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الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل توزيع امل�ساعدات 
الغذائية على اأهايل مديرية ميفعة ب�سبوة

•• �شبوة -وام:

وا�سلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س عملية توزيع امل�ساعدات 
الغذائية مبديرية ميفعة مبناطق جول الريدة والو�سطة وال�سبعني 
جلهودها  وموا�سلة  املواطنني،  معاناة  من  للتخفيف  وذلك  ب�سبوة، 
موا�سلة  على  ال�سكان  مل�ساعدة  تنفذها  التي  والإن�سانية  اخل��ري��ة 

حياتهم وتعزيز اأمنهم وا�ستقرارهم.
وقال رئي�س فريق الهالل الأحمر الإماراتي ان هذه امل�ساعدات جاءت 
الأ�سقاء  الإم��ارات مل�ساعدة  ال��ذي توليه دول��ة  انطالقا من احلر�س 
التي  الأزم���ة  لجتياز  لهم  وامل�ساعدة  العون  يد  وتقدمي  اليمن  فى 

يعي�سونها جراء الظروف التي متر بها اليمن. )التفا�سيل �س2(

اخلدمة الوطنية والإحتياطية : 
ا�ستمرار الت�سجيل فى دفعة �سبتمرب لالإناث

•• ابوظبي -وام:
اأعلنت هيئة اخلدمة الوطنية والإحتياطية ام�س عن ا�ستمرار عملية 
ت�سجيل الإناث اللواتي يبلغن 18 عاماً ومل يتجاوزن �سن الثالثني 
الوطنية  للخدمة  ال��ق��ادم��ة  بالدفعة  الإل��ت��ح��اق  يف  ال��راغ��ب��ات  ع��ام��اً 
ب�سورة اإختيارية تطوعية والتي تبداأ يف �سبتمرب القادم وملدة 9 اأ�سهر 

فقط بغ�س النظر عن املوؤهل الدرا�سي.
واو�سحت انه �سيقوم بعملية تدريب املجندات يف مدر�سة خولة بنت 
بخربات  يحظني  الإن���اث  م��ن  وم�سرفات  م��درب��ات  باأبوظبي  الأزور 
اإىل  والإجتماعي،  والريا�سي  الع�سكري  املجال  يف  عالية  وم��ه��ارات 
جانب اأخ�سائيات التغذية الالتي �سي�سعن النظام الغذائي ال�سحي 

واملتوازن للمجندات.                                      )التفا�سيل �س2(
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•• اأبوظبي-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع ال�سيدة اجنيال مركل م�ست�سارة 
البلدين  بني  الوثيقة  العالقات  تعزيز   .. الحتادية  اأملانيا  اجلمهورية 

والق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
ب��ني اجلانبني يف  التي عقدت ام�س  امل��ح��ادث��ات  ذل��ك خ��الل جل�سة  ج��اء 

اأبوظبي .
ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف بداية اللقاء 
بزيارة امل�ست�سارة الأملانية للدولة .. م�سرا اإىل اأن الزيارة تاأتي يف اإطار 
عالقات ال�سداقة املتينة التي تربط بني ال�سعبني والبلدين ال�سديقني. 
اآل  زاي��د  ال�سيخ طحنون بن  ال��ذي ح�سره �سمو  اللقاء -  وج��رى خالل 
الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س جممل   - الوطني  الأم��ن  نهيان م�ست�سار 
يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والتنموية وال�سراكات القائمة بني 

البلدين وال�سبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها.
اآل نهيان،  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأك��د �ساحب  اخ��رى  من جهة 
ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
والعلم  والأدب  للثقافة  كبرة  اأهمية  ت��ويل  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
واملعرفة، وت�سعها يف �سلم اأولوياتها، وهي حتر�س على رعاية وت�سجيع 

املثقفني والأدباء من الدول العربية ومن خمتلف دول العامل.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ام�س يف ق�سر البحر الفائزين بجائزة 
ال�سيخ زايد للكتاب مبختلف فروعها يتقدمهم �سخ�سية العام الثقافية 
- للدورة احلادية ع�سرة 2016-2017 املوؤرخ واملفكر املغربي الأ�ستاذ 
ال�سعراء وجلان  اأمر  والفائزين يف م�سابقة  العروي  الدكتور عبد اهلل 
التحكيم والنا�سرين ومنظمي معر�س اأبوظبي للكتاب والوفد ال�سيني 

�سيف �سرف املعر�س                                 )التفا�سيل �س3-2(

ا�شتقبل الفائزين بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب وم�شابقة اأمري ال�شعراء ومنظمي معر�ض اأبوظبي للكتاب

حممد بن زايد: يبحث مع مريكل العالقات الثنائية وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية

اخلالفات بني احلوثيني واملخلوع �شالح تظهر للعلن

اعرتا�ض �ساروخني بال�ستيني للمتمردين وف�سل اإطالق ثالث
•• عوا�شم-وكاالت:

�سالح  �سنعاء،  يف  الأع��ل��ى  ال�سيا�سي  باملجل�س  ُي��ع��رف  م��ا  رئي�س  األ��غ��ى 
ه�سام  بتعيني  احلوثيني،  النقالبيني  حكومة  لرئي�س  ق��راراً  ال�سّماد، 
وزير  ب�سالحيات  للقيام  الن��ق��الب  حكومة  يف  اخلارجية  وزي��ر  �سرف 
التخطيط والتعاون الدويل. وحدث �سدام مبا�سر بني القيادي احلوثي 
والقيادي  ال�سماد  �سالح  الأع��ل��ى  ال�سيا�سي  املجل�س  ي�سمى  م��ا  رئي�س 
�سالح  عبداهلل  علي  للمخلوع  امل��وايل  حبتور،  بن  عبدالعزيز  املوؤمتري 

رئي�س احلكومة النقالبية غر املعرتف بها.
اأ�سندت  التي  الدويل  التخطيط والتعاون  وتركز اخلالف حول حقيبة 
اإىل يا�سر العوا�سي الذي رف�س املن�سب، ما دعا بن حبتور اإىل تكليف 
وزارة  ���س��وؤون  ب����اإدارة  �سرف  ه�سام  النقالبيني  حكومة  خارجية  وزي��ر 
حبتور  بن  من  اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  اخلارجية.  جانب  اإىل  التخطيط 

لالحتفاظ باخلارجية والتخطيط حلزبه.
لكنها قوبلت برف�س حوثي من ما ي�سمى املجل�س ال�سيا�سي الأعلى، حيث 

اأ�سدر رئي�سه �سالح ال�سمام اأمراً �سديد اللهجة باإلغاء قرار بن حبتور.
اإطالق  ف�سلوا يف  امل�سلحني احلوثيني  اإن  قال م�سدر حملي  ذل��ك،  اىل 
�سدت  بينما  �سعدة،  حمافظة  من  ال�سعودية  باجتاه  بال�ستي  ���س��اروخ 

الدفاعات اجلوية �ساروخني اأطلقا باجتاه مدينة املخا ال�ساحلية.
ال�سعودية  ا�ستهداف  يف  ف�سلوا  احلوثيني  امل�سلحني  اأن  امل�سدر  وذك��ر 
ب�ساروخ بال�ستي �سباح اأم�س الثنني، واأكد اأن ال�ساروخ �سقط يف منطقة 

املهاذر مبديرية ال�سفراء يف حمافظة �سعدة )�سمال البالد(.
التابعة  اجل��وي��ة  ال��دف��اع��ات  اإن  حملية  م�سادر  قالت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
اأطلقتهما ملي�سيا  بال�ستيني  العربي �سدت �ساروخني  التحالف  لقوات 
احلوثيني وقوات الرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �سالح على مدينة املخا 

)غرب حمافظة تعز(، ودمرتهما يف �سماء املدينة �سباح ام�س.
بال�سواريخ  مم��اث��ال  ق�سفاً  ���س��ال��ح  وق����وات  احل��وث��ي��ون  ���س��ن  اأن  و���س��ب��ق 
البال�ستية واحلرارية على مواقع ع�سكرية للقوات احلكومية يف املدينة 
اإىل  ال�سواريخ  بع�س  واأدت  الأحمر،  البحر  �ساحل  على  الإ�سرتاتيجية 

خ�سائر كبرة.

9 صباح� - 10 مســاًء
يوم الجمعة: 4 عصر� - 10 مســاًء

أدنيك، أبوظبي

ــا  ــة محلًق ــالته المعرفي ــل رس ــاب يواص ــي للكت ــي الدول ــرض أبوظب ــ� ومع 27 عام
بأجنحــة الفنــون وا�داب والعلــوم فــي شــتى أرجــاء العالــم، ليوفــر لضيوفــه 

ــى.  ــراء والغن ــديد الث ــ� ش وزواره برنامج

العريقــة،  ثقافتهــا  علــى  ا�ضــواء  وُنلقــي  بالصيــن،  العــام  هــذا  نحتفــي 
مبدعيهــا  أبــرز  مــن  بنخبــة  نلتقــي  المعاصــرة.  نجاحهــا  تجربــة  ونناقــش 

مختلفــة.  لغــات  فــي  كتبهــا  أهــم  مــن  باقــة  ونوفــر  وكّتابهــا، 

ونغــوص معكــم فــي عوالــم «ابــن عربــي» شــخصية العــام المحوريــة، لنســتلهم 
أطروحاتــه الفكريــة، ونســتمع إلــى أشــعاره علــى إيقاعــات الموســيقى العربيــة.
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ضيــف الشــرف الصيــنالناقــل الرســميالشــريك ا�عالمــي الرســميتنظيــم

حممد بن زايد خالل حمادثاته مع مركل  )وام(

مقرتح رو�شي باإن�شاء اأربع مناطق اآمنة يف �شوريا
�سوريا الدميقراطية ت�سيطر على 80 باملئة من الطبقة

•• عوا�شم-وكاالت:

اأكد الناطق با�سم قوات �سوريا الدميقراطية العميد طالل �سلو ال�سيطرة 
على كامل مدينة الطبقة من قب�سة داع�س .

عربية  و  كردية  ف�سائل  من  املوؤلفة  الدميقراطية  �سوريا  ق��ّوات  وكانت 
من  املئة  يف   80% من  اأك��ر  على  بالأم�س  �سيطرت  وا�سنطن،  تدعمها 

املدينة، وفق املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وانكفاأ تنظيم داع�س الإرهابي اأم�س يف اآخر حيني ي�سيطر عليهما مبدينة 
الطبقة على وقع تقدم قوات �سوريا الدميقراطية التي باتت ت�سيطر على 

اأكر من %80 من املدينة.    
على  اأ�سبوع  بعد  املدينة  يف  تقدمها  الدميقراطية  �سوريا  قوات  وتوا�سل 

دخولها بدعم من التحالف الدويل بقيادة الوليات املتحدة الأمركية.
وانتقلت املعارك اإىل الأحياء اجلديدة ال�سمالية والقريبة من �سد الفرات، 
اإذ �سهد احلي  ال��دويل،  التحالف  وذل��ك حتت غطاء كثيف من مقاتالت 
اأوقعت قتلى بني �سفوف  غ��ارة  اأك��ر من ع�سرين  الطبقة  الأول �سمايل 

تنظيم داع�س .
اأ�ستانا  مباحثات  خ��الل  �ستقرتح  رو�سيا  اأن  عن  م�سادر  ك�سفت  �سيا�سيا 
اأعلن  الت�سعيد، يف حني  بهدف تخفيف  اآمنة  اأرب��ع مناطق  اإن�ساء  املقبلة 
النظام و�سول وفده اإىل اأ�ستانا، بينما يتوقع و�سول وفد املعار�سة ام�س.

وقالت م�سادر يف املعار�سة ال�سورية اإن رو�سيا قدمت ب�سكل �سفهي مبادرة 
جديدة حول الأزمة ال�سورية بهدف "تخفيف الت�سعيد"، حيث تت�سمن 
واأري��اف حلب وحماة وحم�س  اإدل��ب  تتوزع بني  اآمنة  اأرب��ع مناطق  اإن�ساء 

ودم�سق ودرعا والقنيطرة، حيث يتم فيها حظر الطران والق�سف.

حما�ض توؤيد فل�سطني على حدود 
67 وتناأى بنف�سها عن الإخوان

•• غزة-وكاالت:

اأم�س  ح���م���ا����س،  ح����رك����ة  اأع���ل���ن���ت 
اجلديدة،  وثيقتها  ع��ن  الث��ن��ني، 
احلركة  م����واق����ف  حت���م���ل  وال����ت����ي 
والتاأكيد  املختلفة  الق�سايا  جتاه 

على حق عودة الالجئني.
وبح�سب م�سادر فاإن وثيقة حما�س 
فل�سطينية  دول�����ة  اإق����ام����ة  ت���وؤي���د 
1967 من  م��وؤق��ت��ة ع��ل��ى ح���دود 
يف  اإ�سرائيل  بحق  الع���رتاف  دون 
رويرتز.  ن�سرته  ما  وفق  الوجود، 
ووثيقة حما�س ال�سيا�سية اجلديدة 
حتذف الدعوة ال�سريحة لتدمر 

اإ�سرائيل.
حما�س  ت��ن��اأى  الوثيقة  يف  واأي�����س��اً 
املتاأ�سلمني،  الإخ��وان  عن  بنف�سها 
عالقات  على  للحفاظ  م�سعى  يف 

جيدة مع م�سر.
ويك�سف خالد م�سعل، رئي�س املكتب 
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ح��رك��ة، ال��ل��ي��ل��ة عن 
و�سُتعلن  الوثيقة،  بنود  تفا�سيل 
وانتخاباتها  احل��رك��ة  ن��ت��ائ��ج  ع��ن 

الداخلية يف الأيام املقبلة.

ماكرون يطالب الحتاد الأوروبي 
بريك�ست مواجهة  اأو  بالإ�سالح 

•• باري�س-وكاالت:

ق������ال امل����ر�����س����ح الأوف�����������ر ح���ظ���ا يف 
الفرن�سية  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 
لبي بي �سي اإنه يتعني على الحتاد 
مواجهة  اأو  الإ����س���الح  الأوروب�������ى 
فرن�سا من الحتاد  احتمال خروج 
فريك�ست.  واأدىل اإميانويل ماكرون، 
الفرن�سي  ال���و����س���ط  ت���ي���ار  م��ر���س��ح 
امل���وؤي���د ل��الحت��اد الأوروب�������ي، بهذه 
الذي دخل  الوقت  الت�سريحات يف 
فيه هو ومناف�سته مر�سحة اليمني 
الأ�سبوع  ل��وب��ان  م��اري��ن  امل��ت��ط��رف 
النتخابية.  احل��م��ل��ة  م��ن  الأخ����ر 
اإىل  ويذهب الناخبون الفرن�سيون 
���س��ن��ادي��ق الإق�����رتاع الأح����د املقبل 

لالختيار بني املر�سحني.
حيث  ج��دي��د  فريك�ست  وم�سطلح 
مر�سح  ل�سان  على  م��رة  لأول  ذك��ر 
للتلويح  ال���ف���رن�������س���ي  ال���رئ���ا����س���ة 
بخروج بالده من ع�سوية الحتاد 
الأوروب������������ي خ������الل ح��م��ل��ت��ه على 
بالن�سبة  بريك�ست  م�سطلح  غ��رار 

لربيطانيا. 
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اأخبـار الإمـارات

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي حتتفي بيوم العمال العاملي
•• اأبوظبي-وام:

الذي  العاملي  العمال  بيوم  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة  احتفت 
ي�سادف الأول من �سهر مايو من كل عام.

تقديراً  ع��ام��ل   400 املنا�سبة  ب��ه��ذه  الق�ساء  دائ���رة  ك��رم��ت  و 
جلهودهم واإخال�سهم واأدائهم املتميز يف العمل، وحر�سهم على 
اأداء املهام بكفاءة واإتقان، كما نظمت بطولت ريا�سية والعديد 
من امل�سابقات، يف جو ي�سوده البهجة وال�سرور احتفاًء بالعمال. 
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي، وكيل دائرة الق�ساء 
يف اأبوظبي، اأن الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل ، ومتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
حقوقهم،  ي�سمن  مبا  وال��رع��اي��ة،  الهتمام  جل  العمال  ت��ويل 
ويدعم م�سرة التنمية امل�ستدامة والتطور والزدهار على اأر�س 
الدولة. واأ�سار امل�ست�سار العربي، اإىل حر�س دائرة الق�ساء على 
العمل املحفزة وامل�سجعة على البتكار يف خمتلف  توفر بيئة 
ال�سيخ  �سمو  توجيهات  م��ن  ان��ط��الق��اً  وال��ق��ط��اع��ات،  ال��وظ��ائ��ف 
من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء، وزير 
�سوؤون الرئا�سة، رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، وحتقيقاً لقيم 

الدائرة املتعلقة بالتميز وال�ستقاللية والعمل اجلماعي.
واأ�سار وكيل دائرة الق�ساء، اإىل اهمية ال�ستفادة الق�سوى من 

الهتمام  جل  اأبوظبي  حكومة  توليها  التي  الب�سرية،  ال��روة 
وحتر�س على تنميتها وا�ستثمارها، مع تعزيز م�ساركة جميع 
الفئات مبا يوؤهلها للنهو�س مب�سوؤولياتها يف خمتلف ميادين 

العمل، ويتيح لها فر�س امل�ساركة يف جميع القطاعات.
واأو�سح اأن جتربة دولة الإمارات يف جمال حقوق العمال، تعد 
منوذجاً فريدا، ملا ت�سمنته من حماية و�سيانة جميع احلقوق، 
وتنظيم عالقات العمل يف اإطار قانوين �سامل، ي�سمن حتقيق 
بيئة عمل م�ستقرة. و تقدم امل�ست�سار يو�سف العربي، بالتهنئة 
وال�سكر والتقدير اإىل جميع العاملني يف دائرة الق�ساء، على ما 
يقدمونه من جهد ملمو�س واأداء متميز، مبا ي�سهم يف حتقيق 

اأهداف الدائرة واأولوياتها ال�سرتاتيجية.

�سرطة دبي حتتفل بالفئات امل�ساعدة بالتزامن مع يوم العمال العاملي
•• دبي -وام:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة دبي بيوم العمال العاملي الذي ي�سادف الأول من �سهر مايو من كل 
تاأتي تر�سيخا لقوانني  اأن هذه الحتفالت  اأك��دوا  اإدارات عامة وفرعية الذين  عام بح�سور مديري 
الدولة و�سيا�ساتها التي تكفل حقوق الإن�سان دون متييز على اأ�سا�س الدين اأو اجلن�سية اأو العرق اأو 
الو�سع الجتماعي كما ياأتي ان�سجاما مع نهج القيادة الر�سيدة يف التعبر عن الوفاء لكل من يخدم 

الوطن وي�سهم يف تطوير م�سرته التنموية ونه�سته العمرانية.
باأن�سطة  العاملي  اليوم  يف  امل�ساعدة  الفئات  من  �سخ�س   1000 من  اأك��ر  العامة  الإدارات  و�ساركت 
العامة  الإدارة  مدير  بخيت  �سعيد  حممد  اللواء  واأو���س��ح   . ريا�سية  وم�سابقات  ترفيهية  وفعاليات 
للخدمات والتجهيزات ب�سرطة دبي اأن الإدارة وبال�سراكة مع الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية احتفلت 
بالفئات امل�ساعدة من ذوي الإعاقة من �سرطة دبي وبلدية دبي موؤكدا حر�سهم على دمج هذه الفئة 

يف املجتمع يف كافة املنا�سبات وم�ساواتهم يف احلقوق.

بحث مع مريكل تعزيز العالقات الثنائية وجممل الق�شايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد يدعو اإىل م�ساركة اأملانية اأكرب يف دعم ال�ستقرار والتنمية باملنطقة والعامل
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بحث �ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع ال�سيدة اجنيال مركل م�ست�سارة 
البلدين  ب��ني  الوثيقة  العالقات  تعزيز   .. الحت��ادي��ة  اأملانيا  اجلمهورية 

والق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�سة امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي ع��ق��دت ام�����س ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
اأبوظبي . ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف بداية 

اللقاء بزيارة امل�ست�سارة الأملانية للدولة .
م�سرا اإىل اأن الزيارة تاأتي يف اإطار عالقات ال�سداقة املتينة التي تربط 

بني ال�سعبني والبلدين ال�سديقني.
وجرى خالل اللقاء - الذي ح�سره �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
م�ست�سار الأمن الوطني - ا�ستعرا�س جممل العالقات الثنائية يف املجالت 
البلدين  ب��ني  القائمة  وال�����س��راك��ات  والتنموية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

وال�سبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها.
يتعلق  فيما  خا�سة  املنطقة  يف  امل�ستجدات  واآخ��ر  الق�سايا  اللقاء  وتناول 
التطرف  ال��ب��ل��دي��ن يف حم��ارب��ة  ���س��وري��ا وليبيا وال��ي��م��ن وج��ه��ود  مب��ل��ف��ات 
ال�ستقرار  اأ�س�س  دع��م  يف  بينهما  فيما  والتن�سيق  الإره��اب��ي��ة  واجلماعات 

والأمن يف املنطقة.
واأحاط �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان امل�ست�سارة الأملانية 

بروؤية دولة الإمارات جتاه منطقة اآمنة وم�ستقرة ومزدهرة.
ومت تبادل احلديث حول التطورات يف النظام الدويل وانعكا�ساته و�سرورة 

تفاهمات  لإيجاد  الأ�سا�سيني  الدوليني  الالعبني  بني  واحل��وار  التوا�سل 
اإيجابية تدعم ال�سلم وال�ستقرار يف العامل.

واأكد �سموه اأن دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اأملانيا  جمهورية  مع  العالقة  تعطي  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
وتعزيزها  تطويرها  على  وحت��ر���س  خا�سة  اأهمية  ال�سديقة  الحت��ادي��ة 
البلدين  م�سلحة  يف  ي�سب  مب��ا  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  الأم����ام  اإىل  ودف��ع��ه��ا 
 - اإم��ارات��ي  موقف  لبناء  امل�سرتكة  اجلهود  ويدعم  ال�سديقني  وال�سعبني 
اأملاين فاعل وموؤثر يف التعامل مع م�سادر عدم ال�ستقرار على امل�ستويني 

الإقليمي والعاملي.
اأملانية  اآل نهيان اإىل م�ساركة  ودعا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأكرب يف دعم ال�ستقرار والتنمية ملا حتمله اأملانيا وامل�ست�سارة من ثقل دويل 

وراأي موؤثر واإطالع وا�سع على تطورات املنطقة والعامل.
واأ�سار �سموه - خالل لقائه امل�ست�سارة الأملانية - اإىل اأن العالقات بني دولة 
الإمارات وجمهورية اأملانيا الحتادية عريقة ورا�سخة وت�ستند اإىل �سراكة 
لالآخر  منهما  ك��ل  باأهمية  ال�سديقني  البلدين  اإمي���ان  ع��ن  تعرب  وثيقة 
و�سرورة توفر الأطر املوؤ�س�سية التي ميكن من خاللها الت�ساور واحلوار 
امل�سرتكة  امل�سالح  تعظيم  واآليات  �سبل  ب�ساأن  امل�سرتك  والعمل  والتفاهم 
امل�ستويات  على  التقارب  من  ملزيد  الكبرة  التعاون  اإمكانيات  وا�ستثمار 

ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والأمنية وغرها.
اأملانيا  جلمهورية  الأول  التجاري  ال�سريك  هي  الإم���ارات  دول��ة  اأن  يذكر 

الحتادية يف منطقة اخلليج العربي واملنطقة العربية.
وي�سهد حجم التبادل التجاري بني البلدين - والذي بلغ 16 مليار دولر 

- تزايدا م�ستمرا يف ظل ما يتوافر للتعاون القت�سادي والتجاري بينهما 
والف�ساء  التكنولوجيا  جم��ال  يف  خا�سة  كبرة  وحمفزات  اإمكانيات  من 

والطاقة املتجددة وال�سياحة وغرها من املجالت.
بناء  على  وتعمل  وال��ع��امل  املنطقة  يف  مهما  وماليا  جت��اري��ا  م��رك��زا  وتعد 
اقت�ساد متنوع قائم على املعرفة ولديها بيئة مثالية جلذب ال�ستثمارات 
ت�سريعات  وا�ستقرار ومنظومة  انفتاح  اخلارجية يف ظل ما تتميز به من 
ع�سرية اإ�سافة اإىل قيم التعاي�س والت�سامح وقبول الآخر الرا�سخة فيها 
وهذا ي�سجع ال�ستثمارات الأملانية للعمل على ال�ساحة الإماراتية وي�ساعد 
اأمام املنتجات الأملانية حيث تعد  اأ�سواق منطقة اخلليج العربي  على فتح 

الإمارات بوابة جتارية واقت�سادية اأ�سا�سية لدخول اأ�سواق املنطقة.
الدولة  وزي���ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل   .. اللقاء  ح�سر 
العام  الأم��ني  نائب  ال�سام�سي  حماد  بن  علي  ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون 
رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  الوطني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
الدولة  �سفر  الأح��م��د  ع��ب��داهلل  علي  و���س��ع��ادة  التنفيذية  ال�����س��وؤون  ج��ه��از 
وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  و�سعادة  الإحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية  ل��دى 
ديوان ويل عهد اأبوظبي.. فيما ح�سره من اجلانب الأملاين الوفد املرافق 

للم�ست�سارة الأملانية.
وكانت م�ست�سارة جمهورية اأملانيا الحتادية اأجنيال مركل قد و�سلت اإىل 

البالد ظهر ام�س يف زيارة ر�سمية للدولة.
وكان يف ا�ستقبالها لدى و�سولها مطار الرئا�سة باأبوظبي �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 

للقوات امل�سلحة.

وقد جرت للم�ست�سارة الأملانية مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية وعزفت املو�سيقى 
العربية  اأملانيا الحتادية ودولة المارات  الوطنني جلمهورية  ال�سالمني 
لجنيال  حتية  طلقة  وع�سرين  اإح���دى  املدفعية  اأط��ل��ق��ت  بينما  امل��ت��ح��دة 
مركل . وقد ا�سطفت ثلة من اأطفال املدر�سة الأملانية بابوظبي ملوحني 

باأعالم البلدين حتية ل�سيفة البالد .
بعدها �سافحت امل�ست�سارة الأملانية كبار م�ستقبليها يف مطار الرئا�سة فيما 
امل�سوؤولني  كبار  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سافح 

املرافقني لنيجال مركل.
م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ال�ستقبال  يف  ك��ان  كما 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  وم��ع��ايل  الوطني  الأم���ن 
وزير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن  �سهيل  ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  ال�سام�سي  حماد  ب��ن  علي  وم��ع��ايل  الطاقة 
الأعلى لالأمن الوطني ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون 
التنفيذية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي 
و�سعادة علي عبداهلل الأحمد �سفر الدولة لدى جمهورية اأملانيا الإحتادية 

وعدد من كبار امل�سوؤولني ووفد اقت�سادي رفيع .
وزارة  وكيل  �سايربت  �ستيفن  الأملانية  للم�ست�سارة  املرافق  الوفد  وي�سم 
املتحدث با�سم احلكومة الأملانية وغوت�س لينغنتال �سفر جمهورية اأملانيا 
الإحتادية لدى الدولة والدكتور كري�ستوف هوي�سجني م�ست�سار امل�ست�سارة 
لل�سيا�سة اخلارجية والأمنية والربف�سيور الدكتور لر�س هندريك رولر 
امل�سوؤولني يف  واملالية وعدد من  لل�سيا�سة القت�سادية  امل�ست�سارة  م�ست�سار 

احلكومة الأملانية ووفد اقت�سادي .

امل�ست�سارة الأملانية تغادر البالد
•• اأبوظبي-وام:

غادرت البالد ال�سيدة اأجنيال مركل م�ست�سارة جمهورية اأملانيا الحتادية 
بعد زيارة ر�سمية ق�سرة اإىل الدولة ام�س.

وكان يف وداعها لدى مغادرتها مطار الرئا�سة يف اأبوظبي .. �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
للقوات امل�سلحة. كما كان يف الوداع .. �سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
وزير  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل  الوطني  الأم��ن  م�ست�سار 
الأمني  نائب  ال�سام�سي  لل�سوؤون اخلارجية ومعايل علي بن حماد  الدولة 
العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
جهاز ال�سوؤون التنفيذية و�سعادة علي عبداهلل الأحمد �سفر الدولة لدى 
جمهورية اأملانيا الإحتادية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 

عهد اأبوظبي وعدد من كبار امل�سوؤولني.

اخلدمة الوطنية والحتياطية : ا�ستمرار 
الت�سجيل فى دفعة �سبتمرب لالإناث

•• ابوظبي -وام:

عن  ام�س  والإحتياطية  الوطنية  اخلدمة  هيئة  اأعلنت 
ا�ستمرار عملية ت�سجيل الإناث اللواتي يبلغن 18 عاماً 
ومل يتجاوزن �سن الثالثني عاماً الراغبات يف اللتحاق 
اختيارية  ب�سورة  الوطنية  للخدمة  القادمة  بالدفعة 
اأ�سهر   9 ومل��دة  القادم  �سبتمرب  يف  تبداأ  والتي  تطوعية 

فقط بغ�س النظر عن املوؤهل الدرا�سي.
ت���دري���ب امل��ج��ن��دات يف  ���س��ي��ق��وم بعملية  ان���ه  واأو����س���ح���ت 
باأبوظبي مدربات وم�سرفات  مدر�سة خولة بنت الأزور 
م����ن الإن��������اث ي��ح��ظ��ني ب����خ����ربات وم�����ه�����ارات ع���ال���ي���ة يف 
جانب  اإىل  والإجتماعي،  والريا�سي  الع�سكري  املجال 
الغذائي  النظام  �سي�سعن  الالتي  التغذية  اأخ�سائيات 

ال�سحي واملتوازن للمجندات.
واكدت هيئة اخلدمة الوطنية والإحتياطية ا�ستمرارها 
التدريبي ل�سمان حتقيق  واملنهاج  الربنامج  يف تطوير 
الأهداف ال�سامية التي تعود بالنفع على املجندات مبا 
�سي�ساهم  حيث  وق��درات��ه��ن،  اإمكانياتهن  م��ع  يتما�سى 
ال��ربن��ام��ج ال����ذي ���س��م��م خ�����س��ي�����س��اً مل��ج��ن��دات اخلدمة 
و�سقل  الفعالة  ال��ق��وي��ة  ال�سخ�سية  ب��ن��اء  يف  الوطنية 
النف�س  على  والعتماد  امل�سوؤولية  قدراتهن على حتمل 

وخلق روح التعاون والعمل �سمن فريق واحد.
يف  فتحت  ل��الإن��اث  الت�سجيل  اأب����واب  ان  الهيئة  وبينت 
نهيان يف  اآل  التالية: مع�سكر  الت�سجيل  كل من مراكز 
الرحمانية  ومع�سكر  العني  يف  العني  ومع�سكر  اأبوظبي 

علما  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  ل��ي��وا  ومع�سكر  ال�����س��ارق��ة  يف 
املتقدمات  قبل  من  ا�سطحابها  ال��واج��ب  الوثائق  ب��اأن 
واأ�سل  عنها،  و���س��ورة  القيد  خال�سة  اأ���س��ل  مت�سمنة 
جواز ال�سفر و�سورة عنه، اأو�سل بطاقة الهوية و�سورة 
عنها، وال�سهادة الدرا�سية ور�سالة عدم ممانعة من ويل 
الأمر  اأو ح�سور ويل  العدل  كاتب  الأم��ر م�سدقة من 

�سخ�سياً.
امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  ب��اأن  الهيئة  واأو�سحت 
مدر�سة  مع�سكر  واإىل  م��ن  م��وا���س��الت  بتوفر  �ستقوم 
خولة بنت الزور التي تعد مركز تدريب الإناث الوحيد 
يف الدولة ليتم نقل املجندات اإىل كافة اإمارات ومناطق 
ال���دول���ة يف ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع وذل����ك ط��ي��ل��ة فرتة 

التدريب الأ�سا�سي والتي ت�سل اإىل ثالثة اأ�سهر.
الوطنية  اخل��دم��ة  اأو���س��ح��ت هيئة  اأخ����ر،  ج��ان��ب  وم���ن 
للتدريب  �سنوياً  املجندون  ُي�ستدعى  ب��اأن  والإحتياطية 
واملحافظة  تدربوا عليها،  التي  املهن  ملمار�سة  الإنعا�سي 
اأ���س��ب��وع��ني ول  اأق��ل��ه��ا  ف���رتة  ال��ب��دن��ي��ة يف  ع��ل��ى لياقتهم 
تتعدى الأربعة اأ�سابيع بخالف ما مت تداوله يف مواقع 

التوا�سل الإجتماعي.
الإ�ستجابة  ع���دم  اإىل  امل��واط��ن��ني  ك��اف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ودع����ت 
اإعالمية  و���س��ائ��ل  م��ن  ���س��ادرة  معلومة  لأي  وال��ت��ف��اع��ل 
الوطنية  اخلدمة  هيئة  ح�سابات  ومتابعة  ر�سمية  غر 
والإحتياطية الر�سمية على مواقع التوا�سل الإجتماعي 
اخلا�سة  امل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  ملعرفة   UAENSR@

بامل�سروع واأخر امل�ستجدات والقرارات.

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل توزيع امل�ساعدات الغذائية على اأهايل مديرية ميفعة ب�سبوة
•• �شبوة -وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وا���س��ل��ت 
توزيع  عملية  ام�����س  الإم����ارات����ي 
مبديرية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
الريدة  ج����ول  مب��ن��اط��ق  م��ي��ف��ع��ة 
ب�سبوة،  وال�����س��ب��ع��ني  وال��و���س��ط��ة 
معاناة  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  وذل������ك 
وم��وا���س��ل��ة جلهودها  امل��واط��ن��ني، 

ل��ه��م لجتياز  وامل�����س��اع��دة  ال��ع��ون 
الأزم������ة ال��ت��ي ي��ع��ي�����س��ون��ه��ا جراء 

الظروف التي متر بها اليمن.
واكد حر�س الهيئة على ا�ستمرار 
امل�����س��اه��م��ة يف رف����ع امل���ع���ان���اة عن 
امل�ساعدات  وادخ�����ال  امل��ح��ت��اج��ني 
لت�سل  م�ستمر  ب�سكل  الغ��اث��ي��ة 
املحتاجني يف  امل��واط��ن��ني  ك��ل  اإىل 

خمتلف مديريات �سبوة.

التي  والإن���������س����ان����ي����ة  اخل�����ري�����ة 
ت��ن��ف��ذه��ا مل�����س��اع��دة ال�����س��ك��ان على 
اأمنهم  وتعزيز  حياتهم  موا�سلة 

وا�ستقرارهم.
وقال رئي�س فريق الهالل الأحمر 
امل�ساعدات  ه����ذه  ان  الإم����ارات����ي 
جاءت انطالقا من احلر�س الذي 
مل�ساعدة  الإم������ارات  دول����ة  ت��ول��ي��ه 
الأ���س��ق��اء ف��ى اليمن وت��ق��دمي يد 

م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب ���س��ع��ي��د علي 
ال�سيد ممثل عن ال�سلطة املحلية 
تقديرهم  ع��ن  ميفعة  مب��دي��ري��ة 
للهالل الأحمر الإماراتي وفريق 
ع��������������م��ل��ه امل���وج���ود ع��ل��ى الأر������س، 
مقدرة  ج����ه����وًدا  ي���ب���ذل  وال�������ذي 
املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
واملحافظات  املناطق  خمتلف  يف 

املحررة.

عربوا  فقد  املديرية  اأه��ايل  ام�����ا 
ب������هذه  ال�������غامرة  ف����رحتهم  ع����ن 
ال��ل��ف��ت��ة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي تركت 
م�سيدين  نفو�سهم  يف  طيبا  اأث��را 
العربية حكومة  الإم��ارات  بدولة 
و���س��ع��ب��ا ع��ل��ى ج���ه���وده���ا اخل���رة 
ل�سالح  املتوا�سلة  وم�ساعداتها 
وال�سعب  خ�سو�سا  ���س��ب��وة  اأب��ن��اء 

اليمني عموما.
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اأخبـار الإمـارات

ا�شتقبل الفائزين بجائزة ال�شيخ زايد للكتاب وم�شابقة اأمري ال�شعراء ومنظمي معر�ض اأبوظبي للكتاب

حممد بن زايد: الثقافة والفكر املعيار الأول لقيا�ض تقدم الأمم وحت�سرها

�سيف بن زايد يزور معر�ض اأبوظبي للكتاب وي�سهد اإطالق ما يزيد عن 20 كتابا 

وال�سالم والتعاي�س التي توؤمن بها 
دولة الإمارات وتعمل على تعزيزها 

ون�سرها على م�ستوى العامل.
اإىل جميع  بالتحية  و توجه �سموه 
للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  �سيوف 
والكتاب  امل��ث��ق��ف��ون  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى 
وال���ن���ا����س���رون ال����ذي����ن ج�������اءوا من 
وخا�سة  ال�����ع�����امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
الذي  ال�سينيني  والكتاب  املثقفني 
�سيف  ال�������س���ني  ب����الده����م  م���ث���ل���وا 
 2017 ل����ع����ام  امل����ع����ر�����س  �����س����رف 

وم�سابقة  ع�سرة  احل��ادي��ة  دورت��ه��ا 
�سعادته  عن  معربا  ال�سعراء،  اأمر 
والفكرية  الثقافية  الكوكبة  بهذه 
والأدب�����ي�����ة وت���ق���دي���ره ل����دوره����ا يف 
يف  وامل��ع��ريف  الثقايف  امل�سهد  تعزيز 
املجتمع من خالل نتاجها الفكري 
والإبداعي الذي ا�ستحقت عليه نيل 
هذا التكرمي كما �سكر �سموه جلان 
التحكيم على اجلهود الكبرة التي 

بذلتها يف عملية التحكيم.
واأكد �سموه اأن الثقافة والفكر كانا 

طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل ثراه، يف خدمة الثقافة والأدب 
واملعرفة  ل��ل��ع��ل��م  ل��ع��ط��ائ��ه  ووف������اء 
للتوا�سل  وج�سر  للتقدم  كاأ�سا�س 

والتفاعل بني خمتلف الثقافات.
ال�سيخ  جائزة  اأن  اىل  �سموه  واأ�سار 
زاي������د ل���ل���ك���ت���اب، وم�����س��اب��ق��ة اأم����ر 
بيئة  وج��ود  على  دل��ي��الن  ال�سعراء 
وقيادة  والإب��������داع،  ل��ل��ف��ك��ر  داع���م���ة 
العلم وت�سخر  ن�سر  حري�سة على 
الدولة  يف  املتاحة  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل 

معايل فار�س خلف املزروعي رئي�س 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
الثقافية والرتاثية و�سعادة حممد 
اإدارة  خليفة املبارك رئي�س جمل�س 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن متيم 
ال��ع��ام جل��ائ��زة ال�سيخ زايد  الأم���ني 

للكتاب .
وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الفائزين  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
ب��ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ زاي�����د ل��ل��ك��ت��اب يف 

فاأتاحوا للقارئ العربي من خالل 
ح�����س��وره��م ال��ك��ب��ر وال����الف����ت يف 
املعر�س فر�سة التعرف على النتاج 
له  لبلد  الغني  والفكري  الإبداعي 
وتربطنا  معروف،  ح�ساري  تاريخ 
ب���ه اأوا����س���ر ال�����س��داق��ة م��ن��ذ حقب 

بعيدة.
زايد  ال�سيخ  اإن جائزة  �سموه  وقال 
فهي  كثرة،  دللت  حتمل  للكتاب 
تخلد ال����دور ال��ب��ارز ال���ذي ق���ام به 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د 

و�سيظال املعيار الأول لقيا�س تقدم 
مدى  وم��ع��رف��ة  وحت�����س��ره��ا  الأمم 
والرتقاء..  التطور  على  قدرتها 
واأ�ساف اإن القيادة احلكيمة يف دولة 
تعترب  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
الإرث  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  املعرفة 
والعملية  وال��ت��اري��خ��ي  احل�����س��اري 
الدولة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
وبناء الإن�سان الواعي والقادر على 
غره  على  واملنفتح  وط��ن��ه  خ��دم��ة 
الت�سامح  ق��ي��م  ن�سر  ع��ل��ى  وال���ق���ادر 

ويبني  الإم���ارات  لدولة  التاريخي 
ال��رتاث��ي��ة فيها  امل��واق��ع  جانبا م��ن 
بنت  م���وزة  لل�سيخة  اآخ���ر  وك��ت��اب 
بعنوان  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
الإماراتية"  الطبيعة  اإىل  "رحلة 
ال�ستمتاع  ���س��رورة  ي��وؤك��د  وال���ذي 
املواقع  خم��ت��ل��ف  يف  الأ�����س����رة  م���ع 
ويدعونا  ال���دول���ة  يف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ل�سرورة املحافظة على البيئة كي 

تبقى �سليمة.
عدد  توقيع  اأي�سا  �سموه  �سهد  و   
ت�سمنت  ملوؤلفاتهم  ال��ط��الب  م��ن 
اأدبية  واأع���م���ال  وق�س�سا  رواي����ات 
يف  وطنية  ق�سايا  تتناول  متنوعة 
التي  للكتابة  اأق���در  م��ب��ادرة  اإط���ار 
الرئي�سية  امل���ب���ادرات  �سمن  ت��اأت��ي 
ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دول�����ة الم������ارات 
لإعداد  والتميز  لالأبداع  الداعمة 
جيل معريف متمكن اأدبيا مبا يعزز 
والفنون  والآداب  الثقافة  ح��رك��ة 

والتعليم يف الدولة.

وال��ذي��ن متثل  الطلبة  اأي��دي  على 
منتجاتهم قفزة نوعية يف حتقيق 
العمل  على  ترتكز  التي  الأه���داف 
العمل  اآليات  وتر�سيخ  تعزيز  نحو 
ال���وزارات  ب��ني  امل�سرتك  املوؤ�س�سي 
واملحلية  الحت����ادي����ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
واملجتمع  اخل��ا���س��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
بال�ساأن  امل��ع��ن��ي��ني  وج��م��ي��ع  امل����دين 
وعي  منظومة  لت�سكيل  الطالبي 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  واإع���داد  الطالب 
للتعامل  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ودع���م���ه���م 
بيئة  اإط��������ار  يف  جم��ت��م��ع��ه��م  م����ع 
والتطور  الب����داع  ع��ل��ى  حتفيزية 
اأو�سح  اإىل الأف�سل.    من جانبه 
الدبل  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  العقيد 
خليفة  ل���ربن���ام���ج  ال���ع���ام  امل��ن�����س��ق 
برنامج  اأق���دراإن  الطالب  لتمكني 
ال���ط���الب تبنى  ل��ت��م��ك��ني  خ��ل��ي��ف��ة 
م���ب���ادرة اأق�����در ل��ل��ك��ت��اب��ة وال���ت���ي مت 
الرتبية  وزارة  ب��اإ���س��راف  تنفيذها 
من  ع��دد  اإع����داد  ب��ه��دف  والتعليم 

الفطور  بعنوان   كتابه  نهيان  اآل 
الق�سة  ه��ذه  وتلخ�س  ل��الأق��وي��اء  
اأن على الطالب �سرورة ال�ستماع 
واحلفاظ  ال��وال��دي��ن  ن�سائح  اإىل 
ع��ل��ى ت���ن���اول ال���غ���ذاء ال�����س��ل��ي��م ويف 
الذي  الفطور  مقدمة ذلك وجبة 
مينحه القوة والن�ساط يف املدر�سة 
الرفق  ���س��رورة  اإىل  تهدف  كما   ..
باحليوان وح�سن معاملته وتوقيع 
اآل  ال�سيخ زايد بن حامد بن زايد 
ال�سجاع   اجل���ن���دي  ق�����س��ت��ه  ن��ه��ي��ان 
للطفل  من�����وذج�����ا  ت����ق����دم  ال����ت����ي 
الإماراتي الذي يطمح يف اأن يكون 
احرتام  يف  ال�سرطة  مع  متعامال 
يريد  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ال��ق��ان��ون 
وطنه  عن  يدافع  جنديا  يكون  اأن 

ويحمي اأر�سه .
 ومن بني املوؤلفات اجلديدة كتاب 
لل�سيخة موزة بنت �سيف بن زايد 
العني  "مدينة  بعنوان  نهيان  اآل 
العمق  ي��روي  مهد احلياة" ال��ذي 

وا�ستمع  الإم�����ارات�����ي  احل�������س���اري 
جل���ان���ب م���ن احل��������وارات الأدب���ي���ة 
التي جترى يف اأروقة املعر�س كما 
ودولية  ع��رب��ي��ة  دول  اأج��ن��ح��ة  زار 
التي تعر�س  الأجنحة  وع��ددا من 
وا�ستمع  الرقمي  الن�سر  تقنيات  
النا�سرين  م��ن  مف�سل  ���س��رح  اإىل 
الرتجمة  ح���ول  م��ع��ه��م  وت��ن��اق�����س 
وابرز امل�ساريع التي تخدم الن�سء 
اأك���د العميد  ادائ��ه��م . و  وت��ط��وي��ر 
ال����غ����ول مدير  ����س���الح  ال���دك���ت���ور 
بالأمانة  القرار  اتخاذ  دعم  مركز 
رئي�س  ن��ائ��ب  �سمو  ملكتب  ال��ع��ام��ة 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
�������س������رورة اله����ت����م����ام مب���وؤل���ف���ات 
مع  ان�سجاما  اأبنائنا  م��ن  الن�سء 
توجيهات القيادة العليا مبا يخدم 
التوجيهات العامة للدولة الرامية 
يف  ال��دول��ي��ة  مكانتها  تر�سيخ  اإىل 
جم������الت الب��������داع والب����ت����ك����ار. و 
اأ�ساد بتاأليف جمموعة من الكتب 

وطنية  م���وؤ����س�������س���ات  مت���ث���ل  ال���ت���ي 
تعر�س جانبا من البداع الفكري 

   وبعد ذلك قام �سموه بجولة يف 
املعر�س وتفقد عددا من الأجنحة 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي، 
الإمارات  دولة  اأن  امل�سلحة  للقوات 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
تويل اأهمية كبرة للثقافة والأدب 
�سلم  يف  وت�سعها  واملعرفة،  والعلم 
اأول����وي����ات����ه����ا، وه�����ي حت���ر����س على 
والأدباء  املثقفني  وت�سجيع  رعاية 
العربية وم��ن خمتلف  ال���دول  م��ن 

دول العامل.
�سموه  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
الفائزين  ال��ب��ح��ر  ق�����س��ر  يف  ام�����س 
بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب مبختلف 
العام  �سخ�سية  يتقدمهم  فروعها 
ع�سرة  احلادية  للدورة   - الثقافية 
واملفكر  امل����وؤرخ   2017-2016
اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  املغربي 
م�سابقة  يف  وال��ف��ائ��زي��ن  ال���ع���روي 
التحكيم  وجل����ان  ال�����س��ع��راء  اأم����ر 
معر�س  وم��ن��ظ��م��ي  وال���ن���ا����س���ري���ن 
ال�سيني  وال��وف��د  للكتاب  اأب��وظ��ب��ي 
يرافقهم  امل��ع��ر���س  ����س���رف  ���س��ي��ف 

•• اأبوظبي-وام:

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  زار 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال���داخ���ل���ي���ة ام�س  ال��������وزراء وزي�����ر 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
يزيد عن  م��ا  اإط���الق  و�سهد حفل 
الطالب  ت��األ��ي��ف  م��ن  ك��ت��اب��ا   20
والفائزين  اأق���در  م��ب��ادرات  �سمن 
ال��داخ��ل��ي��ة للبحث  ب��ج��ائ��زة وزي����ر 
العلمي اإىل جانب عدد من الكتاب 
النا�سئة والخ�سائيني الرتبويني 

واآخرين من الوزارة .
اأبحاث   6 فقد �سهد �سموه توقيع 
الداخلية  وزي�����ر  ب���ج���ائ���زة  ف���ائ���زة 
ل���ل���ب���ح���ث ال����ع����ل����م����ي وجم���م���وع���ة 
وزارة  باحثي  من  لعدد  اإ���س��دارات 
الوزارة  اإ���س��دارات  �سن  الداخلية 
املتميزين  امل��ع��ل��م��ني  م����ن  وع������دد 
اإ�����س����دارات ثقافية  ق��دم��وا  ال����ذي 
متنوعة و توقيع عدد من املوؤلفني 
النا�سئة �سمن مبادرات  واملوؤلفات 
الطالب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
ال�سيخ  ت��وق��ي��ع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  اأق������در 
اآل نهيان  زاي��د بن اأحمد بن زاي��د 
الطموح  وحت��ق��ي��ق  اأح���م���د  ك��ت��اب��ه 
اإط����ار �سياغة  ال��ق�����س��ة يف  وت���اأت���ي 
واأن  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  الأم���ل 
باحرتام  واأمالنا  اأحالمنا  ترتبط 
الأنظمة والقوانني وتوقيع ال�سيخ 
اآل نهيان  زاي��د  زاي��د بن �سيف بن 
والذي  القوي  زاي��د  جي�س  ق�سته 
تاأتي ق�سته لتقدم منوذجا للطفل 
اجلندية  يع�سق  ال���ذي  الإم���ارات���ي 
ليذود عن وطنه ويقف جانبا اإىل 
جنب مع اأ�سقائه العرب اأينما كانوا 
زايد   بن  �سيف  بن  وال�سيخ خليفة 

واملعرفة  وال��ع��امل  الثقافة  خلدمة 
م�ستوى  على  اإيجابيا  ينعك�س  م��ا 
التنمية  حتقيق  يف  وي�سهم  احلياة 
الإب������داع  روح  وي��ن��م��ي  امل�����س��ت��دام��ة 

والبتكار لدى املجتمع.
�سمو   ... ���س��م��وه  جم��ل�����س  ح�����س��ر 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
و ���س��م��و ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي���د 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والإن�سانية  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  و 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة و �سمو  ال������وزراء وزي����ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
و  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  رئي�س 
�سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
معايل  و  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل���ري���ة 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة و 
معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل 
بن  �سلطان  ال�سيخ  معايل  و  نهيان 
املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  طحنون 

التنفيذي .

