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حممد بن را�صد خالل زيارته املقر اجلديد للهيئة االحتادية للتناف�صية واالح�صاء يف دبي  )وام(

قوات �صوريا الدميقراطية تتقدم يف دير الزور  )رويرتز(

امراأة فل�صطينية تبكي لهدم �صلطات االحتالل منزلها يف اخلليل  )رويرتز(

االآليات الع�صكرية العراقية تتوغل يف غرب املو�صل  )رويرتز(

ا�سدر مر�سوما بتعيني نائب رئي�س جمل�س اإدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد

حممد بن را�شد يزور املقر اجلديد للهيئة 
االحتادية للتناف�شية واالح�شاء يف دبي

•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء حاكم 
االحتادية  للهيئة  اجلديد  املقر  ام�س  اهلل  رع��اه  دب��ي 

للتناف�صية واالح�صاء يف دبي.
اأروقة ومكاتب الهيئة يرافقه �صمو  وجتول �صموه يف 

ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون 
اإبراهيم  جمل�س الوزراء وامل�صتقبل ومعايل رمي بنت 
الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل رئي�صة 
�صليمان  �صعيد  خليفة  و�صعادة  الهيئة  ادارة  جمل�س 

مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي .
)التفا�صيل �س2(

ق�سف مكثف على حي الوعر وت�سعيد �سرقي دم�سق

�شوريا الدميقراطية تقطع طريقا حيوية بني الرقة ودير الزور
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل م��دن��ي��ون ام�����س االث���ن���ن يف 
ورو�صية  ���ص��وري��ة  ج���وي���ة  غ�����ارات 
على مناطق بينها حم�س وحلب، 
الع�صكري  ال��ت�����ص��ع��ي��د  وت���وا����ص���ل 
يف خ���رق م��ت��وا���ص��ل الت��ف��اق وقف 
اإط����الق ال��ن��ار ال����ذي ت���رى االأمم 
امل���ت���ح���دة اأن�����ه ال ي�����زال ق��ائ��م��ا يف 

�صوريا.
وثتل مدنيون واأ�صيب اآخرون اإثر 
�صورية  حربية  ل��ط��ائ��رات  غ���ارات 
ع���ل���ى ح����ي ال����وع����ر امل���ح���ا����ص���ر يف 

مدينة حم�س.
وا�صتهدفت طائرات النظام احلي 
منذ �صاعات ال�صباح االأوىل باأكرث 
عن  اأي�صا  اأ�صفرت  15غارة،  من 
ال�صكنية  امل���ب���اين  يف  ك��ب��ر  دم����ار 

واملمتلكات.
الواردة  التقارير  اأفادت  اىل ذلك، 
من �صوريا باأن جماعات معار�صة 

الواليات  ب��دع��م  حت��ظ��ى  م�صلحة 
ق��ط��ع��ت ط��ري��ق��ا مهمة  امل���ت���ح���دة 
معقل  ال��رق��ة،  مدينة  ب��ن  تربط 
ومدينة  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 

دير الزور.
بقوات  ت��ع��رف  م��ا  م�صلحو  وق���ال 
�����ص����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة اإن���ه���م 

"متكنوا من اال�صتيالء على �صبع 
ل��ه��م بتطويق  ���ص��م��ح  ق����رى، مم���ا 
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ت��رب��ط ال��رق��ة مع 
دي���ر ال����زور ���ص��رق��ي ���ص��وري��ا، التي 
بدورها تقع حتت �صيطرة تنظيم 

داع�س.
وي���اأت���ي ال��ت��ط��ور اجل���دي���د �صمن 

ح��م��ل��ة ع�����ص��ك��ري��ة م��دع��وم��ة جوا 
م����ن ال���ت���ح���ال���ف ال��������دويل ال����ذي 
بداأت يف  املتحدة،  الواليات  تقوده 
تهدف  ال��ث��اين،  ت�صرين  نوفمرب 
اإىل حما�صرة مدينة الرقة. ومل 
يبق لتنظيم داع�س االإرهابي �صوى 

منفذ واحد عرب نهر الفرات.
م�صاحات  على  االأك���راد  وي�صيطر 
���ص��وري��ا على  ���ص��م��ايل  وا���ص��ع��ة يف 
احلدود الرتكية، حيث يخو�صون 
اجلماعات  م�����ص��ل��ح��ي  ���ص��د  ق��ت��اال 
داع�س  تنظيم  واأب��رزه��ا  املت�صددة 
االإرهابي. ونقلت وكالة ا�صو�صيتد 
ب��ر���س ع��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م قوات 
�صوريا الدميقراطية طالل �صيلو 
قوله قواتنا قطعت طريق االإمداد 
الزور  ودي��ر  الرقة  بن  الرئي�صي 
ت�صتطع  مل  ال���ق���وات  اأن  م�صيفا 
م�صلحي  الأن  املدينة  ح�صار  بعد 
مناطق  على  ي�صيطرون  التنظيم 

اأخرى غربي وجنوبي الرقة. 

مواجهات عنيفة يف عدة اأحياء غربي املدنية

القوات العراقية ت�شيطر على ج�شر احلرية يف املو�شل

الفجر تنفرد بالتفا�سيل 

ملواكبة ع�شر االقت�شاد املعريف تطوير نظام التقومي واالمتحانات
•• دبي – حم�صن را�صد 

تقرر عقد اأختبارات الف�صل الدرا�صي الثاين اإلكرتونيا 
واالجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ت��ن    : ال��ت��ال��ي��ة  امل�����واد  يف 
والريا�صيات والعلوم ، والفيزياء ، والكيمياء ، واالحياء 
التعليم  م��دار���س  جلميع  والعا�صر  التا�صع  ل�صفوف    ،
املواد  نف�س  يف  الكرتونيا  االختبار  �صيتم  فيما   ، ال��ع��ام 
الرابع واخلام�س وال�صاد�س وال�صابع والثامن  ل�صفوف 
املختارة من جميع  املدار�س  ، لعدد من  واحل��ادي ع�صر 
املناطق التعليمية ، بلغت يف جمملها نحو 96 مدر�صة 

ت�صم نحو 3 اأالف و540 طالبا وطالبة .
االول   ، جزئن  من  فيتكون   االمتحان   يخ�س  وفيما 
اإلكرتونيا وهو عبارة عن 20 �صوؤاال اإختياريا من متعدد 
وينفذ م��ن خ��الل اجل��ه��از ، فيما اجل��زء ال��ث��اين ينتقل 
الطالب اإىل اجلزء الورقي وينفذ يف الورقة االمتحانية 
، على اأن يتم التجريب مع الطلبة خالل االيام اجلارية 
على اإختبارات �صيتم تنزيلها يف املواد امل�صتهدفة بدءا من 
واال�صتعانة   ، اخلمي�س  غد  بعد  يوم  وحتى  االول  اأم�س 
بقريق اللغة االجنليزية لتقدمي الدعم الالزم لتنزيل 

وحتميل االختبارات .               )التفا�صيل �س7(

ليربمان: �سم ال�سفة �سيخلق اأزمة مع وا�سنطن
االحتالل يغتال فل�شطينيا يف اقتحام برام اهلل

•• رام اهلل-وكاالت:

حذر وزير احلرب اال�صرائيلي افيغدور ليربمان االثنن بان الت�صويت على 
�صم ال�صفة الغربية املحتلة مثلما دعا نائب مييني، �صيثر ازمة فورية مع 

الواليات املتحدة.
وقال ليربمان امام جلنة برملانية تلقينا ر�صالة مبا�صرة وا�صحة للغاية من 
الواليات املتحدة، مفادها اأن تطبيق القانون اال�صرائيلي يف يهودا وال�صامرة 
االدارة  مع  فورية  ب��اأزم��ة  يت�صبب  ان  �صاأنه  من  املحتلة(  الغربية  )ال�صفة 

االمركية اجلديدة برئا�صة دونالد ترامب.
اىل ذلك، اغتالت قوة اإ�صرائيلية فجر ام�س نا�صطا فل�صطينيا خالل عملية 
وقامت  الغربية  بال�صفة  اهلل  رام  مدينة  و�صط  منزال  ا�صتهدفت  اقتحام 
خا�صة  ق��وة  اأن  االإ�صرائيلي  االح��ت��الل  �صرطة  وذك���رت  جثمانه.  مب�صادرة 
اغتالت با�صل االأعرج بعد اأن قام باإطالق النار على قوة ع�صكرية اقتحمت 
منزال حت�صن به، ون�صرت �صورا الأ�صلحة من نوع اأوتوماتيكي وبندقية كارلو 

امل�صنعة حمليا، حيث قالت اإنه ا�صتخدمها يف اال�صتباك مع قواتها.

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  ام�����س  ع�صكرية  م�����ص��ادر  ق��ال��ت 
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ت��خ��و���س لليوم 
مواجهات  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
داع�س  م�صلحة عنيفة �صد تنظيم 
االإره�����اب�����ي يف ع����دد م���ن االأح���ي���اء 
كانت  امل����و�����ص����ل  م���دي���ن���ة  غ����رب����ي 
من  تتمكن  مل  لكنها  اقتحمتها 

ب�صط �صيطرتها عليها حتى االآن.
ال���ق���وات  اأن  امل�������ص���ادر  واأ�����ص����اف����ت 
ال��ع��راق��ي��ة ت��خ��و���س م��واج��ه��ات يف 
والنبي  والدوا�صة  ال��دن��دان  اأحياء 
���ص��ي��ت، وه���ي م��ن��اط��ق م���وؤدي���ة اإىل 
ال��ق��دمي��ة، وي�صم  امل��دي��ن��ة  و���ص��ط 

بع�صها مواقع حكومية مهمة.
احلكومية  القوات  وا�صتعادت  هذا 
ال��ع��راق��ي��ة ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ج�صر 
احل���ري���ة ف���وق ن��ه��ر دج���ل���ة، ح�صب 

م�صادر ع�صكرية. 
وه�����ذا ه���و اجل�����ص��ر ال���ث���اين ال���ذي 
العراقية  ال���ق���وات  ع��ل��ي��ه  ت�صيطر 
الع�صكرية  حملتها  ان��ط��الق  منذ 
االإرهابي من  لطرد تنظيم داع�س 

مدينة املو�صل. 
وكان التحالف الدويل قد ا�صتهدف 
من  املو�صل  يف  موجودة  ج�صور   5
االإم�����دادات ع��ن تنظيم  اأج���ل منع 

�صرقي  مواقعها  واإ���ص��ع��اف  داع�����س 
املو�صل. 

ووقعت معارك �صر�صة بن القوات 
احلكومية العراقية وتنظيم داع�س 
يف غربي املو�صل يوم االأحد، وذلك 
الطرفن  بن  مواجهات  اأعنف  يف 
منذ بدء عملية ا�صتعادة ال�صيطرة 
املدينة  م��ن  الغربية  املناطق  على 
قبل نحو اأ�صبوعن، بح�صب و�صف 

قائد عراقي.
احلكومية  ال�����ق�����وات  واق�����رتب�����ت 
بالبلدة  احل���ك���وم���ي  امل��ج��م��ع  م���ن 
املقدم  وق��ال  املو�صل.   القدمية يف 
اإن القوات  عبد االأمر املحمداوي 
ال�صيطرة  ال�صتعادة  ب�صرعة  تتقدم 

على املجمع احلكومي الذي ي�صم 
مبنى املحافظة ومديرية ال�صرطة.  
وميثل انتزاع املوقع خطوة رمزية 
على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  عملية  يف 
امل���و����ص���ل ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن كون 
امل��ب��اين م��دم��رة وغ��ر م�صتخدمة 

من قبل تنظيم داع�س.
ال�صريع  ال���رد  وح����دات  و���ص��ي��ط��رت 
ع��ل��ى ح���ي ال����دن����دان ال����واق����ع اإىل 
املجمع،  م���ن  ال�����ص��رق��ي  اجل���ن���وب 
جهاز  وح��������دات  ت���ق���دم���ت  ب��ي��ن��م��ا 
دربتها  ال���ت���ي  االإره�������اب  م��ك��اف��ح��ة 
باجتاه منطقتي  املتحدة  الواليات 
اجلنوب  يف  وال�صمود  ال��رم��ان  ت��ل 

الغربي

رئي�س الدولة مينح وزير خارجية نيوزيلندا 
و�شام زايد الثاين من الطبقة االأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
�صتيوارت  م���وراي  م��ع��ايل  اإىل  االأوىل  الطبقة  م��ن  ال��ث��اين  زاي���د  و���ص��ام  اهلل( 
ماكوالي وزير ال�صوؤون اخلارجية النيوزيلندي تقديراً للجهود التي قام بها 
االإمارات  دول��ة  بن  امل�صرتكة  الثنائية  العالقات  تعزيز  �صعيد  على  معاليه 
ونيوزيلندا وتنمية اأوجه التعاون بن البلدين. وقام �صمو ال�صيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل بتقليد الو�صام ملعايل موراي 
ا�صتقبال  خ��الل  النيوزيلندي  اخلارجية  ال�صوؤون  وزي��ر  ماكوالي  �صتيوارت 

�صموه له بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي ام�س.  )التفا�صيل �س6(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله وزير خارجية نيوزيلندا  )وام(

زار مركز تدريب حر�س الرئا�سة و�سهد اإطالق م�سروع تطوير ق�سر احل�سن
حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية نيوزيلندا جماالت 

التعاون وتطورات االأو�شاع على ال�شاحتني االإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ام�س بق�صر احل�صن معايل موري ماكويل وزير خارجية 

نيوزيلندا .
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د  اخ��رى  جهة  م��ن 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات امل�صلحة اإن منظومة التدريب والتاأهيل يف القوات 
البا�صلة  قواتنا  جاهزية  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  هي  امل�صلحة 
ملواجهة كافة التحديات املحتملة. جاء ذلك خالل زيارة 
حموي  مع�صكر  يف  الرئا�صة  حر�س  تدريب  ملعهد  �صموه 
مدر�صة  يف  امل�صرتكة  ال��ن��ران  جناح  �صموه  افتتح  حيث 

التدريب املتقدم.                  )التفا�صيل �س4-3(

تكفرييني  اأرب���ع���ة  م��ق��ت��ل 
�شيناء �شمال  اآخ���ر  و�شبط 

•• القاهرة-وام:

امل�صرية  امل�����ص��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اع��ل��ن��ت 
اآخر  و�صبط  تكفرين  اربعة  مقتل 
و22 من  اآل���ي���ة  ب��ن��دق��ي��ة  ب���ح���وزت���ه 
اأوكار  ثالثة  تدمر  و  بهم  امل�صتبه 
ل��ل��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ك��ف��ري��ة ودراج���ت���ن 
ن���اري���ت���ن يف ���ص��م��ال ���ص��ي��ن��اء .وق����ال 
املتحدث  ال���رف���اع���ي  ت���ام���ر  ال��ع��ق��ي��د 
امل�صلحة  ال���ق���وات  ب��اإ���ص��م  ال��ع�����ص��ك��ري 
القانون  اإن���ف���اذ  ق����وات  ان  امل�����ص��ري��ة 
وال�صرطة  امل�����ص��ل��ح��ة  ال����ق����وات  م���ن 
املدنية امل�صرية تقوم بحملة مكربة 
االإرهابية  البوؤر  ومداهمة  لتم�صيط 
العنا�صر  ل�����ص��ب��ط  ���ص��ي��ن��اء  ب�����ص��م��ال 
اإ�صتهداف  ف��ى  امل��ت��ورط��ة  التكفرية 
�صمال  اأب��ن��اء  م��ن  املواطنن  وت��روي��ع 

�صيناء.

ال��ع��راق  ي�شتثني  ت��رام��ب 
م������ن ح����ظ����ر ال�������ش���ف���ر

•• وا�صنطن-وكاالت:

االأبي�س،  البيت  اأكدت م�صادر يف 
الرئي�س  اأن  االث�����ن�����ن،  ام���������س 
االأم���رك���ي دون���ال���د ت��رام��ب وقع 
اأمرا تنفيذيا ي�صتثني العراقين 

من حظر ال�صفر .
ق����رار حظر  اإن  امل�����ص��ادر  وق���ال���ت 
ال�صفر �صدر يف �صكل اأمر تنفيذي 
�صي�صمل مواطني 6 دول ملدة 90 

يوما.
االأبي�س  البيت  م�صوؤول يف  وذك��ر 
قائمة  م��ن  �صيحذف  ال��ع��راق  اأن 
الدول الواردة يف االأمر التنفيذي 
االأول ال�صادر يف 27 يناير كانون 
العراقية  احل��ك��وم��ة  الأن  ال��ث��اين 
اإج��راءات فح�س جديدة  فر�صت 
مثل زيادة الرقابة على تاأ�صرات 

ال�صفر وتبادل البيانات.
وال��������دول ال���ت���ي ���ص��ي��م��دد االأم�����ر 
ال�������ص���ف���ر على  اجل�����دي�����د ح���ظ���ر 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  مواطنيها 
هي:  اإيران و ال�صومال و ليبيا و 

ع��ام  ع�����ش��ك��ري  م��ق��ر  اأول 
ل�����الحت�����اد االأوروب�����������ي 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

االوروبيون  اخلارجية  وزراء  و�صع 
مقر  اول  اأ�ص�س  بروك�صل  يف  ام�س 
ع�����ص��ك��ري ع���ام ل��الحت��اد االوروب����ي 
الربيع  من  اعتبارا  يجمع  ان  على 
قيادات عدد من املهمات الع�صكرية 

اخلارجية غر القتالية.
الن�س الذي تبنته الدول  ويق�صي 
االأع�صاء ال�28 باأن يتم على املدى 
ع�صكرية  ق�����درة  ان�����ص��اء  ال��ق�����ص��ر 
قيادة  �صمن  وال��ق��ي��ادة  للتخطيط 
بروك�صل  يف  االوروب���������ي  االحت�������اد 
اال�صرتاتيجي  امل�صتوى  على  تكلف 
العمالنية  وال���ق���ي���ادة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ملهمات ع�صكرية ذات تفوي�س غر 

تنفيذي، اأي غر قتالية.
وق���ال���ت وزي�����رة خ��ارج��ي��ة االحت����اد 
منذ  م����وغ����ري����ن����ي  ف����ي����دي����ري����ك����ا 
اخل���م�������ص���ي���ن���ات جن�����د ����ص���ع���وب���ة يف 
ال���ت���ق���دم يف جم����ال ال����دف����اع ال���ذي 
انطبع تاريخيا يف االحتاد االوروبي 
العام  املقر  ان  م�صيفة  باالنق�صام. 
االأ�صابيع  يف  ع��م��الن��ي��ا  ���ص��ي�����ص��ب��ح 
امل��ق��ب��ل��ة. ���ص��ي�����ص��رف ه����ذا امل���ق���ر يف 
بروك�صل على ثالث مهمات تدريب 
ي��ت��واله��ا االحت�����اد )ح�����واىل 600 
جندي( حاليا يف مايل وال�صومال 

وجمهورية افريقيا الو�صطى .

كوريا ال�شمالية تطلق 4 �شواريخ 
اليابان بحر  باجتاه  بالي�شتية 

•• طوكيو-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الياباين، �صينزو 
اأطلقت  ال�صمالية  ك��وري��ا  اإن  اآب���ي، 
بحر  باجتاه  بالي�صتية  �صواريخ   4

اليابان. 
ال�صواريخ  ه����ذه  م���ن   3 و���ص��ق��ط 
اخلا�صة  االق��ت�����ص��ادي��ة  املنطقة  يف 
لليابان، بعدما قطعت م�صافة األف 

كيلومرت. 
واأفاد اجلي�س الكوري اجلنوبي باأن 
ال�صواريخ اأطلقت من منطقة تونغ 
ت�صانغ ري، القريبة من احلدود مع 

ال�صن. 
التي  ال�����ص��واري��خ  ن���وع  ي��ع��رف  وال 
اأطلقت، لكن االأمم املتحدة حظرت 
اأي  اخ��ت��ب��ار  ال�صمالية  ك��وري��ا  على 
اأو  بال�صواريخ  خا�صة  تكنولوجيا 

نووية. 
وق������ال م�������ص���وؤول ع�����ص��ك��ري ك����وري 
متت  االإط����الق  عملية  اإن  ج��ن��وب��ي 
و36  ال�صابعة  ال�صاعة  يف  االثنن 
ويجري  املحلي،  بالتوقيت  دقيقة 
التحقيق لتحديد نوع ال�صواريخ. 

اآخ������ر اخ���ت���ب���ار �صمن  وي���ع���د ه�����ذا 
�صل�صلة من العمليات اأجرتها كوريا 

ال�صمايل لتكنولوجيا ال�صواريخ. 
ال�صهر  ال�����ص��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  وق���ال���ت 
نوعا  بنجاح  اأط��ل��ق��ت  اإن��ه��ا  امل��ا���ص��ي 
جديدا من ال�صواريخ البالي�صتية.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما بتعيني نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة مركز االإمارات العاملي لالعتماد
•• دبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�صفته حاكماً 
الإمارة دبي املر�صوم رقم 8 ل�صنة 2017 بتعين هالل حميد 
االإمارات  مركز  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  نائباً  الكعبي،  �صاعد 
ل�صنة   27 رق��م  املر�صوم  مبوجب  املُ�صّكل  لالعتماد،  العاملي 
2016. وُيعمل بهذا املر�صوم اعتباراً من تاريخ 18 دي�صمرب 

الر�صمية.  اجلريدة  يف  وُين�صر   ،2016

مفو�شية الالجئني ت�شيد بالدعم الذي تقدمه االإمارات الإغاثة الالجئني وتوفري �شبل العي�س الكرمي لهم
•• ابوظبي-وام:

التابع  اب��وظ��ب��ي  ال��الج��ئ��ن يف  ه����ارورد م��دي��ر مكتب مفو�صية  ت��وب��ي  اأ���ص��اد 
للمفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئن بالدعم احليوي الذي 
يف  الفاعلة  وم�صاركتها  املفو�صية  وبرامج  الأن�صطة  االإم���ارات  دول��ة  تقدمه 
اأزمة الالجئن وبالدعم املبا�صر وغر املبا�صر التي  اإزاء  حتمل امل�صوؤوليات 

تقدمه االمارات الإغاثة الالجئن وتوفر �صبل العي�س الكرمي لهم.
عام  مدير  احلو�صني  حممد  جمال  الدكتور  �صعادة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالزمات والكوارث ام�س مبكتبة يف ابوظبي 
وت��ب��ادل اخلربات  امل�صرتك  التعاون  اوج��ه  ه���ارورد حيث مت بحث  توبي  مع 

وتن�صيق اجلهود فيما يتعلق ب�صوؤون الالجئن.

ورحب مدير عام الهيئة بال�صيد توبي م�صيدا بدور مكتب املفو�صية يف كل 
ما ي�صتجد يف اأمور الالجئن وتقدمي اخلدمات والتعامل مع تلك احلاالت 
عرب  لهم  احلا�صنة  ال���دول  وم�صاعدة  معاناتهم  م��ن  للتخفيف  االن�صانية 

تقدمي امل�صاعدات املختلفة.
دولة  بنهج  ابوظبي  يف  الالجئن  مفو�صية  مكتب  مدير  ا�صاد  جانبه  من 
الوطنية  وال���ك���وادر  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ق���درات  ب��ن��اء  امل��ت��ح��دة يف  العربية  االإم�����ارات 
لتمكينهم من التعامل مع �صحايا االأزمات االإن�صانية والإيجاد حلول دائمة 
لهم وتن�صيق العمل الدويل الرامي اإىل حماية الالجئن وحل م�صاكلهم يف 

كافة اأنحاء العامل.
ح�صر اللقاء �صعادة �صيف حممد ارحمة ال�صام�صي نائب مدير عام الهيئة 

وعدد من مدراء االدارات.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ 
رئي�س جمهورية غانا مبنا�شبة عيد ا�شتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان � رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة نانا اآدو دانكوا اآكوفو اآدو – رئي�س جمهورية 
غانا وذلك مبنا�صبة عيد ا�صتقالل بالده. كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم � نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان – ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل 

فخامة نانا اآدو دانكوا اآكوفو اآدو..

حممد بن را�شد يزور املقر اجلديد للهيئة االحتادية للتناف�شية واالح�شاء يف دبي

و�صمو  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
الرئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي  االحت����اد 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 

والطفولة.
املكاتب  �صاالت  �صموه يف  كما جال 
امل����ف����ت����وح����ة وال����ت����ق����ى ع���������ددا من 
املوظفن واملوظفات وا�صتمع منهم 
اإىل اأهمية الت�صميم الداخلي غر 
ونفذته  ال��ه��ي��ئ��ة  مل��ق��ر  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
املوهوبن  ال�صباب  م��ن  جمموعة 
من موظفي الهيئة بحيث يرتجم 
ثقتها يف دعم املواهب من العاملن 
ف��ي��ه��ا وحت���ف���ي���زه���م ع���ل���ى االإب�������داع 

االمارات وقيادتها واالجنازات التي 
حتققت ل�صعبنا حمليا وخارجيا..

االجتماعات  قاعة  �صموه  دخ��ل  ثم 
امل��ف��ت��وح��ة وامل�����ص��م��م��ة ع��ل��ى طريق 
متحركة  ومقاعد  خ�صراء  حديقة 
وطاولة م�صتديرة.. وا�صتمع �صموه 
ال���ه���دف م���ن هذا  ���ص��رح ح���ول  اإىل 
البهجة  ي��دخ��ل  ال����ذي  ال��ت�����ص��م��ي��م 
االأ�صخا�س  نفو�س  اإىل  وال�����ص��ع��ادة 
املعنين وامل�صتخدمن لهذه القاعة 

وخلق روح االبتكار لديهم.
الر�صمية  االج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  ويف 
ال���ت���ي ���ص��م��م ���ص��ق��ف��ه��ا ع���ل���ى �صكل 
ا�صتمع  االإم��������ارات  دول����ة  خ��ري��ط��ة 
اأح�����دث  ح�����ول  �����ص����رح  اإىل  ����ص���م���وه 

تتبنى  التي  احلكومية  موؤ�ص�صاتنا 
وف����ق معاير  امل���م���ار����ص���ات  اأف�����ص��ل 

عاملية معتمدة.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  و�����ص����دد 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم على 
����ص���رورة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق بن 
الهيئة واجلهات احلكومية املحلية 
اأجل حتقيق ناجح  واالحتادية من 
لالأجندة الوطنية وروؤية االإمارات 
2021 واحلفاظ على املركز االأول 
مبادرات  جميع  يف  واح���د  وال��رق��م 
دول���ت���ن���ا وب���راجم���ه���ا ال��ت��ن��م��وي��ة يف 
امل����ج����االت ك���اف���ة وال���ق���ائ���م���ة على 
وذلك  والتميز  واالب��ت��ك��ار  امل��ع��رف��ة 
واملواطن  ال��وط��ن  خدمة  �صبيل  يف 

التقنيات  اأف�صل  اعتماد  من خالل 
ال���ب���ي���ان���ات  احل����دي����ث����ة يف جم�������ال 
الوطنية  املهارات  وبناء  واالح�صاء 
ال�صركاء  م���ع  امل�������ص���رتك  وال���ع���م���ل 
يف اجل���ه���ات امل��ح��ل��ي��ة واالحت����ادي����ة 
و���ص��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وكذا 

املوؤ�ص�صات العاملية.
يف  جولته  بداية  يف  �صموه  وتوقف 
الت�صميم  جلهة  ال��ن��م��وذج��ي  امل��ق��ر 
الو�صول  و�صهولة  املميز  الداخلي 
اىل املكاتب والتعرف على مهمة كل 
وتوقف  ب�صال�صة..  الهيئة  يف  ق�صم 
و�صاهد  اال�صتقبال  قاعة  يف  �صموه 
اجل����داري����ة ال���ك���ب���رة ال���ت���ي حتمل 
ت����واري����خ م��ه��م��ة يف م�����ص��رة دول���ة 

من  تعزز  خالقة  باأفكار  واخل���روج 
بيئة العمل اجلماعي بروح الفريق 

الواحد.
وقد اأعرب �صموه عن اأعجابه بهذا 
الوطنية  للمواهب  الرائع  االإبتكار 
ارتياحه  مبديا  الهيئة  يف  ال�صابة 
الرائع  االإجن������از  ل���ه���ذا  وت���ق���دي���ره 
ملكاتب  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت�����ص��ام��ي��م  يف 
اأن  �صموه  م��وؤك��دا  الهيئة  و���ص��االت 
اعتماد  على  يرتكز  حكومته  نهج 
من����ط ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي ال���رائ���د 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي بف�صل  وت���ف���وق 
واالإدارة  امل���ب���دع���ة  ال���ع���م���ل  ف�����رق 
والتحديث  ب���ال���ت���ط���ور  امل���ل���ت���زم���ة 
اأدارة  يف  امل���ب���ت���ك���ر  واالأ�������ص������ل������وب 

اخلا�س  واالإع����������داد  امل�������ص���ت���ج���دات 
با�صت�صافة دولة االإمارات للمنتدى 
العاملي للبيانات الذي تنظمه االأمم 
املتحدة مرة كل عامن حيث فازت 
احلدث  ه��ذا  با�صت�صافة  االإم����ارات 
ال���ع���امل���ي ب���ع���د ت��ن��اف�����ص��ه��ا م����ع دول 
وغرها  واآ�صيا  اأوروب���ا  يف  متقدمة 
الذي  املنتدى  با�صت�صافة  ف��ازت  اإذ 
�صيعقد يف الربع االأخ��ر من العام 
�صاحب  وت��ف��ق��د   .2018 امل��ق��ب��ل 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
مكتوم عددا من الغرف التي حتمل 
اأ�صماء �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل ام�س املقر اجلديد للهيئة 
االحتادية للتناف�صية واالح�صاء يف 

دبي.
اأروق����ة ومكاتب  ���ص��م��وه يف  وجت���ول 
الهيئة يرافقه �صمو ال�صيخ حمدان 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ويل عهد دب��ي وم��ع��ايل حممد بن 
�صوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
الوزراء وامل�صتقبل ومعايل  جمل�س 
وزيرة  الها�صمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
دول�����ة ل�������ص���وؤون ال���ت���ع���اون ال����دويل 
رئي�صة جمل�س ادارة الهيئة و�صعادة 
عام  م��دي��ر  �صليمان  �صعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����ص��ري��ف��ات وال�����ص��ي��اف��ة يف 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وا���ص��ت��م��ع   .. دب���ي 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اىل  دب��ي ومرافقوه  ال���وزراء حاكم 
���ص��ع��ادة عبد اهلل  ���ص��رح واف ق��دم��ه 
نا�صر لوتاه مدير عام الهيئة حول 
االحتادية  بالهيئة  امل��ن��اط��ة  امل��ه��ام 
يف  املتمثلة  واالح�����ص��اء  للتناف�صية 
العاملية  التناف�صية  تقارير  ا�صدار 
والهيئات  الوزارات  باأداء  واخلا�صة 
وتقدمي  االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
االرتقاء  اىل  تهدف  التي  املبادرات 
بتناف�صية االمارات العاملية وتطوير 
الدولة  يف  االح�����ص��ائ��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

وتر�صيخ  دول���ت���ن���ا  �����ص����اأن  واإع��������الء 
���ص��م��ع��ت��ه��ا وم��وق��ع��ه��ا امل��ت��ق��دم على 

خارطة العامل.
من جهتها اأعربت معايل رمي بنت 
جمل�س  رئي�صة  الها�صمي  اإبراهيم 
وجميع  �صعادتها  عن  الهيئة  اإدارة 
ب���زي���ارة �صاحب  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�صمو 
جمل�س الوزراء حاكم دبي اإىل املقر 
اجلديد معتربه زيارة �صموه حافزا 
لل�صباب ملزيد من العطاء واالإبداع 
واالإجن���از. وذك��ر عبد اهلل لوتاه يف 
اأمام  ق��دم��ه  ال���ذي  ال�صرح  معر�س 
اجلديد  املقر  اأن  واحل�صور  �صموه 
واملرافق  باخلدمات  يتميز  للهيئة 
املبتكرة التي توفرها ملوظفيها منها 
غرفة خا�صة للموظفات املتزوجات 
وغرف  الر�صع  باأطفالهن  للعناية 
للقراءة  وم��ك��ت��ب��ة  ل���ال����ص���رتاح���ة 
االإلكرتونية  ل���الأل���ع���اب  وزاوي��������ة 
الوجبات  ل��ت��ق��دمي  ط��ع��ام  و���ص��ال��ة 
اخلفيفة املجانية وجمال�س تراثية 
اإم���ارات���ي���ة ت��ع��ك�����س ث��ق��اف��ة جمتمع 
ريا�صية  واأخ���رى  املحلي  االإم����ارات 
ولوحات  ر���ص��وم��ات  تعر�س  وفنية 

فنية من الرتاث الوطني.
ويف ختام الزيارة التقطت ل�صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را�صد 
اآل م��ك��ت��وم ال�����ص��ور ال��ت��ذك��اري��ة مع 
�صموه  لهم  الهيئة مباركا  موظفي 
اإجن���ازه���م ال���رائ���ع ال����ذي جت��ل��ى يف 

الت�صاميم املبتكرة للمكاتب.

مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يثمن عقد جمل�س الوزراء جل�شة ا�شتثنائية يف واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام: 

ديوان  يف  ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب  ثمن 
الوزراء  جمل�س  مبادرة  اأبوظبي  عهد  ويل 
يف  االول  اأم�س  اال�صتثنائي  اجتماعه  بعقد 
واح���ة ال��ك��رام��ة ال��ت��ي جت�صد روؤي���ة �صاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س الدولة حفظه اهلل لتخليد ت�صحيات 
االجتماع  و�صهد  االأب�����رار.  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  تراأ�صه �صاحب  الذي 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وح�صره 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي����د 
االإعالن  امل�صلحة..  للقوات  االأعلى  القائد 
عام  ل�  الوطنية  اال�صرتاتيجية  اإط��الق  عن 

اخلر . واعترب املكتب اإطالق اال�صرتاتيجية 
من واحة الكرامة هو جت�صيد مل�صاعر الفخر 
واالع����ت����زاز وال�����ص��ك��ر وال���ع���رف���ان مل���ا قدمه 
والعطاء.  اخلر  ولقيم  لوطنهم  ال�صهداء 
وقال ال�صيخ خليفة بن طحنون بن حممد 
اآل نهيان مدير مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء 
هذه  ان  اأب���وظ���ب���ي..  ع��ه��د  ويل  دي������وان  يف 
احلكيمة  القيادة  حر�س  على  تدل  املبادرة 
على تخليد ت�صحيات �صهداء الوطن الذين 
ق���دم���وا ت�����ص��ح��ي��ات ج��ل��ي��ل��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
املكانة املرموقة لدولة االإمارات يف ميادين 
العمل اخلري واالإن�صاين.. م�صرا اىل اأن 
وم�صروعاته  اخل��ر  ع��ام  م��ب��ادرات  تكري�س 
واالعتزاز  الفخر  يعك�س  االإم��ارات  ل�صهداء 
مبا قدمه �صهداوؤنا االبرار لوطنهم ولقيم 

اخلر والعطاء.

مركز حممد بن را�شد للف�شاء يوقع مذكرة 
مع املعهد الكوري الأبحاث الف�شاء 

•• دبي-وام:

الأبحاث  الكوري  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  للف�صاء  را�صد  بن  حممد  مركز  وقع 
�� بهدف  الف�صاء يف كوريا اجلنوبية  اأبحاث ووكالة  – معهد   KARI الف�صاء 
التعاون يف جمال االأن�صطة الف�صائية املختلفة ونقل اخلربات. وّقع املّذكرة �صعادة 
يو�صف حمد ال�صيباين مدير عام مركز حممد بن را�صد للف�صاء والدكتور غوانغ 
ال�صيباين  يو�صف  �صعادة  واأك��د  الف�صاء.  الأبحاث  الكوري  املعهد  رئي�س  �صو  راي 
التي جتمع  الوثيقة  اأهمية  العالقة  للف�صاء  را�صد  بن  عام مركز حممد  مدير 
املركز بكوريا اجلنوبية ..الفتاً اىل التعاون يف برنامج نقل املعرفة مع ال�صريك 
اال�صرتاتيجي �صاتريك اإني�صيتف الذي يعود اىل العام 2006 مع اإطالق م�صروع 
اول قمر �صناعي – دبي �صات1- . واأ�صاف ان هذه اخلطوة تعترب قاعدة �صلبة 
ال�صتمرار �صيا�صة التعاون وال�صراكة يف نقل اخلربات يف �صناعة الف�صاء واالأنظمة 
الف�صائية بيننا وبن كوريا اجلنوبية، �صمن اأطر منظمة ت�صهم يف دفع تكنولوجيا 
الف�صاء يف االإمارات نحو مكانة اأكرث تطوراً، خ�صو�صاً ان كوريا اجلنوبية حتتل 

مكانة مهمة يف نادي الف�صاء العاملي ولها اإجنازاتها يف هذا املجال.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260230 
 تاريخ اإيداع االأولوية:

با�ص��م:  جران كافيه لوندرا ليمتد 
 وعنوانه: 14 ديفيد ميوز، لندن، دبليو1يو 6 ئي كيو، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات املقاهي والتموين بالطعام وال�صراب واملطاعم.

 الواق�عة بالفئة:  43 
 "GRAN CAFFÉ LONDRA" و�صف العالمة:  تتكون العالمة من العبارة االإيطالية

بداخل �صكل بي�صاوي و فوقهم �صكل لتاج و الكل حماط بعدد من اأوراق نبتة املحالق.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2009/05/28م    املودعة حتت رقم:  129720 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ص��م:  اإ�صيو �صراتوريه اإ�س.بي.اإيه.
 وعنوانه: فيا اإ�س.جروالمو، 13، 25055 بي�صونيه )بي اإ�س(، اإيطاليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأبواب وبوابات معدنية واأبواب وم�صاريع  اأقفال واأقفال ا�صطوانية واأقفال ذات حلقات ومفاتيح ومف�صالت 
االأبواب  فتح  واأجهزة  الكهربائية  االأب��واب غر  واأجهزة غلق  االأم��ان  ومقاب�س  لالأبواب؛  ومقاب�س معدنية 
غر الكهربائية وم�صاريع معدنية واأبواب مدرعة ومزاليج )اأقفال( واأدوات اإغالق معدنية للحاويات واأبواب 
معدنية  وم�صدات  لالأبواب  كهربائية  غر  ونواب�س  لالأبواب  ومطارق  لالأبواب  معدنية  وتراكيب  معدنية 
حلقات  مع  لال�صتخدام  معدنية  و�صال�صل  للمركبات  معدنية  واأقفال  معدنية  ومزاليج  معدنية  ومقاب�س 
املفاتيح وم�صامر )خردوات( واأقفال ناب�صية وم�صدات معدنية لالأبواب وم�صدات معدنية للنوافذ ومعادن 
ال�صكك  بناء معدنية؛ مباين معدنية متنقلة؛ مواد معدنية خلطوط  نفي�صة وكل خليط منها؛ مواد  غر 
معدنية  وخ���ردوات  ح��دادة  م�صنوعات  نفي�صة؛  غر  معادن  من  كهربائية  غر  واأ���ص��الك  حبال  احلديدية؛ 
�صغرة؛ موا�صر واأنابيب معدنية؛ خزائن حفظ الوثائق واالأ�صياء الثمينة؛ منتجات م�صنوعة من معادن 

غر نفي�صة غر واردة يف فئات اأخرى؛ خامات معادن.
 الواق�عة بالفئة:  6 

احمر  مربع  ب�صكل  متبوعة  مميزة  بطريقة  التينية   ب��اأح��رف    ”FIAM“كلمة و�صف العالمة:  كتبت 
�صغر

اال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260227 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ص��م:  بينفليكرز ليمتد
 وعنوانه: هوريزون �صامربز، �س.ب:4622، رود تاون، تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
النحل  وع�صل  ال�صكر  املثلجات؛  واحللويات؛  والفطائر  اخلبز  اال�صطناعي؛  وال��ن  والكاكاو  وال�صاي  الن 
غر  الن  القهوة؛  اأ�صا�صها  التي  امل�صروبات  القهوة؛  بدائل  الثلج؛  )التوابل(؛  ال�صل�صات  االأ�صود؛  والع�صل 

املحم�س.    
 الواق�عة بالفئة:  30 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمات "REFINERY" مكتوبة باللغة االإجنليزية بخط رفيع، 
و حتتها الكلمات "by RAW coffee company" بخط اأ�صغر مميز، و فوقهم �صورة حلبة ُبن و 

جميعهم حماط ب�صكل بي�صاوي.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2016/09/22م   املودعة حتت رقم:  260229 
 تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ص��م:  بينفليكرز ليمتد
 وعنوانه: هوريزون �صامربز، �س.ب:4622، رود تاون، تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفر االأطعمة وامل�صروبات؛ خدمات املطاعم؛ الكافيهات؛ الكافيرتيات؛ خدمات املقاهي؛ خدمات 

التموين )بالطعام وال�صراب(؛ خدمات مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات كافيرتيات اخلدمة الذاتية.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمات "REFINERY" مكتوبة باللغة االإجنليزية بخط رفيع، 
و حتتها الكلمات "by RAW coffee company" بخط اأ�صغر مميز، و فوقهم �صورة حلبة ُبن و 

جميعهم حماط ب�صكل بي�صاوي.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962
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اأخبـار الإمـارات

زار مركز تدريب حر�س الرئا�سة

حممد بن زايد: االإمارات ما�شية يف تطوير قدراتها الع�شكرية والدفاعية 

واط����ل����ع ����ص���م���وه خ�����الل زي����ارت����ه 
ج���ن���اح ال����ن����ران امل�����ص��رتك��ة على 
ال���ت���ي �صمت  ال���ت���دري���ب  اأق�������ص���ام 
لتاأهيل  امل�صبهات  اأج��ه��زة  اأح���دث 
املتدربن على مهارات م�صيطري 
اأحدث  بوا�صطة  النهائي  الهجوم 
القوات  اإ�صناد  يف  املتبعة  االأنظمة 
والت�صكيالت الع�صكرية املختلفة، 

اجلاهزية  م�����ص��ت��وي��ات  اع���ل���ى  يف 
لكافة  ل���ل���ت�������ص���دي  وال�����ك�����ف�����اءة 
والقيام  وامل��خ��اط��ر  ال��ت��ه��دي��دات 
ب��واج��ب��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى اأكمل 

وجه.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  واك������د 
ن��ه��ي��ان ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
قواتنا  منت�صبي  م��ه��ارات  تطوير 

من مهارات وخربات لتاأدية مهام 
العمليات  م�����ص��رح  يف  م�����ص��رتك��ة 
بدقة  االأه���داف  لتحديد  و�صوال 
عليها  وال��ق�����ص��اء  لها  وال��ت�����ص��دي 
واالأ�صلحة  ال���ن���ران  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
امل��ن��ا���ص��ب��ة.. و���ص��اه��د ���ص��م��وه بيانا 
لرماية  امل���ت���درب���ون  اأداه  ع��م��ل��ي��ا 

الهاون على االأهداف.

