  “ني�سان  ���س��ي��ارات  اأ���س��ط��ول  ت��وف��ر 
ورعاية ال�سركة للفعالية، متتد هذه الرعاية 
لت�سمل ت�سمية مرحلة خا�سة با�سم ال�سركة. 
و���س��ي��ك��ون اجل����زء االأ���س��ع��ب م��ن ال����رايل هو 
الثانية”  اخلا�سة  ب��ات��رول  ني�سان  “مرحلة 
و�سيبلغ   .2017 اأبريل   3 يوم  �ستقام  التي 
كيلومرتاً،   289،39 امل��رح��ل��ة  ه���ذه  ط���ول 
الفردية  اخلم�س  املراحل  بني  االأط��ول  وهي 
الرملية  ال��ك��ث��ب��ان  ب���ني  و���س��ت��ق��ام  اخل���ا����س���ة، 
ملنطقة  اجلميلة  ال�سحراء  و�سط  ال�سخمة 
ا�سط�عها  وب��ع��د  اأب���وظ���ب���ي.   يف  ال��ظ��ف��رة 
دبي  “باها  ل�سباق  ال��ر���س��م��ي  ال��راع��ي  ب���دور 
اأقيم خ���ل وق��ت �سابق من  ال��ذي  الدويل” 
ال�سهر احلايل، يعك�س دعم “ني�سان” لرايل 
ال��ت��زام��ه��ا احلثيث  ال�������س���ح���راوي  اأب���وظ���ب���ي 
على  متفوقة  املنطقة  يف  ال�سيارات  بريا�سة 
مبنطقة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  مناف�ساتها  جميع 

ال�سرق االأو�سط.

توؤكد التزامها بريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق الأو�ضط مع احتدام مناف�ضات بطولة العامل للراليات ال�ضحرواية يف الإمارات

 ني�سان راعيًا رئي�سًا لرايل اأبوظبي ال�سحراوي لل�سنة الرابعة ع�سرة على التوايل

•• اأبوظبي – الفجر:

قائد  القا�سمي،  في�سل  بن  خالد  ال�سيخ  اأك��د 
برايل  ي�سارك  اأن��ه  لل�سباقات،  اأبوظبي  فريق 
اأبوظبي ال�سحراوي ال� 27 – اجلولة الثالثة 
من بطولة كاأ�س العامل للراليات ال�سحراوية 
للخربة  اكت�سابه  متابعة  –  بهدف  الطويلة 
ال��ن��وع من  ه��ذا  �سمن  اجل��دي��دة  م�سرته  يف 
هو  اأواًل  التحدي  واأن  ال�سحراوية  الراليات 
كانرتي  ال��ك��رو���س  رال��ي��ات  ت��اأدي��ت��ه يف  تطوير 

ومن ثم تاأتي املناف�سة على املراكز املتقدمة.
م�ساركة  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  �سي�سهد 
خالد بن في�سل الفائز باملركز الثاين يف باها 
اأوىل”  م�ساركة  “اأف�سل  وبلقب  ال��دويل  دب��ي 
2017 على منت �سيارة بيجو  يف رايل داك��ار 

بي.ات�س.  فريق  باإ�سراف  دي.ك��ي��ه.اآر   3008
االإماراتي متارينه  البطل  و�سيجري  �سبورت. 
ع���ل���ى ����س���ي���ارة ال����دف����ع اخل���ل���ف���ي م����ع م�حه 
االإم����ارات����ي خ��ال��د ال��ك��ن��دي يف ���س��ح��راء ليوا 

مبنطقة الظفرة خ�ل اال�سبوع اجلاري.
داكار  يف  جيدة  نتائجاً  حققت  اأنني  “�سحيح 
م�سكلة  ب�سبب  ل���ن�����س��ح��اب  اأ���س��ط��ر  اأن  ق��ب��ل 
ب��اه��ا دبي  م���وؤخ���راً يف  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  تقنية، 
الدويل، اإال اأنني اأعترب نف�سي ال زلت يف بداية 
ك��ان��رتي، وكل  ال��ك��رو���س  رال��ي��ات  م�سرتي يف 
جديدة  درو���س��اً  منه  اأت��ع��ل��م  اأق��ط��ع��ه  كيلومرت 
اأط����ور ب��ه��ا م��ن ت��اأدي��ت��ي اأك���رث واأك����رث. ولهذا، 
ال�سحراوية  الراليات  يف  نف�سي  اأحت��دى  فاأنا 
املراكز  على  املناف�سة  تاأتي  ثم  وم��ن  الطويلة 
معينة  وا�سرتاتيجيات  خطط  لدي  املتقدمة. 

اأ�سر عليها ب�سكل ممنهج للو�سول اإىل الهدف 
وقد ت�ستمر الأربع �سنوات.” قال ال�سيخ خالد 
يف  “م�ساركتي  واأ���س��اف:  القا�سمي  في�سل  بن 
ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  من   27 الن�سخة 
ب�سبب تعطل  االأوىل  ان�سحبنا يف  الثالثة،  هي 
املا�سي  العام  التحدي  وانهينا  الرتو�س،  علبة 
ت��رو���س معطلة،  علبة  م��ع  ال�����س��اب��ع  امل��رك��ز  يف 
التعلم..  العام هو اال�ستمرار يف  والهدف هذا 
م�ساكل،  دون  ال�����رايل  ان���ه���اء  ع��ل��ي��ن��ا  ول���ه���ذا، 

واجتياز خط نهاية ب�س�م.”
ال�������س���ح���راوي واح�����داً  اأب���وظ���ب���ي  ي��ع��ت��رب رايل 
للراليات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ج����والت  اأه����م  م���ن 
 Cross Country ال�سحراوية الطوية
غمار  خ���ل��ه  االإم���ارات���ي  ال��ب��ط��ل  و�سيخو�س 
رايل ب����ده ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 

�سحراء ليوا يف املنطقة الغربية باأبوظبي.
ال�سحراوي  اأبوظبي  اأن رايل  بالذكر  اجلدير 
هو اأول كاأ�س عاملي من نوعه يف منطقة ال�سرق 
االأو���س��ط، وي��ع��ود ه��ذا ال��ع��ام بن�سخته ال��� 27 
اأبوظبي  رايل  ويقام  كبرة.  عاملية  مب�ساركة 
اأي����ام يف اإم���ارة  ال�����س��ح��راوي ع��ل��ى م���دى �ستة 
مقراً  يا�س  مر�سى  حلبة  م��ن  ي��اأخ��ذ  اأب��وظ��ب��ي 
اال�ستعرا�سية  املرحلة  و�ستنطلق  ل��ه.  ر�سمياً 
يوم ال�سبت املقبل على منتج الفر�سان الريا�سي 
ال�سائقني  م��وك��ب  ي��ت��وج��ه  اأن  ق��ب��ل  ب��اأب��وظ��ب��ي 
الغربية  املنطقة  اإىل  االأح���د  ي��وم  وال��دراج��ني 
“بيفواك”.  امل���وؤق���ت���ة  االق���ام���ة  خم��ي��م  ح��ي��ث 
ال�ساد�س  اخلمي�س  يوم  اإىل  املناف�سات  ت�ستمر 
من ابريل ويعود املتناف�سون اإىل حلبة مر�سى 

يا�س ملرا�سم النهاية والتتويج.

�ضمن رايل اأبوظبي ال�ضحراوي - اجلولة الثالثة من بطولة كاأ�س العامل للراليات ال�ضحراوية الطويلة  

ال�سيخ خالد القا�سمي : التحدي هو تطوير تاأديتي يف الكرو�س كانرتي ومن ثم تاأتي املناف�سة على املراكز املتقدمة 
يجري متارينه على �ضيارة بيجو 3008 دي.كيه.اآر اجلديدة خالل الأ�ضبوع اجلاري

•• ال�صارقة- الفجر: 

تطلق اإدارة فروع نادي �سيدات ال�سارقة يوم اخلمي�س 
“حتدي  2017( فعالية  املقبل املوافق )30 مار�س 
االألوان” وذلك يف مركز مليحة ل�آثار يف ال�سارقة. 
اإىل  الفروع  اإدارة  �سعي  اإط��ار  الفعالية يف  وتاأتي هذه 
ت��وع��ي��ة ال�����س��ي��دات وال��ف��ت��ي��ات ح���ول اأه��م��ي��ة ممار�سة 
الريا�سة للحفاظ على ال�سحة، باالإ�سافة اإىل تعزيز 
الثقافة الريا�سية وممار�سة الن�ساط البدين لديهن. 
العرو�س  م��ن  ال��ع��دي��د  اإق��ام��ة  الفعالية  و�ستت�سمن 
من  عالية  درج���ة  على  م��درب��ات  قبل  م��ن  الريا�سية 
اخلربة والكفاءة، باالإ�سافة اإىل اأن�سطة متنوعة مثل 

رك��ن ال��ر���س��م وال���ذي �سيتم فيه ر���س��م ل��وح��ات كبرة 
وجود  عن  ف�سً�  الفعالية،  ومو�سوع  بفكرة  ترتبط 
�ستحظى  حيث  الوطنية،  امل�ساريع  من  لعدد  اأك�ساك 
هذه الن�ساطات بدعم مرفقي لياقة ومطعم مرا�سي 

بكافة فروعه بنادي �سيدات ال�سارقة.
من�سة  ت�سكل  كونها  من  الفعالية  هذه  اأهمية  وتنبع 
وممار�ستها  الريا�سة  باأهمية  ال�سيدات  وعي  لتعزيز 
اأج����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����س��ح��ة وت��ع��زي��ز اللياقة  م���ن 
ال��ب��دن��ي��ة مل���ا ل��ل��ري��ا���س��ة م���ن اأث����ر ك��ب��ر يف احل���د من 
اأمرا�س  وباالأخ�س  االأم��را���س  من  بالكثر  االإ�سابة 
الع�سر وامل�ساعدة على التحكم وال�سيطرة على الوزن 
اإ���س��اف��ة اإىل ف��وائ��ده��ا النف�سية  وزي���ادة ق��وة ال��ع��ظ��ام، 

بالنف�س  الثقة  امل��زاج وزي��ادة  كونها ت�سهم يف حت�سني 
يف  كذلك  وت�ساعد  املختلفة  ال�سغوط  من  وتخف�س 
تقوية املناعة وحت�سني اأداء اجلهاز اله�سمي وتقوية 

و�سد الع�س�ت. 
وقالت اأ�سماء اإبراهيم الهام�سه، رئي�س ق�سم االإت�سال 
املوؤ�س�سي يف فروع نادي �سيدات ال�سارقة: ياأتي تنظيم 
فعالية حتدي االألوان متا�سياً مع روؤية �سمو ال�سيخة 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر 
حاكم  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
يف  االأ���س��رة  ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة، 
وت�سجيع  امل��راأة  بريا�سة  االرتقاء  يف  ال�سارقة،  اإم��ارة 
للحفاظ  الريا�سة  ممار�سة  على  والفتيات  ال�سيدات 