امل��ب��دع��ني ال���ط���الب وامل��ع��ل��م��ني يف 
خمتلف املجالت الأدبية والعلمية 
وغ����ره����ا مب����ا ي��ت�����س��ق وي���ت���واف���ق 
للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة  م���ع 
ال��ط��الب��ي��ة ومب���ا ي��وف��ر جمموعة 
عن  ال�����س��ادرة  املتميزة  الكتب  م��ن 
اإىل  واملتوجهة  اأنف�سهم  ال��ط��الب 
تفهما  الأك������ر  ك��ون��ه��م  ال���ط���الب 
وا�ستيعابا حلاجاتهم وفهم طبيعة 

التطورات التي ميرون بها.
اإن الربنامج وتاأ�سي�سا  اأ�ساف     و 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيته  على 
احلالية  الوطنية  اجلهود  توحيد 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة اإ���س��اف��ة اإىل 
اخلا�س  القطاع  وم��ب��ادرات  جهود 
ال���ع���ام يعمل  ال��ن��ف��ع  وم��وؤ���س�����س��ات 
ح���ال���ي���ا ع���ل���ى ج���م���ع ور�����س����د هذه 
لي�سبح  هيكلتها  واإع����ادة  اجل��ه��ود 
وت�سويقها  تعميمها  ال�سهولة  من 
منها  ي�ستفيد  ك��ي  م��وح��د  ب�سكل 
اأك�����رب ع����دد م���ن ط����الب امل���درا����س 
والبتكار  الب��داع  مهارات  وتعزيز 
من خالل تطوير مهارتي القراءة 
والكتابة التي تعدان وفقا لت�سور 
لبناء  الرئي�سي  املدخل  الربنامج 

منظومة اإبداعية خالقة.
   و اأ�سار اإىل اأن الربنامج ي�سارك 
ال������دويل  اأب����وظ����ب����ي  يف م���ع���ر����س 
التوايل  الثالث على  للعام  للكتاب 
رئي�س  ن���ائ���ب  ���س��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
هذه  يف  التواجد  تعزيز  ب�سرورة 
املحافل الثقافية وعر�س موؤلفات 
ال��ربن��ام��ج وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى نطاق 
ل��ل��ط��الب وال������زوار بغر�س  وا���س��ع 

حتفيزهم للتفاعل مع القراءة. 
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اأخبـار الإمـارات
تعزيز التعاون بني ا�ست�ساري ال�سارقة و ال�سارقة للوثائق و الأر�سيف

•• ال�شارقة -وام:

ال�سارقة  ال�ست�ساري لإمارة  للمجل�س  العامة  الأمانة  بحثت 
التعاون  تعزيز  �سبل  والأر���س��ي��ف  للوثائق  ال�����س��ارق��ة  وهيئة 
نظم  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  امل�سرتكة  اخل���ربات  لتبادل  امل�سرتك 

التوثيق احلديثة ومنظومة الأر�سيف احلكومي .
اأح��م��د �سعيد  ال��زي��ارة التي ق��ام بها �سعادة  ج��اء ذل��ك خ��الل 
عدد  يرافقه  ال�ست�ساري  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  اجل���روان 
من مدراء الإدارات بالأمانة العامة لهيئة ال�سارقة للوثائق 

والأر�سيف .
واطلع �سالح �سامل املحمود مدير عام الهيئة احل�سور على 

تنفيذ م�سروعها لربنامج  اأعمال يف  الهيئة من  به  تقوم  ما 
الأر�سيف احلكومي و على ما تنفذه الهيئة من زيارات للدوائر 
احلكومية بهدف تكامل الأدوار لتوحيد طرق واإجراءات اإدارة 
الوثائق وتي�سر الو�سول اإىل الوثائق واملعلومات مع �سمان 
ا�ستبقائه  م��دد  بتحديد  الوثائق  من  ن��وع  لكل  امل�سار  �سبط 
ت�سمن  التي  وامل�ستندات  الوثائق  وحفظ  النهائي  وم�سره 

حقوق اجلهة واملتعاملني معها.
من جانبه اأ�ساد اأحمد �سعيد اجلروان بجهود هيئة ال�سارقة 
الدائم  بالتوا�سل  اأدوار  من  توؤديه  وم��ا  والأر�سيف  للوثائق 
الوثائق  نظام  تطوير  لتحقيق  واجل��ه��ات  ال��دوائ��ر  كافة  مع 
والأر�سيف يف الإمارة والإ�سراف على تنظيم الوثائق اجلارية 

والوثائق الو�سيطة لدى اجلهات املعنية وتوفر الدعم الفني 
لها مبا فيها املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة .

يف  الهيئة  تبذلها  ال��ت��ي  الأدوار  لكافة  تقديره  ع��ن  واأع���رب 
تدريب وتاأهيل املتعاملني يف جمال الوثائق والأر�سيف لدى 
املطلوبة  الكفاءات  تاأهيل  يف  وامل�ساهمة  احلكومية  اجلهات 
املجال  ف��ت��ح  خ���الل  م��ن  �سنويا  والأر���س��ي��ف  ال��وث��ائ��ق  لإدارة 

لاللتحاق مبعهد ال�سارقة للوثائق والأر�سيف .
امل�سرتك  التعاون  اآليات  ا�ستعرا�س  الجتماع  خالل  وج��رى 
وفق  التوثيق  واآل��ي��ات  ال�ست�ساري  املجل�س  وث��ائ��ق  حفظ  يف 
التاريخي  ال�سجل  م�سروع  يف  والبدء  العاملية  النظم  اأف�سل 

للمجل�س.

�سرطة ابوظبي و"الطوارئ والزمات" يبحثان التن�سيق وتطوير قدرات ال�ستجابة
•• ابوظبي-وام:

بحث معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي رئي�س فريق الطوارئ باأبوظبي 
ورف��ع وتطوير قدرات  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  التعامل مع ح��الت  اإج��راءات  تن�سيق وتوحيد  اآلية 
ال�ستجابة . جاء ذلك خالل ا�ستقباله مبكتبه لوفد الهيئة برئا�سة �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني 
ارحمه  حممد  �سيف  �سعادة  وبح�سور  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  ع��ام  مدير 
ال�سام�سي نائب املدير العام وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة. كما ا�ستعر�س اجلانبان ا�ستعداد وجاهزية 
فريق الطوارئ باأبوظبي حول التعامل مع خمتلف ال�سيناريوهات التي ت�ساهم يف اإدارة حالت الطوارئ 
والأزمات وناق�سا تن�سيق اجلهود وال�سيا�سات والإجراءات الوطنية لأغرا�س اجلاهزية وال�ستعداد والتعايف 
وفق منظومة الطوارئ الوطنية . واأ�ساد مدير عام الهيئة بدور الفريق املحلي يف التعامل مع العديد من 
تلك  الفريق يف مواجهة  �ساهمت يف جناح  واليه  وال�ستعداد واجلاهزية وفق منظومة  الطوارئ  حالت 

احلالت بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف الدوائر واملوؤ�س�سات والهيئات املحلية ذات العالقة .

حاكم عجمان ي�ستقبل رئي�سة واأع�ساء املجل�ض الوطني الحتادي
•• عجمان-وام: 

حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
دور  اأهمية  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي يف 
باعتباره  وامل��واط��ن  الوطن  خدمة 
للتوا�سل  وج�سرا  لل�سعب  ممثال 

بني املواطن والقيادة.
واأ�ساد �سموه بدور رئي�سة واأع�ساء 
خالل  من  ي�سعون  الذين  املجل�س 
للقيادة  ي��ن��ق��ل��وا  اأن  اإىل  واج��ب��ه��م 
واحلكومة اآراء النا�س واحتياجاتهم 
وزياراتهم  ل��ق��اءات��ه��م  خ���الل  م���ن 
مناطق  خمتلف  يف  لهم  امليدانية 
ا�ستمرار  باأهمية  منوها   .. الدولة 
والقيادة  الأع�����س��اء  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
ويد  واح��د  كفريق  يعملون  لأن��ه��م 
بيد من اأجل خدمة وتطور الدولة 
وامل�ستويات  الأ���س��ع��دة  خمتلف  يف 
اأف��راد املجتمع  اإ�سعاد  وذلك بهدف 
واأبناء وفتيات يف  واأمهات  اآباء  من 

خمتلف مدن ومناطق الوطن.
�سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بح�سور  ال�سفيا  ق�سر  يف  ام�����س 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ ع���م���ار  ���س��م��و 
النعيمي ويل عهد عجمان .. معايل 
القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
النائب  و�سعادة م��روان بن غليطة 
و�سعادة  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول 
الزعابي  ع����ب����داهلل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 

وط��ب��ي��ب��ة وم��ع��ل��م��ة واأف�������س���ل من 
اأجيال ورجال  بناء  دوره��ا يف  ذلك 
القيادة  ل��دور  وه��ذا يرجع  الوطن 
وحر�سها على اأن تكون املراأة جزءا 
ف��اع��ال وم��وؤ���س�����س��ا يف ع��م��ل��ي��ة بناء 
املجتمع و�سريكا اأ�سا�سيا يف م�سرة 

التنمية.
ح�سلت  امل���������راأة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
وال�سهادات  امل���رات���ب  اأع���ل���ى  ع��ل��ى 
كافة  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ويف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اأرقى املنا�سب  اأهلها لكي تتبواأ  ما 
احل����ي����اة  ال������رج������ل يف  وت�����������س�����ارك 
والثقافية  ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية والعلمية.
ودعا �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
املزيد  ب��ذل  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
التح�سيل  وم��ت��اب��ع��ة  اجل��ه��د  م���ن 
ال��ع��ل��م��ي ح��ت��ى ي��ت��م حت��ق��ي��ق املزيد 
من الإجنازات ويف املحافل املحلية 
والعاملية كافة .. م�سرا �سموه اإىل 
اأن ذلك هو �سرف وم�سدر فخر لنا 
معايل  اأك��دت  جانبها  من  جميعا. 
املراأة  اأن  القبي�سي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة 
الإماراتية �ستظل اإىل جانب الرجل 
و�ست�سعى  م�سرتها  تتوقف  ول��ن 
مل��زي��د م���ن حت��ق��ي��ق الإجن�������ازات يف 
العلمي  التح�سيل  جم��الت  �ستى 
خمتلف  يف  الدولة  بحاجة  للوفاء 

التخ�س�سات.
يف  احلكيمة  القيادة  بدور  واأ�سادت 
دعم املراأة والوقوف اإىل جانبها .. 
مثمنة دور وجهود �ساحب ال�سمو 

ورعايته  ودع���م���ه  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
اإىل  اأدى  م���ا  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
الكبرة  الإجن������ازات  ه���ذه  حتقيق 

التي حققتها يف �ستى املجالت.
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  م��ع��ايل  وج�����ددت 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي - ن��ي��اب��ة عن 
القيادة  اإىل  ال�����ولء   - الأع�������س���اء 
احلكيمة على ما توليه من رعاية 
متكينه  اأج���ل  م��ن  املجل�س  مل�سرة 
املقد�سة  الوطنية  ر�سالته  اأداء  من 

حيال الوطن واملواطن .
واأك������دت اأن ال��ق��ي��ادة امل��ع��ط��اءة مل 
وحر�سها  بعطاءاتها  يوما  تبخل 
ع��ل��ى ت��وف��ر ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه اأن 
ي��ج��ع��ل امل����واط����ن ي��ع��ي�����س يف خر 
اأن  اإىل  .. م�سرة  وا�ستقرار  واأم��ن 
ال�سمو  ب��رئ��ا���س��ة ���س��اح��ب  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
الأعلى  املجل�س  اأع�����س��اء  واإخ��وان��ه 
لالحتاد حكام الإمارات �ساروا على 
ويعطون  ال��الإم��ارات  موؤ�س�سة  نهج 

مواطنيهم  لإ�سعاد  لديهم  م��ا  ك��ل 
وحمايتهم من كل �سوء.

وقالت اإن توجيهات �ساحب ال�سمو 
ح��اك��م ع��ج��م��ان - خ���الل ال��ل��ق��اء - 
�ستكون نربا�سا لنا خلدمة الوطن 
واملواطن .. موؤكدة اأهمية التعاون 
لتحقيق  واحل��ك��وم��ة  املجل�س  ب��ني 
دورا  علينا  واأن  اجلميع  م�سلحة 
اجلوانب  وخا�سة يف جمال  كبرا 
على  واحل������ف������اظ  الج����ت����م����اع����ي����ة 
والجتماعي  ال��وط��ن��ي  ال��ت��الح��م 
وخا�سة يف هذه املرحلة الهامة من 
املحلي  ال�سعيد  على  الدولة  عمر 
واخلارجي وكل ما يتعلق بتحقيق 

اأف�سل اخلدمات للمواطن.
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
والق�سايا  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
التي تعنى بتقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمواطن وكل املقيمني على اأر�س 
هذا الوطن الطيب وتوفر اأ�سباب 
الكرمي  والعي�س  والكرامة  الراحة 

لكل اأفراد جمتمع دولة الإمارات.
واأقام �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
ماأدبة غداء تكرمي وت�سريفا ملعايل 
واأع�ساء  القبي�سي  اأم��ل  الدكتورة 
املجل�س الوطني لزيارتهم عجمان 
وم�ساركتهم يف  وتقدير جلهودهم 
برنامج  منت�سبي  تخريجي  حفل 
ب����ن حميد  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ال�����س��ي��خ 
لإع���داد ال��ق��ادة وزي��ارت��ه��م الدوائر 

واملوؤ�س�سات احلكومية.
ال�سيخ عبدالعزيز   .. اللقاء  ح�سر 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  م��ن 
را�سد  وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن 
و�سعادة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���ب���ل���دي���ة 
امل�ست�سار  ال�����س��رف��ا  اأم����ني  ع��ب��داهلل 
يف دي��وان احلاكم بجانب عدد من 
الدوائر  وم���دراء  وروؤ���س��اء  ال�سيوخ 
من  وع���دد  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
ال��وط��ن��ي وكبار  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء 

امل�سوؤولني يف الدولة.

اأع�ساء  م��ن  وع���دد  ال��ث��اين  النائب 
م�ساركتهم  ه��ام�����س  ع��ل��ى  املجل�س 
منت�سبي  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  يف  ال��ي��وم 
ب��رن��ام��ج ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 

حميد النعيمي لإعداد القادة .
الإمارات  دول��ة  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
خالل فرتة زمنية ق�سرة حققت 
جذرية  وحت��ولت  كبرة  منجزات 
بقيادة  امل�����س��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأع�ساء املجل�س  امل�سلحة واإخوانهم 

الأعلى حكام الإمارات.
واأع�ساء  رئ��ي�����س  مب���ب���ادرة  واأ����س���اد 
والتي  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
ا�ستهدفت زيارة العديد من الدوائر 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
م�ستوى  على  الأوىل  تعترب  والتي 
على  اجلميع  اط��ل��ع  حيث  ال��دول��ة 
املوؤ�س�سات  وم�ساريع هذه  اإجن��ازات 
واأهدافها  امل�ستقبلية  وم�ساريعها 
وخططها  وا�����س����رتات����ي����ج����ي����ت����ه����ا 

للمرحلة القادمة.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  واأك���������د 
عجمان - خالل حديثه مع معايل 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
امل���راأة يف  دور  اأهمية   - والأع�����س��اء 

م�سرة التنمية ال�ساملة والنه�سة 
احل�����س��اري��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا دولة 
الإم�����ارات يف امل��ج��الت ك��اف��ة حيث 
يف  ت�ساهم  اأ�سا�سيا  رك��ن��ا  اأ�سبحت 
بناء هذا الوطن وتقوم بدورها يف 

خدمته جنبا اإىل جنب الرجل.
الإماراتية  امل����راأة  اإن  �سموه  وق���ال 
حققت وبكل فخر اإجن��ازات نوعية 
وجناحات كربى ما كانت لتتحقق 
لول الدعم الكبر والرعاية التي 
للمراأة يف  الر�سيدة  قيادتنا  اأولتها 

كل مناحي احلياة.
ونوه �سموه يف هذا ال�سدد بالدعم 
اأوله املغفور له ال�سيخ زايد  الذي 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
اأ�سبحت  فقد  الإم���ارات  يف  للمراأة 
الوطني  للمجل�س  ورئي�سة  وزي��رة 

عمار النعيمي ي�سهد تخريج الن�سخة الرابعة من منت�سبي برنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة
•• عجمان-وام:

ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  اأث��ن��ى 
جهود  على  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 
القائمني على برنامج عبدالعزيز بن حميد لإعداد 
القادة ال�سباب الطاحمني للو�سول لقيادات ال�سف 
الأول باخلربة والعلم وال�سرب .. موؤكدا اأن ال�سباب 
ال��ق��ي��ادة يف دوائ���ر وموؤ�س�سات  ت��ويل دف��ة  ق���ادر على 

القطاعني العام واخلا�س بكل كفاءة وجدارة.
جاء ذلك خالل ح�سور �سموه - ام�س حفل تخريج 
دول  وخمتلف  الإمارات  دولة  من  و�سابة  �سابا   20
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �سمن الن�سخة 
الرابعة من برنامج " عبدالعزيز بن حميد لإعداد 
اأ�سهر واأقيم يف فندق ذا  ا�ستمر �ستة  " الذي  القادة 
الربنامج حقق  اإن  ال��زوراء.وق��ال  اوب��روي مبنطقة 
واخلليجي  الإم��ارات��ي  ال�سباب  ومنح  كبرا  جناحا 
اآفاقهم  وت��و���س��ي��ع  م���ه���ارات���ه���م  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ط���م���وح 

والرتقاء ليكونوا قادة ناجحني يف امل�ستقبل.
يتم  ك��ب��را  ال��ربن��ام��ج يعد مك�سبا  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 
لدى  احلميدة  والأخ���الق  القيم  غر�س  خالله  م��ن 
من  وه��و  القيادية  امل��ه��ارات  لديهم  وينمي  ال�سباب 
من  ج��ي��ل  اإي���ج���اد  يف  للم�ساهمة  ال���رائ���دة  ال���ربام���ج 
على  والنتماء  ال��ولء  وق��وة  بالعلم  مت�سلح  ال�سباب 
امل�سوؤولية يف خدمة جمتمعه  قدر كبر من حتمل 
ووطنه. واأو�سح �سمو ال�سيخ عمار بن حميد اأن مثل 
هذه الربامج تهدف يف جمملها لإعداد وتاأهيل جيل 
املواطن واخلليجي عرب تزويدهم بكل  ال�سباب  من 

ما يلزم من معرفة ومهارات وخربات .
واأع�����رب ع���ن اع���ت���زازه وف���خ���ره ب��ه��ذه ال��ك��وك��ب��ة من 
القادة اجلدد والتي كانت مفعمة بال�سغف والإبداع 
الدعم  خ��الل  من  هدفها  اإىل  للو�سول  والت�سميم 
وكامل  املتميزين  امل��درب��ني  من  نخبة  قدمته  ال��ذي 

اأع�ساء الفريق يف الربنامج .
واأ�سار اإىل اأن حفل التخرج اليوم ميثل حمطة مهمة 

�ست�ستند اإليها العديد من اخلطوات يف امل�ستقبل .
موؤكدا اأنه يجب على �سباب الإم��ارات ودول جمل�س 
التعاون املحافظة على هذه الإجنازات التي حتققت. 
واملهم  احل��ي��وي  ب��ال��دور  �سعادته  ع��ن  �سموه  واأع���رب 
الكوادر  من  ع��دد  اأك��رب  مهارات  تنمية  يف  للربنامج 
القيادات  م��ن  جيل  واإع���داد  واخلليجية  الم��ارات��ي��ة 
ال�سابة لتويل املنا�سب القيادية قادرة على اأداء دورها 

يف التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها دول املنطقة.
ت��خ��ري��ج الن�سخة  ب��رن��ام��ج ح��ف��ل  وب�����داأت ف��ع��ال��ي��ات 

ال���راب���ع���ة ب��و���س��ول ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  و  النعيمي 
رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي وعدد من الأع�ساء 
واأع�ساء اللجنة العليا للربنامج وكبار امل�سوؤولني ثم 

عزف ال�سالم الوطني لدولة الإمارات.
واأعربت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي عن �سعادتها 
ال�سيخ  برنامج  منت�سبي  تخريج  حفل  يف  بامل�ساركة 

عبدالعزيز بن حميد النعيمي لإعداد القادة .
اأن ال��ربن��ام��ج ل��ه ع��الق��ة ب��اأم��ري��ن هامني  واأك�����دت 
اهتمام  مراتب  اأعلى  يف  ياأتي  ال��ذي  ال�سباب  اأولهما 
و�سلطاتها  مبوؤ�س�ساتها  ودولتنا  الر�سيدة  قيادتنا 
مو�سوع  وثانيهما  والتنفيذية  الت�سريعية  ك��اف��ة 

القيادة واإعداد الكوادر القيادية.
اأن��ن��ا يف دول���ة الإم����ارات نخو�س غمار  اإىل  واأ���س��ارت 
يف  وطنية  قيادية  ك��وادر  اإىل  حتتاج  عاملية  تناف�سية 
املجالت كافة ون�ستند يف ذلك اإىل مدر�سة عريقة يف 
املوؤ�س�س  الوالد  القيادة ت�ستمد قيمها ومبادئها من 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب 

اهلل ثراه ".
البالغ  وتقديرها  واع��ت��زازه��ا  فخرها  ع��ن  واأع��رب��ت 
"برنامج عبد العزيز بن حميد لإعداد القادة"  اإىل 
الذي يزود �سبابنا وال�سباب اخلليجي كافة باملعارف 
واملهارات واخلربات القيادية التي اأ�سبحت متطلبا 
ق���در الإ�سرار  ب��ن��اء الأوط�����ان وي��ع��ك�����س  اأ���س��ا���س��ي��ا يف 
والتنفيذ الفعال لروؤية وفكر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
يتبناها  التي  التنمية  ا�سرتاتيجيات  ترجمتها  التي 
وي�سرف على تنفيذها بكل جدية واإخال�س �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ����وه 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة واإخوانهما حكام الإمارت.
اه��ت��م��ام �سموهم  ي����درك م���دى  اإن اجل��م��ي��ع  وق��ال��ت 
لكل  املتوا�سل  وت�سجيعهم  الكبر  ودعمهم  وثقتهم 
وثقافيا  وفكريا  علميا  ال�سباب  بتمكني  يتعلق  م��ا 
ل�ست�سراف  متطورة  ا�سرتاتيجية  وتبني  وتنفيذيا 
م�ستقبل ال�سباب على اأ�س�س جتعل من دولتنا واحدة 

من اأف�سل دول العامل.
واأكدت معايل القبي�سي اأن الهتمام بركائز التنمية 
وعيا  يعك�س  اإمن���ا  عجمان  اإم���ارة  يف  ك��اف��ة  ال�ساملة 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جانب  من  عميقا 
الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد 

�ساطعة  م��ن��ارة  الإم����ارة  جعل  الثاقبة  ب����روؤاه  ال���ذي 
اأبناء  جميع  يجعل  مم��ا  واجل���دارة  التميز  �سباق  يف 
واإ�سهاماتها  النوعية  باإجنازاتها  الإمارات يفاخرون 

الفعالة يف النمو امل�ستقبلي امل�ستدام للدولة.
واأ�سادت مبا ت�سهده الإمارة من تطور ومنو ما كان 
له اأن يتحقق من دون التخطيط الواعي والتنظيم 
ال�سيخ  �سمو  باقتدار  يقوده  الذي  الفعال  احلكومي 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار 

املجل�س التنفيذي.
" موؤ�س�سة عبدالعزيز بن حميد بن  اأن  اإىل  ونوهت 
را�سد النعيمي " هي رافد من روافد عام اخلر التي 
متثل امل�سوؤولية الجتماعية اأحد دعائمه الرئي�سية 
ال���ت���ي ت��ت��ج�����س��د ب����دوره����ا يف خ���دم���ة الأوط�������ان عرب 
متكني ال�سباب وتعزيز قدرتهم على الإ�سهام اجلاد 

واحلقيقي يف �سناعة التقدم والنه�سة.
�سباب  اأن  اإىل  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأ���س��ارت 
ال�ستفادة  يحققون  وه���م  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  و���س��اب��ات 
م��ن اخل����ربات وال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ن��وع��ة اإمن���ا ي�سنعون 
وحت�سني  دع��م  يف  ي�سهم  وتطويرا  حت�سينا  لذاتهم 
بيئات العمل مبختلف القطاعات التنموية بالدولة 
وهذا  واخلليجي  واملحلي  الحت��ادي  امل�ستويات  على 
م��ا ي��ب��دو وا���س��ح��ا م��ن امل��ح��اور اجل��دي��دة واملبتكرة 

للربنامج التي يعكف ال�سباب على درا�ستها .
واأو�سحت اأن هذه املحاور متثل قيمة م�سافة لإثراء 
والتخطيط  بالتحليل  امل��ع��رف��ي��ة  ال�����س��ب��اب  ق����درات 
والإدارة على نحو منهجي م�ستدام يحقق الغاية من 

تعزيز النظم املوؤ�س�سية احلكومية.
واأكدت اأن تعزيز مهارات الكوادر ال�سابة يف جمالت 

الر�سيدة  قيادتنا  ه��دف  يحقق  اإمن��ا  الكفوؤة  الإدارة 
الفر�س  من  مزيد  ومنحهم  ال�سباب  متكني  ب�ساأن 
امل�������س���وؤول���ي���ات وال����س���ط���الع مب���ه���ام العمل  ل���ت���ويل 
والقيادة والإدارة يف خمتلف املجالت بالدولة ودول 
اأمة  اأي  ال�سباب هم ركائز  اخلليج العربي كافة لأن 

واأ�سا�س الإمناء والتطور فيها.
واأ�سافت اأن هذه اخل�سائ�س وال�سفات تلقي عليهم 
اأعباء امل�سوؤولية يف حتقيق التنمية املجتمعية الفعالة 
التي ترتكز على �سباب يعلي قيمة الولء والنتماء 
للقيادة الر�سيدة والوطن الغايل ويوؤمن بالعتدال 
ب��ق��ي��م املناف�سة  وال��و���س��ط��ي��ة ون�����س��ر اخل���ر وي��ط��ب��ق 
على  بالعتماد  النجاح  ويحرز  والإيجابية  الفعالة 
الذات ويحرتم الهوية الوطنية وتعزيزها يف خمتلف 

جمالت العمل .
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقولة  اإىل  معاليها  واأ�سارت 
حممد بن زايد اآل نهيان خماطبا ال�سباب "�سالحنا 
احل��ق��ي��ق��ي ه���و ال��ع��ل��م ون���ري���د اأن ن��ن��اف�����س ب��ك��م دول 
املتقدمة  ال��ع��امل  دول  نناف�س  اأن  فطموحنا  ال��ع��امل 
الب�سرية والتعليم  التنمية  التي حققت جناحات يف 
جيدا  ي�ستوعب  لأن  ال�سباب  داعية   .. والقت�ساد" 
اجلاد  العمل  م�سوؤولية  حتملهم  التي  الكلمات  هذه 
وحتمل  مل�ستقبلهم  وال���س��ت��ع��داد  وط��ن��ه��م  خل��دم��ة 
لتزويد  ال��الزم��ة  البيئة  تهيئة  م�سوؤولية  اجلميع 
ال�سباب بكل ما يحتاجون من معارف وخربات تدعم 
قدراتهم على حتمل م�سوؤولية اإمارات امل�ستقبل فلن 
ن�ستطيع مناف�سة الأمم والو�سول للريادة اإل بتوفر 

ممكنات للقيادة.
وتاأ�سيا  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  اإن  وق���ال���ت 

بقيادتنا الر�سيدة ي�سع ال�سباب يف �سدارة اأولوياته 
املجل�س لأن يقرتح  دفع  واهتماماته ولعل ذلك قد 
م��ب��ادرة ب��رمل��ان��ي��ة ع��امل��ي��ة ب��اإن�����س��اء امل��ن��ت��دى الربملاين 
اأبناء  اأحد  الدويل لل�سباب واأن يرتاأ�س هذا املنتدى 
املوؤثر  راأي���ه���م  لل�سباب  ي��ك��ون  اأن  ب��ه��دف  الإم������ارات 
الحتاد  داخ��ل  القرار  ودوره��م احلقيقي يف �سناعة 
الربملانية  املنظمة  مي��ث��ل  ال���ذي  ال����دويل  ال��ربمل��اين 

الدولية التي ت�سم كل برملانات العامل.
امل��ج��ل�����س - م���ن خ���الل دوره  اإىل ح��ر���س  واأ�����س����ارت 
التعديالت  م���ن  ال��ك��ث��ر  ع��ل��ى ط���رح   - ال��ت�����س��ري��ع��ي 
يوؤكد  املعرو�سة عليه مبا  القوانني  على م�سروعات 
وي�سمن تطبيق اأهداف مرحلة التمكني التي يحتل 
حر�س  اإىل  اإ�سافة  ا�ستثنائية  اأهمية  فيها  ال�سباب 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ���س��م��ان مت��ك��ني ال�����س��ب��اب يف خمتلف 

التو�سيات ال�سادرة عنه .
اأي  ي�سجع  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأن  واأك����دت 
ج��ه��د وط��ن��ي ي�����س��ت��ه��دف ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر مهارات 
وقدرات �سبابنا. واأعربت معايل الدكتورة القبي�سي 
اأم��ل��ه��ا ب���اأن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ع��اون م�ستقبلي بني  ع��ن 
العزيز  عبد  وموؤ�س�سة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
من  تعمل  التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  وك��ل  حميد  بن 
واخلربات  باملعارف  وتزويدهم  �سبابنا  تاأهيل  اأج��ل 
املجل�س خرباته  ب��اأن يقدم  تناف�سيتهم ووع��د  ودع��م 
وامكانياته كافة من اأجل التعاون يف حتقيق اأهدافنا 

الوطنية امل�سرتكة.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ت��ق��دم ال�����س��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن حميد 
بن  عبدالعزيز  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�س  النعيمي 
ال�سكر  ب��خ��ال�����س   - ك��ل��م��ت��ه  يف   - ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
القبي�سي واحل�����س��ور على  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل 
تعك�س  والذي  للموؤ�س�سة  ال�سنوي  احلفل  ت�سريفهم 
اإجن������ازات خ���الل دورة  م��ن خ��الل��ه م��ا حققته م��ن 

.2017  -  2016
�سقل  مهمة  عاتقها  على  اأخ���ذت  املوؤ�س�سة  ان  واأك���د 
متكاملة  برامج  وتقدمي  النا�سئة  القيادات  ومتكني 
مت��ن��ح امل�����س��ارك��ني ف��ي��ه��ا ف��ر���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة لإط����الق 
التاأثر يف جمتمعاتهم  الإيجابية وكيفية  قدراتهم 

ب�سكل اإيجابي وبناء.
واأعرب عن �سعادته بالإجنازات التي حققتها املوؤ�س�سة 
موزاييك   " منها  املجتمعية  مبادراتها  خ��الل  م��ن 
" التي و�سل عدد  ل��الأل��وان  و�سباق عجمان  ماركت 

زوارها اإىل 24 األف من خمتلف الفئات العمرية.
وقال ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي اإن اليوم 

ن�سهد تتويج نخبة جديدة من قادة امل�ستقبل �سمن 
حميد  بن  عبدالعزيز  برنامج  من  الرابعة  الدفعة 
لأف�سل  وف��ق��ا  ت�سميمه  مت  ال����ذي  ال���ق���ادة  لإع�����داد 
مع  بالتعاون  وذل���ك  ال��ق��ي��ادة  يف  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
العاملية  والتدريبية  ال�ست�سارية  ال�سركات  ك��ربى 
ويهدف اإىل دعم ومتكني ال�سباب اخلليجي الطموح 

ليكونوا قادة قادرين على خدمة اأوطانهم.
الربنامج  دورات هذا  تقام  ب��اأن  �سعادته  واأع��رب عن 
عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��رمي��ة  برعاية 
وويل عهده حيث نرى اليوم ثمار الربنامج ال�سامل 
وامل��ت��ك��ام��ل يف دورت���ه ال��راب��ع��ة وال���ذي وف��ر الفر�س 
فيه  امل�ساركني  ال�سباب  جلميع  ال��ن��ادرة  التدريبية 
وقدم فر�سا حقيقية لتعلم مهارات جديدة وتو�سيع 
قادة  ي�سبحوا  اأن  يف  قدما  للم�سي  امل�ساركني  اآف��اق 

ناجحني يف امل�ستقبل.
بال�ستمرار  حميد  ب��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال�سيخ  ووع���د 
العاملية  ال��ربام��ج  م��ن  ليكون  ال��ربن��ام��ج  تطوير  يف 
خالله  م��ن  لي�ساعد  والطموحة  املتميزة  القيادية 
القيادات  م��ه��ارات  و�سقل  ق���درات  وتطوير  ب��ن��اء  يف 
ال�سابة. واأعلن فتح باب الت�سجيل للدورة اخلام�سة 
م��ن ال��ربن��ام��ج اأم����ام اجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن املبتكرين 
والقادة . لفتا اإىل اأن من يريد الن�سمام والطالع 
على التفا�سيل اخلا�سة بالنت�ساب عليه زيارة املوقع 

.www.abdulazizlp.com :الإلكرتوين
والتقدير  ال�سكر  بخال�س  كلمته  خ��ت��ام  يف  وت��وج��ه 
ل��ك��ل اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة وال��داع��م��ة وال��راع��ي��ة لهذا 
الربنامج وخ�س بالذكر جمموعة عجمان القاب�سة 
وموؤ�س�سة  القيادة  لربنامج  ال�سرتاتيجي  ال��راع��ي 
الرعاة  ال�سحي  ال�سرف  و�سركة  العقاري  التنظيم 
ال�سيخ  �سمو  وكرم  املجتمعية.  للمبادرات  الذهبيني 
الدكتورة  معايل  يرافقه  النعيمي  حميد  بن  عمار 
امل القبي�سي وال�سيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي 
عجمان  وه����م..  ل��ل��ربن��ام��ج  وال��داع��م��ني  امل�ساهمني 
والتنظيم  والأم�����الك  الأرا����س���ي  ودائ����رة  القاب�سة 
ومركز  ال�سحي  لل�سرف  عجمان  و�سركة  العقاري 
ال��راب��ع��ة ورادي�����و الرابعة  ���س��ب��اب ع��ج��م��ان وال��ق��ن��اة 
وجمموعة ثومبي و�سركة اخلليج للقوارب و�سركة 
جلفا ودائرة التنمية القت�سادية يف عجمان ودائرة 
التنمية  ودائ������رة  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
ال�سياحية يف عجمان وغرفة جتارة و�سناعة عجمان 
ومركز كواترو الريا�سي وتكاتف ومواليف ثم �سلم 
التخرج  �سهادات  القبي�سي  الدكتورة  ومعايل  �سموه 

على منت�سبي الدورة والبالغ عددهم 20 قياديا.

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ ن������دمي 
����س���وري���ا   ، ف����������روان  خ�����ال�����د 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )9899421(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  ال�سورية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
�سليم  امل���دع���و/ي���و����س���ف  ف���ق���د 
فروان ، �سوريا اجلن�سية جواز 
و   5598006( رق��م  �سفره 
N011108381(- يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�����س��وري��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
رودي�����ن�����ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
م���������������س�������ط�������ف�������ى حم�����م�����د 
ع������ب������داحل������م������ي������د حم����م����د 
اجلن�سية  م�������س���ر    ، ب���ا����س���ا 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)14917865( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/8272251

فقدان جواز �سفرت
������س�����اره   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممود  حم����م����ود  ح���ن���ف���ي 
اجلن�سية  م�����س��ر    ، حم���رم 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1108208( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/8272251

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ح�سن ا�سحاق 
باك�ستان   ، ا�سحاق  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1848211( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/1908248

فقدان جواز �سفرت
ف�������روز   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م���������������س�������ط�������ف�������ى حم�����م�����د 
ع������ب������داحل������م������ي������د حم����م����د 
اجلن�سية  م�������س���ر   ب����ا�����س����ا، 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )1114048(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/8272251

فقدان جواز �سفرت
تركها   / امل����دع����و  ف���ق���د 
نيبال   ، ب�������ون  ب������ه������ادور 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )7380456( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/9151912

فقدان جواز �سفرت
جوهره   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، ما�سي  يو�سف 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2691235( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/9355589
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اأخبـار الإمـارات
برعاية حميد النعيمي

جامعة عجمان حتتفل بتخريج دفعة جديدة حتت �سعار "عام اخلري"
•• عجمان-وام: 

جامعة  حتتفل  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
عجمان اليوم بتخريج الفوج الأول من الدفعة ال�ساد�سة والع�سرين والتي حتمل �سعار "عام اخلر" .

وي�سم هذا الفوج 365 طالبا وطالبة من خمتلف الكليات والتخ�س�سات يف درجتي البكالوريو�س واملاج�ستر من 
26 جن�سية. و�سي�سهد حفل التخريج الذي �سيقام يف مركز ال�سيخ زايد للموؤمترات واملعار�س تخريج 192 طالبا 
وحتتفل اجلامعة بتخريج 173 طالبة يوم غد الأربعاء املوافق حتت رعاية ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر اآل 
نهيان قرينة �ساحب ال�سمو حاكم عجمان من خمتلف الكليات ويف درجتي البكالوريو�س واملاج�ستر. وحتمل دفعة 

هذا العام �سعار "عام اخلر".

حاكم ال�سارقة يطلع على خطط وزارة التغري املناخي 
والبيئة وخدماتها لدعم قطاعي الزراعة وال�سيد

•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
احلاكم  �سمو  مكتب  يف  الأثنني  ام�س  ظهر  قبل  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
واطلع  والبيئة.   املناخي  التغر  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل 
املناخي  التغر  وزارة  خطط  على  اللقاء  خ��الل  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
والبيئة وبراجمها احلالية وامل�ستقبلية التي تعتزم القيام بها وامل�ساريع واخلطط 
وال�سيد.   الزراعة  قطاعي  لدعم  ال��وزارة  تقدمها  التي  واخلدمات  التطويرية 
الق�سايا  من  ع��ددا  له  امل��راف��ق  العمل  وفريق  ال��وزي��ر  معايل  مع  �سموه  وناق�س 
البيئية و�سبل املحافظة على البيئة والطبيعة، واحلد من امللوثات التي تهددها.

حاكم ال�سارقة يطلع على م�ساريع وزارة تطوير البنية التحتية يف الإمارة

ا�شتعر�شت م�شاريع �شرف مياه الأمطار ونظام )�شيانتي( واملوا�شفات الفنية ل�شبكة �شرف مياه الأمطار 

بلدية مدينة اأبوظبي: انطالق اأعمال موؤمتر �سرف مياه الأمطار يف اأبوظبي اليوم 

••ال�شارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأث��ن��ى 
تطوير  وزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود  على  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اخلدمية  امل�ساريع  وتنفيذ  باإعداد  تقوم  التي  عملها  وف��رق  التحتية  البنية 
واحليوية يف خمتلف اإمارات الدولة، والتي توفر للقاطنني على اأر�س دولة 
حياتهم  ملمار�سة  املالئمة  ال��ظ��روف  لهم  وتهيئ  الكرمية  احلياة  الإم���ارات 

الطبيعية والعملية اليومية بكل ي�سر و�سهولة واأمان. 
جاء ذلك، خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سباح ام�س الأثنني 
يف مكتب �سمو احلاكم، معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 

وزير تطوير البنية التحتية وعددا من قيادات الوزارة.  

واطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي على برامج 
وم�ساريع ال��وزارة اخلا�سة بالبنية التحتية التي تقوم ال��وزارة بتنفيذها يف 
بالإ�سافة  الطرق  و�سبكات  اخلدمية  امل�ساريع  من  ع��دداً  وتت�سمن  الإم��ارة، 
اإىل اخلطط وامل�ساريع امل�ستقبلية التي تخدم املواطنني واملقيمني، وتوفر 
اأحدث اخلدمات وتاأمني احلياة الكرمية لهم.  وعر�ست على �سموه عدد من 
املخططات لتلك امل�ساريع التي ا�ستملت على م�سروع ا�ستكمال طريق كلباء 
الفجرة، وم�سروع  اإىل مطار  كلباء  املمتد من كورني�س  الدائري  الفجرة 
البطائح على طريق  بتقاطع  املنتر على طريق كلباء مليحة  ربط تقاطع 
ال�سارقة الذيد، وم�سروع ربط �سارع ال�سيخ حممد بن زايد ب�سارع الإمارات 
خورفكان  ط��ري��ق  ا�ستكمال  وم�����س��روع  ال��زب��ر،  منطقة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ع��اب��ر 
الدائري، حيث تعد تلك امل�ساريع من اأهم امل�ساريع احليوية التي تقوم بها 

الوقت احل��ايل و�ست�ساهم وب�سكل كبر يف تطوير �سبكة الطرق  ال��وزارة يف 
اأ�سا�سيا يف  و�ست�سكل عامال  �سريحة كبرة من م�ستخدميها،  �ستخدم  التي 
ان�سيابية حركة املرور بني املدن.  وقدم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل 
لدعم  ناجعة  حلول  خاللها  م��ن  اأوج���د  التي  التوجيهات  م��ن  ع��ددا  اللقاء 
جهود الوزارة وا�ستمرارية عطائها املتميز يف تطوير م�ساريع البنى التحتية 
التي تقوم بها، واأكد على �سرورة التن�سيق والتعاون بني املوؤ�س�سات احلكومية 
اخلدمات  اأف�سل  توفر  التي  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  القطاعات  خمتلف  يف 
للمواطنني واملقيمني.  وثمن معايل وزير تطوير البنية التحتية توجيهات 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة ومتابعته احلثيثة لكل ما تقوم به الوزارة من 
م�ساريع، مثمنا كذلك دعمه امل�ستمر للوزارة وت�سهيل مهامها.  ح�سر اللقاء 

�سعادة �سالح بطي بن بطي املهري م�ست�سار دائرة التخطيط وامل�ساحة.