اخلرية واالإن�صانية.
وق���ال ���ص��م��وه ان دول���ة االإم�����ارات 
�صاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
قدراتها  تطوير  يف  ما�صية  اهلل 
ميكن  مبا  والدفاعية  الع�صكرية 
تكون  ان  م���ن  امل�����ص��ل��ح��ة  ق���وات���ن���ا 

ح��ي��ث حت��اك��ي امل�����ص��ب��ه��ات ظروف 
واقعية وم�صابهة ملواقف عملياتية 
�صرعة  تتطلب  القتال  ميدان  يف 

اال�صتجابة وكفاءة الرد.
كما �صاهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن���ه���ي���ان يف  اآل  ب����ن زاي������د  حم���م���د 
اأق�صام التدريب �صيناريوهات حية 
تلقوه  م��ا  امل��ت��درب��ون  فيها  يطبق 

اأحدث  على  وت��دري��ب��ه��م  امل�صلحة 
والعملياتية  الع�صكرية  التقنيات 
واملمار�صة  اخل�����ربة  واإك�����ص��اب��ه��م 
باأولوية  حتظى  م�صاألة  الالزمة 
احلكيمة  قيادتنا  ل��دى  متقدمة 
ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى رف����ع كفاءة 
وتاأهيلها  ال��ب�����ص��ري��ة  م����وارده����ا 

بال�صكل االأمثل.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
منظومة  اإن  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
القوات  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة يف  رك��ي��زة  ه��ي  امل�صلحة 
ملواجهة  البا�صلة  قواتنا  جاهزية 

كافة التحديات املحتملة.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام 
ب��ه��ا ���ص��م��وه ام�����س مل��ع��ه��د تدريب 
حر�س الرئا�صة يف مع�صكر حموي 
النران  �صموه جناح  افتتح  حيث 
التدريب  م��در���ص��ة  يف  امل�����ص��رتك��ة 

املتقدم.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  راف������ق 
نهيان خالل  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اجلولة �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�صمو  اأبوظبي  المارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد 
لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن 

���ص��م��وه يف خ��ت��ام زيارته  وح��ر���س 
على التحدث مع اأبنائه املتدربن 
وطالبهم ببذل املزيد من اجلهود 
مهاراتهم  تطوير  يف  وامل��وا���ص��ل��ة 
واأدائهم  كفاءتهم  من  يرفع  مبا 
ال��ع�����ص��ك��ري.. م��ع��رب��ا ���ص��م��وه عن 
اأبنائه  ب��روؤي��ة  و�صعادته  ارتياحه 
الوطني  واج��ب��ه��م  ي������وؤدون  وه����م 
بكل ج��دارة واق��ت��دار.. بعدها مت 
معهم  التذكارية  ال�صور  التقاط 
واحل�صور  �صموه  جمعت  وال��ت��ي 

وقيادة حر�س الرئا�صة.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راف��ق  كما 
نهيان خالل  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأحمد  بن  حممد  معايل  اجلولة 
ل�صوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال����ب����واردي 
ال��دف��اع و���ص��ع��ادة ال��ف��ري��ق الركن 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
و�صعادة  امل�صلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان 
اأحمد  ج��م��ع��ة  ال����رك����ن  ال���ف���ري���ق 
م�صت�صار  ال��ف��ال���ص��ي  ال����ب����واردي 
القائد  ن���ائ���ب  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
االأعلى للقوات امل�صلحة وعدد من 

قيادات حر�س الرئا�صة.

االإمارات الدبلوما�شية تنجز برناجما تدريبيا ملنت�شبي القوات امل�شلحة
•• اأبوظبي-وام:

القوات  منت�صبي  بتخريج  الدبلوما�صية  االإم�����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  احتفلت 
مدار  على  امتد  تدريبي  بربنامج  التحقوا  الذين  االإم��ارات��ي��ة  امل�صلحة 
ثالثة اأ�صابيع مت ت�صميمه خ�صي�صاً ليتنا�صب مع طبيعة عملهم وبهدف 
دعم  يف  لي�صاهموا  الالزمة  الدبلوما�صية  وامل��ه��ارات  باملعرفة  تزويدهم 

اأهداف العالقات الدولية وال�صيا�صة اخلارجية لدولة االإمارات.
بتنظيم وحتت  االأك��ادمي��ي��ة  زاي���د يف مقر  ال�صيخ  ق��اع��ة  اأُق��ي��م احل��ف��ل يف 
االإمارات  اأكادميية  يف  الطلبة  و�صوؤون  التنفيذي  التدريب  اإدارة  اإ�صراف 

الدبلوما�صية.

اأكادميية االإم��ارات الدبلوما�صية  وقال �صعادة عمر البيطار نائب رئي�س 
اأهداف  تدعم  التي  ال��ق��درات  بناء  على  تن�س  االأكادميية  يف  ر�صالتنا  اإن 
ال�صيا�صة اخلارجية للدولة من خالل توفر برامج اأكادميية وتدريبية 
الدولية  الدبلوما�صي والعالقات  العمل  فّعالة ت�صاهم يف تر�صيخ مبادئ 
املا�صية  القليلة  ال�صنوات  خ��الل  عملت  االأك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل  م�صراً   ..
جيل  بتهيئة  االأ���ص��ا���ص��ي  هدفها  لتتخطى  ج��ه��وده��ا  ن��ط��اق  تو�صيع  على 
اجلهات  ل��دى  العاملن  اإم���داد  ولت�صمل  الناجحن  الدبلوما�صين  من 
ممثلن  خر  لي�صبحوا  الالزمة  واملهارات  باملعرفة  االأخ��رى  احلكومية 

لبالدهم يف اخلارج.
الدولة وكان  بناء  امل�صلحة لها دور حم��وري يف  القوات  اأن  �صعادته  واأك��د 

لنا �صرف التعاون مع القوات امل�صلحة االإماراتية حيث اأثمرت جهودنا يف 
تطوير الربنامج التدريبي التخ�ص�صي االأول من نوعه لتعزيز املهارات 
مهامهم  اإجن��از  يف  وم�صاعدتهم  امل�صلحة  القوات  ملنت�صبي  الدبلوما�صية 
ومتثيل الدولة ب�صكل مالئم يف اخلارج مبا يدعم اأهداف �صيا�صة الدولة 
التدريب  اإدارة  م��دي��رة  امل��ح��م��ود  م���رمي  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  اخل��ارج��ي��ة. 
التنفيذي و�صوؤون الطلبة يف اأكادميية االإمارات الدبلوما�صية اإننا ن�صعى 
ُتنا�صب  تدريبية  وبرامج  مبتكرة  تقدمي حلول  اإىل  االأكادميية  يف  دوم��اً 
احلكومية  الهيئات  خمتلف  من  احلديث  الع�صر  دبلوما�صيي  متطلبات 
وجتمع بن النواحي التدريبية االأكادميية والنواحي التدريبية العملية 

يف كل ما يتعلق بال�صيا�صة اخلارجية الدولية والعالقات الدبلوما�صية.

املتخ�ص�س الأول مرة  التدريبي  امل�صاق  بت�صميم هذا  اأننا قمنا  واأ�صافت 
ال�صليمة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  على  الع�صكرين  املنت�صبن  م�صاعدة  بهدف 
التي تتما�صى مع اأف�صل املمار�صات العاملية وب�صكل خا�س خالل بعثاتهم 

اخلارجية.
وتعليقاً على االأثر االإيجابي الذي تركه الربنامج على م�صرته املهنية 
الدورات  برامج  على  القائمن  جلهود  تقديره  عن  املنت�صبن  اأح��د  عرب 
اأكادميية االإمارات الدبلوما�صية .. متوجهاً بال�صكر الإدارة  التدريبية يف 
االأكادميية على منحه هذه الفر�صة التي اأَْثَرت م�صرته املهنية وو�ّصعت 
اآفاق معرفته وطّورت قدراته التحليلية وعززت فهمه ملبادئ الدبلوما�صية 

والعالقات الدولية.

اأمام حممد بن زايد .. م�شوؤوالن يوؤديان اليمني القانونية
•• اأبوظبي-وام: 

اأدى اليمن القانونية اأمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
املجل�س  رئي�س  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  وبح�صور  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
اأبوظبي كل من معايل حمد حممد  نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإم��ارة 
حممد  جا�صم  وم��ع��ايل  للمحا�صبة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  رئي�س  ال�صويدي  احل��ر 
التنفيذي  املجل�س  ع�صو  التنفيذية  اللجنة  مكتب  رئي�س  الزعابي  بوعتابة 
الإمارة اأبوظبي وذلك يف ق�صر احل�صن مبدينة اأبوظبي .. ا�صتالما ملهامهما 

اجلديدة.

املناط  ال��دور  اأهمية  اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  واأك��د �صاحب 
التميز  حتقيق  يف  عواتقهم  على  امللقاة  وامل�صوؤوليات  احلكومية  بالقيادات 
املوؤ�ص�صي واإث��راء منظومة العمل احلكومي يف االإم��ارة االأم��ر الذي يتطلب 
م�صاعفة اجلهد والعمل باإخال�س وتفاين وفق روح الفريق الواحد و�صوال 
وحتقيق  واملقيمن  املواطنن  اإ�صعاد  يف  واملتمثلة  امل��رج��وة  الغاية  لتحقيق 

طموحاتهم.
القيادات احلكومية على موا�صلة م�صرة  واأع��رب �صموه عن ثقته يف قدرة 
التنمية بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” الذي اأر�صى روؤية متقدمة وطموحة نعمل جميعا لتحقيقها.

التي  اإىل االإجن���ازات  اآل نهيان  ال�صيخ حممد بن زاي��د  ال�صمو  ون��وه �صاحب 

الدولة  ا�صم  رفع  واأ�صهمت يف  بنت  التي  ال�صواعد  بف�صل  االإم��ارات  حققتها 
واالأطر  ال�صيا�صات  و���ص��ع  خ��الل  م��ن  وذل���ك  العمل  ميادين  ك��اف��ة  يف  عاليا 
الروؤية  واملتوافقة مع  العمل احلكومي  والتنفيذية ملنظومة  اال�صرتاتيجية 
وتعمل  امل�صتقبل  ت�صت�صرف  التي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  الوطنية 

للو�صول له بخطى ثابتة مليئة بالعمل واالإجناز.
اليمن  قدما  ال��ذي��ن  امل�صوؤولن  وتوفيق  اأم��ل��ه يف جن��اح  ع��ن  �صموه  واأع���رب 
القانونية.. موؤكدا اإميانه بقدرتهما على اإجناز امل�صوؤوليات املناطة بهما على 

الوجه االأمثل.
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأع�����ص��اء  القانونية  اليمن  اأداء  م��را���ص��م  ح�صر 

اأبوظبي.

�شندوق الوطن يثمن مبادرة اأحمد جمعه الزعابي
•• اأبوظبي -وام:

واأ�صحاب  ال��دول��ة  رج���ال  م�صاهمة  اأن  ال��وط��ن  ���ص��ن��دوق  اإدارة  جمل�س  اأك���د 
ح�صهم  عن  تعرب  ال�صندوق  يف  خا�س  ب�صكل  الوطنية  وال�صركات  االأع��م��ال 
املجتمع  تنمية  ق�صايا  جت��اه  امل�صوؤولية  روح  م��ن  ب��ه  يتحلون  وم��ا  الوطني 
وتعزيز التعاون والعطاء والبذل بن اأفراده مبا يخدم العملية التنموية يف 
الدولة ويعزز اآفاق ا�صتدامتها. واأ�صاد ال�صندوق باملبادرة التي قدمها معايل 
الوطن بتربعه  الرئا�صة ل�صندوق  �صوؤون  نائب وزير  الزعابي  اأحمد جمعه 
دعم  يف  امل��ب��ادرات  بقية  مع  لت�صاهم  لل�صندوق  ريعها  يذهب  جتارية  ببناية 

اهداف ال�صندوق ليحقق مقا�صده الوطنية النبيلة من امل�صاريع واالأعمال 
التنموية واالقت�صادية واالجتماعية على كافة م�صاحة الوطن.

ونوه جمل�س اإدارة �صندوق الوطن باأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة وما 
و�صلت اليه من تقدم وتطور وحداثة وح�صور عاملي يف كافة املجاالت نابع 
كافة  توفر  يف  احلكيمة  القيادة  قبل  من  امل�صتمرة  واملتابعة  االهتمام  من 
رد  واأن  مواطنيه  واإ�صعاد  الوطن  ورفعة  رق��ي  �صانها  من  التي  االإمكانيات 

اجلميل لهذا الوطن املعطاء واجب على كل فرد، كل يف حمله.
املجتمعية  وامل�صوؤولية  امل�صاهمة  اإط��ار  �صمن  الوطن  �صندوق  مبادرة  وتاأتي 
يف  امل�صاهمة  اأج��ل  من  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  اخلا�س  للقطاع 

امل�صاريع التنموية لدعم م�صرة بناء الوطن من خالل امل�صاركة يف املبادرات 
وتبني االأفكار وامل�صاريع الريادية واملبتكرة التي تخدم العملية التنموية يف 

الدولة.
ويعمل �صندوق الوطن على ا�صتقطاب اال�صتثمارات واالإ�صهامات املجتمعية 
وتوظيفها يف دعم م�صرة التنمية ال�صاملة، واال�صتثمار يف را�س املال الب�صري 
املواطن. كما يعمل ال�صندوق بالتعاون مع ال�صناديق والهيئات واملوؤ�ص�صات 
االقت�صادية واال�صتثمارية والتنموية االأخرى يف دعم وحت�صن بيئة االأعمال 
واإطالق املبادرات املتميزة التي تركز على النوعية واجلودة واالبتكار وو�صع 

برامج ت�صاهم يف معاجلة الق�صايا احليوية املحلية. 

م�شاعدات اغاثية اإماراتية عاجلة 
لقرى نائية بوادي ح�شرموت

•• ح�رضموت-وام:

اأهايل  مل�صاعدة  االغاثية  االإماراتي جهودها  االأحمر  الهالل  هيئة  وا�صلت 
�صلهيمات التابعة ملديرية ال�صوم �صرق حمافظة ح�صرموت يف اإطار حملتها 
التي  ال�صابقة  االأو�صاع  من  واملت�صررة  املحتاجة  االأ�صر  الإغاثة  االإن�صانية 

�صهدتها البالد.
لتلم�س  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  لهيئة  التابع  امليداين  الفريق  وتوجه 
�صعبة  معي�صية  اأو���ص��اع  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  باملنطقة  امل��واط��ن��ن  احتياجات 

وتفتقر الأب�صط اخلدمات االأ�صا�صية.
ا�صا�صية  غذائية  �صالل  من  مكونة  عاجل  اغاثية  م�صاعدات  الفريق  وقدم 
الهيئة  تتبناه  ال��ذي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  برنامج  اط��ار  يف  �صتوية  ومالب�س   ،

للتخفيف عن كاهل هذه االأ�صر .
باقمي�س:  حيدر  ح�صن  ح�صرموت  ب��وادي  الهيئة  م�صاريع  م�صرف  وق��ال 
اأن توزيع امل�صاعدات ا�صتمرت وبكثافة لت�صل الأكرب عدد ممكن من االأ�صر 
الطيب  االأث���ر  لها  ك��ان  وامل��ع��ون��ات  امل�صاعدات  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا   ، امل�صتهدفة 
االأ�صر  جميع  ونفو�س  قلوب  يف  االأم���ل  وبثت  والبهجة  ال�صرور  اإدخ���ال  يف 

امل�صتفيدة من هذا املعونة.
وعرب االأهايل عن �صكرهم وامتنانهم لدولة االإمارات العربية املتحدة على 
هذه امل�صاعدات التي جاءت يف وقتها املنا�صب للتخفيف من وطاأة ال�صائقة 

االقت�صادية التي يعي�صها �صكان املناطق النائية بح�صرموت.

االإمارات للمغامرات يرفع علم 
الدولة فوق اأعلى قمة رملية يف العامل

•• دبى -:وام

جنح فريق نادي االإم��ارات للمغامرات يف رفع علم دولة االإم��ارات العربية 
بقيادة  الفريق  �صعود  بعد  العامل  يف  رملي  كثيب  قمة  اأعلى  ف��وق  املتحدة 
عبداحلليم قائد القمة الواقعة يف �صمال رملة جديلة بالقرب من عروق 

احلاذ الواقعة يف والية املزيونة يف �صلطنة عمان.
البلو�صي  وتكون الفريق من عبداحلليم قائد و عبداهلل احلريز و خلفان 
ال�صر  بعد  الفريق  النع�صان.ومتكن  ف��را���س  واالإع��الم��ي  امل��وؤق��ت  اأجم��د  و 
التابعة ملحافظة ظفار  املزيونة  الرحال يف والية  ان يحط  �صاعة من   15
يف �صلطنة عمان ومن ثم ال�صعود اإىل قمة الكثيب رافعاً علم دولة االإمارات 
العربية املتحدة. وقال عبداحلليم اإن ال�صعور بالتعب واالرهاق ال�صديد من 
امل�صر تال�صي مبجرد بلوغنا قمة الكثيب وقيا�س االرتفاع للتاأكد من اأننا 

فوق املكان ال�صحيح، حيث بلغ ارتفاعنا عن �صطح البحر 455 مرتاً.
وا�صتغرق فريق نادي االإمارات للمغامرات حواىل 3 �صاعات متوا�صلة من 
قيادة  يف  الطويلة  خرباتهم  م�صتخدمن  اخل��ايل  الربع  رم��ال  يف  املغامرة 

�صيارات الدفع الرباعي للو�صول اإىل قمة كثيب قعيدة جديلة.
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العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  02/09121/2016 اإيجارات   
اىل املحكوم عليه : حممود ابراهيم �صهرتي كاخكي - جمهول حمل االقامة  

نعلمكم بان اللجنة الق�صائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/2/6 يف 
الدعوى املذكورة اعاله 

 ل�صالح /علياء احمد علي عبداهلل ال�صحي   -  بالزامكم :- 
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

ل��ل��م��دع��ي خ��ال��ي��ة من  امل���وؤج���رة وت�صليمها  ال��ع��ن  ب��اخ��الء  امل��دع��ي عليه  ب���ال���زام 
االجرة  دره��م ما ميثل متاأخرات  وق��دره 88000  ب��اأداء مبلغ  والزمته  ال�صواغل، 
االخالء  حتى  اجر  من  ا�صتجد  وما   2017/1/19 حتى   2015/9/20 من  الفرتة 
ب��اأداء مبلغ وقدره 1000 درهم غرامة ارجتاع ال�صيكات ،  الفعلي للعن والزمته 

والزمته باملنا�صب من امل�صروفات. 
ال  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب   وملا كان هذا احلكم قد �صدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  02/09393/2016 اإيجارات    
املدعي  : ال�صويب للعقارات - ذ م م  

اىل املحكوم عليه :عبداهلل دروي�س للخياطة والتطريز  
نعلمكم بان اللجنة الق�صائية االإبتدائية باملركز حكمت بجل�صتها 2017/2/26 يف الدعوى 

املذكورة اعاله  ل�صالح / ال�صويب للعقارات - ذ م م : - 
حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  

1- باإخالء املدعي عليه من العقار املوؤجر املبن باالأوراق 
2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )8375 درهما( بدل ايجار عن املدة من 2016/9/5 
وحتى 2016/12/4 وما ي�صتجد منه اعتبارا من اليوم التايل لهذا التاريخ وحتى تاريخ حتقق 
 االخالء الفعلي باتفاق الطرفن او حتى اإمتام تنفيذ هذا احلكم باالخالء ، ايهما اقرب.
 3- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )1000 درهم( غرامة ال�صيك املرجتع املبن باالوراق

4- بالزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�صتهالك املياه والكهرباء 
5- بالزام املدعي عليه بامل�صروفات. 

وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1315   

                               املنذر: علي خلفان را�صد املطوع الظاهري ، اإماراتي اجلن�صية ويحمل بطاقة 
هوية رقم : 784194382817214  وميثله بالتوقيع علىهذا االنذار العديل ال�صيد/ ب�صار ريا�س �صليم 
مبوجب  وذلك   784197869595070 رقم  مقيم  هوية  بطاقة  ويحمل   ، اجلن�صية  فل�صطيني  الري�س،  
رقم  ت�صديق  حم�صر  ابوظبي  اإم��ارة  يف  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدي  م�صدق  توقيع  واإعتماد  تفوي�س 

1503009202  بتاريخ  2015/9/15 ، �صفته : موؤجر / مالك - وعنوانه :  �س ب : 915 ابوظبي 
املنذر اليه : مطعم يامو �س ذ م م ، رخ�صة جتارية رقم 693077  �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

يف دبي - و ميثلها مديرها مايار ارنو�س ، امريكي اجلن�صية �صفتها / م�صتاأجرة ، العنوان : جمهول 
حيث انكم وقعتم عقد ايجار املحل رقم 3 بربج �صدره مبنطقة ال�صفوح االوىل مبدينة دبي مع املنذر 
ثالث �صنوات من 2013/4/1 حتى 2016/5/11 ومل تقوموا باخالء املحل من تاريخ انتهاء مدة العقد 
يف 2016/5/11 وحتى تاريخ ن�صر هذا االنذار كما ترتب يف ذمتكم مبالغ 512.225 درهم مع ما ي�صتجد 

من ايجار واية مبالغ مالية اخرى ح�صب العقد وذلك حتى تاريخ االخالء وال�صداد التام.
لذلك  ننذر مبا يلي : 

1- اإخالء املحل وت�صليمه اىل املنذر يف حالة جيدة وخايل من اال�صخا�س وال�صواغل وذلك خالل 30 
يوم من تاريخ ن�صر هذا االنذار

االخالء  تاريخ  العقد حتى  اخ��رى ح�صب  مالية  واي��ة مبالغ  ايجار  ذمتكم من  ترتب يف  ما  �صداد   -2
الالزمة  القانونية  االج���راءات  باتخاذ  �صنقوم  فاإننا  التنفيذ  ع��دم  حالة  ويف  التام.  وال�صداد  الفعلي 
الجباركم عل اإخالء املحل مع الزامكم ب�صداد بدل االيجار واية التزامات مالية اخرى ح�صب العقد 

مع حتميلك كافة الر�صوم وامل�صاريف.     
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

طلب اإعالن حكم بالن�صر 
يف الدعوى  رقم : 2016/4868 �صكني  

مقدم من : -  املدعي / حممد مالك علي الراوي 
املدعي عليهما/  1- �صفر تاون للعقارات 

2- هيلينا مارغريدا دي اوليفرا ريي�س دو�صانتو�س 
املو�سوع / طلب اإعالن حكم بالن�سر  

 حيث ان املحكمة املوقرة ق�صت يف الدعوى رقم 2016/4868 �صكني ومبثابة احل�صوري باالتي : -  
1- بالزام املدعي عليهما باخالء العن املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �صواغلها

 2- بالزام املدعي عليهما ب�صداد مبلغ وقدره 52500 درهما )اثنان وخم�صون الفا وخم�صمائة 
ايجار حتى  ي�صتجد من  وما  الدعوى  رفع  تاريخ  2015/11/9 وحتى  للفرتة من  درهما(  

تاريخ االخالء التام 
 3- ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م��ا ب����ان ي�����ص��ل��م��ا ل��ل��م��دع��ي ب������راءة  م���ن ه��ي��ئ��ة ال��ك��ه��رب��اء واملياه 
بامل�صاريف.  وال��زم��ت��ه��ا  الفعلي  االخ����الء  ت��اري��خ  ح��ت��ى  امل��اج��ور  ع��ل��ى  امل�صتحقة   ل��ل��ف��وات��ر 
وحيث ان احلكم مبثابة احل�صوري وحيث انه تعذر اعالنهما بالطرق العادية ، فان املدعي 

يلتم�س من عدالتكم الت�صريح باعالن املدعي عليهما باحلكم عن طريق الن�صر.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
  بني املوؤجرين  وامل�صتاأجرين 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ام�س بق�صر احل�صن 

معايل موري ماكويل وزير خارجية نيوزيلندا .
و رحب �صموه خالل اللقاء - الذي ح�صره �صمو ال�صيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل - بزيارة وزير 
و�صبل  الثنائية  العالقات  معه  وبحث  النيوزيالندي  اخلارجية 

البلدين من روابط �صداقة  دعمها وتطويرها يف ظل ما يربط 
اللقاء  خالل  اجلانبان  ا�صتعر�س  و  م�صرتكة.  وم�صالح  متميزة 
يخدم  مبا  وتنميتها  تعزيزها  واأهمية  الثنائي  التعاون  جم��االت 
ال�صمو  ال�صديقن. و تبادل �صاحب  البلدين وال�صعبن  م�صالح 
نيوزيلندا  خارجية  وزي��ر  م��ع  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
وجهات النظر حول امل�صتجدات الراهنة وتطورات االأو�صاع على 
ال�صاحتن االإقليمية والدولية اإ�صافة اىل الق�صايا ذات االهتمام 

امل�صرتك.

�سهد اإطالق م�سروع تطوير ق�سر احل�سن

حممد بن زايد: االإمارات �شتوا�شل م�شرية اخلري والنه�شة والتطور بكل عزمية وثبات  
•• اأبوظبي -وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ام�س  م�������ص���اء  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
���ص��ي��وف جم��ل�����س ���ص��م��وه يف رحاب 

ق�صر احل�صن العريق باأبوظبي.
 .. احل�����ص��ن  ق�صر  جمل�س  ح�صر 
اآل  حممد  ب��ن  ���ص��رور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان و�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�صمو  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ 
اأمناء موؤ�ص�صة زايد  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�صيخ  اخلرية واالإن�صانية و�صمو 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
اأب��وظ��ب��ي و�صمو  ع��ه��د  دي����وان ويل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��م��ر ب���ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل���ري���ة  ل���الأع���م���ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�صيخ خ��ال��د  و���ص��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
االإن�صانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
اخلا�صة  االإح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
ومعايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولن 
الدبلوما�صي  ال�����ص��ل��ك  اأع�����ص��اء  و 
املعتمدين لدى الدولة ولفيف من 

املواطنن.
وت������ب������ادل ����ص���م���وه م�����ع احل�������ص���ور 
م�صتح�صرين  ال��ودي��ة  االأح���ادي���ث 
������ص�����ور امل����ا�����ص����ي و������ص�����ر االآب���������اء 
واالأج���داد وم��ا تركوه من موروث 
اأ���ص��ي��ل وق��ي��م نبيلة وم��ا حت��ل��وا به 
ملواجهة  �صلبة  واإرادة  عزمية  من 
ال�صعاب م�صتذكرين جهود املغفور 
ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل 

و ي���ع���ت���رب ق�������ص���ر احل�������ص���ن اأح����د 
التاريخية التي  ال�صروح املعمارية 
اأب��وظ��ب��ي وتراثها  ن�����ص��اأة  ع��ن  تعرب 
ف�صال ع��ن ك��ون��ه م��ق��را الأ���ص��رة اآل 
امل���ا����ص���ي ح��ي��ث جنحت  ن��ه��ي��ان يف 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة ق�صر  االإم������ارة يف 

احل�صن واأهميته التاريخية.
اأح����د اأهم  و ي��ع��د ق�����ص��ر احل�����ص��ن 
امل����واق����ع ال���ت���اري���خ���ي���ة يف ال���دول���ة 
عراقة  فيه  تتجلى  فخر  وم�صدر 
ال�صوء  وي�صلط  االإماراتي  التاريخ 
امل���وروث  ال��ت��اري��خ��ي  الن�صيج  ع��ل��ى 
لل�صعب  امل����ت����ج����ذرة  وال���ت���ق���ال���ي���د 

االإماراتي االأ�صيل.
اإىل  احل�صن  ق�صر  ت��اري��خ  ي��ع��ود  و 
ال�صرح  ه����ذا  وم����ر   1760 ع����ام 
املتميز بعدة مراحل وتطورات عرب 
الذي  ال����دور  ع��ن  ال��ت��اري��خ ف�صال 
ل��ع��ب��ه ك���ربج ل��ل��م��راق��ب��ة ث���م تطور 
معمارية  قيمة  ذا  ق�صرا  لي�صبح 
وت��اري��خ��ي��ة ه���ام���ة ث���م حت����ول اإىل 

ال�صكل الذي يعرف به اليوم.
اأع����م����ال  و ع���ق���ب االن����ت����ه����اء م�����ن 
�صبعينيات  يف  متت  التي  الرتميم 
وث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���ا����ص���ي مل 
ي�صتخدم  احل�������ص���ن  ق�������ص���ر  ي���ع���د 
بل  احلاكمة  االأ�صرة  الإقامة  كمقر 
حتول اإىل متحف ي�صم اليوم اأهم 
ومنطقة  اأبوظبي  ت��راث  مقتنيات 

اخلليج العربي.
معر�س  ي��ق��دم  اآخ���ر  �صعيد  وع��ل��ى 
يبداأ  ال��ذي  ال��دائ��م  احل�صن  ق�صر 
ا�صتقبال اجلمهور اعتبارا من غدا 
م�صمونا و�صردا ياأخذهم يف رحلة 
تاريخ  ع���رب  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ومكانة  اأه��م��ي��ة  وي�����ربز  اأب���وظ���ب���ي 
ال��ق�����ص��ر ك�����ص��رح وط��ن��ي يف حمور 

خمطط املوقع اجلاري تنفيذه .
و���ص��ي��زود م��ع��ر���س ق�����ص��ر احل�صن 
ال���ت���اري���خ���ي  امل����ع����ل����م  ه�������ذا  رواد 
مبجموعة من الربامج املجتمعية 
وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���س ال��ث��ق��اف��ي��ة على 

مدار العام.

ث��راه يف احلفاظ  اهلل  نهيان طيب 
والهوية  ال������رتاث  م���ك���ون���ات  ع��ل��ى 
معاملنا  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��وط��ن��ي��ة 
ق�����ص��ر احل�صن  م��ث��ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وغره من املواقع التاريخية التي 
تزخر بها االإم��ارات مبا متثله من 
بق�ص�س  تنب�س  واأ���ص��ال��ة  ع��راق��ة 
و�صور  وال��ت�����ص��ح��ي��ات  ال���ب���ط���والت 
ال���ع���ط���اء واالن���ت���م���اء واالإخ����ال�����س 

لهذه االأر�س الطيبة.
و تخلل اال�صتقبال .. اإلقاء ق�صائد 
���ص��ع��ري��ة ع����ربت ع���ن ح���ب الوطن 
واالعتزاز بجهود قيادتنا احلكيمة 
التي اأ�ص�صت لنه�صة تنموية فريدة 

بعدها �صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
م�صروع  اط���الق  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ق�����ص��ر احل�صن  وت��ط��وي��ر  ت��رم��ي��م 
وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة ب���ه ح��ي��ث مت 
ت�صتعر�س  ف��ي��ل��م��ي��ة  م����ادة  ع��ر���س 
مراحل الرتميم والتطوير املزمع 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ����الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
املحيط  واملنطقة  احل�صن  لق�صر 

به.
بعدها اطلع �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان واحل�صور 
خالل اجلولة على جم�صم ال�صكل 

وتت�صمن  ع��ام��ا  وت�صتمر  ال�����ص��ه��ر 
اال�صت�صاري  الوطني  املجل�س  مقر 
ال���ث���ق���ايف بهدف  امل���ج���م���ع  وم���ب���ن���ى 
اإعادة جتديد موقع ق�صر احل�صن 
ب��ال��ك��ام��ل وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى قيمته 
هذه  وحتويل  العريقة  التاريخية 
وجهة  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ب�صكل  للجمهور  وثقافية  �صياحية 
افتتاح  املنتظر  م��ن  حيث  م�صتمر 
 2018 ع���ام  يف  للجمهور  امل��وق��ع 

بحلة جمددة ومبتكرة.
و زار �صموه معر�س ق�صر احل�صن 
الذي يروي ق�صة اأبوظبي وال�صعب 
ال�����ذي ات���خ���ذه���ا م��وط��ن��ا ل���ه وهي 

اأ�صبحت منوذجا يحتذى .
و اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأن دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اخل���ر  م�������ص���رة  ����ص���ت���وا����ص���ل  اهلل 
وال��ن��ه�����ص��ة وال��ت��ط��ور ب��ك��ل عزمية 
وثبات متم�صكة بهويتها واأ�صالتها 
التاريخية  وذاك��رت��ه��ا  وم��وروث��ه��ا 
احلا�صرة  االأج��ي��ال  منه  لت�صتلهم 
م�صرة  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
التنمية والبناء وحتقيق املزيد من 

االإجنازات لهذا الوطن الغايل.

ال���ن���ه���ائ���ي ل��ق�����ص��ر احل�������ص���ن بعد 
ع���م���ل���ي���ات ال���ت���ط���وي���ر وال���رتم���ي���م 

املعرو�س بتقنيات عالية .
الرئي�صي  امل��خ��ط��ط  وي�����ص��ت��ع��ر���س 
اأع���م���ال ت��رم��ي��م ق�صر  ل��ل��م�����ص��روع 
املجل�س  م��ق��ر  وت��ط��وي��ر  احل�����ص��ن 
الوطني اال�صت�صاري وكذلك مبنى 
املحيطة  واملنطقة  الثقايف  املجمع 

بهم.
حممد  �صعادة  من  �صموه  وا�صتمع 
رئ���ي�������س جمل�س  امل����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة 
لل�صياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
مراحل  ح��ول  ���ص��رح  اإىل  والثقافة 
�صتبداأ هذا  التي  الرتميم  م�صروع 

عن  ف�صلها  ميكن  ال  التي  الق�صة 
بناء  اأول  باعتباره  احل�صن  ق�صر 
اأبوظبي  ج��زي��رة  اأر����س  على  ثابت 
اأبوظبي  ب����داي����ات  ع��ل��ى  و����ص���اه���دا 

ورحلة تطورها .
امل����ع����ر�����س خ����رائ����ط  ي���ت�������ص���م���ن  و 
وخمطوطات تاريخية ومعرو�صات 
الرتاث  م��ن  ج��وان��ب مهمة  مت��ث��ل 
االإماراتي و�صورا توثيقية ور�صوما 

تخطيطية الإمارة اأبوظبي.
و قد �صاركت عدد من فرق الفنون 
الرتاثية  ب����االأه����ازي����ج  ال�����ص��ع��ب��ي��ة 
عربت  التي  التاريخية  واللوحات 

عن ما�س وتاريخ املنطقة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية نيوزيلندا جماالت 
التعاون وتطورات االأو�شاع على ال�شاحتني االإقليمية والدولية 
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اأخبـار الإمـارات
الهالل االأحمر يوزع حقائب مدر�شية الأبناء الالجئني 

ال�شوريني باملخيم االإماراتي االأردين
•• اأبوظبي-وام: 

تفاعاًل مع املبادرة االإن�صانية عام 2017 عام اخلر وبالتزامن 
االإماراتي  املخيم  مدار�س  يف  الثاين  الدرا�صي  الف�صل  بدء  مع 
وجهت  ب��االأردن  الزرقاء  مبحافظة  الفهود  مبريجيب  االأردين 
بتقدمي  باملخيم  الهيئة  فريق  االإماراتي  االأحمر  الهالل  هيئة 

حقائب مدر�صية للطلبة اأبناء لالجئن ال�صورين يف املخيم.
نائبه  وبح�صور  املخيم  م��دي��ر  امل��ح��رزي  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  وق���ام 

املدر�صية  احل��ق��ائ��ب  بت�صليم  باملخيم  االأح��م��ر  ال��ه��الل  وف��ري��ق 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  �صعار  حتمل  لتي  اجل��دي��دة 
للطلبة مبدر�صة االأ�صا�س و�صرف اأدوات مكتبية لطلبة وطالبات 
ت�صمان2391  اللتان  وال��ث��ان��وي  االأ���ص��ا���س  مرحلتي  م��دار���س 

طالب وطالبة.
واو�صح �صعادته انه مت االأخذ ب�����عن االع������تبار اخ���تالف املرحلة 
عنها  االأ���ص��ا���س  ملرحلة  احل��ق��ائ��ب  تختلف  اإذ  للطلبة  العمرية 
حلقائب طلبة املرحلة الثانوية معربا عن �صعادته بهذه املبادرة 

التي جاءت بف�صل توجيهات القيادة الوطنية باأن نزرع الب�صمة 
على �صفاه اأبنائنا الطلبة.

املتطوعن  ف��رق  عرب  يتابع  االأح��م��ر  الهالل  اإن  بالذكر  جدير 
باملخيم االإماراتي االأردين توفر العديد من اخلدمات االإن�صانية 
واالإغ���اث���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة لالجئن 
الزرقاء  حمافظة  يف  االأخ��رى  واجلن�صيات  واأ�صرهم  ال�صورين 
االإيواء  خميمات  يف  ال�صورين  لالجئن  باالإ�صافة  االأردن��ي��ة، 

املختلفة يف اململكة االأردنية الها�صمية والعراق واليونان.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العن                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

 كهرباء ومياه دبي تعفي املواطنني من ر�شوم 
تو�شيل الكهرباء خليم العزاء

•• دبي -وام: 

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي قراراً باإعفاء مواطني الدولة من ر�صوم تو�صيل الكهرباء 
خليم العزاء و توفر �صهريج مياه واحد لكل يوم من اأيام العزاء الثالثة. وقال �صعادة �صعيد 
حممد الطاير الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اأن هذه اخلطوة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  اخل��ر  ع��ام  مبادرة  لدعم  الهيئة  جهود  اإط��ار  يف  تاأتي 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وحتقيق توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
لتنفيذ مبادرات تعود باخلر على جمتمع االإمارات والعمل على تر�صيخ تغير �صلوكي دائم 

فيما يتعلق بخدمة الوطن بطريقة اإيجابية كجزء من اأ�صلوب احلياة يف دولة االإمارات.