اإىل  الفعالية  ولياقتهن. وتهدف هذه  على �سحتهن 
الن�ساط  ممار�سة  واأهمية  الريا�سية  الثقافة  تعزيز 
اإيجابي  اأث��ر  من  تعك�سه  وم��ا  ال�سيدات  ل��دى  البدين 
هذه  حت��ث  كما  والنف�سية،  ال�سحية  احلالتني  على 
التي  ال��ري��ا���س��ات  ع��ل��ى مم��ار���س��ة  ال�����س��ي��دات  الفعالية 
واليوغا  كالزومبا  االأن��ث��وي��ة  طبيعتهن  م��ع  تتنا�سب 
ال��ري��ا���س��ات التي  وامل�سي واالآي��روب��ك�����س وغ��ره��ا م��ن 
امل����راأة. ون��وف��ر يف  اإي��ج��اب��اً على �سحة وق���وام  تنعك�س 
ال�سارقة من�سة مثالية لل�سيدات  فروع نادي �سيدات 
والفتيات تتيح لهن امل�ساركة واال�ستمتاع بالريا�سات 
املختلفة مبا ميكنهن من حت�سني قدراتهن واكت�ساف 
ن����ادي �سيدات  م��واه��ب��ه��ن ال��ري��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث ي�����س��م 

ال�سارقة اإدارة ريا�سة املراأة، التي اأ�سهمت ب�سكل كبر 
يف تطوير الريا�سة الن�سائية يف ال�سارقة وتفعيل دور 

املراأة يف املجال الريا�سي.
املنطقة  اأك���رث دول  ب��ني  االإم����ارات م��ن  وتعترب دول���ة 
منها  اإمي���ان���اً  الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  وت�سجيعاً  دع��م��اً 
للدعم  وا�ستكمااًل  الريا�سة  ممار�سة  يف  امل���راأة  بحق 
ك���اف���ة م��ن��اح��ي احلياة،  ل��ه��ا يف  امل���ق���دم  ال�����حم����دود 
وتاأكيداً على اأهمية الريا�سة كنظام حياة وباعتبارها 
ن�ساطاً مفيداً لل�سحة ينعك�س باالإيجاب على االأ�سرة 
بجميع اأفرادها. ويحر�س نادي �سيدات ال�سارقة على 
تلبية احتياجات ال�سيدات والفتيات وذلك من خ�ل 
ال�سارقة،  اإم��ارة  مناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة  فروعه 

وريا�سية  ترفيهية  خدمات  الفروع  هذه  تقدم  حيث 
واج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ا���س��ت��ن��اداً اإىل روؤي���ة 
اآمن للمراأة وطفلها،  وا�سحة تتمثل يف توفر مكان 
وملتقى لل�سيدات والفتيات ملزاولة خمتلف االأن�سطة 

التي ُتنمي قدراتهن ومهاراتهن. 

بهدف توعية ال�ضيدات باأهمية ممار�ضة الريا�ضة وتفعيلها كنظام حياة

اإدارة فروع نادي �سيدات ال�سارقة تطلق فعالية حتدي االألوان اخلمي�س املقبل

الثقايف  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  مبقر  اأم�����س  ي��وم  م�ساء  انطلقت 
ل��ل�����س��ط��رجن ال�������دورة ال���دول���ي���ة حل���ك���ام ال�����س��ط��رجن التي 
مركز  م��ع  بالتعاون  لل�سطرجن  االإم����ارات  احت��اد  ينظمها 
وباعتماد  لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  ونادي  القادة  اإعداد 
االحت��اد ال��دويل لل�سطرجن والتي تقام خ�ل الفرتة من 
من  درا���س��اً   15 مب�ساركة   2017-03-29-25 تاريخ 
العديد من الدول منها دولة االإم��ارات وجمهورية م�سر 
املحا�سر  ال���دورة  يف  ويحا�سر  والفلبني،  وعمان  و�سوريا 
ال����دويل م��ه��دي ع��ب��دال��رح��ي��م اأب���و احل�����س��ن االأم����ني العام 
وم�����س��ت�����س��ار جلنة  لل�سطرجن  االإم������ارات  امل�����س��اع��د الحت����اد 
احلكام يف االحتاد الدويل لل�سطرجن ورئي�س جلنة احلكام 
ال��دورة �سعادة الدكتور  افتتاح  . �سهد  ال��دويل  يف االحت��اد 
لل�سطرجن  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  املعيني  ح�سن  �سرحان 

نادي  رئي�س  املع�  العزيز  عبد  بن  �سعود  ال�سيخ  و�سعادة 
ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن و�سعادة ح�سني عبداهلل خوري 
رئي�س نادي اأبوظبي لل�سطرجن والثقافة وال�سيد عبداهلل 
عبدالرحمن احلوار ح�سور جمل�س االإدارة رئي�س اجلهاز 
ال��ف��ن��ي. وت�����س��م��ل ال�����دورة ع��ل��ى اأخ����ر امل�����س��ت��ج��دات لقانون 
بداية  يف  تطبيقها  �سيتم  ال��ت��ي  وال��ت��ع��دي���ت  ال�سطرجن 
�سهر يوليو 2017، باالإ�سافة اإىل اإط�ع الدار�سني على 
اأنظمة الوقت املختلفة للبطوالت وح�سابات ك�سر التعادل 
الدويل،  والت�سنيف  واحلكام  ال�عبني  األقاب  وح�سابات 
مركز  من  معتمدة  �سهادات  الدرا�سني  منح  و�سيتم  وه��ذا 
اإع��داد القادة ون��ورم حكم احت��اد دويل ملن يجتاز االختبار 
اخلام�سة  ال�ساعة  يومياً  املحا�سرات  تبداأ   ،80% بن�سبة 

م�ساءاً يف مقر نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن.

افتتاح دورة �سقل وترقية حكام ال�س��طرجن
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر :

الهاجري،  م��ب��ارك  غ��امن  �سعادة  ام��ت��دح 
العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العاملة  ال���ل���ج���ان  ع��م��ل  ال����ق����دم،  ل���ك���رة 
الدولية لنا�سئي  ببطولة هزاع بن زايد 
م�سدداً  ���س��ن��ة،   17 حت���ت  ال���ق���دم  ك����رة 
اعتماد  ����س���رورة  ع��ل��ى  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
اأكرب  اأف�سل املمار�سات املتبعة يف تنظيم 
مل���واك���ب���ة ع�مات  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ب���ط���والت 
النجاح  اأعلى موؤ�سرات  التطور وحتقيق 
ا�سم  حت��م��ل  ال��ب��ط��ول��ة  واأن  خ�����س��و���س��اً 
“�سيدي” �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 
لرئي�س  االأول  النائب  اأبوظبي،  الإم���ارة 
جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  ال��ن��ادي، 
ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�������س���رف، 
البطولة  راعي  الثقايف  الريا�سي  العني 
يف  انط�قتها  منذ  للنا�سئني  ال��دول��ي��ة 
ا�سرتاتيجية  وم��وؤ���س�����س   ،2008 ع���ام 
النجاح حيث ظلت روؤية �سموه تقود كرة 
تطلعات  حتقيق  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  ال��ق��دم 
الريا�سيني  جميع  وط��م��وح��ات  ال��ق��ي��ادة 
البطولة  اأن  اأع��ت��ق��د  وزاد:  ب���ال���دول���ة. 
الدولية ظلت املحطة املهمة التي مت من 
خ�لها الك�سف عن اإمكانيات اأبرز جنوم 
كرة القدم االإماراتية الذين ت�سنت لهم 

ن�سختني  اأو  ن�سخة  يف  امل�ساركة  فر�سة 
الوطني  منتخبنا  جن��وم  مقدمتهم  ويف 
احل�����ايل، ال���س��ي��م��ا الع���ب���ي ن�����ادي العني 
بداية بقائد الفريق عمر  واخويه خالد 
االأحبابي  وبندر  عبدالرحمن  وحممد 
باأحمد  م������روراً  ع��ب��دال��رح��م��ن  وع���ام���ر 
ويو�سف  بو�سندة  �سعيد  وحممد  برمان 
عبداهلل  وحم�����س��ن  ي�سلم  وري����ان  اأح��م��د 
ورا�سد  ل��ل��ع��زي��زي  و����س���واًل  وال��ف��ار���س��ي 
خلفان  حم��م��د  و�سقيقه  وخ��ال��د  م��ه��ر 
وح�������س���ني ع����ب����داهلل وع���ل���ي ع���ي���د غميل 
االأ�سماء  م��ن  وغ��ره��م  جمعة  و���س��ع��ي��د 
تطوير  يف  ال��ب��ط��ول��ة  اأ���س��ه��م��ت  ال���ذي���ن 
املواجهات  خ��ربة  واك�سبتهم  مقدراتهم 
ا�ستهداف  اأن  امل��وؤك��د  واأك��م��ل:  ال��دول��ي��ة. 
17 �سنة،  فئة النا�سئني وحتديداً حتت 
باأخر  معنية  كونها  م��ن  ان��ط���ق��اً  ي��اأت��ي 
الكرة،  اأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��ك��وي��ن يف  م��راح��ل 
على اعتبار اأن ال�عبني الذين ي�سلون 
يتم  �سنة”   18 “حتت  ال�سباب  مرحلة 
ويخ�سعون  باخلريجني”،  ت�سنيفهم 

العاملية  ال���ك���رة  اأك���ادمي���ي���ات  ج��م��ي��ع  يف 
الفنية  مل�ستوياتهم  ���س��ام��ل  تقييم  اإىل 
م�ستقبلهم  حتديد  يف  م�ساركتهم  قبل 
متقدمة  ملرحلة  ت�سعيدهم  اأو  الكروي 

�سمن فرق النادي.
واأردف: ال يفوتني كذلك اأن اأ�سكر  دعم 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  واه��ت��م��ام 
اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 
اإجناح  يف  ال��ف��ع��ال��ة  للم�ساهمة  ن��ه��ي��ان، 
ظلت  ال��ت��ي  الريا�سية  الفعاليات  ك��اف��ة 

ت�ست�سيفها العا�سمة احلبيبة اأبوظبي.
نادي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
الرئي�س  الهدف  اأن  القدم،  لكرة  العني 
معاي�سة  يف  يكمن  البطولة  تنظيم  من 
العني مبدار�س كروية  واحتكاك العبي 
تعزيز خرباتهم  اإىل  باالإ�سافة  خمتلفة 
يف مواجهة الدولية وكذلك فرق العمل 
التي تتمتع بخربة طويلة يف تنظيم مثل 
تلك املنا�سبات “الدولية” كما ت�ستهدف 
�سياحية  ثقافية،  جوانب  عدة  البطولة 
اط�عهم  عرب  للم�ساركني،  وترفيهية 