 •• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي ام�س الثنني الأول من  افتتحت بلدية مدينة 
 ACM Event �سركة  م��ن  وبتنظيم  وال���ذي  مايو 
والذي  اأبوظبي  يف  الأمطار  مياه  �سرف  موؤمتر  اأعمال 
ت�ستمر اأعماله حتى يوم الثالثاء املوافق 2 مايو 2017 

يف فندق اأنانتارا يف اأبوظبي .
الهيئات  الأم����ط����ار  م���ي���اه  ����س���رف  م���وؤمت���ر  وي�����س��ت��ه��دف 
احل���ك���وم���ي���ة وامل�����ط�����وري�����ن امل���ح���ل���ي���ني والإق���ل���ي���م���ي���ني 
يف  املتخ�س�سني  وامل��ق��اول��ني  وال��دول��ي��ني،ال���س��ت�����س��اري��ني 
العاملية  الأم��ط��ار،ال�����س��رك��ات  م��ي��اه  ���س��رف  اإدارة  جم���ال 
�سبكات  عنا�سر  يف  امل�ستخدمة  للمنتوجات  امل�سنعة 

�سرف مياه الأمطار.
اإط��ار خطط النظام البلدي  امل��وؤمت��ر �سمن  وي��اأت��ي ه��ذا 
التنموية  ال�سرتاتيجيات  وتنفيذ  و�سع  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
ال�سيا�سات  تفعيل  �سعيد  على  وخ�سو�سا  امل�ستدامة 
املائية  امل���وارد  ا�ستثمار  على  حتر�س  التي  والتوجهات 

ب�سكل مدرو�س. 
ك��م��ا ي��ع��رب امل���وؤمت���ر ع���ن ح��ر���س ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي على 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات وجت����ارب امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة يف جم���ال ال���س��ت��ف��ادة م���ن مياه 
الأمطار وطرق ت�سريفها بال�سكل الذي يحقق التنمية 
اأبوظبي يف  بلدية مدينة  اأك��دت  امل�ستدامة. من جانبها 
اأن  اإىل  تتطلع  اأنها  املوؤمتر  لأعمال  الفتتاحية  كلمتها 
روؤي��ة م�سرتكة موحدة لرت�سيخ  اإىل  املوؤمتر  ي�سل هذا 
والأفكار  التقنيات  اأف�سل  وا�ستثمار   ، املمار�سات  اأف�سل 
ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف ت��وف��ر اآل��ي��ة ت�����س��اع��د يف 
ا�ستثمار الروة املائية ، وتعزيز ثقافة تر�سيد ال�ستهالك 
بال�سكل الذي يدفع عجلة التنمية قدماً ويحافظ على 
امل��خ��زون امل��ائ��ي وي��ق��ل��ل م��ن ال��ه��در ، وات��ب��اع الأ�ساليب 
بال�سكل  واإدارت��ه��ا  الأم��ط��ار  مياه  ت�سريف  يف  احلديثة 
الذي يحقق قيم ال�ستدامة . واأ�سارت البلدية اأن دائرة 
اأنها  تفخر  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  والنقل  البلدية  ال�سوؤون 
و�سع  فاعاًل يف  وم�ساهماً  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  تزل  كانت ومل 
امل�ستدامة وخ�سو�سا  التنموية  ال�سرتاتيجيات  وتنفيذ 
ال�سيا�سات والتوجهات التي حتر�س  على �سعيد تفعيل 
 ، م��درو���س  ب�سكل  الطاقة  وم�سادر  امل��واد  ا�ستثمار  على 

ومن هذا املنطلق تت�سرف بلدية مدينة اأبوظبي برعاية 
موؤمتر اإدارة مياه الأمطار لهذا العام، و تعزيز ال�سراكة 
ب��ني ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي وامل���راك���ز ال��دول��ي��ة املعنية 
امل��وؤمت��ر فر�سًة  ه���ذا  وت���رى يف   ، امل��وؤمت��ر  ه���ذا  بتنظيم 
كبرة لإبراز اجلهود يف هذا املجال م�ستثمرين اخلربات 
روؤي��ة تتالءم  �ساأنها تقدمي  التي من  العاملية  والتجارب 

مع احتياجات التنمية امل�ستدامة ب�سكل منهجي. 
امللتقيات  م��ن  وغ��ره  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اإىل  البلدية  وتنظر 
املمار�سات  اأف�سل  الط��الع على  تتيح  اأنها من�سات  على 
مياه  اإدارة  جم��ال  يف  وال��ع��امل��ي  الإقليمي  امل�ستوى  على 
الأم��ط��ار ،وت��ع��م��ل حت��ت مظلة ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي لتعزيز 
اإىل حتقق  ال��ه��ادف��ة  امل�����س��اري��ع وال���ربام���ج  الجت���اه���ات 
من  وال�ستفادة  امل�ساريع  واإدارة  والتطوير،  ال�ستدامة 
والإداري���ة  الفنية  بالنواحي  اخلا�سة  التجارب  اأف�سل 
���س��ب��ك��ة ����س���رف م���ي���اه الأمطار  ف��ي��م��ا ي��خ�����س م�����س��اري��ع 
وال�ستفادة من التجارب البيئية املتعلقة مبياه الأمطار 
على م�ستوى العامل ، ولهذا فاإن البلدية تعول على هذا 
لإدارة  ناجعة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  يف  امل�ساركة  املوؤمتر 
مياه الأمطار واأ�ساليبها واأدواتها وت�سليط ال�سوء عليها 

لدفع عجلة التقدم والتطوير يف هذا امل�سمار. 
الدور  تاأكيد  اإىل  يهدف  امل��وؤمت��ر  اأن  البلدية  واأ���س��اف��ت 
مياه  اإدارة  جم��ال  يف  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية  ال��ري��ادي 

جمالت  يف  العاملية  اخل��ربات  من  وال�ستفادة  الأم��ط��ار 
بحرات جتميع مياه الأمطار واآب��ار احلقن واحلد من 
اخلزان  وتغذية  اجلوفية  املياه  من�سوب  ارتفاع  ظاهرة 
اأنظمة  وتطبيقات  املياه  نوعية  على  واحل��ف��اظ  اجل��ويف 
التحكم عن بعد يف عنا�سر �سبكات �سرف مياه الأمطار، 
اأف�سل  روؤي��ة م�سرتكة موحدة لرت�سيخ  اإىل  الو�سول  و 
املبدعة  والأفكار  التقنيات  اأف�سل  وا�ستثمار  املمار�سات، 
ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف ت��وف��ر اآل��ي��ة ت�����س��اع��د يف 
ا�ستثمار الروة املائية وخا�سة مياه الأمطار ويف نف�س 
واملقيمني  للمواطنني  ترفيهية  من�ساآت  توفر  الوقت 
ثقافة  وتوطيد  للمطورين،  ا�ستثمارية  فر�س  وتوفر 
احلفاظ على البيئة بال�سكل الذي يحقق وجهي املعادلة 
من حيث دفع عجلة التنمية قدماً من جهة، واحلفاظ 
على املخزون والروة املائية من الهدر وال�سياع، واتباع 

الأ�ساليب احلديثة يف ت�سريفها واإدارتها.
على ال�سعيد ذاته ت�سارك بلدية ابوظبي هذا العام باأوراق 
ت�ستعر�س  املواطنون  املهند�سون  من  ع��دد  يلقيها  عمل 
اآخر  و  امل�ستقبلية  الأمطار  مياه  �سرف  م�سروعات  اأهم 
م�����س��ت��ج��دات ت��وح��ي��د اأدل����ة ���س��رف م��ي��اه الأم���ط���ار على 
م�ستوى المارة ، واأحدث الربامج التي تتبعها البلدية 
ي�سارك  كما  الأمطار  مياه  �سبكات �سرف  �سيانة  لإدارة 
خرباء البلدية يف هذا املجال يف جل�سات النقا�س الفني 

وت�سليط  وال��دول��ي��ة  املحلية  بخرباتهم  امل��وؤمت��ر  لإث���راء 
الأمطار  مياه  �سرف  اإدارة  وخطة  ق�سايا  على  ال�سوء 
اليوم  اأبوظبي2030، حيث �سهد  روؤية  طبقاً لربنامج 
الأول ورقة عمل للبلدية حتت عنوان ) م�ساريع البنية 
التحتية يف جم��ال �سرف مياه الأم��ط��ار ، وورق��ة ثانية 
حتت عنوان ) النظام اخلا�س باإدارة الأ�سول وال�سيانة 
يف قطاع البنية التحتية �سيانتي ( ، وورقة ثالثة حتت 
ب�سبكة  اخل��ا���س��ة  الفنية  وامل��وا���س��ف��ات  الدل����ة   ( ع��ن��وان 
�سرف مياه الأمطار ، وورقة حول امل�ساريع التطويرية 

لبلدية مدينة ابوظبي والفر�س املتاحة.
 ، اأخ���رى  عمل  اأوراق  الأول  ال��ي��وم  جل�سات  �سهدت  كما 
وم��ن��ه��ا ورق���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان )ن��ظ��رة ع��ام��ة ع��ل��ى �سبكات 
ل�سبكات  الرئي�سة  اخلطة  وم�ساريع  ال�سحي  ال�سرف 
م��ي��اه الأم��ط��ار يف اب��وظ��ب��ي( ،وورق����ة عمل حت��ت عنوان 
مدينة  لبلدية  التطويرية  امل�ساريع  على  عامة  )نظرة 
�سركة  ا�ستعر�ست  ك��م��ا   ، امل��ت��اح��ة(  وال��ف��ر���س  اأب��وظ��ب��ي 
التطورات  اآخ���ر  ال�سحي  ال�����س��رف  خل��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
اخلطة  ح��ول  نقا�سية  حلقة  تبعتها   ،  2017 املقبلة 
لروؤية  وفقا  اأبوظبي  مدينة  يف  الأم��ط��ار  ملياه  الرئي�سة 
، وورق��ة حتت عنوان )احللول   2030 اأبوظبي  مدينة 
)ام  دور  عن  ورق��ة  ثم  الأم��ط��ار،  مياه  لإدارة  امل�ستدامة 
دبليو ات�س( يف م�سروع ت�سريف مياه الأمطار وال�سرف 
ا�ستخدامات  ح��ول  وورق��ة  اأبوظبي،  مدينة  يف  ال�سحي 
اأنابيب ات�س دي بي اإي املموجة املزدوجة اجلدار، وورقة 
املناظر  ت�سميم  امل�����س��ت��دام:  )ال�����س��رف  ب��ع��ن��وان  اأخ����رى 
الأمطار(،  ومياه  املعاجلة  املياه  ا�ستغالل  مع  الطبيعية 
بلدية  م�ساريع  على  عامة  نظرة  ع��ن��وان)  حت��ت  وورق���ة 
وال�سرف  الأم���ط���ار،  م��ي��اه  ب�سبكات  املتعلقة  اأب��وظ��ب��ي 
املياه  ا�ستغالل  مع  الطبيعية  املناظر  ت�سميم  امل�ستدام: 
املعاجلة ومياه الأمطار، واختتم اليوم الأول من املوؤمتر 
بروقة بعنوان )نظرة عامة على م�ساريع جمموعة دعم 

البنية التحتية املتعلقة ب�سبكات مياه الأمطار(.
اأبوظبي  الأم���ط���ار يف  اأن م��وؤمت��ر م��ي��اه  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
من  العديد  خ��الل  من  الثالثاء  غ��دا  جل�ساته  ي�ستاأنف 
الأمطار  مياه  اإدارة  اآفقا  ت�ست�سرف  التي  العمل  اأوراق 
بال�سكل الذي يحقق التنمية امل�ستدامة ، ويتتبع اأحدث 

الو�سائل املعمول بها يف هذا ال�ساأن .

اإدارة املهام تطلع على جمالت امللكية الفكرية ب�سرطة راأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة - الفجر

مدير  يعقوب  ب��ن  يو�سف  العقيد  ت��راأ���س 
اإدارة املهام اخلا�سة ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
اإدارة  اإىل  الزائر  املهام اخلا�سة  اإدارة  وفد 
اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة والت�������س���الت 
ب�����س��رط��ة راأ��������س اخل���ي���م���ة، ح���ي���ث ك�����ان يف 
الرحمن  عبد  حممد  امل��ق��دم  ا�ستقبالهم 
الأحمد مدير اإدارة اخلدمات الإلكرتونية 
والت�سالت ب�سرطة راأ�س اخليمة، وجميع 
مقارنة  لإج�����راء  وذل���ك  الإدارة،  ���س��ب��اط 
اأف�سل  الط��الع على  اإىل  معيارية تهدف 
امل��م��ار���س��ات امل��ط��ب��ق��ة يف جم���الت الإب����داع 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ب���اإدارة   والبتكار 

والت�سالت.
ح��ي��ث مت الط������الع ع��ل��ى ك���اف���ة جم���الت 
الإبداع والبتكار يف الإدارة، بالطالع على 
البتكار  وه��و  املوؤ�س�سي  الداء  م�سفوفة 
املنطقة يف  م�ستوى  على  نوعه  الأول من 
الوفد  ا�ستطلع  املوؤ�س�سي، كما  الأداء  اإدارة 
م�ستهدفات امللكية الفكرية التي و�سعتها 
والت�سالت  الإلكرتونية  اخلدمات  اإدارة 
اإجراء  عن  ف�ساًل  اخليمة،  راأ���س  ب�سرطة 
الأداء  متابعة  جم��ال  يف  معيارية  مقارنة 
املوؤ�س�سي من حيث حتليل الو�سع، وو�سع 
الت�سغيلية  واخلطط  واملبادرات  الأه��داف 
اآلية  لها مع موؤ�سراتها، ثم الطالع على 
املراجعة الإدارية للعمليات الإدارية لكافة 

اجلودة  اإج����راءات  م��ع  وربطها  امل�ستويات 
ومقايي�س الأداء .

يو�سف بن  العقيد  ق��دم  ال��زي��ارة،  يف ختام 
يعقوب والوفد املرافق له، ال�سكر والثناء 
وجميع  الأح�����م�����د،  حم���م���د  امل����ق����دم  اإىل 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  اإدارة  م��وظ��ف��ي 
والت�����س��الت، نظر م��ا وج���دوا م��ن متيز 
يف ال��ع��م��ل، و���س��ف��اف��ي��ة يف ط���رح الأف���ك���ار، 
وت��ق��دمي امل���ب���ادرات ك��م��ا ث��م��ن وف���د اإدارة 
امل����ه����ام اخل���ا����س���ة امل���ع���ل���وم���ات واخل������ربات 
والإح�����س��ائ��ي��ات ال��ت��ي اط��ل��ع��وا ع��ل��ي��ه��ا يف 
اإدارة اخلدمات الإلكرتونية والت�سالت، 
التوفيق وال�سداد  املزيد من  متمنني لهم 

يف خدمة الوطن.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما ب�ساأن مهام 
واخت�سا�سات وموارد موؤ�س�سة " القلب الكبري "

•• ال�شارقة -وام: 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
 " الكبر  " القلب  ب�ساأن موؤ�س�سة  ال�سارقة مر�سوما  الأعلى حاكم  املجل�س 

يف اإمارة ال�سارقة.
موؤ�س�سة  اإن�ساء  على   ����  2017 ل�سنة   20 رق��م   ���� الأم���ري  املر�سوم  ون�س 
خرية ت�سمى " موؤ�س�سة القلب الكبر " تكون حكومية غر ربحية و تتمتع 
القانونية  بالت�سرفات  للقيام  الالزمة  والأهلية  العتبارية  بال�سخ�سية 
التي تكفل حتقيق الأه��داف التي اأن�سئت من اأجلها على امل�ستويني املحلي 

والدويل فيما تتبع و تعمل حتت اإ�سراف املكتب التنفيذي.
 كما ن�س املر�سوم على ويكون مقر املوؤ�س�سة الرئي�س يف مدينة ال�سارقة و 
يجوز بقرار من الرئي�س اأن تن�ساأ لها فروع اأو مكاتب اأخرى يف باقي مدن 

ومناطق الإمارة اأو خارج الدولة.
اإىل حتقيق الإ�سهام يف العمل اخلري والإن�ساين ورفع  املوؤ�س�سة   وتهدف 
م�ستوى الوعي املجتمعي مبعاناة الأطفال الالجئني واملحتاجني وعائالتهم 
واملنا�سرة والتاأثر يف اآليات �سنع القرار لتعزيز حقوق الأطفال الالجئني 
واملحتاجني  الالجئني  الأط��ف��ال  حقوق  �سمان  و  وعائالتهم  واملحتاجني 

وعائالتهم وفقا للقوانني الدولية.
  ويكون للموؤ�س�سة �� يف �سبيل حتقيق اأهدافها �� ممار�سة الخت�سا�سات الآتية 
املماثلة  املوؤ�س�سات  مع  والدولية  الإقليمية  والتفاقيات  العقود  اإب���رام   ..
لالأطفال  الإن�سانية  وامل�ساعدات  الدعم  وتقدمي  املوؤ�س�سات  من  وغرها 
الدولة يف اخلارج  اإىل متثيل  اإ�سافة   .. والالجئني وعائالتهم  املحتاجني 
يف الجتماعات واملوؤمترات الدولية و تنظيم حمالت توعية وحمالت جمع 
التربعات بجانب املوؤمترات والندوات املحلية اأو العاملية واأية اخت�سا�سات 

اأخرى تتفق مع اأهداف املوؤ�س�سة ويوجه الرئي�س بتنفيذها.
ال�سيخة جواهر بنت حممد  املوؤ�س�سة �سمو  اأن تراأ�س    ون�س املر�سوم على 
مدير  اإدارت��ه��ا  يتوىل  و  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  القا�سمي 
و يتوىل  اأم��ام��ه  م�����س��وؤول  ي��ك��ون  و  الرئي�س  م��ن  ق���رار  بتعيينه  ع��ام ي�سدر 
ال�سالحيات الآتية .. و�سع ا�سرتاتيجيات وخطط لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة 
ورئا�سة  املوؤ�س�سة  ت�سدرها  التي  والتوجيهات  ال��ق��رارات  تنفيذ  ومتابعة 
اجلل�سات  حما�سر  واع��ت��م��اد  املوؤ�س�سة  تعقدها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات  واإدارة 
والقرارات والتو�سيات كافة التي ت�سدر عنها .. اإ�سافة اإىل الدعوة لنعقاد 
والتفاقيات  العقود  وتوقيع   .. للموؤ�س�سة  والطارئة  العادية  الجتماعات 
الندوات  يف  املوؤ�س�سة  ومتثيل  املوؤ�س�سة  تربمها  التي  والدولية  الإقليمية 
واملوؤمترات واللقاءات املحلية والإقليمية والدولية وو�سع املوازنات العامة 
ال�سنوية  التقارير  واإع���داد  لعتمادها  الرئي�س  على  وعر�سها  للموؤ�س�سة 
الالزمة عن اأعمال املوؤ�س�سة داخل الدولة وخارجها ورفعها اإىل الرئي�س .. 
بجانب تفوي�س بع�س اأو كل من �سالحياته لذوي الكفاءة من العاملني يف 

املوؤ�س�سة واأية مهام اأخرى متعلقة ب�سوؤون املوؤ�س�سة يكلف بها من الرئي�س.
  وتتكون املوارد املالية للموؤ�س�سة مما يلي .. الدعم احلكومي وريع ا�ستثمار 
اأو احلمالت اخلرية التي تتفق مع  اأو الهبات  اأموال املوؤ�س�سة والتربعات 
ن�ساط املوؤ�س�سة ويوافق عليها الرئي�س اإ�سافة اإىل اأية موارد اأخرى يقرها 
يختاره  اأي م�سرف  فتح ح�سابات م�سرفية يف  للموؤ�س�سة  و يحق  الرئي�س 
املوؤ�س�سة فيه وفقا لالأنظمة  اأم��وال  الدولة لو�سع  اأو خارج  الرئي�س داخل 

املرعية يف هذا املجال.
  ول يجوز ا�ستخدام املوارد املالية للموؤ�س�سة اإل يف الأغرا�س التي خ�س�ست 
لها بعد موافقة الرئي�س فيما تعفى املوؤ�س�سة من جميع ال�سرائب والر�سوم 
املحلية باأنواعها اأو اأ�سكالها كافة. و يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره 
يتعار�س  حكم  اأي  يلغى  و  يخ�سه  فيما  كل  تنفيذه  املعنية  اجلهات  وعلى 

واأحكامه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

را�سد النعيمي يطلع على اخلدمات الذكية 
لقطاع ال�سوؤون الهند�سية يف بلدية عجمان

•• عجمان-وام:

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  اطلع 
الهند�سية  اخل��دم��ات  مكاتب  يف  العمل  وجم��ري��ات  �سر  على  عجمان  يف 
التابعة لقطاع ال�سوؤون الهند�سية يف مركز �سعادة املتعاملني ومدى تطبيق 
القائمني على منافذ خدمة ال�سوؤون الهند�سية التحول الإلكرتوين الذكي 

يف اخلدمات اخلا�سة بالقطاع.
ح�سر اجلولة التفقدية .. �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام 
الدائرة والدكتور املهند�س حممد اأحمد بن عمر املهري املدير التنفيذي 

لقطاع ال�سوؤون الهند�سية وعدد من امل�سوؤولني يف الدائرة .
واأ�ساد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي بجهود امل�سوؤولني عن مركز �سعادة 
جميع  من  للمتعاملني  وخ��دم��ات  ت�سهيالت  من  يوفرونه  مبا  املتعاملني 
تعتمده  ال��ذي  ال�سعادة  موؤ�سر  تطبق  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . اجلن�سيات 
املتعاملني  اإ�سعاد  يف  واأهدافها  الوطنية  الحتادية  املنظومة  الدولة �سمن 
من املواطنني واملقيمني على حد �سواء باإجناز اخلدمات الذكية التي توفر 
معامالته  لإجن���از  الطويل  النتظار  بعدم  املتعامل  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
وم��ك��ات��ب خدمية خا�سة  ت��وف��ر منافذ  م��ن  ال��ه��دف  اأن  واأك���د  اخل��دم��ي��ة. 
املعامالت مبا يفوق  اإجن��از  الإج��راءات يف  الهند�سية هو تب�سيط  بال�سوؤون 

التوقعات ويحقق التوجيهات القيادية ب�سعادة املتعاملني.
الإلكرتوين  التحول  �سيا�سة  تطبيق  على  تعمل  الدائرة  اأن  النعيمي  وبني 
الذكي يف جميع خدماتها الإلكرتونية لت�سل للمتعامل اأينما كان ويف اأي 

وقت حتقيقا لروؤية حكومة عجمان 2021.
من جهته قدم املدير التنفيذي لقطاع ال�سوؤون الهند�سية يف الدائرة �سرحا 
بامل�سروع  العمل  م��راح��ل  وع��ن  امل��رك��ز  ي�سهده  ال��ذي  التطور  ع��ن  مف�سال 
لأهداف  وفقا  يعمل  اجلميع  اأن  مو�سحا   . الهند�سية  باملكاتب  اخل��ا���س 
اإدارة امل�سرعات احلكومية التي ت�سعى لإجناز املهام يف وقت ق�سر لإ�سعاد 

اجلمهور.
تقدمي  على  املا�سية  الفرتة  خالل  عملت  الب�سرية  الكوادر  اأن  اإىل  واأ�سار 
عامليا  املطبقة  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�سل 
املقدمة  اخل��دم��ات  ك��ل  يف  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  يف  ال��ب��ل��دي  بالعمل  واملخت�سة 

للجمهور يف عجمان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

بنو للنقليات
رخ�سة رقم:CN 1807602 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ال�سند�س الزراعية البيطرية وفروعها
رخ�سة رقم:CN 1115340 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نبع  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوادي للعقارات
رخ�سة رقم:CN 2019611 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة  
رخ�سة رقم:CN 1004799  بال�سم التجاري:العني 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  موتورز 

كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املذكورة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العا�سق 

CN 1019479-1:لاللعاب - فرع  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جمموعة باري�س العاملية ذ.م.م - فرع العني 2
رخ�سة رقم:CN 1128408 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
الرخ�سة   بخ�سو�س  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رخ�سة رقم:CN 1044095 بال�سم التجاري:ايفوتيكنك 
لل�سيارات الريا�سية بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�ست�ستكمل الجراءات املذكورة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�سيارات  وتنظيف  لتلميع  ال�س�����ادة/النوخذة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1917867  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جميله �سامل حممد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عارف علي حممد ابراهيم املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خلود يو�سف حممد اجلوهري احلمادي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 12*1 اىل 1*12

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/النوخذة لتلميع وتنظيف ال�سيارات ذ.م.م 

ALNOUKHADA FOR CLEAN & CAR POLISH LLC
اىل/النوخذة لتلميع وتنظيف ال�سيارات     

ALNOUKHADA FOR CLEAN & CAR POLISH
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1973637:ا�سكادنيا للربجميات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لتخلي�س  ال�س�����ادة/امان  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
املعامالت  رخ�سة رقم:CN 1316679 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سني خمتار حر�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم علي عبداهلل علي دمل رئي�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعـــالن
ل�سناعات  الفنية  المارات  ال�سادة/بونار  باأن:  ال�سناعة  تنمية  مكتب  يعلن 

الغزل مملوكة ملاتك�س دبي �س.ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
IN-1001715:رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:
الغزل مملوكة  ل�سناعات  الفنية  المارات  )بونار  التجاري من  ال�سم  تعديل 
ملاتك�س دبي �س.ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - اىل ماتك�س ل�سناعات 

الغزل مملوكة ملاتك�س دبي �س.ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
لت�سبح الرخ�سة بال�سم التجاري اجلديد:

ال�سخ�س  �سركة   - �س.ذ.م.م  دبي  ملاتك�س  مملوكة  الغزل  ل�سناعات  ماتك�س 
الواحد ذ.م.م.

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة مريل لين�س انرتنا�سيونال 
قد  الهولنديه(  النتيل  جزر  )اجلن�سية:  �سي.يف  كومباين  اند 
تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة دبي )العنوان:�س 
املاجد  موؤ�س�سة  ملك  مكتب   - ال�سياحي  املركز  ب  زايد  ال�سيخ 
رقم  واملقيدة حتت  - �س.ب:3911(  دبي  - �س.ب:3911  للعقارات 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )152(
القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م يف �ساأن ال�سركات التجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:3625 دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم مالغا

رخ�سة رقم:CN 2242910 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة ايلي �سمر اجلميل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ايلي �سمر اجلميل من مدير اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ايلي �سمر اجلميل من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سامل من�سور فرج �سامل الكثري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سامل من�سور فرج �سامل الكثري من 100% اىل %0
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة اللولو

  رخ�سة رقم:CN 1250863  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امون الطيب ها�سم %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هيا عبداهلل حممد عبد الغني %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي �سعيد �سامل الزعابي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سم�سه عبداهلل ابراهيم احلاج %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سواده �سيف مبارك بالقطري اخلييلي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/ح�سانة اللولو 

AL LULU NURSERY
اىل/ح�سانة فيكتوري ذ.م.م     

VICTORY NURSERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

المارات  )م��رك��ز  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 

بطلب  ت��ق��دم  ق��د  ذ.م.م(  وال�����س��الم��ة  ال��ف��ن��ي  للتطوير 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

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

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

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز ابوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
 Abu Dhabi - UAE               211598                 7 مطوع   )ex:Bo Omran(  
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بهذا تعلن هيئة ال�سحة باأن ال�سادة / مركز ا�سرت الطبي 

ذ م م  امل�سجلة بقيد رقم )MF 4181( قد تقدموا الينا 

بطلب : اإلغاء الرتخي�س اعتبارا من 2017/3/30

وبناء عليه �سوف يتم توقف التعامل مع �سركات التاأمني.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة 

وال  الإعالن  ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  ال�سحة خالل  هيئة 

فان الهيئة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

هيئة ال�شحة

هــيئـة الـ�سحـة
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اإعــــــــــالن
جنوم  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهر لعمال الطابوق 
رخ�سة رقم:CN 1907080 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هدى �سعيد �سالح %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سليمان را�سد �سليمان املربوعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دانة اخلر لتجارة 

الدواجن الطازجة ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 2143366 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل �سغر عبداهلل بخيت الكتبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سغر عبداهلل بخيت الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
وادي  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سويب  رخ�سة رقم:CN 1110262 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

خليفة مبارك مغر اخليلي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

خليفة مبارك مغر اخليلي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف موتا بارمبان علي كوتي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

ديونز للديكور
رخ�سة رقم:CN 1198671 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان اجلابر : منتدى الإعالم العربي ي�سكل حمطة بارزة يف قطاع الإعالم يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س جمل�س  الدكتور �سلطان بن  اكد معايل 
اإدارة املجل�س الوطني لالإعالم ان منتدى الإعالم العربي الذى انطلق 
ام�س يف دبي ي�سكل حمطة بارزة يف قطاع الإعالم يف املنطقة، فهو يقدم 
ووجهات  اخل���ربات  وت��ب��ادل  للحوار  وا�سعة  اآف��اق��اً  تفتح  تفاعلية  من�سة 
الإعالمي.  بالعمل  لالرتقاء  ال�سبل  اأف�سل  اإيجاد  يف  ي�سهم  مبا  النظر، 
وا�ساف معاليه فى ت�سريح له بهذه املنا�سبة "ل �سك باأن انعقاد املنتدى 
املت�سارعة  ال��ت��ط��ورات  اإ���س��اف��ي��ة يف ظ��ل  اأه��م��ي��ة  امل��رح��ل��ة يكت�سب  يف ه��ذه 
الرقمي  الإع��الم  الكبر لو�سائل  والتاأثر  الإع��الم  التي ي�سهدها قطاع 
اإعادة  ���س��رورة  القطاع  بهذا  املعنيني  على  فر�س  وال���ذي  والجتماعي، 

النظر يف الأ�س�س التي قامت عليها �سناعة الإعالم لعقود عدة".
وقال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر اإن هذا املنتدى يجمع نخبة 
من رموز وخرباء الإعالم العربي ويعك�س الهتمام الكبر والدعم الذي 
توليه القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات لقطاع الإعالم وجميع العاملني 
فيه، كما اأنه يوؤكد يف الوقت ذاته على الدور الريادي والفاعل لالإعالم 
يف تعزيز املكانة العاملية املتميزة لدولة الإم��ارات كمركز عاملي للتوا�سل 
يقدم  املنتدى  ان  معاليه  واو�سح  والتعاي�س.  للت�سامح  ومنارة  واحل��وار، 
هذا العام من خالل �سعار "احلوار احل�ساري" فر�سة لت�سليط ال�سوء 
على الدور الفاعل لالإعالم وامل�سوؤولية امللقاة على عاتق الإعالميني يف 
نقل الأخبار مب�سداقية وال�سعي لإقامة حوار ح�ساري ي�سهم يف تعزيز 
القيم الإيجابية وحتقيق التنمية والتطور للمجتمعات الإن�سانية معربا 

الرتقاء  ت�سهم يف  نقا�سات جادة ومفيدة  �سي�سهد  املنتدى  باأن  ثقته  عن 
على  القائمني  للزمالء  �سكره  ع��ن  اع���رب  كما  ال��ع��رب��ي.  الإع���الم  ب���دور 

تنظيم هذا املنتدى متمنيا النجاح والتوفيق جلل�ساته وفعالياته.
يذكران املجل�س الوطني لالإعالم هو هيئة احتادية م�ستقلة تاأ�س�س عام 
للنهو�س  وطنية  ا�سرتاتيجية  تطوير  يف  دوره  يتمثل  حيث   ،2006
�سورتها  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الإع����الم  بقطاع 
ي�سمن  مبا  ال�سعد  خمتلف  على  املتميزة  مكانتها  ومواكبة  الإيجابية، 
الع�سر،  ل���روح  م��واك��ب  م�ستنر  وط��ن��ي  اإع���الم  لتحقيق  الأدوار  تكامل 
وم�ستند اإىل ثوابت الدولة، وقادر على ن�سر ر�سالة الإمارات املبنية على 

قيم العتدال والو�سطية والت�سامح.
لعمل  ال��الزم��ة،  والأ�س�س  واملعاير  الأنظمة  ب��اإع��داد  املجل�س  يقوم  كما 

وت��رخ��ي�����س واع��ت��م��اد و���س��ائ��ل الإع����الم وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، وك��ذل��ك اإع���داد 
الإلكرتوين،  وال��ن�����س��ر  الإع�����الم  لتنظيم  ال���الزم���ة  وامل��ع��اي��ر  الأن��ظ��م��ة 
تنظيمي  اإط��ار  لو�سع  الإعالمية  احل��رة  املناطق  �سلطات  مع  والتن�سيق 
للعالقة بينها وبني املجل�س، واقرتاح م�ساريع القوانني واإعداد الأنظمة 
الالزمة لتنظيم ممار�سة الأن�سطة الإعالمية، هذا بالإ�سافة اإىل متابعة 

املحتوى الإعالمي مبختلف اأ�سكاله التقليدية والرقمية.
كافة  تغطية  وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  خ��الل  م��ن  املجل�س  يتوىل  كما 
والريا�سية  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  والأح����داث  الفعاليات 
املحلية واخلارجية ومتابعتها، وتوفر التغطية الإخبارية وتوزيعها على 
خمتلف و�سائل الإعالم املحلية وامل�سرتكني من خارج الدولة، وبث اأخبار 

الدولة باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية.

معر�ض اأبوظبي للكتاب يعيد احلياة للقراءة

العزوف عن الكتاب ل يطفئ مرجعيته الثقافية يف ع�سر املعلوماتية
•• حتقيق: رم�شان عطا 

هذا  يف  يحت�سر  ال��ك��ت��اب  اأ���س��ب��ح 
الزمان لعزوف الكبار عن قراءتة 
لأ�سباب عديدة من اأهمها التطور 
واكت�ساح  امل���ذه���ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
اإرجاء  العنكبوتيه جلميع  ال�سبكة 
التي  امل���ع���ار����س  امل���ع���م���ورة ول���ك���ن 
وياأتي  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  يف  ت��ق��ام 
ابوظبي  م��ع��ر���س  ����س���دارت���ه���ا  يف 
احلياة من  يعيد  الكتاب،  ال��دويل 
افتقدها  ال���ت���ي  ل���ل���ق���راءة  ج���دي���د 
الكثر منا لالعتماد على الكتاب 
اللكرتوين الذي اقتحم الأ�سواق 
عري�س  قطاع  لي�سغل   ، والبيوت 
وقامت  العمرية  الفئات  ملختلف 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  ب��زي��ارة  ال��ف��ج��ر 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب وال���ت���ع���رف على 
اأراء النا�سرين والزوار يف املعر�س 
هذا العام واهم الق�سايا التي تهم 

النا�سر والقارئ.
قا�سم  م�����ع  ك����ان����ت  وال�����ب�����داي�����ة   
ع��ب��داهلل م��ن �سركة ال���وراق���ون يف 
: معر�س  ق����ال  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري��ن 
ال������دويل حم��ف��ل عاملي  اب���وظ���ب���ي 
العربية  ال��دول  العديد من  ي�سم 
ب��اإق��ب��ال كبر  والأورب��ي��ة ويحظي 
لأهميته  ال��ع��رب،  النا�سرين  م��ن 
،ومن  العربي  الوطن  يف  الكبرة 
اأهم اأهداف املعر�س التي يحققها 
ك�����ل ع������ام ه�����ي ت�����ب�����ادل اخل������ربات 
ت���ات���ى باخلر  وال���ت���ى  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ك��ب��ر ع��ل��ى ام������ارة اب���وظ���ب���ي ملا 
وعلمي  ثقايف  ح��راك  م��ن  ت�سهدة 
وال�سعراء  الكتاب  اهم  وا�ست�سافة 
املعر�س  هذا  يف  ،ولحظت  العرب 
اأن اجلمهور الإماراتي مهتم جدا 
فهي  ب���الأدي���ان  املخت�سة  بالكتب 
،واأي�سا  عليها  لالإطالع  جتذبهم 
الإماراتي ذواق وبارع يف اقتناء ما 
هو مفيد و�سيق لالإطالع واملعرفة 
والتي  ال���ك���ت���اب  ب��اأه��م��ي��ة  ال���ت���ام���ة 
اأوطاننا العربية  نفتقدها الآن يف 
غر  دورة  ا�سبح  الآن  فالكتاب   ،
تعاين  الن�سر  ودور  املعامل  وا�سح 

من قله الهتمام بالكتاب الآن.
واأك����د  حممد اجل��اب��ري مهند�س 
للطاقة  دول��ف��ني  ب�سركة  عمليات 
اأهمية املعر�س  ال��زوار على  واح��د 
جلميع �سرائح املجتمع الماراتى 
، وهذا العام يتميز املعر�س باإبراز 
الرتاث الماراتي والذي ا�ستقطب 
على  للتعرف  ال�سباب  من  الكثر 
تراث الإمارات وتاريخها الكبر، 

وجند  الدينية  بالكتب  اهتم  وان��ا 
�سالتنا يف معر�س ابوظبي للكتاب 
املوؤلفات  م��ن  ال��ع��دي��د  ن��ري  حيث 
،ولكن  والنادرة  اجلديدة  الدينية 
ما ينق�س املعر�س هو وجود ور�س 

الو�سل بني الدول وبع�سها ، واإذا 
ك��ان الإق��ب��ال على الكتاب مل يعد 
كثرة  اأ�سباب  له  فهو  الأول  مثل 
وما  احلديثة  التكنولوجيا  اأهمها 

اأدت اإليه من نتائج.
م�سوؤولة  خ���ورى  مي�سيل  وق��ال��ت 
املعر�س  اأن هذا  اأجد   : م�سرتيات 
يظهر  وه��ذا  كبر  بتناف�س  حظى 
يف جماليه املعر�س التي مل جندها 
، واأي�سا نري  يف الع��وام ال�سابقة 
املعر�س  يف  م�ساركة  جهة  ك��ل  اأن 
حت������اول ج����اه����ده لإب��������راز ك����ل ما 
ت�سجع  لكي  اإمكانيات  م��ن  لديها 
،ون��ح��ن من  للمطالعة  ال��زائ��ري��ن 
من  ن��ح��اول  ال���ذي  الن�سيج  نف�س 
والنجاح،ونحن  ال��ت��ف��وق  خ��الل��ه 
ابوظبي  مل��ع��ر���س  ن�سع  اأ�سبحنا 

للكتاب اهتمام اكرب.
اح���م���د ح�سن  ال���دك���ت���ور  واع���ت���رب 
مدير دار ال�سياء للن�سر والتوزيع 

يف ابوظبي 
ع��ام و�سام على  املعر�س كل  جن��اح 
خم�سة  منذ  اأ�سارك  واأن��ا  �سدورنا 
اأع����وام واج���د ت��ط��ور م��ل��ح��وظ كل 
نق�س  هناك  العام  ولكن هذا  عام 
الإقبال  نق�س  ب�سبب  الق��ب��ال  يف 
للمعر�س  اجليدة  الدعاية  لعدم 
،ومعر�س  بالكتاب  الهتمام  وقلة 
وا�سل  للكتاب  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
غ���ر م�سبوق  ن��ح��و  ع��ل��ى  ت���األ���ق���ه 
لي�سبح املعر�س الأهم يف منطقة 
�سّنفه  وق����د  الأو������س�����ط،  ال�������س���رق 
كاأحد  للنا�سرين  ال��دويل  الحت��اد 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل����ع����ار�����س  اأه�������م 

العامل.
ق�سم  رئي�س  املانع  في�سل  واأو�سح 
يف وزارة الإعالم بالكويت على اأن

م��ع��ر���س اب���و ظ��ب��ي ل��ل��ك��ت��اب ظهر 
ه���ذا ال��ع��ام يف ح��ل��ه ج��دي��دة ،مما 
هي  اأ�سبحت  اأب��وظ��ب��ي  ب��ان  يثبت 
وهذا   ، للكتاب  الإقليمية  امل��ن��ارة 
بالدليل فجميع النا�سرين العرب 
والأجانب اأي�سا اظهروا انطباعات 
قوية باأن هذا املعر�س تفوق على 
معار�سهم يف جميع الدول العربية 
والأجنبية ،ولي�س هذا ياأتي �سدى 
والتنظيم  وال��دراي��ة  الفهم  ولكن 
التنظيمية  ل���ل���ق���ي���ادات  ال����واع����ي 
هذا  لإظهار  كبر  اهتمام  اأعطت 
تبهر  �����س����ورة  ب���اأج���م���ل  امل���ع���ر����س 

العامل باأ�سرة 
ال�سابق  يف  ،الكتاب  املانع  وي�سيف 
الأ�سلحة  اأه�������م  اح������د  م����ن  ك������ان 
والآن  ال��ع��رب��ي  عاملنا  يف  الفكرية 
ا�سعر اأن هذا الدور اأ�سبح ي�سعف 
وي��ط��م�����س وه�����ذا م���ا اخ�����س��ى منه 
التكنولوجي  فعلوم  الكتاب  على 
امل�سيطرة  اأ�سبحت  ه��ي  الفكرية 

على العامل باأثره.

واملوؤلف  ال��ك��ات��ب  يح�سرها  عمل 
ل��ك��ي ن�����س��ت��ف��ي��د م���ن خ��ربات��ه��م يف 

جمال الكتابة .
ق����ال حممد  ال�����س��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
�سركة  يف  ميداين  مهند�س  باكلة 
املعر�س  ال��ب��رتول��ي��ة  الإن�������س���اءات 
ف��ر���س��ة ل��الل��ت��ق��اء ب��ال��ع��دي��د من 
امل�سهورة  ال��ن�����س��ر  ودور  امل��ب��دع��ني 
يف ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة والأورب���ي���ة 
للتعرف على اأخر ما تو�سلت اإليه 
احلركة الثقافية يف هذه البلدان،

والهتمام بالكتاب نعلم متاما انه 
ق��ل ب��درج��ة ك��ب��رة  وه���ذا ب�سبب 
�سبكة النرتنت التي �سملت جميع 
ما يخطر على بال الإن�سان ،ولكن 
ي��ظ��ل ال��ك��ت��اب امل��ط��ب��وع ل��ه رونقه 
اخلا�س به وله املرجعية الثقافية 
مهما تو�سل العلم اإىل اخرتاعات 

تكنولوجية .
وحت��دث عن راي��ة ع��ادل املزروعي 

مهند�س يف دائرة النقل قائال:
م��ع��ر���س اب���وظ���ب���ي ل��ل��ك��ت��اب وفر 
اإ�سدارات  عن  البحث  عناء  علينا 
الكتب التي ل جندها يف الأ�سواق 
متجر  ع��ن  ع��ب��ارة  فهو  اخلارجية 
ب��ال��ث��ق��اف��ة، وهناك  ل��ل��ت��زود  ع��امل��ي 
اإق���ب���ال م��ل��ح��وظ ه���ذا ال���ع���ام واأن���ا 
�سعيد اأن ن�سبة كبرة من ال�سباب 
بالتواجد  اه���ت���م���ت  الم������ارات������ى 
الكتب  م�����ن  ال����ك����ث����ر  واق�����ت�����ن�����اء 
يخدم  وه��ذا  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
الثقافة  لن�سر  الماراتى  املجتمع 
ال�سباب عن  نطاق كبر من  عند 

طريق الكتاب .
التلم�ساين  منى  ال�سيدة  واأ���س��ارت 
الثقافة  اإدارة  يف  ف��ن��ي��ة  حم����ررة 

ولحظت  امل��ع��ر���س  يف  يل  الثانية 
ابوظبي  مل���ع���ر����س  ك���ب���ر  ت����ط����ور 

)فرانكفورت( يف التنظيم والرقي 
والإت���ق���ان وع��ر���س��ه لأه����م الكتب 

التاأليف والرتجمة  العلمية ق�سم 
امل�ساركة  ه�����ذه  ت��ع��ت��رب  وال���ن�������س���ر 

اعتربه  ال�����ذي  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل 
معر�س  م�����ن  م�������س���غ���رة  ������س�����ورة 

التخ�س�سات  ج��م��ي��ع  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الكتاب  ع���ن  ال��ب��ع��د  ق�����س��ي��ة  اأم����ا   ،
�سيف  ����س���ح���اب���ة  ف���ه���ي  امل����ط����ب����وع 
الكتاب  ���س��ري��ع��ا لن  و���س��وف مت��ر 
او  م��وؤ���س�����س��ة  اأي  يف  ع��ن��ه  لغ���ن���ي 
منزل فهو املرجع الهام يف حياتنا 
الكتاب اقوي  ،واأتوقع �سوف يعود 

من املا�سي بكثر .
 واأعرب عبداهلل حمد  مدير مكتب 
املطبوعات  ل�سئون  ال���وزارة  وكيل 
عن  ال�����س��ع��ودي��ة  العلمي  وال��ب��ح��ث 
���س��ع��ادت��ه ال��غ��ام��رة ل��ت��واج��ده بني 
اأهلة يف الإمارات ،ويعترب املعر�س 
يف  مكانته  ل��ه  كبر  ثقايف  ملتقي 
ملا  اج���م���ع  وال���ع���امل  اخل��ل��ي��ج  دول 
ي�����س��ه��ده م��ن زح����ام واإق���ب���ال كبر 
ع��ل��ى اأج��ن��ح��ت��ه ال��ت��ي مت��ث��ل حلقة 

قا�شم عبداهلل: الكتاب اأ�شبح دوره غري وا�شح املعامل ودور الن�شر تعاين من قلة املبيعات
منى التلم�شاين: معر�ض اأبوظبي للكتاب اعتربه �شورة م�شغرة من معر�ض فرانكفورت

في�شل املانع: الكتاب يف ال�شابق كان من اأهم الأ�شلحة الفكرية يف عاملنا العربي
حممد اجلابري: هذا العام يتميز املعر�ض باإبراز الرتاث الإماراتي

حممد باكلة: يظل الكتاب املطبوع املرجعية الثقافية مهما تو�شل العلم لخرتاعات تكنولوجية
مي�شيل خورى:امل�شاركون باملعر�ض �شعوا لإبراز اإمكاناتهم لي�شجعوا الزائرين للمطالعة

اأحمد ح�شن: نق�ض الإقبال لعدم الدعاية اجليدة للمعر�ض وقلة الهتمام بالكتاب

حممد املر: دعم القيادة للقراءة عزز 
م�سرية الثقافة املتنامية

مواطنة حت�سل على جائزة الريادة 
يف جمال التاآكل وحماية املواد

•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����د م���ع���ايل حم��م��د اأح���م���د املر 
مكتبة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
اآل م��ك��ت��وم اأن  حم��م��د ب��ن را���س��د 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
ي���ع���د م���ه���رج���ان���ا ث���ق���اف���ي���ا اأدب���ي���ا 
ودائما  ع��ام  ك��ل  يتجدد  ح�ساريا 
الثقافية  امل��واد  باأحدث  ما ميدنا 
يقدم  اأن����ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ت��ف��ردة 
ب���رن���ام���ج ث���ق���ايف م��ت��ك��ام��ل يري 
�سرائح  ملختلف  الثقافية  احلياة 
املعامل  م��ن  اأ�سبح  حتي  املجتمع 
الرئي�سية على الأجندة الثقافية 

يف الإمارات.
وكالة  م��ع  لقاء  يف  معاليه  وق��ال 
ان   " وام   " الإم������������ارات  اأن�����ب�����اء 
الالحمدود  وال���دع���م  اله��ت��م��ام 

بالت�سجيع  الر�سيدة  القيادة  من 
الثقايف  ال��ع��ط��اء  ال���ق���راءة و  ع��ل��ى 
والعلمي  احل�����س��اري  والن��ف��ت��اح 
ال�سمو  ���س��اح��ب  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
و�ساحب  اهلل  رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
املتنامية  الثقافة  م�سرة  ي��ع��زز 
يف الإمارات اإ�سافة اإىل جهودهم 
بالثقافة  ل��الح��ت��ف��اء  ال���داع���م���ة 
وال����ف����ك����ر ال����ع����رب����ي والإن���������س����اين 
القراءة  ع��ل��ى  الطلبة  وت�سجيع 

العلوم  من  ي�ستجد  مبا  وال��ت��زود 
واملعارف .

ت�سجيع  اأه����م����ي����ة  اإىل  واأ�������س������ار 
للطلبة  ال���رتب���وي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
والطالبات على زيارة هذا املحفل 
باملعرفة  ليتزودوا  الري  الثقايف 

والعلم.
يقبل  عندما  دائ��م��ا  ن�سعد  وق���ال 
اقتناء  و  ق������راءة  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب 
توجه  ع���ن���دم���ا  واأي�������س���ا  ال���ك���ت���ب 
الكتاب  ملعار�س  طلبتها  امل��دار���س 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  حت��ر���س  حيث 
جمانا  الكتب  األف  ت��وزي��ع  على 
واملوؤ�س�سات  امل��دار���س  طلبة  على 
ثقافة  لغر�س  بالدولة  الثقافية 
ونفو�س  وج��������دان  يف  ال������ق������راءة 
بالعلم  ل��ت�����س��ل��ي��ح��ه��م  ال����ط����الب 

واملعرفة.

•• اأبوظبي -وام:

ح�سلت املهند�سة فاطمة املزروعي كبر مهند�سي التاآكل 
منظمة  ورئي�سة  "اأدكو"  يف  وامل�ساريع  الهند�سة  بق�سم 
جائزة  على  الإم����ارات  يف  العاملية  ال��ت��اآك��ل  م��ن  احلماية 
الريادة يف جمال التاآكل وحماية املواد على م�ستوي اأ�سيا 
واإفريقيا خالل موؤمتر التاآكل العاملي 2017 يف اأمريكا 
. و�ساركت املزروعي يف موؤمتر التاأكل العاملي بالوليات 
متحدث  لويزيانا  اورليانز-  نيو  يف  الأمريكية  املتحدة 
رئي�سي عن الق�سايا املتعلقة بالتاآكل يف ال�سرق الأو�سط 
واأي�سا ممثل لدولة الإمارات يف منتدى جتربة ال�سرق 
الأو�سط وخمرجات معركتنا �سد التاآكل يف ال�سحراء .