حاكم ال�شارقة يطلق املرحلة الثانية من ت�شجري حممية املنترث مب�شاركة طلبة مدار�س املنطقة الو�شطى
•• ال�صارقة-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وحمالت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل����ب����ادرات  اأن 
تر�صيخ  يف  ت�������ص���ه���م  ال���ت�������ص���ج���ر 
اأبناء  نفو�س  يف  البيئية  الثقافة 
الوطن وتوعيتهم باأهمية املكونات 

البيئية.
اإط�����الق �صموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
ت�صجر  الثانية من  املرحلة  ام�س 
منطقة  يف  امل����ن����ت����رث  حم����م����ي����ة 

البطائح..
�صارك �صموه طلبة مدار�س املنطقة 
ع������دد من  ال���و����ص���ط���ى يف زراع��������ة 
الت�صجر  حملة  �صمن  االأ���ص��ج��ار 
البيئة  ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
واملحميات الطبيعية بالتعاون مع 

بلدية البطائح.
يف  الطلبة  اأب��ن��ائ��ه  �صموه  واأو���ص��ى 
احلفاظ على البيئة وتنوعها وحث 
�صرورة  على  االآخ��ري��ن  زمالئهم 

امل�صاركة يف حمالت الت�صجر.
واأكد �صموه خالل حديثه الأبنائه 
الطلبة اأهمية دور الزراعة وزيادة 
رق��ع��ة امل�����ص��ط��ح��ات اخل�����ص��راء وما 
�صحة  على  ايجابية  اآث��ار  من  لها 
�صت�صتفيد  حيث  وحياته  االإن�صان 
والقادمة  احل��ال��ي��ة  االأج��ي��ال  منه 

عدد كبر من االأ�صجار التي عرف 
�صموه الطلبة على ما حتتويه من 

ثمار وفوائد للطبيعة ولالإن�صان.
بطبيعتها  املنترث  حممية  وتتميز 
االأ�صجار  ووف������رة  ال�������ص���ح���راوي���ة 
وامل��راع��ي وال��ن��ب��ات��ات ال��ربي��ة فيها 
حيث تعترب بيئة منا�صبة للِجمال 
واملوا�صي وبع�س احليوانات الربية 

مثل املها وغرها.
وت�صمنت فعاليات مبادرة ت�صجر 
م�����ص��ارك��ة فاعلة  امل��ن��ت��رث  حم��م��ي��ة 
واملتطوعن  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  م��ن 
وال����ذي����ن ب��ل��غ ع���دده���م اأك�����رث من 
متطوعن  م��ن  �صخ�س   1800
وطلبة ومنظمن يف زراعة خم�صة 

واملجل�س  الو�صطى  املنطقة  ف��رع 
البلدي وبلدية البطائح وموؤ�ص�صة 
اإىل  باالإ�صافة  ل��الإع��الم  ال�صارقة 
التطوعية  امل��ج��م��وع��ات  م��ن  ع���دد 
تهدف  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����ص��رة 
ب���رام���ج وم����ب����ادرات وحمالت  م���ن 
موا�صلة  اإىل  ع��م��وم��اً  ال��ت�����ص��ج��ر 
ال�����ص��م��و حاكم  م�����ص��رة ���ص��اح��ب 
ال�صارقة يف حمالت الت�صجر مبا 
نوعية  تغيرات  اإح��داث  يف  ي�صهم 
وانت�صار  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  يف 
الغطاء النباتي وامل�صاهمة يف اإعادة 

التوازن البيئي واحليوي.
ملحمية  زيارته  �صموه خالل  راف��ق 
امل��ن��ت��رث ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ب���ن ع�صام 

باأيديهم  ال��ي��وم  غ��ر���ص��وه  م��ا  وان 
�صرون نتائجه بعد �صنوات لي�صت 

بالطويلة.
م�صاركة  اأهمية  اإىل  �صموه  واأ���ص��ار 
كافة فئات املجتمع وبخا�صة اجليل 
كونه  امل��دار���س  طلبة  م��ن  النا�صئ 
العمرانية  النه�صة  يف  �صي�صاهم 
اإياهم  داعيا  وال�صحية..  والبيئية 
على  احل��ف��اظ  ب��دوره��م يف  للقيام 

البيئة والوعي بكنوزها الغنية.
حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأ�صطحب 
جولة  يف  الطلبة  اأبنائه  ال�صارقة 
ت�صجر  م����ن  االأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة 
زرعه  م��ا  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ه��م  املحمية 
واأثمر من خالل  �صابقا  زمالئهم 

االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ب�����ص�����اأن احلفاظ  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
على بيئات املناطق الربية وتاأكيد 
احلفاظ  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية 
ع����ل����ى ب����ي����ئ����ات امل����ن����اط����ق ال����ربي����ة 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  احل��ي��وي  وتنوعها 
الرتفيه  ث��ق��اف��ة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز 
الطبيعية  البيئات  يف  االجتماعي 
بال�صلوكيات  وال��ت��وع��ي��ة  ال���ربي���ة 

االإيجابية النافعة للبيئة  .
الهيئة  اأن  اإىل  ال�صويدي  ولفتت 
بالتعاون مع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ن��ف��ذت 
عدد من املتعاونن اال�صرتاتيجين 
ومن بينهم وزارة الرتبية والتعليم 
ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  والقيادة 

اآالف من اأ�صجار الغاف وال�صدر يف 
املحمية وتاأتي هذه احلملة �صمن 
حاكم  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
املنترث  حممية  ب��زراع��ة  ال�����ص��ارق��ة 
كيلو   9 نحو  م�صاحتها  تبلغ  التي 
مرت مربع وت�صتوعب زراع��ة نحو 
اأ�صجار  م��ل��ي��ون ورب���ع امل��ل��ي��ون م��ن 

الغاف وال�صدر.
هنا  �صعادة  قالت  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
�صيف ال�صويدي رئي�س هيئة البيئة 
ال�صارقة   يف  الطبيعية  واملحميات 
الت�صجر  وم��ب��ادرة  حملة  ت��ه��دف 
جت�صيد  اإىل  امل��ن��ت��رث  حم��م��ي��ة  يف 
ال�صمو  �صاحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

الطران  دائ���رة  رئي�س  القا�صمي 
امل����دين و���ص��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن �صاهن 
االأ�صغال  دائ���رة  رئي�س  ال�صويدي 
ال��ع��ام��ة ب��ال�����ص��ارق��ة و����ص���ع���ادة هنا 
�صيف ال�صويدي رئي�س هيئة البيئة 
و�صعادة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���ح���م���ي���ات 
حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة 
و�صعادة  وال�����ص��ي��اف��ة  ال��ت�����ص��ري��ف��ات 
رئي�س  اجل��زي��ع��ي  م���ب���ارك  ح�����ران 
البطائح  ملنطقة  البلدي  املجل�س 
و�صعادة حممد ح�صن خلف مدير 
لالإعالم  ال�����ص��ارق��ة  موؤ�ص�صة  ع���ام 
وع�����دد م���ن امل�������ص���وؤول���ن وم�����دراء 
اجلهات  وممثلي  املحلية  ال��دوائ��ر 

احلكومية امل�صاركة يف املبادرة.

�شرطة دبي تخ�ش�س وظائف ملجندي اخلدمة الوطنية
•• دبي -وام: 

فتحت القيادة العامة ل�صرطة دبي باب التقدم واالنت�صاب ملجّندي اخلدمة 
خالل  وذل��ك  الوطنّية  اخلدمة  االأول��وّي��ة...مل��ج��ّن��دي  �صعار  حتت  الوطنّية 
 2017 الثاين  الوطنية  اخلدمة  جمندي  توظيف  معر�س  يف  م�صاركتها 
الب�صرّية  العامة للموارد  االإدارة  اأحمد حممد رفيع مدير  العميد  وك�صف 
وتعيينهم  الوطنّية  اخلدمة  ملجّندي  وظائف  تخ�صي�س  عن  دبي  ب�صرطة 
يف مدة ال تتجاوز 10 دقائق على اأن يبا�صروا ا�صتكمال اإج��راءات التعين 
ف��ور اإن��ه��ائ��ه��م ل��ربن��ام��ج اخل��دم��ة ال��وط��ن��ّي��ة م�����ص��دداً يف ال��وق��ت نف�صه على 
مبا  للمواطنن  التعين  عملية  وتب�صيط  �صرعة  على  دبي  �صرطة  حر�س 
يواكب توجهات حكومة دبي يف ا�صتقطاب القدرات املواطنة واالعتماد على 
اخلدمات الذكية يف كافة االإجراءات. واأّكد العميد رفيع اأن القيادة العامة 
جمّندي  ال�صّيما  االإماراتّية  الكوادر  ا�صتقطاب  على  حري�صة  دبي  ب�صرطة 
الفر�صة  واإت��اح��ة  منهم  الكفاءات  اأف�صل  ج��ذب  بهدف  الوطنّية  اخلدمة 
اأمامهم للتوظيف فور اإنهائهم برنامج اخلدمة الوطنّية م�صرا اإىل عدم 
حاجتهم لاللتحاق بدورة تاأ�صي�صّية واإمنا االكتفاء باالن�صمام اإىل برنامج 
العمل  بطبيعة  يرتبط  فقط  ال�صباحية  ال��ف��رتة  خ��الل  مب�صط  تاأهيلي 

ال�صرطي ملدة 8 اأ�صابيع وذلك فور مبا�صرتهم العمل يف �صرطة دبي.
ة دبي تلقى اإقباال جيدا من جمّندي  واأو�صح العميد احمد رفيع اأن من�صّ
اخلدمة الوطنّية نظرا لالإجراءات املي�صرة واملب�صطة التي تنتهجها �صرطة 
الوطنية  اخلدمة  جمندي  وال�صيما  الوطنّية  الكفاءات  ال�صتقطاب  دب��ي 
ال�صرة وال�صلوك لهم  ا�صتخراج �صهادة ح�صن  وتتكّفل �صرطة دبي بر�صوم 
اإىل  م�صراً  دبي  �صرطة  لدى  للتقدم  الرئي�صية  ال�صروط  اأحد  تعّد  والتي 
العمل  ف��رق  منظومة  نقل  يف  متّثلت  املعر�س  يف  دب��ي  �صرطة  م�صاركة  اأن 
واإنهاء  التعين  �صعوبات  تذليل  بهدف  اأبوظبي  اإىل  بالتعين  ة  اخلا�صّ
الب�صرّية  للموارد  العامة  االإدارة  تكاتف  �صاكرا  و�صرعة  بي�صر  االإج���راءات 
للخدمات  العامة  واالإدارة  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  واالإدارة 
حلقوق  العامة  واالإدارة  الذكية  للخدمات  العامة  واالإدارة  والتجهيزات 

االإن�صان واالإدارة العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية.
االختيار  اإدارة  مدير  دعفو�س  ب��ن  عامر  حمد  ال��رائ��د  اأو���ص��ح  جانبه  م��ن 
اإجراءات  اأن  دبي  ب�صرطة  الب�صرّية  للموارد  العامة  االإدارة  يف  والتوظيف 
واإدخال  وال�صلوك  ال�صرة  ح�صن  �صهادة  ا�صتخراج  على  تقت�صر  التعين 
البيانات ال�صخ�صّية ثم يدخل املتقّدم للجنة االختيار والتوظيف ويتلّقى 

فور خروجه من اللجنة ر�صالة ن�صّية بتعيينه املبدئي يف ال�صرطة .

هزاع بن زايد يطلع على التقنيات التي تقدمها �شركة دارك ماتر لالأمن االإلكرتوين

�شيف بن زايد يلتقي القائد العام اجلديد ل�شرطة دبي

•• ابوظبي-وام: 

قام �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي بزيارة مقر �صركة دارك ماتر، ال�صركة الدولية املتخ�ص�صة باالأمن 
االإلكرتوين يف اأبوظبي، حيث اطلع على التقنيات واخلدمات التي تقدمها 
ال�صركة يف التعامل مع حتديات االأمن االإلكرتوين وذلك من خالل حزمة 
وتت�صمن  ماتر  دارك  طورتها  التي   KATIM ك��امت  االت�صاالت  حلول 
اإىل  والتطبيقات  الت�صغيل  واأنظمة  االأجهزة  حماية  تغطي  متقدمة  مزايا 
ال�صركة على  ابتكارات  اأحدث  جانب مراكز التحّكم. كما اطلع �صموه على 
�صعيد تقنيات �صل�صلة ال�صجالت، واأنظمة الت�صفر، ونظم حتليل البيانات 

الكبرة.
 وكان يف ا�صتقبال �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان ال�صيد في�صل البناي 
املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي لل�صركة فيما رافق �صّموه معايل جا�صم حممد 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو  التنفيذية  اللجنة  مكتب  رئي�س  الزعابي، 

اأبوظبي وعدد من امل�صوؤولن.

•• ابوظبي-وام:

لل�صوؤون  ال��دول��ة  ق��رق��ا���س وزي���ر  ب��ن حممد  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ا�صتقبل 
ال���دويل �صعادة  ب��دي��وان ع��ام وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة مبكتبه 

فران�صي�س اأدام�صون وكيلة وزارة اخلارجية والتجارة االأ�صرتالية.
والتطورات  امل�����ص��ت��ج��دات  اآخ���ر  مناق�صة  االول  ام�����س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك. باالإ�صافة اإىل بحث �صبل تعزيز 
الثنائية مبا ي�صهم يف حتقيق امل�صالح امل�صرتكة  التعاون وتطوير العالقات 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  حكومة  وقعت  اللقاء  ختام  ويف  البلدين.  ل��دى 
مذكرة تفاهم مع حكومة اأ�صرتاليا ب�صاأن ممار�صة العمل للتابعن الأع�صاء 
االإمارات  دول��ة  جانب  عن  املذكرة  وق��ع  والقن�صلية.  الدبلوما�صية  البعثات 
اخلارجية  لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل 
اأدام�صون وكيلة وزارة اخلارجية  االأ�صرتايل �صعادة فران�صي�س  ومن اجلانب 
والتجارة االأ�صرتالية، وذلك بديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل. 
البعثات الدبلوما�صية والقن�صلية  اأع�صاء  ال�صماح الأ�صر  وتن�س املذكرة على 
املعتمدة يف البلدين بالعمل يف البلد االآخر وفقاً ل�صروط واالإجراءات املحددة 
التي ن�صت عليها املذكرة . يذكر اأن مذكرة التفاهم تاأتي لتنظم عمل هذه 
الفئات يف الدولة خا�صًة اأن هذه الفئات م�صمولة باحل�صانات الدبلوما�صية.

•• اأبوظبي -وام:

التقى الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية - يف مكتبه ام�س- اللواء عبد اهلل املري القائد العام اجلديد 
اإياه  اأوالها  ل�صرطة دبي.  وجدد �صموه التهنئة للمري بالثقة الغالية التي 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتعيينه قائدا عاما ل�صرطة دبي.  ومن 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  �صمو  امل��ري يف حديثه مع  اأك��د   .. جانبه 
الداخلية اأن ترقيته وتعيينه قائدا عاما ل�صرطة دبي ثقة غالية من القيادة 
الغايل  وب���ذل  العمل  م��ن  مل��زي��د  تكليف  ومبنزلة  عظيمة  واأم��ان��ة  الر�صيدة 
اأكد احلر�س على  اأمن واأم��ان هذا الوطن املعطاء.  كما  اأجل  والنفي�س من 
اأن يكون على قدر امل�صوؤولية التي حملتها القيادة له واأن يكون مثاال للقائد 
املثايل الذي يعطي مب�صاركة زمالئه من قادة و�صباط واأف��راد �صرطة دبي 
اأم��ن ه��ذا البلد واأم��ن و�صعادة كل ف��رد يعي�س على اأر���ص��ه.  ح�صر  من اأج��ل 
اللقاء .. اللواء الدكتور عبد القدو�س العبيديل م�صاعد القائد العام ل�صرطة 

دبي ل�صوؤون اجلودة والتميز وعدد من �صباط وزارة الداخلية.

قرقا�س ي�شتقبل وكيلة وزارة اخلارجية والتجارة االأ�شرتالية

فقدان جواز �صفرت
القادر  ع��ب��د  امل���دع���و/  ف��ق��د 
بنغالدي�س    ، ح�����ص��ن  اك���رت 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
يجده  م���ن   0079935
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 054/4797987

فقدان جواز �صفرت
وليد  �صم�س  املدعو/  فقد 
االردن     ، ال���ل���ح���ام  اح���م���د 
�صفره  ج����واز   - اجلن�صية 
رقم 868333 من يجده 
بتليفون  االت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5679368 

فقدان جواز �صفرت
نبيل  �صند�س  املدعو/  فقد 

االدرن     ، ق��ع��دان  م�صطفى 

�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 

رقم 783537 من يجده 

عليه االت�صال بتليفون رقم 

 054/4584224

فقدان جواز �صفرت
ا�صماتول  امل��دع��و/  ف��ق��د 
خان بهادر نواز ، باك�صتان  
�صفره  ج��واز   - اجلن�صية 
 4100992 رق����������م 
م����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  االت�����ص��ال 

 052/8427287
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املعا�شات ت�شت�شيف اجتماع اللجنة الفنية ال�39 الأجهزة التقاعد بدول التعاون
•• دبي-وام:

اجتماع  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�صات  العامة  الهيئة  ت�صت�صيف 
املدين  ال��ت��ق��اع��د  الأج��ه��زة  وال��ث��الث��ن  ال��ت��ا���ص��ع  ال��دائ��م��ة  الفنية  اللجنة 
والتاأمينات االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي يومي 

هايت�س. كريك  دبي  رجن�صي  حياة  بفندق  اجلاري  مار�س   15 و   14
وقالت حنان ال�صهالوي مديرة مكتب االت�صال احلكومي بالهيئة ورئي�صة 
اللجنة الفنية اأن االجتماع يهدف اإىل مناق�صة الق�صايا ذات ال�صاأن بنظام 
مد احلماية التاأمينية بهدف تذليل كافة التحديات التي تواجهه ودعم 
العاملن  املواطنن اخلليجن  التاأمينية لكافة  دوره يف توفر احلماية 
خارج دولهم يف اأي دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي.. كما يهدف 

االجتماع اإىل بحث �صبل التعاون والتن�صيق بن دول املجل�س فيما يخ�س 
القرارات والتو�صيات ال�صادرة عنها ومتابعة تنفيذها والتاأكد من مدى 
ال�صنوي  التقرير  �صيناق�س  االجتماع  ان  واأ�صافت  وفعاليتها.  ج��دواه��ا 
االجتماعية،  والتاأمينات  املدين  التقاعد  الأجهزة  الدائمة  الفنية  للجنة 
و�صيعر�س اآخر االإح�صائيات للم�صجلن يف النظام ومقارنتها بال�صنوات 
اأن ت�صاهم يف  اأب��رز املقرتحات التي ميكن  املا�صية، و�صيتم االط��الع على 
تعزيز قدرة النظام على تلبية كافة االأهداف التي وجد من اأجل حتققيها 
هام�س  على  ينظم  �صوف  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ارت  التعاون.  جمل�س  دول  الأبناء 
االجتماع لقاء تعريفيا الأ�صحاب االأعمال واملواطنن اخلليجن العاملن 
يف الدولة م�صاء يوم 14 مار�س اجلاري يف فندق حياة رجن�صي  دبي كريك 
التقاعد يف  اللقاء فر�صة اللتقاء ممثلي �صناديق  �صيكون  هايت�س حيث 

دول جمل�س التعاون مع اأ�صحاب العمل وكذلك مع مواطنيهم العاملن 
ومزاياه  احلماية  م��د  بنظام  يتعلق  م��ا  كافة  على  ل��الط��الع  ال��دول��ة  يف 
وكيفية اال�صتفادة منه، ف�صال عن االإجابة عن كافة ا�صتف�صاراتهم الفنية 

التي تتعلق بالنظام اأو بقوانن التقاعد اخلا�صة بهم .
مل��واط��ن��ي دول جمل�س  التاأمينية  مل��د احل��م��اي��ة  امل��وح��د  ال��ن��ظ��ام  اأن  ي��ذك��ر 
لدول  التعاون  جمل�س  ل��دول  االأع��ل��ى  املجل�س  من  بقرار  �صدر  التعاون 
اخلليج العربية يف دورته ال�25 التي عقدت مبملكة البحرين يف دي�صمرب 
عام 2004 حيث اأكد القرار على مد مظلة التاأمن االجتماعي لت�صمل 
اإلزاميا املواطنن اخلليجين العاملن خارج دولهم يف اأي دولة من دول 
مظلة  مب��د  دول��ة  ك��ل  تلتزم  اأن  على  ون�س  اخلليجي..  التعاون  جمل�س 
احلماية التاأمينية ملواطنيها العاملن خارجها - يف دول املجل�س االأخرى 

املوحد  النظام  م�صروع  على  وامل��واف��ق��ة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  يف   -
ومذكرته االإي�صاحية ملد احلماية التاأمينية - التقاعد املدين التاأمينات 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  مل��واط��ن��ي دول جمل�س   - االج��ت��م��اع��ي��ة 

العاملن يف غر دولهم يف اأي دولة ع�صو يف املجل�س.
و�صمل القرار كافة مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي العاملن يف 
اأي من دول املجل�س بحيث ت�صري عليهم اأحكام قانون املعا�صات والتاأمينات 
عنهم  واال���ص��رتاك  ت�صجيلهم  القرار  واعترب   .. بلدانهم  يف  االجتماعية 
اأجهزة التقاعد  اأن يتم ذلك بالتن�صيق مع  اإلزاميا الأ�صحاب العمل على 

يف الدولة مقر العمل.
بقرار   2007-1-1 بالقرار يف  العمل  االإم���ارات طبقت  دول��ة  ان  يذكر 

جمل�س الوزراء رقم 18 ل�صنة 2007 .

رئي�س الدولة مينح وزير خارجية نيوزيلندا و�شام زايد الثاين من الطبقة االأوىل
•• اأبوظبي-وام:

خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  منح 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
من  الثاين  زاي��د  و�صام  اهلل  حفظه 
موراي  معايل  اإىل  االأوىل  الطبقة 
ال�صوؤون  وزي��ر  م��اك��والي  �صتيوارت 
تقديراً  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  اخل��ارج��ي��ة 
على  معاليه  بها  قام  التي  للجهود 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �صعيد 
امل�������ص���رتك���ة ب����ن دول������ة االإم���������ارات 
التعاون  اأوج��ه  وتنمية  ونيوزيلندا 

بن البلدين.
وقام �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال���و����ص���ام ملعايل  ب��ت��ق��ل��ي��د  ال������دويل 
م����وراي ���ص��ت��ي��وارت م��اك��والي وزير 
النيوزيلندي  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ص��وؤون 

دولة االإمارات ونيوزيلندا اإىل اآفاق 
اأرحب وتعزيز التعاون بن البلدين 

يف �صتى املجاالت.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب م��ع��ايل م���وراي 
ال�صوؤون  وزي��ر  م��اك��والي  �صتيوارت 
�صكره  عن  النيوزيلندي  اخلارجية 
رئي�س  ال�صمو  ل�صاحب  وت��ق��دي��ره 
الدولة حفظه اهلل على منحه هذا 
الو�صام الرفيع .. م�صيداً بال�صيا�صة 
البارز  وب��ال��دور  ل�صموه  احلكيمة 

الذي يلعبه اإقليمياً ودولياً.
كما توجه بال�صكر اإىل �صمو ال�صيخ 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل على 
تعزيز  �صبيل  يف  ال��ك��ب��رة  ج��ه��وده 
بن  امل�صرتكة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

دولة االإمارات ونيوزيلندا.
�صكره  ب����ال����غ  ع�����ن  اأي���������ص����اً  وع������رب 

ل��دول��ة االإم�����ارات قيادًة  وام��ت��ن��ان��ه 
و���ص��ع��ب��اً ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ك��رمي الذي 
ي��ج�����ص��د ال���ع���الق���ات ال��وث��ي��ق��ة بن 

البلدين وال�صعبن ال�صديقن.
ال�صيخ  ���ص��م��و  ع���ق���د  ذل�����ك  وع���ق���ب 
ن��ه��ي��ان لقاًء  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 

م���������ص����رتك����اً م�����ع م�����ع�����ايل م�������وراي 
�صتيوارت ماكوالي.

ومت خالل اللقاء بحث �صبل تعزيز 
بن  امل�صرتكة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
دول������ة االإم����������ارات ون���ي���وزي���ل���ن���دا يف 
اال�صتثمارية  منها  امل��ج��االت  ك��اف��ة 

واالأمن  والتعليمية  واالقت�صادية 
تبادل  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  ال���غ���ذائ���ي 
وجهات النظر حول اآخر امل�صتجدات 
والتطورات الراهنة على امل�صتوين 
االإقليمي والدويل وبحث عدد من 

الق�صايا ذات االهتمام امل�صرتك.

بديوان  ل��ه  �صموه  ا�صتقبال  خ��الل 
عام الوزارة يف اأبوظبي ام�س.

واأ�صاد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
والعمل  الكبرة  باجلهود  ال��دويل 
املتميز الذي قام به معايل موراي 

ال�صوؤون  وزي��ر  م��اك��والي  �صتيوارت 
اأ�صهم  ما  النيوزيلندي  اخلارجية 
يف دف����ع ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بن 

مهرجان اأم االإمارات يطلق خدمة بيع التذاكر عرب االإنرتنت
•• اأبوظبي -وام:

اإطالق خدمة  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  اأعلنت هيئة 
- احلدث   2017 االإم�����ارات  اأم  م��ه��رج��ان  ت��ذاك��ر  ب��ي��ع 
االأك���رب م��ن ن��وع��ه يف اأب��وظ��ب��ي - ع��رب االإن��رتن��ت وذلك 

للمرة االأوىل.
ال��زوار على  ت�صهيل ح�صول  اإىل  ه��ذه اخلطوة  وتهدف 
التذاكر وبطاقات الدخول حيث بداأ بيع التذاكر ام�س 
 26 انطالقه  قبيل  املتميز  احل��دث  ه��ذا  يف  للم�صاركة 

مار�س اجلاري وحتى 4 اأبريل.
وياأتي هذا االإعالن عقب قيام الهيئة - اجلهة املنظمة 
زوار  ومقرتحات  اآراء  االعتبار  بعن  باالأخذ   - للحدث 
الن�صخة االأوىل من املهرجان العام املا�صي بهدف توفر 
الطوابر  لتجنب  ال��زوار  جلميع  و�صل�صة  �صهلة  جتربة 

الطويلة و اال�صتمتاع بن�صخة هذا العام.
اأكرث  امتداد  االإم��ارات على  اأم  وتقام فعاليات مهرجان 

فعاليات  وتت�صمن  اأبوظبي  كورني�س  يف  كيلومرت  من 
املعار�س  العام جمموعة من  هذا  منه  الثانية  الن�صخة 
وخيارات  احلية  واملو�صيقية  االأدائية  والعرو�س  الفنية 
الرتفيهية  االأن�صطة  عن  ف�صال  وامل�صروبات  االأطعمة 
جناح  اإىل  اإ�صافة  مناطق  ع��دة  على  امل��وزع��ة  والثقافية 
اأم االإم��ارات الذي ي�صلط ال�صوء على روؤي��ة وقيم �صمو 
الن�صائي  االحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
االأ�صرية رئي�صة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  العام 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة من خالل �صرد فني 

جديد.
فيما  للكبار..  درهما   20 ال��دخ��ول  تذكرة  �صعر  ويبلغ 
اأع�����وام جمانا   5 االأط���ف���ال ح��ت��ى ع��م��ر  ب��دخ��ول  ي�صمح 
للبيع م��ن خالل  ال��دخ��ول  وب��ط��اق��ات  ال��ت��ذاك��ر  وتتوفر 
http:  www.ticketmaster. ال����راب����ط: 
ae artist mother-of-the-nation-

.festival-ticket s 981941

حتت �سعار : اإ�سعاد احلجاج

 ال�شوؤون االإ�شالمية تطلق برنامج الت�شجيل االإلكرتوين للحج
لل�صوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ط��ل��ق 
االإ������ص�����الم�����ي�����ة واالأوق����������������اف ن���ظ���ام 
حتت  للحج  االإل��ك��رتوين  الت�صجيل 
اإ���ص��ع��اد احل��ج��اج بحيث يبداأ  ���ص��ع��ار: 
للراغبن  االإل����ك����رتوين  ال��ت�����ص��ج��ي��ل 
العام  ه����ذا  احل����ج  ف��ري�����ص��ة  اأداء  يف 
1438ه� يوم االأحد املوافق 12 3 
املوافق  اخلمي�س  يوم  حتى  وي�صتمر 
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مطر  حممد  ال��دك��ت��ور  �صعادة  واأك���د 
الكعبي، رئي�س الهيئة العامة لل�صوؤون 
االإ�صالمية واالأوقاف حر�س الهيئة 
امل�صتمر  وال��ت��ط��وي��ر  االرت���ق���اء  ع��ل��ى 
الذكية  التقنية  وتوظيف  واالإب����داع 
التي  وخ���دم���ات���ه���ا  ر���ص��ال��ت��ه��ا  الأداء 
وت�صهيل  املجتمع  الإ���ص��ع��اد  تقدمها 
مواكبة   ، مل��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  ال���و����ص���ول 
ت�صهدها  ال���ت���ي  امل���ب���ارك���ة  ل��ل��ن��ه�����ص��ة 

يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
الت�صجيل  اأن  مبينا  املجاالت،  جميع 
االإلكرتوين ويف جميع  الربنامج  يف 
عدد  واأن  جم��اين  الت�صجيل  م��راك��ز 
العام  ه��ذا  االإماراتية  احل��ج  حمالت 
عدد  واأن   ، معتمدة  حملة   144
عن  ب����زي����ادة  اأي   6228 احل���ج���اج 
حاجا   1246 ب  ال�صابقة  االأع����وام 
امل����ادي  ال��ك��ب��ر  ال���دع���م  اأن  م����وؤك����دا 
ب���ه الهيئة  ال����ذي حت��ظ��ى  وامل��ع��ن��وي 
�صاحب  م��ن  الر�صمية  احل��ج  وبعثة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  –حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان، 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  –واأخيه 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  حم��م��د ب��ن را���ص��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال������دول������ة،  رئ���ي�������س 
الوزراء، حاكم دبي، و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

االأعلى  القائد  ،نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�صمو  واأ���ص��ح��اب  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ارتقاء  يف  ���ص��اه��م  االإم��������ارات،  ح��ك��ام 
م��ه��ن��ة احل���ج وت��ط��ور خ��دم��ات بعثة 
احلج الر�صمية للدولة التي تقدمها 
مقدمة  يف  اأ�صبحت  جتى  للحجاج 
ت�صعى  حيث  الر�صمية،  احل��ج  بعثات 
من  لال�صتفادة  البعثات  من  الكثر 

جتاربها وخرباتها .
ودع����ا ال��ك��ع��ب��ي ج��م��ي��ع ال��راغ��ب��ن يف 
يف  للت�صجيل  امل�����ص��ارع��ة  اإىل  احل����ج 
ي�صتطيعوا  ح���ت���ى  امل����ح����دد  امل����وع����د 
احل�صول على ت�صريح احلج واإكمال 

بقية اإجراءاتهم .
ال�صفر  وج�����واز  ال��ه��وي��ة  وامل���ط���ل���وب 
لدى  والت�صجيل  ب��احل��ج  للراغبن 
�صت�صلهم  وبعدها  املعتمدة،  امل��راك��ز 
لهم  وتبن  تر�صدهم  ن�صية  ر�صائل 
البيانات  ك���ل  الإك���م���ال  االر������ص�����ادات 
ا�صمائهم  ت�صجيل  ل�صمان  املطلوبة، 

�صمن املتقدمن للحج هذا العام .
وت�������ص���ت���ق���ب���ل ال����ه����ي����ئ����ة ت�����������ص�����اوؤالت 
وجتيب  اجل���م���ه���ور  وا����ص���ت���ف�������ص���ارات 
االإلكرتوين  املوقع  خ��الل  من  عنها 
https:  www. ل���ل���ه���ي���ئ���ة 
وارق���������ام   awqaf.gov.ae
-0565334933 ال����ه����وات����ف 
تطبيق  اأو   0565334944
 awqaf الذكية  للهواتف  الهيئة 
التوا�صل  م��واق��ع  وك��ذل��ك   ،  uae

االجتماعي للهيئة .

اأمينة الطاير تهنئ اأم االإمارات بيوم املراأة العاملي

قائد القوات الربية يزور معر�س توظيف جمندي اخلدمة الوطنية باأبوظبي
•• اأبو ظبي-وام:

ق���ام ���ص��ع��ادة ال���ل���واء ال��رك��ن �صالح 
القوات  قائد  العامري  جم��رن  بن 
ملعر�س  ب�����زي�����ارة  ام���������س  ال����ربي����ة 
توظيف جمندي اخلدمة الوطنية 
وامل��ق��ام يف مركز  الثانية  يف دورت���ه 
للمعار�س  ال����وط����ن����ي  اأب����وظ����ب����ي 
مار�س  م��ن  ال�صابع  حتى  وي�صتمر 

اجلاري.
العام  ه����ذا  م��ع��ر���س  وي�������ص���ارك يف 
احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  ن��خ��ب��ة 
هيئة  م����ن  مب�����ب�����ادرة  واخل����ا�����ص����ة 
واالحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
املهني  املجندين  م�صتقبل  لتاأمن 
والتعليمي بعد اإمتامهم متطلبات 

باإتاحة  تكتف  مل  ل��ذل��ك  بنائه  يف 
فر�س العمل واإمنا �صبقتها بو�صع 
خطط تاأهيلية وتدريبية تتم وفق 
معاهد  العاملية يف  امل�صتويات  اأعلى 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  وجامعات 

برنامج اخلدمة الوطنية.
القوات الربية خالل  واطلع قائد 
امل�صاركة يف  اجل��ه��ات  على  اجل��ول��ة 
اإىل �صرح مف�صل  املعر�س وا�صتمع 
طبيعة  وع��ن  عليه  القائمن  م��ن 
امل�صاركات فيه و فر�س العمل التي 
توفرها ون�صب التوظيف املحتملة 
، كما ت��ع��رف م��ن ال��ع��ار���ص��ن على 
واآليات  العمل يف موؤ�ص�صاتهم  �صر 
ال��ع��م��ل التي  ال��ت��وظ��ي��ف وف���ر����س 
املعر�س  اأي������ام  خ����الل  ي���وف���رون���ه���ا 
. واأك�����د ق��ائ��د ال���ق���وات ال���ربي���ة ان 
من  وبتوجيهات  امل�صلحة  ال��ق��وات 
القيادة الر�صيدة للدولة تعمل على 
النهو�س املعريف باأبناء الوطن من 
وحقيقي  فاعل  ب��دور  القيام  اأج��ل 

موؤهلة  عنا�صر  توفر  ي�صمن  مبا 
متتلك  ..اأن  اكت�صبته  مب��ا  وق���ادرة 
مل�صلحة  واإدارت��ه  امل�صتقبل  مفاتيح 

الوطن و�صمو �صاأنه .
يكون  اأن  يف  اأم����ل����ه  ع����ن  واأع��������رب 
معر�س توظيف جمندي اخلدمة 
منها  يطل  فعالة  ن��اف��ذة  الوطنية 
�صباب االإم��ارات على فر�س العمل 
لهم  عونا  يكون  واأن  لهم  املنا�صبة 
الفر�س  تلك  اأف�صل  حتديد  على 
ل�صباب  ح��ق��ي��ق��ي��ا  دع�����م  وم�������ص���در 
االإم�������ارات يف م��ق��ت��ب��ل رح��ل��ت��ه��م يف 
يكون  واأن  العملية  م�صمار احلياة 
احلدث كذلك رافدا موؤثرا ي�صهم 
يف ت���رج���م���ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دول����ة 
االإمارات يف اإتاحة املجال رحبا اأمام 

•• دبي-وام:

النه�صة  جمعية  رئي�صة  ال��ط��اي��ر  حميد  بنت  اأم��ي��ن��ة  ال�صيخة  اأك���دت 
العربية  االم����ارات  دول���ة  اأن  االإدارة  جمل�س  رئي�صة  ب��دب��ي  الن�صائية 
املتحدة منذ فجر نه�صتها املباركة على يد املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان - زايد اخلر طيب اهلل ثراه - ت�صعى بجهود خمل�صه 
لدعم وتعزيز وتر�صيخ ر�صالة املراأة. وقالت ان املراأة االإماراتية يف ظل 
مكانة  وت��ب��واأت  ع��دي��دة  مكا�صب  ح�صدت  املتميزة  االحت��ادي��ة  امل�صرة 
الن�صاطات  م��ن  للعديد  ممار�صتها  خ��الل  م��ن  ذات��ه��ا  وحققت  رفيعة 
والربامج. واأ�صافت يف ت�صريح لها مبنا�صبة احتفاالت دولة االمارات 
..اأن  8 مار�س من كل عام  ال��ذي ي�صادف  العاملي  امل��راأة  والعامل بيوم 
املراأة يف دولتنا اأ�صبحت قائدة يف اغلب املجاالت وم�صاهمة يف النه�صة 
املباركة باقتدار وتفان وجناح ..وقالت اأن التاريخ االإن�صاين واحل�صاري 
يف الوطن العربي ي�صجل باأحرف من نور الدور احل�صاري للمغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل يف جمال دعم وتعزيز 
م�صرة املراأة يف االمارات وت�صجيع املراأة على العمل واالإبداع وامل�صاركة 
اأنه على خطي زايد اخلر رحمة اهلل  يف �صتى املجاالت. واأ�صارت اإىل 
ابحرت �صفينة العطاء االإن�صاين بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
ال�صيخ  ال�صمو  الدولة حفظه اهلل و�صاحب  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات خدمة 
باعتبارها  للمراأة  الحم��دودا  ودعما  االإماراتية  الن�صائية  للقطاعات 
وقدمت  اال���ص��ت��دام��ة.  منظومة  يف  للرجل  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال�صريك 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  االإم����ارات  اأم  ال�صامي  امل��ق��ام  اإىل  الطاير 
مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
اآيات  ...اأ�صمى  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  االأ�صرية 
اأيقونة  باعتبارها  للمراأة  العاملي  اليوم  والتربيكات مبنا�صبة  التهاين 
النه�صة الن�صائية االإماراتية والعاملية وفخر ن�صاء العامل من اجل غد 
اأكرث اإ�صراقا للمراأة. وقالت اأن اأم االمارات قامت باأعمال جليلة عرب 
والعاملية حيث  واالإقليمية  العربية  واملنظمات  العام  الن�صائي  االحتاد 
وال�صحي  والثقايف  االجتماعي  العمل  خالله  م��ن  �صموها  ت�صدرت 
والرتبوي الذي يرمي اإىل النهو�س باملراأة وتقدمت ال�صفوف لتفعيل 
العام و�صكلت بتفانيها يف  الن�صائي  الن�صائية واالحت��اد  دور اجلمعيات 
البذل واجلهد وعطائها ال�صخي يف دعم م�صاريع االأمومة والطفولة 
واملراأة واالأ�صرة. واأكدت اأن �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك اأ�صحت 
اإماراتنا  يف  الن�صائية  باحلركة  لالرتقاء  الهمم  ا�صتنها�س  يف  القدوة 
احلبيبة.. واإذا كانت احتفاالت املراأة يف جميع دول العامل بيومها يف 
8 مار�س تتويجا ومل�صة وفاء لعطاء املراأة فقد منحها فار�س االإن�صانية 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم اأجمل و�صف واأجمل 
عبارة املراأة روح املكان ومكان الروح . ولفتت اإىل اأن الدور الذي ادته 
احلياة  يف  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  االم���ارات  اأم  باإخال�س 
االإماراتية  امل��راأة  اثمر عن متكن  كان حموريا وعظيما  االجتماعية 
املتميزة يف كافة مناحي احل��ي��اة. وق��ال��ت رئي�صة  ال�����ص��دارة  ت��ب��ووؤ  م��ن 
جمعية النه�صة الن�صائية .. موجهه ر�صالتها اإىل اأم االإمارات نعم لقد 
كنت نعم الرفيق للفقيد زايد اخلر طيب اهلل ثراه .. واأنك نعم االأم 
للوطن اأجمع فما اأ�صعد الوطن وابنائه عندما اأحاطه املوىل عز وجل 
اأ�صمى وارفع  برعايته باأم مثل �صموك حفظك اهلل . وقدمت الطاير 
التهاين اإىل مقام اأم اجلود والكرم حرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم �صمو ال�صيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم 
ب�صمة  باعتبارها  �صموها  جهد  ...مثمنة  العاملي  امل��راأة  يوم  مبنا�صبة 
اإن�صانية واجتماعية خالقة خدمة للمراأة وقدوتنا للقيادات الن�صائية 
املوؤثرة يف االمارات والعامل العربي والدول ال�صديقة ومنحها جائزة 
اإجنازاتها  بل كان حم�صلة  ياأت من فراغ  االأوىل مل  العربية  ال�صيدة 
اأن قلب  اأم اجلود والعطاء. وذك��رت  العطاء الأنها  �صاحات  امل�صرقة يف 
الطفولة  الإ���ص��ع��اد  ك��ب��رة  واأح���الم���ا  اأم����اال  يحت�صن  ال��ك��ب��ر  �صموها 
لها  وبناء..  خال�س  وح�صاري  اإن�صاين  منطلق  من  وامل��راأة  واالأمومة 
القيادات  لكافة  اخلال�صة  والتهنئة  والتقدير..  واحل��ب  التهاين  كل 

الن�صائية باإماراتنا احلبيبة.

الكوادر الوطنية ال�صابة للم�صاركة 
خالل  من  �صواء  البناء  م�صرة  يف 
م�صاركتهم يف القطاع احلكومي اأو 

اخلا�س..
واأثنى خالل حديثه مع العار�صن 
على تنوع املوؤ�ص�صات وجهات العمل 
املوجودة يف املعر�س مثمنا االإقبال 
من  املعر�س  ي�صهده  ال��ذي  الكبر 
الوطنية  اخل���دم���ة  جم��ن��دي  ق��ب��ل 
مبا يعك�س ثقافة العمل التي باتت 
�صفة لالإماراتين ورغبتهم باأخذ 
دورهم يف م�صرة التنمية ال�صاملة 
ال���دول���ة يف كثر  ت�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
نقطة  اإىل  امل��ج��االت وحتولها  م��ن 
الن�صاطات  ملختلف  ع��امل��ي��ة  ج���ذب 

واال�صتثمارات .

بنك االمارات للدواء ي�شاهم يف عالج األف مري�س يف تنزانيا
•• اأبوظبي -وام:

للدواء  االم��ارات  بنك  �صاهم  العطاء  زاي��د  مببادرة من 
املر�صى  املجاين الأل��ف من  ال��دوائ��ي  العالج  فى تقدمي 
الفقراء من االطفال وامل�صنن من خالل زيادة املخزون 
وامل�صت�صفيات  املتنقلة  االماراتية  العيادات  يف  ال��دوائ��ي 

املتحركة يف مهامها احلالية يف تنزانيا.
وا�صرف على احلملة اطباء متطوعن من خمتلف دول 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ل��دع��وة  ا�صتجابة  وذل��ك  ال��ع��امل 
بان يكون عام  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  خليفة بن 
ال�صامري  ال��دك��ت��ورع��ادل  وق���ال  اخل���ر.  ع��ام   2017
اطباء  رئي�س  العطاء  زاي��د  مل��ب��ادرة  التنفيذي  الرئي�س 

اإن بنك االم���ارات للدواء هو اول مبادرة من  االم���ارات 
واالجهزة  الفائ�س  ال����دواء  جتميع  اىل  ت��ه��دف  نوعها 
ال��ط��ب��ي��ة امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة وت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��م��ر���س ال��ف��ق��راء يف 
العيادات وامل�صت�صفيات املتحركة يف خمتلف دول العامل.

املخزون  زي���ادة  �صتت�صمن  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واأ���ص��ار 
ال���دوائ���ي ل��ب��ن��ك االم������ارات ل���ل���دواء م��ن خ���الل ت�صكيل 
املنازل  و  املوؤ�ص�صات  م��ن  العديد  ل��زي��ارة  تطوعية  ف��رق 
اأو  امل�صتخدمة  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات  االدوي�����ة  جل��م��ع 
املر�صى  على  توزيعها  الإع��ادة  متهيدا  امل�صتخدمة  غر 
االن�صانية  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  خالل  من  املحتاجن 
بعد التاأكد من �صالمتها من قبل فريق من ال�صيادلة 

املتخ�ص�صن.