والتعرف  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  م���ع���امل  ع��ل��ى 
اأوا�سر  مفهوم  وتعزيز  ق��رب  عن  عليها 
والثقايف  ال��ب�����س��ري  وال��ت��ع��اون  ال��رتاب��ط 
والرتاثي بني ال�سعوب يف دولة االإمارات 
من خ�ل حفاوة اال�ستقبال وتعريفهم 
ب����ت����اري����خ دول����ت����ن����ا احل���ب���ي���ب���ة. واأع�������رب 
اأمنياته  عن  حديثه  نهاية  يف  الهاجري 
ال�����س��ادق��ة يف االإق���ام���ة ال��ط��ي��ب��ة جلميع 
ال�سابعة  الن�سخة  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��وف��ود 
من البطولة، مبدينة العني.. وناأمل اأن 
االإع�مية  بالتغطية  البطولة  حتظى 
املمتازة واحل�سور اجلماهري املطلوب 
لتعزيز النجاحات التي ارتبطت بها منذ 

انط�قتها«.
اأكملت  املنظمة  اللجنة  را���س��د:  �سلطان 
ببطولة  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ح�����س��رات  ك��اف��ة 
لنا�سئي كرة  “الدولية”  ه��زاع بن زاي��د 

القدم
هزاع  لبطولة  املنظمة  اللجنة  ع��ق��دت 
كرة  ل��ن��ا���س��ئ��ي  “الدولية”  زاي������د  ب����ن 
االأول  اأم�س  ي��وم  �سنة،   17 حتت  القدم 

االجتماعات  ب��ق��اع��ة  ال��راب��ع  اجتماعها 
بنادي  زاي��د،  بن  خليفة  مبلعب  امللحقة 
الرتتيبات  ك��اف��ة  ملناق�سة  وذل���ك  ال��ع��ني 
يف  العاملة  اللجان  بتح�سرات  املتعلقة 
البطولة “الدولية” بن�سختها التا�سعة. 
واملقررة خ�ل الفرتة من التا�سع وحتى 
الرابع ع�سر من �سهر اأبريل املقبل والتي 
من املقرر اأن تقام مبارياتها على ا�ستاد 
وا�ستاد  ب��ال��ق��ط��ارة،  حممد  ب��ن  طحنون 
ب��ن زاي��د مب�ساركة �ستة ف��رق هي  ه��زاع 
بلغراد  ب��ارت��ي��زان  االإ���س��ب��اين،  “فالن�سيا 
املغربي،  ال��ب��ي�����س��اوي  ال����وداد  ال�����س��رب��ي، 
بيلباو  اأت���ل���ت���ي���ك  امل�������س���ري،  ال���زم���ال���ك 

االإ�سباين والعني منظم البطولة«.
ع�سو  را�سد،  �سلطان  االجتماع  وت��راأ���س 
لكرة  ال��ع��ني  ن���ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  القدم، 
وذل����ك ب��ح�����س��ور ح�����س��ام ���س��ال��ح، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ن����ادي ال��ع��ني لكرة 
القدم، رئي�س اللجنة التنفيذية للبطولة 
ورا�سد عبداهلل، املدير التنفيذي ل�سركة 

اللجنة  رئي�س  ل��ستثمار،  العني  ن��ادي 
علي،  وع���ب���داهلل  ل��ل��ب��ط��ول��ة  الت�سغيلية 
امل�سرف االإداري الأكادميية الكرة، مدير 
الفني  امل��دي��ر  خمي�س،  وعلي  البطولة، 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ل����أك���ادمي���ي���ة، 
وعبيد الظاهري، رئي�س جلنة الع�قات 
خوري،  وعبداهلل  والربوتوكول  العامة 
جلنة الت�سويق واأحمد ال�سام�سي، جلنة 
احلكام والدكتور توفيق �سليمان، رئي�س 
الكعبي،  حمد  واأح��م��د  الطبية  اللجنة 
اللجنة  اأم��ر،  جلنة اجلماهر وحممد 
التن�سيق  جلنة  زاه���ر،  وحممد  االأمنية 
م�سطفى،  وخ��ال��د  وال�سكرتارية  ال��ع��ام 
اأ�ساد  جانبه  وم��ن  االإع���م��ي��ة.  اللجنة 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  را���س��د،  �سلطان 
العاملة  اللجان  جميع  بعمل  للبطولة، 
يف اإجناز املهام الوكلة عليها خ�ل فرتة 
وجيزة، موؤكداً: “التح�سرات للبطولة 
اعتقادي  ويف  و���س��اق،  ق��دم  على  مت�سي 
ا�سم  حت��م��ل  “الدولية”  ال��ب��ط��ول��ة  اأن 
كرة  ريا�سة  جناح  ا�سرتاتيجية  موؤ�س�س 

القدم االإماراتية واملوؤكد اأن التميز الذي 
ظل مرتبطاً بتنظيم “دولية” هزاع بن 
م�سوؤولياتنا  من  يعزز  القدم  لكرة  زايد 
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى اع��ت��م��اد اأف�����س��ل معاير 
العاملية  البطوالت  مع  ات�ساقاً  التنظيم 
للمحافظة على امل�ستوى التنظيمي الذي 

ا�ستهرت به خ�ل الن�سخ املا�سية«.
الن�سخة  اأب����واب  على  ال��ي��وم  نقف  وزاد: 
ال���ت���ا����س���ع���ة الأح��������د اأجن��������ح ال���ب���ط���والت 
على  ال��ق��دم  ك���رة  لنا�سئي  “الدولية” 
م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي ظ��ل��ت ت�سم 
الكروية  امل���دار����س  م���ن  ال���ف���رق  اأف�����س��ل 
على  ب��ن��اء  اختيارها  مت  ال��ت��ي  املختلفة، 
اأن  ون���درك ج��ي��داً  موا�سفات م��درو���س��ة، 
بالفائدة  اخل��روج  اإىل  يتطلع  فريق  كل 
“دولية”  يف  م�����س��ارك��ت��ه  م���ن  امل����رج����وة 
2017 وال��ت��ي اكت�سبت  ب��ن زاي��د  ه��زاع 
�سيتاً وا�سعاً و�سمعة جيدة على امل�ستوى 
وعاملياً”  واإقليمياً  “حملياً  التنظيمي 
بالرعاية  حتظى  ظلت  واأن��ه��ا  خ�سو�ساً 
ال�سامية والدعم  ال�سخي من “�سيدي” 

�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان.
واأكد را�سد، اأن اللجنة املنظمة اعتمدت 
م�ساركة �ستة اأندية عربية واأوروبية هي 
االإ�سبانيني  بيلباو  واأت��ل��ت��ي��ك��و  فالن�سيا 
والزمالك  ال�سربي  بلغراد  وب��ارت��ي��زان 
اإىل  املغربي  البي�ساوي  وال��وداد  امل�سري 
ونتمنى  البطولة  منظم  ال��ع��ني  ج��ان��ب 
من  املرجوة  املكا�سب  اجلميع  يحقق  اأن 
م�����س��ارك��ت��ه��م يف ال��ن�����س��خ��ة احل��ال��ي��ة من 
لل�سيوف  نتمنى  كما  الدولية  البطولة 

اإقامة طيبة يف الدولة.
“الدولية”  ال��ب��ط��ول��ة  اإن  را���س��د  وق����ال 
العمل  ل��ت��ق��ي��ي��م  م��ه��م��ة  م���رح���ل���ة  ب�����دت 
اإدارياً، تنظيمياً وفنياً، مقارنة باملدار�س 
اأبرز  واأن  خ�سو�ساً  املختلفة،  ال��ك��روي��ة 
واالحتكاك  املعاي�سة  يف  تتمثل  اأهدافها 
الدولية  امل���واج���ه���ات  خ����ربة  واك��ت�����س��اب 
للوقوف  ج��ي��دة  ف��ر���س��ة  تعترب  ول��ذل��ك 
اإليه  و�سلت  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  م��دى  على 
باالأندية  مقارنة  ال��ك��رة  اأك��ادمي��ي��ة  ف��رق 
ال��ع��رب��ي��ة واالأوروب����ي����ة ويف اع��ت��ق��ادي اأن 
املطلوب  النجاح  حتقق  ظلت  البطولة 
تنظيمها،  م����ن  امل����رج����وة  واالأه�����������داف 
والرعاية  املثالية  اال�سرتاتيجية  بف�سل 
ال���ف��ت والدعم  ال�����س��ام��ي��ة وااله��ت��م��ام 
ال�سخي الذي ظلت حتظى به من �سمو 

ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان.

املالكون اجلدد  �سيبا�ستيان فيتل  االأمل��اين  �سائق فراري  اأهدى 
الفورموال واحد جمموعة ليربتي  �سباقات  العامل يف  لبطولة 
ميديا  البداية املثالية، وذلك باإحرازه جائزة اأ�سرتاليا الكربى 

التي اأقيمت االأحد على حلبة الربت بارك يف ملبورن.
�سباقا   27 طيلة  دام  ل�سيام  ح���دا  و���س��ع  ال���ذي  فيتل  وت��ف��وق 
�سبتمرب  اأي��ل��ول   20 يف  �سنغافورة  ب�سباق  ف��وزه  منذ  وحت��دي��دا 
هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  مر�سيد�س  �سائق  على   ،2015
الذي كان اأول املنطلقني لكنه خ�سر مركزه خ�ل التوقف من 
اأجل ا�ستبدال االإطارات. وحقق الفنلندي فالتري بوتا�س الذي 
خلف االأملاين نيكو روزبرغ يف مر�سيد�س، بداية واعدة جدا مع 
اأبطال العامل باإحت�له املركز الثالث اأمام �سائق فراري الثاين 
الفريق  ي��ه��دي  اآخ���ر م��ن  ك��ان  ال���ذي  راي��ك��ون��ن  الفنلندي كيمي 
2007 حني توج  اأ�سرتاليا وذلك عام  االإيطايل الفوز بجائزة 

الرجل اجلليدي باللقب العاملي.
فراري  مقود  خلف  لفيتل  فقط  الرابع  الفوز  اأن  املوؤكد  وم��ن 

والثالث واالأربعون يف م�سرته، له تاأثره االإيجابي على بطولة 
الفئة االأوىل التي عانت من امللل الذي فر�سه فريق مر�سيد�س 
هاميلتون  بف�سل  ال�سابقة  الث�ثة  املوا�سم  على  �سيطرته  بعد 
اأيام  بعد  االإع���ت���زال  ق��رر  ال���ذي  وروزب����رغ  و2015(   2014(

معدودة على تتويجه بط� للمو�سم املا�سي.
وع����ودة املناف�سة امل��ت��ق��ارب��ة ه��ي م��ا ي��رغ��ب ب��ه��ا امل��ال��ك��ون اجلدد 
للبطولة، جمموعة ليربتي ميديا االأمركية التي دفعت ثمانية 
مليارات دوالر امركي ل��ستحواذ على اأهم ريا�سة حمركات يف 
العامل. ولعب الهولندي ماك�س فر�ستابن )ريد بول( الذي حل 
رابعا، دورا مف�سليا يف فوز فيتل بحجزه هاميلتون خلفه بعد 
اإطاراته، ما �سمح ل�سائق فراري  توقف الربيطاين الإ�ستبدال 
بتقلي�س الهوة بينهما ثم اخلروج اأمام �سائق مر�سيد�س بعدما 