10 �سنوات من اخل��ربة ولها خربة  امل��زروع��ي  ومتتلك 
التاآكل  وال������دويل يف جم����ال  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
مت  حيث  والطالء  الكاثودية  واحلماية  امل��واد  وهند�سة 
الن�ساء  اأق���وى  ك��اأح��د   2015 ال��ع��ام  يف  اأي�سا  تكرميها 
امل��واد على م�ستوي  التاآكل وحماية  امل��وؤث��رات يف جم��ال 

العامل من الوليات املتحدة الأمريكية .

�سفري الدولة لدي ال�سودان ي�سارك يف اجتماع 
اجلمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

•• اخلرطوم-وام: 

جمهورية  لدى  الدولة  �سفر  اجلنيبي  حميد  حممد  حمد  �سعادة  �سارك 
املناخي والبيئة بالدولة يف يجتماع الدورة  ال�سودان ممثاًل لوزارة التغر 
التي  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العامة  للجمعية  العادية  غر 

عقدت يف اخلرطوم ام�س الأول.
الدكتور  ال�����س��ودان معاىل  انتخاب مر�سح  ال���دورة  ه��ذه  اع��م��ال  ومت خ��الل 
بالإجماع  ال�سوداين  والغابات  الزراعة  وزير  الدخري  احمد  ادم  ابراهيم 
خلفاً  ���س��ن��وات   4 مل��دة  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  العربية  للمنظمة  ع��ام��اً  م��دي��راً 
للدكتور طارق مو�سي الزدجاىل املدير العام ال�سابق للمنظمة الذى انتهت 

فرتة اإدارته والتي ا�ستغرقت دورتني متتاليتني .
العربية  املنظمات  اح��دي  هي  الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  اأن  يذكر 

املتخ�س�سة يف القطاع الزراعي، وتتخذ من اخلرطوم مقراً لها.
وكان �سعادة ال�سفر اجلنيبي قد �سارك اأم�س يف تد�سني الربنامج العربي 
امل�ساريع  احد  وهو  اخلرطوم،  بولية  العذبة  املياه  يف  ال�سمكي  لال�ستزراع 

العربية الواعدة يف جمال الأمن الغذائي العربي. 
العام  الم��ني  كمال ح�سن على  الدكتور  �سعادة  ال��دورة  ه��ذه  اأعمال  ح�سر 
ال�سوؤون القت�سادية للجامعة العربية وعدد  امل�ساعد وامل�سرف على قطاع 
الأع�����س��اء يف  العربية  ال���دول  وف��ود  روؤ���س��اء  وال�سعادة  امل��ع��ايل  ا�سحاب  م��ن 

املنظمة.
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ودوليا عربيا  الثقايف  الأمن  ملفهوم  رائدا  منوذجا  قدمت  الإمارات   : " " املباركة 
•• اأبوظبي-وام:

هام�س  ع��ل��ى  الثقافية  ال���ن���دوات  م��ن  ع����دداً  امل��ب��ارك��ة  موؤ�س�سة  نظمت 
اأ�سا�س  الأم��ن   " بعنوان  ن��دوة  و�سملت  الكتاب،  معر�س  يف  م�ساركتها 
زايد،  رئي�س جامعة  امل�ست�سار مبكتب  ع��ارف  ن�سر  " للدكتور  التنمية 
وندوة " ملحات من �سرة مبارك بن حممد اآل نهيان" للدكتورين فالح 
�سالح  للم�ست�سار  حما�سرة  اإىل  بالإ�سافة  القد�سي،  وحممد  حنظل 
�سامل احلليان عن اأهمية الثقافة املالية ال�سخ�سية ، وور�سة عمل كيف 

تكون قائداً اإيجابياً للدكتور حممد العلي .
وقد �سهد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة، عدداً من هذه الفعاليات بح�سور عدد من ال�سيوخ واملثقفني 

ورواد املعر�س .

واأكدت ال�سيخة موزة بنت مبارك اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
املباركة على اعتزاز املوؤ�س�سة بامل�ساركة لأول مرة يف هذا املعر�س الذي 
واملفكرين  الأدب���اء  جتمع  وجمتمعية  وفكرية  ثقافية  تظاهرة  ميثل 
واجلمهور على اختالف فئاتهم العمرية والثقافية حول مائدة الإبداع 

والبتكار والقيم التي ي�ستهدف املعر�س تكري�سها لدى رواده.
وق��دم ال��دك��ت��ور ن�سر ع��ارف خ��الل املحا�سرة ع���دداً م��ن امل��ب��ادئ التي 
ومن  التنموية،  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  منها جتربة  انطلقت 
بالتنمية على  وارتباطه  الأم��ن  تر�سيخ مفهوم قيمة  املبادئ  اأهم هذه 
اأ�سا�س اأن الأمن هو جوهر و�سر التنمية وبدونه لن تتحقق اأي تنمية 
مهما توفرت املوارد، واأكد على اأن متيز جتربة الإمارات يف هذا ال�سدد 
حكيمة  لقيادة  خمل�سة  جهود  نتيجة  جاء  واإمن��ا  ال�سدفة  وليد  لي�س 
هو  الكرامة  ه��ذه  و�سون  اح��رتام  واأن  وكرامته  الإن�سان  بقيمة  اأمنت 

واأن  الأمنية،  املنظومة  فعالية  من  تعزز  التي  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد 
الأمن قيمة ثقافية تر�سخ يف النفو�س فتلتزم بها وحتافظ عليها ولي�س 
ال�سدد  ه��ذا  يف  الإم���ارات  وقدمت  والقهر،  بالقوة  مفرو�سة  �سلطات 

منوذجاً فريداً ملنظومة الأمن اإقليميا وعربياً ودولياً .
ال�سيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  اأن �سرة  اإىل  الدكتور ع��ارف  واأ�سار 
مبارك بن حممد اآل نهيان يف هذا ال�سدد تقدم منوذجاً لقيادة اأمنية 
الإن�سان وتعزيز  يقوم على احرتام  اأمنياً  توؤ�س�س نظاماً  اأن  ا�ستطاعت 
كرامته واإقناعه باأن الأمن ي�ستهدف حتقيق م�سلحته، ولذلك جنحت 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف اإن�ساء نظام اأمني يندر اأن يوجد مثله 
يف العامل يحقق الأمن الإن�ساين وال�ستقرار والطماأنينة دون ال�ستناد 

على مظاهر الأمن التي ت�سعر الإن�سان باخلوف والإكراه .
ويف ندوة " ملحات من �سرة مبارك بن حممد " اأكد كل من الدكتور 

فالح حنظل والدكتور حممد القد�سي على اأن �سرة مبارك بن حممد، 
هي جزء اأ�سيل من �سرة وطن، اآمن القائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ 
وه��ذا ما جعل من  ركيزته،  الإن�سان  يكون  ب��اأن  ث��راه،  اهلل  زاي��د طيب 
والأم���ن يف  ال�سرطة  تاأ�سي�س جهاز  " يف  ب��ن حممد  " م��ب��ارك  جتربة 
اإمارة اأبوظبي يف �ستينيات القرن املا�سي، واحدة من التجارب الوطنية 
بني  املتبادلة  الثقة  تر�سيخ  على  الأم��ن  منظومة  بنيت  فقد  ال��رائ��دة، 
هذا اجلهاز الأمني واملواطن واملقيم على اأر�س دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وظل مبارك بن حممد طوال م�سرته كوزير للداخلية يرعى 
بني  مرنة  العالقة  جعل  مما  الإن�ساين  دوره  من  ويعزز  املفهوم  ه��ذا 
جهاز ال�سرطة والأمن يف الدولة واملواطن واملقيم على اأر�سها، عالقة 
ال��ذي يعترب مظلة  بالقانون  والل��ت��زام  املتبادل  الح��رتام  مبنية على 

فوق اجلميع.

حمدان بن حممد يتفقد املم�سى العالمي يف منتدى العالم العربي
•• دبي-وام:

ت��ف��ق��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
اأحد  الع��الم��ي  املم�سى  دب��ي  عهد 
العربي  الع���الم  منتدى  فعاليات 
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة التي  يف دورت�����ه 
ام�����س يف مدينة  ���س��ب��اح  ان��ط��ل��ق��ت 

جمرا يف دبي.
واط���ل���ع ���س��م��وه خ����الل ج��ول��ت��ه يف 
يرافقه  امل��م�����س��ى  ورده������ات  اروق�����ة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم  ب��ن را���س��د 
دب�����ي و����س���م���و ال�������س���ي���خ اأح����م����د بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
للمعرفة و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم .. على 

حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم على 
الذي  املم�سى  يف  الع��الم��ي  املركز 
الت�سال  و���س��ائ��ل  ب���اأح���دث  يغطي 
والعالم فعاليات ووقائع املنتدى.. 
اأجهزة  اأح���دث  على  �سموه  واط��ل��ع 
بال�سحافة  اخل���ا����س���ة  الر������س�����ال 
املطبوعة والعالم املرئي ومواقع 
توفر  ومت  الجتماعي  التوا�سل 
اللوج�ستية  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ج��م��ي��ع 
للمركز من قبل اللجنة التنظيمية 
���س��ع��ادة منى  ت��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  العليا 
غامن املري. ويف ختام جولة �سموه 
اأ���س��اد ب��اجل��ه��ود ال��وا���س��ح��ة للجنة 
التنظيمية ملنتدى العالم العربي 
نادي دبي لل�سحافة  الذي ينظمه 
املوؤ�س�سات  من  ع��دد  ورعاية  بدعم 
يف  ت�سهم  التي  الوطنية  واجل��ه��ات 
العاملي  العربي  اإجناح هذا احلدث 

حممد الكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون 
املجل�س الوطني الحتادي و�سعادة 
���س��ل��ط��ان اأح���م���د ب���ن ���س��ل��ي��م رئي�س 
م��وؤ���س�����س��ة امل����وان����ئ واجل����م����ارك يف 
الطاير  �سعيد حممد  دبي و�سعادة 
الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
اإىل   .. دبي  ومياه  كهرباء  ملوؤ�س�سة 
�سرح تف�سيلي حول تطور فعاليات 
�����س����ع����ادة منى  ق����دم����ت����ه  امل���م�������س���ى 
غ��امن امل���ري امل��دي��ر ال��ع��ام للمكتب 
رئي�سة  دب���ي  الع���الم���ي حل��ك��وم��ة 
التي  ال���ع���رب���ي  الع�������الم  م���ن���ت���دى 
اأ�سارت اىل اأن املم�سى يف هذا العام 
يقدم اأ�سياء جديدة غر التقليدية 
مثل ج��ن��اح ���س��اروق احل��دي��د الذي 
تاريخية  ومقتنيات  اآث���ارا  يعر�س 
ملنطقة دبي وهناك اي�سا يف املم�سى 
الذي  لل�سحافة  دب��ي  ل��ن��ادي  رك��ن 

اأبرز ما يقدمه املم�سى لزواره من 
مقدمتها  يف  امل��ت��ع��ددة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ع�����س��ري��ن دق��ي��ق��ة التي  ج��ل�����س��ات 
العالميني  من  نخبة  ت�ست�سيف 
للنقا�س واحل��وار يف موا�سيع على 
�سلة بالإعالم ودوره وتوا�سله مع 
اجلمهور وغرها من المور التي 
املحلية  العالمية  ال�ساحة  تري 
ومنطلقات  ب����اأف����ك����ار  وال���ع���رب���ي���ة 
جديدة ومبتكرة ت�ساهم يف تر�سيخ 
دور العالم والعالميني يف �سنع 

القرار الوطني.
دب����ي  ع����ه����د  ����س���م���و ويل  وا�����س����م����ع 
وم�����راف�����ق�����وه م����ع����ايل حم���م���د بن 
�سوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل 
اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
وزي������ر دول������ة وم����ع����ايل ن������ورة بنت 

الكتاب  م��ن  جمموعة  ي�ست�سيف 
للمبادرات  واإع��الن��ا  وال�سحافيني 
وال�سحافية  العالمية  والربامج 
بالتعاون  ال��ن��ادي  �سيطلقها  ال��ت��ي 
م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات املحلية ذات 

العالقة.
الركن  واحل�����س��ور  �سموه  و���س��اه��د 
امل�ستحدث يف املم�سى ركن جل�سات 
الع�سرين دقيقة حيث اأ�سارت املري 
اىل اأن اللجنة التنظيمية للمنتدى 
اأرتاأت ا�ست�سافة م�سرحيني يف هذا 
والثاين  بابل  م�سرح  الول  الركن 
م�������س���رح ت����دم����ر وذل��������ك لع���ط���اء 
حول  للنقا�س  فر�سة  امل�سرحيني 
ق�سايا امل�سرح وتاأثره واأهميته يف 
اإثراء امل�سهد الثقايف كونه القرب 

اإىل اجلمهور.
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ع��رج  كما 

حتت  يلتقون  العرب  لالإعالميني 
ويتناق�سون  ي���ت�������س���اورون  ���س��ق��ف��ه 
التي  والآراء  الف��ك��ار  وي��ت��ب��ادل��ون 
العالمي  التطور  م�سرة  تخدم 
تقنياته  يف  ي���واك���ب  ك���ي  ال���ع���رب���ي 

ك��م��ا و���س��ف��ه ���س��م��و ويل ع��ه��د دبي 
والباحثني  ب��الإع��الم��ي��ني  مرحبا 
العربي  الع��الم  وخ��رباء  والكتاب 

واملتحدثني ال�سيوف.
بيتا  امل����ن����ت����دى  ����س���م���وه  واع�����ت�����رب 

واإب��داع��ات اأه��ل��ه اخل��الق��ة العالم 
يف  كبر  ���س��اأن  ذا  وي�سبح  ال��ع��رب��ي 
وذا  ال��دول��ي��ة  الع��الم��ي��ة  ال�ساحة 
الحداث  يف  واإيجابي  فاعل  تاأثر 

املحلية والقليمية والدولية.

حمدان بن حممد يطلق �سفحته على موقع لينكد اإن 
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
على  ل�سموه  �سحفة  اأول  ام�����س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
تزامنا  وذلك  العنكبوتية  ال�سبكة  على  اإن  لينكد  موقع 
مع انطالق اجلل�سات الوىل ملنتدى العالم العربي يف 

ن�سخته ال�ساد�سة ع�سرة.

على  امل���واق���ع  ب��ني  م��ن  اإن  لينكد  امل��وق��ع  اأن  وم���ع���روف 
ال�سبكات الجتماعية الذي ي�سنف اأكر تاأثرا يف قطاع 
العمال عامليا وكان قد تاأ�س�س يف دي�سمرب العام 2002 
2003 وو�سل  الفعلي للموقع يف مايو  الت�سغيل  وبداأ 
عدد امل�سجلني يف املوقع الذي ي�ستخدم ك�سبكة توا�سل 
مهنية اىل اأكر من 176 مليون ع�سو من 200 دولة 

وهو متوفر يف 24 لغة منها العربية.

خالل تكرمي البلو�شي

عهود الرومي : منقذ الطفلة ووالدتها من الغرق اأ�سعد املجتمع 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ق��ال��ت وزي����رة ال��دول��ة ل��ل�����س��ع��ادة عهود 
لطفلة  الإن����ق����اذ  ع��م��ل��ي��ة  ان  ال���روم���ي 

ووالدتها من الغرق يف اإحدى �سواطئ 
اأحد  التي نفذها  راأ���س اخليمة  مدينة 
التابعة  البيئية"  "راقب  م��ف��ت�����س��ي 
ل��دائ��رة الأ���س��غ��ال واخل���دم���ات العامة 

اأدخلت  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  الإم������ارة  يف 
الإم���ارات  جمتمع  نفو�س  يف  ال�سعادة 
تكرميها  اث��ن��اء  ال��روم��ي  وبينت  ك��ك��ل. 
الإنقاذ  عملية  ن��ف��ذ  ال����ذي  ل��ل��م��وظ��ف 
دائرة  مقر  يف  البلو�سي"  "اإ�سماعيل 
الأ���س��غ��ال واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة يف راأ�س 
"املنقذ"  ان  ام�������س،  ���س��ب��اح  اخل��ي��م��ة 
�سبحانه  اهلل  وعناية  بف�سل  ا�ستطاع 
يحول  ان  البطويل  بتدخله  و  وتعاىل 
ووالدتها  الطفلة  ت��ل��ك  غ���رق  ح��ادث��ة 
�سعادة  موقف  اإىل  ماأ�ساة  موقف  م��ن 
برمته  وامل��ج��ت��م��ع  لأ���س��رت��ه��م��ا  مطلقة 
ليج�سد بتفانيه ونكرانه للذات مفهوم 
"عام اخلر وال�سعادة" التي دعت اإليها 

قيادتنا الر�سيدة.
الأ�سغال  دائ������رة  م���دي���ر  ق����ال  ب������دوره 
راأ�����س اخليمة  ال��ع��ام��ة يف  واخل���دم���ات 
العملية  ان  احلمادي،  اأحمد  املهند�س 
ال��ت��ي نفذها  الإن�����س��ان��ي��ة وال��ب��ط��ول��ي��ة 
م�سرفة  �سورة  عك�ست  املنقذ  املوظف 
ال���ري���ادي يف  ال���دائ���رة  ل���دور  وم�سيئة 
الأخرين  اأرواح  واإنقاذ  املجتمع  خدمة 
احلمادي  واأك��د  ال�سرورة.  اقت�ست  ان 
ووالدتها  ال��ط��ف��ل��ة  غ����رق  ح���ادث���ة  ان 
تناقلتها و�سائل الإعالم بامل�سادفة بعد 
ب��دوري��ات راق��ب بن�سر  ان ق��ام املعنيني 
�سورة منفذ عملية الإنقاذ على موقع 

بالدائرة. "الإن�ستقرام" اخلا�س 

على نفقة حاكم عجمان 

موؤ�س�سة حميد النعيمي توقع اتفاقية لرتجمة وطباعة معاين القراآن الكرمي اىل اللغة الفرن�سية
•• عجمان-وام:

را�سد  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
موؤ�س�سة  وقعت  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي 
ب��ن را�سد  ب��ن را���س��د النعيمي اخل��ري��ة وم��رك��ز حممد  حميد 
ل��ط��ب��اع��ة امل�����س��ح��ف ال�����س��ري��ف ال��ت��اب��ع مل��وؤ���س�����س��ة دب���ي لالإعالم 
اتفاقية يتم مبوجبها ترجمة وطباعة معاين القراآن الكرمي 

باللغة الفرن�سية.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن امل��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ي��خ��ة ع���زة ب��ن��ت عبداهلل 
النعيمي املدير العام وعن املركز في�سل �سامل بن حيدر املدير 
التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع وذلك على نفقة �ساحب 
ال�سمو حاكم عجمان اخلا�سة بقيمة اجمالية تبلغ 200 األف 
درهم على ان يتم النتهاء من الرتجمة والطباعة قبل �سهر 

رم�سان املبارك.
وكان �سموه وجه بن�سر ترجمة وطباعة معاين القراآن الكرمي 
بالقراآن  امل�سلمني  رب��ط  على  والعمل  وال�سعي  لغات  ع��دة  اىل 
الكرمي ومعانيه وتنوير ب�سائرهم وتعظيمه يف نفو�سهم ون�سر 
طباعة  اإىل  اإ�سافة  به  املرتبطة  والبحوث  والعلوم  الدرا�سات 
امل�ساحف وكتب علوم القراآن املعتمدة من ال�سلطات املخت�سة 
ترجمة  ومنها  املختلفة  باللغات  برتجمتها  والقيام  بالدولة 

وطباعة معاين القران الكرمي باللغة الفرن�سية وتوزيعه.
ون�ست التفاقية على رغبة موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
الفرن�سية  باللغة  الكرمي  القراآن  معاين  ترجمة  يف  اخلرية 
الذي قام باإعداده ال�سيخ بورميا عبدو داوودا وتوزيعها باملجان 
ابتغاء وجه اهلل تعاىل حتى يت�سنى للكثر من الناطقني باللغة 

الفرن�سية الإفادة منه.
واتفق الطرفان على ان يقوم مركز حممد بن را�سد بت�سميم 
وطباعة ترجمة معاين القراآن الكرمي باللغة الفرن�سية وفقا 
ن�سخة جتليدا  الف  وت�سليم ع�سرة  عليها  املتفق  للموا�سفات 

فنيا فاخرا يف املواعيد وبالكيفية املطلوبة.
موؤ�س�سة  اخلرية  النعيمي  را�سد  بن  حميد  موؤ�س�سة  وتعترب 

الأمري  املر�سوم  مبوجب  العتبارية  �سخ�سيتها  لها  خا�سة 
رقم 4 ل�سنة 2000 ال�سادر عن �ساحب ال�سمو حاكم اإمارة 
تاأ�سي�سها فيما يعترب مركز حممد بن را�سد  �ساأن  عجمان يف 
لطباعة امل�سحف ال�سريف التابع ملوؤ�س�سة دبي لالإعالم ومقره 
الإعالمي  لالإنتاج  العاملية  املنطقة  دبي يف  اإم��ارة  يف  الر�سمي 
ومتخ�س�س يف طباعة امل�سحف ال�سريف واأن لديه الإمكانيات 
الفنية واملقدرات التقنية لرتجمة وطباعة امل�سحف ال�سريف 
التي  وبال�سورة  اأخ��رى  لغة   30 واأك��ر من  الفرن�سية  باللغة 

تلبي جميع املتطلبات يف هذا ال�ساأن.
ح�سر توقيع التفاقية �سعادة عبا�س النيل امل�ست�سار القانوين 
وال�سيد حممد احلداد  ال�سمو حاكم عجمان  بديوان �ساحب 
امل�سحف  لطباعة  را���س��د  ب��ن  حممد  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر 
ال�سريف ومعاذ حممد عبد الغني مدير تطوير امل�ساريع وعدد 

من امل�سوؤولت يف املوؤ�س�سة.
وقالت ال�سخة عزة بنت عبداهلل النعيمي املدير العام للموؤ�س�سة 
ال�سمو حاكم عجمان  املبادرة جاءت من قبل �ساحب  ان هذه 
وع��ل��ى ن��ف��ق��ة ���س��م��وه اخل��ا���س��ة ع��ل��ى ان ي��ق��وم امل��رك��ز مبتابعة 
والفلبينية  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  اىل  ت��رج��م  وال����ذي  امل�����س��روع 
وتوزيع  اأخ��رى  لغات  اىل  امل�ستقبل  ويف  الفرن�سية  اىل  والن 
املعنية داخليا  الكرمي للجهات  القران  تلك الرتجمات ملعاين 
واملراكز  الر�سمية  اخل��ري��ة  اجلمعيات  خ��الل  م��ن  وخ��ارج��ي��ا 
الثقافية الإ�سالمية يف اخلارج والبعثات الدبلوما�سية يف دولة 
المارات ويف اخلارج لي�سل اىل الراغبني بالطالع على ترجمة 

اآيات ومعاين القران الكرمي والدخول بالدين الإ�سالمي .
واكدت ان هدف �ساحب ال�سمو حاكم عجمان من هذا امل�سروع 
الكرمي  ب��ال��ق��راآن  امل�سلمني  غ��ر  رب���ط  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�سعي 
كتاب  خلدمة  وذلك  نفو�سهم  يف  وتعظيمه  ب�سائرهم  وتنوير 
ال�سامية  باملعاين  والتعريف  الإ�سالمية  الثقافة  ون�سر  اهلل 
املرتبطة  والبحوث  والعلوم  الدرا�سات  وتقدمي  القران  لهذا 
القراآن  علوم  وكتب  امل�ساحف  طباعة  اإىل  اإ�سافة  اهلل  بكتاب 
برتجمتها  والقيام  بالدولة  املخت�سة  ال�سلطات  من  املعتمدة 

باللغات املختلفة.
الكفاءة  ذوي  م��ن  لال�ستفادة  دائ��م��ا  ي��دع��و  �سموه  ان  وق��ال��ت 
الفائدة  تعم  حتى  وم�سورتهم  باآرائهم  وال�ستنارة  واخل��ربة 
ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا وت��ع��ري��ف��ه��م بالدين 

ال�سالمي احلنيف.
واأو�سحت ال�سيخة عزة ان �سموه �سبق وان قام بطباعة القراآن 
نفقته اخلا�سة  والفلبينية على  باللغتني الجنليزية  الكرمي 
اأب��ن��اء اجل��ال��ي��ات والن وج���ه ���س��م��وه لرتجمة  وت��وزي��ع��ه ع��ل��ى 
وطباعة معاين القران الكرمي باللغة الفرن�سية وتوزيعها قبل 

قدوم �سهر رم�سان املبارك.
من جانبه قال �سعادة في�سل �سامل بن حيدر املدير التنفيذي 
لقطاع الطباعة يف والتوزيع اإن مركز حممد بن را�سد لطباعة 
امل�سحف ال�سريف يعد الأول من نوعه عامليا يف تقدمي خدمات 
طباعة امل�سحف ال�سريف باخلطوط والقراءات املعروفة كافة 

بطاقته انتاجية كبرة ت�سل اإىل 15 مليون ن�سخة �سنويا.
واأ�ساف ان املركز يعمل وفقا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ب��اله��ت��م��ام ب��رتج��م��ة وطباعة 
القراآن الكرمي ومعانيه باللغات املختلف وت�سل اىل 30 لغة 
كاملة احلقوق ومت حتى الن طباعة امل�سحف ال�سريف باأكر 
من 14 لغة ح�سب اأعلى معاير اجلودة العاملية ووفق اأحدث 

الآلت واملاكينات وو�سائل الإنتاج.
عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  ت�سرف  ان��ه  اىل  واأ���س��ار 
به خدمة لكتاب  املركز وما يقوم  العمل يف  الية  واطلعه على 
را�سد  بن  ايجابي مع موؤ�س�سة حميد  تعاون  اهلل لذلك هناك 
النعيمي اخلرية م�سيدا بدورها الكبر يف خدم اعمال اخلر 
واح����دة من  تعترب  ح��ي��ث  امل�سلمني  وخ��دم��ة  الإ����س���الم  ون�����س��ر 
روافد خدمة كتاب اهلل وحفظه وطباعته ون�سره واجب على 
كل م�سلم وانه �سيتم تنفيذ هذه التفاقية وترجمة وطباعة 
الفرن�سية مبوا�سفات ومعاير  باللغة  الكرمي  القران  معاين 

دقيقة.

يوم مهني متميز لكلية الرتبية يف جامعة عجمان
•• عجمان ـ الفجر

والعلوم  ال���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
الأ���س��ا���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع مكتب 
عمادة  يف  وال��ت��وظ��ي��ف  ال���ت���دري���ب 
عجمان  بجامعة  الطلبة  ���س��وؤون 
يوما مهنيا، عقد يف مركز ال�سيخ 
زاي������د ل���ل���م���وؤمت���رات وامل����ع����ار�����س، 
ب��ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ر م��ن الطلبة 
امل��ت��وق��ع ت��خ��رج��ه��م. وت��ه��دف هذه 
�سوق  يف  دجم���ه���م  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ال����ع����م����ل واإك���������س����اب����ه����م اخل�������ربات 
ال�����الزم�����ة ل����ول����وج����ه، م����ن خالل 
ل������ق������اءات جت���م���ع���ه���م ب���اأ����س���ح���اب 
اخل���ربات وال����رواد ال��ذي��ن حققوا 
منا�سبهم  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال���ن���ج���اح 

املهنية والرتبوية.
املهني  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  اف���ت���ت���ح 

مع  تت�سق  ال��ت��ي  للكلية  ال���واع���دة 
التميز يف ظل  اجل��ام��ع��ة يف  روؤي���ة 
التغرات املتالحقة التي ي�سهدها 

حقلي الرتبية والتعليم.
املهني  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��وع��ت 
مت  متميزة،  ح��واري��ة  جل�سات  ب��ني 
ان��ت��ق��اء حم���اوره���ا ان��ط��الق��ا مما 
امليدان الرتبوي، ومراعاة  يرتئيه 
وذلك  اخل���ري���ج���ني،  لح��ت��ي��اج��ات 
املنظومة  يف  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ق 
اجلل�سات  وت��ن��اول��ت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
ق�سايا مهمة، منها: ال�ستثمار يف 
التعليم، للدكتورة اآمنة خليفة اآل 
علي، رئي�سة جمل�س �سيدات اأعمال 
ع��ج��م��ان، وع��ّل��م لأج���ل الإم�����ارات، 
لالأ�ستاذة خولة احلو�سني، مديرة 
م��ع��ه��د ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر يف 
وزارة الرتبية والتعليم، وجتربتي 

الدكتور حممد ن�سر، نائب مدير 
الأكادميية  ل��ل�����س��وؤون  اجل���ام���ع���ة 
بالإنابة، حيث األقى كلمة اأكد فيها 
ودوره��ا يف  الفعاليات  ه��ذه  اأهمية 
املتوقع  وال��ط��ل��ب��ة  اخل���ري���ج  رب����ط 

تخرجهم قبلني ب�سوق العمل.
القا�سمي،  نهلة  الدكتورة  واأل��ق��ت 
ال���ط���ل���ب���ة، كلمة  �����س����وؤون  ع���م���ي���دة 
الرتبية  اأهمية  عن  فيها  حتدثت 
نه�سة  يف  ودوره�����م�����ا  وال��ت��ع��ل��ي��م 

املجتمعات. 
ال��ف��ع��ال��ي��ات كلمة  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 
ل��الأ���س��ت��اذ ال���دك���ت���ور ال�����س��ي��خ ولد 
الرتبية  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د  ح�����م�����ود، 
وال��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة، رّح����ب فيها 
اأهمية  ع���ل���ى  واأك�������د  ب���احل�������س���ور، 
ال��ت��ط��وي��ر والب���ت���ك���ار وال��ت��م��ي��ز يف 
جمال الرتبية والتعليم واخلطط 

جنيبة  ل���الأ����س���ت���اذة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف 
الرفاعي، مدربة معتمدة ومقدمة 

برامج وكاتبة.
اليوم  ف���ع���ال���ي���ات  ت�����س��م��ن��ت  ك���م���ا 
ملجموعة  ن��ق��ا���س��ي��ة  ح��ل��ق��ة  امل��ه��ن��ي 
ا�ستعر�سوا  الكلية،  خريجات  من 
امل����ي����دان  خ���الل���ه���ا جت����ارب����ه����ن يف 
العملي. ومت خالل احلفل تكرمي 
املدار�س  عن  وممثلني  املتحدثني 
املتعاونة مع اجلامعة يف التدريب 
نهاية  ل���ل���ط���ال���ب���ات.ويف  امل����ي����داين 
مقابالت  اإج���راء  مت  املهني،  اليوم 
املتوقع  ال��ط��ل��ب��ة  م����ع  ���س��خ�����س��ي��ة 
جمال  يف  متخ�س�سني  ق��ب��ل  م��ن 
ال�ست�سارات املهنية، ب�سكل يحاكي 
ال�����واق�����ع، وذل������ك ك���ت���دري���ب على 
امل��ق��اب��الت ال��ت��ي جت��ري��ه��ا اجلهات 

املختلفة للمتقدمني.

العدد 12009 بتاريخ 2017/5/2   
دائرة االرا�سي واالأمالك

اعالن حكم - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/2065  ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  بوتن�سال للعقارات  - العنوان : دبي - املرقبات - بناية امل�سهورة - 
طابق امليزانني - مكتب رقم ام 7 هاتف رقم 0501184153   

املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  كيه - ان للت�سميم الداخلي - �س ذ م م 
العنوان : جمهول حمل القامة 

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/4/9 - حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
الزام املدعي عليه : اخالء العني : وت�سليمها خالية من ال�سواغل وال�سخا�س

الزام بقيمة ايجارية مبلغ وقدره 42879 اثنان واربعون الف وثمان مائة وت�سعة و�سبعون درهم 
متثل القيمة اليجارية للفرتة من تاريخ 2016/7/3 وحتى 2017/4/2 وما ا�ستجد من القيمة 
 اليجارية حتى الخالء الفعلي ، بواقع 57172  �سبعة وخم�سون الف ومائة و�سبعون درهم �سنويا.  - 

- ت�سليم املدعية براءة ذمة : 
-  الر�سوم وامل�ساريف  

لذلك  الطعن  ليمكنه من  عليه  للمحكوم  الغيابي  باعالن احلكم  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ريبون ح�سني 
بنغالدي�س    ، ع��ل��ي  ك�����ادام 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0011806( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/9680222

فقدان جواز �سفرت
يا�سني  حم���م���د  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
 ح��������اج��������ي زم����������������ري ك�����ن�����ج�����رى

 MOHAMMAD YASEEN
HAJI ZAMARAI KUI"

 اف��غ��ان�����س��ت��اين اجل��ن�����س��ي��ة ج���واز 
 )OA0V1686( سفرها رقم�
�سادر من  افغان�ستان ، من يجده 
ع��ل��ي��ه الت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 056/7375020

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / انا مارجاريتي 
فرناندو مارانان ، الفلبني  
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)8963104( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 052/9292607

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / ج���ول���زار  ف���ق���د 
احمد نزير احمد جماهد 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)1159802( من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4433066 

فقدان جواز �سفرت
اب��و عبيده   / امل��دع��و  فقد 
ال�سودان   ، علي عمر علي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )01223374( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1060146

فقدان جواز �سفرت
�سوفيه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا    ، ردي  ع���ب���ا����س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1504320( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6411774
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امل�شت�شفيات 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 المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�شارقة 
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�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484
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�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
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�سيدلية عجمان                     7446031 
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�سيدلية املدينة                       2240566 
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�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�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
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المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

فريق اإدارة الطوارئ والأزمات يف راأ�ض اخليمة يعقد مترين طاولة م�سرتكًا
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س اخليمة  اإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث املحلي يف  عقد فريق 
مترين طاولة م�سرتك على جمموعة فر�سيات متعلقة بقطاع الطاقة . 
�سارك يف التمرين ممثلون عن جميع اجلهات املحلية والحتادية املعنية 
وهي .. الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س 
اخليمة واإدارة الدفاع املدين ومنطقة راأ�س اخليمة الطبية وموا�سالت 
الإمارات وبلدية راأ�س اخليمة ودائرة الأ�سغال العامة والهالل الأحمر 
وهيئة تنظيم قطاع الت�سالت وهيئة البيئة والتنمية واملركز الوطني 

اأفراد  .. ف�سال عن  التعليمية  راأ���س اخليمة  والإنقاذ ومنطقة  للبحث 
واملاء  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  بني  ما  امل�سرتكة  الإعالمية  اخللية 

و�سرطة راأ�س اخليمة والدفاع املدين واملنطقة الطبية .
الإمارة  يف  الأمنية  القيادات  من  جمموعة  �سمت  جلنة  التمرين  اأدار 
والأزمات  ال��ط��وارئ  اإدارة  فريق  اأع�ساء  من  املتخ�س�سني  واملهند�سني 
والكوارث بحكومة راأ�س اخليمة حيث مت مناق�سة وتقييم كل الإجراءات 
التمرين  ع��ن  نهائي  تقرير  رف��ع  بهدف  امل�ساركني  قبل  م��ن  املقرتحة 
التح�سني  وف��ر���س  ال��ق��وة  ن��ق��اط  ي�سمل  ال�����س��ي��ط��رة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  اإىل 

والتو�سيات.

الهيئة  يف  الأع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ط��ري  اإب��راه��ي��م  وق���ال 
الحتادية للكهرباء واملاء مدير التمرين .. اإن القيادة الر�سيدة يف دولة 
الإمارات تدرك اأهمية وح�سا�سية قطاعي الكهرباء واملاء باعتبارهما من 
اأهم مقومات ال�ستقرار املجتمعي ودعم م�سرة التنمية ال�ساملة التي 

تنتهجها الدولة .
�سعادة حممد حممد  توجيهات  املنطلق �سدرت  ه��ذا  اأن��ه من  واأ���س��اف 
جلهود  الكامل  والدعم  التام  التعاون  باإبداء  الهيئة  عام  مدير  �سالح 
فرق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث املحلية يف الدولة والتي ت�سرف 

عليها الهيئة الحتادية وياأتي هذا التمرين امل�سرتك يف �سياقه .

�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة 
كحيد بن �ساحي العميمي 

•• العني-وام: 

قدم �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
واجب العزاء يف وفاة املغفور له كحيد بن �ساحي العميمي وذلك خالل زيارة 
�سموه ام�س خليمة العزاء جوار منزل الفقيد يف مدينة العني والتقى خاللها 
اأولده حمد وعبد اهلل وحممد وعتيق وعددا من اأهله واأقاربه. كما قدم العزاء 
اإىل جانب �سموه .. معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة 
والأم��ن العام يف دبي وجمع غفر من املواطنني واملقيمني الذين عربوا عن 
�سادق موا�ساتهم يف امل�ساب اجللل.. �سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد 

بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.

�سلطان بن زايد ي�سهد تخريج دورة �سباط جامعيني يف كلية زايد الثاين الع�سكرية

�سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي

•• اأبوظبي-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
دورة  بتخريج  الع�سكرية  الثاين  زايد  كلية  احتفال  الدولة  رئي�س 
8 يف  الوكالء ل�سباط  تاأهيل  34 ودورة  ال�  ال�سباط اجلامعيني 
طيار  الركن  اللواء  احلفل  �سهد  كما  العني.  مبدينة  الكلية  مقر 
ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة 
وزير  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  ومعايل  والحتياطية  الوطنية 
الرميثي  الركن حمد حممد ثاين  والفريق  الدفاع  ل�سوؤون  دولة 
رئي�س اأركان القوات امل�سلحة وال�سيخ الدكتور هزاع بن �سلطان بن 
زايد اآل نهيان وعدد من كبار امل�سوؤولني من ع�سكريني ومدنيني 

وح�سد من املدعوين واأولياء اأمور اخلريجني.
اآيات  تليت  ثم  الوطني  ال�سالم  بعزف  الحتفال  فعاليات  وب���داأت 
ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م األ��ق��ى ب��ع��ده��ا ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن �سيف 
املنا�سبة  بهذه  كلمة  الع�سكرية  الثاين  زاي��د  كلية  قائد  اليماحي  
رحب فيها ب�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان �ساكراً ل�سموه 

ح�سوره ورعايته حفل التخريج.
وقال ان اخلريجني اجتازوا مراحل التدريب بنجاح وكفاءة عالية 
واظهروا فيها روح التحدي واملناف�سة وحتملوا الظروف ال�سعبة 
ال�ستعداد  اه��ب��ة  على  ليكونوا  املختلفة  وال�سغوطات  للتدريب 
ل��ل��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��م ال��ع�����س��ك��ري ال��وط��ن��ي وه���م ق�����ادرون ع��ل��ى حمل 
امل�سوؤولية امل�ستقبلية املناطة بهم بكل عزمية واقتدار ومدركون ملا 
يحيط بهم من حتديات فكرية و�سراعات توؤججها قوى ال�سر يف 
كل مكان .. كل ذلك من اجل احلفاظ على اأمن الوطن وا�ستقراره 

ورخائه والدفاع عنه يف كل زمان ومكان.
واأ�ساف اننا ن�ستقبل بعد اّيام قليلة ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 
احل��ادي��ة والأرب��ع��ني وه��ي ذك��رى عزيزة على نفو�سنا تتطلب منا 
جتاربنا  لتقييم  والخ��ر  احل��ني  بني  واملراجعة  والتاأمل  التوقف 
تطوير  يف  منها  ال�ستفادة  على  والعمل  احل��ايل  وواقعنا  ال�سابقة 
خططنا وتدريبنا وبراجمنا امل�ستقبلية لنواكب امل�ستجدات مبزيد 
يف  امل�ستقبل  �سباط  متطلبات  ونلبي  واملثابرة  والعلم  القوة  من 
تاأهيل  يف  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  ورغبة  امل�سلحة  قواتنا 

�سباط مت�سلحني بالعلم واملعرفة واملهارة.
جهدا  ت��دخ��ر  مل  امل�سلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  ان  اإىل  واأ���س��ار 
واإيالئها  الع�سكرية  زاي���د  كلية  ودع���م  والإ����س���راف  ال��ت��وج��ي��ه  يف 
ومعلمني  م��درب��ني  م��ن  الحتياجات  كافة  بتوفر  خا�سة  عناية 
موؤهلني وتقدمي كافة الت�سهيالت لالرتقاء باملنظومة التعليمية 
والتدريبية. ووجه قائد الكلية كلمة للخريجني قال فيها ..لقد 
وال��ذي يحمل  ال�سامخ  العلمي  ال�سرح  بهذا  اللتحاق  �سرف  نلتم 
ثراه  نهيان طيب اهلل  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ا�سم 
املعارف  من  للنهل  عظيمة  فر�سة  لكم  واأتيحت  املوؤ�س�س  القائد 
الإميان  اأن  ..واع��ل��م��وا  لغركم  تتح  مل  م��ا  الع�سكرية  وامل���ه���ارات 
باهلل اأقوى وازع واأن العلم �سالح ل يعطي واأن العزمية من �سيمة 
بالإميان  ت�سلح  من  على  ال  وطويل  �ساق  الطريق  وه��ذا  الرجال 

والعلم والعزمية .
اأنتم اإل يف بدايته فليكن �سعاركم تقوى اهلل وال��ولء للوطن  وما 
اإليكم  يوكل  ما  اأداء  يف  والح���رتاف  والتفاين  الر�سيدة  والقيادة 
من م�سوؤولية وواجبات م�ستلهمني الت�سحيات العظيمة  ل�سهداء 

الوطن الأبرار والذين �سبقوكم يف هذا امل�سمار و�سطرت يف ذاكرة 
وا�سكنهم  اهلل  رحمهم  والكرامة  البطولة  معاين  اأ�سماء  الوطن 

ف�سيح جناته.  
الوطن  خدمة  يف  قدما  امل�سي  على  تعاىل  اهلل  نعاهد  اننا  وق��ال 
والدفاع عنه وندعوه �سبحانه ان يحفظ اأمن وا�ستقرار المارات 
يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
اهلل  حفظه  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ولأخ��ي��ه 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
ل��ل��ق��وات امل�سلحة  ال��ذي��ن وف���روا  ل��ل��ق��وات امل�سلحة  ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
الإمكانات كافة ومل يدخروا جهدا يف �سبيل توفر اأق�سى درجات 

العناية والرعاية والدعم لها.
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  بن  خالد  الدكتور  ال�سيخ  اول  امل��الزم  والقى 
نهيان احد خريجي الدورة كلمة اخلريجني قال فيها: انه لفخر 
بالدنا  عن  وال��دف��اع  الع�سكرية  اخلدمة  راي��ة  حتت  الن�سواء  لنا 
بعدما تلقينا يف هذا ال�سرح العلمي ال�سامخ اهم العلوم واملعارف 
الع�سكرية ومبختلف امل�ستويات العلمية والعملياتية التي تعد من 
ارقى ما تو�سل لها الفكر الع�سكري يف جمالت التدريب والتاأهيل 
لنيل  لنا  الع�سكرية  الدرا�سة  ر�سختها  والتي  الأ�سا�سي  الع�سكري 
قادة  نكون خر جند خلر  ان  تعاىل  اهلل  ال�سرف معاهدين  هذا 

وخرب �سند خلر بلد .
واأ�ساف لقد اأم�سينا يف رحاب كلية زايد الع�سكرية دورة تدريبية 
والدولية  الإقليمية  التحديات  حجم  خاللها  من  اأدرك��ن��ا  كاملة 

الكبرة واملتغرة التي تتطلب منا جميعا ال�ستعداد وال�ستجابة 
ال�سريعة لها مبزيد من التطور والحرتافية والقدرة على التكيف 
مع املواقف املختلفة على اأيدي كوكبة من املدربني و املتخ�س�سني 

من ذوي املعرفة واخلربة العالية فلهم منا كل ال�سكر والتقدير .
كما توجه با�سم اخلريجني اىل �ساحب ال�سمو ال�سيح خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، حفظه 
اهلل، واىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رع��اه اهلل واىل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
اخوانهما ا�سحاب ال�سمو حكام المارات على ما قاموا به من دعم 
لقواتنا امل�سلحة لتكون يف م�ساف ارقى القوات بني دول العامل من 

حيث التدريب والتقنيات احلديثة.
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بال�سكر اىل �ساحب  كما توجه 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على 

متابعته املبا�سرة للقوات امل�سلحة والكليات الع�سكرية.
ويف ختام كلمته جدد ال�سيخ الدكتور خالد بن �سلطان بن زايد اآل 
نهيان العهد والولء للوطن والقيادة وقال : نتمنى ان نكون على 
قدر امل�سوؤولية التي حتملناها بارين بالق�سم الذي اأق�سمناه باذلني 

ارواحنا فداء للوطن الغايل دولة الإمارات العربية املتحدة .
ب��ع��د ذل���ك مت ت��ق��دمي ع��ر���س ل��ف��ق��رات ع��ن الأن�����س��ط��ة التدريبية 

وملخ�سا للنتيجة النهائية للدورات.
ويف ختام احلفل قام �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان بتكرمي 
املتفوقني الأوائل وت�سليم ال�سهادات للخريجني بعدها قدم قائد 
الكلية هدية تذكارية ل�سموه ثم التقطت ال�سور التذكارية ل�سمو 

راعي احلفل مع اخلريجني.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ك��رم 
وزير  ج��ائ��زة  ب���  الفائزين  ام�����س  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
احلفل  خ��الل  وذل��ك  الثالثة  دورتها  يف  العلمي  للبحث  الداخلية 
الذي اأقيم يف فندق األوفت - اأبوظبي على هام�س فعاليات معر�س 

اأبوظبي الدويل للكتاب.
رئي�س  النعيمي  �سيف  �سامل  نا�سر  الدكتور  �سعادة   .. �سموه  وكرم 
لدوره  العلمي  البحث  ميدالية  ومنحه  ال�سابق  الأم��ن��اء  جمل�س 
احلايل  الأم��ن��اء  جمل�س  ت��ك��رمي  بجانب  العلمي  البحث  دع��م  يف 
جلهوده يف ت�سجيع املنت�سبني على امل�ساركة بالأبحاث املتوافقة مع 
ح�سلت  اجلائزة  يف  م�ساركة  جهة  واأف�سل  العلمي  البحث  اأ�سول 
العامة  القيادة  امل�ساركني وهي  الأ�سد من حيث عدد  على ن�سيب 

ل�سرطة راأ�س اخليمة.
العمليات  جمال  يف  فاز  حيث  باجلائزة  الفائزين  �سموه  كرم  كما 
�سيد  هيثم  والعريف  كلندر  خليفة  الدكتور  العقيد   .. ال�سرطية 
مراكز  اإدارة   – ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ���س��رق��اوي 
الأمنية  النعكا�سات  بعنوان  ال�ساملة عن بحث م�سرتك  ال�سرطة 
ل�سرطة  العامة  القيادة  على  تطبيقية  درا�سة  الت�سامح  لتوجهات 
ال�سارقة . وفاز يف جمال الدفاع املدين .. النقيب نهى عبيد جمعة 
بعنوان  بحث  عن  واخل��دم��ات  للمالية  العامة  الإدارة  من  ال�سوم 
املباين  الديوك�سني بعد حرائق  اإن�ساء خمترب حتليل لقيا�س قيم 
الكربى .. بينما فاز يف جمال اجلن�سية والإقامة واملنافذ .. املقدم 
الدكتور عبداهلل �سيف ال�سبو�سي من القيادة العامة ل�سرطة دبي 
امل��راأة يف قانون اجلن�سية لدولة المارات  عن بحث بعنوان مركز 

العربية املتحدة .
الأول   .. ب��ح��ث��ان  باملنا�سفة  وال��رتخ��ي�����س  امل����رور  جم���ال  يف  وف���از 
للمقدم الدكتور عبداهلل حممد الكعبي من الإدارة العامة ل�سوؤون 
الوزارة عنوان موقف اجلمهور من املركبات ذاتية القيادة يف دولة 
حممد  م�سلم  الدكتور  للرائد  والثاين  املتحدة  العربية  الم��ارات 
اجلنيبي من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي بعنوان ا�سرتاتيجية 

اإدارة حركة املركبات الثقيلة يف اإمارة اأبوظبي .
مطر  الرائد  ف��از   .. والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات  جم��ال  ويف 

حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي وامل�����دين اإب���راه���ي���م ح�����س��ن ال��زع��اب��ي م���ن اإدارة 
م�سرتك  بحث  عن  اأبوظبي  يف  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات 
بعنوان تطبيق بدائل العقوبات ال�سالبة للحرية ودورها يف التقليل 

من نزلء املوؤ�س�سات العقابية يف دولة الإمارات العربية املتحدة .
 .. الب�سرية  امل���وارد  وتنمية  ال�سرطية  الإدارة  جم��ال  يف  ف��از  كما 
املجيد  عبد  اأحمد  والدكتور  علي  اآل  ب��داح  اأحمد  عبداهلل  الرائد 
احلاج من مكتب املفت�س العام يف وزارة الداخلية عن بحث م�سرتك 
بعنوان حتديات التدريب التخ�س�سي يف وزارة الداخلية .. مكافحة 

اجلرمية اللكرتونية منوذجا .
وتناف�س على اجلائزة 165 بحثا يف �ست جمالت �سرطية �سملت 
الب�سرية  املوارد  وتنمية  ال�سرطية  والإدارة  ال�سرطية  العمليات   ..
والدفاع  واملنافذ  والإقامة  اجلن�سية  و�سوؤون  والرتخي�س  وامل��رور 
املدين واملوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية ومنحت الأبحاث الفائزة 
ال�ست لكل جمال تكرمي وميدالية البحث العلمي ودرع يحمل رمز 
اجلائزة وجائزة مالية لكل بحث فائز ت�سل اإىل 50 األف درهم اإىل 

جانب طباعة ون�سر الأبحاث الفائزة.
ح�����س��ر احل��ف��ل .. ال��ف��ري��ق ���س��ي��ف ع��ب��داهلل ال�����س��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة 
امل�ساعد  الوكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  وال��ل��واء  الداخلية 
املري  خليفة  عبداهلل  واللواء  بالإنابة  والإقامة  اجلن�سية  ل�سوؤون 
ق��ائ��د ع��ام �سرطة دب��ي وال��ل��واء علي ب��ن ع��ل��وان ق��ائ��د ع��ام �سرطة 
راأ�س اخليمة واللواء حممد بن العو�سي املنهايل الوكيل امل�ساعد 
للموارد واخلدمات امل�ساندة واللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي 
مفت�س عام وزارة الداخلية واللواء الدكتور عبدالقدو�س العبيديل 
رئي�س  والتميز  ل�سوؤون اجلودة  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  م�ساعد 
الدفاع  ع��ام  قائد  امل��رزوق��ي  وال��ل��واء جا�سم  اأمناء اجلائزة  جمل�س 
قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  والعميد  الداخلية  وزارة  يف  امل��دين 
قائد  املعال  اأحمد  بن  را�سد  ال�سيخ  والعميد  ال�سارقة  �سرطة  عام 
عام �سرطة اأم القيوين والعميد حممد حميد بن دملوج الظاهري 
الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
بالإنابة وعدد من كبار ال�سباط و الأ�ساتذة واخلرباء واملخت�سني 

مبجالت البحث العلمي.
اآي��ات من  ت��الوة  ثم  الوطني  بال�سالم  فعالياته  ب��داأ  وك��ان احلفل 
تعريفيا  فيلما  واحل�سور  �سموه  �ساهد  ذلك  بعد  الكرمي  القراآن 

عن الإجن��ازات التي حققتها اجلائزة يف دورتها الثالثة والأبحاث 
املتاأهلة للفوز بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي.