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ام��ن��ه على 
ن����ا�����ص����ر اخل������رو�������ص������ى ، 
تنزانيا   اجلن�صية - جواز 
 188630 رق���م  ���ص��ف��ره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/6424098

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو/ عائ�صة فريد 
 ، امل���زروع���ي  ع��ل��ي  خمي�س 
تنزانيا  اجلن�صية - جواز 
 188633 رق���م  ���ص��ف��ره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/6424098
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�صن را�صد 

الف�صل  اخ����ت����ب����ارات  ع���ق���د  ت����ق����رر 
ال���درا����ص���ي ال���ث���اين اإل���ك���رتون���ي���ا يف 
العربية  اللغتن   : ال��ت��ال��ي��ة  امل����واد 
والعلوم  والريا�صيات  واالجنليزية 
، واالحياء  ، والكيمياء  ، والفيزياء 
والعا�صر  ال���ت���ا����ص���ع  ل�������ص���ف���وف   ،
جل��م��ي��ع م���دار����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام ، 
الكرتونيا  االخ��ت��ب��ار  ���ص��ي��ت��م  ف��ي��م��ا 
الرابع  ل�����ص��ف��وف  امل������واد  ن��ف�����س  يف 
وال�صابع  وال�������ص���اد����س  واخل���ام�������س 
والثامن واحلادي ع�صر ، لعدد من 
املدار�س املختارة من جميع املناطق 
نحو  بلغت يف جمملها   ، التعليمية 
اأالف   3 ن��ح��و  ت�����ص��م  م��در���ص��ة   96

و540 طالبا وطالبة .
فيتكون  االم��ت��ح��ان  يخ�س  وف��ي��م��ا 
من جزئن ، االول اإلكرتونيا وهو 
20 �صوؤاال اختياريا من  عبارة عن 
 ، اجلهاز  خ��الل  من  وينفذ  متعدد 
الطالب  ينتقل  الثاين  فيما اجلزء 
يف  وي���ن���ف���ذ  ال�����ورق�����ي  اجل�������زء  اإىل 
يتم  اأن  على   ، االمتحانية  ال��ورق��ة 
الطلبة خالل االيام  التجريب مع 
�صيتم  اخ����ت����ب����ارات  ع���ل���ى  اجل����اري����ة 
بدءا  امل�صتهدفة  امل���واد  يف  تنزيلها 

من اأم�س االول وحتى يوم بعد غد 
اخلمي�س ، واال�صتعانة بفريق اللغة 
الالزم  الدعم  لتقدمي  االجنليزية 

لتنزيل وحتميل االختبارات .
دليل  يف  ال���رتب���ي���ة  وزارة  واأك�������دت 
 ، ال���ي���وم  تعميمه  ب�����ص��دد  اإر�����ص����ادي 
 ، ن�صخة منه  الفجر على  وح�صلت 
على اأن مزايا االختبار االلكرتوين 
التلقائي  الت�صحيح  يف  تتلخ�س 
النتائج  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  و���ص��رع��ة   ،
التقارير  ا����ص���ت���خ���راج  و���ص��ه��ول��ة   ،
الرتبوية يف زمن قيا�صي ، والر�صد 
يوفر  ، مما  للدرجات  االل��ك��رتوين 
عملّية  يف  امل��ع��ّل��م��ن  ع��ل��ى  اجل���ه���د 

وزارة  ا�صتعر�صت  كما   ، الّت�صحيح 
الرتبية والتعليم من خالل دليلها 
االختبار  من�صق  م��ه��ام  االر����ص���ادي 
ّمن  ال��ت��ح��ّق��ق  يف  تتلخ�س  وال��ت��ي   ،
ّرب���ط ااّلأج���ه���زة ّم���ن ّخ���الل اّلرقم 
اّلتعريفي ّللمدر�صة ، وكذا التحّقق 
ّمن ّدخول اّلطالب ّم�صتخدًما ّرقم 
اخّلا�صة  امّل����رور  ّوك��ل��م��ة  امّل�صتخدم 
اّلطالب  ّدخ��ول  ّم��ن  ، والتحّقق  ّب��ه 
ّم���وق���ع ااّلخ���ت���ب���ار ااّلإل�����ك�����رتوين ، 
ااّلختبار  ّع��ل��ى  اّل��ط��ال��ب  وت���دري���ب 
ّوالتدريب  اّلتجريبي  ااّلإل��ك��رتوين 
ّعلى الدخول والتنّقل ّبن ااّلأ�صئلة 
وحفظ ااّلإجابة ّوتخزينها يّف امّلكان 

ااّلختبار  ّم��ن  واخل����روج   ، امّلنا�صب 
واإدارة اّلوقت ّبفاعلية.

واأكدت على اأن للطالب اأي�صا مهام 
م��ن��وط��ة ال��ي��ه ق��ب��ل االخ��ت��ب��ار منها 
ااّلختبار  ّع���ل���ى  اّل���ت���دري���ب  ت��ن��ف��ي��ذ 
امّلدر�صة  يّف  اّلتجريبي  ااّلإلكرتوين 
مّت  اذا  امّل�����ن�����زل  يّف  وال����ت����دري����ب   ،
وابالغ   ، ّبالنظام  ّت��دري��ب��ات  اّن�����ص��اء 
ّم�صكلة  اأّي  ّع���ن  ااّلخ��ت��ب��ار  ّم��ن�����ص��ق 
اأّث���ن���اء اّل��ت��ج��ري��ب ، كما  ّت��ع��رت���ص��ه 
اي�صا  االر����ص���ادي  ال��دل��ي��ل  ت�صمن 
االختبار  تطبيق  يف  ال��ط��ال��ب  دور 
حتميل  خ����ط����وات  وا����ص���ت���ع���را����س   ،
 ، االلكرتونية  االختبارات  وتثبيت 

وطرح اأكرث من 20 �صوؤاال متوقعا 
والرد  االل��ك��رتوين  االختبار  ح��ول 
عليها . وتاأتي تلك اخلطوة يف اإطار 
�صعي وزارة الرتبية لتحقيق روؤيتها 
جوانب  كافة  وحتديث   ، ور�صالتها 
ع�صر  لتواكب  التعليمية  العملية 
االق��ت�����ص��اد امل��ع��ريف ، وم���ن ث��م كان 
التقومي  لزاما عليها تطوير نظام 
االختبار  ب��ت��ب��ن��ي  واالم����ت����ح����ان����ات 
االإلكرتوين ، ملواكبة تطوير املناهج 
االختبارات  اإىل جانب   ، وحتديثها 
واالمتحانات الورقّية ، من منطلق 
اأن الختبار االإلكرتوين يعّد و�صيلة 
وقيا�س  ال��ط��ال��ب  ل��ت��ق��ومي  ���ص��ه��ل��ة 

املعرفة  اأدائ���ه يف خمتلف جم��االت 
احلا�صب  ب��ا���ص��ت��خ��دام  اإل���ك���رتون���ًي���ا 
االآيل اأو اجلهاز املحمول اأو اللوحي 
ال���ورق���ي من  ال��ت��ق��ي��ي��م  اإىل ج��ان��ب 
االأ�صئلة  م����ن  جم���م���وع���ة  خ������الل 
برجمية  وف����ق  ت�����ص��ّم��م  امل��ت��ن��وع��ة 
باالإنرتنت  م��رت��ب��ط��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
وعليه   ، خ���ا����ص���ة  ���ص��ب��ك��ة  م����ع  اأو 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  �صتعقد 
�صباحا  التا�صة  يف  الثالثاء  ال��ي��وم 
االقليمي  ب��امل��رك��ز  اإر����ص���ادي���ا  ل��ق��اءا 
باليون�صكو  ال��رتب��وي  للتخطيط 
للمعنين باالمر يف اإدارات املدار�س 

للرد على كافة الت�صاوؤالت .

••عجمان ـ الفجر 

الور�س  من  �صل�صلة  موؤخرا  عجمان  حكومة  يف  املالية  دائ��رة  اختتمت 
التعريفية يف جمال اجلودة والتميز، حيث قدمت عائ�صة �صامل املهري 
مدير مكتب اال�صرتاتيجية والتميز 5 ور�س تعريفية ح�صرها موظفو 

الدائرة وذلك بهدف تعزيز ون�صر ثقافة اال�صرتاتيجية والتميز.
وقالت املهري اأن الور�س التعريفية ت�صمنت يف حمورها االأول اإعداد 
ومراجعة وتطوير املنهجيات والنماذج امل�صتخدمة، اأما املحور الثاين 
وتطبيقها  ودرا�صتها  وال�صكاوى  االق��رتاح��ات  وتلقي  ا�صتقبال  �صمل 
وتكرمي اأ�صحاب االقرتاحات املطبقة وباالإ�صافة اإىل اإ�صدار التقارير 

ال�صنوية اخلا�صة باالقرتاحات وال�صكاوى.
الراأي  ا�صتطالعات  املالية ت�صعى من خالل  اأن دائرة  واأك��دت املهري 

العام لكافة املعنين من متعاملن و�صركاء وموظفي الدائرة وخمتلف 
فئات املجتمع ايل التح�صن والتطوير وهو ما ت�صمنه املحور الثالث 
التعريفية  للور�س  ال��راب��ع  امل��ح��ور  اأن  واأ���ص��اف��ت  التعريفية.  للور�س 
ت�صمن حر�س الدائرة على تطبيق املعاير الدولية )PMP( الإدارة 
-2017 الت�صغيلية  خططها  جميع  يف  ال��دائ��رة  وم��ب��ادرات  م�صاريع 

واملراقبة  والتنفيذ  والتخطيط  البدء  حيث  من  ومراحلها   ،2018
والتحكم واالغالق، اأما املحور اخلام�س فقد تناول مو�صوع املقارنات 
من  االأداء  وت��ط��وي��ر  لتح�صن   )TRADE( منهج  وف��ق  املعيارية 
املوؤ�ص�صات  وتبادل اخل��ربات مع  واملعرفة  املعلومات  امل�صاركة يف  خالل 
والتميز  اال�صرتاتيجية  ب��اأن  امل��ه��ري  واأو���ص��ح��ت  وال��رائ��دة.  املتميزة 
اأ�صبحت ثقافة وقوة حمركة للتطور وعاماًل اأ�صا�صياً يف التغير نحو 

م�صتقبل اأف�صل للجهات احلكومية.

•• اأبوظبي –الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة ا�صتهدفت مواجهة 
ظاهرة املل�صقات االإعالنية الع�صوائية والغر املرخ�صة 
واملنت�صرة يف ال�صوارع و واملرافق العامة واأعمدة االإنارة 
، ك���ون هذه  واجل�����دران وغ��ره��ا ب�صكل غ��ر ق��ان��وين 
االإع���الن���ات ال��ع�����ص��وائ��ي��ة م��ن م�����ص��وه��ات امل��ظ��ه��ر العام، 

و�صملت احلملة العديد من املناطق يف ال�صهامة.  
ت��اأك��ي��دا ل�����ص��ع��ي دائ�����رة ال�صوؤون  وت���اأت���ي ه���ذه احل��م��ل��ة 
كافة  م��ن  املدينة  تخلي�س  اأج���ل  م��ن  والنقل  البلدية 
اأنواع م�صوهات املظهر العام و�صمن روؤيتها الهادفة اإىل 
اإيجاد بيئية ح�صارية جلميع ال�صكان ، وحماية املرافق 
امل�صوهات،  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  من  واخلا�صة  العامة 
بال�صكر  االإع�����الن�����ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ج������ادة  حم����اول����ة  ويف 

احل�صاري املطلوب ووفقا للقوانن واللوائح الناظمة 
الرتويجية  وال���و����ص���ائ���ل  االإع����الن����ات  ال���ص��ت��خ��دام��ات 

والت�صويقية  .
واأك�����دت ال��ب��ل��دي��ة اأن احل��م��ل��ة ت��ع��رب ع���ن ال��ت��زام��ه��ا يف 
احلفاظ على املظهر العام وتو�صيح ما ميكن اأن ت�صببه 
هذه االعالنات واملل�صقات من ت�صويه املنظر الب�صري 

والبيئة ال�صكانية.
 84 احلمة  خ��الل  يف  ح��ررت  اأنها  البلدية  واأو�صحت   
خمالفة بحق املعلنن غر املرخ�صن ، حيث مت ر�صد 
العديد من املل�صقات االإعالنية والدعائية على اأعمدة 
امل��ح��ال والبنايات  ال�����ص��وارع وع��ل��ى ج����دران  االإن�����ارة يف 

واأبواب امل�صاكن، وغرها من املرافق العامة .
وحول التدابر املتخذة يف حق املعلنن غر احلا�صلن 
على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�صة ، اأكدت 

املخالفن  بحق  خمالفة  بتحرير  تقوم  اأن��ه��ا  البلدية 
وح�صب   )2012/2( رقم  العام  املظهر  قانون  ح�صب 
مالية  بغرامة  العامة  االأم��اك��ن  على  احل��ف��اظ  الئحة 
خالل  الغرامة  ت�صديد  وعليه   ، 1000درهم  قدرها 
ل��ذل��ك فتقوم  ا���ص��ت��ج��اب��ت��ه  ويف ح���ال ع���دم  ي��وم��ا،   39
اأن  م�����ص��رة  ال��ن��ي��اب��ة،  اإىل  امل��خ��ال��ف��ة  بتحويل  ال��ب��ل��دي��ة 
الواقعة  املناطق  جميع  تغطية  حتى  م�صتمرة  احلملة 

�صمن نطاق اخت�صا�صات مركز بلدية ال�صهامة .
ودعت البلدية اأفراد املجتمع اإىل اأهمية التقيد ب�صروط 
بال�صوارع  االإع���الن���ي���ة  وامل��ل�����ص��ق��ات  ال��ل��وح��ات  ت��رك��ي��ب 
لوقوعهم  منعاً  ال��الزم��ة  الت�صاريح  على  واحل�����ص��ول 
مع  والتعاون  ال�صراكة  لعالقات  تعزيزا  و  املخالفة  يف 
احل�صاري  وامل��ظ��ه��ر  ال��ع��ام��ة  امل��راف��ق  حلماية  املجتمع 

للمدن . 

•• عجمان ـ الفجر 

احلكيمة  ال�����روؤي�����ة  م����ن  ان���ط���الق���اً 
مفهوم  ن�صر  يف  ال��ر���ص��ي��دة  للقيادة 
ال��ت�����ص��ام��ح وال�������ص���ع���ادة ب���ن اأف�����راد 
جمعية  ا����ص���ت���ح���دث���ت  امل����ج����ت����م����ع، 
للت�صامح  اإدارة  اخلرية  االإح�صان 
الهيكل  ���ص��م��ن  ت���ن���درج  وال�����ص��ع��ادة 
اإحدى  لتمثل  للجمعية،  االإداري 
�صل�صلة  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  احل���ل���ق���ات 
مع  تتما�صى  التنفيذية،  اإدارات���ه���ا 
يتمثل  ال������ذي  االإح���������ص����ان  م���ف���ه���وم 
يف ال��ع��ط��اء وال���ك���رم واجل����ود الذي 
والت�صامح،  لل�صعادة  م�صدراً  يكون 
اأق�صام:  اأرب���ع���ة  االإدارة  وت��ت�����ص��م��ن 
االإع������������الم وال������ع������الق������ات ال���ع���ام���ة 

والت�صويق والفعاليات.
اجلنيبي  علي  نا�صر  ال�صيد  وق���ال 
اإن   : االإح�����ص��ان  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر 
مبا�صر  ب�����ص��ك��ل  ي��رت��ب��ط  ال��ت�����ص��ام��ح 
بتحقيق ال�صعادة، لذا حر�صنا على 

وال�صعادة  الت�صامح  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
اأنهم  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  موظفينا  ل���دى 
يتعاملون  فهم  االإح�صان  ل�  �صفراء 
ي����وم����ي����اً م�����ع ك����ث����ر م�����ن ال���������زوار 
وم�صتفيدين،  حم�صنن  والعمالء، 
بالتعاي�س  م���رت���ب���ط  ف��ال��ت�����ص��ام��ح 
ال�����ص��ل��م��ي ب���ن ال��ن��ا���س وي�����ص��اه��م يف 

تعزيز متا�صك املجتمع.
لل�صعادة  م�صدر  الت�صامح  واأ�صاف: 
وال�صكينة، وهو �صبب رئي�صي يبعث 
االإيجابية،  روح  ال��ن��ا���س  ن��ف��و���س  يف 

والت�صامح لي�س جديداً على املجتمع 
االإماراتي، فهو اأ�صلوب حياة عا�صها 
لذا  اليوم،  نحن  ونعاي�صها  اأجدادنا 
ن�صعى الأن يكون الت�صامح وال�صعادة 
االإح�صان  موظفي  به  يتميز  �صلوكاً 
على امل�صتوى ال�صخ�صي والوظيفي 
ومبا يخدم االأهداف اال�صرتاتيجية 

للجمعية.
ومت اختيار امل�صت�صارة تهاين ح�صن 
الت�صامح  اإدارة  مهام  لتويل  ال��رتي 
اجتماعية  نا�صطة  وهي  وال�صعادة، 
العديد  ع��ل��ى  ح��ا���ص��ل��ة  واإع���الم���ي���ة 
والدولية،  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���وائ���ز  م���ن 
اإ�صافة اإىل اختيارها �صفرة للمراأة 
ال�صخ�صيات  و����ص���م���ن  ال���ع���رب���ي���ة، 
االإن�������ص���ان���ي���ة االأك������رث ت����اأث����راً على 
ال����ع����رب����ي، اإىل  ال����وط����ن  م�������ص���ت���وى 
ال��دول��ي��ة يف جمال  ج��ان��ب خربتها 
يقرب  وم��ا  واال�صت�صارات  التدريب 
التنفيذية  20 عاماً يف االإدارة  من 

والعالقات العامة.

•• ابوظبي-الفجر:

اإي�صال  م��ن ح��ر���ص��ه ع��ل��ى  ان��ط��الق��اً 
وتراث  بتاريخ  ُتعنى  التي  اإ�صداراته 
اإىل  دول��ة االإم���ارات ومنطقة اخلليج 
دون  امل�صتفيدين  وع��م��وم  الباحثن 
اإ�صدارات  بيع  منافذ  تتعدد  ع��ن��اء- 
االإمارات  دول��ة  يف  الوطني  االأر�صيف 
امل��ت��ح��دة وي��غ��ت��ن��م يف �صبيل  ال��ع��رب��ي��ة 
باأنواعها  ال��ت�����ص��وي��ق  و����ص���ائ���ل  ذل����ك 

التقنية والتقليدية.
الرئي�س  البيع  منفذ  اإىل  وباالإ�صافة 
االأر�صيف  اأب����رم  اأب��وظ��ب��ي  يف  مب��ق��ره 
عقداً مع دار احلكمة للن�صر والتوزيع 

لت�صويق اإ�صداراته.
معار�س  الوطني  االأر���ص��ي��ف  ويغتنم 
تقام  التي  ال�صنوية  ال��دول��ي��ة  الكتب 
اأبوظبي  الدولة؛ مثل معر�س  داخل 
ال�صارقة  ومعر�س  للكتاب،  ال���دويل 
الدويل للكتاب؛ لي�صارك بها وي�صّوق 
باالأن�صطة  احل����اف����ل  ج���ن���اح���ه  ع����رب 
التاريخية  اإ����ص���دارات���ه  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
والرتاثية واإ�صداراته من الدوريات.

ي�صتطيع  البيع  عمليات  جميع  ويف 
طريق  وع���ن  ن��ق��داً  ال��دف��ع  امل�صتفيد 
ال���ب���ط���اق���ات االئ��ت��م��ان��ي��ة ال���ف���ي���زا اأو 

املا�صرت كارد .

تطبيقه  يف  الوطني  االأر�صيف  ويتيح 
ال��رئ��ي�����ص��ي ف��ر���ص��ة ����ص���راء ع����دد من 
اإ�����ص����دارات����ه ب�����ص��ك��ل��ه��ا االإل����ك����رتوين 
الت�صوية  اأم���ة،  بنى  رج��ل  زاي��د  مثل: 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ل����ل����ن����زاع االإم�������ارات�������ي- 
االإيراين على اجلزر الثالث، ر�صائل 
واالإمارات  الهند  وموفدوه،  الر�صول 
ب�صداقة  احتفاء  امل��ت��ح��دة..  العربية 

اأ�صطورية... وغرها.
االأر�صيف  اأط��ل��ق  اآخ���ر  �صعيد  وع��ل��ى 
ال���وط���ن���ي ع��������دداً م����ن اإ������ص�����دارات�����ه، 
ال�صيوخ(  )ي��وم��ي��ات  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
اإندرويد  تطبيقي:  على  اإل��ك��رتون��ي��اً 
هي:  ال�صيوخ،  ويوميات  �صتور،  واأب��ل 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ي���وم���ي���ات 
ويوميات  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
اآل م��ك��ت��وم، وي��وم��ي��ات �صاحب  را���ص��د 
ال�������ص���م���و ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب����ن زاي����د 
ال�صيخ  ���ص��م��و  وي��وم��ي��ات  ن��ه��ي��ان،  اآل 
م��ك��ت��وم، وهو  اآل  ب��ن حممد  ح��م��دان 
الثانية  الطبعة  اإط���الق  ب�صدد  االآن 
�صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  من يوميات 
االأر�صيف  ي��ت��ي��ح  وب��ذل��ك  ن��ه��ي��ان،  اآل 

الوطني فر�صة ت�صفح عدد كبر من 
الهواتف  على  اإلكرتونياً  اإ���ص��دارات��ه 
اللوحية،  الذكية واأجهزة احلوا�صيب 
االإمكانية  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه�����ذا  وي���ت���ي���ح 
التفاعلية مع املادة املعرو�صة، فيمكن 
فيها  املطلوبة  املعلومة  اإىل  الو�صول 
ح�صب املو�صوع، اأو التاريخ، اأو امل�صدر 

بدقة و�صرعة.
االأر�صيف  اإ����ص���دارات  اأه��م��ي��ة  وت���اأت���ي 
ال��وط��ن��ي م���ن ك��ون��ه��ا ت���واك���ب والدة 
الدولة احلديثة بقيام االحت��اد، وقد 
وثق االأر�صيف الوطني جهود القيادة 
الر�صيدة فاأ�صدر جملدات فاخرة يف 
زايد  ال�صيخ  املوؤ�ص�س  القائد  م�صرة 
اهلل  – ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �صلطان  ب��ن 
ثراه- وقد لقيت الدرا�صات التاريخية 
املتحدة  العربية  ب��االإم��ارات  اخلا�صة 
اهتمام  ال��ع��رب��ي��ة  اجل����زي����رة  و���ص��ب��ه 
منها  ن�صر  ال���ذي  الوطني  االأر���ص��ي��ف 
الباحثن  اإع��ج��اب  ن��ال��ت  قيمة  ك��ت��ب��اً 
تاريخ  يف  واملتخ�ص�صن  وال��دار���ص��ن 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��خ��دم ه���ذه االإ����ص���دارات 
مب��ح��ت��واه��ا امل���وث���ق وال��ق��ي��م اأه����داف 
االأر�صيف الوطني ور�صالته يف خدمة 
ت��اري��خ ه���ذه االأم����ة وت��راث��ه��ا، ور�صد 
م�صتقبلها،  ور���ص��م  حا�صرها  ح��رك��ة 

وتنمية اإبداع الباحثن. 

بلدية مدينة اأبوظبي حترر 84 خمالفة خالل حملة 
على االإعالنات الغري املرخ�شة والع�شوائية 

الفجر تنفرد بالتفا�سيل 

ملواكبة ع�شر االقت�شاد املعريف تطوير نظام التقومي واالمتحانات
اختبارات الف�سل الدرا�سي الثاين اإلكرتونيا يف العربي والريا�سيات والجنليزي والعلوم
امل�ستهدفون �سفوف الـ 9 و10 وباقية ال�سفوف لـ96 مدر�سة خمتارة ت�سم 3540 طالبا 

مالية عجمان تنظم ور�س تعريفية يف جمال اجلودة والتميز

االأر�شيف الوطني يتيح اإ�شداراته للم�شتفيدين عرب منافذ متنوعة للبيع االإح�شان اخلريية ت�شتحدث اإدارة 
للت�شامح وال�شعادة
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حاكم عجمان ي�شتقبل القن�شل العام االأمريكي
•• عجمان -وام:

النعيمي  را�صد  بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف الديوان 
النعيمي ويل  بن حميد  ال�صيخ عمار  �صمو  ام�س بح�صور 
العام  القن�صل  مالك  رم��زي  ب��ول  �صعادة   .. عجمان  عهد 
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ل���دى ال���دول���ة ال���ذي قدم 

لل�صالم على �صموه.
وج��رى خ��الل اللقاء ت��ب��ادل االأح��ادي��ث ح��ول تعزيز �صبل 

توطيد العالقة الثنائية بن البلدين ال�صديقن.
العام  القن�صل  بدور  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأ�صاد 
العالقات  تلك  تطور  يف  الدبلوما�صية  والبعثة  االأمريكي 

والعمل على توطيدها يف خمتلف املجاالت كافة.
حاكم  ال�صمو  ل�صاحب  االأمريكي  القن�صل  �صعادة  وتقدم 
عجمان بال�صكر والتقدير على كل ما يحظى به من تعاون 

الإداء مهامه الدبلوما�صية يف الدولة.
واأ�صاد �صعادته بالنه�صة احل�صارية ال�صاملة التي ت�صهدها 
واإم����ارة عجمان خا�صة يف خمتلف  عامة  االم����ارات  دول��ة 

القطاعات وامليادين.
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ   .. اللقاء  ح�صر 
واملالية  االإداري���ة  لل�صوؤون  عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س  النعيمي  �صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ  ومعايل 
ديوان احلاكم و�صعادة حمد را�صد النعيمي مدير الديوان 
و�صعادة �صامل �صيف املطرو�صي نائب مدير الديوان و�صعادة 
طارق بن غليطه مدير مكتب �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
و�صعادة يو�صف حممد النعيمي مدير عام اإدارة الت�صريفات 

وال�صيافة وعدد من كبار امل�صوؤولن.

بلدية املنطقة الغربية تكرم الفائزين بجائزة الظفرة للتميز يف دورتها الثانية
•• املنطقة الغربية –لطيفة جابر

الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اق���ام���ت 
بجائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  لتكرمي  حفال 
الثانية،  دورتها  للتميز يف  الظفرة 
وال����ذي اأق��ي��م اأم�����س ب��ف��ن��دق دانات 
ج���ب���ل ال���ظ���ن���ة ب���ح�������ص���ور امل�������دراء 
التنفيذين ومدراء االإدارات وعدد 

كبر من موظفي البلدية.
واعلن املهند�س عتيق خمي�س حمد 
املزروعي مدير عام بلدية املنطقة 
اأن  احلفل  خالل  باالإنابة  الغربية 
البلدية تعلن عن اطالق مبادرتن، 
بلدية  “م�صابقة  م���ب���ادرة  االأويل 
العلمي”  للبحث  الغربية  املنطقة 
للموظفن واملجتمع لكي نت�صارك 
وم�صتقبل  روؤي�����ة  ���ص��ن��ع  يف  ���ص��وي��اً 
بلدية املنطقة الغربية يف ال�صنوات 
اخلدمات  وا���ص��ت�����ص��راف  ال���ق���ادم���ة 
تكرمي  ي���ت���م  و������ص�����وف  ال���ب���ل���دي���ة 
العام،  ه����ذا  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
مع  متا�صياً  تاأتي  الثانية  وامل��ب��ادرة 
اإط���الق ع��ام اخل��ر ب��ال��دول��ة وهي 
“ اخلر للجميع” وتعنى  مبادرة 
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة جلميع  ب��ت��وف��ر 
خالل  وذل���ك  بالبلدية  ال��ع��ام��ل��ن 

عام 2017 م. 
بال�صكر  ال��ب��ل��دي��ة  م��دي��ر  وت���وج���ه 
ع��ل��ى دعمها  ال��ر���ص��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
الالحمدود بقيادة �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واهتمام 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�صيخ  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����ص��ل��ح��ة 
اآل نهيان ممثل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
ودعم  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم 
املنطقة  وتطوير  لتنمية  �صموهم 

امل�صاركات  وا�صتقبل  لها  التقدمي 
عليها  وال���ت���دق���ي���ق  وم���راج���ع���ت���ه���ا 
وال��ت��وا���ص��ل م���ع امل��ع��ن��ي��ن يف حال 
اجراء  او  تعديل  اأي  االم��ر  تطلب 

طبقا ملعاير التميز االأوروبي.   
للقطاعات  التقييم  عملية  ومت��ت 
جهة  قبل  من  واالأف���راد  وامل�صاريع 
متخ�ص�صة يف جمال تقييم جوائز 
احليادية  ل�صمان  وذل���ك  التميز 
تقييم  عملية  وب���داأت  وال�صفافية، 
اجل����ائ����زة ب��ال��ت��ق��ي��ي��م امل��ك��ت��ب��ي، ثم 
والزيارات  ال�صخ�صية  امل��ق��اب��الت 
امل���ي���دان���ي���ة ل���ل���وق���وف ع���ل���ى مدى 
وثيقة  يف  ك��ت��اب��ت��ه  مت  م���ا  ت��ط��ب��ي��ق 
القوة  ن��ق��اط  امل�����ص��ارك��ة وحت���دي���د 
والفر�س التح�صينية للم�صاركن.  
اخلر  ب����ذل  اإىل  اجل��م��ي��ع  داع����ي����اً 
واالبتكار  االإب���داع  وتبني  والعطاء 
ي�صت�صرفوا  واأن  اأعمالهم  ثقافة يف 

م�صتقبال اأف�صل لهم وملجتمعهم.
ويف اخلتام قام املدير العام بتوزيع 
اجلوائز وال��دروع و�صهادات ال�صكر 
متمنياً  الفائزين  على  والتقدير 
ل��ه��م امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��دم خلدمة 
واملجتمع.  الغربية  املنطقة  بلدية 
لبلدية  بال�صكر  الفائزون  وتوجه 
بيئة  لتوفرها  الغربية  املنطقة 
العملي  وامل���ن���اخ  اجل���اذب���ة  ال��ع��م��ل 
فوزهم  يف  اأ����ص���ه���م  ال������ذي  امل����ري����ح 
دورتها  يف  للتميز  الظفرة  بجائزة 
ال��ث��ان��ي��ة واأك��������دوا ح��ر���ص��ه��م على 

حتقيق املزيد من التميز.
ويف خ���ت���ام ح��ف��ل ال���ت���ك���رمي ال���ذي 
مدير  الهاملي  �صامل  حمد  قدمه 
واالت�صال  العامة  العالقات  اإدارة 
توزيع  الغربية مت  املنطقة  ببلدية 
اجلوائز وال��دروع و�صهادات ال�صكر 
بجائزة  الفائزين  على  والتقدير 
الظفرة يف دورتها االأوىل 2014.

الغربية ومبادرات �صموهم الطيبة 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ن  لتحفيز 
اإمارة اأبوظبي على التميز واالإبداع 
اأبوظبي  اإم�������ارة  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

.2030
واأ����ص���اف امل���زروع���ى يف اإط����ار �صعي 
اإم�������ارة اأب�����و ظ��ب��ي ن��ح��و االرت���ق���اء 
مب�صتوى اأداء املوؤ�ص�صات احلكومية 
�صاحب  اأطلق  فقد  للتميز  ودعماً 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
التميز  ب��رن��اجم��اً جل��وائ��ز  ن��ه��ي��ان 
ال��ت��اب��ع��ة حلكومة  داخ����ل اجل���ه���ات 
ل�»جائزة  م���وازي���ا  ي��ك��ون  اأب��وظ��ب��ي 
املتميز«  ل��الأداء احلكومي  اأبوظبي 
اأهدافها،  حت��ق��ي��ق  يف  وم�����ص��اه��م��ا 
وذلك من خالل  ن�صر ثقافة التميز 
واجلودة وال�صفافية وجعلها مكوناً 
احلكومية،  العمل  بيئة  يف  ا�صا�صياً 
وتطوير  ال���ت���ن���اف�������س  روح  وب������ث 
وتاأهيلهم  العاملن  ق��درات  وبناء 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
االإداري����������ة يف ت���ق���دمي اخل����دم����ات، 
فقد  �صموه،  لتوجيهات  وا�صتجابة 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 

جائزة الظفرة للتميز.
ب��ت��ح��ق��ي��ق معاير  م��ن��ا  وال���ت���زام���اً 

الظفرة  ج��ائ��زة  وخلقت  وال��ن��ج��اح، 
من  تناف�صية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  للتميز 

اأجل االبداع والتميز يف االأداء.  
واأط����ل����ق����ت اجل�����ائ�����زة يف ف���رباي���ر 
فئات  عن  االإعالن  ومت  م   2016

امل�صاركة وهي كالتايل:   
فئة  وه���ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ف��ئ��ة  اواًل 
 11 فيها  وتناف�س  املتميز  القطاع 

قطاعا على ثالث جوائز.  
ث���ان���ي���اً اجل����وائ����ز ال���ف���رع���ي���ة وهي 
القطاع املتميز يف خدمة املتعاملن 
ال��داخ��ل��ي��ن وال���ق���ط���اع امل��ت��م��ي��ز يف 
اخلارجين،  امل��ت��ع��ام��ل��ن  خ���دم���ة 
امل���ت���م���ي���ز يف االه���ت���م���ام  ال����ق����ط����اع 

وتطوير املوارد الب�صرية.  
ث��ال��ث��اً ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة امل�������ص���روع - 
وقد  املتميزة  اللجنة-   – الفريق 
تناف�س فيها 5 م�صاريع وفرق عمل 

على 3 جوائر. 
رابعاً فئة و�صام املدير العام جوائز 
63 موظفا  االأفراد وتناف�س فيها 

وفاز فيها 27 موظف متميز. 
التميز  م��ك��ت��ب  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 
ب��ال��ب��ل��دي��ة ق����ام ب��ع��ق��د ور�����س عمل 
ت���وع���وي���ة ل��ك��اف��ة ال���ق���ط���اع���ات عن 
وكيفية  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا  اجل����ائ����زة 

التميز احلكومي وتقدمي خدماتنا 
واملتعاملن  ال���������ص����رك����اء  ل���ك���اف���ة 
واملعنين يف مدن املنطقة الغربية 
ب�����اأداء م��ت��م��ي��ز ف��ق��د ج����اءت جائزة 
الظفرة للتميز لتحاكي جائزة اأبو 
ظبي لالأداء احلكومي املتميز من 
جنبا  ت�صر  وبحيث  الفئات،  حيث 
اىل جنب مع التوجهات احلكومية 
ظبي  اأب��و  حكومة  لتكون  بال�صعي 
العامل.  يف  احلكومات  اأف�صل  م��ن 

ع��ل��ى خ��دم��ة ال���وط���ن. ك��م��ا تناول 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب  ك��ل��م��ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ح����ول ت��ر���ص��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز يف 
حكومة  وموؤ�ص�صات  دوائ���ر  جميع 
اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  اأبوظبي 

من  املتميزين  نكرم  ونحن  واليوم 
موظفي بلدية املنطقة الغربية يف 
الثانية،  دورتها  يف  الظفرة  جائزة 
وجعلها  التميز  لثقافة  نر�صخ  اإذ 
من��ط ح��ي��اة و���ص��ل��وك داخ���ل وخارج 
البلدية.  ومت خالل احلفل عر�س 
فيديو تناول اأقوال وو�صايا املغفور 
له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ث����راه، حول  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
التميز يف االأداء العملي واحلر�س 

اأب���وظ���ب���ي �صمن  ل��ت��ك��ون ح��ك��وم��ة 
اأف�صل احلكومات يف العامل.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور اأحمد 
التميز  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  ط���ل���ع���ت 
للتميز  الظفرة  جل��ائ��زة  املوؤ�ص�صي 
لقد م�صى عام على اإطالق جائزة 
 2016 الثانية  دورتها  يف  التميز 
مت ف���ي���ه ب������ذل اجل����ه����د وال����وق����ت 
البلدية  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  و���ص��ارك��ت 
التميز  نحو  �صباق  يف  ا�صتثناء  بال 

يو�سف �سعيد حممد احلمادي عبداهلل البلو�سي عتيق خمي�س املزروعيخليفة �سامل املن�سوري �سلطان املن�سوري حمد �سامل الهاملي

املقبل الثالثاء  للتوظيف  عجمان  معر�س  يف  للمواطنني  �ساغر    1000

التاأهيل و  التدريب  فر�س  مع  اخلا�شة  االحتياجات  لذوي  �شاغرا    57
•• عجمان ـ الفجر 

حتت رعاية �صمو ال�صيخ عمار بن 
حميد النعيمي- ويل عهد عجمان 
تنظم  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
االإدارة املركزية للموارد الب�صرية 
ب��ع��ج��م��ان ال�������دورة ال���راب���ع���ة من 
حتت  للتوظيف  عجمان  معر�س 
م�صتقبل  نحو  االن��ط��الق��ة  �صعار 
مهني ناجح خالل الفرتة 14 - 
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يقام  ال��ذي  املعر�س  يف  ي�صارك  و 
لل�صيافة  االإم���ارات  مركز  بقاعة 
بعجمان - 44 جهة من خمتلف 
املحلية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال�����دوائ�����ر 
والقطاع  والع�صكرية  واالحتادية 
اخلا�س يف الدولة والتي تعر�س 
ملواطني  م��ت��ن��وع��ة  ع��م��ل  ف���ر����س 
دولة االإمارات العربية املتحدة يف 

اإطار جهودها لتعزيز التوطن.
و اأ�صار عبداهلل بو�صهاب – مدير 
ي�صكل  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل  امل��ع��ر���س 
�صيا�صات  ل���دع���م  ه���ام���ة  ف��ر���ص��ة 
ويعترب من  الدولة،  يف  التوطن 

معر�س  ي�صهده  ال���ذي  امل��ل��ح��وظ 
مثنياً  ع��ام،  بعد  ع��ام��اً  التوظيف 
يف  امل�صاركة  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  على 
تنظيم هذا احلدث الذي يحظى 
القطاعن  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��اه��ت��م��ام 
ال������ع������ام واخل�������ا��������س وال���������ص����ب����اب 
الدولة  م�صتوى  على  االإم��ارات��ي 
واالإم��ارة، و على دعمهم الوا�صح 

جلهود التوظيف يف الدولة.
اأن��ه متا�صيا  اأك��د مدير املعر�س  و 
اإعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ  مع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
2017 ع��ام اخلر  ال��دول��ة ع��ام 
ت��وج��ي��ه��ات �صاحب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  و 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اإط���ار  وو�صع  بتنفيذ  بالبدء  دبي 
عم���ل �صام���ل لتفعي���ل عام اخلر 
و�صياغة  امل�����ص��ت��ه��دف��ات  وحت��دي��د 
واملحلية  االحت����ادي����ة  امل�����ب�����ادرات 
ملمو�س،  واق�����ع  اإىل  ل��رتج��م��ت��ه 
فاإننا خ�ص�صنا م�صاحات للجهات 
التطوعية يف الدولة للم�صاركة يف 

يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  الفعاليات  اأه���م 
الكوادر  ت��وظ��ي��ف  ب��رام��ج  تفعيل 
املواطنن  مي��ن��ح  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة، 
الفر�صة  ال��ع��م��ل  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ن 
�صوق  ع���ل���ى اجت����اه����ات  ل��ل��ت��ع��رف 
اأكرث  املعر�س  العمل، حيث يوفر 
وظيفية  ف���ر����ص���ة   1000 م����ن 
���ص��اغ��رة مل��واط��ن��ي دول���ة االإم����ارات 
�صاغرا   57 و  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  لفئة 
م���ع ت���وف���ر ف���ر����س ال���ت���دري���ب و 

التاأهيل لهم.
التطور  ع��ل��ى  ب��و���ص��ه��اب  واأث����ن����ى 

جتاربهم  عر�س  بهدف  املعر�س 
ال���ت���ط���وع  ال����ف����اع����ل����ة يف جم�������ال 
التنمية  جهود  يف  وم�صاهماتهم 
وتقدمي اخلدمات التي تعود على 
اجلميع باخلر والنفع و تاأ�صيل 
تخدم  جمتمعية  كثقافة  التطوع 
ف����اإن اجلهات  ك��ذل��ك  و  ال���وط���ن، 
للتطوع  اأبوابها  �صتفتح  امل�صاركة 
الزوار  اأم��ام  العام  و  التخ�ص�صي 
الذي  النهج  امل�صي نحو  اإط��ار  يف 
يف  تاأ�صي�صها  منذ  ال��دول��ة  تبنته 
العطاء االإن�صاين وتقدمي اخلر 
وتر�صيخ  م��ق��اب��ل  دون  ل��ل��ج��م��ي��ع 
اأهم  كاأحد  والبذل  العطاء  قيمة 
االماراتية  ال�صخ�صية  مم��ي��زات 
على م�صتوى االأفراد واملوؤ�ص�صات.