توقف بدوره يف اللفة 24 )من اأ�سل 57(.
ريكياردو  دان��ي��ي��ل  امل��ح��ل��ي  للبطل  االأح����د خم��ي��ب��ا  ���س��ب��اق  وك����ان 
ال��ذي تعر�س لعطل كهربائي خ�ل توجهه خلط  ب��ول(  )ري��د 
االإنط�ق ما اأجربه على بدء �سباقه من خط احلظائر بعدما 
ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن ي��ب��داأه م��ن امل��رك��ز ال��ع��ا���س��ر، ث��م ا�سطر 
ل�ن�سحاب يف اللفة 29 ب�سبب م�سكلة يف علبة ال�سرعات، وهو 
اأ���س��رتايل يفوز بجائزة ب�ده  اأول  ب��اأن ي�سبح  ال��ذي ك��ان يحلم 

منذ ان�سمامها اىل روزنامة بطولة العامل عام 1985.
على  املحافظة  م��ن  هاميلتون  ومتكن  مثرا  االن��ط���ق  وك��ان 
مركزه االأول، كما حال فيتل وبوتا�س ورايكونن الذين دخلوا يف 
معركة حامية لكن كل منهم بقي يف مركزه، فيما انتهى �سباق 
ماركو�س  وال�����س��وي��دي  )ه��ا���س(  ماغنو�سون  كيفن  ال��دمن��ارك��ي 

ايريك�سون )�ساوبر( عند املنعطف االأول بعد حادث بينهما.
 )57 اأ���س��ل  )م��ن   17 اللفة  حتى  حالها  على  االأم����ور  وبقيت 
اأمام فيتل  اأجرى هاميلتون توقفه االأول ما فتح الباب  عندما 
لكنه جنح   24 اللفة  ب��دوره يف  يدخل  اأن  قبل  ال�سباق  لت�سدر 
الذي حجز  �سائق مر�سيد�س بف�سل فر�ستابن  اأمام  يف اخلروج 
ذاته  واالأم���ر   ،26 اللفة  يف  يتوقف  اأن  قبل  خلفه  الربيطاين 

ينطبق على بوتا�س الذي ت�سدر لفرتة قبل توقفه االأول.
بدوره  دخل  ثم  وجيزة  لفرتة  ال�سباق  رايكونن  حينها  وت�سدر 
الفارق  و�سع  ال��ذي  لزميله  ال�سدارة  تاركا  احلظائر،  خط  اىل 
الذي يف�سله عن هاميلتون الأكرث من 6 ثوان مع الو�سول اىل 

اللفة 32 ثم حافظ على ال�سدارة حتى خط النهاية.
ث���وان على   10 ح���وايل  ب��ف��ارق  ال�����س��ب��اق متقدما  فيتل  واأن��ه��ى 

اأعطتها  التي  املعطيات  �سحة  م��ا  ح��د  اىل  م��وؤك��دا  هاميلتون، 
اأقيمت على حلبة بر�سلونة حيث بدت  التي  ال�ستوية  التجارب 
تطال  التي  اجلديدة  التعدي�ت  مع  متاما  متاأقلمة  ف��راري 
ال�سيارات  اأ�سبحت  حيث  االإن�سيابية  ال��ن��واح��ي  خ��ا���س  ب�سكل 

واالإطارات اأعر�س من ال�سابق.
ال�سانعني  عند  االأول  لقبه  ف��راري  مبنح  الطامح  فيتل،  لكن 
�سخ�سيا  والفوز   2007 منذ  لل�سائقني  واالأول   2008 منذ 
وعدم  االأ�سرتايل  ال�سباق  على  الرتكيز  ف�سل  اخلام�س،  بلقبه 
املبالغة يف التفاوؤل ب�ساأن الفوز باللقب، قائ� اأن م�سوار املناف�سة 
على اللقب ما زال طوي� جدا. يف الوقت احلايل، نحن �سعداء 

للغاية بالبداية التي حققناها اليوم .
ووا�سل كنت �سعيدا متاما بانط�قتي، انزلقت االإطارات بع�س 
ال�سيء لكني حاولت ال�سغط لكي اأوجه ر�سالة باأننا موجودون 
هنا من اأجل القتال )على اللقب(. احلظ لعب دوره الأن لوي�س 

)هاميلتون( حجز يف االزدحام )بعد وقفة ال�سيانة( .

فيتل يهدي ليربتي ميديا البداية املثالية بجائرة ا�سرتاليا

اأ�سبحت هولندا مهددة بالغياب عن نهائيات مونديال رو�سيا 2018 لكرة القدم بخ�سارتها اأمام بلغاريا 
واأفلتت  التوايل  على  الرابع  فوزها  الربتغال  حققت  حظوظها،  و�سوي�سرا  فرن�سا  ع��ززت  فيما  �سفر-2، 

بلجيكا من اخل�سارة االوىل اأمام اليونان يف الوقت القاتل، يف اجلولة اخلام�سة من الت�سفيات االأوروبية.
يف املجموعة االأوىل، تعقدت اآمال هولندا، و�سيفة 2010 وثالثة 2014، بالتاأهل للمرة احلادية ع�سرة 
يف تاريخها، بعد �سقوطها خارج ملعبها اأمام بلغاريا بهدفني. واأنزلت بلغاريا )9 نقاط( هولندا عن املركز 
اأر�س لوك�سمبورغ متذيلة  الثالث )7 نقاط(، فيما احتفظت فرن�سا )13 نقطة( بال�سدارة بفوزها على 

3 نقاط عن ال�سويد )10 نقاط( التي �سحقت �سيفتها بي�رو�سيا 4-�سفر.  الرتتيب 3-1، وبفارق 
ويتاأهل اىل النهائيات مبا�سرة �ساحب املركز االول يف كل من املجموعات الت�سع، فيما يلعب اف�سل 
لي�سبح  اربعة منتخبات  يتاأهل عنه  الذي  الفا�سل  امللحق  الثاين  املركز  ثمانية منتخبات حلت يف 

املجموع العام 13 منتخبا من القارة االوروبية ا�سافة اىل رو�سيا امل�سيفة.
يف املباراة االأوىل، دفعت هولندا ثمن غياب قلبي دفاعها اال�سا�سيني جيفري بروما وفرجيل فان 

دايك ب�سبب اال�سابة. وارتكب البديل اليافع ماتيا�س دي ليخت خطاأ مبا�سرا يف متركزه ادى اىل 
هدف اأول مبكر للم�سيف، اذ ا�ستقبل �سبا�س ديليف الكرة و�سجل يف �سباك احلار�س جرون 

زوت )5(. وافتتح ديليف ر�سيده الدويل يف مباراته الدولية ال�14.
وكانت بداية قلب دفاع اأياك�س اأم�سرتدام دي ليخت �سيئة، برغم انه اأ�سبح بعمر 17 

عاما و225 يوما اأ�سغر العب ميثل هولندا منذ ماوك فيرب )17 عاما و222 
ومن امام دي ليخت اي�سا، هياأ ديليف الكرة لنف�سه خارج  يوما( عام 1931. 

املنطقة اطقلها قوية وجميلة جدا من دون رقابة يف الزاوية الي�سرى البعيدة 
هدفا ثانيا )20(. و�سحيح ان هولندا ا�ستحوذت على الكرة بن�سبة 71% 

لكنها مل حت�سل على فر�س �سريحة يف ال�سوط االول.
و�سعت هولندا يف ال�سوط الثاين عرب البديل وي�سلي �سنايدر الذي دفع 

فينالدوم  بدال من جورجينيو  ال�سوطني  بليند بني  داين  امل��درب  به 
باال�سافة  املوفق،  وباملدافع في�سلي هودت بدال من دي ليخت غر 
نيكوالي  احل��ار���س  ان  اال  ب��روم�����س،  وكوين�سي  ك�ي�سن  دايف  اىل 

ميهايلوف حافظ على نظافة �سباكه.
ار�سها يف  14 مباراة على  اخر  بلغاريا مرة وحيدة يف  وخ�سرت 

الت�سفيات، كانت امام ت�سيكيا 1-�سفر يف 2013.
اأر�س  م��ن  بالنقاط  اأوروب�����ا،  ك��ا���س  و�سيفة  فرن�سا،  وع���ادت 

البداية  م��ن��ذ  �سمت  ���س��اب��ة  بت�سكيلة   1-3 ل��وك�����س��م��ب��ورغ 
ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د االمل�����اين ع��ث��م��ان دمبيليه  م��ه��اج��م 

وظهر موناكو بنجامان مندي.
م�سابا  موري�س  ان��ط��وين  لوك�سمبورغ  ح��ار���س  خ���روج  وب��ع��د 

اوليفييه جرو من حدود  الت�سجيل عرب  افتتحت فرن�سا   ،)21(
املنطقة ال�سغرى )28(.

لكن لوك�سمبورغ فاجاأت ال�سيوف وعادلت بركلة جزاء الأوريليان جواكيم )34 من ركلة 
كاأ�س  ت�سفيات  �سبع مباريات يف  للوك�سمبورغ يف مرمى فرن�سا يف  اأول هدف  وه��ذا  ج��زاء(. 

العامل منذ 1965، علما بان لوك�سمبورغ فازت مرة على فرن�سا عام 1914 وديا على ار�سها 
5-4. ورد الديوك التحية من النقطة عينها عرب مهاجم اأتلتيكو مدريد اال�سباين انطوان 

غريزمان قبل اال�سرتاحة )37(.
رافعا   ،)77( مندي  من  عر�سية  بعد  براأ�سية  الثنائية  جرو  حقق  الثاين،  ال�سوط  ويف 

ر�سيده اىل 23 هدفا دوليا يف املركز العا�سر للهدافني التاريخيني.
وقال ديدييه دي�سان مدرب فرن�سا الذي منح الفر�سة ملهاجم موناكو كيليان مبابي يف 
االخطاء،  ب�سبب  كثر  امل��ب��اراة  توقفت  النقاط.  باحراز  املطلوب  حققنا   :78 الدقيقة 

لكنها نتيحة ايجابية .
الكبر  بفوزها   2006 االأوىل منذ  للمرة  النهائيات  ببلوغ  ال�سويد حظوظها  وع��ززت 
على �سيفتها بي�رو�سيا خام�سة الرتتيب برباعية نظيفة �سجلها اميل فور�سربغ )19 

من ركلة جزاء و49( وماركو�س برغ )57( وايزاك ثالني )78(.
فوز  بعد  الثانية  املجموعة  ال�سيطرة على  اأوروب��ا  بطلة  والربتغال  �سوي�سرا  واأحكمت 
ورفعت  3-�سفر.  املجر  �سيفتها  على  والثانية  1-�سفر  التفيا  �سيفتها  على  االوىل 