واأك����د ال��ل��واء ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ق��دو���س ع��ب��دال��رزاق ال��ع��ب��ي��ديل اأن 
توجيهات �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية باإطالق 
اجلائزة كان لها الأثر الكبر يف �سحذ املواهب والطاقات الإبداعية 

لدى كل منت�سبي ال�سرطة يف الدولة من جميع الرتب.
الكبر  الإقبال  حجم  يف  تبلورت  التوجه  هذا  ثمار  اأن  اإىل  واأ�سار 
جودة  اإىل  اإ�سافة  املت�سابقني  ب��ني  التناف�س  وروح  امل�ساركة  على 
ونوعية الأبحاث املقدمة والتي ركزت على خمتلف جمالت العمل 
ال�سرطي وقدمت حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العاملني 
البتكار  ب�سكل مبا�سر يف تر�سيخ ثقافة  اأ�سهم  العمل ما  يف نطاق 
كاأحد  العلمي  البحث  تبني  على  ت�سجع  بيئة  وت��وف��ر  املوؤ�س�سي 

اأدوات القيا�س واتخاذ القرار وا�ست�سراف امل�ستقبل.
الباحثني وحثهم  توجيه  الأمناء حر�س على  اأن جمل�س  واأ�ساف 
وحتدياته..  ال�����س��رط��ي  ب��ال��ع��م��ل  تخت�س  م��وا���س��ي��ع  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 
يف  قوية  مناف�سات  �سهدت  للجائزة  الثالثة  ال���دورة  اأن  اإىل  لفتا 
اأهداف  الأمني وتخدم  العمل  6 جمالت بحثية تخت�س ب�سميم 
وزارة الداخلية ال�سرتاتيجية وعملياتها الرئي�سية بجانب حر�س 
املجل�س على توفر الدعم للباحثني من خالل تنظيم حما�سرات 
يف اأ�سول ومناهج البحث العلمي بهدف �سقل املهارات والت�سجيع 

وجتويد املنتج البحثي لديهم.
اإ�سنادها لنخبة من  الأبحاث مت  اأن عملية تقييم  العبيديل  وذكر 
ملعاير  وف��ق��ا  اخل���ربة  ذوي  م��ن  املتخ�س�سني  اجل��ام��ع��ات  اأ���س��ات��ذة 
ولكن  الأف�سل  البحث  لختيار  لي�س  وذل��ك  ومو�سوعية  علمية 
واإ�سافة  امل�ساركني  لكل  الراجعة  والتغذية  املالحظات  لتقدمي 

قيمة وحت�سني الأداء.
دعم  مركز  مدير  ال��غ��ول  �سالح  الدكتور  العميد  ق��ال  جهته  م��ن 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العامة  الأم��ان��ة  يف  القرار  اتخاذ 
وامل�سرف  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
باملناف�سة  ات�سمت  للجائزة  ال��دورة احلالية  اإن  العام على اجلائزة 
ال�سديدة بني منت�سبي الوزارة والأبحاث التي ح�سلت على املراكز 

الأوىل متيزت باجلدية والنوعية.
وزارة  منت�سبي  جلميع  �سانحة  فر�سة  متثل  اجلائزة  اأن  واأ���س��اف 

الداخلية والأجهزة ال�سرطية لالإبداع والتميز يف جمالت البحث 
دعم  يف  ي�سهم  مب��ا  والعملية  العلمية  خرباتهم  وت��ق��دمي  العلمي 
اجلائزة  بح�سب  يجوز  اأن��ه  اإىل  م�سرا   .. العلمي  البحث  م�سرة 

لأي من منت�سبي الوزارة اأو املتقاعدين التقدم لها.
الفكرية  امل��واه��ب  �سحذ  اإىل  ت��ه��دف  اجل��ائ��زة  اأن  ال��غ��ول  واأو���س��ح 
مبا  ال���وزارة  يف  العاملني  ب��ني  التناف�س  روح  وتزكية  والإب��داع��ي��ة 
الكفاءات  واكت�ساف  ال�سرطي  املجال  يف  الأداء  مب�ستويات  يرتقي 
ال��ع��ام��ل��ني فيها  ل���دى  ال��ك��ام��ن��ة  العلمية والأك��ادمي��ي��ة واخل����ربات 
والإ�سهام  ال�سرطي  العمل  تطوير  يف  طاقاتهم  وا�ستثمار  وتبنيها 
بالبحوث  ال�سرطية  املكتبة  واإث���راء  الإن�سانية  العلوم  تطوير  يف 

والدرا�سات التي تخدم العمل ال�سرطي .
اأه��داف اجلائزة التعبر عن تقدير ال��وزارة ودعمها  وقال اإن من 
الوزارة  اأب��ن��اء  من  العلمية  للكفاءات  وت�سجيعها  العلمي  للبحث 
ال�سرطي  العمل  �سالح  يف  ي�سب  مبا  قدما  امل�سي  من  ومتكينهم 
والأم���ن���ي وامل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ح��د ���س��واء وت��اأ���س��ي��ل وت��وث��ي��ق الذاكرة 
الحتياجات  خدمة  نحو  الدرا�سات  وتوجيه  الدولة  يف  ال�سرطية 
عليها  يعتمد  معرفية  قاعدة  وبناء  وال�سالمة  لالأمن  الوطنية 
الإمارات  يف  املجالت  �ستى  يف  القرار  لأ�سحاب  علمية  كمرجعية 
نتائجها  وت��ب��ن��ي  تعميمها  ب��ه��دف  والأب���ح���اث  ال���درا����س���ات  ون�����س��ر 

وتو�سياتها .
م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأ����س���اد ال���رائ���د ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال�����س��ح��ي م��دي��ر مركز 
العام  امل�سرف  نائب  الداخلية  وزارة  يف  وال�ستطالعات  الدرا�سات 
للجائزة  احلالية  ال���دورة  يف  امل�ساركة  على  ب��الإق��ب��ال   .. للجائزة 
ال�سرطية  القطاعات  خمتلف  من  الداخلية  وزارة  منت�سبي  من 

والأمنية يف الدولة .
واأ�ساف اأن اجلائزة تعرب عن تقدير الوزارة ودعمها للبحث العلمي 
وت�سجيعها للكفاءات العلمية من اأبناء الوزارة ومتكينهم من امل�سي 
قدما مبا يحقق اأهداف وتطلعات ال�سرطة واملجتمع على حد �سواء 
الدرا�سات  الدولة وتوجيه  ال�سرطية يف  الذاكرة  وتاأ�سيل وتوثيق 
نحو خدمة الحتياجات الوطنية لالأمن وال�سالمة وبناء قاعدة 
�ستى  القرار يف  لأ�سحاب  علمية  عليها كمرجعية  يعتمد  معرفية 
تعميمها  بهدف  والأبحاث  الدرا�سات  ون�سر  الإم��ارات  يف  املجالت 

وتبني نتائجها وتو�سياتها.
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عربي ودويل
قتلى لداع�ض بغارات جوية غربي املدينة.. اأكرث من 1600 نازح يف املو�سل معظمهم باخليام

•• بغداد-وكاالت:

قال وزير الهجرة العراقي جا�سم اجلاف اإن عدد نازحي املو�سل �سمايل العراق 
منذ انطالق املعارك منت�سف اأكتوبر ت�سرين الأول من العام املا�سي بلغ 600 
اأن  األفا منهم يعي�سون يف املخيمات. واأ�ساف اجلاف يف بيان   467 األف، واإن 
منت�سف  العمليات  انطالق  ومنذ  بلغ  للمو�سل  الغربي  اجلانب  نازحي  عدد 
فرباير �سباط املا�سي 425 األفا حتى الآن. وقال الوزير اإن 133 األف نازح 
عادوا اإىل مناطقهم، معظمهم يعي�س يف مناطق اجلانب ال�سرقي للمدينة، يف 
حني ل يزال 467 األف نازح يعي�س يف خميمات النزوح. وياأتي هذا الإعالن 
 150 ن��زوح نحو  اأنها تتوقع  العراقية  الهجرة  اإع��الن وزارة  بعد يومني من 
األفا من مناطق واأحياء اجلانب الغربي للمو�سل والتي ما زالت حتت �سيطرة 
تنظيم داع�س الإرهابي  ويتوقع اأن تقوم القوات العراقية ب�سن عملية ع�سكرية 

عليها يف حماولة ل�ستعادتها من التنظيم.  من جهته حمل اأ�سامة النجيفي 
نائب الرئي�س العراقي احلكومة م�سوؤولية تردي الو�سع الإن�ساين يف مدينة 
املو�سل الذي و�سفه بالكارثي. واأو�سح اأن احلكومة طلبت من اأهايل املو�سل 
تنظيم  �سيطرة  م��ن  امل��دي��ن��ة  ال��ن��زوح حتى حت��ري��ر  وع���دم  ال��ب��ق��اء يف منازلهم 
الذي  داع�س. جاء ذلك خالل اجتماع مو�سع لئتالف “متحدون لالإ�سالح”، 
حقيقية  جماعة  يعي�سون  املو�سل  �سكان  اأن  واأو�سح  اأم�س.  النجيفي  يتزعمه 
حيث يفتقدون الغذاء والدواء، مما يجعل املدينة تعي�س و�سعا غر حمتمل 
حتى  املعركة  ا�ستمرار  ���س��رورة  على  النجيفي  و���س��دد  ب��ه.  القبول  ميكن  ول 
ا�ستئ�سال تنظيم داع�س م�سرا اإىل �سرورة اإي�سال الغذاء والدواء للمواطنني 
بالتزام  والإيفاء  املواطنني  لإنقاذ  الطائرات  ا�ستخدام  الأم��ر  تطلب  لو  حتى 
احلكومة جتاه �سعبها. واأم�س كان رئي�س الربملان العراقي �سليم اجلبوري قد 
دعا احلكومة اإىل البدء فورا يف اإلقاء م�ساعدات غذائية من اجلو على عائالت 

الأحياء التي ل تزال حتت �سيطرة تنظيم داع�س يف اجلانب الغربي للمو�سل، 
م�سرا اإىل �سرورة اإنقاذ اجلوعى يف املناطق املحا�سرة من الهالك. واملو�سل 
التي تعد ثانية كربى مدن العراق، �سيطر عليها التنظيم يف �سيف 2014، 
اأول  اأكتوبر ت�سرين  العراقية خالل حملة ع�سكرية بداأت يف  القوات  ومتكنت 
 ،2017 الثاين  ينايركانون   24 يوم  ال�سرقي  جانبها  ا�ستعادة  من   2016
وم��ن ث��م ب���داأت يف 19 ف��رباي��ر �سباط املا�سي م��ع��ارك اجل��ان��ب ال��غ��رب��ي. اىل 
ذلك، قتل عدد من م�سلحي تنظيم داع�س الإرهابي يف �سربات جوية نفذها 
)غربي  عانه  وببلدة  للمو�سل،  الغربي  اجل��زء  يف  ال��دويل  والتحالف  العراق 
اأركان  الأنبار(، ومبدينة احلويجة مبحافظة كركوك، وقال رئي�س  حمافظة 
اجلي�س العراقي اإن قوات بالده �ستطرد تنظيم داع�س من كامل مدينة املو�سل 
13 من مقاتلي  اإن  العراقية  الدفاع  وزارة  اأ�سابيع. وقالت  يف غ�سون ثالثة 
تنظيم داع�س قتلوا يف �سربات لطائرات عراقية على مواقع للتنظيم �سمال 

اجلزء الغربي للمو�سل )�سمايل العراق(، واأ�سافت الوزارة يف بيان اأن ال�سربات 
ا�ستهدفت مواقع للتنظيم يف حيي حاوي الكني�سة و17 متوز، اللذين يقعان 
�سمال اجلزء الغربي للمو�سل، واأن الغارات ا�ستهدفت مواقع قيادة للتنظيم 
ومراكز جتمع ملقاتليه. وذكر املقدم عبد النا�سر املوؤمن يف جهاز الرد ال�سريع 
)تابع للداخلية( لوكالة الأنا�سول اأن قوات اجلهاز اأن�ساأت خطوط �سد قوية 
جدا �سمن املحور الغربي يف بادو�س وناحية حميدات )غرب املو�سل(، واأقامت 
واأ�ساف  التنظيم«.  ي�سنه  قد  هجوم  لأي  للت�سدي  املنطقة  يف  ترابية  �سواتر 
املوؤمن اأن “هدف القوات هو فتح حمور قتال مل�سلحي التنظيم يف اأحياء �سمال 
الكني�سة،  وح��اوي  وم�سرفة،  مت��وز،  و17  مت��وز،   30 وه��ي:  املو�سل،  غربي 
مع  لاللتقاء  والعريبي؛  والقت�ساديني،  وال��رف��اع��ي،  وال��ن��ج��ار،  وال��ه��رم��ات، 
قوات جهاز مكافحة الإرهاب يف حمور مناطق الزجنلي، وال�سحة، والإ�سالح 

الزراعي، و�سناعة وادي عكاب.

•• الفجر - تون�س - خا�س
    انتهت العملية الأمنية يف �سيدي 
اره���اب���ي���ني اثنني  ب���وزي���د مب��ق��ت��ل 
اأحدهما اأقدم على تفجر نف�سه يف 
حني مت الق�ساء على اإرهابي ثاين 
من قبل وحدات الدرك فيما األقي 
القب�س على 4 اإرهابيني اآخرين. 

خليفة  ال���ع���م���ي���د  اأك���������د  وق�������د     
با�سم  الر�سمي  الناطق  ال�سيباين 
احلر�س الوطني اأم�س الإثنني، اأن 
العملية الأمنية التي اأ�سفرت على 
اإرهابيني  عن�سرين  على  الق�ساء 
نوعية  عملية  هي  بوزيد،  ب�سيدي 
عالية،  بحرفية  مت��ت  وا�ستباقية 
موؤكدا اأن العن�سرين نزل من جبل 
اأمر  ه��و  اأح��ده��م��ا  واأن  ال�سعانبي 
الإرهابية  ن��اف��ع  اب��ن  عقبة  كتيبة 

واملتمركزة بجبل ال�سعانبي.
   واأ���س��اف ال�سيباين اأن��ه مت ر�سد 
املعلومات  وحت��ل��ي��ل  ال��ع��ن�����س��ري��ن 
من  التاأكد  ومت  حولهما،  ال���واردة 
وب����داأت  ب���ه،  ال����ذي حت�سنا  امل��ن��زل 
م�سلحة  مب����واج����ه����ات  ال���ع���م���ل���ي���ة 
الأحد.  ي��وم  نهار  ح��وايل منت�سف 
احلر�س  اأع�������وان  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
العن�سر  اي��ق��اف  ال��وط��ن��ي ح��اول��وا 
بعد  نف�سه  فجر  لكنه  حيا  الأول 
تعر�سه لالإ�سابة يف حني توا�سلت 
امل���واج���ه���ات لأك����ر م���ن ���س��اع��ة مع 
الق�ساء  حني  اإىل  الثاين  العن�سر 
ع��ل��ي��ه، وه���و اأ���س��ي��ل ���س��ي��دي بوزيد 

ومعروف لدى الأمن.

اأول����وي����ة ح��ك��وم��ي��ة ووط��ن��ي��ة وفق 
ت�سريحه.

   ومت��ث��ل��ت ال��ع��م��ل��ي��ة الأم���ن���ي���ة يف 
الثاين  الطابق  يف  منزل  مداهمة 
�سلبي  اأولد  ب��ح��ي  ك���ائ���ن  مب��ب��ن��ى 
ب��امل��دخ��ل اجل��ن��وب��ي مل��دي��ن��ة �سيدي 
اأي����ن حت�����س��ن��ت جمموعة  ب���وزي���د، 
ك��ان��ت وح�����دات احلر�س  اإره���اب���ي���ة 
ال��وط��ن��ي ر���س��دت حت��رك��ات��ه��ا، قبل 
اأن ي��ت��م ت���ب���ادل اإط�����الق ال���ن���ار مع 

عنا�سرها.
القطب  با�سم  امل��ت��ح��دث  واأع��ل��ن     
الق�سائي ملكافحة الإرهاب �سفيان 
اأّن   ، الث����ن����ني  ام�������س  ال�����س��ل��ي��ط��ي 
نف�سه يحمل  فّجر  الذي  الإرهابي 
مواليد  من  اجل��زائ��رّي��ة  اجلن�سّية 
واأمر  ق��ي��ادي  وه���و   1987 �سنة 
تابع  وقيادي  �سمامة  بجبل  كتيبة 

لتنظيم القاعدة.
   واأ�سار ال�سليطي اإىل وجود عن�سر 
عليه  ال��ق��ب�����س  مّت  اآخ�����ر  اإره����اب����ي 
مواليد  م��ن  ب��وزي��د  �سيدي  اأ�سيل 
عملّية  يف  وم��ت��وّرط   1996 �سنة 
باحلر�س  الأول  امل���الزم  ا�ست�سهاد 
الوطني �سقراط ال�سارين وعملّية 

بن عون.
ب��ا���س��م القطب  امل��ت��ح��دث     واأّك�����د 
ال��ق�����س��ائ��ي مل��ك��اف��ح��ة الإره�����اب اأّن���ه 
عك�س ما مّت تداوله بخ�سو�س عدد 
الإيقافات، فاّن عدد املوقوفني بلغ 
الذي  املنزل  بينهم �ساحب  5 من 
التي  الإره���اب���ّي���ة  ال��ع��ن��ا���س��ر  اآوى 

�ساركت يف العملّية.

اىل  داعيا  ال��ربمل��ان،  يف  العام  الت�سريع  جلنة  على  حاليا  املعرو�سة  املعدلة  ن�سخته  يف 
عدم  ي�سمن  ومب��ا  الد�ستور  مع  يتالءم  مبا  عليه  اإ�سافية  تعديالت  اإدخ���ال  ���س��رورة 
العام  العام لالحتاد  الأم��ني  اعترب  النتقالية.   ومن جهته،  العدالة  امل�سا�س مب�سار 
التون�سي لل�سغل نور الدين الطبوبي اأم�س الثنني، يف كلمة مبنا�سبة اإحياء يوم العمال 
العاملي، تطرق فيها اىل عدة ملفات تتعلق بالو�سع القت�سادي وال�سيا�سي والجتماعي 
والأمني بتون�س، انه بالنظر اإىل واقع التوترات الجتماعية واعتبارا للتجاذبات التي 
ت�سهدها البالد حاليا، بات من الأ�سلح الرتيث يف البّت ب�ساأن مو�سوع امل�ساحلة املثر 
والو�سيلة  الغاية  النتقالية  العدالة  من  يجعل  جمتمعي  حوار  اإىل  والدعوة  للجدل 

لتحقيق امل�ساحلة الوطنية، ويكون مطابقا لأحكام الد�ستور ح�سب تعبره.

ب��ا���س��م احلر�س  ال��ن��اط��ق  واأك������د     
�سالحي  ح��ج��ز  مت  اأن�����ه  ال���وط���ن���ي 
وكمية  خم���ازن  و4  كال�سينكوف 
3 رمانات يدوية  من الر�سا�س و 
ال�سنع،  يدوية  نا�سفة  4 عبوات  و 

اإ�سافة اإىل حزام نا�سف.
العن�سرين  اأن  اىل  واأ�����س����ار       

ر�سد  ال���ت���ي جن��ح��ت يف  الأم���ن���ي���ة 
حت��رك��ات الإره��اب��ّي��ني ال��ذّي��ن ُقتال 
يف العملية بعد اأن نزل من اجلبل 
“بهدف التخطيط للقيام بعمليات 
اإره���اب���ي���ة مب��ن��ا���س��ب��ة ح���ل���ول �سهر 
رم�سان املعظم” موؤكدا يف الوقت 
ذاته على اأن حماربة الإره��اب هي 

مكافحتها  يف  ان��ت��ق��ل��ت  الأم���ن���ي���ة 
الهجوم،  اإىل  الدفاع  لالإرهاب من 

وفق تعبره.
م��ع��ل��وم��ات عن  اأك�����د ورود  ك��م��ا     
تنظيم  م����ن  ع���ن���ا����س���ر  ت��خ��ط��ي��ط 
داع���������س الإره�����اب�����ي ل��ل��ت�����س��ل��ل اإىل 
حالة  وا�ستغالل  التون�سي  ال��رتاب 

اخ�����ت�����ارا م���دي���ن���ة ����س���ي���دي ب���وزي���د 
لعمليات  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ل����الإع����داد 
ويف  رم�سان  �سهر  خ��الل  اره��اب��ي��ة 
م�ستغلني  ب��ع��د،  اأم���اك���ن مل حت���دد 
والحتجاجات  ال��ف��و���س��ى  ح���ال���ة 
البالد،  من  مناطق  ت�سهدها  التي 
الوحدات  اأن  ع��ل��ى  ���س��دد  ح���ني  يف 

ب��ب��ئ��ر بورقبة  ث��ك��ن��ة احل���ر����س  م���ن 
ب��ن��اب��ل، اأن الإره��اب��ي��ني ال��ذي��ن مت 
يخططان  ك��ان��ا  عليهما  ال��ق�����س��اء 
�سهر  يف  اإره��اب��ي��ة  عملية  لتنفيذ 
اأحدهما  يكون  اأن  ورّج��ح  رم�سان، 

اأجنبيا.
الوحدات  ب���دور  ال�ساهد  ون���ّوه      

ال��ف��و���س��ى ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا ولي���ة 
بعيدا  هذا  “اأقول  قائال  تطاوين، 
عن نظرية التخويف اأو الرتهيب 
لأن اأمن تون�س هو ما يهمني اأول 

واأخرا«.
   من جهته، اأك��د رئي�س احلكومة 
يو�سف ال�ساهد، الذي تابع العملية 

•• جنيف-رويرتز:

ال�سامي  املتحدة  عرب مفو�س الأمم 
حلقوق الإن�سان الأمر زيد بن رعد 
احل�سني عن قلقه ال�سديد ام�س اإزاء 
اجلماعية  والإق�������الت  الع���ت���ق���الت 
الطوارئ  ح��ال��ة  ومت��دي��د  ت��رك��ي��ا  يف 
خوف”  “اأجواء  اإن  قائال  البالد  يف 

ت�سود الآن.
موؤمتر  يف  زي�����د  الأم�������ر  واأ������س�����اف 
على  يتعني  اأن���ه  جنيف  يف  �سحفي 
العنيفة  الهجمات  على  ال��رد  اأن��ق��رة 

لل�سحفيني  زي������د  الأم��������ر  وق�������ال 
الكبر من  العدد  ه��ذا  ام�س يف ظل 
العتقالت  تكون  اأن  ب�سدة  امل�ستبعد 
وق���رارات الإي��ق��اف عن العمل جرت 

وفق املعاير ال�سليمة. 
واأ�����س����اف ن��ع��م ي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل مع 
الهجمات الإرهابية ولكن لي�س على 
ح�ساب حقوق الإن�سان . وتابع اأ�سعر 
بقلق بالغ اإزاء متديد حالة الطوارئ 
اخلوف  م��ن��اخ  اإزاء  قلقه  اأب���دى  كما 
ال�����س��ائ��د يف ال���ب���الد. ويف امل��ج��م��ل مت 
األف   120 ن��ح��و  اإق���ال���ة  اأو  اإي���ق���اف 
�سخ�س عن العمل واعتقال اأكر من 
40 األفا يف اأعقاب حماولة النقالب 
ال���ت���ي اأ����س���ف���رت ع���ن ���س��ق��وط 240 

قتيال معظمهم من املدنيني. 
اعتقال  اأن����ه مت  زي���د  الأم�����ر  وق����ال 
عدد كبر من ال�سحفيني يف تركيا. 
واأ�ساف ال�سحافة لي�ست جرمية يف 
توليها  اأن  يجب  ق�سية  اإنها  تركيا. 
. ووفقا  ك��ب��را  اه��ت��م��ام��ا  احل��ك��وم��ة 
هناك  لل�سحافة  ال����دويل  للمعهد 
تركيا  يف  حم��ت��ج��زا  �سحفيا   151
اأعقاب  يف  اأغ��ل��ب��ه��م  اع��ت��ق��ال  ج����رى 
حم��اول��ة الن���ق���الب. وي��ق��ول املعهد 
احلكومي  ال�سغط  اإن  فيينا  ومقره 
على النظام الق�سائي اأ�سعف الف�سل 
بني ال�سلطات وحكم القانون وهو ما 
على  قادرين  غر  ال�سحفيني  جعل 
يف  فعال  ب�سكل  اأنف�سهم  عن  ال��دف��اع 

املحاكم.

امل���ا����س���ي واع����ت����ق����ال األ�������ف اآخ����ري����ن 
ل�����س��ل��ت��ه��م امل���زع���وم���ة ب�����س��ب��ك��ة رجل 
املتحدة  ال���ولي���ات  امل��ق��ي��م يف  ال��دي��ن 
اأنقرة  تتهمه  ال���ذي  ك��ول��ن  اهلل  فتح 
ب��ال�����س��ل��وع يف الن���ق���الب ال��ف��ا���س��ل يف 
كولن  وينفي  امل��ا���س��ي.  مت��وز  يوليو 

�سلوعه يف الأمر.
وكان اإردوغان قال مرارا اإن حكومته 
واإن  ال��ت��ع��ب��ر  ح���ري���ة  م����ن  ل حت����د 
ب�سبب  �سرورية  الأمنية  الإج��راءات 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  خ���ط���ورة 

تركيا.

ولكن دون انتهاك حلقوق الإن�سان.
واأق���ال���ت ت��رك��ي��ا اأك����ر م���ن 3900 
باحلكومة  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  ���س��خ�����س 
واجل��ي�����س ي���وم ال�����س��ب��ت ق��ائ��ل��ة اإنهم 
القومي  ل���الأم���ن  ت��ه��دي��دا  مي��ث��ل��ون 
وذلك يف ثاين عملية تطهر وا�سعة 
النطاق منذ الت�سويت ال�سهر املا�سي 
التي  الد�ستورية  التعديالت  ل�سالح 
منحت الرئي�س رجب طيب اإردوغان 

�سلطات مو�سعة.
اآلف  اأكر من ت�سعة  اإيقاف  وجرى 
���س��رط��ي ع���ن ال��ع��م��ل ي����وم الأرب���ع���اء 

•• الفجر - تون�س - خا�س
    يبدو ان طريق قانون امل�ساحلة ازدادت وع��ورة، وان م�سره بات يف خانة املجهول 
مع �سدور موقفني اأم�س الثنني ي�سبهان ال�سربة القا�سية ولو اىل حني، حيث رف�س 
الباجي  التون�سي  الرئي�س  مل�سروع  املعرو�سة  الن�سخة  احلكم  يف  الأ�سا�سي  ال�سريك 
يف  الكربى  القيادات  ت�سريحات  اىل  بالنظر  متوقعا  يكن  مل  ما  وه��و  ال�سب�سي  قائد 
احلركة، يف حني دعت املركزية النقابية اىل الرتيث يف اعتماده، وهي املنظمة الأكر 
ثقال اجتماعيا و�سيا�سيا، وال�سريكة يف وثيقة قرطاج اأي�سا. ففي خطوة مفاجاأة، قّرر 
جمل�س �سورى حركة النه�سة عدم قبول م�سروع قانون امل�ساحلة املالية والقت�سادية 

يف عملية امنية ا�شتباقية:

تون�ض: تفا�سيل الق�ساء على اأمري كتيبة عقبة بن نافع- م�سرع عن�سرين اإرهابيني والقب�ض على 5 عنا�سر متورطة يف العملية

م�شروع ال�شب�شي للم�شاحلة يهتّز:

�سورى النه�سة يرف�ض القانون واحتاد ال�سغل يدعو للرتيث

الأمم املتحدة قلقة من حالة الطوارئ يف تركيا 

يحمل اأحد الرهابيني اجلن�شية 
اجلزائرية ويدعى اأبو �شفيان ال�شويف

ال�شاهد: الإرهابيون كانوا يخّططون 
لعمليات اإرهابية يف رم�شان.. 

اجها�س خمطط ارهابي

خليفة ال�سيباين الناطق الر�سمي با�سم احلر�س الوطنيجثة احد الرهابيني

جمل�س �سورى النه�سة يرف�س قانون امل�ساحلة

ال�ساهد ينوه بالقوات المنية
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عربي ودويل

و�سل وزير اخلارجية النم�ساوي �سيب�ستيان كورت�س ام�س الإثنني اإىل 
اقت�سادية  الالجئني، وم�سالح  اأزم��ة  ليبيا، لإج��راء حمادثات حول 

من�ساوية.
اأن يلتقي كورت�س يف العا�سمة طرابل�س حكومة الوفاق  ومن املقرر 
الوطني لرئي�س الوزراء الليبي فايز ال�سراج. ومل ُتعلن الزيارة من 

قبل لأ�سباب اأمنية.
ونقلت وكالة الأنباء النم�ساوية اإيه بي اإيه، عن كورت�س قبل و�سوله 
اإىل ليبيا اإنه يريد و�سع اإ�سارة قوية لدعم حكومة الوفاق الوطني .
جتدر الإ�سارة اإىل اأن جماعات متمردة متناحرة تتقاتل منذ �سقوط 
على  لل�سيطرة   2011 يف  ال��ق��ذايف  معمر  ال��راح��ل  الليبي  الزعيم 

البالد. 
وتكاد تكون �سيطرة ال�سراج معدومة خارج طرابل�س. ويدعم الحتاد 
املهاجرين  تدفق  لوقف  لل�سواحل،  تاأ�سي�س خفر  ليبيا  الأوروب��ي يف 

الأفارقة عرب ليبيا، والبحر املتو�سط على الحتاد الأوروبي. 

لندن  �سرق  ن�ساء يف  اعتقلت ثالث  اإنها  الربيطانية  ال�سرطة  قالت 
الإره��اب وذلك فيما يت�سل  ام�س الثنني مبوجب قوانني مكافحة 

بعملية اأمنية بالعا�سمة الأ�سبوع املا�سي.
وذكرت �سرطة العا�سمة اأنها اعتقلت اثنتني تبلغان من العمر 18 
اإرهابية  اأع��م��ال  ارت��ك��اب  يف  لال�ستباه  ع��ام��ا   19 تبلغ  وثالثة  ع��ام��ا 

والتح�سر لها والتحري�س عليها.
اإطار عملية تقودها  “جرت العتقالت يف  ال�سرطة يف بيان  وذكرت 
موقع  اإىل  اإ���س��ارة  يف  رود”  هارل�سدن  يف  ب��ع��ن��وان  تتعلق  امل��خ��اب��رات 
لندن م�ساء  غ��رب  �سمال  الإره���اب يف  �سرطة مكافحة  رج��ال  داهمه 
اأحبطت  امل��داه��م��ة  اإن  اآن����ذاك  ال�سرطة  وق��ال��ت  امل��ا���س��ي.   اخلمي�س 
اأيام من اعتقال �سخ�س  خمططا ملت�سددين. جاءت العتقالت بعد 
يحمل �سكاكني قرب مقر رئي�سة الوزراء تريزا ماي يف و�ستمن�سرت 
وبعد اأكر من �سهر على قيام بريطاين اعتنق الإ�سالم بده�س مارة 
مكافحة  �سرطة  رج��ال  واقتحم  و�ستمن�سرت.  ج�سر  على  ب�سيارته 
الإرهاب امل�سلحون يوم اخلمي�س املنزل مبنطقة ويلزدن يف العا�سمة 
الع�سرينات من  ام��راأة يف  على  والنار  للدموع  امل�سيل  الغاز  واأطلقوا 
ال�سلطات  واعتقلتها  امل�ست�سفى  م��ن  ب��اخل��روج  لها  و�سمح  ال��ع��م��ر. 
اأعلى  ثاين  بريطانيا  وتفر�س  اإرهابية.  جرائم  بارتكابها  لال�ستباه 
م�ستوى حتذير منذ اأغ�سط�س اآب 2014 مما يعني اأن احتمال �سن 

املت�سددين لهجمات اأمرا مرجحا ب�سدة.

اوباما  ب��اراك  ات�سالت مع  يعد هناك  ان��ه مل  ترامب  دون��ال��د  اعلن 
مذكرا مرة جديدة باتهامات التن�ست على ات�سالته من قبل �سلفه 
الدميوقراطي على حد قوله، وهو ما مل يوؤكده اي م�سوؤول امركي 

كبر اطالقا.
وقال الرئي�س اجلمهوري يف مقابلة تبث الثنني على برنامج �سي بي 
ا�س ذي�س مورنينغ، كان جيدا معي. لكن بعد ذلك واجهنا �سعوبات. 
وراأيتم ما ح�سل مع  الفعال.  اهمية من  اقل  الق��وال  بالن�سبة يل 
عملية التن�ست اجلميع يعلم ما ح�سل. وا�ساف اعتقد ان المر مل 
يكن نزيها. و�ساأله ال�سحايف ماذا تق�سد؟. واجاب ترامب اعتقد ان 
روايتنا حتققت متاما. واجلميع يتحدث عن المر. و�سراحة اعتقد 

ان هذه امل�ساألة جديرة بالذكر انها مهمة جدا.
وتابع اترككم ت�ستخل�سون ال�ستنتاجات بانف�سكم. واو�سح كان جيدا 
توقفت  ذل��ك  بعد  لكن  برفقته  كنت  وع��ن��دم��ا  ت�سريحاته  يف  معي 
راأي  لدي  مفاجئة  ب�سورة  املقابلة  منهيا  ترامب  وق��ال  الت�سالت. 

ولديكم راأيكم. الن انتهينا و�سكرا.
وهذه التهامات املوجهة اىل باراك اوباما اطلقها ترامب لول مرة 
الرئي�س  ن��زل  لقد  وكتب  �سباحية.  تغريدات  يف  مار�س  اآذار  مطلع 
اوباما اىل م�ستوى خ�سي�س بالتن�ست على ات�سالتي الهاتفية خالل 
ووترغيت.  نيك�سون  ف�سيحة  مثل  انها  النتخابية.  احلملة  ف��رتة 

رجل �سرير او مري�س!.

عوا�شم

طرابل�س

وا�شنطن

لندن

ت�شتهدف �شيا�شات ترامب
جتمعات حا�سدة مبدن اأمريكية يف عيد العمال 

•• وا�شنطن-وكاالت:

حا�سدة  جتمعات  املهاجرين  عن  مدافعة  وجماعات  عمالية  نقابات  تقود 
املنظمون  ويتوقع  املتحدة  الوليات  باأنحاء  مدن  يف  العمال  عيد  مبنا�سبة 
اأن تكون ن�سبة الإقبال اأكرب من املعتاد من اأجل الحتجاجات على �سيا�سات 

الهجرة التي ينتهجها الرئي�س دونالد ترامب.
ويقول ن�سطاء اإن هذه قد تكون اأكرب مظاهرات للمهاجرين منذ تن�سيب 

ترامب يف 20 يناير .
وتعتزم بع�س ال�سركات التي يديرها مهاجرون اإغالق اأبوابها لبع�س الوقت 
الأمريكية  الإدارة  تتخذها  التي  الإج���راءات  على  احتجاجاً  اليوم  اأو طول 

�سد املهاجرين الذين يعي�سون يف البالد ب�سكل غر قانوين.
وقال خاميي كونرتيرا�س نائب رئي�س نقابة العمال بقطاع اخلدمات )32 
بي.جيه( التي متثل عمال النظافة وغرهم من عمال اخلدمات العامة يف 
11 ولية : بالن�سبة يل تعد ال�سيا�سات التي يحاول هذا الرئي�س تطبيقها 

مهينة .
ب�سبب  بع�سها  عن  املهاجرة  الأ�سر  وتفرقة  مهاجرين  دول��ة  هذه  واأ�ساف 

و�سعهم املتعلق بالهجرة يتنافى مع ما نحبه يف هذه البلد الرائع .
ويف نيويورك �ستتوقف املراكز التجارية ال�سغرة وخدمات �سيارات الأجرة 
ال�سباحية بني  ال��ذروة  �ساعات  التي يديرها مهاجرون يف مانهاتن خالل 
ال�سابعة والعا�سرة �سباحاً بالتوقيت املحلي يف احتجاج اأ�سبه بالحتجاجات 

التي نظمت خالل يوم بال مهاجرين.
ال�سريعة مل�سوؤولني  الوجبات  العاملون يف جمال  الغداء �سين�سم  ويف وقت 
اأم��ام مطعم ماكدونالدز يف و�سط مانهاتن  اختيارهم يف جتمع حا�سد  مت 

للمطالبة بتح�سني مواعيد العمل. 

ليربمان يرف�ض دفع تعوي�شات لعائلة دواب�شة

اإ�سرائيل تف�سل يف اخرتاق الأ�سرى و�سط دعوات للح�سد

انتقادات متبادلة بني ماكرون ومارين 

حليف للوبان: هدفنا خروج فرن�سا من الحتاد الأوروبي

ال�سرطة الرتكية تت�سدى ملتظاهرين يف اإ�سطنبول 

كوريا ال�سمالية تلمح اإىل مزيد من التجارب النووية تايوان ت�سيد مبتانة العالقات مع اأمريكا 
•• �شول-رويرتز:

احلد  اإىل  النووية  قوتها  �ستعزز  اإنها  قائلة  النووية  جتاربها  موا�سلة  اإىل  ام�س  ال�سمالية  كوريا  ملحت 
الأق�سى بطريقة متتالية يف اأي وقت يف مواجهة ما ت�سفه بالعدوان واله�ستريا الأمريكية. وكان الرئي�س 
اأن ين�سب �سراع كبر مع كوريا ال�سمالية ب�سبب براجمها  الأمريكي دونالد ترامب قال اإن من املحتمل 
النووية وال�ساروخية البالي�ستية يف حني قالت ال�سني الأ�سبوع املا�سي اإن الو�سع يف �سبه اجلزيرة الكورية 
قد يت�ساعد اأو يخرج عن ال�سيطرة. ويف ا�ستعرا�س للقوة اأر�سلت الوليات املتحدة حاملة الطائرات كارل 
فين�سون اإىل املياه قبالة �سبه اجلزيرة الكورية للم�ساركة يف تدريبات مع كوريا اجلنوبية للت�سدي ل�سل�سلة 
من التهديدات من كوريا ال�سمالية. وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الكورية ال�سمالية يف بيان نقلته 
وكالة الأنباء املركزية الكورية الآن والوليات املتحدة تتحرك بال كلل من اأجل فر�س عقوبات وال�سغط 
وفقا  النووية  ردعها  قوة  تعزيز  وت��رة  �ست�سرع  البالد  فان  ال�سعبية  الدميقراطية  كوريا  جمهورية  على 

ل�سيا�ستها اجلديدة التي تطلق عليها اأق�سى درجات ال�سغط وال�ستباك.

•• ا�شطنبول-رويرتز:

قال �ساهد من رويرتز اإن ال�سرطة 
للدموع  امل�����س��ي��ل  ال���غ���از  اأط���ل���ق���ت 
لتفرقة  امل���ط���اط���ي���ة  والأع�����������رة 
جمموعة من املتظاهرين يف عيد 
العمال يف ا�سطنبول ام�س الثنني 
واع��ت��ق��ل��ت ال�����س��ل��ط��ات اأك�����ر من 
يف  اح��ت��ج��اج��ات  يف  �سخ�س   200

اأنحاء خمتلفة من املدينة.
العمال  ع��ي��د  يف  والح���ت���ج���اج���ات 
و�سهدت  ����س���ن���وي  ح�����دث  ب���رتك���ي���ا 
بني  وا���س��ع��ة  ا�ستباكات  امل��ا���س��ي  يف 

ال�سرطة واملتظاهرين.
ومن املتوقع اأن تكون الحتجاجات 
اأن قالت  ب��ع��د  اأق���ل ال��ع��ام احل���ايل 
تنظيم  حت���اول  ل��ن  اإن��ه��ا  النقابات 
تق�سيم  م�����ي�����دان  اإىل  م���������س����رة 
تقليدية  جتمع  نقطة  يعد  ال��ذي 
لالحتجاجات املناه�سة للحكومة 

واأُعلن غلقه اأمام املتظاهرين.
وع������ززت ال�����س��رط��ة ت���واج���ده���ا يف 

ويف حي جميدي كوي ا�ستخدمت 
للدموع  امل�����س��ي��ل  ال���غ���از  ال�����س��رط��ة 
لتفرقة  امل���ط���اط���ي���ة  والأع�����������رة 
حاولوا  املحتجني  م��ن  جم��م��وع��ة 
ميدان  ����س���وب  مب�����س��رة  ال���ق���ي���ام 
“تق�سيم  ي��رددون  وكانوا  تق�سيم. 

لنا و�سيظل لنا«.
اإنه  لالأنباء  دوج��ان  وكالة  وقالت 

وح��ل��ق��ت طائرات  امل��دي��ن��ة  اأن���ح���اء 
والتوترات  �سمائها.  يف  هليكوبرت 
متزايدة على الأخ�س بعد املوافقة 
اأجري  ا�ستفتاء  يف  �سئيل  ب��ف��ارق 
التعديالت  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 
الرئي�س  �ستمنح  التي  الد�ستورية 
�سلطات  اإردوغ����������ان  ط���ي���ب  رج�����ب 

جديدة وا�سعة.

املتظاهرين  من  اثنني  اعتقال  مت 
امليدان  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  متكنا 

بعد اأن رفعا لفتة.
ا�ستخدمت  حيث  ب�سيكطا�س،  ويف 
املياه قبل عامني  ال�سرطة مدافع 
ير�سقونها  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ل��ت��ف��ري��ق 
ب���احل���ج���ارة يف ع��ي��د ال���ع���م���ال، مت 
ملحاولتهم  الع�سرات  على  القب�س 
وقال  تق�سيم.  ميدان  اإىل  التوجه 
بيان  يف  ا���س��ط��ن��ب��ول  ح��اك��م  مكتب 
اأ�سخا�س   207 اع���ت���ق���ال  “مت 
ج���رت  اأن�������ه  م�����س��ي��ف��ا  اإجمال” 
حارقة  زجاجة   40 نحو  م�سادرة 
من  و176  ي���دوي���ة  ق��ن��ب��ل��ة  و17 

الألعاب النارية.
الإن�سان  وت��ق��ول ج��م��اع��ات ح��ق��وق 
اإن  الغربيني  تركيا  حلفاء  وبع�س 
اأنقرة كبحت حرية التعبر ب�سكل 
ك��ب��ر وح��ق��وق��ا اأ���س��ا���س��ي��ة اأخ����رى 
يف اإط����ار ح��م��ل��ة ال��ق��م��ع ال��ت��ي تلت 
العام  الفا�سلة  الن��ق��الب  حماولة 

املا�سي.