املركزية  االإدارة  خ�ص�صت  ك��م��ا 
على  ل������ل������رد  م�����ب�����ا������ص�����را  خ�����ط�����ا 
باملعر�س  املتعلقة  اال�صتف�صارات 
لالت�صال  ع��ج��م��ان  م���رك���ز  ع���رب 
80070 ، و يفتح املعر�س اأبوابه 
اأم��ام ال��زوار من العا�صرة �صباحاً 
وحتى ال�صابعة م�صاء يومي 14-
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جامعة عجمان ت�شت�شيف وفدا من امللحقية الثقافية ال�شعودية
•• عجمان ـ الفجر 

ا�صتقبلت جامعة عجمان وفدا من 
�صم  ال�صعودية  الثقافية  امللحقية 
اأحمد  ب��ن  ���ص��ع��ادة م�صاعد  م��ن  ك��ل 
ال�صعودي،  الثقايف  امللحق  اجل��راح، 
واالأ�صتاذ باجد بن رفاع الع�صياين، 
واالأ�صتاذ  الدرا�صية،  ال�صوؤون  مدير 
اأحمد حمود املطري، مدير تقنية 
املعلومات، واالأ�صتاذ اأ�صامة حمجوب، 
اأمرة  امل�صرف الدرا�صي، واالأ�صتاذة 
الدرا�صية،  امل�����ص��رف��ة  احل���م���ارن���ة، 
الدكتور كرمي  ا�صتقبالهم  وكان يف 
ال�����ص��غ��ر، م��دي��ر ج��ام��ع��ة عجمان، 
والدكتور عبد احلق النعيمي، نائب 
مدير اجلامعة للتطوير واالت�صال، 
وعدد من ممثلي بع�س االإدارات يف 

اجلامعة.
تبادل اجلانبان احلديث عن اأو�صاع 
جامعة  يف  ال�������ص���ع���ودي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
عجمان، ومدى م�صاركتهم الفاعلة 
والن�صاطات  الفعاليات  خمتلف  يف 
اأكد  حيث  اجلامعة.  تعقدها  التي 
الدكتور كرمي ال�صغر اأن اجلامعة 
ت��ف��خ��ر ب��ت��خ��ري��ج اأك����رث م���ن 280 
ويدر�س  �صعودين،  وطالبة  طالب 
طالب   200 م��ن  اأك���رث  االآن  فيها 
وطالبة يف خمتلف الكليات. م�صرا 
والتوا�صل  ال���ت���ع���اون  اأه��م��ي��ة  اإىل 
وامللحقية  اجل��ام��ع��ة  ب��ن  امل�صتمر 

الثانوية العامة يف مدار�س الدولة. 
ودعا �صعادة م�صاعد اجلراح جامعة 
املعار�س  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ع��ج��م��ان 
اململكة  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للتعريف  وذلك  ال�صعودية  العربية 
امل�صرفة،  وم�����ص��رت��ه��ا  ب��اجل��ام��ع��ة 
والإيجاد االأر�صية املنا�صبة لتحقيق 
االأكادميية  املوؤ�ص�صات  بن  التعاون 

يف كال البلدين.
بالطلبة  الزائر  الوفد  والتقى  هذا 
ال�صعودين يف اجلامعة، وقدم عدد 
النادي  االأع�������ص���اء يف  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
ال�صعودي عر�صا عن النادي وجلانه 
واأهدافه، حيث يجمع النادي كافة 
الطلبة ال�صعودين الذين يدر�صون 
مظلة  حت����ت  االم����������ارات  دول������ة  يف 
ال�صعودية.  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ل��ح��ق��ي��ة 

التعاون  اآف����اق  ف��ت��ح  يف  ي�صهم  مب��ا 
ب����ن ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان وع������دد من 
ال���ت���ي تزخر  ال��ع��ري��ق��ة  اجل���ام���ع���ات 
ال�صعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ب��ه��ا 
ومب��ا يخدم ت��ب��ادل اخل���ربات ودعم 
ق�ص�س  وم�صاركة  العلمي  البحث 
املوؤ�ص�صات  بها  تتمتع  التي  النجاح 

االأكادميية املختلفة.
اأث��ن��ى ���ص��ع��ادة م�صاعد  م��ن ج��ان��ب��ه، 
املكرمة  ع��ل��ى  اجل������راح  اأح���م���د  ب���ن 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ب���ه���ا  وج�����ه  ال���ت���ي 
النعيمي،  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ص���و 
اأمناء  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  ع��ج��م��ان، 
بتخ�صي�س  ع����ج����م����ان،  ج����ام����ع����ة 
اجلامعة  درا�صية يف  مقاعد  خم�صة 
للطلبة ال�صعودين احلا�صلن على 

نهلة  بالدكتورة  ال��وف��د  التقى  كما 
الطلبة  ���ص��وؤون  عميدة  القا�صمي، 
بّناء  ن���ق���ا����س  ودار  اجل����ام����ع����ة،  يف 
واأهمية  ال�صعودين،  الطلبة  ح��ول 
التعاون بن اجلامعة وامللحقية يف 
الفعاليات الثقافية التي �صتعقد يف 

امل�صتقبل.
وقد القت هذه الزيارة التي نظمها 
م��ك��ت��ب ال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة يف 
اجلانبن،  من  ا�صتح�صانا  اجلامعة 
اأث�����ر ك��ب��ر يف توطيد  ل��ه��ا م���ن  مل���ا 
وامللحقية.  اجلامعة  ب��ن  العالقة 
ويف ختام الزيارة، قدم �صعادة امللحق 
تذكاريا  درع����ا  ال�����ص��ع��ودي  ال��ث��ق��ايف 
للدكتور كرمي ال�صغر، كما اأهدت 
ل�صعادة  ت���ذك���اري���ا  درع�����ا  اجل��ام��ع��ة 

امللحق الثقايف ال�صعودي.
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•• دبي -وام:

تنمية  هيئة  مع  دب��ي  �صرطة  بحثت 
تنفيذية  خ���ط���وات  و���ص��ع  امل��ج��ت��م��ع 
���ص��ي��ا���ص��ة حقوق  م����ب����ادرة  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
االإن�����ص��ان التي مت اإق��راره��ا م��ن قبل 
املجل�س التنفيذي العام املا�صي ومت 
االتفاق على و�صع ت�صنيفات حلقوق 
االإن�����ص��ان مب��ا ي��ت��م��ا���ص��ى م��ع د�صتور 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي وقعت 

عليها الدولة.
العميد  ا�صتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
االإدارة  م��دي��ر  امل��ر  ال��دك��ت��ور حممد 
�صرطة  يف  االإن�����ص��ان  حلقوق  العامة 
املجتمع  وف��داً من هيئة تنمية  دب��ي 
املدير  ال�����ص��ام�����ص��ي  م��ي��ث��اء  ب��رئ��ا���ص��ة 
التنفيذي لقطاع حقوق االإن�صان يف 
الهيئة وذلك يف مقر االإدارة بح�صور 
���ص��ل��ط��ان اجلمال  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ق��ي��د 
مدير مركز مراقبة جرائم االجتار 
والعقيد  دب����ي  ���ص��رط��ة  يف  ب��ال��ب�����ص��ر 

الدكتور اأحمد املن�صوري مدير اإدارة 
احلقوق واحلريات يف االإدارة العامة 
حل��ق��وق االإن�������ص���ان وال���دك���ت���ورة هبة 
الر�صد  اإدارة  م��دي��ر  عطية  حممد 
املجتمع  تنمية  هيئة  يف  وال�صكاوى 
يف  �صكاوى  تنفيذي  اإب��راه��ي��م  وعلي 

الهيئة.
ال�صيف  بالوفد  امل��ر  العميد  ورح��ب 
بن  امل�صرتك  العمل  اأهمية  م��وؤك��داً 
يف  ي�صاهم  مب��ا  احلكومية  ال��دوائ��ر 
ت��ع��زي��ز ح���ق���وق االإن�������ص���ان م��ث��ن��ي��اً يف 

الوقت ذاته على الدور الكبر الذي 
تلعبه هيئة تنمية املجتمع يف خدمة 
امل��ه��م��ة التي  امل��ج��ت��م��ع واخل����دم����ات 
ت��ق��دم��ه��ا. وب��ح��ث ال���ط���رف���ان و�صع 
ت�صور لت�صكيل فريق عمل م�صرتك 
بن  ال���ت���ع���اون  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ي���ه���دف 
اجلانبن يف جماالت حقوق االإن�صان 
ال��ع��م��ل والندوات  م��ن خ���الل ور����س 
واال�صتفادة من خربات  والتدريبات 
ال�صياق  ه��ذا  يف  اجل��ان��ب��ن  موظفي 

مبا يحقق االأهداف املن�صودة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 تفقد اللواء علي عبداهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ص��رط��ة راأ�����س 
راأ�س  ميناء  �صرطة  ق�صم   ، اخليمة 
اخليمة بهدف االطمئنان على �صر 
العمل ، واال�صتماع اإىل اآراء املوظفن 
، وراف�����ق�����ه خ���الل  وم���الح���ظ���ات���ه���م 
اجل���ول���ة ال��ت��ف��ق��دي��ة ال��ع��م��ي��د طارق 
حممد بن �صيف مدير مكتب القائد 
ال�صفري  ���ص��ي��ف  اخل���ب���ر   ، ال���ع���ام 
املوؤ�ص�صي  االأداء  وم�����ص��ت�����ص��ار  خ��ب��ر 
واال���ص��رتات��ي��ج��ي ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ، 

وفريق التفتي�س االأمني .
�صامل  العميد   ، ا�صتقباله  وك��ان يف    
اأمن  اإدارة  مدير  الدرمكي  �صلطان 
امل���ن���اف���ذ وامل����ط����ارات ب�����ص��رط��ة راأ�����س 
، و ج��ا���ص��ت��ن م��دي��ر ميناء  اخل��ي��م��ة 
راأ�������س اخل��ي��م��ة وع�����دد م���ن �صباط 
واأفراد الق�صم وموظفي اإدارة امليناء 

.
الطابور  ب��ت��ف��ق��د  اجل���ول���ة  ب������داأت    
اطلع  ث����م   ، ل���ل���م���رت���ب  ال���ع�������ص���ك���ري 
العمل  �صر  على  ق��رب  ع��ن  �صعادته 
واآلية تنفيذ االإجراءات يف امليناء مع 
عدد  ع��ن  تف�صيلي  ل�صرح  ا�صتماعه 
ي�صتقبلها  ال��ت��ي  وال��ب��واخ��ر  ال�صفن 
ي��وم��ي��اً امل��ي��ن��اء ووق���ف ���ص��ع��ادت��ه على 

ومتطلباته  ال���ق�������ص���م  اح���ت���ي���اج���ات 
امليناء  اإدارة  مع  والتعاون  بالتن�صيق 
وناق�س  بالعاملن  والتقى خاللها   ،
واملوؤ�صرات  التميز  م�����ص��اري��ع  معهم 
اال�صرتاتيجية و الت�صغيلية وا�صتمع 
عقد  وب��ع��ده��ا   ، م��الح��ظ��ات��ه��م  اإىل 
اج��ت��م��اع��اً م��ع احل�����ص��ور ، مت خالله 
اأهم نقاط القوة وفر�س  ا�صتعرا�س 
واأهم  االأداء  وم��وؤ���ص��رات  التح�صن 
املبادرات ، وا�صتمع اإىل �صرح مف�صل 

التي  ال�������ص���ام���ل���ة  اخل�����دم�����ات  ح�����ول 
ونوعيتها  للجمهور  الق�صم  يقدمها 
اأداء  على  وت��ع��رف   ، جودتها  وم���دى 
الق�صم واأبرز مهامه وواجباته رقمياً 
االإجمالية  ب��امل�����ص��اح��ة  يت�صل  ف��ي��م��ا 
ومراكز  االإم���ارة  م��ن  يخدمها  التي 
اخل���دم���ة وك��ي��ف��ي��ة احل�������ص���ول على 
االأمنية  وال��ت�����ص��اري��ح  ال��رتاخ��ي�����س 
ال��الزم��ة ، واط��ل��ع ع��ل��ى االإج�����راءات 
الق�صم  ي��ع��ت��رب  ، ح��ي��ث  ذل���ك  ب�����ص��اأن 

االأول من نوعه على م�صتوى الدولة 
يعمل على مدار ال�صاعة )24 �صاعة( 
يومياً يف خدمة املراجعن ال�صتخراج 
، وناق�س �صعادته  الت�صاريح االأمنية 
ذات  اجلهات  مع  والتن�صيق  التعاون 
االخ��ت�����ص��ا���س امل�����ص��رتك وم���دى قوة 
ال�صراكة فيما بينهم يف �صبيل تعزيز 
ال�صعادة  وحت��ق��ي��ق  واالأم�����ان  االأم����ن 

ورفع موؤ�صرها .
  ووجه �صعادته بزيادة عدد املقرتحات 

وتوليد االأفكار التطويرية التي من 
���ص��اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر العمل 
اأك�����د على  االأم����ن����ي وت���ق���دم���ه ، ك��م��ا 
�صرورة ت�صهيل االإجراءات وتب�صيطها 
للجمهور ، واإدخال املوظفن لدورات 
تخ�ص�صية لرفع كفاءتهم وتاأهيلهم 
، كما ناق�س �صعادته خطة اال�صتعداد 
جلميع املوانئ التابعة للقيادة العامة 
ل�صرطة راأ�س اخليمة ووجه بتكثيف 
امل�صتغرق  الوقت  وح�صاب  التمارين 
على  اط��ل��ع  ك��م��ا   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذ  لعملية 
دوريات  وتفعيل  ا�صتحداث  م��ب��ادرة 
ن�صبة  بلغت  التي  والربية  البحرية 
اجن��ازه��ا خ���الل ال���� )6( اأ���ص��ه��ر من 

. تطبيقها نحو )10%( 
اأك�����د بن    ويف اإط������ار ه����ذه اجل���ول���ة 
ع���ل���وان ع��ل��ى ����ص���رورة ال��ت��ع��رف اإىل 
اإىل  والتطلع  املتعاملن  احتياجات 
والعمل  اجلمهور  وم��ق��رتح��ات  اآراء 
داعياً   ، االإم��ك��ان  ق��در  على تطبيقها 
اجل��م��ي��ع ل���ب���ذل امل���زي���د م���ن اجلهد 
ل��ت��ق��دمي ال��ت�����ص��ه��ي��الت واخل���دم���ات 
امل��ت��م��ي��زة ل��ك��اف��ة امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن ، اإىل 
اجليدة  بال�صلوكيات  التحلي  جانب 
يف التعامل مع كافة فئات املراجعن 
وفق االأنظمة والقوانن املعمول بها 
لتقدمي �صورة ح�صارية عن القطاع 

االأمني يف اإمارة راأ�س اخليمة .

•• اأبوظبي-وام:

ال�صعفار  ع��ب��داهلل  �صيف  ال��ف��ري��ق  �صهد 
وكيل وزارة الداخلية �صباح ام�س احتفال 
للدفاع  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  ال���وزارة 
الوقاية من خماطر  �صعار  امل��دين حتت 
باب  فرمونت  فندق  يف  وذل��ك  احلريق 

البحر باأبوظبي.
ال�صعفار عددا من املتميزين من   وكرم 
امل���دين ك��م��ا �صهد تكرمي  ال��دف��اع  ج��ه��از 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ب���وزارة 
للحماية  العاملية  املنظمة  من  الداخلية 
جلهود  تقديرا  امل��دين  وال��دف��اع  املدنية 
العامة  ال�����ص��الم��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ال���ق���ي���ادة 
ال�صعيدين  على  الفاعلة  واإ�صهاماتها 

الوطني واالإقليمي.
احتفال  اإن  الداخلية  وزارة  وكيل  وقال   
دول���ة االإم�����ارات ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للدفاع 
املدين يوؤكد الدور االإن�صاين واحل�صاري 
الأجهزة الدفاع املدين للحفاظ على اأمن 

و�صالمة املجتمع.
واأ�صار اإىل اأن قطاع الدفاع املدين اأ�صبح 
عدة  اإجن���ازات  مت�صارعة  ب��وت��رة  يحقق 
نتيجة جلهود الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
واالهتمام  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر  ال��������وزراء 
ي��ول��ي��ه الأج���ه���زة الدفاع  ال����ذي  ال��ك��ب��ر 
االأجهزة  تلك  ملنت�صبي  املدين وت�صجيعه 
وحثهم على العمل الدوؤوب ودعم �صموه 
ال���الحم���دود ل��ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه تعزيز 

االأمن وال�صالمة الأفراد املجتمع.
باتت  ه���ذه اجل��ه��ود  ث��م��ار  اأن  اإىل  ون���وه 
وا�صحة وجليه ومتثلت يف خف�س ن�صبة 

ال��ن��اجت��ة عنها اإىل  احل��رائ��ق وال��وف��ي��ات 
واملميز  املنت�صبن االح��رتايف  اأداء  جانب 
يف املهام االإن�صانية والوطنية التي توكل 

اإليهم.
العام  ه���ذا  االح��ت��ف��ال  ينطلق  واأ����ص���اف   
حتت �صعار الوقاية من خماطر احلريق 
بهدف توعية اجلمهور مبخاطر احلريق 
االأخرى  امل��خ��اط��ر  وك��اف��ة  خ��ا���س  ب�صكل 
وتر�صيخ  الوقائي  الوعي  م�صتوى  ورفع 
االإيجابية  وامل���م���ار����ص���ات  ال�����ص��ل��وك��ي��ات 
ل��دى اأف���راد املجتمع االأم��ر ال��ذي يعمل 
االأرواح  وح��م��اي��ة  احل����وادث  تقليل  على 
واملمتلكات .. م�صرا اإىل اأن الفرد �صريك 
اأ�صا�صي يف حماية جمتمعه وله دور مهم 
وفعال يف ذلك من خالل التزامه بقواعد 
وا�صرتاطات ال�صالمة �صواء يف املنزل اأو 
وحر�صه  املواقع  من  غرها  اأو  املدر�صة 
حاالت  يف  �صليم  ب�صكل  ال��ت�����ص��رف  ع��ل��ى 
الطوارئ.  وتابع اإننا يف وزارة الداخلية 
واللقاءات  امل���وؤمت���رات  ع��ق��د  خ���الل  م��ن 
من  وا�صت�صارين  خمت�صن  وا�صت�صافة 
تبادل  على  نعمل  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
وتعريف  اخل�����ربات  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ج��ارب 
هوؤالء املخت�صن مبا يتمتع به جمتمعنا 
من اأمن واأمان نتيجة املمار�صات املميزة 
تطبقها  ال���ت���ي  ال���ن���اج���ح���ة  وامل������ب������ادرات 
ال��وزارة اإىل جانب التعرف على جتارب 
الدول االأخرى واال�صتفادة من التجارب 
الناجحة منها ودرا�صة اإمكانية تطبيقها 
االعتبار  بعن  االأخ���ذ  م��ع  جمتمعنا  يف 
اإ�صافة   .. االم��ارات  جمتمع  خ�صو�صية 
التجارب  والعرب من  الدرو�س  اأخ��ذ  اإىل 
تكرار  ل��ع��دم  ال��ن��ج��اح  يحالفها  مل  ال��ت��ي 

االأخطاء وتالفيها .
 ح�صر االحتفال .. اللواء الركن خليفة 
امل�صاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  اخلييلي  ح���ارب 
واملنافذ  واالإق����ام����ة  اجل��ن�����ص��ي��ة  ل�����ص��وؤون 
العو�صي  حم���م���د  وال�����ل�����واء  ب����االإن����اب����ة 
امل�صاعد  الداخلية  وزارة  وكيل  املنهايل 
باالإنابة  امل�����ص��ان��دة  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد 
الري�صي  نا�صر  اأحمد  الدكتور  وال��ل��واء 
واللواء  الداخلية  ب���وزارة  ال��ع��ام  املفت�س 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ك��ت��وم ال�����ص��ري��ف��ي مدير 
ع����ام االأم������ن ال���وق���ائ���ي وال����ل����واء عمر 
ال�صرطية  العمليات  عام  مدير  املهري 
العامون  وامل�����دراء  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  يف 
للدفاع املدين بالدولة ومديرو االإدارات 
الداخلية  ب����وزارة  ال�����ص��ب��اط  وع���دد م��ن 
االأق�����ص��ام يف  االإدارات وروؤ���ص��اء  وم��دي��رو 
الدفاع املدين وعدد من ممثلي املنظمة 
ومب�صاركة  امل��دن��ي��ة  للحماية  ال��دول��ي��ة 
الدفاع  جم���االت  يف  وخمت�صن  خ���رباء 

املدين من داخل وخارج الدولة.
واأل��ق��ى ال��ل��واء ج��ا���ص��م حم��م��د املرزوقي 
اأك��د فيها  امل��دين كلمة  الدفاع  قائد عام 
اأن االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين 
ي��اأت��ي ت��اأك��ي��دا مل��ا ت��ول��ي��ه دول���ة االإم����ارات 
ممثلة بوزارة الداخلية والقيادة العامة 
ل��ل��دف��اع امل���دين م��ن اه��ت��م��ام ك��ب��ر لهذا 
ودور  اأهمية  على  ال�صوء  الإل��ق��اء  ال��ي��وم 
االأرواح  امل��دين يف حماية  الدفاع  اأجهزة 
واملمتلكات وتعزيز توا�صل جهاز الدفاع 
امل���دين يف ال���دول���ة م��ع ن��ظ��رائ��ه يف دول 
العامل لتبادل اخلربات واملعارف وعر�س 
الأرقى  ثابتة  ق��واع��د  الإر���ص��اء  ال��ت��ج��ارب 
يف  الفعالة  العاملية  واالأ�صاليب  املعاير 

مواجهة واإدارة املخاطر.
 واأ�صاف املرزوقي اأن احتفالنا هذا العام 
ي��اأت��ي حت��ت �صعار ال��وق��اي��ة م��ن خماطر 
معاير  تطبيق  اأهمية  لتاأكيد  احلريق 
الوقاية وال�صالمة يف كل جوانب حياتنا 
الداخلية  وزارة  ف���اإن  ال�����ص��دد  ه���ذا  ويف 
املدين  للدفاع  العامة  القيادة  يف  ممثلة 
ت�صعى جاهدة الأن تكون جميع اأن�صطتها 
اجلمهور  ثقة  تعزيز  اأ�صا�س  على  مبنية 
بخدمات الدفاع املدين جت�صيدا للهدف 
اال�صرتاتيجي للوزارة ومبا يتما�صى مع 
روؤية احلكومة باأن تكون دولة االإمارات 
من اأف�صل دول العامل يف جمال التميز 

واخلدمات املقدمة للجمهور.
للدفاع  الرئي�صية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأك����د 
املدين احلماية والوقاية واملكافحة ت�صكل 
ميكن  ال  اخلدمات  من  متكاملة  حزمة 
بالتوعية..  وتنتهي  تبداأ  بينها  الف�صل 
م�صرا اإىل اأن الوعي باملخاطر من قبل 
اجلمهور هو ال�صرط ال�صروري امل�صاند 
لتحقيق اأهداف الدفاع املدين يف حماية 

االأرواح واملمتلكات والبيئة.
اإىل اجلهات  بال�صكر  امل��رزوق��ي  وت��وج��ه   
يف  م�صاركتها  ع��ل��ى  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��راع��ي��ة 
تنفيذ اأه��داف الدفاع امل��دين ودوره��ا يف 
تقدمي الدعم لهذا اجلهاز احليوي كما 
املدين  ال��دف��اع  لعنا�صر  بال�صكر  ت��وج��ه 
وت�صحياتهم  املخل�صة  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 
ن�صبة  خف�س  يف  �صاهمت  التي  الكبرة 
احلرائق وعملت على خلق مناخ اإيجابي 
ال��دف��اع املدين  اأج��ه��زة  يعزز م��ن عالقة 
ب����اأف����راد امل��ج��ت��م��ع مب���ا ي��ح��ق��ق اأه�����داف 
ويلبي  امل��دين  وال��دف��اع  الداخلية  وزارة 

تكون  ب���اأن  ال��ر���ص��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  تطلعات 
دول���ة االإم�����ارات اأح���د اأك���رث ال���دول اأمنا 

و�صالمة.
 ي�صار اإىل اأن دولة االإمارات ان�صمت اإىل 
للمنظمة  التنفيذي  املجل�س  ع�صوية 
منت�صف  يف  امل��دن��ي��ة  للحماية  ال��دول��ي��ة 
اأع�صاء  م��ن  ت��ق��دي��را   2012 دي�صمرب 
الدولية  امل���دن���ي���ة  احل���م���اي���ة  م��ن��ظ��م��ة 
لدورها كع�صو ن�صط يف اجلمعية العامة 
تاأ�صي�صها  منذ  الدولية  املدنية  للحماية 

عام 1972.
 وج���اء ق���رار االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم العاملي 
مار�س  م���ن  االأول  يف  امل�����دين  ل���ل���دف���اع 
لبدء  ال�صنوية  ال��ذك��رى  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
االأ�صا�صي  ال���ق���ان���ون  م��ف��ع��ول  ����ص���ري���ان 

للمنظمة بو�صفها منظمة دولية.
اأق������رت اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة يف  وب���ع���د اأن 
يوما  م��ار���س  م��ن  االأول  امل��ت��ح��دة  االأمم 

للدفاع  العاملي  باليوم  لالحتفال  دوليا 
امل������دين.. حت��ت��ف��ل ال�����دول االأع�������ص���اء يف 
بهذا  املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة 
الدفاع  اأجهزة  به  تقوم  ملا  تقديرا  اليوم 
ومتوا�صلة  عظيمة  ج��ه��ود  م��ن  امل���دين 
املجتمعات  و�صالمة  اأم��ن  على  للحفاظ 
على  للحفاظ  امل��خ��اط��ر  م��ن  االإن�صانية 

االأرواح واملمتلكات والبيئة.
 وكان احلفل ت�صمن عر�س فيلمن عن 
ال��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر احل��ري��ق ا�صتمل 
حوادث  عن  واقعية  ق�ص�س  على  االأول 
امل���ن���ازل وت���ن���اول ال��ث��اين اأه��م��ي��ة كا�صف 
املنازل  يف  تركيبه  على  للتاأكيد  الدخان 
كما  منه  والوقاية  احلريق  عن  للك�صف 
ا���ص��ت��م��ل ب���رن���ام���ج احل���ف���ل ع��ل��ى عر�س 
اأوبريت غنائي مب�صاركة اأ�صدقاء الدفاع 

املدين.
املوؤمتر مو�صوعات يف جماالت   وتناول 

الوقاية وال�صالمة واحلماية املدنية من 
املحدث  باإ�صداره  االإم���ارات  دليل  بينها 
واأف�صل املمار�صات لل�صالمة من احلرائق 
يف املدن الكربى واالأح��داث العاملية كما 
تركيب  اأهمية  على  ال�صوء  ت�صليط  مت 
بيئة  ع��ل��ى  للمحافظة  ال��دخ��ان  ك��ا���ص��ف 

�صكنية اآمنة.
تراأ�س  فقد   .. اجلل�صات  �صعيد  وع��ل��ى 
عماد  ال��دك��ت��ور  ال��رائ��د  االأوىل  اجلل�صة 
ال��ه��ا���ص��م��ي وحت����دث ب��ه��ا دي��ف��ي��د ب���راون 
حول  ل��ن��دن  يف  العمليات  حماية  م��دي��ر 
توفر احلماية وال�صالمة يف الفعاليات 
العاملية ثم قدم كري�صت تان من الدفاع 
املدين بدولة �صنغافورة ورقة عمل حول 
التحول يف ال�صالمة العامة من احلرائق 
وحتدث  والتغير  االب��ت��ك��ار  ط��ري��ق  ع��ن 
الدفاع  ليبتون كبر م�صت�صاري  جرانت 
واأف�صل  امل�صتفادة  ال��درو���س  ع��ن  امل��دين 

لل�صالمة من  البناء  لتطوير  املمار�صات 
احلريق.

وتراأ�س اجلل�صة الثانية املالزم املهند�س 
خاللها  عر�س  وال��ت��ي  ال�صعدي  يو�صف 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ا���ص��م��ي  خ���ال���د  ����ص���امل 
اأبوظبي  جمل�س  يف  املنتجات  مطابقة 
ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة ورق�����ة ع��م��ل حول 
لل�صالمة  امل��ق��رتح��ة  املطابقة  ال��ربام��ج 

من احلرائق.
اجلمعية  م��ن  ب�صو�صيكي  جيم  وحت��دث 
بال�صرق  احلريق  من  للوقاية  الوطنية 
االأو�����ص����ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ع���ن دليل 
االإمارات للوقاية من احلريق واحلماية 
اأول طاهر  امل���الزم  ق��دم  ث��م  االأرواح  م��ن 
التفتي�س  ق�صم  رئ��ي�����س  ال��ط��اه��ر  ح�صن 
ورقة  بدبي  امل��دين  بالدفاع  والت�صاريح 
واأهميتها  االإن������ذار  اأج���ه���زة  ح���ول  ع��م��ل 

لل�صالمة من احلرائق.

•• دبي -وام:

تنطلق فعاليات موؤمتر دبي للهليكوبرت 2017 يف 17 اأبريل املقبل حتت رعاية 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وت�صتمر على مدى يومن مبطار اآل مكتوم 
دب��ي ورلد  العامل وال��واق��ع �صمن  اأك��رب مطار يف  اأن يكون  ال��ذي يتوقع  ال��دويل 
�صنرتال الوجهة امل�صيفة ل� اإك�صبو 2020 . وحتظى الدورة االأوىل من املوؤمتر 
بدعم �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران الرئي�س 
املدين  دب��ي للطران  دب��ي وهيئة  االإم���ارات و مطارات  االأعلى ملجموعة ط��ران 

القوات اجلوية والدفاع اجلوي و دبي اجلنوب .
من  ع��دد  ح��ول  االأول  اليوم  يف  تتمحور  ا�صرتاتيجية  مناق�صات  املوؤمتر  وي�صهد 
حياة  دورة  اإدارة  وتعزيز  ال�صناعة  رواد  مع  ال�صراكة  اأبرزها  الهامة  املو�صوعات 
طائرات الهليكوبرت و االرتقاء مب�صتويات االأمن وال�صالمة لدى م�صغلي طائرات 

الهليكوبرت .
ومن املقرر اأن تبداأ اجلل�صة االفتتاحية اأعمالها مبناق�صات مو�صعة للوقوف على 

عدد من الق�صايا بعنوان االعتبارات الرئي�صية يف تخطيط دورة حياة الطائرات 
اجلديدة و �صمان مطابقة طائرات الهليكوبرت ملتطلبات زمن الرحلة من خالل 
الغيار و تعزيز تدفق املعلومات بن مزودي خدمات  تاأمن �صل�صلة توريد قطع 
ال�صيانة واالإ�صالح والت�صغيل وامل�صتخدمن خالل العمليات الت�صغيلية لتعزيز 
الثانية مناق�صات هامة حول  و�صيتخلل اجلل�صة   . ال��دوران  م��رات  وع��دد  �صرعة 
– االجتاهات  املعدات االأ�صا�صية مل�صاعدة الطاقم على حت�صن االأمن وال�صالمة 
الهليكوبرت  ط��ائ��رات  �صالمة  مراقبة  عمليات  تنفيذ  و  النا�صئة  التكنولوجية 
دولة  يف  امل��دين  للطران  العامة  الهيئة  قبل  من  العمودية  الطائرات  ومهابط 
االإمارات و اأهمية التعاون بن امل�صغلن وم�صنعي املعدات االأ�صلية يف تعزيز كفاءة 
طائرات الهليكوبرت يف حماية الطاقم واحلمولة و ت�صغيل طائرات الهليكوبرت يف 
املجاالت اجلوية املزدحمة – نهج ال�صالمة يف دولة االإمارات . وت�صمل املو�صوعات 

املطروحة على طاولة النقا�س اأي�صا دعم دورة حياة اأ�صاطيل طائرات الهليكوبرت 
– مقاربة بن فريق العمل الداخلي وطرف ثالث و حت�صن م�صتويات ال�صالمة 

– م�صار تطور التكنولوجيات احلديثة .
و�صينطلق جدول اأعمال اليوم الثاين بور�صة عمل حول عمليات االإنقاذ البحري 
با�صتخدام طائرات الهليكوبرت خالل فعاليات الريا�صات املائية و تكامل اأ�صاطيل 
القوانن  اإن��ف��اذ  بعمليات  ال�صلة  ذات  التحديات  ملواجهة  الهليكوبرت  ط��ائ��رات 
�صوق  �صمن  امل�صتقبلية  واالآف����اق  احلالية  امل�صتجدات  و  الع�صكرية  والعمليات 
املناق�صات  خ��الل  امل��ق��ررة  االأخ���رى  املو�صوعات  وت�صتمل   . الهليكوبرت  ط��ائ��رات 
على متطلبات املرونة لتلبية االحتياجات الت�صغيلية - ت�صخر النمطية لتعزيز 
عمليات التكوين ال�صريع و ا�صتخدام طائرات الهليكوبرت يف العمليات الت�صغيلية 
طائرات  م�صتقبل  و  امل�صتفادة  والدرو�س  والتحديات  املزايا   - امل�صتويات  متعددة 

اإ�صافية حول تعزيز  . و�صتقام جل�صات نقا�صية  ال�صرق االأو�صط  التيلتوروتور يف 
قدرة طائرات الهليكوبرت الع�صكرية على اإمتام مهمات متعددة و تبني االبتكار 
االجتاهات  تقييم  و  التقليدية  الهليكوبرت  ط��ائ��رات  اأ���ص��واق  م��ن  اأب��ع��د  والنظر 
امل�صتقبلية والتكنولوجيات التي تعيد �صياغة مالمح اجليل القادم من طائرات 
الهليكوبرت . وقال اأحمد اأبو الهول املدير العام ل� جمموعة دومو�س اجلهة املنظمة 
اإن املوؤمتر يكت�صب اأهمية عالية باعتباره احلدث الوحيد املخت�س مبناق�صة واقع 
ال  ج��زءا  باعتبارها  االأو���ص��ط  ال�صرق  يف  الهليكوبرت  طائرات  �صناعة  وم�صتقبل 
يتجزاأ من قطاع الطران الذي ي�صهد منوا الفتا على امل�صتوى االإقليمي. واأ�صاف 
ي�صتند احلدث اإىل جدول اأعمال م�صمم خ�صي�صا لتوفر من�صة تفاعلية لنخبة 
املعنين من القطاعن العام واخلا�س مبا يف ذلك ال�صخ�صيات احلكومية و�صناع 
القرار وممثلي ال�صركات اخلا�صة واخلرباء ملناق�صة التحديات احلالية واالآفاق 
يواكب  مبا  الهليكوبرت  ط��ائ��رات  قطاع  تطوير  عجلة  لدفع  املتاحة  امل�صتقبلية 
دور حم��وري يف  للحدث  �صيكون  اأن��ه  ثقته يف  واأع���رب عن   . املت�صارعة  املتغرات 
متكن ال�صركات االإقليمية والدولية من ا�صتك�صاف فر�س جديدة لعقد �صراكات 

فاعلة من �صاأنها دفع عجلة النمو الديناميكي للقطاع يف امل�صتقبل القريب.

موؤمتر دبي للهليكوبرت 2017 ينطلق 17 اأبريل املقبل

وزارة الداخلية حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين

قائد عام �شرطة عجمان يجتمع مب�شوؤويل املوؤ�ش�شة العقابية 
واالإ�شالحية لتطوير اأنظمة العمل

وجه بت�سهيل الإجراءات للجمهور 

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يتفقد �شري العمل يف �شرطة امليناء 

�شرطة ال�شارقة ت�شتعر�س �شري االأداء

�شرطة دبي تبحث تنفيذ مبادرة �شيا�شة 
حقوق االإن�شان مع تنمية املجتمع  •• عجمان -وام:

عبداهلل  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  ال��ل��واء  ���ص��ع��ادة  دع��ا 
تطوير  اىل  عجمان  �صرطة  ع��ام  قائد  النعيمي 
املقدمة  واخل���دم���ات  ال��ع��م��ل  واآل���ي���ات  منهجيات 
ل��ل��ن��زالء مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع االأن��ظ��م��ة امل��ع��م��ول بها 

ب��االإ���ص��اف��ة اإىل ���ص��رورة ت��وف��ر الفر�س  ع��امل��ي��اً، 
ليكونوا  وتاأهيلهم  مهاراتهم،  ل�صقل  املنا�صبة 
اأف�����راداً ���ص��احل��ن يف امل��ج��ت��م��ع، وي��ق��ل��ل ذل���ك من 
تفقده  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  للجرمية.  العود  ن�صبة 
عقد  ح��ي��ث  واالإ���ص��الح��ي��ة  العقابية  للموؤ�ص�صة 
ل��ق��اء م���ع ال��ع��م��ي��د خ��ل��ف��ان ال�����رزي م��دي��ر اإدارة 

�صعيد  واملقدم  واالإ�صالحية،  العقابية  املوؤ�ص�صة 
العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  و���ص��ب��اط  ال�����ص��م��ري  ع��م��ر 
واالإ�صالحية لبحث تطوير اأنظمة العمل املتبعة 
للمتعاملن  اخل���دم���ات  وت��ق��دمي  امل��وؤ���ص�����ص��ة،  يف 
الكفيلة الإجناز معامالتهم بكل  الو�صائل  بكافة 
من  قيا�صية  زمنية  ف��رتة  خ��الل  وي�صر  �صهولة 

خالل حتديث العمليات واالإجراءات، �صعياً لرفع 
ر�صا املتعاملي�ن وحتقيق �صعادتهم، داعياً جميع 
لتعزيز  اجل��ه��ود  ب�����ذل  اإل�����ى  باملوؤ�ص�صة  العاملن 
عجم�ان  �صرط�ة  حر�س  موؤك�داً  االأداء  م�صت�وى 
عل�ى تطوي�ر املوؤ�ص�صة مبا يتوافق مع موا�صف�ات 

اجلودة العاملية يف جمال التعامل مع النزالء.

•• ال�صارقة -وام:

م�صتوى  على  االأداء  �صر  ال�صارقة  �صرطة  ا�صتعر�صت 
التابعة  واالإدارات  ال�صرطية  للعمليات  العامة  االإدارة 
ترا�صه  اجتماع  خالل  وذل��ك  العام  القائد  نائب  ملكتب 
العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب قائد عام �صرطة 
ال�صرطية  للعمليات  العامة  االإدارة  مع  ام�س  ال�صارقة 

واالإدارت التابعة ملكتب نائب القائد العام .
عارف  العميد  بح�صور  عقد  ال���ذي  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 

ال�صرطية  العمليات  عام  مدير  نائب  ال�صريف  حممد 
ومدراء االإدارات وروؤ�صاء االأق�صام و�صباط االخت�صا�س..
اي�����ص��ا ع���ددا م��ن امل��و���ص��وع��ات ا م��ن بينها االج����راءات 
املتخذة يف تنفيذ موؤ�صرات االأجندة الوطنية لالأعوام 
2017 – 2021 م ومعدالت اال�صتجابة يف احلوادث 
املرورية واجلنائية ومعدالت الوفيات ونتائج احلمالت 
االأمنية واملرورية على م�صتوى اإمارة ال�صارقة. و قدم 
عر�صا  اخت�صا�صه  جمال  يف  كل  باالجتماع  امل�صاركون 

الأبرز املوؤ�صرات والنتائج التي حتققت .