�سوي�سرا ر�سيده اىل 15 نقطة من اأ�سل 15 ممكنة، بفارق 3 نقاط عن الربتغال، التي ابتعدت بدورها 
5 نقاط عن املجر الثالثة. وخطا املنتخب ال�سوي�سري خطوة هامة نحو بلوغ النهائيات للمرة الرابعة على 
التوايل واحلادية ع�سرة يف تاريخه، بتحقيقه فوزه اخلام�س تواليا على ح�ساب التفيا 1-�سفر يف جنيف. 
االأملاين  مون�سنغ�دباخ  بورو�سيا  مهاجم  اىل  اخلام�س  بفوزه  بتكوفيت�س  ف�دمير  امل��درب  فريق  ويدين 
يو�سيب درميت�س الذي �سجل هدف املباراة الوحيد بكرة راأ�سية بعد دقيقتني على دخوله بدال من جيل�سون 

فرنانديز )66(. وهذا اأول هدف لدرميت�س مع �سوي�سرا منذ ت�سرين الثاين/نوفمرب 2015.
وراأى بتكوفيت�س اأنه كان باالإمكان حتقيق نتيجة اأكرب لكن الفريق متتع بال�سرب وا�ستحق الفوز. 
الت�سفيات �ستكون مثرة حتى النهاية و�سنحاول املحافظة على روحيتنا التناف�سية وجتمد 
ر�سيد التفيا عند 3 نقاط يف املركز اخلام�س بفارق نقطتني خلف جزر فارو التي تعادلت 
حترزها  نقطة  اول  وه��ذه  ن��ق��اط(.  )دون  الرتتيب  متذيلة  ان���دورا  م�سيفتها  مع  �سلبا 

اأندورا بعد 58 خ�سارة متتالية منذ ايلول/�سبتمرب 2005.
مع  تعادلت  عندما  االخ���رة،  اوروب���ا  ك��اأ���س  يف  اجل��ي��دة  نتيجتها  بتكرار  امل��ج��ر  تنجح  ومل 
الربتغال 3-3، ف�سقطت اأمامها �سفر-3 باهداف اأندريه �سيلفا من م�سافة قريبة )32( 

والقائد كري�ستيانو رونالدو )36 و65( اأف�سل العب يف العامل لعام 2016.
بالكعب  جميلة  مل�سة  بعد  قوية  ار�سية  ي�سارية  بت�سديدة  االول  هدفه  رونالدو  و�سجل 
 70 من �سيلفا، والثاين من �سربة حرة جميلة من زاوي��ة �سيقة رافعا ر�سيده اىل 
هدفا مع ب�ده. وهذا الهدف التا�سع يف الت�سفيات احلالية لرونالدو، ليحتل �سدارة 
املجر، ففازت  12 مباراة مع  الربتغال يف  اأوروب��ا. ومل تخ�سر  الهدافني يف  ترتيب 
عليها 8 مرات وتعادلت 4. وحقق زم�ء كري�ستيانو رونادلو بداية متوا�سعة عندما 
خ�سروا امام �سوي�سرا �سفر-2، بيد انهم عو�سوا الحقا وتخطوا اندورا وجزر فارو 
و�ستكون �سوي�سرا التي ا�ستهلت م�سوارها   .1-4 6-�سفر ثم التفيا  املتوا�سعتني 
2-�سفر، مر�سحة لتحقيق فوز �ساد�س على  يف الت�سفيات بالفوز على الربتغال 
التوايل عندما حتل �سيفة على جزر فارو يف اجلولة ال�ساد�سة املقررة يف التا�سع 
من حزيران/يونيو والتي تلتقي فيها الربتغال مع م�سيفتها التفيا، واندورا 
�سيفتها  اأم��ام  اخل�سارة  من  بلجيكا  اأفلتت  الثامنة،  املجموعة  ويف  املجر.  مع 
1-1 يف الدقيقة  اليونان، عندما �سجل لها روميلو لوكاكو هدف التعادل 
89. واحتفظت بلجيكا بال�سدارة )13 نقطة( بفارق نقطتني عن اليونان 
5-�سفر.  التي �سحقت جبل طارق االخر  البو�سنة والهر�سك  و3 عن 
وت�سعى بلجيكا اإىل بلوغ النهائيات مرتني على التوايل الول مرة منذ 
1998-2002، واليونان مرة ثالثة على التوايل ورابعة يف تاريخها. 
على  �ساحقة  ان��ت�����س��ارات   4 بعد  لبلجيكا  ناق�سة  دع�سة  اول  وه���ذه 
قرب�س 3-�سفر والبو�سنة والهر�سك 4-�سفر وجبل طارق 6-�سفر 
وافتتحت اليونان الت�سجيل مطلع ال�سوط الثاين  وا�ستونيا 1-8. 
من ت�سديدتها االول عرب كو�ستا�س ميرتوغلو )46(، لكنها اكملت 
بانايوتي�س  ط��رد  بعد   65 الدقيقة  منذ  الع��ب��ني  بع�سرة  امل��ب��اراة 
تاخت�سيدي�س لنيله انذارين. وعادلت بلجيكا التي غاب عنها جنمي 
ت�سل�سي ومان�س�سرت �سيتي االنكليزيني ادين هازار وكيفن دي بروين، 
عن طريق لوكاكو، مهاجم ايفرتون االنكليزي، الذي ا�ستقبل متريرة دري�س 

مرتن�س ب�سدره و�سددها قوية يف ال�سباك )89(.
وكاد لوكاكو يحقق االجناز لكن راأ�سيته اخلطرة �سدها احلار�س والدفاع على دفعتني )1+90(، 

قبل ان يطرد اي�سا اليوناين جورجيو�س ت�سافي��س لنيله انذارين )5+90(.
الكبر  بفوزها  التوايل  على  الثانية  للمرة  النهائيات  ببلوغ  حظوظها  اي�سا  البو�سنة  وع��ززت 
بني جماهرها على جبل طارق بخما�سية نظيفة �سجلها وداد ايبي�سيفيت�س )4 و43( وافيديا 

فر�سالييفيت�س )52( وادين في�سكا )56( وارمني بيكاك�سيت�س )90(.
اأما بالن�سبة ملنتخب جبل طارق الذي يخو�س ت�سفيات كاأ�س العامل للمرة االأوىل بعد االعرتاف 
به من قبل االحتاد الدويل فيفا ، فمني بهزميته اخلام�سة تواليا واهتزت �سباكه للمرة الثانية 

والع�سرين يف 5 مباريات.
ويف املجموعة ذاتها، تعادلت قرب�س مع �سيفتها ا�ستونيا �سلبا لرتفع كل منهما ر�سيدها 

اىل 4 نقاط.

بداية  اأول  امل�سنف  فافرينكا  �ستاني�س��س  ال�سوي�سري  حقق 
امل�����س��رب، ثاين  ك���رة  االأم���رك���ي���ة يف  واث���ق���ة يف دورة م��ي��ام��ي 
االلزامية  وال��ربم��ر  للرجال  نقطة  األ��ف  املا�سرتز  ب��ط��والت 
 3-6 �سيبالو�س  هورا�سيو  االرجنتيني  على  بفوزه  لل�سيدات، 
الثاين، فيما تخطى مواطنه روجيه فيدرر  ال��دور  و6-4 يف 
 6-7 ب�سعوبة  تيافوي  فران�سي�س  ال�ساب  االم��رك��ي  ال��راب��ع 
والثاين  االأول  امل�����س��ن��ف��ني  غ��ي��اب  ظ��ل  ويف  و3-6.   )2-7(
ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  وال�����س��رب��ي  م����وراي  ان���دي  ال��ربي��ط��اين 
ب�سبب االإ�سابة، يخو�س فافرينكا اأول بطولة ما�سرتز له وهو 
وثالث  عاما  فافرينكا )31  واحتاج  االأول.  املركز  م�سنف يف 
عامليا( الذي خ�سر نهائي دورة انديان ويلز االخرة للما�سرتز 
دق��ائ��ق لتخطي  �ساعة و4  ف��ي��درر، اىل  اأم���ام مواطنه روج��ي��ه 
لقب  فافرينكا، حامل  ويلتقي  عامليا.   75 امل�سنف  �سيبالو�س 
التون�سي  املقبل  ال���دور  يف  املفتوحة،  املتحدة  ال��وي��ات  بطولة 
مالك اجلزيري )53 عامليا( الفائز على اال�سباين فيلي�سيانو 

لوبيز )36 عامليا( 6-3 و4-6 و3-6.
وقال فافرينكا بعد املباراة: كانت مباراة جيدة. الظروف كانت 
�سعبة منذ و�سويل. اأنا �سعيد من الطريقة التي حتركت بها... 
مل اأجنح كثرا هنا يف املا�سي. ال اأعلم كثرا �سبب ذلك وتوج 
الثنائي موراي وديوكوفيت�س امل�سنفان اول وثانيا يف العامل يف 
الن�سخ الثماين االأخرة لثاين دورات املا�سرتز ل�لف نقطة. 
ويغيب موراي، بطل 2009 و2013، ال�سابة يف كوعه، على 
2007 و2011  اأع��وام  غرار ديوكوفيت�س املتوج يف فلوريدا 

و2012 و2014 و2015 و2016.
ويف املباراة الثانية، عانى تيافوي )19 عاما( امل�سنف 
على  اج��ربه  لكنه  ف��ي��درر،  ار���س��ال  على  عامليا   101
وك�سر  االأوىل.  امل��ج��م��وع��ة  ح��ا���س��م يف  ���س��وط  خ��و���س 
ار�سال  �سراليون،  من  ملهاجرين  ابن  وهو  تيافوي، 
رد  املخ�سرم  ال�سوي�سري  الثانية، لكن  فيدرر مطلع 

بك�سرين ثم �سمن املباراة مبجموعتني.
وق���ال ف��ي��درر ب��ع��د ف����وزه: ك��ن��ت م�ستعدا 

ان��ا �سعيد جدا  مل��ب��اراة �سعبة ج��دا. 
النقاط،  ك����ل  ع���ل���ى  ل���رتك���ي���زي 

خ�������س���و����س���ا ع����ل����ى ار������س�����ايل 
وي��ل��ت��ق��ي ف���ي���درر يف ال����دور 

االرجنتيني  م���ع  امل��ق��ب��ل 
خوان مارتن دل بوترو 
والع�سرين  ال��ت��ا���س��ع 
وال�����ذي ت��غ��ل��ب ب���دوره 
روبن  الهولندي  على 

هازه 6-2 و4-6.
ف��ي��درر مر�سحا  وي��ب��دو 

للمرة  ال��������دورة،  ل��ل��ق��ب 
 2005 ب����ع����د  ال����ث����ال����ث����ة 

تتويجه  ب��ع��د  و2006، 
ويلز  ان����دي����ان  دورة  يف 
ح�ساب  ع���ل���ى  االخ�������رة 

فافرينكا.
بعد  طاقته  ال�سوي�سري  وا���س��ت��ع��اد 

اثر   2016 يف  ا���س��ه��ر  ل�ستة  غ��ي��اب 
ج��راح��ة يف رك��ب��ت��ه وع����ج ا���س��اب��ة يف 

ظهره، فقدم م�ستويات رائعة يف انديان ويلز حيث اأحرز لقبه 
الت�سعني يف م�سرته االحرتافية.