اخلارجية الفل�شطينية:
 ت�سريحات ليربمان �سمانة لالإرهاب 

•• رام اهلل-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية الفل�سطينية اإن ت�سريحات وزير احلرب الإ�سرائيلي 
اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان حت��ري�����س ع��ل��ى ال��ق��ت��ل، و���س��م��ان��ة ل���الإره���اب اليهودي 
ال����دويل جتاه  ال�سمت  م��ع��رب��ة ع��ن ده�ستها م��ن  ال��ع��ق��اب،  ب��احل��م��اي��ة م��ن 
ت�سريحاته، التي ت�سكل دعوة حتري�سية، لرتكاب املزيد من جرائم القتل 

واحلرق �سد الفل�سطينيني.
وطالبت اخلارجية يف بيان �سحفي، ام�س الإثنني املجتمع الدويل والأمم 
باتخاذ  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  مقدمتها  ويف  كافة  وال���دول  املتحدة 
الحتالل،  اإره�����اب  م��ن  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  حل��م��اي��ة  ع��اج��ل��ة  اإج������راءات 
ُي�سجع حكومة  ب��ات  ال��رادع  ال��دويل  الفعل  اأن غياب  واأك��دت  وم�ستوطنيه. 
العن�سري،  الف�سل  التمادي يف تكري�س نظام  وامل�ستوطنني على  الحتالل 

و�سرعنته يف فل�سطني، مبا يفر�سه من جرائم يومية �سد اأبناء �سعبنا .
و�سددت على اأن �سيا�سات ومواقف الإ�سرائيليني ُت�سكل احلا�سنة احلقيقية 
لع�سابات امل�ستوطنني الإرهابية، وجلرائم الإعدام امليداين التي مُيار�سها 
جنود الحتالل �سد الفتيه وال�سبان الفل�سطينيني، التي ت�سجع امل�ستوطنني 
على موا�سلة ارتكاب جرائمهم بحق املواطن الفل�سطيني واأر�سه وممتلكاته 
ومقد�ساته. وحّملت الوزارة حكومة الحتالل، واأذرعها املختلفة امل�سوؤولية 
الكاملة عن جرائم امل�ستوطنني، وعن عمليتي ده�س قام بهما م�ستوطنني 
اأم�س الأحد �سد طفلني فل�سطينيني واإ�سابتهما بجروح خطرة يف كل من 

اخلليل، وخربة ارفاعية جنوب يطا ولذ امل�ستوطنان بالفرار.

جمددا اإىل الرئي�س الأمريكي اإذا اقت�ست احلاجة. 
اإنه  لكن ترامب جتاهل هذا الق��رتاح لحقا وقال 
�سي  ال�سيني  للرئي�س  م�ساكل  ي�سبب  اأن  يريد  ل 
جني بينغ يف وقت ت�ساعد فيه بالده على ما يبدو يف 

جهود كبح جماح كوريا ال�سمالية.
اإن العالقات مع  وقال يل يف جل�سة برملانية عادية 
تلميح  اإىل  اإ�سارة  وذلك يف  املتحدة جيدة  الوليات 
اأفق  واأ�ساف للنواب  املعار�سة لت�سريحات ترامب. 
العالقات التايوانية الأمريكية يبعث على التفاوؤل 
ال�سديد. واأ�سار اإىل قنوات ثابتة لالت�سالت رفيعة 
تنتظر  ت��اي��وان  اأن  وت��اب��ع  اجل��ان��ب��ني.  ب��ني  امل�ستوى 

•• تايبه-رويرتز:

دي���ف���ي���د يل ام�س  ت�����اي�����وان  ق�����ال وزي������ر خ���ارج���ي���ة 
واإن  ق��وي��ة  ال��ت��اي��وان��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإن 
فيما  وذل����ك  منتظمة  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  الت�����س��الت 
تعر�ست احلكومة يف تايبه لنتقادات من املعار�سة 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  ل��ل��رئ��ي�����س  ال��ف��ات��ر  ال����رد  ب�سبب 
اإجراء ات�سال هاتفي برئي�سة  ترامب على احتمال 
تايوان ت�ساي اإينج وين. كانت ت�ساي قالت يف مقابلة 
مع رويرتز يوم   ردا على �سوؤال عن احتمال اإجراء 
مبا�سرة  احل��دي��ث  ت�ستبعد  ل  اإن��ه��ا  الت�����س��ال  ه��ذا 

�سغل منا�سب �ساغرة على م�ستويات رفيعة بالإدارة 
وذلك  الآ�سيوية  ال�سوؤون  م�سوؤويل  مثل  الأمريكية 
لتنفيذ ال�سيا�سات الثنائية. وتلقى ترامب بعد فوزه 
يف  لتهنئته  ت�ساي  من  هاتفيا  ات�سال  بالنتخابات 
دي�سمرب كانون الأول وكان ذلك هو الت�سال الأول 
اأربعة عقود.  واأث��ار الت�سال  من نوعه منذ قرابة 
الأمريكي  باملوقف  ترامب  ال��ت��زام  ب�ساأن  ت�ساوؤلت 
واأن  ال��واح��دة  ال�سني  �سيا�سة  على  القائم  القدمي 
تايوان جزء منها. واأثارت هذه املكاملة غ�سب بكني 
اأن ت�سفي الت�سالت بني تايوان  التي تخ�سى من 

واحلكومات الأجنبية ال�سيادة على اجلزيرة.

اإل فران�سوا اأولوند يريد اأن يبقى ويتم�سك بال�سلطة. 
الوطنية  اجلبهة  زع��ام��ة  ت��ول��ت  عندما  ل��وب��ان  وعملت 
ارتباط  ب��ه يف الأذه����ان م��ن  لتطهر احل���زب مم��ا علق 
ال�سامية ح��ت��ى يلقى  الأج���ان���ب وم���ع���اداة  ب��اخل��وف م��ن 

قبول بني جمهور اأو�سع. 
واأ�سافت مطلع الأ�سبوع اأنها مل تعد على ات�سال بوالدها 

الن�سر ولو اأ�سبحوا جثثا هامدة.
اأفيغدور  ال��دف��اع الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اىل ذل���ك، رف�����س وزي���ر 
اأحمد  الفل�سطيني  لطفل  ت��ع��وي�����س��ات  دف���ع  ل��ي��ربم��ان 
اليهود  امل�ستوطنني  من  جمموعة  اإ���س��رام  عن  دواب�سة 
النار يف منزل عائلته بقرية دوما جنوب نابل�س يف يوليو 

متوز 2015.
وق����ال ل��ي��ربم��ان يف رد م��ك��ت��وب ع��ل��ى ا���س��ت��ج��واب قدمه 
)الكني�ست(  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ربمل��ان  ال��ع��رب��ي يف  ال��ن��ائ��ب 
يو�سف جبارين من القائمة العربية امل�سرتكة، عن �سبب 
عدم تلقي الطفل اأحمد دواب�سة )6 اأعوام( الذي اأُ�سيب 
بجروح بليغة يف احلادث تعوي�سا من دولة الحتالل، اإن 
اأحمد غر موؤهل لعتباره �سحية عمل اإرهابي ومن ثم 

فهو لن يح�سل على تعوي�س.
واأ�ساف يف رده اأن القانون احلايل يلزم الدولة بتعوي�س 
ذلك  لكن  بالإرهاب،  املتاأثرين  الإ�سرائيليني  املواطنني 

•• باري�س-رويرتز:

ام�س  اإن��ي��ان  دوب����ون  ن��ي��ك��ول  الفرن�سي  ال�سيا�سي  ق���ال 
اليمني  م��ر���س��ح��ة  ل��وب��ان  م��اري��ن  حليفته  اإن  الث��ن��ني 
املتطرف لرئا�سة اجلمهورية �ستدعم مبداأ التعاون بني 
الدول يف اأوروبا يف حني اأن مناف�سها اإميانويل ماكرون 

يريد اإبقاء فرن�سا داخل �سجن الحتاد الأوروبي.
وق���ال دوب����ون اإن���ي���ان، وه���و رئ��ي�����س ح���زب مييني قومي 
مهرجان  خالل  املا�سي،  الأ�سبوع  يف  لوبان  مع  حتالف 
انتخابي للجبهة الوطنية اإن انتخاب اإميانويل ماكرون 
وه���و ن�����س��خ��ة م�����س��ط��رب��ة ���س��غ��رة وغ���ر ن��ا���س��ج��ة عن 
يف  نهائي  ب�سكل  فرن�سا  حب�س  يعني  اأول��ون��د  فران�سوا 

�سجن الحتاد الأوروبي.
وعلى  الأح���د  ي��وم  امل��ح��ك  على  فرن�سا  “اإنقاذ  واأ���س��اف 
الثانية من  اإ�سارة اإىل اجلولة  يف   ”2017 املحك عام 
ال�سابع  يف  ولوبان  ماكرون  بني  الفرن�سية  النتخابات 

من مايو اأيار.
ا�ستقاللنا..  ا�ستعادة  ع��رب  فقط  ممكنا  �سيكون  »ه���ذا 
اأوروبا  اأوروب��ا الوحيدة التي ميكنها النجاح وهي  وبناء 

املكونة من دول.. تتعاون يف م�ساريع حمددة«.
واأعلنت لوبان اأن دوبون اإنيان �سيكون رئي�س وزرائها يف 

حال فازت برئا�سة فرن�سا.
الرئا�سي  املر�سح  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  ت��ب��ادل  ذل���ك،  اىل 
الفرن�سية  الرئا�سة  انتخابات  الأوف��ر حظا يف  الو�سطي 
مارين  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية  مناف�سته  م��ع  الن��ت��ق��ادات 

عيد  يف  باري�س  العا�سمة  من  متفرقة  اأنحاء  يف  لوبان 
ال��ع��م��ال ام�����س الث���ن���ني م���ع دخ����ول ال�����س��ب��اق الرئا�سي 

املحتدم اأ�سبوعه الأخر.
لت�سوير  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث  لليوم  م��اك��رون  و�سعى 
لوبان مر�سحة حزب اجلبهة الوطنية على اأنها متطرفة 
فيما ر�سمت لوبان �سورة له بو�سفه ن�سخة من الرئي�س 
احل���ايل ف��ران�����س��وا اأول���ون���د ال���ذي ت���وىل م��اك��رون وزارة 

القت�ساد يف ظل رئا�سته بني عامي 2014 و2016.
ويظهر اأحدث ا�ستطالع للراأي اأن ماكرون يتفوق على 
باملئة   39 مقابل  باملئة   61 تبلغ  تاأييد  بن�سبة  لوبان 
يختار  اإذ  الأح���د  ي��وم  امل��ق��ررة  الثانية  اجل��ول��ة  قبل  لها 
الفرن�سيون بني روؤية ماكرون لندماج اأكرب مع الحتاد 
الأوروبي ودعوة لوبان للحد من الهجرة وخروج فرن�سا 

من التكتل.
وقال ماكرون املر�سح امل�ستقل الذي يحظى بدعم حزب 
اأ�س�سه قبل عام �ساأقاتل حتى اللحظة  اإىل الأم��ام الذي 
اأي�سا فكرتها عن  الأخرة لي�س فقط برناجمها واإمنا 

الدميقراطية واجلمهورية الفرن�سية.
�ساب  غ���رق  ذك���رى  اأح��ي��ا  ب��ع��دم��ا  بالت�سريحات  واأدىل 
اأن  بعد  عاما   22 قبل  بباري�س  ال�سني  نهر  يف  مغربي 
األقى به جمموعة من ال�سبان املتطرفني يف مياه النهر 
عيد  مبنا�سبة  الوطنية  للجبهة  م�سرة  هام�س  على 

العمال كانت بقيادة جان ماري والد لوبان.
وقالت مر�سحة اجلبهة الوطنية خالل جتمع انتخابي 
ب�ساحية فيلبينت �سمايل باري�س اإميانويل ماكرون لي�س 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قالت اللجنة الإعالمية لإ�سراب الأ�سرى الفل�سطينيني 
قناة  ���س��ن��ع  يف  ف�سلت  الح���ت���الل  ���س��ج��ون  م�سلحة  اإن 
امل�سكلة من  القيادة  الإ�سراب بديلة عن  ب�ساأن  تفاو�س 
قبل الأ�سرى، تزامن ذلك مع ح�سد ت�سامني وا�سع يوم 

الأربعاء دعت له اللجنة العليا مل�ساندة الإ�سراب.
وف���ق ال��ل��ج��ن��ة الإع��الم��ي��ة ح��اول��ت ���س��ل��ط��ات الحتالل 
اللتفاف على قيادة اإ�سراب الأ�سرى، لكنها ا�سطدمت 
الذي  الربغوثي  م��روان  الأ�سر  على  الأ�سرى  باإجماع 
ل��الإ���س��راب. وق��د رف�����س عميد الأ�سرى  اأع��ل��ن ق��ي��ادت��ه 
بو�سفه  الح��ت��الل  �سلطات  م��ع  التعامل  يون�س  ك��رمي 

مفاو�سا ب�ساأن مطالب الأ�سرى بدل الربغوثي.
وحذرت اللجنة من خطورة الأو�ساع ال�سحية لعدد من 
اأعرا�س الإ���س��راب بالظهور على  ب��داأت  الأ���س��رى، حيث 
الأ�سرى امل�سربني مع دخولهم املراحل الأكر �سعوبة. 
وك�سفت عن حماولة �سلطات الحتالل ابتزاز الأ�سرى 

املر�سى.
الفل�سطينيني  الأ���س��رى  اأه���ايل  م��ن  الع�سرات  و���س��ارك 
بال�سجون الإ�سرائيلية ام�س الثنني يف وقفة اأمام مقر 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف مدينة غزة ت�سامناً 
على  ال�15  لليوم  اإ�سرابهم  يف  امل�ستمرين  اأبنائهم  مع 

التوايل.
اإىل جانب  الوقفة �سورا لالأ�سرى،  امل�ساركون يف  ورفع 

لفتات كتب على بع�سها احلرية لأ�سرانا.
بال�سارع  الأخ���رة  الأي���ام  يف  الت�سامن  اأ�سكال  وت��ع��ددت 
فقد نظمت نقابة  الفل�سطيني مع “اإ�سراب الكرامة”، 
بخيمة  ح��م��ل��ة  اهلل  رام  يف  اأم�����س  التجميل  ���س��ال��ون��ات 
يا�سر عرفات، كما  ال�سهيد  املقامة يف ميدان  العت�سام 

اإ�سراب  �سارك عدد من ذوي الأ�سرى داخل اخليمة يف 
اأجرا�س  ُق��رع��ت فيه  ل��ي��وم واح���د، يف وق��ت  الطعام  ع��ن 
الكنائ�س واأدى رجال الدين امل�سيحيون داخلها �سلوات 

لدعم الأ�سرى.
امل�����س��ان��دة لإ�سراب  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ويف الأث���ن���اء، دع���ت 
املقبل بجميع  الأرب��ع��اء  ي��وم  وا���س��ع  اإىل ح�سد  الأ���س��رى 

املدن الفل�سطينية ت�سامنا مع الأ�سرى امل�سربني.
وبداأ مئات الأ�سرى الفل�سطينيني منذ 17 من ال�سهر 
املا�سي اإ�سرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتح�سني 
ظروف حياتهم يف ال�سجون الإ�سرائيلية، ومنها املطالبة 
النفرادي،  وال��ع��زل  الإداري  الع��ت��ق��ال  �سيا�سة  ب��اإن��ه��اء 

وبالعالج الطبي لالأ�سرى املر�سى.
ويف غ�سون ذلك، قال وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي 
جلعاد اأردان اإن 300 اأ�سر فكوا اإ�سرابهم عن الطعام 
“ل  واإن��ه  �سيء من مطالبهم،  على  احل�سول  دون  من 

جمال للتفاو�س«.
ت�سعى  ال�����س��ج��ون  اإدارة  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��وزي��ر  وذك���ر 
ال�سجون بهدف  داخ��ل  م��راك��ز طبية  اأرب��ع��ة  اإن�����س��اء  اإىل 
جتنب نقل املعتقلني امل�سربني عن الطعام، باأكرب قدر 
اأو�ساعهم  تدهورت  اإذا  مدنية  م�ست�سفيات  اإىل  ممكن، 

ال�سحية.
وانتقد اأردان رابطة الأطباء الإ�سرائيليني التي متار�س 
�سغوطا على الأطباء لعدم تطبيق القانون الذي ي�سمح 

بتغذية الأ�سرى رغما عنهم بوا�سطة الأنابيب.
وذكرت اللجنة الإعالمية لالإ�سراب اأن التنقالت التي 
الإ�سراب  ق���ادة  بحق  الح��ت��الل  �سجون  اإدارة  جتريها 
الأ����س���رى كرمي  م��وؤخ��را عميد  نقلت  ح��ي��ث  م�����س��ت��م��رة، 
يون�س من عزل �سجن اجللمة اإىل عزل �سجن جلبوع، يف 
حني اأكد يون�س اأن الأ�سرى م�ستمرون بالإ�سراب حتى 

واأنها غر م�سوؤولة عن ت�سريحاته غر املقبولة.
ا�ستقطاب  اإىل  املحتدمة  الفرن�سية  النتخابات  واأدت 
العوملة  م��ن  بالغ�سب  اإح�سا�س  ع��ن  وك�سفت  فرن�سا  يف 
والنخب ال�سيا�سية مماثل للغ�سب الذي اأدى يف ال�سابق 
الأمريكية  الرئا�سة  بانتخابات  ت��رام��ب  دون��ال��د  ل��ف��وز 
وت�سويت الربيطانيني باخلروج من الحتاد الأوروبي.

لي�سوا مواطنني  “لأنهم  الفل�سطينيني  ل ينطبق على 
اأو مقيمني يف اإ�سرائيل، على حد تعبره.

وكان اإرهابيون م�ستوطنون قد اأ�سرموا النار يف منزل 
اأدى  مما   ،2015 متوز  يوليو   31 يوم  دواب�سة  عائلة 
ا�ست�سهاد الطفل الر�سيع علي دواب�سة على الفور،  اإىل 
وحلق به والداه �سعد ورهام متاأثرين بجراحهما، بينما 

جنا اأحمد.
اأن  لالأنباء  اإنرتنا�سيونال  بر�س  قد�س  وك��ال��ة  وذك���رت 
و�سائل اإعالم عربية نقلت عن النائب جبارين اأن الرد 
التمييز  الدفاع يخلق حالة من  وزي��ر  ال��ذي �سدر عن 
اليهود ينالون تعوي�سات  بني دماء ودماء، لأن �سحايا 

تلقائيا.
وك���ان ج��ب��اري��ن ق��د ط��ال��ب ب��الع��رتاف ب��اأح��م��د دواب�سة 
وتعوي�سه ك�سحية اأعمال عدائية بعد مماطلة حكومة 

الحتالل يف القيام بذلك.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264332                          05 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لالأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
كلمة  م��ع  الأ���س��ف��ر،  ب��ال��ل��ون  ال��ق��م��ح  ل�سنابل  ر���س��م  يتو�سطها  ال��ب��ن��ي  ب��ال��ل��ون  م�ستطيلة  خلفية  ال��و���س��ف 
"WEATIVO" كتبت باأحرف لتينية مميزة باللونني الأبي�س والأ�سود وتعلوها كلمة "ETI" كتبت 

باأحرف لتينية مميزة باللون الأحمر والأبي�س والأ�سود مع �سعار احلثيون لل�سم�س باللون الأبي�س.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.  
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 265303                          21 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لالأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف �سكل بي�ساوي ثالثي الأبعاد باللون الأحمر والأ�سود، يتو�سطه كلمة "Paykek" كتبت باأحرف 
لتينية مميزة باللون الأبي�س ويعلوها كلمة "Eti" كتبت باأحرف لتينية باللون الأحمر والأ�سود والأبي�س 

يعلوها �سعار احلثيون لل�سم�س باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 265150                          19 /12 / 2016
با�سم : �سركة ازنار ذات امل�ساهمة املغلوقة.

وعنوانه: جويجاي، �سارع ناتوان 120، اأذربيجان.
الكحولية،  غر  امل�سروبات  من  وغرها  والغازية  املعدنية  واملياه  ال�سعر  �سراب  الب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 

م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.
فاكهة  ع�سر  كحويل،  غر  فواكه  �سراب  كحولية،  غر  فواكه  ع�سر  م�سروبات  كحولية،  غر  م�سروبات 
مركز لعمل الليمونادا، ع�سر فاكهة مركز لعمل امل�سروبات، ع�سائر فواكه، م�سروبات ع�سر فواكه غر 
امل�سروبات، �سراب فواكه غر كحويل، ع�سر  كحولية، خال�سات فواكه غر كحولية، خال�سات لتح�سر 

خ�سراوات )م�سروبات(، توت ، فواكه طازجة؛ �سراب الرمان.والواقعة يف الفئة )32(. 
الو�سف ر�سمة لرمانة حمفور فيها قلب ويخرج منها رمانتان ويعلوها كلمة "GRANTE" مع �سعار 

مميز باللون الذهبي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 265304                          21 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لالأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الربتقايل  باللون  خلفية  اجلانبني  كال  من  اجلوانب  وعلى  الربتقايل  باللون  م�ستطيلة  خلفية  الو�سف 
الغامق كتبت عبارة “Paykek” بالتكرار باأحرف لتينية وبخط �سغر باللون الرمادي عليها. يف الو�سط 
�سمن اخللفية �سعار حثيون باللون الأ�سفر وعلى الي�سار كتبت عبارة “Paykek” باأحرف لتينية مميزة 
بالبي�س داخل �سكل بي�ساوي احمر وفوقها كتبت عبارة “Eti” بالحمر مع �سعار احلثيون لل�سم�س باللون 

الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 265302                          21 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لالأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
والأ�سود،  الأحمر  باللون  الأب��ع��اد  ثالثي  بي�ساوي  �سكل  داخلها  ويف  اأحمر  لونها  مزخرفة  خلفية  الو�سف 
كتبت   "Eti" كلمة  ويعلوها  الأبي�س  باللون  مميزة  لتينية  باأحرف  كتبت   "Paykek" كلمة  يتو�سطه 
ومن  الأبي�س.  باللون  لل�سم�س  احلثيون  �سعار  يعلوها  والأبي�س  والأ�سود  الأحمر  باللون  لتينية  باأحرف 
كال اجلهات، اليمني والي�سار، مدرج كلمة “Paykek” باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود، واحدة تلو 

الأخرى.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.       
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264832                          15 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�سكويت، �سوكولتة، كيك، فطائر، بوظة )اأي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لالأكل.والواقعة يف الفئة )30(. 

الو�سف خلفية مربعة باللون الأ�سفر والبني يتو�سطها �سكل هند�سي مميز على �سكل مفرقعة ويتو�سطها 
"ETİ ZAGA" كتبت باأحرف لتينية مميزة باللون الأبي�س والأ�سود والأحمر والأبي�س وعلى  كلمة 
احلثيون  �سعار  مع  والأ���س��ود  والأبي�س  الأحمر  باللون  مميزة  لتينية  باأحرف  "ETİ" كتبت  كلمة  راأ�سها 

لل�سم�س باللون الأبي�س.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.  
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 265265                          21 /12 / 2016
با�سم : دورومكو غيدا ياترميالري انونيم �سركتي.

وعنوانه: �سانايي ماه. بيه�سيت �سوك. نو:6/2 كاجيتهان م�سلك ا�سطنبول تركيا.
وذلك لتمييز الب�سائع/ خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.والواقعة 

يف الفئة )43(. 
 "o" كتبت باحرف لتينية مميزة وداخل حرف "DOROM.CO" الو�سف كلمة

ر�سمة لوجه ي�سحك.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا العالن.   
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264916                          15 /12 / 2016
با�سم : ايكان �سكول اوف ميدي�سن ات ماونت �سيناي.

وعنوانه: وان غو�ستاف األ. ليفي بالي�س نيويورك، نيويورك 10029، الوليات املتحدة 
المركية.

وذلك لتمييز الب�سائع/ خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية، جمع التربعات اخلرية.والواقعة يف الفئة )36(. 

الو�سف عبارة "MOUNT SINAI"  كتبت باحرف لتينية مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264923                          15 /12 / 2016
با�سم : ايكان �سكول اوف ميدي�سن ات ماونت �سيناي.

وعنوانه: وان غو�ستاف األ. ليفي بالي�س نيويورك، نيويورك 10029، الوليات املتحدة 
المركية.

الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  الب�سائع/  لتمييز  وذلك 
والثقافية. خدمات الرتبية والتعليم .والواقعة يف الفئة )41(. 

الو�سف عبارة "MOUNT SINAI"  كتبت باحرف لتينية مميزة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا العالن.
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264927                          15 /12 / 2016
با�سم : ايكان �سكول اوف ميدي�سن ات ماونت �سيناي.

وعنوانه: وان غو�ستاف األ. ليفي بالي�س نيويورك، نيويورك 10029، الوليات املتحدة 
المركية.

والأفراد  املمتلكات  حلماية  اأمنية  وخدمات  قانونية  خدمات  الب�سائع/  لتمييز  وذلك 
وخدمات �سخ�سية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد.

ترخي�س امللكية الفكرية .والواقعة يف الفئة )45(. 
الو�سف عبارة "MOUNT SINAI"  كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا العالن.
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264661                          13 /12 / 2016
با�سم : زاهي حممود طاهر و و�سفي حممود طاهر.

وعنوانه: بناية يا�سمني، الطابق الثالث، بجانب املدر�سة الملانية، الدوحة - الناعمة، ال�سوف، لبنان.
املالب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  الأقم�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 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.
لوا�سق لأغرا�س التجميل؛ غ�سول )لو�سن( ما بعد احلالقة؛ رذاذات لإنعا�س رائحة الفم؛  ا�سرطة لإنعا�س 
رائحة الفم؛  تنظيف اأطقم الأ�سنان )م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم الأ�سنان(، م�ستح�سرات تنظيف؛ اطقم 
التجميل؛ م�ستح�سرات جتميل؛ ع�سى قطن لأغرا�س التجميل؛ �سوف قطني لأغرا�س التجميل؛ كرمي 
الأ�سنان  اأطقم  الأ���س��ن��ان؛   اأطقم  ملمعات  الأ���س��ن��ان؛  منظفات  الأ���س��ن��ان؛  لتبي�س  ه��الم  للتجميل(؛  )ك��رمي 
)م�ستح�سرات تنظيف اأطقم الأ�سنان(؛  بروك�سيد الهيدروجني لأغرا�س التجميل؛ مواد ملمعة لل�سفاه؛ 
طالء ال�سفاه؛ غ�سول )لو�سن( لأغرا�س التجميل؛ غ�سولت )لو�سن( )مناديل م�سبعة بغ�سولت  التجميل(؛ 
التجميل؛  الأ�سنان؛  مراهم لأغرا�س  اأطقم  غ�سولت للفم لي�ست لغايات طبيه؛ مواد �سقل )مواد تلميع 

معجون ا�سنان. والواقعة يف الفئة )03(. 
الو�سف كلمة "CLEO-DENT" كتبت باللغة الالتينية بالبي�س داخل �سكل باللون ال�سود ويعلوها 

خط باللون الرمادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264664                          13 /12 / 2016
با�سم : زاهي حممود طاهر و و�سفي حممود طاهر.

وعنوانه: بناية يا�سمني، الطابق الثالث، بجانب املدر�سة الملانية، الدوحة - الناعمة، ال�سوف، لبنان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان 
لإبادة  م�ستح�سرات  مطهرات،  الأ�سنان،  طب  و�سمع  الأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد،  وم��واد  ل�سقات  واحليوان؛ 

احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
علك لأغرا�س طبية؛ �سجائر )�سجائر خالية من التبغ( لأغرا�س طبية؛ م�ستح�سرات تنظيف )م�ستح�سرات 
تنظيف العد�سات الال�سقة(؛ اأدوات �سنفرة الأ�سنان؛ ملغم لالأ�سنان؛ مالط لالأ�سنان؛ مواد ب�سمة لال�سنان؛ 
اأ�سنان )مواد ل�سقة لأطقم الأ�سنان(؛ مطهرات؛  اأطقم  طالء اللك لالأ�سنان:  �سمغ امل�سطكا لالأ�سنان؛  
مواد منظفة لأغرا�س طبية؛ اأقرا�س دواء لأغرا�س �سيدلنية؛ كحول عالجي؛ �سمع الت�سكيل ل�ستخدام 
اأطباء الأ�سنان؛ غ�سول الفم لأغرا�س طبية؛ مطاط لأغرا�س طب الأ�سنان؛ اأمالح لأغرا�س طبية؛ مناديل 
�سحية؛  فوط �سحية؛ مادة حل�سو الأ�سنان؛ الت�سنني )م�ستح�سرات لت�سهيل الت�سنني(؛ �سبغات لأغرا�س 

طبية؛ مناديل م�سبعة بلو�سنات �سيدلنية. والواقعة يف الفئة )05(. 
الو�سف كلمة "CLEO-DENT" كتبت باللغة الالتينية بالبي�س داخل �سكل باللون ال�سود ويعلوها 

خط باللون الرمادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264665                          13 /12 / 2016
با�سم : زاهي حممود طاهر و و�سفي حممود طاهر.

وعنوانه: بناية يا�سمني، الطابق الثالث، بجانب املدر�سة الملانية، الدوحة - الناعمة، ال�سوف، لبنان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا 
زجاج  اأو  م�سغول  زجاج غر  �سلك جلي،  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي،  �سنع  مواد  الدهان(،  اأو  التلوين  فرا�سي 
غر  خزفية  واأواين  �سيني  خزف  واأواين  زجاجية  اأواين  املباين(،  يف  امل�ستعمل  الزجاج  )ع��دا  م�سغول  �سبه 

واردة يف فئات اأخرى.
البال�ستيك؛  اأو  الورق  اأكواب من  اأك��واب؛  التجميل؛  ادوات  اأم�ساط )اأم�ساط كهربائية(؛  اأم�ساط؛  فرا�سي؛ 
خيوط ناعمة لالإغرا�س املتعلقة بالأ�سنان؛ اقداح؛ ُفر�س الأ�سنان؛ ُفر�س اأ�سنان كهربائية؛ حامالت نكا�سات 

ا�سنان؛  نكا�سات ا�سنان؛ اأجهزة مائية لتنظيف الأ�سنان واللثة. والواقعة يف الفئة )21(. 
الو�سف كلمة "CLEO-DENT" كتبت باللغة الالتينية بالبي�س داخل �سكل باللون ال�سود ويعلوها 

خط باللون الرمادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.  
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264933                          15 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
ب�سكويت.والواقعة يف الفئة )30(. 

من  مثلثة  وقطعة  الب�سكويت  من  لأع��واد  ر�سم  تت�سمن  الغامق  الأزرق  باللون  م�ستطيلة  خلفية  الو�سف 
باللون  مميزة  لتينية  باأحرف  كتبت   "CRAX STICKS" عبارة  يعلوهما  الأ�سفر،  باللون  اجلبنة 
الأزرق والأبي�س وعلى راأ�سها كلمة "ETI" كتبت باأحرف لتينية مميزة باللون الأحمر والأبي�س والأ�سود 

مع �سعار الهميون لل�سم�س باللون الأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.  
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 264545                          09 /12 / 2016
با�سم : �ساتنام اوفر�سيز )اك�سبورت(.

وعنوانه: فيب�س �سانرت 401، جاي كاي بيلدينغ، م�سجد موث، غرايرت كايال�س-اا، نيو ديلهي 
.110048 -

التابيوكا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  وال��ق��ه��وة  وال��ك��اك��او  وال�����س��اي  القهوة  الب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 
وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 
اخلل  اخل����ردل؛  امل��ل��ح؛  اخل��ب��ي��ز؛  وم�سحوق  اخل��م��رة  الأ����س���ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛ 

وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، �سكر.والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف كلمة "MONSOON" كتبت باأحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264934                          15 /12 / 2016
با�سم : اإتي غيدا �ساناي يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.

با�سي  تيبي   11 رقم:  بالزا  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 ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
لالأكل. �ساحلة  مثلجات  )اأي�سكرمي(،  بوظة  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  فطائر،  كيك،  �سوكولتة،  ب�سكويت، 

والواقعة يف الفئة )30(. 
الو�سف �سكل هند�سي م�ستطيل باللون ال�سفر والبي�س والخ�سر مع ر�سمة ل�سنابل قمح بال�سفر، وكتبت 
كلمة "Whola " بال�سود باأحرف لتينية، ويعلوها كلمة "Eti" باللون الحمر والبي�س وال�سود ور�سم 

هند�سي مميز ي�سبه ال�سم�س لونه اأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 264544                          08 /12 / 2016
با�سم : ا�س ام تي. برمي باتوديا ترايدينغ از دامين�سونز.
وعنوانه: �سارايا غيانبور روود، بادوين-221401، الهند.

ال�سجاد والب�سط واحل�سر ومفار�س احل�سر وم�سمع فر�س  الب�سائع/  وذلك لتمييز 
الأر�سيات ومواد اأخرى لتغطية الأر�سيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من 

مواد غر ن�سيجية(.والواقعة يف الفئة )27(. 
خلفية  على  البي�س  باللون  لتينية  ب��اح��رف  كتبت   "HANDS" كلمة  الو�سف 

�سوداء.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
القت�ساد او ار�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا العالن. 
ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 265388                          23 /12 / 2016
با�سم : �سيفود انرتنا�سونال وان �س م ح.

وعنوانه: مكتب رقم اف زد جاي اأو ايه 1317، جافزا وان، املنطقة احلرة جلبل علي، دبي، الإمارات العربية 
املتحدة.

اللحم، فواكه وخ�سروات  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  والأ�سماك وحلوم  اللحوم  الب�سائع/  لتمييز  وذلك 
حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات 
احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل؛ �سمك الأن�سوفة؛ حلزون �سديف )غر حي(؛ �سرطان النهر )غر 
حي(؛ ق�سريات )غر حية(؛ �سرائح �سمك طرية )فيليه(؛ منتجات غذائية ُمعدة من ال�سمك؛ دقيق �سمك 
رة؛ �سمك  لال�ستهالك الب�سري؛ مو�سية الأ�سماك؛ �سمك غر حي؛ �سمك حمفوظ؛ بطارخ ال�سمك، حم�سّ
مملح؛ بي�س ال�سمك املعالج؛ �سمك معلب؛ �سمك ف�سيخ؛ �سمك ف�سيخ، غر حّي؛  اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ 
�سرطان بحري )غر حي(؛ جراد بحري )غر حي(؛ بلح البحر )غر حي(؛ حمار )غر حي(؛ قريد�س 
البحر، غر حي؛ م�ستخل�سات  (غر حي(؛ �سلمون؛ �سلمون، غر حّي؛ �سردين؛ �سردين، غر حّي؛ خيار 
الأع�ساب البحرية لالأغذية؛ اأ�سماك ق�سرية، غر حية؛ جمربي، غر حي؛ اأع�ساب بحرية حمم�سة؛ كماأة 

حمفوظة؛ �سمك تونا؛ تونا، غر حّي. والواقعة يف الفئة )29(. 
الو�سف كلمة "Sahel" كتبت باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.                    

ق�شم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009

العدد 12009 بتاريخ 2017/05/02

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 092029
با�س������م :   �س. ونو العاملية �س م ح

وعنوان����ه:  �س . ب  17673، دبي – الإمارات العربية املتحدة 
وامل�سجلة حتت رقم:      )092029(     بتاريخ: 2014/12/11

تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
انت��هاء احلم��اية يف : 2017/03/21

وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�س عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  2  مايو 2017 العدد 12009
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عربي ودويل
رينت�سي ي�ستعيد زعامة احلزب احلاكم يف اإيطاليا 

•• روما-رويرتز:

زعامة  ب�سهولة  رينت�سي  ماتيو  ال�سابق  الإي��ط��ايل  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستعاد 
احلزب الدميقراطي احلاكم  بعد اأن اأحرز فوزا �ساحقا يف انتخابات اأولية 
بني اأن�سار احلزب حمققا بذلك عودة �سيا�سية بعد اأقل من خم�سة اأ�سهر 

من ا�ستقالته من رئا�سة احلكومة.
واأ�سارت نتائج جزئية اإىل اأن رينت�سي ح�سل على 72 يف املئة من الأ�سوات 
يف النتخابات التي اأُجريت يف �ستى اأنحاء اإيطاليا واأدىل فيها نحو مليوين 

من اأع�ساء احلزب الدميقراطي باأ�سواتهم يف النتخابات الأولية.
وح�سل اأندريا اأورلندو وزير العدل على 19 يف املئة يف حني ح�سل مي�سيل 

اإميليانو حاكم منطقة بوجليا اجلنوبية على نحو ت�سعة يف املئة.

وات�سل مناف�ساه بالإ�سافة اإىل رئي�س الوزراء باولو جنتيلوين به لتهنئته.
وكان رينت�سي )42 عاما( قد ا�ستقال من رئا�سة الوزراء يف دي�سمرب كانون 
د�ستورية  تعديالت  ب�ساأن  ا�ستفتاء  يف  �ساحقة  لهزمية  تعر�سه  بعد  الأول 

ا�ستهدفت تنظيم و�سع القوانني. 
التخطيط  يف  ب�سرعة  ب��داأ  ولكنه  حمله  جنتيلوين  اخلارجية  وزي��ر  وح��ل 

للعودة.
ويف الوقت الذي من املقرر اأن جُترى فيه النتخابات العامة بحلول مايو 
اأيار 2018 تظهر ا�ستطالعات الراأي تراجع احلزب الدميقراطي احلاكم 
ع�سوية  يف  ت�سكك  والتي  للموؤ�س�سات  املناه�سة  جن��وم  خم�س  حركة  وراء 
اليورو. ورمبا تكون قدرة رينت�سي على مواجهة �سعود حركة  اإيطاليا يف 

خم�س جنوم حا�سمة يف �سد تهديد لوجود منطقة اليورو.

اأبو الغيط: الواقع العربي يف اأ�سعب مرحلة 
•• دبي-اأ ف ب:

راى المني العام جلامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اأم�س ان العامل العربي مير با�سعب مرحلة 
امل�ستفيدين من هذا  اك��رب  اي��ران  ان  التي تع�سف ببع�س دول��ه، معتربا  يف تاريخه يف ظل احل��روب 
الو�سع. وقال ابو الغيط ان اجلامعة العربية هي انعكا�س لالرادة العربية وانعكا�س للواقع العربي، 
والواقع العربي مير با�سعب حلظات حياته. وتطرق ابو الغيط يف الندوة الفتتاحية للموؤمتر اىل 
احلرب يف �سوريا، وال�سراع على ال�سلطة يف ليبيا، والنزاع العراقي، قائال مل ار ابدا ا�سواأ مما اراه 
الهجمات  وامنية مع  �سيا�سية  ا�سطرابات   2011 العربية منذ  الدول  بالعديد من  الن. وتع�سف 
التي ت�سنها اجلماعات املتطرفة والحتجاجات التي ادت اىل تغير انظمة بع�س هذه الدول، بينما 
ان  الغيط  ابو  وراى  النفط.  ا�سعار  تراجع  اقت�سادية كربى مع  اخرى �سعوبات  دول عربية  تواجه 
ايران اكرب امل�ستفيدين من هذا الواقع.واو�سح “يف ايران، انهم يتمتعون بهذا الوقع الذي نحن فيه، 

يتمتعون ومنهم من يقول: دعوهم يدمروا انف�سهم.

   واأو���س��ح ج��ل��ول اأن���ه اأب��ل��غ رئي�س 
احلكومة موقفه الراف�س للتخلي 
هذه  خ����الل  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ع���ن 
ت�سهد  ال���ت���ي  احل�����س��ا���س��ة  امل��رح��ل��ة 
ا�ستعدادات حثيثة لمتحانات اخر 
المتحانات  منها  وخا�سة  ال�سنة 
الوطنية موؤكدا اأن الدولة ل يجب 

اأن تعمل بطريقة املركاتو.
ال�ساهد  ي���و����س���ف  ان  واع����ت����رب     
اليعقوبي  ل�����س��ع��د  لب���ت���زاز  خ�����س��ع 
التون�سي  ال���ع���ام  ل���الحت���اد  ول��ي�����س 
لل�سغل. وت�ساءل ناجي جلول “ملاذا 
ت�����س��ّرع ي��و���س��ف ال�����س��اه��د.. مل���اذا مل 
امتحانات  انتهاء  حني  اىل  ينتظر 
ال���ب���ك���ال���وري���ا ومل�������اذا ت����زام����ن هذا 
القرار مع الحتفال بعيد ال�سغل؟ 
مايو  ب�1  الحتفال  يريدون  كانوا 
اىل  ا���س��ارة  يف  قربانا”  وي��ري��دون 

نقابات التعليم.
“على  ن���اج���ي ج���ل���ول  واأ�����س����اف     
اي  يتغر  مل  ال�سخ�سي  امل�ستوى 

�سيء بالن�سبة يل«.

لي�شت �شفقة
كانت  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ق��اب��ات  ان  ي��ذك��ر 
باإقالة جلول،  �سنتني  تطالب منذ 
لتحقيق  متتالية  اإ�سرابات  و�سنت 
ا�ستحالة  م��رّبر  الهدف حتت  ه��ذا 
برناجمه  وملعار�سة  التوا�سل معه 
علما  الرتبية.  لقطاع  الإ�سالحي 
�سدارة  ي��ح��ت��ل  ج���ل���ول  ن���اج���ي  اأن 
وزير،  كاأف�سل  الراي  ا�ستطالعات 
حتوز  �سيا�سية  �سخ�سية  واأف�����س��ل 

على ثقة التون�سيني.
   ام��ا ملياء الزريبي، فقد كانت يف 
الآونة الأخرة وقود جدل �ساخن 
ج���راء الن��ه��ي��ار ال��ت��اري��خ��ي لقيمة 
ال��دي��ن��ار ال��ت��ون�����س��ي، وال����ذي اأع���اده 
البع�س اىل ت�سريح ُن�سب للوزيرة، 
مل  وت��و���س��ي��ح��ه��ا  نفيها  ان  وي��ب��دو 

ي�سفعا لها.
   ت��زام��ُن ق��رار اإق��ال��ة ناجي جلول 
مع  الرتبية  وزارة  راأ����س  على  م��ن 
العاملي  ال�سغل  بعيد  يوم الحتفال 
ك����ث����رون مب���ث���اب���ة هدية  اع����ت����ربه 
الراف�سة  ال�سغل  احت���اد  ل��ق��ي��ادات 

لبقاء جلول على راأ�س الوزارة.
العالقة م��ع جمل�س     لكن وزي���ر 
نواب ال�سعب والهيئات الد�ستورية 
وح����ق����وق الن���������س����ان، م����ه����دي بن 
اأن��ه ل وج��ود ل�سفقة  اأك��د  غربية، 
ب���ني رئ���ا����س���ة احل���ك���وم���ة والحت�����اد 
العام التون�سي لل�سغل واأن ال�ساهد 

يقوم بتقييم دوري لوزرائه.
اأن  ان��ه يعتقد  ب��ن غربية  وق���ال     
ج���ل���ول ق����ام ب��ع��م��ل ج��ي��د وب������داأ يف 
اأنه  م�سيفا  ال���رتب���وي،  الإ����س���الح 
المتحانات  جن����اح  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ل 
بوجود  م��رت��ب��ط  ع���دم جن��اح��ه��ا  اأو 
ال���وزي���ر م��ن ع��دم��ه، م�����س��ددا على 
تغير  ويف  ت���اري���خ  ل��ه��ا  وزارة  ان���ه 
اأو اأي م�سوؤول فيها ل ميكن  وزير 
اإج��راء المتحانات وقتها يا خيبة 

امل�سعى.

املركزية النقابية ت�شفق
التعليم  ن��ق��اب��ة  ع���ام  ك��ات��ب  ان  ال 
ال��ث��ان��وي ل�����س��ع��د ال��ي��ع��ق��وب��ي، افاد 
الرتبية  وزي������ر  اإق����ال����ة  ق������رار  اإن 
عليه بني  التفاق  ناجي جلول مت 

روؤية موحدة  اإىل  الإ�سالح يحتاج 
بني خمتلف مراحل التعليم.

العام  الأم������ني  اع���ت���رب  ح���ني     يف 
لالحتاد العام التون�سي لل�سغل نور 
اإق��ال��ة وزير  اأن  ال��ط��ب��وب��ي،  ال��دي��ن 
من�سبه  من  جلول  ناجي  الرتبية 
العمومية  ل���ل���م���در����س���ة  ان���ت�������س���ار 
مذكرا  ع��ام��ة،  التون�سي  ولل�سعب 
التعليم  التجاذبات حول ملف  باأن 
دام��ت اأك��ر من �سنة وطالت اأكر 

من الالزم، وفق تقديره.
   وقال الطبوبي يف ت�سريح اذاعي، 
التي  اإن اخل��ط��وة  اأم�����س الث��ن��ني، 
جلول  باإقالة  ال�ساهد  عليها  اأق��دم 
العالية،  امل�سوؤولية  ل��روح  انت�سار 
ذلك،  على  بال�سكر  اإل��ي��ه  متقدما 
م�سرا اإىل اأنه من �سان هذا القرار 
اإنقاذ ما تبقى من ال�سنة الدرا�سية 

واإجناحها.
اأن  يعتقد  ك��ان  اإذا  عما  رده  ويف     
عنه  نتج  ال��ذي  ال���وزاري  التحوير 
واملالية  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ري  اإق���ال���ة 
ال�سغل  لحت������اد  ال�������س���اه���د  ه���دي���ة 
مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د ال��ع��م��ال، ق���ال نور 
ننتظر  ل  نحن  الطبوبي:  ال��دي��ن 
هدايا من اأي كان.. وكان ل بد من 
الت�سحية يف هذا امللف مثلما فعل 
النقابيون عندما رّحلوا احل�سم يف 
الأمر للمكتب التنفيذي للمنظمة 
وتخلوا عن قرار ال�سراب املفتوح 
مل�سلحة  م��راع��اة  ال��درو���س  وتعليق 
هناك  ك������ان  ف���ل���ق���د  ال����ت����الم����ي����ذ.. 
اإما  احلكومة  رئي�س  اأم��ام  خيارين 
اأو  األف مدر�س   160 التخلي عن 

التخلي عن وزير الرتبية.

حملة موازية
التحوير  ه����ذا  ت���داع���ي���ات  وم����ن     
م���ن مكّونات  ع���دد  ���س��ّن  ال������وزاري 
املجتمع املدين اأم�س الثنني، حملة 
�سّد كل من وزير ال�سناعة والتجارة 
زياد العذاري ووزير الت�سغيل عماد 
احلمامي.وقد مت �سّن هذه احلملة 
اإث�����ر اق���ال���ة وزي�����ر ال��رتب��ي��ة ناجي 
احلكومة  ب���اإب���ق���اء  ت��ن��دي��دا  ج��ل��ول 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال�����وزراء ال��ذي��ن مل 
ي��ك��ن ل��ه��م اي م������ردود ع��ل��ى غ���رار 
توليهما  منذ  واحلمامي  ال��ع��ذاري 
 2016 اوت  ال��وزارت��ني يف م��وف��ى 
احلملة.ويرى  م��ن��ظ��م��ي  ح�����س��ب 
ال�سناعة والتجارة  ان وزير  هوؤلء 
العذاري مل يتمكن من احلّد  زياد 
م��ن ع��ج��ز امل��ي��زان ال��ت��ج��اري الذي 
و�سل اليوم اىل ارفع معّدلته منذ 
اّي  يّتخذ  تون�س وهو مل  ا�ستقالل 
اجراء للحّد من التوريد الع�سوائي 
اما  وال�����س��ني.    م��ن تركيا  خا�سة 
احلمامي فانه مل ي�سّجل اي تقّدم 
بل  الت�سغيل  عجلة  دف��ع  جم��ال  يف 
ظ���ّل ال��ت�����س��غ��ي��ل ه���و امل��ط��ل��ب الول 
الح��ت��ج��اج��ي��ة اىل حّد  ل��ل��ح��رك��ات 
ويندد  الداخلية.    باملناطق  اليوم 
ا�سحاب هذا احلملة بالإبقاء على 
للنه�سة  ار�ساء  الفا�سلني  ال��وزراء 
ناجي  ال���ن���اج���ح  ال�����وزي�����ر  واق�����ال�����ة 
م�سروع  يحمل  ك��ان  وال���ذي  جلول 
اإر����س���اء ل��الحت��اد العام  اإ���س��الح��ي 
التون�سي لل�سغل، وهو اأق�سر طريق 
التون�سية وفق  الدولة  ا�سقاط  اىل 

تقديرهم.