فقدان جواز �صفرت
هيرني  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�صيبوا ماجيمبي ، اوغندا   
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 0553876 رق�����������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 056/2185181

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو/ مرمي فريد 
 ، امل���زروع���ي  ع��ل��ي  خمي�س 
جواز   - اجلن�صية  تنزانيا 
 188632 رق���م  ���ص��ف��ره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/6424098

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو/ خالد �صالح 
ارتريا     ، اب��راه��ي��م  ع��م��ر 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 0076279 رق�����������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 052/7917114
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي  - الفجر

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  ا�صتجابة 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ب��اإط��الق اخلطة  ال��دول��ة، حفظه اهلل، 
اخلر  لعام  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
خ���الل اجل��ل�����ص��ة اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ملجل�س 
مبادراتها  ك���اف���ة  وت��ك��ري�����س  ال�������وزراء 
ل�صهداء  وب����راجم����ه����ا  وم�������ص���اري���ع���ه���ا 
وطنهم  اف����ت����دوا  ال����ذي����ن  االإم�����������ارات 
د���ص��ن��ت جامعة  ال��غ��ال��ي��ة،  ب���اأرواح���ه���م 
اأبوظبي »ا�صرتاتيجية جامعة اأبوظبي 
لعام اخلر 2017« والتي تاأتي حتت 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة 
املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الغربية 
اأبوظبي، حيث تت�صمن اال�صرتاتيجية 
نخبة من املبادرات العلمية واملجتمعية 
ت�صتهدف  التي  والتطوعية  والثقافية 
وامل�صوؤولية  اخل��ر  فعل  ثقافة  تعزيز 
االج���ت���م���اع���ي���ة وت���ر����ص���ي���خ ق���ي���م امل�����ودة 

والرحمة.
ب��ن حرمل  �صعيد  ع��ل��ي  ���ص��ع��ادة  واأك����د 
جامعة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ظ���اه���ري 
خ����الل موؤمتر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  اأب���وظ���ب���ي 
����ص���ح���ف���ي ع���ق���دت���ه اجل����ام����ع����ة اأم�������س 
حرمها  يف   2017 6 مار�س  االثنن 
اجلامعة  ت��د���ص��ن  اأن  ع��ل��ى  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م���ب���ادرات ع���ام اخلر 
لتوجيهات  ف���وري���ة  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ي���اأت���ي 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل 
والعمل  اخلر  ثقافة  وتفعيل  لتعزيز 
اأ�صرة  ب��اإ���ص��م  وي�����ص��رف��ن��ي  االإن�������ص���اين، 
اآيات  اأ�صمى  اأرف��ع  اأن  اأبوظبي  جامعة 
ال�صمو  ل�صاحب  والتربيكات  التهاين 
و�صاحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة، رئي�س 
دب��ي، و�صاحب  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل 
اأبوظبي نائب القائد  نهيان ويل عهد 
االأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س جمل�س 
اأ�صحاب  واإخوانهم  للتعليم،  اأبوظبي 
ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س االأعلى 
لالحتاد حكام االإمارات، على رعايتهم 
وحر�س  احل�صارية  النه�صة  مل�صرة 

���ص��م��وه��م ع��ل��ى ت��ك��ري�����س ق��ي��م اخلر 
وال��ت��ع��ا���ص��د وال��ت��ك��اف��ل ل���دى خمتلف 

�صرائح جمتمع االإمارات.
ا�صرتاتيجية  اإن  حرمل:  بن  واأ���ص��اف 
2017 ترتجم  لعام اخلر  اجلامعة 
���ص��م��و ال�صيخ  ال��ت��ي ح��دده��ا  ر���ص��ال��ت��ه��ا 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
رئي�س  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي، كجامعة 
وطنية تعلي من القيم وتر�صخ الهوية 
وتن�صر املعرفة واخلر يف ربوع الوطن 
اليوم  ون���ف���خ���ر  وال�����ع�����امل،  وامل���ن���ط���ق���ة 
باإطالق 60 مبادرة احتفاًء بعام اخلر 
اأن ترتجم  اخ��ت��ي��اره��ا  روع����ي يف  وق���د 
اجلامعة  وطالبات  ط��الب  اهتمامات 
املحلي،  املجتمع  مع  تفاعلهم  وتعك�س 

كما تربز مواهبهم االإبداعية املرتبطة 
واالأن�صطة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ب���ع���دد 
ناأمل  التي  امل��ب��ادرات  لهذه  امل�صاحبة 
م����ن ���ص��رك��ائ��ن��ا اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ن يف 
و�صائل  وكذلك  العالقة  ذات  اجلهات 
مبا  االهتمام  ك��ل  يولوها  اأن  االإع���الم 

يحقق اأهدافها املن�صودة.
 واأو�صح بن حرمل اأنه يف هذا ال�صدد 
اأوىل هذه  ب��داأت  اأبوظبي  ف��اإن جامعة 
مليون   12 ب��ت��خ�����ص��ي�����س  امل�����ب�����ادرات 
وم�صاعدات مالية  درا�صياً  درهم منحاً 
الدرا�صي  ال��ف�����ص��ل  خ����الل  ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام االأك��ادمي��ي 2016 
حر�صها  بذلك  مرتجمة   ،2017 –
على اأن تتجه اأوىل مبادراتها اخلرية 
الطالب  م���ن  وب��ن��ات��ه��ا  اأب���ن���اءه���ا  اإىل 

املبادرات  قائمة  متتد  ثم  والطالبات، 
اإىل اآفاق جمتمعية وا�صعة ت�صمل فئات 
وكذلك  اخل��ا���ص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ك���ب���ار ال�������ص���ن وامل����ر�����ص����ى، واالأط����ف����ال 
واالأي������ت������ام وال����ع����م����ال، وغ����ره����م من 
لهذه  امل�صتهدفة  املجتمعية  ال�صرائح 
ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل  م�صراً  املبادرات، 
  2017 اخل��ر  لعام  اأبوظبي  جامعة 
تت�صمن اأي�صاً نخبة من املبادرات التي 
»ال�صهر  خ��الل  تطبيقها  على  �صتعمل 
الوطني للقراءة« ا�صتجابة لتوجيهات 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي، 
تعزيز  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ت�صتهدف  حيث 
جمتمعية  كظاهرة  ال��ق��راءة  ا�صتدامة 
اأك����رب خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات املجتمع  جت���ذب 
اإن قيم  ال��دول��ة. وق��ال بن حرمل:  يف 
االإم���ارات  جمتمع  يف  متاأ�صلة  اخل��ر 
وه����ي ال��ق��ي��م ال���ت���ي ت��رب��ي��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا يف 
م��در���ص��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
 – نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ 
ط��ي��ب اهلل ث�����راه- وال���ت���ي ع��ل��م��ن��ا من 
العطاء  م���ن  ن��ه��ر  اخل���ر  اأن  خ��الل��ه��ا 
دون  الب�صر  بني  منه  ي��رت��وي  املتدفق 
نظر جلن�س اأو دين اأو عقيدة اأو قومية 
االإن�صاين  العطاء  نهج  وعلى  ل��ون،  اأو 
ال�صر،  الر�صيدة  قيادتنا  توا�صل  هذا 
جامعة  يف  ال�����ي�����وم  ن���ح���ن  ون�����رتج�����م 
الكرمية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ه���ذه  اأب��وظ��ب��ي 
الإط���الق اأج��ن��دة م��ب��ادرات ع��ام اخلر 

•• ال�صارقة-وام:

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �صهدت 
خ���الل ال��ع��ق��ود االأرب���ع���ة امل��ا���ص��ي��ة ميالد 
�صحة  تن�صد  التي  املبادرات  من  العديد 
االإن�����ص��ان و���ص��الم��ت��ه م��ن ج��ه��ة وتعزيز 
اأفراد  وت�صجيع  التطوعي  العمل  قيمة 
امل��ج��ت��م��ع ل���الن���خ���راط ف���ي���ه م����ن جهة 
يف  االإن�����ص��ان  قيمة  تتجلى  حيث  اأخ���رى 
مدى تاأثره وتفاعله ايجابا يف املحيط 
والبيئة التي يعي�س فيها ومدى ا�صهامه 

يف ا�صعاد اأفراد جمتمعه.
ا�صتثنائيا  ع��ام��ا   2011 ال���ع���ام  وك����ان 
دولة  تبذلها  التي  باجلهود  يتعلق  فيما 
ال�صرطان  م���ر����س  مل��ج��اب��ه��ة  االإم��������ارات 
ب�صكل  ال���ث���دي  و����ص���رط���ان  ع����ام  ب�����ص��ك��ل 
خ���ا����س وم��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات واالآث������ار 
ال��ت��ي ي��ف��رزه��ا ح��ي��ث ���ص��ه��د ذل���ك العام 
القافلة  م��ب��ادرة  اإط���الق  ال�صارقة  وم��ن 
الوردية اإحدى مبادرات جمعية اأ�صدقاء 
تعزيز  و�صعت  التي  ال�صرطان  مر�صى 
الوعي ب�صرطان الثدي وباأهمية الك�صف 
املبكر عنه وتوفر الفحو�صات املجانية 

للك�صف عنه على �صلم اأولوياتها.
من  مببادرة  الوردية  القافلة  وانطلقت 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د 
اأولها  ال�����ذي  ال�����ص��ارق��ة  االأع���ل���ى ح���اك���م 
اهتماما خا�صا حيث وفر �صموه للجنتها 
لها  كان  التي  الت�صهيالت  كافة  املنظمة 
االجنازات  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  االأث���ر  بالغ 
�صنوات  ال�������ص���ت  خ�����الل  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 

املا�صية.
بدعم  ال�������وردي�������ة  ال����ق����اف����ل����ة  وحت����ظ����ى 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ق���ري���ن���ة  وت���وج���ي���ه���ات 
جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
املوؤ�ص�س  الرئي�س  القا�صمي  حممد  بنت 
ال�صرطان  م��ر���ص��ى  اأ����ص���دق���اء  جل��م��ع��ي��ة 
ملكافحة  ال����������دويل  االحت����������اد  �����ص����ف����رة 
ال�������ص���رط���ان ����ص���ف���رة االحت�������اد ال�����دويل 

العاملي  ل���الإع���الن  ال�����ص��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
لل�صرطان راعية املنتدى العاملي لتحالف 

االأمرا�س غر املعدية.
الوردية  القافلة  انطالق  بدايات  وحول 
قالت رمي بن كرم رئي�صة اللجنة العليا 
الوردية  القافلة  مل�صرة فر�صان  املنظمة 
ان القافلة الوردية ا�صتطاعت اأن تر�صي 
جتربة رائدة يف حماربة �صرطان الثدي 
املجال  بهذا  العاملة  للموؤ�ص�صات  ميكن 
يف خمتلف اأنحاء العامل ا�صتلهام فكرتها 
واأنها  �صيما  ال  تطبيقها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
جنحت يف حتقيق اإجن��ازات عديدة على 
القافلة  ا���ص��ت��م��دت  وق���د  ال���واق���ع  اأر������س 
ك��ون��ه��ا اختارت  ري���ادت���ه���ا م���ن  ال����وردي����ة 
االأمثل  الطريق  انطالقتها  بداية  منذ 

لتحقيق اأهدافها.
در�صت  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  ان  واأ���ص��اف��ت 
النطاق اجلغرايف الذي ت�صتهدفه االأمر 
الذي مكنها من ا�صتحداث اآليات وطرق 
مبتكرة كان لها االأثر الكبر يف التفاعل 
والفعاليات  ال����ربام����ج  م���ع  امل��ج��ت��م��ع��ي 
مبكرا  القافلة  وفطنت  اأطلقتها..  التي 
ل��ل��م��ك��ان��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا اخل���ي���ول يف 
ب�����ص��ك��ل ع���ام ويف دولة  م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
االإم��ارات ب�صكل خا�س ما جعلها تختار 
على  ال��وردي��ة  القافلة  ف��ر���ص��ان  م�صرة 
ق��ائ��م��ة امل�������ص���ارات االأرب���ع���ة ال��ت��ي ت�صكل 
جانب  اإىل  ت�صم  والتي  القافلة  م�صرة 
م�صرة الفر�صان العيادات املتنقلة وجمع 

التربعات والفعاليات امل�صاحبة.
اأنواع  اأك��رث  من  الثدي  �صرطان  ويعترب 
الن�صاء يف جميع  انت�صارا بن  ال�صرطان 
باملائة   16 مي���ث���ل  اإذ  ال����ع����امل  اأن����ح����اء 
م���ن ج��م��ي��ع ال�����ص��رط��ان��ات ال��ت��ي ت�صيب 
ه��ذه الفئة وع��امل��ي��ا ه��ن��اك ح���وايل 1.1 
�صنويا  ت�صخي�صهن  يتم  ام����راأة  مليون 
ب�����ص��رط��ان ال���ث���دي وم���ن ه�����وؤالء يتوفى 
هذه  وم��ع  مر�صهن  ب�صبب  اآالف   410
االأرق����ام وامل��وؤ���ص��رات امل��ورق��ة اإىل ح��د ما 
اأثبتت  حيث  وال��ت��ف��اوؤل  االأم���ل  يغيب  ال 

 98 اأن  العلمية  وال��ت��ج��ارب  ال��درا���ص��ات 
اكت�صاف  يتم  التي  احل���االت  م��ن  باملائة 
يتم  االأوىل  مراحله  يف  خاللها  امل��ر���س 
عالجها و�صفاوؤها متاما. وبداأت القافلة 
املفاهيم  ب��ت�����ص��ح��ي��ح  رح��ل��ت��ه��ا  ال����وردي����ة 
املغلوطة التي تدور حول �صرطان الثدي 
اللذان  واإزالة حاجزي اخلوف واخلجل 
هذا  اأن  واأهمها  معه  التعامل  يعرتيان 
ال�صباب  الن�صاء والرجال  املر�س ي�صيب 
والفقراء  واالأغ���ن���ي���اء  وامل�����ص��ن��ون  م��ن��ه��م 
املر�صى  ك��اه��ل  يثقل  عبئا  ي�صكل  واأن����ه 
واالأ�صر واملجتمعات والدول واأن التوعية 
م�����ص��وؤول��ي��ة وطنية  ت��ع��ت��رب  مب���خ���اط���ره 
كل  على  يتوجب  واإن�صانية  وجمتمعية 
امل�صاركة يف حتمل جزء  اأو فرد  موؤ�ص�صة 
التاأكيد  جانب  اإىل  امل�صوؤولية  ه��ذه  من 
ي��ع��ت��رب حجر  امل��ب��ك��ر  ال��ك�����ص��ف  اأن  ع��ل��ى 
اإىل  ك��رم  ب��ن  ولفتت  ملكافحته.  ال��زاوي��ة 
اأنه وبف�صل الدعم الكبر الذي حظيت 
به القافلة الوردية من قيادتنا احلكيمة 
التي ترى اأن �صحة مواطنيها واملقيمن 
ع��ل��ى اأر�������س اإم��������ارات اخل����ر م���ن اأه���م 
االأولويات اإىل جانب تفاعل املوؤ�ص�صات يف 
و�صرائح  واخلا�س  احلكومي  القطاعن 
امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة ا���ص��ت��ط��اع��ت ال��ق��اف��ل��ة اأن 
املا�صية  ���ص��ن��وات  ال�����ص��ت  خ����الل  حت��ق��ق 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ت��ائ��ج االي��ج��اب��ي��ة التي 
كان  والتي  واالأرق��ام  االإح�صاءات  تثبتها 

اأبطالها جنود االأمل الوردي.
يلحظ  الوردية  القافلة  مل�صرة  واملتتبع 
حا�صرة  ك��ان��ت  امل�صتقبلية  ال���روؤي���ة  اأن 
ال��دوام يف كل مراحلها حيث ظلت  على 
القافلة ت�صهد يف كل عام تعدد وتنوع يف 
اأ�صهم  ال��ذي  االأم��ر  وبراجمها  اأن�صطتها 
وفعالياتها  اأن�صطتها  م�صاحة  تو�صع  يف 
املثال ميكن هنا االإ�صارة  .. وعلى �صبيل 
اإىل جناحها خالل ال�صت �صنوات املا�صية 
ومب�صاركة 400 فار�س وفار�صة و650 
م�صافة  ق��ط��ع  يف  وم��ت��ط��وع��ة  م��ت��ط��وع��ا 
االإم��������ارات  ع����رب  م�����رتا  ك��ي��ل��و   1440

الطبية يف تقدمي  ال�صبع وجن��اح فرقها 
حما�صرات وور�س عمل تثقيفية طبية.

و جنحت م�صرة فر�صان القافلة الوردية 
يف ن�صختها االأوىل ورغم حداثة جتربتها 
وقتها يف ت�صجيع 10024 �صخ�صا على 
التي تقدمها جمانا  اإج��راء الفحو�صات 
امراأة   6079 فيهم  الن�صاء  ع��دد  ك��ان 
احالة  مت���ت  رج����ال   3945 وال����رج����ال 
منهم  ا���ص��ت��ج��اب  ل��ل��م��ام��وج��رام   3454
 386 حت��وي��ل  مت  بينما  �صخ�س   600
ال�����ص��وت��ي��ة وا���ص��ت��ج��اب منهم  ل��الأ���ص��ع��ة 

117 �صخ�صا وثبتت اإ�صابة 8 ن�صاء.
ويف الن�صخة الثانية من م�صرة فر�صان 
العام  يف  انطلقت  التي  الوردية  القافلة 
اأن  الوردية  القافلة  ا�صتطاعت   2012
لهم  ووف��رت  �صخ�صا   6751 اإىل  ت�صل 
خ���دم���ات ال��ف��ح�����س امل���ج���اين وب��ل��غ عدد 
والرجال  ام���راأة   6275 فيهم  الن�صاء 
�صخ�صا   2152 اح���ال���ة  مت���ت   476
ا���ص��ت��ج��اب منهم  ل��ل��م��ام��وج��رام  م��ن��ه��م 
اأ�صخا�س لذلك بينما مت حتويل   607
ال�صوتية  لالأ�صعة  منهم  �صخ�صا   325
وثبتت  ���ص��خ�����ص��ا   86 م��ن��ه��م  ا���ص��ت��ج��اب 
هذه  �صهدت  ق��د  و  ن�صاء  خم�س  اإ���ص��اب��ة 
ا�صتقبال  الفر�صان  م�صرة  من  الن�صخة 
طلبات  مل�صرة  املنظمة  العليا  اللجنة 
املوؤ�ص�صات يف  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  خا�صة 
الإجراء  واخلا�س  احلكومي  القطاعن 

الفحو�صات ملوظفيها.
ويف يونيو 2012 وقعت القافلة الوردية 
مذكرة تفاهم مع م�صت�صفى اجلامعة يف 
ال�صارقة لتاأ�صي�س اأول مركز عاملي �صامل 
الثدي  ���ص��رط��ان  وم��ع��اجل��ة  لت�صخي�س 
معهد  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  ال�صارقة  يف 
جو�صتاف رو�صيه الفرن�صي الذي يعترب 
املتخ�ص�صة يف  امل��راك��ز  واأه���م  اأك���رب  م��ن 

عالج ال�صرطان باأوروبا.
ا�صتطاعت   2013 ال��ع��ام  م�����ص��رة  ويف 
الفحو�صات  جتري  اأن  الوردية  القافلة 
ب��ل��غ عدد  ���ص��خ�����س   6102 ل����  امل��ج��ان��ي��ة 

بلع  بينما  ام���راأة   4980 فيهم  الن�صاء 
1122 رجال متت  فيهم  الرجال  عدد 
وا�صتجاب  للماموجرام   1197 احالة 
حتويل  مت  بينما  �صخ�س   500 منهم 
ال�صوتية  ل���الأ����ص���ع���ة  ���ص��خ�����ص��ا   325
وكانت  �صخ�صا   80 م��ن��ه��م  وا���ص��ت��ج��اب 
ثالث  اإ���ص��اب��ة  الفحو�صات  ه��ذه  نتيجة 

ن�صاء ورجل واحد.
جنحت  ف��ق��د   2014 م�����ص��رة  يف  اأم�����ا 
الفحو�صات  تقدمي  يف  الوردية  القافلة 
منهم  ���ص��خ�����ص��ا   6072 ل�����  امل���ج���ان���ي���ة 
ام��راأة، و988 رجال مت احالة   5084
ا�صتجاب  للماموجرام  �صخ�صا   1546
حتويل  مت  بينما  �صخ�صا   377 منهم 
ومل  ال�صوتية  لالأ�صعة  �صخ�صا   286
واأثبتت  ���ص��خ�����س  اأي  م��ن��ه��م  ي�����ص��ت��ج��ب 

النتائج اإ�صابة خم�س ن�صاء.
فقد   2015 ال����ع����ام  م�������ص���رة  يف  اأم������ا 
اأن توفر  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  ا���ص��ت��ط��اع��ت 
�صخ�صا   7383 ل�  املجانية  الفحو�صات 
رجال  و1342  ام�����راأة   6041 منهم 
منهم  ���ص��خ�����ص��ا   1722 حت����وي����ل  مت 
 289 منهم  ا�صتجاب  امل��ام��وج��رام  اإىل 
�صخ�صا بينما مت حتويل 176 لالأ�صعة 
اأي �صخ�س  ي�صتجب منهم  ال�صوتية مل 
�صت  اإ�صابة  الفحو�صات  نتائج  واأثبتت 

ن�صاء.
 2015 م�����ص��رة  االإع������الن يف  وق����د مت 
املتنقلة  امل��ام��وج��رام  ع��ي��ادة  م�صروع  ع��ن 
املعدات  ب��اأح��دث  جتهيزها  �صيتم  ال��ت��ي 
واالأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة ال���الزم���ة الإج�����راء 
الك�صف عن �صرطان الثدي والفحو�صات 
االأخرى املرتبطة وتبلغ كلفة اجناز هذا 
وتربعت  دره�����م  م��ل��ي��ون   15 امل�������ص���روع 
 13 مببلغ  ل��الإع��الم  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 

مليون درهم من اإجمايل هذا املبلغ.
القافلة  ف��ر���ص��ان  م�صرة  يخ�س  وفيما 
2016 فقد جنحت يف توفر  الوردية 
امل��ب��ك��ر ع��ن �صرطان  ال��ف��ح�����س  خ��دم��ات 
منهم  �صخ�صا   5024 ل�  جمانا  الثدي 

منهم  ام�������راأة  و4371  رج����ال   653
ومت  مقيمن  و3905  1119مواطنا 
عمل فح�س املاموغرام ل� 300 �صخ�س 
لفحو�س  ���ص��خ�����ص��ا   1653 واإح�����ال�����ة 
االأ�صعة  ل��ف��ح��و���س  و435  امل��ام��وغ��رام 

فوق ال�صوتية للتاأكد من �صالمتهم.
القافلة  ف��ر���ص��ان  م�����ص��رة  ح��ف��ل��ت  وق����د 
الوردية 2016 بالعديد من االإجنازات 
ت��د���ص��ن عيادة  اإع���الن���ه���ا ع���ن  اأب����رزه����ا 
امل����ام����وج����رام امل��ت��ن��ق��ل��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
ومركز  بال�صارقة  اجل��ام��ع��ة  م�صت�صفى 
جو�صتاف رو�صي الرائد يف عالج االأورام 
ب��اأوروب��ا واجل��اري العمل على جتهيزها 
الالزمة  واالأج����ه����زة  امل���ع���دات  ب���اأح���دث 
�صرطان  ع���ن  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ك�����ص��ف  الإج������راء 
املرتبطة  االأخ��رى  والفحو�صات  الثدي 
ب��ه ع��ل��ى م����دار اأي����ام ال��ع��ام ويف خمتلف 
ال����دول����ة مب����ا يف ذلك  اإم���������ارات وم������دن 
املناطق البعيدة والقليلة ال�صكان والتي 
كان قد مت االإعالن عنها يف م�صرة عام 

.2015
اإ�صافة  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال����ع����ي����ادة  و���ص��ت��م��ث��ل 
�صيكون  حيث  الوردية  للقافلة  حقيقية 
يف  مراجعن  �صتة  ا�صتقبال  مبقدورها 
و240  اليوم  يف  مراجعا  و48  ال�صاعة 
مراجعا يف االأ�صبوع و1056 مراجعا يف 

العام  ال�صهر و12480 مراجعا خالل 
نوعها  من  االأوىل  العيادة  ه��ذه  وتعترب 
نوعية  نقلة  وت�صكل  االإم����ارات  دول���ة  يف 
للوقاية  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  اإجن�����ازات  يف 
يف  الثدي  �صرطان  مر�س  تداعيات  من 
�صهدت م�صرة  االإم��ارات��ي. كما  املجتمع 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تد�صن   2016
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
التابع  الثدي  الأم��را���س  ال�صارقة  مركز 
من  االأول  امل���رك���ز  اجل��ام��ع��ة  مل�صت�صفى 
ن��وع��ه يف دول����ة االإم�������ارات ال����ذي يقدم 
عالج  وتفعيل  لت�صخي�س  �صاملة  خطة 
ال�����ص��رط��ان خ���الل زي����ارة واح����دة ت�صمل 
وحتاليل  ال�صريرية  الفحو�صات  اإج��راء 
الدم والت�صوير ال�صعاعي - املاموجرام - 
والفح�س الن�صيجي والذي جاء تتويجا 
القافلة  وقعتها  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م  مل��ذك��رة 
الوردية يف يونيو 2012 مع م�صت�صفى 
اأول  ل��ت��اأ���ص��ي�����س  ال�����ص��ارق��ة  اجل��ام��ع��ة يف 
لت�صخي�س ومعاجلة  �صامل  مركز عاملي 
����ص���رط���ان ال����ث����دي يف ال�������ص���ارق���ة وذل����ك 
ومعهد  ال��وردي��ة  القافلة  م��ع  بالتعاون 
�صهدت  و  الفرن�صي  رو���ص��ي��ه  ج��و���ص��ت��اف 
عيادة  ت��د���ص��ن   2016 ال��ع��ام  م�����ص��رة 
بال�صارقة  املائية  املجاز  واجهة  يف  ثابتة 

اإىل تد�صن �صراكة ا�صرتاتيجية  اإ�صافة 
مع م�صت�صفى االأمرة غري�س يف اململكة 
املتعددة  امل�صت�صفيات  اأه��م  اأح��د  املتحدة 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات واالأف�������ص���ل جت��ه��ي��زا يف 

لندن.
القافلة  ف���ر����ص���ان  م�����ص��رة  و���ص��ت��ن��ط��ل��ق 
وت�صتمر حتى  يوم غد  ال�صابعة  الوردية 
17 م��ار���س اجل����اري حت��ت ���ص��ع��ار �صبع 
يحتفي  ح��ي��ث  اإم�����ارات  ل�صبع  ���ص��ن��وات.. 
هذا ال�صعار باحتاد دولة االإمارات والذي 
ياأتي متزامنا مع مرور �صبعة اأعوام على 

انطالقة القافلة الوردية.
و�صت�صهد م�صرة فر�صان القافلة الوردية 
يف  ثابتة  عيادات  �صبعة  تد�صن   2017
فرقها  �صتعمل  وال��ت��ي  ال�صبع  االإم����ارات 
ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��ب��ال ال���راغ���ب���ن يف 
ا�صتف�صاراتهم  الفحو�صات وطرح  اإجراء 
الثدي طيلة  �صرطان  بخ�صو�س مر�س 
العيادة  ���ص��ت��ت��واج��د  امل�����ص��رة ح��ي��ث  اأي����ام 
الثابتة يف ال�صارقة بواجهة املجاز املائية 
ويف دبي ب�صيتي ووك ويف اأبو ظبي على 
الكورني�س  على  عجمان  ويف  الكورني�س 
اأم  ويف  م��ول  باحلمرا  راأ���س اخليمة  ويف 
اأما يف  القيوين مبركز اخلزان ال�صحي 
يف  الثابتة  العيادة  ف�صتتواجد  الفجرة 

مركز ف�صيل ال�صحي.

•• اأبوظبي-وام:

وزيرة  القا�صمي  خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة  معايل  اعتربت 
التطرف  مل��واج��ه��ة  ال��ط��رق  اأق�����ص��ر  ال��ق��راءة  للت�صامح  دول���ة 

وتر�صيخ الت�صامح واالإيجابية.
ون�صحت معاليها بقراءة كتب روؤيتي ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و �صرد الذات اأو حديث الذاكرة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة.. كما ن�صحت مبطالعة 
كتاب ثنائية ال�صعادة والت�صامح ملوؤلفه عبداملجيد املرزوقي.

دولة  جت��رب��ة  تعك�س  ال��ك��ت��ب  ه���ذه  اأن  معاليها  واأو���ص��ح��ت 
الطاقات  وحتفيز  وامل��ع��رف��ة  وال��ف��ك��ر  التنمية  يف  االإم�����ارات 
املبدعة وحتكي اأحداثا مهمة من التاريخ االإماراتي وت�صفي 
وال�صعادة  الت�صامح  قيم  وتن�صر  عالية  وفكرية  اأدبية  قيمة 

واالإيجابية.
يف  م�صاركتها  �صمن  القا�صمي  لبنى  معايل  ن�صائح  ج��اءت 

مبادرات وكالة اأنباء االإمارات وام اخلا�صة ب� �صهر القراءة .
وتن�صر وام عناوين اأهم الكتب التي يو�صي اأ�صحاب املعايل 
الوزراء وكبار امل�صوؤولن يف الدولة بقراءتها لت�صكل قاعدة 
تبني  نحو  واثقة  بخطوات  ال��ق��ارئ  منها  ينطلق  اأن  ميكن 

عادة القراءة واملطالعة.

امل�صتقبل  القا�صمي بن�صحية الأجيال  وتوجهت معايل لبنى 
 .. بالثقافة  والت�صلح  ال��ق��راءة  يخ�س  فيما  االإم��ارات��ن  من 
وقالت ن�صيحتي لالإماراتين ولكل اأفراد املجتمع مبختلف 
جن�صياتهم ودياناتهم وثقافاتهم هي املحافظة على القراءة 

ب�صكل يومي اأو �صبه يومي ويف �صتى املعارف والعلوم .
العقول وت�صحح  به  ت�صتنر  ما  اأول  القراءة هي  واأ�صافت: 
احل�صارة  بها  وت�صتاأنف  الهمم  بها  وت�صتنه�س  االأفهام  بها 
احللول  وا�صتلهام  والتفكر  التقدم  يف  رئي�صي  �صبب  وه��ي 

وو�صع االأفكار التي تخدم الب�صرية جمعاء .
واأكدت معاليها اأن القراءة واملطالعة اأ�صمى اأ�صلحة مواجهة 
االأفكار املنحرفة واأق�صر الطرق ملحاربة االإرهاب والتطرف 

ت��دح�����س خرافات  امل��ط��ال��ع��ة  وك�����رثة  ب��ال��ع��ل��م  م�����ص��ي��ف��ة   ..
املوؤ�ص�صات  بدور  النهو�س  اأهمية  على  و�صددت   . املتطرفن 
الثقافية والتعليمية عرب العمل على تر�صيخ وتاأ�صيل فكر 
املطالعة والقراءة  االآخر وزرع حب  الت�صامح والتعاي�س مع 
يف عقول الن�سء ما من �صاأنه اأن ياأخذ باأيديهم لعامل اأرحب 

واأكرث اإ�صراقا.
واأ�صافت معايل لبنى القا�صمي يف ظل ما يواجهه العامل من 
خطر االأخبار املزيفة وتف�صي خطابات الكراهية والتمييز.. 
من  والتدقيق  القراءة  كرثة  املتلقي  االإن�صان  على  يتوجب 
�صدق  من  التحقق  على  ق��ادر  املثقف  الأن  املعلومات  �صحة 
والربط  التحليل  على  ال��ق��درة  لديه  تتكون  حيث  املعلومة 

احلقائق من  ملعرفة  قدرته  وتزيد  واالأفكار  الن�صو�س  بن 
عدمها .

وقالت معاليها اإن دولة االإمارات بنت فل�صفتها الت�صاحمية 
ا�صتنادا على �صماحة العقيدة االإ�صالمية والد�صتور االإماراتي 
طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور  واإرث 
الدولية  واملواثيق  االأ�صيلة  االإماراتية  واالأخ��الق  ثراه  اهلل 
 .. امل�صرتكة  والقيم  االإن�صانية  والفطرة  والتاريخ  واالآث���ار 
داعية اإىل املحافظة على هذه الفل�صفة الر�صينة ومواجهة 
فكر الغلو والتطرف والعنف والكراهية والتمييز بن�صر قيم 
باالآخر  والقبول  وال�صالم  والتعاي�س  والت�صامح  االع��ت��دال 

فكريا وثقافيا ودينيا وطائفيا.

لبنى القا�شمي ل�»وام« : القراءة اأق�شر الطرق ملواجهة التطرف

القافلة الوردية : فر�شان واأطباء ومتطوعون يحاربون �شرطان الثدي باالأمل

حتت رعاية حمدان بن زايد

جامعة اأبوظبي تد�شن 60 مبادرة �شمن »ا�شرتاتيجية عام اخلري 2017«

بلدية دبي وموؤ�ش�شة االأوقاف ل�شوؤون الق�شر توقعان مذكرة تفاهم للتعاون
••دبي-وام:

االأوقاف  موؤ�ص�صة  مع  تفاهم  مذكرة  دب��ي  بلدية  وقعت 
ب�صكل  بينهما  الرتابط  اأوا�صر  لتعزيز  الق�صر  و�صوؤون 
ف��ع��ال خل��ل��ق ���ص��راك��ة م��ت��م��ي��زة يف جم����االت ال��ع��م��ل ذات 

العالقة امل�صرتكة.
م��ث��ل ب��ل��دي��ة دب���ي ع��ب��د اهلل حم��م��د خ��ل��ف��ان م��دي��ر اإدارة 
مدير  نائب  التميمي  جمعة  وزينب  القانونية  ال�صوؤون 

اإدارة �صوؤون الق�صر مبوؤ�ص�صة االأوقاف و�صوؤون الق�صر.
�صرعة  اأبرزها  اأه��داف  اإىل حتقيق عدة  املذكرة  وتهدف 

اإعداد الردود من قبل اإدارة ال�صوؤون القانونية يف بلدية 
موؤ�ص�صة  من  املحالة  واال�صتف�صارات  الطلبات  على  دبي 
املتوفن  ت��رك��ات  ج��رد  ب�صاأن  الق�صر  و���ص��وؤون  االأوق����اف 
اأرا���ص��ي��ه��م وتوريد  ع��ن  وامل��ح��ج��ور عليهم واال���ص��ت��ع��الم 
الت�صرف  ج��واز  بعدم  قيد  وفر�س  املالية  م�صتحقاتهم 
واملحجور  للق�صر  العائدة  واالأع��ي��ان  املمتلكات  ببع�س 
ال���ردود يف  اإجن���از  ا�صافة اىل  القيد  ذل��ك  عليهم ورف��ع 
اخلدمات  تقدمي  تكامل  على  ينعك�س  قيا�صي مبا  وقت 

احلكومية. 

مدير عام حماكم دبي ي�شتقبل رئي�س »املحكمة االحتادية 
مباليزيا« لالإطالع على النظام الق�شائي يف اإمارة دبي

•• دبي-الفجر:

حماكم  ع��ام  مدير  املن�صوري  عيد  طار�س  �صعادة  ا�صتقبل 
دبي، �صعادة ال�صيد تون عارفن بن زكريا رئي�س »املحكمة 
االحت���ادي���ة مب��ال��ي��زي��ا«، ب��ح�����ص��ور اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة العليا 
الدائرة، والذي جاء لالطالع على  الق�صائية يف  لل�صوؤون 
عملية التقا�صي واإداراتها واأف�صل ممار�صاتها، والتي ت�صعى 

حماكم دبي اإىل اأن تكون حماكم رائدة متميزة عاملياً.
حيث اأطلع رئي�س املحكمة االحتادية مباليزيا، على النظام 
املطبقة  والت�صريعات  والقوانن  دبي  حماكم  يف  الق�صائي 
يف ال��دول��ة واإم����ارة دب��ي، واأف�����ص��ل اخل��دم��ات التي تقدمها 
التقا�صي  املتقا�صن، وكيفية �صر عملية  الدائرة خلدمة 
يف حماكم دبي واخلدمات الذكية والتقنية احلديثة التي 
اخلطة  ���ص��رح  اإىل  اإ���ص��اف��ة  للمتعاملن،  ال��دائ��رة  تقدمها 
ملحاكم   2019  �  2016 ل��ع��ام  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية 
دب���ي، وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ث���الث غ��اي��ات وه���ي ت��ع��زي��ز الثقة 
وكفاءة  فاعلية  وتعزيز  ودول��ي��ا  حمليا  الق�صائي  بالنظام 
االأداء الداخلي وكذلك وتنمية موارد ب�صرية كفوؤة ومبتكرة 

للو�صول اإىل » حماكم رائدة متميزة عاملياً«
فالنظام الق�صائي يف حماكم دبي يتاألف من ثالث حماكم 
اال�صتئناف،  وحمكمة  االب��ت��دائ��ي��ة،  املحاكم  وه��ي  رئي�صة، 
اإىل  تتفرع  االبتدائية  املحكمة  اأن  كما  التمييز،  وحمكمة 
املدنية  االبتدائية  املحكمة  وه��ي  متخ�ص�صة  حماكم   7
واملحكمة االبتدائية التجارية واملحكمة االبتدائية العمالية 
واملحكمة االبتدائية العقارية واملحكمة االبتدائية اجلزائية 
وحمكمة االأحوال ال�صخ�صية االبتدائية، وحمكمة التنفيذ 
وغاياتها  اال�صرتاتيجية  دب��ي  حماكم  فخطة  االبتدائية. 
دبي  فمحاكم  امل�صاند،  واالإداري  الق�صائي  النظام  تدعم 
م�صرة  يواكب  مبا  الق�صائية  املنظومة  بتطوير  ملتزمة 
الف�صلى،  العاملية  املمار�صات  مع  ويتما�صى  الذكي  التحول 
ال�صمو  ل�صاحب  ال�صديدة  التوجيهات  لتطبيق  �صعيا منها 

الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
اإ�صعاد  يف  اهلل«،  »رع���اه  دب��ي  ال����وزراء، حاكم  رئي�س جمل�س 
املتعاملن وحتقيق رفاهية املجتمع، من خالل توفر كل 
والوقت  اجلهد  توفر  يف  ت�صاهم  التي  احلديثة  التقنيات 
ع��ل��ى امل��ت��ق��ا���ص��ن، وال���ت���ي ت���وؤم���ن ل��ه��م ال�����ص��رع��ة يف اجناز 
معامالتهم الق�صائية، وذلك خللق بيئة حملية ت�صمل كل 
اأفراد  جلميع  الراحة  تخلق  التي  واالأم���ان  االأم��ن  جوانب 
تقرير  يف  دب��ي  حماكم  نتائج  اإ�صتعرا�س  مت  كما  املجتمع. 
البنك الدويل والذي يركز على مدى فعالية بيئة االأعمال 
يف الدولة، وتعد هذه ال�صهادة العاملية على تناف�صية وريادة 
يف  العاملية  ومكانتها  الق�صائي  القطاع  يف  االإم���ارات  دول��ة 
ت��ط��وًرا واإب��داًع��ا، لتكون يف �صدارة  ال��دول االأك��رث  م�صاف 
للعام الثاين على التوايل، فمحاكم دبي  الرتتيب اقليمياً 
حري�صة على موا�صلة م�صرة التميز يف توفر اخلدمات 
ر�صا  م�صتويات  اأع��ل��ى  حتقيق  �صاأنها  م��ن  التي  القانونية 
العاملية مبا ي�صمن  اأرقى املعاير  املتعاملن، وفق  و�صعادة 

اإ�صعاد �صعب االإمارات.
و�صلت  ما  اإىل  مباليزيا،  االحتادية  املحكمة  رئي�س  واأ�صاد 
اإل��ي��ه حم��اك��م دب��ي م��ن اجل��ان��ب التقني وال��ت��ط��ور الكبر 
املقدمة  وخ��دم��ات��ه��ا  اإج���راءات���ه���ا  يف  ال���ذك���ي  ال��ت��ح��ول  يف 
للمتعاملن، والتي ت�صهم ب�صكل فعال يف التميز يف تقدمي  
اأن ما  اخلدمات و�صرعة تنفيذ االأحكام والقرارات، موؤكداً 
من  لال�صتفادة  فر�صة  يعترب  دب���ي   حم��اك��م  اإل��ي��ه  و�صلت 

اخلربات املتوفرة لتحقيق العدالة وفق معاير عاملية.
وقد �صم الوفد املاليزي كاًل من، معايل ال�صيد تان �صري 
وال�صيد  الفدرالية،  باملحكمة  قا�صي  بن احلليم عمر  داتو 
رئي�س  ال��ط��اه��ر  حممد  ح��اج��ي  بينتي  لطيفة  ���ص��ري  دات���و 
نائب  جمرا  وال�صيدة  ملاليزيا،  الفدرالية  باملحكمة  القلم 
ت�صي  دات��و  وال�صيدة  ملاليزيا،  الفدرالية  للمحكمة  امل�صجل 
دان الزيدي بن ت�صي وان ابراهيم مدير مكتب رئي�س قلم 

املحكمة الفدرالية يف ماليزيا.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�صهد اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
راأ�س  ���ص��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
اخليمة، بح�صور العميد عبد اهلل 
عام  قائد  نائب  احلديدي  خمي�س 
عمل  ور���ص��ة  اخليمة  راأ����س  �صرطة 
�صاركني   ( مبادرة  �صمن  تعريفية 
معرفتي ( بح�صور املدراء العامون 
�صباط  من  وع��دد  ال�صباط  وكبار 
لتوجيهات  ت��ط��ب��ي��ق��اً  ال�������ص���رط���ة، 
ا�صرتاتيجيتها  يف  الداخلية  وزارة 
ثقافة  ن�صر  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
التوا�صل  ل��دور  وتفعياًل  املعرفة، 
واملروؤو�صن،  الروؤ�صاء  بن  املعريف 
واخلربات  املعارف  من  لال�صتفادة 
وتوظيفها البتكار معارف جديدة، 
يف اإطار دعم القيادة ملبادئ تطبيق 

مفاهيم اإدارة املعرفة.
�صليمان  ال��ع��م��ي��د  ال���ور����ص���ة،  ق�����ّدَم 

اإدارة مراكز  الكيزي مدير  حممد 
راأ�س  ب�صرطة  ال�صاملة  ال�صرطة 
خاللها  م�����ص��ت��ع��ر���ص��اً  اخل���ي���م���ة، 
تدرجه  وم��راح��ل  الذاتية،  �صرته 
ك��اف��ة خرباته  ن��اق��ال  ال��وظ��ي��ف��ي، 
وجتاربه العملية وال�صرطية طيلة 
خرباته  م�صتعر�صاً  املهنية،  حياته 

املتميزة  وجت����ارب����ه  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه 
باملجال ال�صرطي واالأمني، م�صيداً 
تطوير  يف  الداخلية  وزارة  بجهود 
اأهمية  م���وؤك���داً  ال�����ص��رط��ي،  ال��ع��م��ل 
اع���ت���م���اد ال��ت��ط��وي��ر واالب���ت���ك���ار يف 
ال�صرطي مبا يكفل حتقيق  املجال 

اأهداف وزارة الداخلية.

العميد  وّج����ه  ال��ور���ص��ة،  خ��ت��ام   يف 
ال�صكر  ال��ك��ي��زي،  حم��م��د  �صليمان 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
التي  اخل���ي���م���ة،  راأ���������س  ل�������ص���رط���ة 
حتر�س على اال�صتفادة من املعرفة 
جلميع  وال�����ص��م��ن��ي��ة  ال�����ص��ري��ح��ة 
ف��ي��ه��ا، وتعزز  ال���ق���ادة وامل��ت��م��ي��زي��ن 

نحو  على  واالب����داع  الثقافة  ن�صر 
لتح�صن  املوؤ�ص�صي  التميز  يخدم 
موؤ�صرات االأداء الوظيفي، يف اإطار 
ا�صرتاتيجية  حتقيق  نحو  �صعيها 
لتكون  بفعالية  العمل  يف  ال���وزارة 
دول��ة االإم���ارات اإح��دى اأف�صل دول 

العامل اأمناً و�صالمة.

•• ال�صارقة-الفجر:

الر�صاعة  اأ�����ص����دق����اء  ج��م��ع��ي��ة  ف������ازت 
الداعمة  اجلمعيات  اإح���دى  الطبيعية، 
ل�صوؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  يف  ل��ل�����ص��ح��ة 
االأول يف  ب��امل��رك��ز  ب��ال�����ص��ارق��ة،  االأ����ص���رة 
التطوعي  ل��ل��ع��م��ل  ال�������ص���ارق���ة  ج����ائ����زة 
فئة  عن   ،2016 لعام  ال�14  بدورتها 
للفر�س  �صانعة  اأهلية  موؤ�ص�صة  اأف�صل 
مل�صروعها  ت��ق��دي��راً  وذل����ك  ال��ت��ط��وع��ي��ة 

املتميز ندعم اختياركم الطبيعي .
ويعترب م�صروع ندعم اختيارك الطبيعي 
واحداً من اأهم امل�صاريع التطوعية التي 
يف  فكرته  وتتلخ�س  اجلمعية،  تنفذها 
الهاتف،  ع��رب  املر�صعات  االأم��ه��ات  دع��م 
الر�صاعة  باأهمية  التوعية  ن�صر  بهدف 
وتوعية  االأم،  حليب  ومتيز  الطبيعية، 
ا�صتخدام  وخم���اط���ر  مب�����ص��ار  امل��ج��ت��م��ع 
احلليب  م����ث����ل  االأم  ح���ل���ي���ب  ب�����دائ�����ل 
ال�صناعي.  واأعربت املهند�صة خولة عبد 
العزيز النومان، رئي�س جمعية اأ�صدقاء 
�صعادتها بفوز  الطبيعية، عن  الر�صاعة 

التي  املرموقة  اجل��ائ��زة  بهذه  اجلمعية 
العمل  وت��ع��زي��ز  بن�صر  اإل��ت��زام��ه��ا  تعك�س 
التطوعي بن �صفوف موظفاتها ب�صكل 
خا�س، وبن ال�صيدات يف اإمارة ال�صارقة 
ودول�������ة االإم�����������ارات، ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف 
اجلمعية يف تعزيز الر�صاعة الطبيعية، 
�صحة  حماية  على  االأم��ه��ات  وت�صجيع 
و�صالمة اأطفالهن، للو�صول اإىل جمتمع 
ال�صيدات  ال���ن���وم���ان  و���ص��ك��رت  ���ص��ح��ي. 