وبات فيدرر بعمر اخلام�سة والث�ثني اكرب العبا �سنا يحرز 
الرقم  حمطما  امل��ا���س��رتز  يف  النخبة  دورات  اح���دى  يف  ل��ق��ب 
القيا�سي امل�سجل با�سم االمركي اندريه اغا�سي عام 2004 

عندما توج بط� لدورة �سين�سيناتي.
االأوىل  للمرة  املفتوحة  اأ�سرتاليا  بطولة  توج يف  فيدرر  وك��ان 
منذ 2010 واخلام�سة يف م�سرته، معززا �سجله القيا�سي يف 
الغراند �س�م باإحرازه لقبه الثامن ع�سر، اإال اأنه كان االأول له 
يف البطوالت االأربع منذ 2012 حني توج بط� لوميبلدون 
دافيد  البلجيكي  اي�سا  الثالث  ال���دور  وبلغ  ال�سابعة.  للمرة 
على  وال��ع��ا���س��ر  ال��ث��ام��ن  برديت�س  ت��وم��ا���س  والت�سيكي  غ��وف��ان 
 5-7 ب��ارب��ادو���س  داري���ان كينغ من  االأول على  ال��ت��وايل، بفوز 

و6-1 والثاين على الرو�سي اندري روبليف 6-3 و2-6.
وي��ل��ت��ق��ي غ���وف���ان يف ال�����دور امل��ق��ب��ل م���ع االأرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو 
ال�سابع  ف���رر  داف��ي��د  االإ���س��ب��اين  اأق�����س��ى  ال���ذي  �سفارت�سمان 
والع�سرين بالفوز عليه 6-3 و6-2، فيما يلعب برديت�س مع 
اللوك�سمبورغي جيل مولر الرابع والع�سرين والفائز ال�سبت 
على االإيطايل اأندريا�س �سيبي 7-6 )7-3( و6-7 )1-7(.

بفوزه  ع�سر  ال��ث��اين  كريو�س  نيك  االأ���س��رتايل  اي�سا  وت��اأه��ل 
6-4 و6-3، واالأمركي �سام  على البو�سني دامر دزومهور 
كويري الثاين والع�سرون بفوزه على االإ�سباين تومي روبريدو 
6-2 و6-3، والفرن�سي ادريان مانارينو بفوزه على االإيطايل 

باولو لورنت�سي الثاين والث�ثني 6-4 و3-6 و2-6.
بالنم�سوي  ك��وري��ت�����س  ب��ورن��ا  ال��ك��روات��ي  واأط�����اح 
فيما  و5-7،   1-6 ال�ساد�س  تييم  دومينيك 
ف���از االأم���رك���ي ج���ون اي�����س��رن ال��ث��ام��ن ع�سر 
ع��ل��ى ال���ربازي���ل���ي ت��وم��ا���س ب��ي��ل��وت�����س��ي 5-7 
واالأمل����������اين   ،)5-7( و6-7 
ال�ساد�س  الك�سندر زفريف 
لو  ال��ت��اي��واين  على  ع�سر 
6-�سفر  ي��ن-ه�����س��ون 
واالأمركي  و3-6، 
���س��ام ك��وي��ري الثاين 
على  وال���ع�������س���رون 
تومي  االإ����س���ب���اين 
 2-6 روب������ري������دو 
و6-3، واالإ�سباين 
باوت�سيتا  روب��رت��و 
على  ع�سر  ال��راب��ع 
الرو�سي ميخائيل 
 3-6 ك��وك��و���س��ك��ني 
 ،)3-7( و6-7 
كارلوفيت�س  اي��ف��و  وال��ك��روات��ي 
الرو�سي  ع��ل��ى  ع�����س��ر  ال�����س��اب��ع 
 6-7 ك���وزن���ت�������س���وف  ان�����دري�����ه 
ول�������دى  و1-6.   )4-7(
م�سوار  ان���ت���ه���ى  ال���������س����ي����دات، 
الكرواتية اي� تومليانوفيت�س 
التي اأق�ست اجلمعة الرو�سية 
اي���ل���ي���ن���ا ف���ي�������س���ن���ي���ن���ا امل���ت���وج���ة 

يف اجلولة اخلام�ضة من ت�ضفيات املونديال

�سقوط هولندا وانت�سارات لفرن�سا وال�سويد و�سوي�سرا والربتغال 
فوزان لفافرينكا وفيدرر بالدور الثاين يف ميامي

اكتمال كافة الرتتيبات لنطالقة الن�ضخة التا�ضعة

الهاجري ي�سيد باللجان العاملة يف بطولة هزاع بن زايد الدولية لنا�سئي كرة القدم 2017



    
خادمة تقتل زوجن طاعنن يف ال�ّسن

ال�ّسن بفاأ�س  اأقدمت خادمة بنغالية على قتل زوجني طاعنني يف 
داخل منزلهما يف حمافظة اإربد �سمال االأردن.

وقامت اخلادمة ب�سرب الزوج البالغ من العمر 88 عاًما بالفاأ�س 
5 �سربات على راأ�سه، وحينما �ساهدتها الزوجة وعمرها 81 عاًما، 
الحقتها اخلادمة موجهة اإليها 3 �سربات قاتلة بذات الفاأ�س على 
راأ�سها. وبعد ذلك قامت اخلادمة التي ح�سرت اإىل العمل يف منزل 
من  امل��ن��زل  زج��اج  بتك�سر  اأي���ام،   5 منذ  االأردن  يف  عليهما  املجني 
اأطباق و�سحون واأواٍن منزلية. واأبلغ مقّربون من منزل الزوجني، 
ك��ان��ت دماء  ال��ت��ي ح�����س��رت واكت�سفت اجل��رمي��ة، ح��ي��ث  ال�����س��رط��ة 
البالغة  اخلادمة  وم�ب�س  وجه  على  متناثًرة  القتيلني  الزوجني 

من العمر 25 عاًما حيث اأُلقي القب�س عليها مبا�سًرة.
عدة  معها،  التحقيق  يف  اخل��ادم��ة  اّدع���ت  امل�����س��ادر،  اأح���د  وبح�سب 
ادعاءات من بينها اإح�سار الزوج القتيل �سباًبا لها، نافًية تعر�سها 

يف ذات الوقت الأي اإ�ساءة .

مل يق�س اأظافره منذ 35 عامًا
لكنه  الن�ساء،  الكثر من  عند  �سائعاً  االأظافر هو�ساً  اإطالة  تعترب 
الذي  الفيتنامي  الرجل  ه��ذا  ال��رج��ال، مثل حالة  عند  ن��ادر  اأم��ر 
عاماً،   35 ملدة  امتناعه عن ق�سها  اإىل  باأظافره  الهو�س  به  و�سل 

ويعتربها  اأهم كنز يف حياته .
عاماً(   58( هيون  ك��وجن  لو  الفيتنامي  الرجل  هو�س  �سدة  وم��ن 
مل�س  ويتجنب  بها،  للعناية  خا�ساً  غذائياً  نظاماً  يتبع  باأظافره، 
املاء بنف�سه لي�سرب منها  اأك��واب  اأنه ال مي�سك  اأ�سياء قا�سية حتى 
خ�سية انك�سار اأحد اأظافره، وعندما متطر يف اخلارج يغطي يديه 
باأكيا�س ب��ستيكية كي مينع املاء من الو�سول الأظافره  الثمينة . 
اأما عن �سبب هو�س هيون من مدينة ين جياو الفيتنامية باأظافره، 
اأنها  بداأت بب�ساطة كهواية  اأوديتي �سنرتال للغرائب  �سرح موقع 

مماثلة لهواية تربية الطيور اأو جمع العم�ت القدمية .
وقال:  اأحب اإطالة اأظافري، لكنها اأمر يفوق �سعوبة اخلو�س يف 
جتربة االأبوة الأن االأظافر حتتاج اإىل عناية خا�سة ، فعلى الرغم 
لكنها  �سنتيمرتاً   55 طولها  وي��ت��ج��اوز  و�سميكة  ق��وي��ة  اأن��ه��ا  م��ن 
معر�سة للك�سر خا�سة عندما تكون رطبة ومبللة، لذلك يحاول 

هيون جتنب االحتكاك باملياه قدر ما ي�ستطيع.

ي�سنع عكازات من قرون املوا�سي
التي  العكازات،  �سناعة  حرفة  ب��والق  غ��وك  راف��ع  الرتكي  ميتهن 
�سرقي  بتلي�س جنوبي  ع��اًم��ا، يف والي��ة   30 وال��ده منذ  ورثها عن 

تركيا، لكنه ي�سع مل�سته عليها لي�سنع عكازات من قرون املوا�سي.
يف  التقليديني  احلرفيني  م��ن  كغره  لي�س  ب��والق  غ��وك  اأن  غ��ر 
التفنن  اإىل  به  �سغف وحب حرفته ذهب  اإن  العكاز، حيث  �سناعة 

فيها.
وقرر احلريف اأن ي�سنع عكازاته من قرون املا�سية التي يجمعها من 
اجلّزارين، ومن ثم ميررها من مراحل عدة لت�سبح عّكازة فريدة 

من نوعها.
8 اآالف لرة  اإن��ه يبيع العكازة ال��واح��دة بنحو  وق��ال غ��وك ب��والق 
عليها  وينق�س  اخل��ا���س��ني،  لزبائنه  دوالر(   2200 )ن��ح��و  تركية 

اأ�سكاال ور�سومات ح�سب الطلب.
وعن عملية ت�سنيع العكاز، اأو�سح اأنه يرتك القرون التي يجمعها 
من حم�ت بيع اللحوم ملدة اأربع �سنوات حتى جتف، كما اأن �سناعة 

عكازة واحدة تتطلب 20 قرن ما�سية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأزعجتهما ر�سائلها فاأطلقا النار عليها
وجهت ال�سلطات يف والية يوتا االأمريكية تهمة ال�سروع بالقتل ل�سابني اأطلقا النار على فتاة يف موؤخرة راأ�سها، وذلك 

على خلفية اإر�سالها ر�سائل متكررة الأحدهما عرب موقع التوا�سل االجتماعي �سناب �سات.
عاماً(،  دي�سر ترنر )14  النار على  اإط���ق  اإىل  عاماً، عمدا   16 بعمر  وهما  ال�سابني  اإن  ال�سرطة،  تقرير  وق��ال 

وتركاها م�سرجة بدمائها يف قناة جماورة، قبل اأن يلوذا بالفرار من املكان، بح�سب موقع اإليت ديلي.
ووفقاً لقائد ال�سرطة بريان غروفي�س فقد اتفق ال�سابان على التخل�س من الفتاة، وذلك بعد اأن �سعرا باالنزعاج 
من ر�سائلها على �سناب �سات، حيث بداأ االأمر على �سبيل دعابة اأطلقها اأحد ال�سابني حول التخل�س من دي�سر، قبل 

اأن يوافق �سديقه على هذه االقرتاح.
وتظهر الر�سائل املتبادلة بني ال�سابني على مواقع التوا�سل االجتماعي كيف اتفقا على قتل الفتاة، وخططا لهذه 
اجلرمية لعدة اأ�سابيع، حيث كان من املقرر يف البداية اأن يقوما بقطع حنجرتها، لكنهما ا�ستقرا اأخراً على اإط�ق 