احلكومة وقيادة املركزية النقابية 
يف وقت �سابق.

وو�������س������ف ال����ي����ع����ق����وب����ي اخل����ط����وة 
ب��الإي��ج��اب��ي��ة م���وؤك���دا اإّن����ه ل خوف 

على المتحانات الوطنية.
اأم�س  ال��ي��ع��ق��وب��ي،  ل�����س��ع��د     واك����د 
وزي����ر  م����ع  امل���ع���رك���ة  اأن  الث����ن����ني، 

واإجناح كامل ال�سنة الدرا�سية.
النقابة  اأن  ال��ي��ع��ق��وب��ي  واأع���ل���ن      
الوزير  م���ع  احل������وار  ���س��ت�����س��ت��اأن��ف 
احلايل بالنيابة، يف اجتاه مراجعة 
ال�سالحات التي مت العالن عنها، 
وتناغمها  ال��ع��ط��ل  زم���ن  وخ��ا���س��ة 
اأن  معتربا  اجلامعية،  العطل  مع 

اإق��ال��ة هذا  رئ��ا���س��ة احل��ك��وم��ة على 
الوزير التي اعتربها خطوة �ستعيد 

الهدوء اإىل الواقع الرتبوي.
ت�سريح  يف  اليعقوبي،  واأو���س��ح     
الحتفال  ه��ام�����س  ع��ل��ى  اإع���الم���ي 
اختارت،  النقابة  اأن  ال�سغل،  بعيد 
منذ 15 اأبريل املا�سي، الذهاب اإىل 

اأبعد  ناجي جلول،  املقال،  الرتبية 
ما تكون عن معركة �سخ�سية، بل 
التعليم  قطاع  هي معركة خا�سها 
الأ�سا�سي والثانوي برمته، بعد اأن 
نتيجة  قطعت ج�سور احل��وار معه 
الطريق  للمربني، و�سلوكه  اإهانته 
اإقدام  مثمنا  ق��ول��ه،  وف��ق  اخل��ط��اأ، 

هذا الوقت، هو ر�سالة وا�سحة باأن 
يديرها  ل  الوطنية  الم��ت��ح��ان��ات 
الرتبية  وزارة  واأن  واح��د،  �سخ�س 
تاأمينها،  على  ق���ادرة  ك��ف��اءات  لها 
موؤكدا اأن النقابة �ستدعو املدر�سني 
اأج���ل  ت��ك��ث��ي��ف ج���ه���وده���م م���ن  اإىل 
واإجناحها،  الم��ت��ح��ان��ات  ح��م��اي��ة 

املفاو�سات، واإيثار احلل التفاو�سي 
مع احلكومة، وقد تو�سلت القيادة 
مت  اتفاق  اإىل  واحلكومة  النقابية 
الرتبية،  وزي���ر  تغير  مبقت�ساه 
خطوة  ي���ع���د  ذل������ك  اأن  م���ع���ت���ربا 

اإيجابية ، وفق قوله.
    وقال اإن تغير وزير الرتبية، يف 

من م�سرات رجال التعليم املطالبة برحيل جلول ناجي جلول اقالة الوزير الكر �سعبية

لـــــ�ـــــشـــــعـــــد 
 : بي ليعقو ا
اإقـــــــــالـــــــــة 
متت  جـــلـــول 
بـــالتـــفـــاق 
الحتاد  بني 
واحلـــكـــومـــة

املــــركــــزيــــة 
الــنــقــابــيــة 
تنوه بخطوة 
ول  ال�شاهد 
ـــا  ـــربه ـــت ـــع ت
عيد  ــة  ــدي ه
ــــل ــــغ ــــش ــــ� ال

ل�سعد اليعقوبي اقالة جلول متت بالتفاق بني الحتاد واحلكومة

وزيرة املالية �سحية الدينار

الطبوبي ي�سكر ال�ساهد.

بن غربية: ل وجود ل�سفقة بني رئا�سة احلكومة والحتاد العام التون�سي لل�سغل

حتوير وزاري جزئي:

تون�ض: النقابة تطيح بوزير الرتبية.. والدينار بوزيرة املالية

ناجي جلول: رف�شت وزارتني وال�شاهد خ�شع لبتزاز النقابات 

جلول هذا القرار بـ “ اخلطاأ ال�شيا�شي الفادح”، حممال 
الذي  القرار  هذا  وم�شوؤولية  تبعات  احلكومة  رئي�ض 
المتحانات  تنظيــــم  ا�شــــتعدادات  وقـــــت  يف  جاء 

الوطنية.
حقيبتني  عليه  ــرتح  اق ال�شاهد  ان  جلول  وك�شف     
منطلق  من  العر�ض  رف�ض  انــه  على  م�شددا  وزارتـــني، 

احرتام هيبة الدولة و�شرفها.

ورد يف بالغ �شادر م�شاء ام�ض الأول الأحد عن رئا�شة 
احلكومة.

   وي�شغل عبد الكايف من�شب وزير التنمية وال�شتثمار 
ي�شغل  فيما  احلالية،  احلكومة  يف  الــدويل  والتعاون 

خلبو�ض من�شب وزير التعليم العايل والبحث العلمي.
خطاأ �شيا�شي

اأول تعليق له على قرار اقالته من من�شبه و�شف  ويف 

•• الفجر – تون�س – خا�س

وزاري  حتوير  ــراء  اإج عن  احلكومة  رئا�شة  اأعلنت     
جلول  ناجي  الرتبية  وزير  اإعفاء  مبوجبه  مت  جزئي 

ووزيرة املالية ملياء الزريبي من مهامهما.
بالنيابة  للرتبية  وزيــرا  خلبو�ض  �شليم  تعيني  ومت     
ما  ح�شب  بالنيابة،  للمالية  وزيرا  الكايف  عبد  وفا�شل 
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التي  الن���ت���خ���اب���ات  م���وع���د  اإىل  ال���و����س���ول  ق��ب��ل 
�ست�سهدها الدولة م�ساء يوم غد الأربعاء لنتخاب 
الم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  رئ��ي�����س 
رئي�س  اجلرمن  عي�سى  خليفه  ا�ستقبل  لل�سباحة 
الريا�سي  ال��ث��ق��ايف  عجمان  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  مر�سح  النادي  مقر  يف 
الثقايف لرئا�سة احتاد المارات لل�سباحة حممد 

اأحد  بو�سفه  اجلرمن  عي�سى  خليفه  ل  تقديره 
ويقدمه  قدمه  وم��ا  الماراتيه  الريا�سة  اأعمدة 
وعر�س   . الريا�سي  امل��ج��ال  يف  مقدر  عطاء  م��ن 
روؤية  اإليه من  النتخابي وما يتطلع  لربناجمه 
وا�سحه ترتبط بتحقيق اأجندة الدولة يف املجال 
الريا�سي و�سعيه اإىل موا�سلة الهتمام بال�سباح 
املواطن واملوهوب ورعايته واإعداده حمليا ودوليا 

ح���م���دان ب���ن ج���ر����س   ويف ب���داي���ة ال���زي���ارة رحب 
واأ�ساد بدور  اجلرمن مبحمد حمدان بن جر�س 
ال���ك���ف���اءات الوطنية  اب����ن ج��ر���س واع���ت���ربه م���ن 
اإىل  واأ���س��ار  الريا�سية  الإدارة  جم��ال  يف  ال�سابة 
اأن ه���ذا م��ا ع��ه��دن��اه خ���الل ف���رتة اإ���س��راف��ه على 
والتنظيم  للتطوير  وح��ب��ه  الوطنية  املنتخبات 
واله��ت��م��ام ب��امل��واه��ب . واأع�����رب اب���ن ج��ر���س عن 

الأندية لتكون حما�سن  توا�سله مع  ف�سال عن 
لتاأهيل الالعبني وزيادة ممار�سي ال�سباحة .

م�ستقبل  اإىل  التطرق  الج��ت��م��اع  خ��الل  وج���رى 
لتعزيز  منها  امل��اأم��ول  ه��و  وم��ا  ال�سباحة  ريا�سة 

تواجدها يف ال�ساحة الريا�سية املحلية .
ويف نهاية اللقاء قام اجلرمن بتقدمي درع عجمان  

تقديرا لبن جر�س لزيارته للنادي.

اجلرمن : ابن جر�ض كفاءة وطنية يف جمال الإدارة الريا�شية
قبل النتخابات التي �ستعقد م�ساء الأربعاء رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي 
عجمان ي�ستقبل مر�سح ال�سارقة حممد بن جر�ض لرئا�سة احتاد ال�سباحة

ختام ناجح لبطولة نادي الذيد للرماية مب�ساركة 69 راميا 

باحلبالة : م�شاركة فاعلة من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 

بدعم ورعاية حمدان بن را�شد

و�سع اللم�سات الأخرية ل�سباق القفال 27 ..ت�سكيل اللجنة العليا املنظمة برئا�سة بن م�سحار
والفعاليات  الأح�����داث  خمتلف  م��ع 
عامة  ب�سفة  ال��رتاث��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

والبحرية على وجه اخل�سو�س.

الربنامج الزمني
القمزي م�سرف  القي هزمي حممد 
الربنامج  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ال�������س���ب���اق 
تبداأ  �سوف  وال��ذي  للحدث  الزمني 
اإجراءات  كل  ا�ستكمال  مع  اإجراءاته 
ال�سروط  كرا�سة  وا�ستالم  الت�سجيل 
اخلا�سة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وال����ل����وائ����ح 
���س��ر بونعر  ب��ج��زي��رة  ب��ال��ت��واج��د 
وك���ذل���ك اإج��������ازات ال���ت���ف���رع لإف�����راد 
�سوف  والتي  �سفينة  كل  مع  الطاقم 
ت�سلم يف مقر النادي وخالل عمليات 

الت�سجيل.
وق���ال اأن جل��ان ال��ن��ادي ���س��وف ت�سل 
مبكرا اإىل جزيرة �سر بونعر من 
اإج��راءات فح�س ال�سالمة  اجل بدء 
و�ستتواجد  ال��ل��وائ��ح  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
هنالك خمتلف اللجان ومنها بينها 
ظهر  على  العائم  الطبي  امل�ست�سفي 
ال��ي��خ��ت )ف��ت��ح( ف��ي��م��ا ���س��ي��ك��ون مقر 
العتيد  ال��ي��خ��ت  يف  املنظمة  اللجنة 

)زعبيل(
الجتماع  خ���الل  ال��ق��م��زي  وط���ال���ب 
تنظيم  امل��ت��ع��اون��ة يف  اجل��ه��ات  جميع 
اللجنة  اإب�������الغ  �����س����رورة  ال�������س���ب���اق 
املنت�سبني  واأ����س���م���اء  ال��ع��م��ل  ب���ف���رق 
جزيرة  يف  يتواجدون  �سوف  اللذين 
التجهيز  اج����ل  م���ن  ب��ون��ع��ر  ���س��ر 
املرتقب  ال�سباق  لبداية  وال�ستعداد 
�سهر  م��ن  ع�سر  الثالث  ال�سبت  ي��وم 

مايو اجلاري.

)قيادة ال�سرب الرابع(.
���س��ه��ي��ل م����ن هيئة  ����س���ع���ود  وك�������س���ف 
امل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ة وال���ب���ي���ئ���ة يف 
مهرجان  ع�����ام  م��ن�����س��ق  ال�������س���ارق���ة 
ال�����س��ارق��ة ال��ب��ي��ئ��ي يف ج���زي���رة �سر 
بونعر عن تنظيم فعاليات خمتلفة 
جل��م��ه��ور ال�����س��ب��اق وامل�����س��ارك��ني على 
ار����س ج��زي��رة ���س��ر ب��ون��ع��ر يومي 
مايو  و12   11 واجلمعة  اخلمي�س 
اجل�����اري وذل����ك ق��ب��ل ال�����س��ب��اق بيوم 
واحد مبينا اأن اللجنة املنظمة تعمل 
على  الأخ����رة  اللم�سات  و���س��ع  على 
امل��ه��رج��ان الكبر  ���س��ك��ل وف��ع��ال��ي��ات 

والذي ي�سل اإىل الن�سخة 18.

تغطية اإعالمية 
اآل خمي�س مدير  وقدم عبد اخلالق 
الريا�سية  دب���ي  ق��ن��اة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لنقل  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�س�سة  خطة 
ال�سباق املرتقب عرب احدث التقنيات 
يف عامل التلفزة وب�سورة جديدة من 
�سرافق  متكامل  عمل  فريق  خالل 
رح���ل���ة امل���ا����س���ي م����ن ج����زي����رة �سر 
ب��ون��ع��ر وح��ت��ى خ��ط ال��ن��ه��اي��ة قبالة 
جميع  �سي�سع  ح��ي��ث  دب���ي  ���س��واط��ئ 
امل�ساهدين يف قلب احلدث من خالل 
ال�سباح  �ساعات  منذ  امل�ستمر  النقل 

الأوىل وحتى حمطة اخلتام.
لالإعالم  دب��ي  موؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح 
من  الإم��ك��ان��ي��ات  كافة  ت�سخر  �سوف 
باأف�سل �سورة  اإخ���راج احل��دث  اج��ل 

والتوعية  اجل����زي����رة  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
امل�سا�س  ع���دم  خ��ا���س��ة يف  ب���الأه���داف 
باأع�سا�س ال�سالحف البحرية اأو نقل 
وا�ستخدامه  �سواطئها  من  ال��رم��ال 
اأمور  وه��ي  ال��ط��ع��ان  اأك��ي��ا���س  لتعبئة 
وال��ن��ظ��م وكذلك  ال���ل���وائ���ح  ت��خ��ال��ف 
م�سالة املبيت داخل اجلزيرة وغرها 

من الأمور.
املن�سات  ح��م��اي��ة  ج���ه���از  و���س��ي�����س��ج��ل 
ال�سرب  )قيادة  وال�سواحل  احليوية 
ال�سباق  يف  متميزا  ح�سورا  ال��راب��ع( 
حممد  حميد  الرائد   اأك���د  ح�سبما 
ال�����س��وي��دي وال����ذي اأك���د امل�����س��ارك��ة يف 
تامني ال�سباق عرب 4 قوارب وتوفر 
ك��ل الح��ت��ي��اج��ات امل��م��ك��ن��ة م��ن اجل 
اإجناح التظاهرة م�سرا اإىل التعاون 
واللجان  القيادة  بني  القائم  الكبر 
امل���ن���ظ���م���ة يف ن��������ادي دب������ي ال������دويل 
للريا�سات البحرية من اجل اإجناح 

كافة الأن�سطة والفعاليات.
كما قدم الرائد علي عبداهلل النقبي 
رئ��ي�����س ق�����س��م الإن����ق����اذ ال���ب���ح���ري يف 
�سرطة دبي خطة الإنقاذ وال�سيطرة 
تواجد  خ�����الل  م����ن  ال�������س���ب���اق  ع���ل���ى 
ال�سباق  �سينار  ام��ت��داد  على  دوري���ات 
البداية  ون��ق��ط��ة  الن���ط���الق���ة  م���ن 
�سواطئ  قبالة  النهاية  خ��ط  وح��ت��ى 
دبي موؤكدا اأن التن�سيق �سيكون مهما 
وقائما بني جميع الوحدات امل�ساركة 
جهاز  واأي�سا  الإدارات  خمتلف  م��ن 
وال�سواحل  احليوية  املن�سات  حماية 

املحافظة  ب���اأه���داف  للتوعية  ف��ك��رة 
امل�ساركني  جميع  ع��ل��ى  البيئة  ع��ل��ى 
اللجنة  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ب��ال�����س��راك��ة 
املنظمة ومركز �سرطة جزيرة �سر 
بونعر  وكذلك طالب بالتن�سيق مع 
اأق�سام ال�سيطرة والتحكم يف املواين 
نحو  ال�سفن  م�سار  لتامني  البحرية 
مركز  اأن  اإىل  م�سرا  النهاية  خ��ط 
����س���رط���ة امل��������واين ����س���ي���وف���ر ع�����دد 4 
املت�سابقني  م�ساركة  لتامني  ق��وارب 

وامل�ساهمة يف اإجناح ال�سباق
ونقل الرائد ح�سن علي ح�سن الهويل 
رئ��ي�����س م��رك��ز ���س��رط��ة ال�����س��ارق��ة يف 
جزيرة �سر بونعر حتيات العميد 
ال�سام�سي قائد  الزري  �سيف حممد 
العليا  للجنة  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام 
بالنجاح  القلبية  ومتنياته  املنظمة 
واملنظمني  ل��ل��م�����س��ارك��ني  وال��ت��وف��ي��ق 
مقدما بعد ذلك تنويرا عن اجلهود 
ال����ك����ب����رة ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا ال���ق���ي���ادة 
ال�����س��ارق��ة م��ن اجل  ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
والنواخذة  ال�سفن  م�ساركة  تامني 
جزيرة  يف  التواجد  اإث��ن��اء  والبحارة 
�سر بونعر وامل�ساركة يف املهرجان 

البيئي هناك.
�سرطة جزيرة  رئي�س مركز  وطالب 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ب���ون���ع���ر  ����س���ر 
للم�ساركني  الأم���ور  بع�س  بتو�سيح 
جزيرة  حم��م��ي��ة  ح����ول  ال�����س��ب��اق  يف 
اخلا�سة  والتعليمات  بونعر  �سر 
واحلياة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

ال�سباقات  اإجن�����اح  يف  وامل�����س��اه��م��ني 
وال��ل��ذي��ن ظ��ل��وا مي��ث��ل��ون ���س��رك��اء يف 
جناح احلدث وو�سله اإىل هذه املكانة 
اأ�سبحت حمل اهتمام اجلميع  التي 
حول  واأي�����س��ا  اخلليجية  املنطقة  يف 
ي�ستقطب  ب��ات احل��دث  العامل حيث 
العاملية  الإع�������الم  و����س���ائ���ل  اه���ت���م���ام 
واملتميز  الكبر  ال��ن��ج��اح  ي��وؤك��د  مم��ا 

للحدث.
واأو�سح حممد عبداهلل حارب ع�سو 
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
للريا�سات البحرية املدير التنفيذي 
�سمو  اأن  احل��دث  على  العام  امل�سرف 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 
راع�����ي احل�����دث ال��ك��ب��ر واف�����ق على 
املوافق  ال�سبت  وه��و  امل��ق��رتح  امل��وع��د 
الثالث ع�سر من �سهر مايو اجلاري 
الع�سرين  ال�سبت  يوم  يكون  اأن  على 
من �سهر نف�سه موعدا احتياطيا يف 
الأحوال  ب�سبب  املوعد  تاأجيل  حالة 
اجلوية وذلك حر�سا من �سموه على 
ت��وف��ر ك��ل ف��ر���س ال��ن��ج��اح للحدث 
التظاهرة  باإجناح  وجه  وقد  الكبر 
ال�سركاء  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 

الدائمني للنادي .
الجتماع  خ��الل  الفر�سة  واأت��ي��ح��ت 
ملمثلي الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات 
الوطنية للحديث وتقدمي املقرتحات 
را�سد  امل��ق��دم  ب��ادر  حيث  واملتطلبات 
ثاين العايل من الإدارة العامة ملركز 
بطرح  دب��ي  ب�سرطة  امل���واين  �سرطة 

ال��ك��ام��رات التي  ممكنة م��ن خ��الل 
وا�سعة  رق���ع���ة  ح�����ول  ت��ن�����س��ر  ����س���وف 
لتابع �سينار ال�سفن وهي تبحر نحو 
املياه  �سفحة  على  من  النهاية  خط 
اأو م��ن اجل��و ع��رب الطائرة  ال��زرق��اء 

العمودية.
بفريق  الرتتيبات اخلا�سة  اأن  وقال 
الت�ساور  عقب  �ستكتمل  القناة  عمل 
التفاق  مت  حيث  امل�سائل  بع�س  يف 
)ال�سندغة(  ال��ب��اخ��رة  تقل  اأن  على 
وكذلك  كاملعتاد  القناة  عمل  ف��ري��ق 
عربة  ت�سمل  والتي  التلفزة  معدات 
النقل و�سيارة املايكروويف واملولدات 
ف��ري��ق عمل  اإىل  اإ����س���اف���ة  اخل��ا���س��ة 
امل�ساهر  ق��ن��اة  اأن  وك�����س��ف  ال��ق��ن��اة. 
اأعدت خطة براجمية خا�سة لتواكب 
اأ�سابيع  ق��ب��ل  ب����داأت  ال��ك��ب��ر  احل���دث 
الأ�سبوع  اهلل  ب�����اإذن  ت�����س��ت��م��ر  ���س��وف 
امل���ق���ب���ل م����ن خ�����الل ج����رع����ات اكرب 
واهتمام مكثف ي�سبق موعد ال�سباق 
ب��خ��م�����س اأي������ام م��ت��ت��ال��ي��ة م���ن خالل 
ا�ستديو يومي من قبل احلدث ومن 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  مقر 

البحرية يف امليناء ال�سياحي.
اأبوظبي  م��وؤ���س�����س��ة  ���س��ت�����س��ج��ل  ك��م��ا 
الريا�سية  ياأ�س  قناة  عرب  ل��الإع��الم 
ح�������س���ورا م��ت��م��ي��زا يف احل������دث من 
لل�سباق  امل���ب���ا����س���ر  ال���ن���ق���ل  خ������الل 
ب��احل��دث من  وا���س��ت��دي��وه��ات خا�سة 
اإ�سافة  ب��ون��ع��ر  ع��ل��ي ج��زي��رة ���س��ر 
ن��ادي دبي  اأخ��ر يف مقر  ا�ستديو  اإىل 
اإ�سافة  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
للحدث  م�سبوقة  غ��ر  تغطية  اإىل 
الكبر وذلك يف اإطار توا�سل القناة 

م�سرف  ال���ق���م���زي  حم���م���د  وه������زمي 
بح�سور  الجتماع  وحظي  ال�سباق. 
احلكومية  ال��دوائ��ر  قبل  م��ن  كثيف 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي وجهت 
ال��ي��ه��ا ال����دع����وة وم����ن ب��ي��ن��ه��ا جهاز 
وال�سواحل  احليوية  املن�سات  حماية 
والقيادة  ال���راب���ع(  ال�����س��رب  )ق���ي���ادة 
العامة ل�سرطة دبي مبختلف ادارتها 
ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة 
امل����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
قناة  لالإعالم   دب��ي  وموؤ�س�سة  بدبي 
ابوظبي  وموؤ�س�سة  الريا�سية  دب��ي 
الطرق  ي��ا���س وهيئة  ق��ن��اة  ل��الإع��الم 
البحرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وامل���وا����س���الت 
والت�سويق  لل�سياحة  دب��ي  وموؤ�س�سة 
الأمرية   اليخوت  واإدارة  التجاري 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  وهيئة 

يف ال�سارقة.
على  باحلبالة  نا�سر  علي  وح��ر���س 
�سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر  توجيه 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 
راعي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 
احلدث على الدعم الكبر والهتمام 
امل���ت���وا����س���ل وال�������ذي ك�����ان ل����ه الأث�����ر 
الوا�سح يف ا�ستمرار ال�سباق وتطوره 
عام  تاأ�سي�سه  اآخ��ر منذ  اإىل  ع��ام  من 
تلك  وبف�سل  ي�سل  حيث   1991
اجلهود اليوم اإىل الن�سخة رقم 27 
ل��ي��وؤك��د م���ن ج��دي��د و����س���ول ر�سالة 

�سموه اإىل الأجيال املتعاقبة.
مثل  ك��ب��ر  ح���دث  تنظيم  اأن  وق����ال 
ال�سهل  ب��الأم��ر  لي�س  القفال  �سباق 
ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود مرحبا  وي��ت��ط��ل��ب 
املتعاونة  اجل��ه��ات  بجميع  كلمته  يف 

القفال  ل�سباق  العليا  اللجنة  عقدت 
ال�سابع والع�سرين لل�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 قدما والذي يقام �سنويا 
ال�سيخ  ���س��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  ب��رع��اي��ة 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ح��م��دان ب��ن را���س��د 
امل��ال��ي��ة اجتماعها  دب���ي وزي���ر  ح��اك��م 
ال���ع���ام يف م��ق��ر ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
املنظمة  اجلهة  البحرية  للريا�سات 
الدوائر  ممثلي  وبح�سور  للحدث 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  احل��ك��وم��ي��ة 

الوطنية.
وكان جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
اعتمد  ق���د  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
ت�سكيل اللجنة العليا املنظمة ل�سباق 
لل�سفن  والع�سرين  ال�سابع  القفال 
ال�سراعية املحلية 60 قدما برئا�سة 
ب���ن م�سحار  ���س��ع��ي��د  اح���م���د  ����س���ع���ادة 
املهري رئي�س جمل�س اإدارة النادي.

ت�سكيلها  يف  املنظمة  اللجنة  وت�سم 
كال من �سعادة علي نا�سر باحلبالة 
النادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
حممد  اإىل  اإ���س��اف��ة  للرئي�س   نائبا 
عبد اهلل حارب ع�سو جمل�س الإدارة 
املدير العام م�سرفا عاما على احلدث 
وهزمي حممد القمزي م�سرفا عاما 

على ال�سباق.
وت���راأ����س الج��ت��م��اع ال��ع��ام ي���وم اأم�س 
نا�سر  ع���ل���ي  �����س����ع����ادة  -الث������ن������ني- 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ب���احل���ب���ال���ة 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة 
العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  البحرية 
امل��ن��ظ��م��ة ب��ح�����س��ور حم��م��د ع��ب��د اهلل 
املدير  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ح��ارب 
التنفيذي امل�سرف العام على احلدث 

الطنيجي  حم��م��د  /����س���امل  ال���ث���ال���ث 
قوات الأمن اخلا�سة564

املركز  يف  جاء  م�سد�س  ال�سيدات  فئة 
نادي  ع��ل��ي  ال  خ��م��ي�����س  وف����اء  الأول 
�سيدات ال�سارقة بر�سيد 370 نقطة 
خمي�س  م�����رمي  ال����ث����اين  امل����رك����ز  ويف 
الثالث  املركز  364 ويف  دبي  �سرطة 
ن���دي اإب���راه���ي���م خ��ل��ي��ف��ة ���س��رط��ة دبي 

بر�سيد 361 .
املركز  كان  بندقية  عموم  ال�ساب  فئة 
الأول من ن�سيب لطيفة املزمي نادي 
 593.6 بر�سيد  ال�����س��ارق��ة  ���س��ي��دات 
اإب���راه���ي���م خليل  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف 

اأ�سدل ال�ستار يوم اأم�س على جمريات 
بطولة نادي الذيد ال�سنوية للرماية 
ال��ه��وائ��ي��ة )ب��ن��دق��ي��ة وم�����س��د���س ( يف 
متت  وال��ت��ي  ع�سر  احل��ادي��ة  ن�سختها 
للرجال  متوا�سلة  اأي����ام  ث���الث  ع��ل��ي 

وال�سيدات.
بالقوة   امل�����س��اب��ق��ة  ت��ل��ك  ات�����س��م��ت  و   
وذل����ك لكفاءة  ال�����س��دي��دة  وامل��ن��اف�����س��ة 
اجل��ه��ات امل�����س��رتك��ة ب��ه��ا ح��ي��ث �سارك 
خمتلفة   جهالت  من  م�سرتك   69
القوات امل�سلحة و�سرطة دبي و�سرطة 
ومدر�سة  الفجرة  و�سرطة  ال�سارقة 
العامة  والدارة  الحت��ادي��ة  ال�سرطة 
ل��الأق��ام��ة و���س��ئ��ون الأج���ان���ب وق���وات 
نادي  ايل  ا���س��اف��ة  اخل��ا���س��ة  الأم�����ن 
ال����ذي����د ال���ث���ق���ايف ال���ري���ا����س���ي ون�����ادي 

�سيدات ال�سارقة
وجتاوزت البطولة املتوقع يف النقاط 
وحققت درجات جتاوزت 600 نقطة 
�سامل  بندقية  العموم  فئة  يف  وتفوق 
بر�سيد  الذيد  ن��ادي  النقبي   حممد 
الثاين  امل��رك��ز  نقطة وج��اء يف   610
�سامل خليفة  القوات امل�سلحة بر�سيد 
�سهيلة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف   600.2
���س��ي��دات ال�سارقة  ن���ادي  ال��دي��ن  اإم���ام 

بر�سيد 595.1
اما فئة الرجال م�سد�س ح�سد املركز 
الأول حممد �سالح ال�سام�سي �سرطة 
املركز  يف  وج���اء   555 بر�سيد  دب���ي 
الثاين اأحمد عبداهلل الأمري قوات 
املركز  ويف  اخلا�سة565  الم������ن 

اجلامعة القا�سمية تطلق بطولتها 
ل�سدا�سيات كرية القدم 

كرة  ل�سدا�سيات  القا�سمية  اجلامعة  مدير  كاأ�س  بطولة  فعاليات  انطلقت 
الطالب،  ���س��وؤون  بعمادة  الطالبية  الأن�سطة  ق�سم  ينظمها  وال��ت��ي  ال��ق��دم 
وذلك على مالعب مركز �سباب ال�سارقة، بح�سور �سعادة الأ�ستاذ الدكتور 

ر�ساد �سامل  مدير اجلامعة القا�سمية.
�سوؤون  عميد  م�ساعد  ُح��زي��ن  �سيد  املح�سن  عبد  الأ���س��ت��اذ  الف��ت��ت��اح  ح�سر 
الطالب، والدكتور عمر اأبو نوا�س قائم باأعمال م�ساعد عميد كلية الطالب، 
وعدد  والريا�سية،  الطالبية  الأن�سطة  م�سوؤول  ال��درويل  اإ�سالم  والكابنت 

كبر من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية والطالب باجلامعة.
انطلقت فعاليات بطولة كاأ�س مدير اجلامعة بانطالق اأوىل املباريات بني 

فريقي القا�سمية وفريق الأحالم.
الفرق  متثل  حيث  فريقاً،   16 ميثلون  لعباً   250 البطولة  يف  ي�سارك 
والذي  القا�سمية  اجلامعة  فريق  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة،  كليات  جميع 
ي�سم اأع�ساء الهيئة التدري�سية والإداري��ة. تهدف البطولة والتي تاأتي يف 
واإتاحة  للطالب  ترفيهياً  من�سطاً  توفر  اإىل  العام،  هذا  الثانية  ن�سختها 
الفر�سة لإبراز مواهبهم، واكت�ساف املوهوبني من اأجل العمل على تطوير 
هذه املواهب والقدرات الريا�سية الرائعة التي يتميز بها طالب اجلامعة 
القا�سمية، واأي�سا ال�ستفادة من التنوع الثقايف للجن�سيات حيث يعد ذلك 
منوذجا رائعا للتقارب والتاآلف. خالل الأ�سبوع الأول �سوف يتم الت�سفيات 
الأولية والتي تنتهي ب�سعود فريقني من كل جمموعة لينتقال اإىل الأدوار 
النهائية بني اأف�سل الفرق. ومن جانبه اأبدى ال�ستاذ الدكتور ر�ساد �سامل 
مدير اجلامعة القا�سمية �سعادته بهذا التنظيم الالفت لبطولة كاأ�س مدير  
اجلامعة القا�سمية واإبرازه لتكون اجلامعة ملتقى ريا�سيا يجمع الثقافات 
واحل�سارات والألوان كلها حتت قبة اجلامعة القا�سمية موؤكدا اأن الريا�سية 
جتمع ول تفرق وهذا هو النهج الذي ما تر�سمه لنا الروؤية احلكيمة التي 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خطها 
لتكون  القا�سمية  اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 
لتالقي  وموقع  اأي�سا  وريا�سي  وثقايف  ح�ساري  اإ�سعاع  م�سدر  اجلامعة 

احل�سارات. واأ�سار اإىل اأن هذه الفرق الريا�سية الطالب

ندي اإبراهيم خليفة _ري�سة جا�سم 
 ال��ث��ال��ث ���س��رط��ة ال�����س��ارق��ة  فاطمة 
الهاجري _اأمينة حممد _ فاطمة 

الغاوي 
العمل  علي  القائمني  تكرمي  وج��رى 
ال����دورة معمر عماد  وم�����س��ريف  ح��ك��ام 
حم���م���ود و ح�����س��ن حم�����س��ن ح�����س��ن و 
ع��ب��ي��د ���س��ي��ف ال��ن��دا���س ���س��ي��خ �سلطان  

جرجي�س حممد .
تنظيماً  �سهد  اخلتامي  احلفل  وك��ان 
رائعاً  من قبل نادي الذيد والقائمني 
على العمل حتت اإ�سرف علي عبداهلل 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي  ن���وم���ه  ب���ن 

النعيمي  خمي�س  حميد   _ الكعبي 
_حممد �سالح ال�سام�سي 

الثاين نادي الذيد الثقايف الريا�سي 
اأم����ني م��ث��ن��ي اح��م��د _ ع��ث��م��ان علي 
البلو�سي _ حممد خلفان الكندي  .

�سامل  الم��ن اخلا�سة  ق��وات  الثالث   
الأمري  اأحمد   _ البديوي  حممد 

_ حممد عبدالعزيز الطنيجي 
فريق ال�سيدات م�سد�س 

وفاء  ال�����س��ارق��ة  ���س��ي��دات  ن���ادي  الأول 
�سعيد  ���س��ل��وي   _ ع��ل��ي  ال  خ��م��ي�����س 

ال�سويدي _ زينب  عبا�س 
الثاين �سرطة دبي مرمي خمي�س _

نادي الذيد الثقايف الريا�سي بر�سيد 
اإبراهيم  ال��ث��ال��ت  امل��رك��ز  ويف   583
الثقايف  الذيد  ن��ادي  حممد اخل��ي��ال  

الريا�سي بر�سيد 585.2 .
ن�سيب هويدن  الأول من  املركز  كان 
الثقايف  الذيد  ن��ادي  حممد  عبداهلل 
املركز  ويف   542 بر�سيد  الريا�سي 
ال�سويدي  حم���م���د  ����س���امل  ال����ث����اين  
�سرطة دبي بر�سيد 540 ويف املركز 
ال��ث��ال��ث اح��م��د حم��م��د اخل��ي��ال نادي 

الذيد الثقايف بر�سيد 530 .
فريق امل�سد�س رجال

جمعة  ف����ار�����س  دب�����ي  ����س���رط���ة  الأول 

التنظمية للم�سابقة  .
واأ�����س����اد حم��م��د م��ع�����س��د ب���ن هويدن 
الذيد  ملدينة  البلدي  املجل�س  رئي�س 
امل��ج��ه��ود للظهور  ب��احل��ف��ل وامل���ب���ذول 
اأي�سا  امل�����س��رف ح�����س��ر  ال�����س��ك��ل  ب��ه��ذا 
وال��ع��ق��ي��د  ���س��ع��ي��د اخل���اط���ري مدير 
الذي  دب��ي  ب�سرطة  الرماية  مدر�سة 
الذيد  ن����ادي  لإدارة  ب��ال�����س��ك��ر  ت��وج��ة 
ول�������س���امل ب���ن ه����وي����دن  ع���ل���ي  ح�سن 
والتنظيم  وال�����س��ي��اف��ة  الأ���س��ت��ق��ب��ال 
الأخوي و اجلو التناف�سي بني الفرق 

حيث اأبرزت ذلك يف النتائج .
واأكد  �سامل بن هويدن رئي�س جمل�س 
الذيد على �سرورة  دعم  ن��ادي  اإدارة 
الأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة وال��و���س��ل ب��ه��ا ايل 
اي�سا  واخلليجية  العربية  امل�سابقات 
ومنظم  م�����س��رتك   29 ت���ك���رمي  ومت 
ب���ن نومه  ع��ب��د اهلل  وع���ل���ي  وحم���ك���م 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ت��ب��ي 

للبطولة .
ح�����س��ر احل���ف���ل حم��م��د م��ع�����س��د بن 
هويدن رئي�س املجل�س البلدي ملدينة 
���س��ع��ي��د اخلاطري  ال���ذي���د وال��ع��ق��ي��د  
دبي  ب�سرطة  الرماية  مدر�سة  مدير 

و �سامل بن هويدن  .
وخ��ل��ي��ف��ة اجل����اري اأم���ني ال�����س��ر العام 
التنمية  وخليفة مبارك رئي�س جلنة 
الذيد  ب��ن��ادي  واملجتمعية  الثقافية 
���س��امل مدير  وال��دك��ت��ور ح��م��ود خلف 
ع���ام ال���ن���ادي  وال���دك���ت���ور حم��م��د بن 

هويدن الكتبي. 



الثالثاء   2   مايو    2017  م   -   العـدد  12009  
Tuesday  2   May   2017  -  Issue No   12009

19191919

الفجر الريا�ضي

تدور اليوم يف ذهاب الدور ن�سف 
اأوروب��ا يف  اأبطال  النهائي لدوري 
ك���رة ال���ق���دم ب���ني ق��ط��ب��ي مدريد 
ريال واأتلتيكو، رحى مواجهة بني 
مدرب الأول الفرن�سي زين الدين 
زيدان والثاين الأرجنتيني دييغو 

�سيميوين.
الطباع  اإخ�����ت�����الف  رغ�����م  ف��ع��ل��ى 
و�سيميوين  ال��ه��ادىء  زي��دان  بني 
م�سرتكة  ق���وا����س���م  ث��م��ة  احل������اد، 
طوال  حم��ب��وب��ني  �سخ�سني  ب��ني 
ت���ن���ق���ال خ���الل���ه���ا على  م�������س���رة 
م����ن موقع  الأخ���������س����ر  ال���ع�������س���ب 
موقعة  امل��������درب.  اىل  ال����الع����ب 

الأخ��رة يف دوري  الأربعة  املوا�سم  الثالثة خالل  للمرة  تتكرر  من هذا احلجم 
اإق��ال��ت��ه يف حال  م��ن  النتيجة خوفا  يخ�سى  م��درب  ك��ل  بجعل  كفيلة  الأب��ط��ال، 
زيدان  بالن�سبة اىل  يبدو خمتلفا  الو�سع  ان  ال  املاأمول منه.  ف�سله يف حتقيق 
)44 عاما( و�سيمويني )47 عاما( اللذين يحظيان بدعم اجلماهر واإدارتي 
الناديني على ال�سواء. فالفرن�سي “زيزو” الذي توىل تدريب النادي امللكي منذ 
منت�سف املو�سم املا�سي، جنح يف اختباره الأول يف اإحراز دوري الأبطال 2016 
يف نهائي ح�سم بركالت الرتجيح على ح�ساب اأتلتيكو، قبل ان يحرز كاأ�س العامل 
الدوري  لقب  لإح���راز  املو�سم  ه��ذا  الأق���رب  ويبدو  نف�سه،  العام  نهاية  لالأندية 

املحلي للمرة الأوىل منذ 2012.
ال�سباين: فهو  للنادي  الأخ��رة  الأوروب��ي��ة  النجاحات  زي��دان حا�سرا يف  وك��ان 
اإحراز فريقه اللقب الأوروبي  2002 �ساهم يف  �سجل هدفا تاريخيا يف نهائي 
التا�سع له، وكان م�ساعدا لاليطايل كارلو اأن�سيلوتي يف اإحراز العا�سر )2014(، 

ومدربا مع اللقب احلادي ع�سر )2016(.
اأما �سيميوين ف�ساهم منذ توليه مهامه عام 2011، يف اإعادة اإحياء النادي الذي 
 2003 1994 و1997، ولحقا بني  العامني  األوانه كالعب بني  داف��ع عن 
 2014( موا�سم  الأبطال مرتني يف ثالثة  دوري  نهائي  اىل  فقاده  و2004، 

و2016( حيث خ�سر اأمام غرميه املدريدي.
ول يخفي املدرب ثقته مب�سجعي النادي الذين يكنوا ب� كولت�سونرو�س وتاأييدهم 

له، وهم الذين غالبا ما يوجهون 
اليه التحية على ملعب في�سينتي 
اأويل،  “اأويل،  ب��رتداد  كالديرون 

اأويل، +ت�سولو+ �سيميوين«.
يف غرف تبديل املالب�س، يفر�س 
ك��ل م��ن امل��درب��ني اح��رتام��ه على 
ال��الع��ب��ني، وب��ي��ن��ه��م جن���وم كبار 
كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  ل�سيما 
رون���ال���دو م��ه��اج��م ري���ال مدريد، 
واحل��ائ��ز ج��ائ��زة اأف�سل لع��ب يف 

العامل اأربع مرات.
ت���ع���ام���ل مع  زي�������دان  ان  وي����ب����دو 
موقع  من  عاما(   32( رون��ال��دو 
الربتغايل  واأ����س���اد  ال��ك��ب��ر،  الأخ 
مب�ساكل  الت�سبب  ع��دم  يف  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  و�ساهمت  جت��اه��ه.  عاطفته  ب���  م���رارا 
التعط�س  الدائم  اإراح��ة لعبه  م��رارا اىل  ال��ذي جلاأ  والفرن�سي  الربتغايل  بني 
اإراحته وتوفر طاقته  للم�ساركة يف املباريات وت�سجيل الأه��داف، وذلك بهدف 
للمحطات الكربى خالل املو�سم. وكان رئي�س نادي ريال مدريد فلورنتينو بريز 
اأكد يف مقابلة �سابقة مع وكالة فران�س بر�س، ان اإدارة لعبني من هذا الطراز 

لي�ست �سهلة، معتربا ان �سلة الو�سل يف ما بينهم هو زين الدين زيدان.
اأما �سيميوين، فكان اأقرب اىل �سورة الأب املتطلب لدى لعبي اأتلتيكو، ل�سيما 

وانه يح�سهم دائما على بذل اجلهد يف امللعب.
الع�سبية  وحركاته  �سراخه  يف  م��رارا  يتجلى  ال��ذي  ال�سارم  التعامل  ظل  ويف 
عندما  لعبيه  عن  ال��دف��اع  عن  �سيميوين  يتوان  مل  امللعب،  خط  على  املتكررة 
تدعو احلاجة، كحاله عندما بدت ال�سكوك حتوم حول اأداء مهاجمه الفرن�سي 

كيفن غامرو هذا املو�سم.
وكان الأرجنتيني حا�سما يف القول ان غامرو هو لعب نع�سقه، قبل ان ي�ستعيد 

الفرن�سي تدريجيا مهارته يف ت�سجيل الأهداف.
اأما املهاجم الفرن�سي الآخر انطوان غريزمان، فاأكد على دور �سيميوين يف جعلي 

اأتطور واأتقدم، واأعرف انه ما زال لدي الكثر لأتعلمه منه.
و�سيميوين يف من�سبيهما  زي��دان  يبقى  ان  اأي حدث مفاجىء، يرجح  يف غياب 

املو�سم املقبل، علما ان عقديهما ينتهيان بنهايته. 

الفجر الريا�ضي

ذهاب ن�شف نهائي اأبطال اأوروبا

اأتلتيكو يف �سيافة عقدته القارية ريال مدريد 

اأربع ميداليات ذهبية لنادي ال�سارقة الريا�سي يف البطولة الوطنية لألعاب القوى فئة ال�سباب هرنانديز ميدد مع اتلتيكو مدريد حتى 2022

الف�سلية على اأف�سل وجه. يجب 
ان ن�سجل اهدافا ونتفادى اهدافا 
مو�سحا  م����دري����د،  ات��ل��ت��ي��ك��و  م���ن 
�سر�سا  و���س��ي��ك��ون  ع��ن��ي��د،  اخل�����س��م 
يجب  وبالتايل  ار���س��ه  وعلى  غ��دا 
�سديدين  وح���ذر  ب��ذك��اء  التعامل 
معه. ويدخل ريال مدريد املباراة 
ب��ع��د ف����وزه ال�����س��ع��ب ع��ل��ى �سيفه 
فيما  ال�������س���ب���ت،   1-2 ف��ال��ن�����س��ي��ا 
منت�سيا  م��دري��د  اتلتيكو  يدخلها 
ل�س  م�سيفه  ع��ل��ى  ���س��اح��ق  ب��ف��وز 

باملا�س بخما�سية نظيفة.
وي�����درك ات��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ب���دوره 
وقال  ج���اره،  ام���ام  املهمة  �سعوبة 
لع��ب��ه ال�����س��اب��ق وم���دي���ره احلايل 
م�سجعونا  ف��ي��الف��ردي  كليمنتي 
ولع��ب��ون��ا اخ��ت��ربوا خ�����س��ارت��ني يف 
يحتاجه  م���ا  وي���درك���ون  ال��ن��ه��ائ��ي 
ه���ن���اك  اىل  ل����ل����و�����س����ول  الأم����������ر 

)النهائي(: الكثر من العمل.
واأ�ساف ناأمل يف ان مننح )ملعب( 
الذي  ال���وداع  كالديرون  في�سنتي 
ي�����س��ت��ح��ق��ه، لأن م��واج��ه��ة الي���اب 
���س��ت��ك��ون ال��ل��ق��اء ال���ق���اري الأخ���ر 
اذ  احل���ايل،  ملعبه  على  لأتلتيكو 
�سيرتكه فريق املدرب الأرجنتيني 
املو�سم  نهاية  يف  �سيميوين  دييغو 

بعدما كان معقله ملدة 50 عاما.
بينيتا  ل  ملعب  اتلتيكو  وا�سرتى 
مليون   30 م���ق���اب���ل  ����س���ت���ادي���وم 
املو�سم  ال���ي���ه  و���س��ي��ن��ت��ق��ل  ي�������ورو، 
امل��ق��ب��ل وب��ا���س��م ج��دي��د ه���و وان���دا 
ميرتوبوليتانو، على ا�سم ال�سركة 
ال�سينية العقارية الراعية للنادي 

داليا واندا غروب.
في�سنتي  ملعب  م�سر  و�سيكون 
كالديرون الذي ي�ست�سيف نهائي 
مايو،  اأي���ار   27 يف  ا�سبانيا  ك��اأ���س 
اتلتيكو  يخليه  ان  بعد  ال��ت��دم��ر 

نهاية املو�سم.