املتطوعات القائمات على م�صروع ندعم 
التي  اجلهود  على   ، الطبيعي  اختيارك 
يف  �صتة ع�صر عاماً  م��دار  بها على  قمن 
وتزويدهن  امل��ر���ص��ع��ات،  االأم���ه���ات  دع���م 
وهو  وال��غ��ذائ��ي��ة،  ال�صحية  باملعلومات 
النف�صية  ال�صحة  حت�صن  يف  اأ�صهم  م��ا 
واجل�������ص���دي���ة ل����الأم����ه����ات واأط���ف���ال���ه���ن، 
والتقليل من ميزانية الدولة امل�صروفة 
على الرعاية ال�صحية من خالل جتنب 

وم�صارها.   االأم  حليب  بدائل  ا�صتخدام 
جمعية  ب��ادرت  ال��ذي  امل�صروع  ويت�صمن 
تبنيه  اإىل  الطبيعية  الر�صاعة  اأ�صدقاء 
 ،2004 م���ن ع����ام  اع���ت���ب���اراً  وت��ن��ف��ي��ذه 
باإلقاء  امل��ت��ط��وع��ات  م��ن  جمموعة  ق��ي��ام 
التوعية،  من�صات  واإق��ام��ة  املحا�صرات، 
وت���وزي���ع م��ط��ب��وع��ات وك��ت��ي��ب��ات، وزي����ارة 
وامل�صت�صفيات  امل�����ن�����ازل  يف  االأم�����ه�����ات 
الت�صوق،  وم����راك����ز  ال���ع���ام���ة  وامل����راف����ق 
املجتمع  اأن�صطة  امل�صاركة يف  اإىل  اإ�صافة 
بامل�صروع  للتعريف  املختلفة  وفعالياته 
و�صرح اأهدافه. وتهدف جمعية اأ�صدقاء 
الر�صاعة الطبيعية التي حتظى برعاية 
كرمية من قرينة �صاحب ال�صمو حاكم 
بنت  ج��واه��ر  ال�صيخة  �صمو  ال�����ص��ارق��ة، 
حممد القا�صمي، رئي�صة املجل�س االأعلى 
حت�صن  اإىل  بال�صارقة،  االأ���ص��رة  ل�صئون 
لالأطفال  والنف�صية  اجل�صدية  ال�صحة 
واالأم���ه���ات م��ن خ���الل زي����ادة الر�صاعة 
االأمثل  الطريقة  تعد  والتي  الطبيعية 
اأ�صرية �صحية للو�صول  لتكوين عالقة 

اإىل جمتمع اآمن.

اأكادميية العلوم ال�شرطية تبحث التعاون مع ال�شفري اليمني
•• ال�صارقة -وام: 

عام  م��دي��ر  العثمني  خمي�س  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  العقيد  ب��ح��ث 
مع  مكتبه  يف  ام�����س  ال�صارقة  يف  ال�صرطية  العلوم  اأك��ادمي��ي��ة 
لدى  اليمنية  اجلمهورية  �صفر  املنهايل  �صعيد  فهد  �صعادة 
ال���دول���ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��ث��ن��ائ��ي ب��ن اجل��ان��ب��ن و�صبل 
القطي�س  �صالح  حممد  اللقاء  ح�صر  وتطويرها.  تعزيزها 
ال�صمالية  واملناطق  دب��ي  يف  اليمنية  اجلمهورية  ع��ام  قن�صل 

والوفد املرافق.
العقيد  ح�صره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  العثمني  العقيد  وناق�س 
العام تفعيل  اإدارة مكتب املدير  حممد �صعيد بوزجنال مدير 

املبتعثن  اليمنين  الطلبة  واأو���ص��اع  اجلانبن  ب��ن  التعاون 
للدار�صة باالأكادميية وم�صتوى حت�صيلهم العلمي.

العلوم  اأكادميية  خمرجات  مب�صتوى  املنهايل  ال�صفر  واأ�صاد 
ال�صرطية من الناحية التدريبية والتعليمية والتطور امللحوظ 

يف اخلطط والربامج وامل�صاقات الدرا�صية املطبقة.
واأْط���ل���ع ال��ع��ق��ي��د العثمني ال�����ص��ف��ر ال��ي��م��ن��ي ع��ل��ى االإجن�����ازات 
التعليمي  املجال  املا�صي يف  العام  االأكادميية يف  التي حققتها 
تعكف  ال��ت��ي  وال���درا����ص���ات  وال��ري��ا���ص��ي  واالإداري  وال��ت��دري��ب��ي 
والدكتوراه  املاج�صتر  االأكادميية حاليا لطرح درجتي  عليها 
وخدمة  واال�صرتاتيجية  االأم��ن��ي��ة  التخ�ص�صات  م��ن  ع��دد  يف 
دبلوم  واإط��الق  اجلنائي  والبحث  ال�صرطة  واإدارة  املتعاملن 

واإطالقها يف مطلع هذا  للجامعين  املهني  ال�صرطية  العلوم 
العام لربنامج املاج�صتر يف علوم ال�صرطة - تخ�ص�س اجلودة 
والتميز يف العمل االأمني - الذي يعترب االأول من نوعه على 

م�صتوى دولة االمارات واملنطقة.
االمارات  �صكره وتقديره لدولة  املنهايل عن  ال�صفر  واأع��رب 
االأع����وام  خ���الل  وا�صت�صافتها  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
واأكادميياتها  كلياتها  خمتلف  يف  اليمنين  للطلبة  ال�صابقة 
الع�صكرية املنت�صرة يف الدولة ومنها اأكادميية العلوم ال�صرطية 
بال�صارقة .. م�صيدا يف الوقت ذاته بالتقدم والتطور الذي مل�صه 
باأكادميية العلوم ال�صرطية يف �صتى ال�صعد خا�صة على �صعيد 

تاأهيل كوادر متميزة يف جمال العلوم ال�صرطية والقانونية.

طوارئ واأزمات توقع اتفاقية تعاون مع هيئة التاأمني
•• ابوظبي-وام:

الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات  الهيئة  وقعت 
وال����ك����وارث ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م�����ص��رتك م���ع هيئة 

التاأمن.
جمال  الدكتور  �صعادة  الهيئة  عن  االتفاقية  وقع 
حم��م��د احل��و���ص��ن��ي م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية 
الإدارة ال��ط��وارئ واالأزم���ات وال��ك��وارث وع��ن هيئة 
التاأمن �صعادة ابراهيم عبيد الزعابي مدير عام 

الهيئة.
وال�صراكة  التعاون  تعزيز  اإىل  االتفاقية  وتهدف 
البيانات  وت��ب��ادل  وت��وف��ر  ب��ن اجلهتن  ال��ب��ن��اءة 
وامل���ع���ل���وم���ات االر���ص��ي��ف��ي��ة ل���ل���ح���وادث وال����ك����وارث 
والكوارث  واالزم��ات  الطوارئ  حل��االت  اجل�صيمة 
االأدوار  حت����دي����د  خ������الل  م�����ن  ل���دي���ه���م���ا  ال����ت����ي 
وامل�صوؤوليات لكل منهما وت�صهيل تبادل املعلومات 
واملبادرات واعداد وثيقة مرجعية بكافة االأهداف 
ب��االإ���ص��اف��ة اىل و�صع  وال�����ص��روط وامل�����ص��وؤول��ي��ات 
اإطار عمل منهجي ومنظم لتبادل واإعادة اإ�صدار 

البيانات.
ومب���وج���ب االت��ف��اق��ي��ة ت��ل��ت��زم اجل��ه��ت��ن بتقدمي 
ب�����ص��ورة م�صتمرة،  امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات  اأح����دث 
وتبادل اخلربات وتقدمي اال�صت�صارات التقنية ذات 
االهتمام امل�صرتك وذات ال�صلة مبجاالتهما وفقا 

ملتطلبات كل جهة، مبا فيها االأنظمة االإلكرتونية 
واجل��داول الزمنية واإج��راءات التزويد بالبيانات 
ت��ع��زي��ز االلتزام  امل��ع��ن��ي��ة، ك��ذل��ك  ب���ن االأط������راف 
بجودة  واالرت��ق��اء  املعتمدة  واملعاير  باملنهجيات 

البيانات واملعلومات.
ان  الدكتور جمال حممد احلو�صني  �صعادة  وقال 
�صراكتنا مع خمتلف القطاعات يف الدولة �صت�صهم 
يف تعزيز قدرات الدولة يف ادارة حاالت الطوارئ 
واالأزمات والكوارث.. م�صرا اىل ان الهيئة توا�صل 
مع  التفاهم  ومذكرات  الثنائية  االتفاقيات  عقد 
�صركاء جدد من اجل �صمان اال�صتعداد على اأكمل 
اأي ط��ارئ ال ق��در اهلل .. الفتا اىل  وج��ه ملواجهة 
ان اال�صتعداد واجلاهزية من العنا�صر الهامة يف 

خططنا اال�صرتاتيجية ملواجهة وادارة االزمات.
وجتهيز  اإع�����داد  اىل  ت�صعى  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  واأ����ص���اف 
احلا�صوبية  وال��ب��ي��ئ��ة  احل��ي��وي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
احليوية  وال��ب��ي��ان��ات  املعلومات  الإت��اح��ة  ال��الزم��ة 
من اأجل اإعداد قواعد بيانات واأنظمة اإلكرتونية 
ال���ص��ت��خ��راج ت��ق��اري��ر اأ���ص��رار ال��ك��وارث واالأح����داث 
عملية  يف  البيانات  ا�صتخدام  وك��ذل��ك  اجل�صيمة 
التحليل والتنبوؤ باملخاطر وتوزيعاتها، اىل جانب 
املوارد  من  لال�صتفادة  ال�صراكة  وحت�صن  تعزيز 
التقنية واخلربات واملقارنات املعيارية يف خمتلف 

املجاالت باالإ�صافة اىل تبادل اخلربات واملعلومات 
والبيانات.

واأك����د ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال احل��و���ص��ن��ي اأهمية 
ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة م��ع هيئة ال��ت��اأم��ن، م��ن اأجل 
الوطن  م�صلحة  يف  ت�صب  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تظافر 
بن خمتلف القطاعات.. الفتا اىل ان توقيع هذه 
االتفاقية يعزز من تظافر اجلهود واال�صتفادة من 
اخلربات الوطنية يف خمتلف املجاالت وخ�صو�صا 
واملعلومات  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
والروؤية  االه����داف  لتحقيق  امل��ت��اح��ة  وال��ب��ي��ان��ات 

احلكومية، مثمنا جهود جميع ال�صركاء.
الطوارئ  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  وا����ص���اف 
واالأزمات والكوارث هي اجلهة الوطنية الرئي�صية 
امل��ن�����ص��ق��ة ل��ل��ج��ه��ود وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإدارة 
الطوارئ واالأزمات، وو�صع خطط وطنية موحدة 
ومن  واالأزم�����ات،  ال��ط��وارئ  حل���االت  لال�صتجابة 
هذا الدور املهم فاإنها تعمل على تطوير وتوحيد 
واإدامة القوانن وال�صيا�صات واالإجراءات املتعلقة 
ب������اإدارة ال���ط���وارئ واالأزم�������ات وال����ك����وارث وو�صع 
متطلبات اال�صتعداد واجلاهزية من خالل توقيع 
مذكرات التفاهم مع ال�صركاء اال�صرتاتيجين من 
ال�صرورية  اخلدمات  لتوفر  القطاعات  خمتلف 

عند احلاجة.

عبيد  ابراهيم  �صعادة  اأك��د  جانبه  من 
الهيئة  م���ع  االت��ف��اق��ي��ة  اأن  ال���زع���اب���ي 
واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية 
اإط��ار حر�س هيئة  تاأتي يف  وال��ك��وارث 
ال�صراكات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ال���ت���اأم���ن 
اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة م�����ع امل���وؤ����ص�������ص���ات 
حتقيق  يف  ي�����ص��اه��م  مب����ا  احل���ك���وم���ي���ة 
وا�صرتاتيجية  احلكيمة  القيادة  روؤي��ة 
احلكومة يف تعزيز القدرات التناف�صية 
اقت�صاد  منو  وتطوير  املحلية  لل�صوق 

دولة االمارات.
الهيئة  مع  التعاون  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار 
واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية 
والكوارث يف حتقيق روؤية هيئة التاأمن 

اأداء  تطوير  جم��ال  يف  اال�صرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا 
�صناعة  تناف�صية  وتعزيز  املحلية  التاأمن  �صوق 

التاأمن االإماراتية على امل�صتوى العاملي.
املعلومات يف  اإن تبادل اخل��ربات وا�صتخدام  وقال 
عملية التحليل والتنبوؤ باملخاطر وتوزيعاتها بن 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  والهيئة  التاأمن  هيئة 
البنية  ت��ط��وي��ر  يف  ي�صاهم  وال���ك���وارث  واالأزم�����ات 
التحتية واأداء االأعمال يف الدولة وتدعيم البيئة 
وتعزيز  االإم��ارات��ي��ة  ال��ت��اأم��ن  ل�����ص��وق  التناف�صية 

اقليمي وعاملي يف جمال  منوها ومكانتها كمركز 
التاأمن.

التاأمن يف دول��ة االإم��ارات يعد  اأن قطاع  واأو�صح 
االأف�صل اإقليميا يف ح�صاب الفر�س واملخاطر وفق 
متخ�ص�صة  عاملية  مالية  موؤ�ص�صات  اأعدته  تقرير 

اأخرا.
تعزيز  ب�صكل م�صتمر على  تعمل  الهيئة  اأن  وق��ال 
التاأمن  ق��ط��اع  يف  واخل��دم��ي��ة  القانونية  النظم 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع  وال��ت��ع��اون  التن�صيق  ع��رب 
وال�صركاء كافة وذلك بهدف �صمان تنظيم قطاع 

اال�ص�س  اأف�����ص��ل  وف���ق  واالإ����ص���راف عليه  ال��ت��اأم��ن 
وتدعيم  ال��ت��اأم��ن  �صناعة  يف  املتبعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
على  االإماراتية  التاأمن  ل�صوق  التناف�صية  البيئة 

امل�صتوى العاملي.
ح�����ص��ر م��را���ص��م ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ���ص��ع��ادة �صيف 
الهيئة  عام  نائب مدير  ال�صام�صي  ارحمه  حممد 
والكوارث  واالزم����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية 

وعددا من مدراء ادارات الهيئة وموظفيها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

قام وفد من �صرطة راأ�س اخليمة برئا�صة املقدم حممد عبد 
الرحمن �صرباك ، بزيارة مالزم اأول حممد علي ال�صميلي، 
وذلك لالطمئنان على حالته ال�صحية، بعد تعر�صه لوعكة 
 . ال�صفاء  له  امل�صت�صفى، متمنن  اإثرها  اأدخ��ل على  �صحية 

وتاأتي هذه الزيارة انطالقاً من االهتمام بتعزيز اجلوانب 
االإن�صانية واالجتماعية بن منت�صبي القيادة والتي توليها 
ا�صرتاتيجية  وف��ق  خا�صاً،  اهتماماً  اخليمة  راأ����س  �صرطة 
من  منت�صبيها  ت�صجيع  على  تعمل  التي  الداخلية  وزارة 
اأفراد ال�صرطة على التعاون والتعا�صد فيما بينهم توثيقاً 

للروابط االإن�صانية.

وفد من �شرطة راأ�س اخليمة يطمئن 
على �شحة زميلهم ال�شميلي 

ج�����م�����ارك راأ�س اخليم�������ة تنظ����م دورةجمعية اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية تفوز بجائزة ال�شارقة للعمل التطوعي
 ) اتيكي������ت امل����دراء( 

طلبة من اأمريكية ال�شارقة يبتكرون جهازا يتوا�شل ال�شلكيا مع عدادات املياه والكهرباء والغاز

�ش���رط��ة راأ�س اخليم���ة تنظ��م ور�ش��ة �شاركن���ي معرفت���ي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت دائ��رة جمارك راأ���س اخليمة بالتعاون مع 
معهد املعرفة للتدريب دورة تدريبية تخ�ص�صية 
ع��دد من  �صارك فيها   ) امل���دراء  اتيكيت   ( بعنوان 
مدراء االدارات واملراكز اجلمركية وروؤ�صاء املكاتب 
واالأق�صام بالدائرة وقدمتها خبرة التدريب منى 

الزايد وا�صتمرت على مدى يومن. 

ا�صتخدام  باأهمية  التعريف  ال����دورة  ا�صتهدفت 
ال��ع��م��ل ودوره يف  ب��ي��ئ��ة  ال���ربوت���وك���ول يف  ق��واع��د 
التعريف  اىل  اإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ع��ادة  م��ع��اي��ر  حتقيق 
للمدراء  االأع���م���ال  ال���ري���ادة يف جم���ال  مب��ع��اي��ر 
وروؤ�صاء االأق�صام ، كما ت�صمنت حماورها اأ�صاليب 
ال�صخ�صيات  وك��ب��ار  ال�����ص��ي��وف  ت��ك��رمي  واأ����ص���ول 
املفاجئة  امل��واق��ف  يف  ال��ذك��ي  الت�صرف  وا�صاليب 
االأع��م��ال وم��ه��ارات االت�صال  والطارئة يف جم��ال 

اإر�����ص����اء قواعد  واأث�������ره يف  ال���ف���ع���ال  وال���ت���وا����ص���ل 
االتيكيت والربتوكول املرتبط باأ�صول اال�صتقبال 

وال�صيافة للمدراء. 
من  ���ص��ع��ي��اً  التخ�ص�صية  ال�����دورة  تنظيم  وي���اأت���ي 
الب�صرية  وقدراتها  مواردها  تطوير  اإىل  الدائرة 
ملواكبة امل�صتجدات املتعلقة بالعمل اجلمركي وكل 
املوظفن  ق��درات  بناء  يف  ي�صهم  اأن  �صاأنه  من  ما 

و�صقلها . 

•• دبي-وام:

ابتكر فريق من طلبة اجلامعة االأمركية يف ال�صارقة 
واملاء  الكهرباء  ع���دادات  م��ع  يتوا�صل  ال�صلكيا  ج��ه��ازاً 
والغاز وميكن كل من �صركات اخلدمة واأ�صحاب املنازل 
من التحقق من حالة هذه العدادات يف اأي وقت ومن 

اي مكان.
وفاز الفريق عن هذا امل�صروع املبتكر بجائزة فئة اجليل 
امل�صتقبلي لطلبة البكالوريو�س يف حفل جوائز معر�س 
دبي  م��رك��ز  2017 يف  ل��ل��ك��ه��رب��اء  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
امل�صروع  هذا  وتطوير  بت�صميم  وق��ام  العاملي  التجاري 
اأربعة من طلبة ق�صم هند�صة وعلوم احلا�صوب يف كلية 

ال�صارقة و هم مي�س حاج ح�صن  اأمركية  الهند�صة يف 
ومهند  ال��دي��ن  ع��ز  وم�صطفى  ال�����ص��الم  عبد  وحم��م��د 
ب�صيط واأطلقوا عليه ا�صم قارىء العداد الذكي ويعمل 
على انرتنت االأ�صياء واأ�صرف على امل�صروع الدكتور عبد 
اأ�صاتذة  وهما  لندول�صي  طه  والدكتور  العلي  الرحمن 
يف ق�صم هند�صة وعلوم احلا�صوب يف كلية الهند�صة يف 

اأمركية ال�صارقة.
العلي �صمم عداد اال�صتخدام بناء على  وقال الدكتور 
نظام  لرقاقة  اأح��دث من�صة  وهي  باي  ر�صربي  من�صة 
االأ�صياء  ان��رتن��ت  خ��الل  م��ن  متكينها  ويتم  احلو�صبة 
وب��ا���ص��ت��خ��دام ���ص��ح��اب��ة احل��و���ص��ب��ة ل��ل��ت��خ��زي��ن وحتليل 
ب���االإ����ص���اف���ة اىل خ���رائ���ط جوجل  ال��ك��ب��رة  ال��ب��ي��ان��ات 

وبا�صتخدام الهواتف املحمولة ومراكز ت�صغيل اخلدمة 
الو�صول  اخل��دم��ة  وم�صغلي  امل��ن��ازل  الأ���ص��ح��اب  ميكن 
املنزلية  االأجهزة  و�صيطرة  ملراقبة  العداد  اىل  ال�صلكيا 
واإدارة ا�صتخدام الطاقة والغاز واملياه وميكن لكل من 
م��ن حال  التحقق  امل��ن��ازل  واأ���ص��ح��اب  �صركات اخل��دم��ة 
امل�صابقة جزءا  اأي وق��ت واي م��ك��ان. وك��ان��ت  ال��ع��داد يف 
احلدث  ه��ذا  للكهرباء  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق  معر�س  م��ن 
يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  ت�صت�صيفه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
الدولة ويطلب من الطلبة تطوير م�صاريع تتعامل مع 
كفاءة الطاقة او الطاقة البديلة وو�صل اىل النهائيات 
9 ف��رق م��ن ج��ام��ع��ات يف ال��دول��ة وك���ان ال��ف��وز مل�صروع 

اجلامعة االأمركية يف ال�صارقة.

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00843/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/07811/2016  �صكني- ايجارات بالن�صر

 اىل املنفذ �صده : روجن لتاأجر بيوت العطالت - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة
حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد  ح�صن حممد ح�صن ال�صعايل  

 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي باالتي:
1- الزام املنفذ �صدها باخالء العن املوؤجرة وت�صليمها اىل طالب التنفيذ خالية 

من ال�صواغل 
ت���وؤدي للمدعي م��ت��اأخ��رات ب��دل االي��ج��ار مبلغ وقدره   ب��ان  2- ال���زام امل��دع��ي عليها 
70.000 درهم للفرتة حتى 2016/10/14 مع ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى 
تاريخ االخالء الفعلي بواقع 11666 درهم �صهريا مع الزامها  بتقدمي براءة ذمة 

من هيئة كهرباء ومياه دبي  
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

من  ي���وم  ع�صر  خم�صة  خ���الل  احل��ك��م  ه���ذا  بتنفيذ  مكلفون  ان��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  02/00055/2017 جتاري    
اىل املحكوم عليه :الع�صر لتجارة االقم�صة - �س ذ م م 

جمهول حمل االقامة  
يف   2017/2/12 بجل�صتها  حكمت  باملركز  االإبتدائية  الق�صائية  اللجنة  بان  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اعاله   ل�صالح /ام ات�س كيه للعقارات - �س ذ م م 
ب��اأوراق الدعوى وبت�صليمه  1- اوال : باخالء املدعي عليها من العقار املوؤجر املبن 

للمدعية خالية من ال�صواغل 
ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )21500 درهم( بدل ايجار عن 
التاريخ  هذا  اعتبارا من  منه  ي�صتجد  وما  2016/6/8 وحتى 2016/12/8  امل��دة من 

االخر وحتى تاريخ حتقق االخالء الفعلي 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )1000 درهم( غرامة ارجتاع   : ثالثا 

ال�صيك املبن باالأوراق والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف.  
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جلوري�س للزهور
رخ�صة رقم:CN 1074794  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املركز االوروبي للعناية 

بال�صعر  رخ�صة رقم:CN 1028080  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ريا�س خمي�س �صباح %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممود عثمان �صعبان
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
موؤ�ص�صات  ال�ص�����ادة/جمموعة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوظبي للهند�صة والتجارة - موؤ�ص�صة توام التجارية
رخ�صة رقم:CN 1000176  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ماجد يو�صف احمد حممد املرزوقي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي معيوف احمد حممد الكتبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ماملو الدارة العقارات وال�صيانة العامة  

رخ�صة رقم:CN 1915949 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ماملو الدارة العقارات وال�صيانة العامة

MALMO PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE
اىل/ماملو للعقارات وال�صيانة العامة ملالكها حممد عبداهلل احل�صرمي

�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 MALMO PROPERTIES AND GENERAL MAINTENANCE OWNED BY

MOHAMED ABDULLA ALHADHRAMI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة �صراء وبيع االرا�صي والعقارات )6810001(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاجر العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
وال�صيانة  العقارات  الدارة  بالزا  ال�ص�����ادة/�صتي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�صة رقم:CN 1983814 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ابراهيم حممد ابراهيم حممد الغار %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد عباد �صالح الذيباين من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/حممد عباد �صالح الذيباين من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.21*0.51 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/�صتي بالزا الدارة العقارات وال�صيانة العامة

CITY PLAZA GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE MANAGEMENT
اىل/�صتي بالزا الدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م

CITY PLAZA GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE MANAGEMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جراند ابل للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1916307 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

�صهاب الدين تولريكا بالياليل تولريكا بالياليل عمر من 17% اىل %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد �صعيد احمد �صامل %51

تعديل ن�صب ال�صركاء
راجيف �صيتانيبارا راجان �صيتانيبارا من 17% اىل %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف لبيب ابوبكر موثييل كوناث
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز بوالكال ايندين بوالكال

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جا�صم ح�صن دروي�س حممد احلمادي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صادا كاثوال �صيد عمر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/م�صنع اأدو�س لل�صناعات الهند�صية 

IN-1000583:رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:

تعديل ال�صكل القانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
وتعديل اال�صم التجاري من/م�صنع اأدو�س لل�صناعات الهند�صية

اىل/م�صنع اأدو�س لل�صناعات الهند�صية ذ.م.م
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم: م�صنع اأدو�س لل�صناعات الهند�صية ذ.م.م

وتعديل بخروج الورثة:
املزروعي را�صد  مكتوم  • م�صلم 

ودخول ال�صركاء:
املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • جمال 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • حمدان 
املزروعي ديالن  غامن  • عو�صه 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • مرمي 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية باال�صماء:
املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • جمال 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • حمدان 
املزروعي ديالن  غامن  • عو�صه 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • مرمي 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - 

خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/م�صنع اأدو�س كلينجر ملوانع الت�صرب 

IN-1000809:رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:

تعديل ال�صكل القانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
وتعديل اال�صم التجاري من/م�صنع اأدو�س كلينجر ملوانع الت�صرب

اىل/م�صنع اأدو�س كلينجر ملوانع الت�صرب ذ.م.م
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صم: م�صنع اأدو�س كلينجر ملوانع الت�صرب ذ.م.م

وتعديل بخروج الورثة:
املزروعي را�صد  مكتوم  • م�صلم 

ودخول ال�صركاء:
املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • جمال 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • حمدان 
املزروعي ديالن  غامن  • عو�صه 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • مرمي 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية باال�صماء:
املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • جمال 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • حمدان 
املزروعي ديالن  غامن  • عو�صه 

املزروعي را�صد  مكتوم  م�صلم  • مرمي 
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - 

خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر االإعالن ، واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم راك

رخ�صة رقم:CN 1381672  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة زايد عو�س احمد حممد عبداهلل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صلمان حممد خليفة حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صويت�س  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1718269:للميكانيك والكهرباء رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احلاج حميد بخيت �صياح املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جمعه �صامل مبارك �صامل عي�صى املن�صوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ص�����ادة/الكروان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
البال�صتيكية  واملنتجات  والبطاريات واحلديد  والنحا�س  املنيوم 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1178259   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نعيم خان �صليم خان %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف دوكتور �صليم خان بهرام خان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الربكان للتجارة العامة

رخ�صة رقم:CN 2167912 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.40*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/الربكان للتجارة العامة
AL BURKAN GENERAL TRADING

اىل/فا�صيلتي�س جرنال تريداجن
FACILITY GENERAL TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فا�صت تيكنيكال لل�صيانة العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1142355 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمد خلفان حميد فريح القبي�صي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/حمد خلفان حميد فريح القبي�صي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد قا�صم عبداملالك الدراو�صه

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية 

تعديل ا�صم جتاري من/فا�صت تيكنيكال لل�صيانة العامة ذ.م.م
FAST TECHNICAL GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/فا�صت تيكنيكال لل�صيانة العامة 
FAST TECHNICAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املقطع الذهبي للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1733868 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد طاهر حممد عدنان بركات %24

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد علي حممد ح�صن باطوق %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جمعه �صعيد �صامل عو�س الكعبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن �صبيب
تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاوالت االن�صاءات املعدنية )4100003(
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها - الفئة ال�صاد�صه )4100002.7(

تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت االن�صاءات املعدنية - الفئة ال�صاد�صة )4100003.7(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

يعلن مكتب جاك�صا حما�صبون قانونيون انه مبوجب قرار 

املحكمة ال�صادر بتاريخ:2017/3/2 بحل وت�صفية:

جلوبال واي بروبرتي �سوليو�سنز ذ.م.م

فعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل مكتب 

امل�صفي املعن هاتف رقم:026434602 ، فاك�س:026434603 

، �س.ب:26389 ابوظبي بناية ورثة حممد را�صد املن�صوري 

واإح�صار  )امليزان( مكتب رقم )02(  الطابق  املرور  ب�صارع 

امل�صتندات الثبوتية ، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوم من 

تاريخ هذا االعالن . 

اإع��������الن ت�شفي�����ة 

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

مونارك للت�شميم والديكور- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغر عادية واخلا�س بت�صفية 

ال�صركة املذكورة اأعاله
 )مونارك للت�سميم والديكور- ذ م م(

ت�صفية  عن  احل�صابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�صفى  يعلن 
ال�صركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�صركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�صفى، وذلك خالل الدوام الر�صمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
االإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�صقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�صفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العن  بناية  الثاين  زايد  �صارع  ابوظبى   ،02/

�صقة )17( مكتب الهاملى و �صركاه – حما�صبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7الثالثاء  7  مار�س 2017 العدد 11962

اإعــــــــــالن
منكل  ال�ص�����ادة/كراج  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�صليح ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1912835  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حنان حم�صن �صعيد جوفان %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة مبارك حممد اريحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
وردة  ال�ص�����ادة/بقالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلبي�صي رخ�صة رقم:CN 1132575  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد جمعه ح�صن حممد البلو�صي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد را�صد خليفه عبيد املرموم الظاهري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عي�صاك كاناكات

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11962 بتاريخ 2017/3/7

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/العن للمطابخ واخلزائن ذ.م.م 

رخ�صة رقم:CN 1869041 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عاي�س فالح حممد االحبابي %100

تعديل ال�صراء تنازل وبيع/حذف ها�صم ال�صيد عماد عبدالهادي الها�صمي
تعديل ال�صراء تنازل وبيع/حذف احمد نبيل م�صطفى ابو ليله

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*7 اىل 1*7
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري من/العن للمطابخ واخلزائن ذ.م.م
AL AIN KITCHEN & CABNETS LLC

اىل/العن للمطابخ واخلزائن 
AL AIN KITCHEN & CABNETS

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

م�صلحن  اإن  ل��روي��رتز  م��ايل  يف  ال��دف��اع  وزارة  با�صم  متحدث  ق��ال 
هاجموا موقعا للجي�س املايل قرب احلدود مع بوركينا فا�صو وقتلوا 
ولكن  الهجوم  امل�صوؤول عن  الفور من  ُيعرف على  11 جنديا. ومل 
يف  للظهور  ع��ادت  بالقاعدة  مرتبطة  جماعات  بينها  م��ن  جماعات 
تقع يف مناطق  للجي�س  م��ايل وهاجمت مواقع  االأخ��رة يف  االأ�صهر 
وزارة  با�صم  متحدث  وق��ال  ال�صمال.  يف  املعتادة  معاقلها  ع��ن  تبعد 
الدفاع اإن املوقع هوجم فيما بن ال�صاعة الرابعة �صباحا واخلام�صة 
اإن  11 قتيال وخم�صة م�صابن. وقال  �صباحا يف بولكي�صي و�صقط 
تعزيزات من قوات اجلي�س اأُر�صلت اإىل البلدة ولكنه مل يو�صح ما اإذا 
كان قد مت اعتقال املهاجمن بحلول ليل االأحد. و�صعدت جماعات 
م��ث��ل اأن�����ص��ار ال��دي��ن مت��رده��ا يف م���ايل خ���الل ال�صنة االأخ�����رة. ويف 
2016 �صنت هذه اجلماعات ع�صرات الهجمات على اأهداف لالأمم 
املتحدة واأهداف اأخرى وامتد ن�صاطها جنوبا اإىل مناطق كانت تعد 
اآمنة يف ال�صابق. واأعلنت جماعة املرابطون حليف تنظيم القاعدة يف 
�صمال اأفريقيا م�صوؤوليتها يف يناير كانون الثاين عن هجوم انتحاري 
على مع�صكر للجي�س يف �صمال مايل اأ�صفر عن قتل ما ي�صل اإىل 60 
�صخ�صا واإ�صابة اأكرث من 100 اآخرين وهو هجوم قالت اإنه انتقام 
وتدخلت  املنطقة.  يف  الفرن�صية  ال��ق��وات  م��ع  تتعاون  جماعات  �صد 
على  �صيطرت  مت�صددة  جماعات  لطرد   2013 يف  م��ايل  يف  فرن�صا 

املنطقة ال�صحراوية يف ال�صمال قبل ذلك بعام .

بقتل  ام�س  الفلبيني  ال�صيوخ  اأم��ام جمل�س  �صرطي متقاعد  اع��رتف 
الرئي�س  ق��ي��ادة  حت��ت  اإعدام”  “كتيبة  �صمن  �صخ�س   200 نحو 
رودريجو دوترتي عندما كان رئي�صا لبلدية دافاو وقال اإنه يعرتف 
اأكتوبر  بالكذب يف  اأرت��ورو ال�صكانا�س  واع��رتف  “يخ�صى اهلل«.  الأن��ه 
قتل خارج  ب�صاأن جرائم  ال�صيوخ  ملجل�س  ا�صتجواب  االأول يف  ت�صرين 
كان  الأن��ه  ك��ذب  اإن��ه  ق��ال  ولكنه  بدوترتي  �صلة  ذات  القانون  اإط���ار 
يخاف على �صالمة اأ�صرته والأن ال�صرطة حذرته وطالبته باأن ينكر 
كل �صيء. وقال اإنه غر �صهادته االآن الأن ما فعله يعذبه والأنه يريد 
قول احلقيقة حتى ينقذ نف�صه . وتابع اأرغب يف قول احلقيقة لي�س 
فقط من اأجل حالتي املعنوية ولكن خل�صيتي من اهلل. اأريد اأن اأريح 
�صمري. وقال اإنه �صخ�صيا قتل 300 �صخ�س بينهم 200 قتلهم 
عندما كان ع�صوا يف “كتيبة دافاو لالإعدام” اآخرها يف عام 2015. 
وحتدث اأي�صا عن حالتن قتل فيهما منتقدين لدوترتي بناء على 
تعليمات من احلر�س ال�صخ�صي له اآنذاك عندما كان رئي�صا لبلدية 
دافاو. وكان ال�صكانا�س انخرط يف البكاء اأمام و�صائل االإعالم عندما 
الذي يديل  الثاين  ال�صخ�س  اأ�صبوعن وهو  روايته قبل  كان يحكي 
اإعدام  النواب عن �صالت مزعومة لدوترتي بكتيبة  اأمام  ب�صهادته 

�صرية.

املاليزي ردا على  ال�صفر  اأنها �صتطرد  ال�صمالية ام�س  اأعلنت كوريا 
ب�صاأن  االأخ���رة  ك��واالمل��ب��ور على خلفية حتقيقات  م��ن  ق���رار مم��اث��ل 
اغتيال االخ غر ال�صقيق لزعيم الدولة ال�صيوعية. واأفاد بيان بثته 
تعلن  اخلارجية  وزارة  اأن  ال�صمالية  الكورية  املركزية  االنباء  وكالة 
مبغادرته  وت��اأم��ر  فيه  م��رغ��وب  غ��ر  �صخ�صا  لديها  ماليزيا  �صفر 
البالد خالل 48 �صاعة ردا على خطوة مماثلة قامت بها كواالملبور. 
وتاأتي هذه اخلطوة و�صط ت�صعيد جديد للخالف بن البلدين منذ 
اغتيال كيم جونغ-نام )45 عاما( يف مطار كواالملبور ال�صهر املا�صي 
ال�صفر  ال�صبت  امهلت  ماليزيا  وكانت  فتاك.  اع�صاب  غاز  بوا�صطة 
الكوري ال�صمايل كانغ �صول 48 �صاعة ملغادرة البالد ب�صبب انتقاداته 
ال�صلطات يف التحقيق يف مقتل كيم جونغ نام. وغادر ال�صفر ماليزيا 
االثنن حيث اكد م�صوؤول حكومي ماليزي لوكالة فران�س بر�س اأن 
اأقلعت  بكن  اإىل  كانغ  تقل  التي  املاليزية  اجلوية  اخلطوط  طائرة 
بعد انق�صاء املهلة التي منحت له بقليل. وقبيل مغادرته، اأ�صر كانغ 
من مطار كواالملبور على اأن حتقيق ال�صلطات املاليزية منحاز �صد 

بالده.

عوا�صم

باماكو

�سيول

مانيال

بريطانيا حتبط 13 هجومًا اإرهابيًا منذ 2013 
•• لندن-اأ ف ب:

اأعلن م�صوؤول رفيع يف �صرطة مكافحة االإرهاب ام�س اأن االأمن الربيطاين 
اأحبط 13 حماولة ل�صن هجمات ارهابية منذ عام 2013 فيما اأجرى اأكرث 
500 حتقيق يف وقت واحد. واأو�صح م�صاعد مفو�س �صرطة منطقة  من 
لندن مارك راويل اأن جزءا كبرا من امل�صكلة يتعلق بحوادث م�صتوحاة من 
تنظيم داع�س االإرهابي فيما ال تزال القاعدة ت�صكل تهديدا رئي�صيا، اإ�صافة 
اإطالق  مبنا�صبة  به  اأدىل  حديث  يف  راويل  وك�صف  املتطرف.   اليمن  اإىل 
حملة حتث على زيادة التفاعل االجتماعي يف جمال مكافحة االإرهاب، اأن 
معلومات قدمها اأ�صخا�س عاديون �صاعدت يف نحو ثلث التحقيقات عالية 
اأجهزة اال�صتخبارات وال�صرطة معا متكنت من تعطيل  اأن  واأفاد  املخاطر. 
يونيو  ح��زي��ران  منذ  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  اإره��اب��ي��ة  لهجمات  خمططا   13
اأكرث تنوعا واالنتقال نحو هجمات  اأن التهديد بات  وحذر من   .  2013
بتقنيات ب�صيطة على اأماكن مزدحمة مثل التي �صهدناها يف مدن اأوروبية 
كربى وغرها تزيد من احلاجة ليكون اجلميع يف حالة يقظة” م�صيفا اأن 

القوى االأمنية تقوم ب�”اأكرث من 500 حتقيق يف اأي مرحلة .
واأفادت درا�صة من مركز االأبحاث املحافظ “هرني جاك�صن �صو�صايتي” اأن 
اجلرائم االإرهابية امل�صتوحاة من املتطرفن ت�صاعفت تقريبا، من 12 كل 
عام بن 1998 و2010 اإىل 23 يف كل من ال�صنوات اخلم�س الالحقة. 
اأن معظم   1998 النوع منذ عام  ل�269 جرمية من هذا  واأظهر حتليل 
جدا  مرتفع  ع��دد  فيما  جن�صيتن  حملة  من  اأو  بريطانيون  هم  املنفذين 
اأربعة  �صكلن  حيث  الن�صاء  ت��ورط  ويتزايد  االإ���ص��الم.  اعتنقوا  كانوا  منهم 
1998 و2015، و11 باملئة بن  باملئة من مرتكبي اجلرائم بن عامي 

2011 و2015.

اإ�سرائيل ت�سعى لإحياء عالقاتها املقطوعة حول العامل

تفاوؤل اإ�شرائيلي بنقل ال�شفارة االأمريكية اىل القد�س

التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن يعزز انت�شاراته الع�شكرية باجلوانب االإن�شانية

مقتل 5 جنود باك�شتانيني يف هجمات عرب احلدود 

ال�شلطات امل�شرية تعيد فتح معرب رفح كا�شرتو يهاجم �شيا�شات ترامب ب�شاأن الهجرة 
•• رفح-اأ ف ب:

اأعادت ال�صلطات امل�صرية ام�س فتح معرب رفح احلدودي بن م�صر وقطاع غزة ا�صتثنائيا وملدة ثالثة 
ايام لل�صماح بعبور احلاالت االإن�صانية واملر�صية والطالب يف االجتاهن. واأو�صحت هيئة املعابر التابعة 
حلركة حما�س يف غزة ان ال�صلطات امل�صرية اأعادت فتح معرب رفح الربي وملدة ثالثة ايام يف االجتاهن 
ملغادرة وو�صول امل�صافرين العالقن، وبداأت حركة مغادرة احلافالت باجتاه ال�صالة امل�صرية من املعرب. 
وقالت الهيئة يف بيان �صحايف “منذ �صاعات ال�صباح، مت جتهيز عدد من احلافالت من ال�صالة اخلارجية 
للمعرب«. وا�صارت اىل ان ال�صلطات امل�صرية اأعادت فتح معرب رفح الربي بعد اغالقه قبل حوايل ثالثة 
ا�صابيع اأمام حركة امل�صافرين باالجتاهن . وهي املرة الثالثة التي يتم فيها فتح املعرب منذ بداية العام، 
وكانت املرة االوىل يف 28 كانون الثاين يناير، عندما غادر 2624 م�صافرا من احلاالت االإن�صانية من 
قطاع غزة للخارج، فيما عاد نحو 3095 كانوا عالقن. ويف 11 �صباط فرباير، فتح املعرب لثالثة اأيام 

اأي�صا اأمام احلاالت االإن�صانية واملر�صية والطالب يف االجتاهن.