النار عليها.
ويف نهاية املطاف، ا�سطحب ال�سابان دي�سر اإىل مكان بالقرب من قناة مائية يوم 17 فرباير )�سباط( املا�سي، حيث 

اأطلقا النار على موؤخرة راأ�سها، وقاما ب�سرقة اأموالها وحقيبتها، ومل يتم العثور عليها اإىل اليوم التايل.
واعتقدت ال�سرطة يف البداية اأن ال�سحية ا�ستهدفت ل�سرقة ممتلكاتها، لكن التحقيقات ك�سفت عن �سبب اآخر، حيث 

ا�ستجوب املحققون دي�سر على �سريرها يف امل�ست�سفى، قبل اأن يتم توجيه اأ�سابع االتهام لل�سابني.
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اآكلو حلوم الب�سر عا�سوا يف اإ�سبانيا
اإ���س��ب��ان��ي��ا ب��اأ���س��ه��ى امل���اأك���والت وامل�����س��روب��ات ال��ت��ي م��ن بينها م�سروب  ُت��ع��رف 
ال�ساجنريا، ولكن هذه االأطباق على ما يبدو مل تكن موجودة على القائمة 
قبل 10 اآالف عام.  فقد وجد علماء االآثار دلي� على اأن الب�سر كانوا يطهون 
وياأكلون بع�سهم خ�ل الع�سر احلجري املتو�سط، وتاأتي هذه النتائج بعد 
درا�سة جمموعة من الرفات الب�سرية املوجودة داخل كهوف �سانتا مرا يف 

بلدية كا�ستل دي كا�ستل�س الواقعة جنوب فالن�سيا.
اأكل  على  دالئ��ل  اكت�ساف  لبع�س  بع�سهم  الب�سر  اأك��ل  تثبت  جديدة  دالئ��ل 

الب�سر بع�سهم لبع�س داخل كهف غام�س 
30 عظما ب�سريا، وث�ث جماجم يعود عمرها  وقام علماء االآث��ار بتحليل 

للفرتة ما بني 10.200 و9000 عام قبل املي�د.
وبعد درا�سة البقايا، اأكد العلماء اأن هناك اأدلة على  ممار�سات اآكلي حلوم 

. anthropophagic practices  الب�سر  اأو ما ي�سمى
ب��اأدوات حجرية قبل طهيها،  ويبدو اأن العظام قد مت تقطيعها وته�سيمها 
وفقا ملا �سرح به املوؤلف الرئي�سي لورقة البحث، خوان مورالي�س بريز، من 

جامعة فالين�سيا، ق�سم ما قبل التاريخ وعلم االآثار والتاريخ القدمي.
ب�سرية، وقال  اأ�سرا�س  �سببها  العظام  اكت�ساف ع�مات ق�سم على  كما مت 
بريز اإن العظام تعود اإىل �سخ�س  قوي  ورجل نحيل وطفل ر�سيع، وقد 
مت العثور عليها جميعا متناثرة بني بقايا احليوانات مبا يف ذلك الغزالن 
الب�سر  اأدل��ة الأكل  العثور على  التي يتم فيها  االأوىل  املرة  واحلمر. وهذه 

بع�سهم البع�س يف اإ�سبانيا تعود للع�سر احلجري املتو�سط.

برملاين يهاجم م�سيف طريان ب�»ال�سب�سب« 
هاجم نائب يف الربملان الهندي اأحد امل�سيفني على منت طائرة للخطوط 
يف  مقعدا  منحه  ب�سبب   ، ح���ذاءه  م�ستخدما   م��رة   25 الهندية،  اجل��وي��ة 

الدرجة ال�سياحية بدل درجة رجال االأعمال.
�سينا   الذى ميثل حزب  �سيف  النائب رافيندرا جيكواد )56 عاما(،  وقال 
الوطنى الهندو�سى، اإن املوظف  اأهانه  خ�ل الرحلة التي كانت متجهة من 

بيون اإىل نيودلهى  يف الهند.
واعرتف النائب الهندى، الذي رف�س النزول من الطائرة بعد �ساعة من 
هبوطها، ب�سرب امل�سيف 25 مرة ب� �سب�سبه ، قائ�:  لقد �سربته بنعلي 25 

مرة ، وفق ما نقلت عنه و�سائل اإع�م هندية حملية.
وا�ستكى جيكواد يف بادئ االأمر من تخ�سي�س مقعد خطاأ له، اإىل اأن دخل 
يف م�سادة حامية مع كبر امل�سيفني، الذي هدده برفع الق�سية اإىل رئي�س 

الوزراء يف الب�د ناريندرا مودي.
وقد ا�ستفز هذا التهديد -على ما يبدو- النائب الذي انهال على امل�سيف 

افتتاح مهرجان تطوان 
ل�سينما البحر املتو�سط 

ب������داأ م���ه���رج���ان ت����ط����وان ال�����دويل 
املتو�سط  االأبي�س  البحر  ل�سينما 
دورته الثالثة والع�سرين مب�ساركة 
وك���رم  دول�����ة   15 م���ن  ف��ي��ل��م��ا   24
الوجوه  م���ن  ث���ث��ة  االف���ت���ت���اح  يف 
البحر  ح���و����س  يف  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

املتو�سط.
ت����ت����وزع االأف���������م امل�������س���ارك���ة على 
والفيلم  الطويل  الفيلم  م�سابقتي 
املهرجان  مي��ن��ح  ك��م��ا  ال���وث���ائ���ق���ي 
ا�سم  للنقد حت��م��ل  خ��ا���س��ة  ج��ائ��زة 
ال��ن��اق��د وال��ك��ات��ب امل��غ��رب��ي الراحل 

م�سطفى امل�سناوي.
امل�ساركة  العربية  ال��دول  ومن بني 
وم�سر  ت����ون���������س  امل�����ه�����رج�����ان  يف 

واجلزائر واملغرب ولبنان.
ن��ور الدين  امل��ه��رج��ان  وق��ال مدير 
االفتتاح  بحفل  كلمة  يف  بندري�س 
ا�سبانيول  مب�����س��رح  اأق���ي���م  ال�����ذي 
يف امل��دي��ن��ة امل��غ��رب��ي��ة  ه���ذه ال���دورة 
�ستبهر  مم��ي��زة  اأف����م���ا  ���س��ت��ع��رف 

اجلمهور التطواين. 
وك�����رم امل���ه���رج���ان، ال�����ذي ي���ق���ام يف 
االفتتاح  ح��ف��ل  امل���غ���رب، يف  ���س��م��ال 
ال�ساوي  خ���ال���د  امل�������س���ري  امل��م��ث��ل 
الديب  ال�سعدية  املغربية  واملمثلة 
امل��غ��رب��ي ع��ب��د الوهاب  وامل��و���س��ي��ق��ي 

الدكايل.
�سيف  ال�سينية  ال�سينما  وحت���ل 
الثالثة  دورت���ه  يف  املهرجان  �سرف 
ال�سني  وت�������س���ارك  وال���ع�������س���ري���ن. 
احلديثة  االأف�����م  م��ن  مبجموعة 
اإنتاج 2015 و2016 اإ�سافة لوفد 
و�سناع  وامل��خ��رج��ني  املمثلني  م��ن 

الفن ال�سابع.

غيمة ترعب ركاب طائرة
اجلوال،  هاتفه  بكامرا  �سعودي  م�سافر  وّث��ق 
حل��ظ��ة دخ����ول ط��ائ��رة يف ق��ل��ب ���س��ح��اب��ة، اأثناء 
�سفره من الباحة اإىل جدة، ما ت�سبب باهتزاز 
امل�سافرين  واإ����س���اب���ة  ق����وي،  ب�����س��ك��ل  ال���ط���ائ���رة 

بالرعب والذعر.
والتقطت كامرا الهاتف اجلوال، حلظة دخول 
اأدى اإىل  ال��ط��ائ��رة يف ق��ل��ب غ��ي��وم ك��ث��ي��ف��ة، م��ا 
ذعًرا  اأث���ارت  حيث  فيها،  مبن  الطائرة  اه��ت��زاز 

لدى الركاب.
وحت��دث مثل تلك احل��االت ب�سبب ق��وة الرياح 
مع وجود كميات كبرة من ال�سحب، م�سكلة ما 

يعرف ب�  املطبات الهوائية .
وغ���ال���ب���اً م���ا ت��ع��م��ل ال���ري���اح امل����وج����ودة يف تلك 
االهتزازات  م�ساعفة  على  اجل��و  م��ن  الطبقة 
بج�سم الطائرة، لكن الطيار يتخذ االإجراءات 
ال�زمة لعبور تلك املرحلة املقلقة، مثل تغير 
الطبقة  اإىل  الطائرة  اأن ت�سل  اإىل  االرتفاعات 

ذات الرياح املعتدلة واالأقل غيوًما.

تلجاأ اإىل الق�ساء حلمايتها من ل�سان ابنتها 
ال�����س��ع��ودي��ة ق�سيتي  ���س��ه��دت حمكمة ج���دة اجل��زائ��ي��ة يف 
ابنتها  �سعودية م�سّنة �سد  اأّم  االأوىل مقدمة من  عقوق، 
اأمٌّ  اأقامتها  والثانية  اأحفادها،  اأمام  ت�سبها وت�ستمها  التي 
�سد ابنها الذي يتلفظ عليها باألفاظ غر الئقة و يب�سق 
عليها. ويف الق�سية االأوىل، عقدت املحكمة جل�سة عاجلة 
عاًما،   40 العمر  البالغة من  وابنتها  املدعية  االأّم  �سمت 
ومت اال�ستماع لوجهتي النظر لتقريب الفجوة، اإال اأن االأّم 
اأ�سرت على دعوى العقوق، وا�سفة ابنتها باأنها  �ساحبة 
ل�سان �سليط ، لكن االبنة اأنكرت كل تهم االأم، واأرجعتها 

اإىل خ�فات اأ�سرية ب�سبب اأبنائها واأبناء �سقيقها.
�سلح  جلنة  اإىل  الق�سية  ط��ريف  حتويل  املحكمة  وق��ررت 
بِعظم  االبنة  بوعظ  ب��ادرت  اأن  بعد  البني،  ذات  الإ���س���ح 

ذنب عقوق الوالدين.
ابنها  اتهمت  اأّم  من  املقدمة  الثانية،  للق�سية  وبالن�سبة 
اأو  طاعتها  وع��دم  بعقوقها  ع��اًم��ا،   24 العمر  م��ن  البالغ 
ب��األ��ف��اظ غ��ر الئ��ق��ة ورفع  اح��رتام��ه��ا وال��ت��ل��ف��ظ عليها 
اإيقاف  املحكمة  قا�س  قرر  فقد  عليها،  والب�سق  ال�سوت 

االبن اإىل حني اإ�سدار حكم يف الق�سية.
يذكر اأن املحكمة عاقبت �ساًبا عقَّ والده، بال�سجن عامني 
والده،  على  تهجم  اآخ��ر  عوقب  كما  جلدة،   300 وجلده 

بال�سجن حتى ير�سى عنه االأب.