ا�سين�سيو  وماركو  موراتا  والفارو 
ب�����س��ك��ل لف����ت وح��ق��ق��وا ال���ف���وز يف 
املباريات الثالث مع غلة تهديفية 
و�سلت اىل 13 هدفا. واكد زيدان 
ان م��ب��اراة ال��غ��د ل��ن ت��ك��ون �سهلة 
“اأمام فريق خرج بتعادل ثمني يف 
زيارته الخرة لنا”، يف ا�سارة اىل 
مباراة املرحلة احلادية والثالثني 
م��ن ال�����دوري ع��ن��دم��ا ت��ق��دم ريال 
م��دري��د ب��ه��دف ال��ربت��غ��ايل بيبي 
انطوان  الفرن�سي  وادرك   )52(
الدقيقة  يف  ال��ت��ع��ادل  غ��ري��زم��ان 
دوري  م��واج��ه��ت��ا  وا����س���اف   .85
على  �سنلعب  خمتلفتني،  البطال 
هذه  ا�ستثمار  ويجب  اول  ار�سنا 

ال��ل��ق��ب ال���ق���اري ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف 
وب����دا  ك����م����درب.  الأول  م��و���س��م��ه 
اه��ت��م��ام زي�����دان ال�����ذي ق����اد ريال 
ال�سوبر  الكاأ�س  لقب  اىل  م��دري��د 
الندية،  وم���ون���دي���ال  الوروب����ي����ة 
معا  ال��ق��اري��ة  وامل�سابقة  ب��ال��دوري 
م���ن خ���الل م���ب���داأ امل������داورة الذي 
يلجاأ اليه يف املباريات وحتديدا من 
اراح���ة جن��وم��ه الربتغايل  خ��الل 
والفرن�سي  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
غاريث  وال��وي��ل��زي  بنزمية  ك��رمي 
مودريت�س  لوكا  وال��ك��روات��ي  بايل 
والملاين طوين كرو�س يف املباريات 

الثالثة الخرة خارج القواعد.
ويف غيابه، برز البدلء مثل اي�سكو 

ال��دوري، ولكن الم��ر كان مبثابة 
نلعب  ك��ن��ا  ع��ن��دم��ا  نف�سي  تن�سط 

م�سابقة دوري ابطال اوروبا.
النادي  ق��وة  كانيزاري�س  واخ��ت��رب 
امل��ل��ك��ي يف امل�����س��اب��ق��ة ال��ق��اري��ة بعد 
ع���ام���ني ع��ن��دم��ا واج���ه���ه ب���ال���وان 
وق��ت��ه��ا خ�سرت  وق�����ال  ف��ال��ن�����س��ي��ا، 
ريال  اأم���ام  فالن�سيا  م��ع  النهائي 
م���دري���د يف م��و���س��م ك���ارث���ي اآخ���ر 

بالن�سبة اإليهم.
اختلفت هذا  ري��ال  اأه���داف  ان  ال 
ال�سابق  لع���ب���ه  ب���ق���ي���ادة  امل���و����س���م 
الدين  زي����ن  ال��ف��رن�����س��ي  م���درب���ه 
اأهمية كربى  ي��ويل  ال���ذي  زي���دان 
ل��ل��دوري اأي�����س��ا، ب��ع��دم��ا ق���اده اىل 

امل�سابقة القارية العريقة، كما انه 
ي��ت��وج ب��الخ��رة يف امل��وا���س��م التي 

يعاين فيها المرين حمليا.
ال�سابق  م����رم����اه  ح����ار�����س  وق������ال 
ك��ان��ي��زاري�����س يف هذا  ���س��ان��ت��ي��اغ��و 
ال�سدد يف ت�سريح لذاعة “كادينا 
“فزت بلقب دوري ابطال  �سر”: 
مبثابة  ك�����ان  م���و����س���م  يف  اوروب��������ا 
ا�سارة  ال����دوري يف  يف  لنا  ك��اب��و���س 
 1998-1997 م���و����س���م  اىل 
عندما ظفر النادي امللكي باللقب 
ال�����س��اب��ع يف ت��اري��خ��ه وا���س��ع��ا حدا 
امل�سابقة  يف  عاما   32 دام  ل�سوم 

القارية.
وا�ساف “مل نكن ملتزمني جدا يف 

م�������س���واره ال����ق����اري يف ���س��ع��ي��ه اىل 
حت��ق��ي��ق ث��ن��ائ��ي��ة ن�����ادرة )ال�����دوري 
للمرة  الب���ط���ال(  ودوري  امل��ح��ل��ي 
الوىل منذ اخلم�سينيات وحتديدا 
بقيادة  و1958   1957 ع��ام��ي 

الراحل الفريدو دي �ستيفانو.
وتقا�سم ريال مدريد �سدارة الليغا 
بر�سلونة  التقليدي  غ��رمي��ه  م��ع 
نقطة   81 بر�سيد  اللقب  حامل 
املو�سم  نهاية  من  مراحل   3 قبل 
امللكي  للنادي  موؤجلة  م��ب��اراة  مع 

امام �سلتا فيغو.
بلقب  م����دري����د  ري�������ال  ي���ف���ز  ومل 
2012 وهو  الدوري املحلي منذ 
غالبا ما ي�سحي بالليغا من اجل 

العام  ال���ل���دودي���ن  اجل����اري����ن  ب���ني 
املا�سي يف النهائي مبدينة ميالنو 
اليطالية، وح�سمه ريال بركالت 
ال��رتج��ي��ح ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا 1-1. 
وتواجه الفريقان يف ن�سف نهائي 
امل�سابقة ب�سيغتها القدمية )كاأ�س 
الأندية الأوروبية البطلة( خالل 
مو�سم 1958-1959 حني فاز 
ريال ذهابا 2-1، ورد اتلتيكو ايابا 
اىل  الطرفان  فاحتكم  1-�سفر، 
معتمدا  يكن  )مل  فا�سلة  م��ب��اراة 
امل�سجلة  الأه������داف  ف����ارق  حينها 
النادي  وف�����از  ال���ق���واع���د(.  خ�����ارج 

امللكي وقتها 1-2.
ملوا�سلة  اي�������س���ا  ري������ال  وي���ط���م���ح 

اللقب  ري��ال مدريد حامل  ي�سعى 
اىل تكري�س عقدته القارية جلاره 
ي�ست�سيفه  اتلتيكو مدريد عندما 
ملعب  ع����ل����ى  ال�����ث�����الث�����اء  ال�����ي�����وم 
�سانتياغو برنابيو يف دربي ا�سباين 
�سمن ذهاب ن�سف النهائي لدوري 

ابطال اوروبا يف كرة القدم.
النف�س  امل���ل���ك���ي  ال����ن����ادي  ومي���ن���ي 
ب����ا�����س����ت����غ����الل ع����ام����ل����ي الر���������س 
جيدة  نتيجة  لتحقيق  واجلمهور 
الربعاء  الي��اب  خو�س  له  توؤمن 
في�سنتي  م���ل���ع���ب  ع���ل���ى  امل���ق���ب���ل 
اىل  �سعيه  يف  بارتياح،  كالديرون 
ان ي�سبح اول فريق يحتفظ بلقب 
امل�سابقة منذ ميالن عام 1990.
وي�����س��ك��ل ري����ال ع��ق��دة اأت��ل��ت��ي��ك��و يف 
امل�سابقة، اذ تواجها 4 مرات، بينها 
ث��الث م���رات يف الأع����وام الثالثة 
الف�سل  الكلمة  وك��ان��ت  الأخ����رة، 
بلقبني  ت��وج  ال���ذي  امللكي  ل��ل��ن��ادي 
ع��ل��ى ح�����س��اب ج���اره م��ع��ززا �سجله 
بر�سيد  امل�����س��اب��ق��ة  يف  ال��ق��ي��ا���س��ي 
مدريد  ري���ال  وت��واج��ه  لقبا.   11
 2014 ن��ه��ائ��ي  ات��ل��ت��ي��ك��و يف  م���ع 
بعد   1-4 عليه  وف��از  ل�سبونة  يف 
ال��ت��م��دي��د، يف م���ب���اراة ت��ق��دم فيها 
الدقيقة  حتى  1-�سفر  اتلتيكو 
ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  الثالثة 
رامو�س  �سرخيو  ي���درك  ان  قبل 
ال���ت���ع���ادل وي���ج���ر ال��ف��ري��ق��ني اىل 
فيهما  �سجل  اإ���س��اف��ي��ني  ���س��وط��ني 

فريقه ثالثة اأهداف.
واأوق����ع����ت ال��ق��رع��ة ال��ف��ري��ق��ني يف 
النهائي  رب����ع  يف  ال���ت���ايل  امل��و���س��م 
ف��ت��ع��ادل ���س��ل��ب��ا ذه���اب���ا وف����از ريال 
ايابا، قبل ان يخرج من  1-�سفر 
يوفنتو�س  ي��د  ع��ل��ى  الرب���ع���ة  دور 
النهائي  خ�����س��ر  ال����ذي  الي���ط���ايل 

اأمام الغرمي التقليدي بر�سلونة.
الأخرة  القارية  املواجهة  وكانت 

ح�سور قوي للري�سة الطائرة يف الأوملبياد املدر�سي
اأول  ال��ط��ائ��رة  الري�سة  لعبة   �سجلت 
ح�سور ناجح لها يف املرحلة النهائية 
ل��الأومل��ب��ي��اد امل��در���س��ي اخل��ام�����س التي 
امل��ا���س��ي مب�ساركة  الأ���س��ب��وع  اأق��ي��م��ت 
لعباً )89 بنني و84 بنات(،   173
 11 حت��ت  فئات  يف  جميعهم  تناف�س 
ع��ل��ى مدى  ���س��ن��ة، وذل���ك  و13 و15 

يومني، 24 و25 اأبريل املا�سي.
الإع������الن  امل���ا����س���ي  اأك���ت���وب���ر  يف  ومت 
الطائرة  الري�سة  ري��ا���س��ة  اإدراج  ع��ن 
املدر�سي،  الأومل���ب���ي���اد  األ���ع���اب  ���س��م��ن 
تدخل  م�������س���ارب  ل��ع��ب��ة  اأول  ل��ت��ك��ون 
القوى  األ��ع��اب  اإىل ج��ان��ب  الأومل��ب��ي��اد 
وال�������س���ب���اح���ة وال����رم����اي����ة وامل�����ب�����ارزة 
والقو�س  واجل�������ودو  وال���ت���اي���ك���وان���دو 
هذا  وعقب  واجلوجيت�سو.  وال�سهم 
الري�سة   الإع��الن و�سع  برنامج وقت 
دبي، الذي انطلق يف دبي منذ ثالث 
اللجنة  مع  وعمل  فعالياته  �سنوات، 
الرتبية  ووزارة  الأومل��ب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مركزاً   18 اإن�ساء  يف  الدعم  لتقدمي 
الطائرة  الري�سة  لأومل��ب��ي��اد  تدريبيا 
الدولة.  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  امل��در���س��ي 
يف  الوطنية  التدريب  مراكز  وتلقت 
دب���ي ال��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت يف ع���ام 2015 
الأوملبية  اللجنة  م��ن  اإ���س��اف��ي��اً  دع��م��اً 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  الوطنية 
اأومل��ب��ي��ة، حيث  لتكون م��راك��ز ت��دري��ب 

ع���ل���ى م���ع���ظ���م م���ي���دال���ي���ات احل�����دث، 
اأ�سل  م��ن  ميدالية   20 ان��ت��زع  حيث 
ف�سيات وع�سر  و5  ذهبيات   5  ،24
برونزيات، فيما ح�سل فريق مدر�سة 
ميدالية  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة  اإي�������س���رتن 
وبرونزيتني.  ف�سية  واأخ���رى  ذهبية 
ال�سارقة  اإي�������س���رتن  ذه��ب��ي��ة  وج�����اءت 
�سنة،   11 حت��ت  ال��ب��ن��ني  مناف�سة  يف 
فيما  حممد،  �سعيد  حامد  بها  وف��از 
ُت����وج ك��ل م��ن را���س��د ع��ب��د اهلل ح�سن 
حتت  بذهبيتي  حممد  عمر  و�سعيد 
13 وحتت 15 �سنة على التوايل.   و 
اآية حممد  يف مناف�سات البنات فازت 
�سنة،   11 حت����ت  ف���ئ���ة  يف  اهلل  ع���ب���د 
و�سيخة �سعيد را�سد يف فئة حتت 13 
فئة  يف  را���س��د  �سعيد  ورو����س���ة  ���س��ن��ة، 
دبي.    �سنة، وجميعهن من   15 حتت 
تطوير  مدير  اإبراهيم  جعفر  وق��ال  
دب�����ي: جميل  ال���ط���ائ���رة يف  ال��ري�����س��ة 
الطائرة  الري�سة  لعبة  اإدراج  يتم  اأن 
�سمن األعاب الأوملبياد املدر�سي للمرة 
فر�سة  احل���دث  ل��ن��ا  اأت����اح  اإذ  الأوىل، 
الأطفال  اإىل  الريا�سة  ه��ذه  تقدمي 
يف اإم����ارات ال��دول��ة الأخ���رى ، وناأمل 
املعلمني وتوفر  ت��دري��ب  م��ن خ��الل 
اأعداد  يف  زي���ادة  ن��رى  اأن  التجهيزات 
لعبة  ع��ل��ى  يقبلون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال 

الري�سة الطائرة.

ا�ستقطبت ما يقرب من 500 لعب 
ولع����ب����ة، خ���ا����س���وا ال���ت���دري���ب ثالث 
م���رات اأ���س��ب��وع��ي��اً.     وع��م��ل برنامج 
وقت الري�سة دبي على تقدمي الدعم 
باقي  ت��دري��ب��ي��ة يف  م���راك���ز  لإن�������س���اء 
اإم�������ارات ال���دول���ة م���ن خ����الل دورات 
والعني  اأب��وظ��ب��ي  يف  ع��ق��دت  تدريبية 
وراأ������س اخل��ي��م��ة وع��ج��م��ان م���ن اأجل 
باملهارات  ورف���ده���م  امل��ع��ل��م��ني  اإع�����داد 
امل�ساركني  الأطفال  لتدريب  الالزمة 

يف ب��رن��ام��ج وق���ت ال��ري�����س��ة دب���ي، كما 
قدم برنامج وقت الري�سة دبي 500 
�سبكة  و25  ري�����س��ة  و400  م�����س��رب 
الأوملبياد  تدريب  مراكز  اإىل  متنقلة 

املدر�سي للري�سة الطائرة. 
وح�����س��د ال��ف��ري��ق ال���ذي م��ث��ل دب���ي يف 
يف  م�ساركته  ثمار  املدر�سي  الأوملبياد 
برنامج وقت الري�سة دبي من خالل 
جمريات  على  املطلقة  �سبه  هيمنته 
با�ستحواذه  توجها  وال��ت��ي  املناف�سة، 

اأتلتيكو مدريد، ثالث الدوري ال�سباين لكرة القدم، ان مدافعه الفرن�سي  اأعلن 
ال�ساب لوكا�س هرنانديز مدد عقده معه مو�سمني اإ�سافيني حتى 2022، وذلك 
ع�سية ذهاب الدور ن�سف النهائي لدوري اأبطال اوروبا اأمام غرميه ريال مدريد. 
وقال هرنانديز )21 عاما( انه “�سعيد جدا لتمديد عقدي” مع النادي الذي 

ان�سم اىل �سفوفه يف العام 2007 وهو مل يزل يف احلادية ع�سرة من عمره.
ويحتمل ان ي�سارك قلب الدفاع الفرن�سي يف مباراة الثالثاء اأمام النادي امللكي 
على ملعب الأخر �سانتياغو برنابيو، يف مركز الظهر الأمين، ب�سبب ال�سابات 

التي يعاين منها اأتلتيكو يف هذا املركز.
اأندية  لعب يف  الذي  ال�سابق جان-فران�سوا هرنانديز  املدافع  ولوكا�س هو جنل 
فرن�سية واأتلتيكو مدريد، وال�سقيق الأكرب لثيو )19 عاما( الذي اأعاره اتلتيكو 

اإىل األفي�س.

البطولة  يف  م�ساركاتهم  يف  الذهبية  امليداليات  ح�سد  الثقايف  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  لعبو  وا�سل 
املحلية احلالية التي ت�سهدها الدولة مع ختام املو�سم الريا�سي 2016 / 2017 م .

ومتكن النادي من اإحراز اأربع ميداليات ذهبية يف البطولة الوطنية لألعاب القوى لفئة ال�سباب بعد اأن 
متكن الالعب ال�سرقاوي حميد �سميح من اإحراز  ذهبيتني يف �سباق 100م و200 مرت

الطويل  القفز  مناف�سات  يف  ذهبيتني  اإح��راز  من  عبدالرحمن  من�سور  ال�سرقاوي  الالعب  متكن  كما 
والقفز الثالثي لرفع نادي ال�سارقة الريا�سي ر�سيده يف امليداليات الذهبية يف العديد من الألعاب 

الفردية . 
وبهذه املنا�سبة هناأ املهند�س �سليمان الهاجري ع�سو جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي الثقايف اأمني 
ال�سر العام امل�ساعد م�سرف الألعاب الفردية فريق األعاب القوى واجلهاز الإداري والفني بهذا الإجناز 
ودعمه  ل��دوره  تقديرا  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��اين  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  ال�سيخ  اإىل  واأه���داه  امل�ستحق 
الهاجري لالعب حميد والالعب من�سور جهودها يف حتقيق  وب��ارك   . النادي  الفردية يف  للريا�سات 

الإجناز موؤكدا اأن النادي لن يدخر و�سعا يف دعمهما ملوا�سلة تاألقهما .

مواجهة القوا�سم امل�سرتكة بني زيدان و�سيميوين 

زيدان يغار من اأهداف رونالدو 
ك�سف املدرب الفرن�سي لنادي ريال مدريد ال�سباين زين الدين زيدان انه يغار 
بع�س ال�سيء من اأهداف جنم فريقه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، اأبرز هدايف 
النهائي يف  ال���دور ن�سف  ال��ق��دم، وذل��ك ع�سية ذه��اب  اأب��ط��ال اوروب���ا لكرة  دوري 
مواجهة اتلتيكو مدريد. وقال زيدان مل اأحظ بفر�سة اللعب معه، لكنني لعبت 
�سده. اح�ساءاته مثرة لالعجاب، وذلك يف اإ�سارة اىل تخطي رونالدو عتبة املئة 
هدف يف امل�سابقة الأوروب��ي��ة الأب��رز، خالل اي��اب ال��دور ربع النهائي اأم��ام بايرن 
األوان  ال��ذي داف��ع عن  ال�سابق  ال��دويل  اأ�ساف  اأبريل.  ميونيخ المل��اين يف ني�سان 
النادي امللكي ال�سباين بني العامني 2001 و2006، اأتيحت يل فر�سة اللعب 
مع رونالدو الربازيلي الذي كان اي�سا لعبا ا�ستثنائيا. اأغار بع�س ال�سيء منهما 
لنني مل اأكن اأ�سجل هذا الكم من الأهداف. كنت اأمرر متريرات حا�سمة لكنني 
مل اأملك احلا�سة )التهديفية( مثلهما. وتاأتي ت�سريحات زيدان ع�سية ا�ست�سافة 
ريال غرميه اتلتيكو يف ذهاب الدور ن�سف النهائي مل�سابقة دوري اأبطال اوروبا، 
التي اأحرز النادي امللكي لقبها العام املا�سي على ح�ساب النادي ال�سباين نف�سه. 
والتقى الناديان اأي�سا يف نهائي 2014 وربع نهائي 2015، حيث كان التفوق 
العا�سمة  الثالثاء فريقان من  املرتقبة  املواجهة  وقال عن  ريال.  ل�سالح  دائما 
ن�سف  مباراة  دربي لنه  لي�س  ذلك. هذا عمليا  يتواجهان ونحن معتادون على 

نهائية، ال ان التناف�س هو نف�سه. ويف رد على �سوؤال عن تفوق ريال يف املواجهات 
ال�سابقة، قال املدرب الفرن�سي بالن�سبة اليهم كما بالن�سبة الينا، هذا ن�سف نهائي 
اللقاء  لأن  التحفيز  من  فائ�س  لدينا  و�سيكون  غدا  يبداأ  الأم��ر  مباراتني.  من 
ج��رى )يف  ما  اأ�ساف  يفيدنا.  ان  املا�سي هو ما�س ول ميكن  نهائي.  ن�سف  هو 
ال�سابق( قد جرى. كان الأمر ايجابيا بالن�سبة الينا لكن الآن كل �سيء خمتلف. 
التاأهل اىل  اأج��ل  القيام بكل �سيء من  ي��ري��دون  اأي�سا  اأخ��رى وه��م  ه��ذه م��ب��اراة 
النهائي. ورف�س زيدان اعتبار ان ريال مدريد هو املر�سح للتاأهل، معتربا انه كما 
باأق�سى ما يف  الفر�سة مت�ساوية. ثمة مباراة غدا و�سنقوم  يف كل دور اق�سائي، 
و�سعنا للفوز بها، من دون التفكر يف مباراة الياب التي تقام على ملعب اتلتيكو 
اتلتيكو مدريد فريق ي�سعنا كل  يف العا�سر من ال�سهر احلايل. وقال زيدان ان 
اأب��دا. مهما جرى، يقاتل، يكافح، م�سرا  انه ل ي�ست�سلم  مرة يف �سعوبات قوته 
ب�سكل  وي�ستخدمها  اأ�سلحة  ال�سباين يدرك جيدا ما ميلك من  الغرمي  ان  اىل 
مثايل. لكن نحن اأي�سا لدينا اأ�سلحتنا و�سنحاول ان ن�ستفيد منها. ورف�س زيدان 
اأمرا  انه يح�سر  امل�ساب، موؤكدا  بايل  ك�سف من �سيكون بديال للويلزي غاريث 
ما ليفاجىء به اأتلتيكو، علما ان الفريقني خا�سا 14 مباراة يف الأعوام الثالثة 

املا�سية يف خمتلف امل�سابقات.



اأ�سكت بكاء ر�سيعته بطريقة غريبة
اأبهر خبر التنمية الب�سرية الأمريكي ال�ساب دانيال اإي�سنمان متابعيه على 
موقع في�س بوك، بعد ن�سر مقطع م�سور للحظة جناحه يف اإ�سكات طفلته 

الر�سيع عن البكاء يف ثواٍن قليلة.
اقتنا�س  يف  دان��ي��ال جن��ح  ف���اإن  “الديلي ميل”،  م��وق��ع  اأف����ادت  م��ا  وح�سب 
الر�سيعة  ابنته  ي�سكت  وهو  به  ال��ذي ظهر  للفيديو،  م�ساهدة  مليون   25
البكاء  عن  الطفلة  توقفت  حتى  ثانية   20 مل��دة  غريب  ل�سوت  ب��اإ���س��داره 
دانيال  متابعي  قبل  من  كبراً  تفاعاًل  الفيديو  و�سهد  النوم.  يف  وغرقت 
ابتكار هذه  اأ�سادوا بذكائه يف  على ح�سابه اخلا�س على في�س بوك، الذين 

الطريقة لإ�سكات الطفلة بهذه ال�سرعة.
قال  تعليق لأب  دانيال،  به  قام  اأ�سادت مبا  التي  التعليقات  وك��ان من بني   
قمت  ولكني  ب�سخرية  الفيديو  هذا  مع  النا�س  العديد من  يتعامل  قد  به 

بتجربة هذه الطريقة مع طفلي وجنحت.

هكذا �سخر »ذي �سيمب�سنز« من ترامب
حقق مقطع فيديو مل�سل�سل اأمريكي كرتوين، ي�سخر من الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب مبنا�سبة مرور مئة يوم على توليه رئا�سة الوليات املتحدة 
الأمريكية، ن�سب م�ساهدات عالية جتاوزت ال� 7 ماليني م�ساهدة، يف وقت 
ق�سر. وبثت ال�سفحة الر�سمية مل�سل�سل “ذي �سيمب�سنز” الكوميدي، على 
ثانية،   84 مدته  فيديو  مقطع  “تويرت”،  الجتماعي  التوا�سل  موقع 

خ�س�سته لل�سخرية من الرئي�س الأمريكي بطريقة كوميدية.
للكبار  موجه  كوميدي  كرتوين  اأمريكي  م�سل�سل  هو  �سيمب�سنز”  و”ذي 
التلفزيون  ���س��ا���س��ات  ع��ل��ى  ي��ع��ر���س  ك��رت��وين  اأط����ول م�سل�سل  وي��ع��د  ف��ق��ط. 
واأك��ر من  27 ج��زء  امل�سل�سل حتى الآن  اأج��زاء  الأمريكي، حيث بلغ ع��دد 
ليلة  يف  الأب��ي�����س  البيت  يف  الفيديو،  مقطع  اأح���داث  وت��ب��داأ  حلقة.   500
الرئي�س �سون �سباي�سر، م�سنوقا يف قاعة  با�سم  الناطق  عا�سفة مع ظهور 
تظهر  ث��م  اأ�ستقيل.  عليها  ُكتب  ���س��دره  على  علقت  لفتة  م��ع  امل��وؤمت��رات، 
م�ست�سارة الرئي�س كيليان كونواي وهي تقول لن اأحل حمله، قبل اأن تهرب 
عند روؤية اجلثة، وبعد ذلك، ت�سلط الأ�سواء على م�ست�سار ترامب �ستيف 
بانون و�سخ�س ي�سبه �سهره جاريد كو�سرن، وهما يحاولن خنق بع�سهما 
البع�س. ويف تلك الأثناء، يكون الرئي�س م�ستلقيا على �سريره وهو يرتدي 
لبا�س نوم زهري اللون، ويحمل هاتفه الذكي يف يده واإىل جانبه كتاب من 
الذي  اأورايلي،  بيل  املحافظة  نيوز  ال�سابق يف حمطة فوك�س  املقدم  اإع��داد 
اأقيل من مهامه اإثر اتهامه بالتحر�س اجلن�سي، ف�سال عن دليل للعي�س يف 

فلوريدا مع 10 ماليني دولر يف اليوم فقط.
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وفاة املفكر التون�سي 
حممد الطالبي 

غ����ي����ب امل���������وت امل����ف����ك����ر وامل�����������وؤرخ 
ال��ت��ون�����س��ي حممد  والأك�����ادمي�����ي 
 95 ع��ن  الث��ن��ني  ام�س  الطالبي 
عاما بعدما خا�س معارك فكرية 
���س��ر���س��ة واأث�������ار ج����دل وا����س���ع���ا يف 
ب�سبب  املا�سية  القليلة  الأع����وام 

اأرائه.
الثقافية  ال�����س��وؤون  وزارة  ون��ع��ت 
فيه  قالت  بيان  يف  الراحل  املفكر 
: يعترب الفقيد اأحد اأعمدة الفكر 
اإىل اجليل  ينتمي  وه��و  تون�س  يف 
التون�سية  اجل��ام��ع��ة  اأ���س�����س  ال���ذي 

احلديثة.
الراحل  األ�����ف  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����اف 
حممد الطالبي، على امتداد �ستة 
ع��ق��ود، م��ا ي��ن��اه��ز ث��الث��ني كتابا، 
الأكادميية  م�سرته  ي��رتج��م  م��ا 

ويج�سد تراثه الفكري .
�سبتمرب  يف  ال����ط����ال����ب����ي  ول��������د 
باملدر�سة  ودر����س   1921 اأي��ل��ول 
ال�سوربون  بجامعة  ثم  ال�سادقية 
يف باري�س حيث ح�سل على �سهادة 
عميد  اأول  وك������ان  ال����دك����ت����وراه. 
يف  تون�س  بجامعة  الآداب  لكلية 

.1955
توىل يف الثمانينات رئا�سة اللجنة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وان�����س��م عام 
ال���وط���ن���ي  ل���ل���م���ج���ل�������س   1995
ل���ل���ح���ري���ات يف ت���ون�������س. وت����راأ�����س 
ب��ي��ت احل��ك��م��ة بقرطاج  ال��ط��ال��ب��ي 
)املجمع التون�سي للعلوم والآداب 

والفنون( عام 2011.

تطّلقه بعد 3 �ساعات من الزواج لطمعه 
3 �ساعات من الزواج  طلقت زوج��ة يف الهند زوجها بعد 
وتزوجت رجاًل اآخر يف نف�س اليوم وو�سفت زوجها الذي 
وكانت  ط��م��اع.  ب��اأن��ه  كعقوبة  راأ���س��ه  �سعر  النا�س  ل��ه  حلق 
18 عاًما، قد تزوجت  روبانا بارفني، البالغة من العمر 
من منتاج اأن�ساري، البالغ 26 عاًما، �سباح يوم الأربعاء 
املا�سي يف قرية ت�ساندوا �سرق الهند. ولكن بعد مرا�سم 
الزواج، بداأ الزوج الذي يعمل �سائق توك توك باملطالبة 
مبهر �سخم واأ�سر على �سراء دراجة نارية غالية الثمن. 
اأن�ساري، الذي ميتلك  وكان والد العرو�س ب�سر الدين 
ولكن  للعري�س،  نارية  دراجة  بالفعل  ا�سرتى  قد  فندًقا، 
اأف�سل.  الدراجة وطالب بنوع  منتاج مل يكن را�سًيا عن 
وقال �ساهد عيان: اجلميع طالب العري�س بالتزام الهدوء 
وحاولوا اإقناعه بقبول الدراجة ولكنه ظل يهدد بالعودة 
العري�س  وظ���ل  م��ع��ه  ال��ع��رو���س  ي��اأخ��ذ  اأن  دون  بيته  اإىل 
ووالد العرو�س يتجادلن كثًرا. وقررت العرو�س روبانا 
اأعلنت  عائلتها  ومبوافقة  م�سلم،  حملي  قا�ٍس  ا�ستدعاء 
اأن  من  تاأكد  قد  العرو�س  وال��د  وك��ان  لزوجها.  طالقها 
واملهر  الهدايا  جميع  بالفعل  اأع���ادت  قد  العري�س  عائلة 
منتاج  عائلة  و�سعرت  بالفعل.  العرو�س  دفعته  قد  ال��ذي 

باخلجل وكتبوا ر�سالة اعتذار ووعدوا باإرجاع كل �سيء.

قنينة عطر تت�سبب باعتقاله
مواطن  ع��ل��ى  القب�س  ال��ري��ا���س  منطقة  ���س��رط��ة  األ��ق��ت 
اإحدى دوريات الأمن بالتقاط �سورة  �سعودي �سخر من 
لل�سرطة،  �سيارة  من  بالقرب  خمر  ق��ارورة  ي�سبه  لعطر 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ل��ل��واق��ع��ة  م�����س��ور  بت�سجيل  وق���ام 
الج��ت��م��اع��ي ���س��ن��اب ���س��ات. وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م �سرطة 
منطقة الريا�س: اإنه من خالل متابعة مواقع التوا�سل 
الجتماعي، مت ر�سد �سخ�س ن�سر �سورة عرب �سناب �سات، 
ل�سندوق به  زجاجة عطر �سبيهة ب�سندوق زجاجة م�سكر 
حوطة  ملحافظة  تابعة  اأمنية  دوري��ة  من  بالقرب  اأجنبي 
اأث��ن��اء ت��واج��ده��ا يف حم��ط��ة وق���ود يف  املحافظة،  ���س��دي��ر، 
دوري��ات حمافظة  اأن  واأ���س��اف،  قائدها.  وعلى غفلة من 
حوطة �سدير متكنت من حتديد هوية �ساحب  احل�ساب، 
ومت �سبطه، حيث تبني اأنه مواطن يف العقد الثالث من 

العمر، وبالتحقيق معه اعرتف بالواقعة.

طفلة ولدت بـ3 اأرجل
خ�سعت طفلة مولودة بثالث اأرجل من دولة بنغالد�س لعملية 
جراحية طويلة ونادرة يف اأ�سرتاليا، وعادت على اإثرها امل�سي 
اأن فر�س  اأطباء  اأكد  بعدما  والرك�س على رجلني. جاء ذلك 
�سويتي خاتون بالبقاء على قيد احلياة �سئيلة، قبل نقل هذه 
العام  ملبورن  اإىل  �سنوات  ث��الث  العمر  من  البالغة  الطفلة 
املا�سي من جانب منظمة “ت�سلدرن فر�ست” اخلرية. وقال 
كري�س  مونا�س  م�ست�سفى  يف  الأط��ف��ال  ج��راح��ة  ق�سم  رئي�س 
كيمرب، اإن �سقيقتها التواأم كانت تنمو خارج جتويف حو�سها، 
لكن يف احلقيقة مل يكن ذلك �سوى جزء من التواأم. امل�سكلة 
اأنها حالة  اإىل  الأم��ر نظرا  تكمن يف ع��دم وج��ود قواعد لهذا 

فريدة متاما لذا تعني حتديد طبيعة الو�سع.

الرجل العنكبوت 
يده�ض املتابعني على النرتنت

اأظهر مقطع فيديو مثر للده�سة ن�سر على العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي، املمثل تروي جيم�س وهو 
يقدم عر�ساً مذهاًل عرب القيام بحركات يحاكي بها حركات العنكبوت.

قام املمثل تروي جيم�س برمي نف�سه على الأر�س وبداأ بتاأدية حركات مده�سة، اأظهر من خاللها مقدرته على 
ت�سكيل ج�سمه بال�سكل الذي يريد، حتى اأ�سبح اأ�سبه بعنكبوت �سخم يتحرك على اأر�سية الغرفة. 

اأن  ومع  ب�سري،  غر  خملوق  وكاأنه  جيم�س  ت��روي  يتحرك  منها:  كثرة  بتعليقات  حظي  الفيديو  ب��اأن  ويذكر 
حركاته مرعبة للغاية، اإل اأننا نحبه كثراً. 

وقد مت ن�سر مقطع الفيديو على موقع ان�ستغرام، والعديد من مواقع التوا�سل الجتماعي الأخرى ليح�سل 
على عدد م�ساهدات �سخمة بعد �ساعات قليلة من ن�سره، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي مرور الربيطانية.

الثالثاء   2   مايو    2017  م   -   العـدد  12009  
Tuesday  2   May   2017  -  Issue No   12009

تخلع زوجها ب�سبب ال�سالة
اأ�سرت م�سرية على اإنهاء حياتها الزوجية، بعد اأن ف�سلت، على 
مدار 9 �سنوات، يف اإقناع زوجها باأداء فري�سة ال�سالة، مبا فيها 

�سالة اجلمعة، حيث اعتاد النوم اأثناء ال�سالة دون مبالة.
اأقامتها  التي  دع��وى اخللع  كانت  باجليزة  الأ�سرة  ويف حمكمة 
اخللع  املحكمة  من  لتطلب  الثالث،  العقد  نهاية  يف  منزل  ربة 
ال�سالة،  داأب على ترك  اأولده��ا، حيث  من زوجها، خوًفا على 
وف�سلت يف اإقناعه باأدائها على مدار فرتة الزواج التي زادت عن 
9 �سنوات. وتقول الزوجة اإنها حتملت جتاهل زوجها لفري�سة 
ال�سالة، حتى اأنه ذات يوم قام جنلها الطفل بال�ستعداد للنزول 
ل�سالة اجلمعة، وحاول الطفل اإيقاظ والده للنزول معه لتاأدية 
ال�سالة، اإل اأنه عنفه، وقام ب�سربه، الأمر الذي اأجرب الأم على 
اأطفايل منذ  الزوجة يف دعواها: �سجعت  املنزل. وتو�سح  ترك 
بتاأديتها،  زوج��ي  اإق��ن��اع  يف  ف�سلت  لكنني  ال�سالة،  على  ال�سغر 
و�سعرت باخلوف على نف�سي وعلى اأطفايل من والدهم الذي ل 
اأو يحر�س على ال�سالة، فقررت النف�سال  ي�ساهدونه ي�سلي، 
يقدر  ول  ي��ح��رتم  ل  رج��ل  م��ن  ولأولدي  لنف�سي  حماية  عنه 

فري�سة ال�سالة التي األزم اهلل بها عباده .

ابنة ال�سنتني تنهي عالقتها ب�سديقها »اخلائن«
بنوبِة  النا�س من حولها  العمر عامني  تبلغ من  اأ�سابت طفلٌة 
�سحٍك ه�سترية بعد مكاملتها اخليالية مع حبيبها الذي راأته 
مع اأخرى. وكانت الطفلة الأمركية مايال �ستفر ُتعنِّف حبيبها 
رها، وكانت عاب�سة يف  ب�ساأن ما كان يفعله، بينما كانت اأمها ت�سوِّ
 26 الأربعاء  يوم  اإن�ستغرام  على موقع  ُن�ِسَر  الذي  املقطع  اأول 
يف  �سوير  راأي��ت  لقد  تقول:  كانت  بينما  املا�سي،  ني�سان  اأب��ري��ل 
احلديقة مع فتاة اأخرى، لقد كنت غا�سبة للغاية، �ساأت�سل به 

الآن، وفقاً ملا جاء يف الن�سخة الأمركية من هاف بو�ست.
ثم رفعت مايال هاتفها البال�ستيكي اللعبة زهري اللون، وعنََّفت 
�سوير قائلًة: هذا �سخيف.. �سوير، لقد راأيتك، ل تذهب معها 
تفعل  ل  واأ�سافت:  للغاية.  حزينة  اأن��ا  راأي��ت��ك،  لقد  للحديقة، 
اأن��ت نكرة، لقد انتهت عالقتنا، ل حتدثني  اأب��داً،  ذلك جم��دداً 
بهذه الطريقة مرة اأخرى، هل ت�سمعني؟ اأنا جادة، ل حتدثني 
اأمها قد ن�سرت املقطع على موقع  اأبداً بهذه الطريقة. وكانت 
و�سوهد  درام��ا.  اأح�سن ممثلة  اأو�سكار  ُمعلِّقًة: جائزة  اإن�ستغرام 

املقطع 140 األف مرة خالل يومني.

برودة اأع�ساب خالل عملية �سطو
تناقل رواد �سبكات التوا�سل الإجتماعي مقطع فيديو غريب، 
الوليات  يف  املقاهي  لإح���دى  م�سلح  �سطو  عملية  يبني  حيث 
�سخ�س  انق�سا�س  الفيديو  الأمريكية. ويظهر مقطع  املتحدة 
اأمني  على  م�سد�سه  بت�سويب  ق��ام  حيث  امل��ق��ه��ى،  على  م�سلح 
اآبه ملا يح�سل ومل تبدي  اأنه غر  ال�سندوق املايل، الذي بدى 

عليه اأثار اخلوف.
ووثق الفيديو عملية ال�سرقة باأكملها ون�سرت ال�سرطة املقطع 

على اليوتيوب ليتم التعرف على الل�س من قبل امل�ساهدين.
لكن امللفت يف احلادثة لي�ست عملية ال�سرقة بح�سب امل�ساهدين، 
على  امل�ساهدون  وعلق  ال��ب��اردة،  ال�سندوق  اأم��ني  فعل  ردة  امن��ا 
يوتيوب وانده�سوا من ال�ساب الذي مل يحرك �ساكنا بعد توجيه 

امل�سد�س اىل وجهه وتعامل مع احلادثة مبنتهى الربودة.
كاتبة ال�سيناريو يائيل بون واملمثل املخرج داين بوون يح�سران مهرجان كولكوا لل�سينما الفرن�سية يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

�سحابة األهمت مونك 
ر�سم لوحة »ال�سرخة«

على   Artnet م����وق����ع  اأورد 
الرنويج  م��ن  علماء  اأن  الإن��رتن��ت 
قدموا نظرية جديدة حول م�سدر 
اإلهام الر�سام، اإدوارد مونك، لر�سم 
“ال�سرخة«  ال�������س���ه���رة  ل���وح���ت���ه 

 .)Scream(
ووفقا لنتائج درا�سة الباحثني من 
الر�سام  ك��ان  فقد  اأو���س��ل��و،  جامعة 
ع��ن��د اإب����داع����ه ت��ل��ك ال��ل��وح��ة حتت 
ت��اأث��ر ظ��اه��رة م��ع��روف��ة بال�سحب 
ب�سحب  امل���������س����م����اة  ال���������س����دف����ي����ة، 

�سرتاتو�سفر القطبية.
موري،  هيليني  الباحثة،  واأ���س��ارت 
اإدوارد  ال��ر���س��ام،  ي��وم��ي��ات  اأن  اإىل 
م��ون��ك، ح��وت ت��دوي��ن��ة ي��ذك��ر فيها 
غريبة،  ج��وي��ة  ل��ظ��اه��رة  متابعته 
ال�سماء فجاأة،  جت�سدت يف احمرار 
لأول  الر�سام  عاي�سه  ال��ذي  الأم���ر 

مرة يف حياته.
ال�سحب  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  وي�����س��ر 
نهاية  اأو�سلو  يف  ت�سكلت  ال�سدفية 

القرن ال�19.
وت��ع��ت��رب ال�����س��ح��ب ال�����س��دف��ي��ة اأو 
القطبية،  ال�سرتاتو�سفر  �سحب 
ن���ادرة حت��دث عند تكاثف  ظ��اه��رة 
امل�����اء يف ال��ط��ب��ق��ات ال�����س��ف��ل��ى من 
ال�����س��رتات��و���س��ف��ر، ح��ي��ث تظهر يف 
�سكل  على  متقطعة  غيوم  ال�سماء 

اأمواج باألوان خمتلفة.
اأربع لوحات  اإدوارد مونك،  واأب��دع، 
خمتلفة،  ب���اأ����س���ال���ي���ب  ل�����ل�����س��رخ��ة 
ور�سم الأوىل وهي اأ�سهرها، باألوان 
زيتية عام 1893، و�سماها بداية 

ب�”�سرخة الطبيعة«.

ثمل يفتح النار
 عند حمام �سباحة 

ق��ال��ت ���س��رط��ة ���س��ان دي��ي��ج��و اإن رج���ال كان 
م�سد�سا  وُي�������س���ه���ر  ب���ي���د  اجل���ع���ة  ي��ح��ت�����س��ي 
النار بجوار حمام �سباحة يف  بالأخرى فتح 
عدة  لي�سيب  دييجو  �سان  يف  �سكني  جممع 
اأ�سخا�س قبل اأن تطلق ال�سرطة النار عليه 

وتقتله.
اأ�سخا�س  ث��م��ان��ي��ة  اأن  ال�����س��رط��ة  واأ����س���اف���ت 
اأُ�سيبوا واأن البع�س يف حالة حرجة ويعالج 

يف م�ست�سفيات املنطقة.
واأف�����ادت ت��ق��اري��ر اأن اإط����الق ال��ن��ار ب���داأ بعد 

ال�ساد�سة م�ساء بالتوقيت املحلي. 
اإنه  ال�سكني  املجمع  �سكان  من  �ساهد  وق��ال 
راأى امل�ستبه به يجل�س ويحت�سي اجلعة بيد 
الأخ��رى م�سد�س يف منطقة حمام  ويف يده 

ال�سباحة يف املجمع ال�سكني.
واأ�ساف اأنه وزوجته �ساهدا ثالثة اأ�سخا�س 
اأُ�سيبوا بالر�سا�س راقدين على الأر�س كما 
نحو  ي��زح��ف  م�سابا  �سحية  اأي�����س��ا  ���س��اه��دا 

م�ساب اآخر مل�ساعدته.

ل يزال العديد من العلماء والباحثني يحاولون 
ومعرفة  البعيدة،  والنجوم  الكواكب  ا�ستك�ساف 
ويقول  ف��ي��ه��ا،  تعي�س  خم��ل��وق��ات  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا 
تكون  اأن  احتمال  ه��ن��اك  اإن  اأم��ري��ك��ي  بروفي�سور 
قبل  الأر���س  اإىل  و�سلت  قد  الف�سائية  الكائنات 

الب�سر.
جي�سون  بن�سلفانيا  ج��ام��ع��ة  يف  الأ���س��ت��اذ  وي��ق��ول 
اأ���س��دره��ا م��وؤخ��راً، اإن  راي��ت يف ورق��ة العمل التي 
املخلوقات الف�سائية رمبا جتولت يف عدة كواكب 
يف نظامنا ال�سم�سي يف املا�سي ال�سحيق، مبا فيها 

الأر�س التي نعي�س عليها.
يف  حياة  وج��ود  اإمكانية  ا�ستك�ساف  راي��ت  وح���اول 
اأنه فيما لو كان  اإىل  درا�سته  الف�ساء، وخل�س يف 
الب�سر و�سلوا اإىل الأر�س قبل الب�سر، فقد تركوا 
اأو  الكواكب  �سطح  حت��ت  بعد  مكت�سفة  غ��ر  اأدل���ة 
بح�سب �سحيفة  القريبة منها،  امل��دارات  حتى يف 

اإك�سربي�س الربيطانية.
ال��ُزه��رة يف املا�سي ميلك  وكتب راي��ت ك��ان كوكب 
ال�سم�س  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  بكثر  اأرق  ج��وي��اً  غ��الف��اً 

الكوكب  ه���ذا  ك���ان �سطح  اأك���ر و���س��وح��اً، ورمب���ا 
الُزهرة  كان  رمبا  الأر���س،  وبعد  للعي�س.  �ساحلاً 
بيولوجية  اأن��واع  لوجود  احتماًل  الأك��ر  الكوكب 

يف املا�سي.
واأ����س���اف راي����ت ب��ع��د ذل����ك، رمب���ا ت��ك��ون الأقمار 
اجلليدية وحتى الكويكبات املواقع الأكر و�سوحاً 

لوجود اأنواع من احلياة كالتي نعرفها اليوم. 
ويعتقد رايت اأن بع�س العالمات على املريخ ميكن 

اأن تكون املفتاح لإثبات وجود كائنات قبل الب�سر.
واأو����س���ح راي����ت اأن الأن�����واع ال��ت��ي رمب���ا ت��ك��ون قد 
عا�ست على الُزه��رة اأو املري�������خ، مل ترتك عالمات 
على  بها  ُي�س�����تدل  اأن  ميكن  الكواكب  ه��ذه  على 

وجودها. 
اأهم  اإىل  التو�سل  و���س��ك  على  اإن��ه��ا  نا�سا  وت��ق��ول 
على  ال��ك��ائ��ن��ات  ب��ح��ي��اة  يتعلق  فيما  الك��ت�����س��اف��ات 
اإىل  بعثة  امل��ري��خ، ح��ي��ث تخطط لإر����س���ال  ك��وك��ب 
هذه  و�ستبحث   ،2022 بحلول  الأحمر  الكوكب 
حتتوي  اأن  املحتمل  من  مواقع  ثالثة  يف  البعثة 

على اأدلة على حياة الكائنات الف�سائية. 

 هل و�سل الف�سائيون اإىل الأر�ض قبل الب�سر؟

�سر تغّيب اإميا وات�سون عن مواقع التوا�سل
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ن  تغيبها  �سبب  ع��ن  وات�����س��ون  اإمي���ا  العاملية  النجمة  ك�سفت 
الإجتماعي حيث اأ�سارت اىل اأنها حتاول البقاء بعيدة عنها حفاظاً على �سحتها 

العقلية، وذلك بح�سب ما اأورد موقع “ تاميز اأوف اينديا«.
اأثرا على  اأن �سناعة ال�سينما ترتك  27 عاماً  واأك��دت املمثلة البالغة من العمر 
اإدمان  عقل الفنانني، ولذلك فهي تختار احلفاظ على وجود م�سافة بعيدة عن 

الإنرتنت.
وا�ستكملت: من اأجل ال�سحة العقلية مل اأدخل لقراءة كل التعليقات على موقع 

“اإن�ستجرام«.
واأكدت وات�سون اأنها جتد يف بع�س الأحيان اأن التكنولوجيا ل اإن�سانية فهي تروج 

لبع�س الأقاويل الزائفة “لذلك بال�سرورة خلق م�سافة بيني وبينها«.