•• بي�صاور-رويرتز:

اإن  ام�����س  الباك�صتاين  اجلي�س  ق��ال 
هجمات  يف  ق���ت���ل���وا  ج���ن���ود  خ��م�����ص��ة 
ع��ل��ى ن��ق��اط ت��ف��ت��ي�����س ع��ن��د احل���دود 
ع�صرات  �صّنها  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صمالية 
امل�صلحن املت�صددين من اأفغان�صتان 
مم��ا دف��ع امل�����ص��وؤول��ن يف اإ���ص��الم اأباد 
االأفغانية  ال�صلطات  مطالبة  اإىل 

بكبح العنف املنطلق من اأرا�صيها.
وي���������ص����ود ال����ت����وت����ر ال����ع����الق����ات بن 
ات��ه��ام��ات متبادلة  اجل��ارت��ن و���ص��ط 
ب��ع��دم ب����ذل م���ا ي��ك��ف��ي م���ن اجلهود 
من  وغ��ره��م  ط��ال��ب��ان  مقاتلي  ملنع 
ممار�صة  م���ن  امل�����ص��ل��ح��ة  ال��ف�����ص��ائ��ل 

ن�صاطهم يف البلدين.
بارزون  اأمني�������ون  م�ص������وؤولون  وقال 
املت�صددين  ع�����ص��رات  اإن  املنطقة  يف 
ع����ربوا احل�����دود واق��ت��ح��م��وا نقاط 
مهمند  م����ن����ط����ق����ة  يف  ت���ف���ت���ي�������س 

الباك�صتانية ليل اأم�س االأول.

اإن ع�صرة  الباك�صتاين  وقال اجلي�س 
التي  م�صلحن قتلوا يف اال�صتباكات 
ال�صلطات  م��ط��ال��ب��ا  ال���ه���ج���وم  ت��ل��ت 
االأف���غ���ان���ي���ة ب��ت��ع��زي��ز ال���رق���اب���ة على 
االإعالمي  امل��ك��ت��ب  وق����ال  احل������دود. 
بيان  يف  ال���ب���اك�������ص���ت���اين  ل��ل��ج��ي�����س 
ت��ه��دي��دا ماألوفا  ب��ات��وا  االإره��اب��ي��ون 
ويجب اأال ي�صمح لهم بحرية احلركة 

والعمل على طول احلدود.
االأفغانية  احلكومة  عن  ي�صدر  ومل 
ال���ب���ي���ان���ات  ع���ل���ى  ف��������وري  ف���ع���ل  رد 

الباك�صتانية.
املن�صقة  االأح�����رار  ج��م��اع��ة  واأع��ل��ن��ت 
امل�صوؤولية  ب��اك�����ص��ت��ان  ط��ال��ب��ان  ع���ن 
جزء  اأن��ه��ا  اإىل  م�صرة  الهجوم  ع��ن 
املا�صي  ال�صهر  يف  �صنتها  حملة  من 
اأرجاء  اأعداء االإ�صالم يف  ال�صتهداف 

باك�صتان.
با�صم  املتحدث  من�صور  اأ���ص��د  واأّك���د 
جماعة االأحرار م�صوؤولية اجلماعة 
م��ك��امل��ة هاتفية مع  ال��ه��ج��وم يف  ع��ن 

احلدود مع املك�صيك باأنها غر منطقية.
الكوبي كلمة لكا�صرتو  الر�صمي  التلفزيون  وبث 

لقمة للزعماء الي�صارين يف فنزويال.
وهدد ترامب قبل توليه ال�صلطة بن�صف الوفاق 
بن الواليات وكوبا اإذا مل يتم اإبرام اتفاق اأف�صل 

دون اأن يقدم تفا�صيل.
وقال البيت االأبي�س ال�صهر املا�صي اإنه يف خ�صم 
جتاه  االأمريكية  ال�صيا�صات  لكل  كاملة  مراجعة 

كوبا.
للحكومة  اجل��دي��دة  االأج��ن��دة  اإن  كا�صرتو  وق��ال 
���ص��ي��ا���ص��ة جتارية  ب����اإط����الق  ت���ه���دد  االأم���ري���ك���ي���ة 

•• هافانا-رويرتز:

ب�صدة  ك��ا���ص��رتو  راوؤول  ال��ك��وب��ي  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��ق��د 
ت��رام��ب يف  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  �صيا�صات 
جمال الهجرة والتجارة وجماالت اأخرى وذلك 
يف الوقت الذي يقوم فيه ترامب مبراجعة وفاق 
ه�س بداأه الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما مع كوبا 

.
ويف اأول ت�صريحات انتقادية موجهة لرتامب منذ 
ترامب  �صيا�صات  كا�صرتو  و�صف  ال�صلطة  توليه 
التجارية باأنها مغرورة وخطته لبناء جدار على 

جتارتنا  ق��درة  على  �صتوؤثر  وم��غ��رورة  متطرفة 
االتفاقيات  وت��خ��رق  امل��ن��اف�����ص��ة  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي��ة 

البيئية ..وتالحق وترحل املهاجرين.
والفقر  التفاوت  اإىل  ترجع  الهجرة  اأن  واأ�صاف 
دويل  اقت�صادي  نظام  عن  الناجمن  املتزايدين 
غر من�صف ومن ثم فاإن بناء جدار على احلدود 
مواطني  كل  وي�صتهدف  منطقي  غر  املك�صيكية 

اأمريكا الالتينية ولي�س املك�صيكين فقط.
وق�����ال : ال مي��ك��ن��ك اح���ت���واء ال��ف��ق��ر وال���ك���وارث 
والتفاهم  بالتعاون  ولكن  باجلدران  واملهاجرين 

وال�صالم.

املعاناة و حماية املواطنن من انتهاكات احلوثي و�صالح 
واأن ذلك  اأو قوانن دولية  اأية مواثيق  التي ال حترتم 
من �صميم عمل وواجبات احلكومة كونها امل�صوؤولة عن 

حماية مواطنيها.
واأو�صحت اأن امليلي�صيات احلوثية تبيع امل�صاعدات التي 
ت��اأت��ي ع��ن ط��ري��ق م��ي��ن��اء احل��دي��دة وخ��ا���ص��ة امل�صتقات 
النفطية واملواد الغذائية يف ال�صوق ال�صوداء للح�صول 
عملياتهم  متويل  ا�صتمرار  يف  ت�صاعدهم  اأم���وال  على 

الفل�صطينين،  توجهات متعاطفة مع  ذات  ال��دول  تلك 
وعالقاتها مقطوعة كليا مع اإ�صرائيل.

واأو�صحت اخلطة اأن عالقات اإ�صرائيل قطعت مع كوبا 
عام 1973 عقب حرب اأكتوبر ت�صرين االأول مع م�صر 
عقب   2009 ع���ام  وف��ن��زوي��ال  بوليفيا  وم���ع  و���ص��وري��ا، 
نيكاراغوا  ومع  امل�صبوب،  الر�صا�س  االأوىل  غزة  حرب 

عام 2010.
مع  االإ�صرائيلية  الدبلوما�صية  اخلطة  ن�صر  وتتزامن 
الرئا�صية  واالنتخابات  ترمب،  للرئي�س  اجلديد  العهد 

والربملانية هذا العام يف فرن�صا واأملانيا.
يوفال  االإ�صرائيلية  اخلارجية  وزارة  ع��ام  مدير  وق��ال 

•• عدن -وام:

ت�صهم اخلطط االإن�صانية التي ينفذها التحالف العربي 
العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة   ���� ال��ي��م��ن  يف  ال�صرعية  ل��دع��م 
ال�صعودية �� يف التخفيف من معاناة املواطنن ورفع اآثار 
تدهور  على  انعك�صت  التي  االن��ق��الب  ووي���الت  فو�صى 
طالتها  التي  املحافظات  من  العديد  يف  العي�س  اأ�صباب 

اأيدي االنقالبين.
ويعمل التحالف مع املنظمات الدولية واملراكز االإغاثية 
و  االإماراتي  االأحمر  الهالل  املتخ�ص�صة ويف مقدمتها 
مركز امللك �صلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�صانية ..على 
وم��ت��زام��ن جلميع  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل  امل�����ص��اع��دات  ت��ق��دمي 
االنقالبن  م��ن  حتريرها  يتم  ال��ت��ي  اليمنية  املناطق 
وذل����ك ب��ه��دف م�����ص��اع��دة امل��واط��ن��ن ع��ل��ى جت����اوز اآث���ار 

و�صطوة االنقالب.
العميد  “ عن  “ وا���س  ال�صعودية  االأنباء  ونقلت وكالة 
علي عبيد ناجي رئي�س وحدة الدرا�صات اال�صرتاتيجية 
يف اجلي�س اليمني.. اأن اخلطط االإن�صانية التي يعدها 
الوطني  اجلي�س  مع  بالتن�صيق  ال�صرعية  دع��م  حتالف 
جانب  اإىل  معركة  ذاتها  بحد  تعد  ال�صعبية  واملقاومة 

املعركة الع�صكرية.
وقال اإن املعركة يف اجلانب الع�صكري حتقق ن�صرا لكن 
االإن�صاين  الن�صر وتر�صيخه هو يف اجلانب  تعزيز هذا 
واالإ�صعافات  االإغ���اث���ة  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  وال��ت��ن��م��وي 
م�صت�صهدا مبا  احل����رب..  الآث����ار  امل��ب��ا���ص��رة  وامل��ع��اجل��ات 
ح�صل بعد معركة حترير املخا التي اأعدت لها اخلطط 

االإن�صانية التي نفذت فور عملية طرد االنقالبين.

وب��ن اإن���ه يف امل��خ��ا ك��ان��ت ه��ن��اك خطة ج��اه��زة لها بعد 
واملقاومة  الوطني  اجلي�س  قوات  تقدم  فبعد  التحرير 
وحترير املدينة جاء الهالل االأحمر االإماراتي و مركز 
االإن�����ص��ان��ي��ة بح�صب  واالأع���م���ال  ل��الإغ��اث��ة  �صلمان  امل��ل��ك 

اخلطة املو�صوعة لتوزيع امل�صاعدات.
ولفت رئي�س وحدة الدرا�صات اال�صرتاتيجية يف اجلي�س 
الغربي  وال�صاحل  املخا  مدينة  اأبناء  اأن  اإىل   .. اليمني 
�صلطة  حت��ت  جم��اع��ة  ح��ال��ة  يف  يعي�صون  ك��ان��وا  عموما 
للتهريب  املخا  ميناء  ا�صتخدموا  الذين  االنقالبين 
وجت����ارة ال�����ص��الح وامل��م��ن��وع��ات وح���رم���ان ال�����ص��ك��ان من 

خرات مدينتهم .
ال�صكان  و�صلت  التي  االإن�صانية  امل�صاعدات  اأن  م��وؤك��دا 
ع��رب ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي وم��رك��ز امللك �صلمان 
ومنظمات مينية .. كان لها االأثر املعنوي الكبر اإ�صافة 
اإىل تعاون املواطنن مع اجلي�س الوطني الذي �صي�صهم 

يف حتقيق انت�صارات قادمة باإذن اهلل.
الرئي�س  بقيادة  ال�صرعية  احلكومة  اأك��دت  جهتها  من 
ال�صاحل  مناطق  اأن  بيانها  يف  ه��ادي  من�صور  رب��ه  عبد 
 .. االن���ق���الب  ميلي�صيا  عليها  ت�صيطر  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي 
يعاين فيها املواطنون من القمع واالنتهاكات ال�صارخة 
حل��ق��وق االإن�����ص��ان مب��ا يف ذل���ك االع��ت��ق��االت واالإخفاء 
الق�صري والتجنيد االإجباري لل�صباب واالأطفال والقتل 
امل�صاعدات  من  احل��رم��ان  بجانب  القانون  اإط��ار  خ��ارج 

وتفجر املنازل.
الوطني  اجلي�س  حت��رك��ات  اأن  اإىل  احل��ك��وم��ة  واأ����ص���ارت 
الغربي  ال�صاحل  لتحرير  التحالف  ق��وات  من  املدعوم 
.. تاأتي يف اإطار حر�س احلكومة ال�صرعية الإنهاء تلك 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإىل  االأمركية  ال�صفارة  بنقل  تفاوؤلها  اإ�صرائيل  اأب��دت 
امل�صوؤولن االأمركين عليها لبحث  القد�س مع توافد 

االأمر.
القومي  لالأمن  الفرعية  اللجنة  رئي�س  لقائها  وعقب 
يف جمل�س النواب االأمركي  رون دي �صانتي�س اأم�س يف 
اأعربت ت�صيبي هوتوفلي نائبة وزير اخلارجية  القد�س 

االإ�صرائيلي عن “تفاوؤلها” بنقل ال�صفارة.
اإ�صرائيلين  م�����ص��وؤول��ن  ���ص��ان��ت��ي�����س  دي  رون  وال��ت��ق��ى   
اأبيب  تل  من  االأمركية  ال�صفارة  نقل  اإمكانية  لبحث 
االإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  مقدمتهم  يف  القد�س،  اإىل 
بنيامن نتنياهو تناولت “عددا من الق�صايا االإقليمية 

بينها نقل ال�صفارة«.
عن  النائب  �صانتي�س  دي  التقى  اأم�����س،  �صابق  وق��ت  ويف 
حزب ليكود يهودا غليك الذي يتزعمه نتنياهو. واأو�صح 
غليك اأن الهدف من زيارة امل�صوؤول االأمركي هو بحث 

م�صاألة نقل ال�صفارة عن كثب.
وزيارة �صانتي�س لي�صت االأوىل من نوعها لهذه الغاية؛ 
ر�صمية  بعثة  املا�صي  اإ�صرائيل اجلمعة  اإىل  و�صلت  فقد 
من الكونغر�س االأمركي لدرا�صة م�صاألة نقل ال�صفارة 
االأم���رك���ي���ة م���ن ت���ل اأب���ي���ب اإىل ال���ق���د����س، وذل�����ك من 

الناحيتن العملية وال�صيا�صية.
وقال يهودا غليك اإن اأع�صاء البعثة �صيجتمعون خالل 
نتنياهو  بنيامن  مع  �صاعة   24 ت�صتمر  التي  زيارتهم 
اإىل  ال�صفارة  نقل  مو�صوع  لبحث  اأخ���رى  و�صخ�صيات 

القد�س.
على اجلانب االأمركي، نقلت وكالة رويرتز عن م�صوؤول 
يف ال�صفارة االأمركية لدى تل اأبيب قوله اإنه مل يتخذ 
اأي قرار بعد يف �صاأن االنتقال اإىل القد�س، وال نزال يف 

املراحل االأولية.

الق�صية  يف  ج��دي��ا  يفكر  اإن���ه  ق���ال  “الرئي�س  واأ����ص���اف 
ويدر�صها بعناية كبرة«.

وك���ان ال��رئ��ي�����س االأم���رك���ي دون��ال��د ت��رم��ب وع���د خالل 
حملته بنقل ال�صفارة االأمركية اإىل القد�س واالعرتاف 
الفل�صطينين  ا�صتياء  اأثار  الإ�صرائيل؛ مما  عا�صمة  بها 

وال�صواد االأعظم من املجتمع الدويل.
وعقب فوز ترمب، عّولت اإ�صرائيل كثرا على ت�صريحاته 
مراًرا  وطالبته  االنتخابية،  حملته  خ��الل  لها  امل��وؤي��دة 

بتنفيذ وعوده بنقل �صفارة بالده.
ويوؤيد نتنياهو نقل �صفارة الواليات املتحدة اإىل القد�س، 
�صفارة  على  امل��ا���ص��ي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  نهاية  وق���ال 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اأن ت��ك��ون هنا يف ال��ق��د���س، زاع��م��ا اأن 
تكون  اأال  جيدا  و�صيكون  اإ�صرائيل  عا�صمة  هي  القد�س 
اإل��ي��ه��ا واأن  ال�����ص��ف��ارة االأم��رك��ي��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تنتقل 

حتذو كل ال�صفارات حذوها.
هذا وك�صفت تال �صيلو املرا�صلة ال�صيا�صية ملوقع “ويلال” 
اجلديدة  الدبلوما�صية  اخلطة  تفا�صيل  عن  االإخباري 

لوزارة اخلارجية االإ�صرائيلية للعام اجلديد.
ت��ن��وي ترميم عالقاتها  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  وج���اء يف اخل��ط��ة 
اخلارجية مع اأربع دول يف اأمركا الالتينية متر معها 
العمل  توثيق  بجانب  كاملة،  �صيا�صية  قطيعة  حالة  يف 
والعمل  ت��رم��ب،  دون��ال��د  االأم��رك��ي  الرئي�س  اإدارة  م��ع 
على عدم ربط تطورات املو�صوع الفل�صطيني بالعالقات 
االأوروب���ي، ف�صال عن متابعة  االحت��اد  االإ�صرائيلية مع 

ملف اإيران، والتقارب مع منظمة االأمم املتحدة.
وقعت  التي   ،2018-2017 لعامي  اخلطة  يف  وج��اء 
االإ�صرائيلية  ال��وزارات  تكليف  ثمامنئة �صفحة، ومت  يف 
ال�26 بالقيام مبا يخ�صها من مهام، بجانب 13 هيئة 
وموؤ�ص�صة حكومية، اأن اإ�صرائيل ت�صعى لرتميم عالقاتها 
م��ع ك��ل م��ن: ك��وب��ا، ون��ي��ك��اراغ��وا، وف��ن��زوي��ال وبوليفيا، 
والكاريبية، الأن  الالتينية  تو�صيع عالقاتها  كجزء من 

الع�صكرية بينما يعاين �صكان احلديدة التي تاأتي عرب 
مينائها الكثر من امل�صاعدات.

الالزمة  االإغاثة  اأنها قدمت  اليمنية  احلكومة  وبينت 
واملدن  املخا  مدينة  يف  احليوية  املرافق  اإنعا�س  واإع��ادة 
والبلدات االأخرى الواقعة جنوب البحر االأحمر بعد اأن 
اأيدي االنقالبين الذين ا�صتخدموا  مت حتريرها من 
ال��دول��ي��ة وتهريب  امل���الح���ة  ت��ه��دي��د  امل��ن��اط��ق يف  ت��ل��ك 

االأ�صلحة.

2017 �صيكون نقطة انعطاف  اإن العام اجلاري  روتام 
التغيرات  ظل  يف  الإ�صرائيل،  الدبلوما�صية  البيئة  يف 
التي ت�صهدها خارطة قيادة العامل، مما يتطلب منها اأن 
تكون يف حالة جاهزية وجتنيد لقدراتها الدبلوما�صية 

لتطوير اأدائها ال�صيا�صي.
واأ�صاف اأن من االأهداف االأ�صا�صية لل�صيا�صة اخلارجية 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة توثيق ال��ت��ع��اون االإ���ص��رتات��ي��ج��ي، واإع���داد 
اأعمال م�صرتك مع االإدارة االأمركية اجلديدة  جدول 
احلزبن  مع  التفاهمات  على  واملحافظة  والكونغر�س، 
اجلمهوري والدميقراطي، واحل�صول الدائم على دعم 

يهود الواليات املتحدة.

رويرتز. وقالت املجموعة اإن خم�صة 
من مقاتليها جرحوا ومل يقتل اأحد 

يف الهجوم.
وقالت وزارة اخلارجية الباك�صتانية 
اإن���ه���ا ا���ص��ت��دع��ت ن��ائ��ب ال��ق��ائ��م على 
اأباد  اإ���ص��الم  ال�����ص��ف��ارة االأف��غ��ان��ي��ة يف 
ال��ه��ج�����وم وحثت  ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى 
الق�صاء  ع��ل��ى  االأف��غ��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
على املت�صددين الذين يعملون على 

اأرا�صيها. 
وات��ه��م��ت ب��اك�����ص��ت��ان م��ت�����ص��ددي��ن من 
املناطق  يف  ي���راب���ط���ون  م��واط��ن��ي��ه��ا 
احلدودية مع اأفغان�صتان بامل�صوؤولية 
عن �صل�صلة من الهجمات يف ال�صهر 
امل���ا����ص���ي ق���ت���ل���ت اأك�������رث م����ن 130 

�صخ�صا.
اأغلقت  ال��ه��ج��م��ات  ه���ذه  ع��ل��ى  وردا 
اإ�صالم اأباد املعابر احلدودية وطلبت 
من كابول ت�صليم االإرهابين الذين 
اجلانب  يف  يختبئون  اأن��ه��م  يعتقد 

االأفغاين من احلدود.
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االنف�صالية الكردية حملة هجمات 
اأدمت البالد وا�صتهدفت خ�صو�صا 

اأنقرة وا�صطنبول.
االأخرة  االأم��ن  وتاأتي حملة قوى 
ق��ب��ل اأ���ص��اب��ي��ع ع��ل��ى ا���ص��ت��ف��ت��اء عام 
ب�صاأن تعديل د�صتوري طرحه حزب 
العدالة والتنمية لنقل البالد اإىل 
نظام حكم رئا�صي يعزز �صالحيات 
ال����رتك����ي رج�����ب طيب  ال���رئ���ي�������س 
ل��ك��ن اردوغ�������ان متهم  اردوغ��������ان. 
يف  خ�صو�صا  الت�صلط  اإىل  ب��امل��ي��ل 
اأع��ق��اب حم��اول��ة ان��ق��الب يف متوز 
يوليو حلقتها حملة تطهر وا�صعة 
ال��ن��ط��اق ط��ال��ت اأي�����ص��ا االأو����ص���اط 

املتعاطفة مع االأكراد.
حزب  ال�صلطات  ا�صتهدفت  كذلك 
،احلزب  ال��دمي��وق��راط��ي  ال�صعوب 
واوقفت  لالأكراد،  املوؤيد  الرئي�صي 
واالثنن  نوابه.  من  وع��ددا  قادته 
اأونلو  َعليجان  اأوق��ف نائب احلزب 
توجهه  اأث��ن��اء  )���ص��رق(  توجِنلي  يف 
على  جل�صة،  حل�صور  املحكمة  اإىل 

ما اأفادت و�صائل االعالم.

ال�شني ت�شجل اأقل زيادة يف 
ميزانيتها الدفاعية منذ عقود 

•• بكني-اأ ف ب:

اأفاد متحدث با�صم وزارة املالية ال�صينية وكالة بلومربغ نيوز ام�س اأن ميزانية 
البالد الدفاعية �صرتتفع بن�صبة %7 اإىل 151 مليار دوالر هذا العام، يف اأقل 
ن�صبة منو �صنوية منذ عام 1991 وهو ما يتوافق مع تباطوؤ النمو االقت�صادي. 
ومل تت�صمن الوثائق التي ت�صدر مع افتتاح الدورة ال�صنوية للربملان، التي بداأت 
االأحد وت�صتمر 10 اأيام، امليزانية الدفاعية كما جرت العادة، مما زاد القلق يف 
املالية  با�صم وزارة  واأك��د متحدث  املجال.   �صفافية بكن يف هذا  ب�صاأن  اخل��ارج 
يوان   1،044 �صتبلغ  الدفاعية  ال�صن  ميزانية  لوكالة “بلومربغ نيوز” اأن 
هذا العام اأي ما يعادل 151 مليار دوالر. ومل تو�صح احلكومة �صبب غياب هذا 
الرقم عن الوثائق التي ك�صفت عنها اجلمعية الوطنية ال�صعبية االأحد كما كان 

متوقعا. اإال اأن املتحدث اأكد اأن احلكومة ال تلتزم الكتمان “عن عمد«.
واإن كانت ال�صن زادت ميزانيتها الدفاعية بع�صرة اأ�صعاف خالل 15 عاما، اإال 
اأنها تبقى اأدنى بكثر من ميزانية الواليات املتحدة الدفاعية، حيث يخ�ص�س 
الدويل  املعهد  اأرق���ام  بح�صب  دوالر،  مليار   604،5 مبلغ  االأم��رك��ي  للجي�س 
دونالد  االم��رك��ي  الرئي�س  حت��دث  ناحيته،  وم��ن  اال�صرتاتيجية.  للدرا�صات 
ترامب عن نيته زيادة االإنفاق الع�صكري بنحو 10 باملئة. وتنهمك ال�صن يف 
اأنها متخلفة  اإليها على  عملية بناء وحتديث لقواتها امل�صلحة التي كان ينظر 
ب�صكل  وتوؤكد  االقت�صادية  تلك  الع�صكرية مع  قوتها  تتنا�صب  باأن  ترغب  فيما 

متزايد على مطالب اإقليمية متنازع عليها يف املياه االآ�صيوية.

قطر ترف�س الزج با�شمها يف ال�شراعات 
الداخلية بني االأطراف الليبية

•• الدوحة -وام: 

يف  با�صمها  ال��زج  ال�صديدين  ورف�صها  ا�صتنكارها  ع��ن  قطر  دول��ة  اأع��رب��ت 
ال�صراعات الداخلية بن االأطراف الليبية. ونقلت وكالة االأنباء القطرية 
“ قنا “ عن وزارة اخلارجية يف قطر يف بيان لها ام�س �� ردا على بيان عدد 
من اأع�صاء جمل�س النواب الليبي ب�صاأن الت�صعيد الع�صكري الذي تعر�صت 
ال�صحة متاما  عار عن  البيان  يف  ما جاء  اأن   �� الليبية  النفطية  املوانئ  له 
ملا ت�صمنه من ادعاءات باطلة وم�صللة تخالف ثوابت و�صيا�صة قطر جتاه 

الدولة الليبية ال�صقيقة وجميع دول العامل يف هذا ال�صاأن.
و�صددت اخلارجية على اأن هذه االدعاءات مرفو�صة وم�صتغربة وال ت�صاعد 

على تر�صيخ الروابط والعالقات االأخوية بن الدول ال�صقيقة.
واأ�صافت اأن بع�س االأطراف تعرقل حماوالت حل االأزمة الليبية بالطرق 
ال�صلمية طمعا منها يف حتقيق مكا�صب ع�صكرية ومن غر املقبول حتمل 

قطر نتائج هذا ال�صلوك الذي يتعار�س مع تطلعات ال�صعب الليبي.
واأكدت اأن قطر كانت يف مقدمة الدول التي دعمت ال�صعب الليبي ووقفت 
2011 بجانب دعمها خمرجات  اإىل جانبه منذ اندالع ثورته خالل عام 

االتفاق ال�صيا�صي بن اأطراف ال�صراع يف ليبيا.
و�صددت اخلارجية على اأن قطر �صتظل ملتزمة مبواقفها الثابتة الداعمة 
التاريخية  االأخوة والعالقات  ال�صقيق انطالقا من روابط  الليبي  لل�صعب 

وامل�صر امل�صرتك. 

االأثر اطلق �صبان من احلزب الذي 
ت�صنفه انقرة وحلفاوؤها الغربيون 
عدد  يف  انتفا�صة  حركة   ، اإره��اب��ي��ا 
تركيا،  ����ص���رق  ج���ن���وب  م�����دن  م����ن 
اأر���ص��ل��ت ال�����ص��ل��ط��ات ق���وات اجلي�س 

ودباباته لطردهم منها.
ب���امل���وازاة م��ع ح���رب ال�����ص��وارع هذه 
ب��داأت احلركة  انتهت م��ذاك،  التي 

تك�صوها  ال��ت��ي  اجل��ب��ل��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
ال������غ������اب������ات. ب����ع����د وق�������ف اط������الق 
انهاء  اىل  ال���رام���ي  ال��ه�����س  ال���ن���ار 
ال��ن��زاع ال��رتك��ي م��ع ح��زب العمال 
ال��ك��رد���ص��ت��اين وال�����ذي اأ���ص��ف��ر عن 
األ��ف �صخ�س   40 اأك��رث من  مقتل 
الطرفان  ا���ص��ت��اأن��ف   ،1984 منذ 
2015. على  املواجهات يف �صيف 

•• بوردو/باري�س-رويرتز:

اأكد رئي�س الوزراء الفرن�صي ال�صابق اآالن جوبيه ام�س اإنه لن 
يخو�س انتخابات الرئا�صة بفرن�صا ليق�صي على اآمال كثرين 
يف حزب اجلمهورين املحافظ الذي ينتمي اإليه والذي يواجه 
مر�صحه احلايل فران�صوا فيون �صبح الهزمية يف االنتخابات 
بوردو  راأ�صه  م�صقط  يف  جوبيه  وق��ال  مالية.  ف�صيحة  ج��راء 
اأوؤكد مرة اأخرى وب�صكل نهائي اأين لن اأكون مر�صحا لرئا�صة 
اجلمهورية م�صيفا اأن ذلك يرجع اإىل اأنه اأ�صبح اأ�صعب االآن 
عن اأي وقت م�صى توحيد حزب اجلمهورين املحافظ واأي�صا 
الأن الناخبن يريدون وجوها جديدة. وو�صف جوبيه فيون 
اإ�صراره على موا�صلة حملته االنتخابية رغم  بالعنيد جراء 

من  �صيخرج  اأن��ه  اإىل  ت�صر  التي  ال���راأي  ا�صتطالعات  نتائج 
ال�صباق من اجلولة االأوىل اإال اأنه مل يعر�س اأي خطة بديلة. 
الو�صط  لتيار  املنتمي  املر�صح  �صيجعل  ال�صعيف  فيون  واأداء 
اإميانويل ماكرون يخو�س جولة االإعادة يف انتخابات الرئا�صة 
يف ال�صابع من مايو اأيار اأمام ممثلة اليمن املتطرف مارين 
ا�صتطالعات  نتائج  وت�صر  الوطنية.  اجلبهة  زعيمة  لوبان 
اإىل  ال�صهولة  مبنتهى  �صي�صل  ك���ان  ج��وب��ي��ه  اأن  اإىل  ال����راأي 
ا�صتطالعات  نتائج  واأو���ص��ح��ت  ت��ر���ص��ح.  اإذا  الثانية  اجل��ول��ة 
االأوىل  باملئة يف اجلولة   27 على  �صتح�صل  لوبان  اأن  للراأي 
24 باملئة ملاكرون و19 باملئة لفيون  من االنتخابات مقابل 
واأن فيون �صيفوز يف اجلولة الثانية بح�صوله على 60 باملئة 
مقابل 40 باملئة. وت�صر نتائج ا�صتطالعات الراأي اأي�صا اإىل 

الثانية  اجلولة  اإىل  و�صل  اإذا  لوبان  على  �صيتغلب  فيون  اأن 
جوبيه  وق���ال  ب��امل��ئ��ة.   44 مقابل  باملئة   56 على  بح�صوله 
وهو  ال�صاحلية  ب����وردو  يف  �صحفي  م��وؤمت��ر  يف  ع��ام��ا(   71(
بالن�صبة  االأوان  ف��ات  وتابع  مري�صة.  بالدنا  بلديتها  رئي�س 
يل لكن لي�س بالن�صبة لفرن�صا. وكان الرئي�س ال�صابق املنتمي 
للمحافظن نيكوال �صاركوزي دعا يف وقت �صابق اليوم االثنن 
اإىل عقد اجتماع مع فيون وجوبيه يف حماولة للتو�صل اإىل 
حل لالأزمة. وقال �صاركوزي على ح�صابه الر�صمي على تويرت 
اإن هدف االجتماع هو �صمان طريقة ذات م�صداقية وكرمية 
للخروج من موقف ال ميكن ا�صتمراره اأكرث من ذلك وي�صكل 
م�صدرا لقلق عميق بن ال�صعب الفرن�صي. ومل يذكر جوبيه 

خطة �صاركوزي ولكنه وجه انتقادات حادة لفيون.

•• رانغون-اأ ف ب:

قتل 30 �صخ�صا على االأقل ام�س يف يوم من املعارك 
اتنية  املكثفة بن قوات االمن ومتمردين من اقليات 
على احلدود البورمية ال�صينية كما اأعلنت ال�صلطات. 
و20  ���ص��رط��ة  رج���ال  وخم�صة  م��دن��ي��ن  خم�صة  وق��ت��ل 
مقاتال متمردا على االقل بعدما اندلعت اال�صتباكات 
يف والية �صان )�صمال �صرق بورما( بح�صب بيان �صادر 

عن زعيمة بورما اونغ �صان �صو ت�صي.
اخلفيفة  واال�صلحة  املدفعي  الق�صف  تبادل  وا�صتمر 
منطقة  يف  الرئي�صية  البلدة  لوكاي،  يف  النهار  خالل 

كوكانغ بوالية �صان.
التي  امل��واج��ه��ات  ا���ص��واأ  م��ن  تعترب  اال�صتباكات  وه���ذه 
منذ  بال�صينية  الناطقة  ك��وك��ان��غ  منطقة  يف  تندلع 
وارغم  القتلى  ع�صرات   2015 ع��ام  القتال  خلف  ان 
ال��ف��رار ع��رب احلدود  ع�����ص��رات االف اال���ص��خ��ا���س على 

يف  اتنية  مت��رد  ح��رك��ات  ع������دة  وهن�����اك  ال�صن.  اىل 
ال�صن  توترات مع  اثار  النزاع يف كوكانغ  لكن  بورما 

املجاورة.
وت�صعى حكومة اونغ �صان �صو ت�صي اىل انهاء النزاعات 
الكثيف  القتال  لكن  عقود  اىل  تعود  التي  احل��دودي��ة 

يهدد بن�صف جهود ال�صالم هذه.
جي�س  م��ن  متمردين  ف��ان  ت�صي  �صو  مكتب  وبح�صب 
هجوما  �صن  بورما  جلن�صيات  الدميوقراطي  االحت��اد 
يف وقت مبكر االثنن �صد ال�صرطة ومراكز ع�صكرية.

ث���م ه��اج��م��ت جم��م��وع��ة اخ����رى م���ن امل��ق��ات��ل��ن الحقا 
مواقع يف البلدة الرئي�صية.

وج����اء يف ب��ي��ان م��ك��ت��ب اون����غ ���ص��ان ���ص��و ت�����ص��ي بح�صب 
االبرياء  املدنين  من  العديد  ف��ان  االولية  املعلومات 
بينهم معلمة مدر�صة قتلوا ب�صبب هجمات املجموعات 
امل�صلحة جلي�س االحتاد الدميوقراطي م�صرا اىل ان 

بع�س املهاجمن كانوا يرتدون زي ال�صرطة.

ا�صتهدفت مدينة خان �صيخون يف 
اإدل��ب  ومدينة اللطامنة يف  ري��ف 
الوقت  ويف  ال�صمايل.  حماة  ري��ف 
تابعة  م���روح���ي���ات  األ���ق���ت  ن��ف�����ص��ه 
ال�����ص��وري براميل  ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات 
�صيطرة  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  م��ت��ف��ج��رة 
املعار�صة يف درعا )جنوبي �صوريا(، 

وفق امل�صدر نف�صه.

عدم  -طلبوا  اأمركين  م�صوؤولن 
هناك  لي�صت  اأن��ه  اأ�صمائهم-  ن�صر 
كوريا  اأن  ع��ل��ى  االآن  ح��ت��ى  دالئ����ل 
ال�صمالية اختربت �صواريخ عابرة 
رئي�س  اأعلن  جهته،  من  للقارات. 
اأن  اآب���ي  �صينزو  ال��ي��اب��اين  ال�����وزراء 
ثالثة �صواريخ �صقطت يف املنطقة 
لليابان  احل�����ص��ري��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
التي متتد على م�صافة مئتي ميل 
بحري )370 كلم( عن �صواحلها.    
وت���ع���د ه�����ذه امل������رة ال���ث���ان���ي���ة فقط 
كوريا  �صواريخ  فيها  ت�صقط  التي 
عمليات  ت�صاعف  التي  ال�صمالية 
املنطقة  يف  ال�������ص���واري���خ  اإط�������الق 

االقت�صادية احل�صرية لليابان.

نا�صطون اإن طائرات حربية �صورية 
وت�صرين  ال��ق��اب��ون  اأح��ي��اء  ق�صفت 
واالأحياء  دم�����ص��ق،  ���ص��رق��ي  وب����رزة 
ع�صكرية  حلملة  تتعر�س  الثالثة 
ب��ه��دف اإخ�����ص��اع��ه��ا وف�����ص��ل��ه��ا عن 
تتعر�س  ال��ت��ي  ال�صرقية  ال��غ��وط��ة 

بدورها لهجمات متكررة.
اأخ������رى  غ���������ارات  اأن  واأ������ص�����اف�����وا 

•• عوا�صم-وكاالت:

كازاخ�صتان  خارجية  وزي���ر  اأع��ل��ن 
�صوريا  ح��ول  ج��دي��دا  اجتماعا  اأن 
اأ�صتانا يومي  العا�صمة  �صيعقد يف 
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احل��������ايل،  ال���������ص����ه����ر  م������ن  و15 
ع��ل��ى ق�صايا  ي��رك��ز  اأن  وي��ف��رت���س 
النار  اإط����الق  وق���ف  ت�صمل  ف��ن��ي��ة 
من  اأك��رث  منذ  -نظريا-  ال�صاري 

�صهرين.
وياأتي االإعالن عن هذا االجتماع 
-وه�����و ال��ث��ال��ث ه����ذا ال���ع���ام- بعد 
يومن من انتهاء اجلولة الرابعة 
برعاية  ج��ن��ي��ف  م��ف��او���ص��ات  م���ن 
االأمم املتحدة، التي انتهت بو�صع 
اأرب��ع ق�صايا  اأعمال ي�صمل  ج��دول 
احلكم  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  رئ��ي�����ص��ي��ة، 

والد�صتور واالنتخابات.
واأعلن املبعوث الدويل اإىل �صوريا 
مي�صتورا خالل جولة  دي  �صتفان 
انتهت  ال����ت����ي  ال����راب����ع����ة  ج���ن���ي���ف 

حم���ادث���ات  اأن  امل���ا����ص���ي  اجل���م���ع���ة 
�صت�صبق اجلولة  اأ�صتانا  جديدة يف 
جنيف  م��ف��او���ص��ات  م��ن  اخلام�صة 
اآذار  مار�س  نهاية  عقدها  املتوقع 

احلايل.
االأول  اأ���ص��ت��ان��ا  اج��ت��م��اع  اأن  ي��ذك��ر 
الثاين  ك��ان��ون  يناير  اأواخ����ر  عقد 
ورو�صيا،  ت��رك��ي��ا  ب��رع��اي��ة  امل��ا���ص��ي 
الثاين  االج���ت���م���اع  ع��ق��د  ح���ن  يف 
منت�صف فرباير �صباط، وان�صمت 
املحادثات  ل��رع��اي��ة  اإي����ران  خ��الل��ه 
اآل����ي����ات تنفيذ  ال���ت���ي رك�����زت ع��ل��ى 
ال��ذي دخل حيز  النار  وقف اتفاق 
التطبيق يف الثالثن من دي�صمرب 

كانون االأول املا�صي. 
ق�����ال رئ���ي�������س وف�����د ق�����وى ال���ث���ورة 
ال�صورية الع�صكري حممد علو�س 
م�صاء  للجزيرة  ت�صريح خا�س  يف 
التفاق  ت��و���ص��ل  ال���وف���د  اإن  اأم�������س 
اجلانب  م���ع  ال��ت��ه��دئ��ة  ل��ت��ج��دي��د 
الرو�صي من خالل االأمم املتحدة، 
ال�صرقية  دم�����ص��ق  اأح���ي���اء  ي�����ص��م��ل 

خرق متوا�صل التفاق وقف اإطالق 
النار الذي ترى االأمم املتحدة اأنه 

ال يزال قائما يف �صوريا.
وقتل مدنيون واأ�صيب اآخرون اإثر 
ل��ط��ائ��رات ح��رب��ي��ة �صورية  غ����ارات 
على حي الوعر املحا�صر يف مدينة 

حم�س.
النظام  ط�����ائ�����رات  وا����ص���ت���ه���دف���ت 
�صاعات  م���ن���ذ  احل�����ي  ا���ص��ت��ه��دف��ت 
ال�صباح االأوىل باأكرث من 15غارة، 
اأ���ص��ف��رت اأي�����ص��ا ع��ن دم���ار كبر يف 

املباين ال�صكنية واملمتلكات.
اجتماع  ق��ب��ي��ل  ال���ق�������ص���ف  وج������اء 
الأه���������ايل احل������ي م�����ع وف������د ميثل 
اجل���ان���ب ال���رو����ص���ي وال���ن���ظ���ام من 
اأجل التو�صل اإىل �صيغة حل ب�صاأن 
احلي الذي ي�صعى النظام ليفر�س 
التفاقات  مم���اث���ال  ات��ف��اق��ا  ع��ل��ي��ه 
اأف�صت لتهجر مدنين ومقاتلن 
من م��دن وبلدات ع��دة، خا�صة يف 
ريف دم�صق و�صرقي مدينة حلب.

ويعد حي الوعر اآخر املناطق التي 

بريفها،  ال�������ص���رق���ي���ة  وال����غ����وط����ة 
وحمافظة درعا )جنوبي �صوريا(، 
م��دي��ن��ة حم�س  ال���وع���ر يف  وح����ي 

)و�صط البالد(.
جتديد  اتفاق  اأن  علو�س  واأ���ص��اف 
ال��ت��ه��دئ��ة ك����ان م���ن امل��ف��رت���س اأن 
ي���ك���ون دخ����ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ منذ 
اأم�س  ليل  منت�صف   12 ال�صاعة 
االأول، ومع ذلك مل يلتزم النظام 
غاراتها  ط���ائ���رات���ه  ووا����ص���ل���ت  ب���ه 
امل�صمولة  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

باالتفاق.
النظام  ال�صورية  املعار�صة  وتتهم 
ي��ل��ت��زم مطلقا  ب��اأن��ه مل  ال�����ص��وري 
اإىل  ال��ن��ار، وت�صر  اإط���الق  ب��وق��ف 
دم�صق  يف  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه 
الغربي  ح���ل���ب  وري�������ف  وري����ف����ه����ا 

وغرها من املناطق.
ميدانيا قتل مدنيون ام�س االثنن 
ورو�صية  �صورية  