جنت من ال�سرطان وتوفيت بنوبة قلبية 
وذلك  القلب،  يف  ق�سور  نتيجة  اأمريكية  �سيدة  توفيت 
بعد اأن متكنت من النجاة مرتني من مر�س ال�سرطان، 

واأجنبت طفلني تواأم بعملية قي�سرية.
وك��ان��ت ج��ام��ي ���س��ن��اي��در )30 ع���ام���اً( ق��د ع��ان��ت م��ن مر 
�سعادتها  وكانت  املبي�سني،  اأحد  اأفقدها  الذي  ال�سرطان 
لكن  ت����واأم،  بطفلني  ح��ام��ل  ب��اأن��ه��ا  علمت  عندما  ك��ب��رة، 
اإ�سابتها  االأط���ب���اء  �سخ�س  ح��ي��ث  ت��ك��ت��م��ل،  مل  ف��رح��ت��ه��ا 
ب��ال�����س��رط��ان م���ن ج���دي���د.  وخ�����س��ع��ت ج���ام���ي وه����ي من 
طوال  �سديدة  ومراقبة  مكثف  لع�ج  كاليفورنيا  والي��ة 
ُنقلت  اجل�����اري،  )اآذار(  م���ار����س   16 ويف  احل���م���ل،  ف���رتة 
الإجراء  احلمل،  من   33 االأ�سبوع  خ���ل  امل�ست�سفى  اإىل 
عملية والدة قي�سرية، وهي على علم اأن عليها ا�ستئ�سال 
النجاة  من  جامي  ومتكنت  الطفلني.  والدة  بعد  الرحم 
لكنها  الرحم،  ا�ستئ�سال  وعملية  القي�سرية  العملة  من 
القلب،  يف  خلقي  ق�سور  نتيجة  التايل،  اليوم  يف  توفيت 
الرينا  وت��ق��ول  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  م����رور  �سحيفة  بح�سب 
اإنها كانت متفائلة قبل الوالدة،  كامبيل �سديقة جامي، 
ي��وم��ني من  ق��ب��ل  ب���وك  في�س  ع��ل��ى �سفحتها يف  وك��ت��ب��ت 
العملية:  غداً �سيكون يوماً عظيماً، واأرجو اأن يكون اهلل 
اإىل جانبي كما كان دائماً، دعاوؤكم يل طوال فرتة مر�سي 
���س��اع��دين ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ب��اأح�����س��ن ح���ال . واأ���س��اف��ت جامي  
���س��اأج��ري عملية  وال��ت��وف��ي��ق،  اأن تتمنوا يل احل��ظ  اأرج���و 
�ساأخ�سع  ذلك  وبعد   7:00 ال�ساعة  عند  قي�سرية  والدة 
اإزال��ة �سعاعية للرحم، �ساأكون بخر . وكان هذا  لعملية 
اآخر من�سور لها على املوقع. وتركت جامي خلفها ابنتيها 
ال��والدة كامي�  التواأم حديثي  اأوب��ري وم��ادي، وطفليها 
�سحية  بحالة  لكنهما  االأوان،  قبل  ول��دا  والذين  ونيكو، 
جيدة وم�ستقرة. وبعد وفاة جامي مت اإن�ساء 3 �سفحات 
م�ستقلة على موقع  غوفند مي  جلمع التربعات لتقدمي 

الرعاية ال�زمة لنفقات االأ�سرة املكلومة.

جنوى كرم وتامر ح�سني 
ين�سمان ل�»موازين« 

العرب  الفنانني  تامر ح�سني ملجموعة  امل�سري  واملغني  اللبنانية جنوى كرم  املغنية  ان�سمت 
الذين يحيون الدورة 16 ملهرجان موازين اإيقاعات العامل اأبرز مهرجان مو�سيقي يف املغرب.

وقالت جمعية مغرب الثقافات املنظمة للمهرجان يف بيان ام�س االأحد  كل �سنة يقدم موازين 
اأم�سيات خالدة من املو�سيقى ال�سرقية تطرب كل االأجيال وخ�ل دورته ال�ساد�سة  للجمهور 
على  �سيحييان  اللذين  كرم  جنوى  والديفا  ح�سني  تامر  النجم  املهرجان  ي�ست�سيف  ع�سرة 

التوايل �سهرتني غنائيتني يوم االأربعاء 17 واخلمي�س 18 مايو على من�سة النه�سة. 
واأعلنت اإدارة املهرجان يف وقت �سابق عن م�ساركة املغني اللبناين فار�س كرم واملغني العراقي 
ماجد املهند�س واملغنية اللبنانية نوال الزغبي اإ�سافة للمن�سد الربيطاين من اأ�سل اأذربيجاين 
�سامي يو�سف. كما ت�سارك من املغرب جمموعة من املغنيني واملو�سيقيني ال�سبان اأمثال رابح 

ماريواري وحميد ال�سرغيني وباتول مرواين وال�سابة ماريا واملهدي ن�سويل.

املغنية كاتي بريي خالل ح�ضورها عيد ميالد اإلتون جون الـ 70، و 50 عاما من ال�ضراكة يف كتابة الأغاين مع بريين تاوبني يف لو�س اأجنلو�س. )رويرتز(

حمكمة متنح نهرين 
�سفة االإن�سانية

اأ�����س����درت حم��ك��م��ة ه��ن��دي��ة حكما 
ي��ق�����س��ي مب���ن���ح اث���ن���ني م����ن اأق�����دم 
واأط�����ول واأك����رث االأن���ه���ار ���س��ه��رة يف 
نهر  ، وهما  اإن�سانيا  الب�د  و�سعا 

غانغا ونهر يامونا. 
وي���ق�������س���ي احل����ك����م ال���������س����ادر عن 
حمكمة اأوتاراخاند العليا يف �سمال 
الهند مبنح النهرين  كيانا قانونيا 
من  ميكنهما  مم��ا  اإن�سانيا  وكيانا 
التمتع بجميع احلقوق والواجبات 
اأي  اأن  يعني  وه���ذا   ، واالل��ت��زام��ات 
ال�سرر  ي��ل��ح��ق  اأو  ي��ل��وث  ���س��خ�����س 
قد  �سيكون  ب��رواف��ده��م��ا،  اأو  بهما 
اإي������ذاء  اإىل  اأق�������رب  ف���ع����  ارت����ك����ب 
اتخاذ  وب���ال���ت���ايل مي��ك��ن  اإن�������س���ان، 
اإجراءات قانونية وحتريك ق�سايا 

جنائية.
االأن����ه����ار هي  اإن   ال��ق��ا���س��ي  وق����ال 
حمور وجود ن�سف ال�سكان الهنود 
و�سحتهم ورفاههم، وقد وفرت لنا 
منذ  وروح��ي��ة  م��ادي��ة  حياة  جميعا 

زمن �سحيق .
االأنهار  ويعترب غانغا ويامونا من 
وعينت  الهند،  يف  تبجي�  االأك���رث 
املحكمة اثنني من كبار امل�سوؤولني 
الوالدين  ب�سفتهما   ال���دول���ة  يف 
ال��ق��ان��ون��ي��ني  ل��ل��ن��ه��ري��ن واأوك���ل���ت 
وحماية  حرا�ستهما  مهمة  اإليهما 

و�سون روافدهما.
اأحدث قرار املحكمة القا�سي  وقد 
ب��اإ���س��ف��اء ال��ط��اب��ع االإن�����س��اين على 
عرب  متباينة  اأف��ع��ال  ردود  االأن��ه��ار 
االجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 
ولئن رحب البع�س به فاإن البع�س 

االآخر كان �ساخرا ومنتقدا له.

درا�سة مثرية: ثلثا ال�سرطانات �سوء حظ
ق����ال ب��اح��ث��ون اأم���رك���ي���ون اإن ن��ح��و ث��ل��ث��ي اأن�����واع 
ال�سرطانات تنتج عن اأخطاء ع�سوائية يف احلم�س 
ت�ستن�سخ  ع��ن��دم��ا  حت���دث  اأي(  اأن  )دي  ال���ن���ووي 
اخل�يا الطبيعية نف�سها، وذلك يف ك�سف ي�ساعد 
اأ�سحاء  اأنا�سا  املر�س  مهاجمة  �سبب  تف�سر  على 

يفعلون كل ما يف و�سعهم لتفادي االإ�سابة.
وق����ال ال��ف��ري��ق اأي�����س��ا اإن����ه رغ���م اأن اأغ���ل���ب اأن����واع 
اأال  فينبغي  ح���ظ،  ���س��وء  نتيجة  ه��و  ال�����س��رط��ان��ات 
يتجاهل النا�س ن�سائح ال�سحة العامة التي ميكن 
ميكن  التي  ال�سرطانات  جتنب  يف  ت�ساعدهم  اأن 
الوقاية منها مبا يف ذلك احلفاظ على وزن �سحي 

وجتنب عوامل املخاطر البيئية مثل التدخني.
وقال اأخ�سائي الوراثة بجامعة جونز هوبكينز يف 
بالتيمور الدكتور برت فوجل�ستاين الذي ن�سرت 
هذه  اإن  اخلمي�س،  ي��وم  �ساين�س  دوري��ة  يف  درا�سته 

ال�سرطانات �ستحدث مهما كانت البيئة مثالية.
تتعلق  درا����س���ات  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�ستند 
يف  دول���ة   69 م��ن  وال�����س��رط��ان  اجليني  بالت�سل�سل 

للجدل  مثرة  درا�سة  عقب  وتاأتي  العامل.  اأنحاء 
اأنف�سهم  الباحثون  �ساين�س  يف  ن�سرها   2015 يف 
يف ج��ام��ع��ة ج���ون���ز ه��وب��ك��ي��ن��ز رك�����زت ف��ق��ط على 

ال�سرطانات يف الواليات املتحدة.
وعامل  فوجل�ستاين  اأعدها  -التي  الدرا�سة  وتلك 
الريا�سيات كري�ستيان توما�سيتي- اأكدت اأن اخللل 
اأكرب  ن�سبة  ي�سكل  النووي  احلم�س  يف  الع�سوائي 
بكثر مما كان يعتقد يف ال�سابق من خطر االإ�سابة 
بال�سرطان. واأثارت النتائج انتقادات من خرباء يف 
تنتج  ال�سرطانات  اأغلب  اأن  تبنوا  طاملا  ال�سرطان 
اأمناط حياة ميكن جتنبها وعوامل مرتبطة  عن 

بالبيئة اأو عيوب وراثية.
وقال توما�سيتي اإنه رغم اأن معظم النا�س يعلمون 
االأ����س���ب���اب ال���وراث���ي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل�����س��رط��ان مثل 
التدخني، فاإن القلة منهم يدركون اخلطر الذي 
ي��ح��دث يف كل  ق��د  ال���ذي  الع�سوائي  ميثله اخل��ل��ل 
تنق�سم فيها خلية طبيعية وت�ستنخ حم�سها  مرة 

النووي لتتحول اإىل خليتني جديدتني.


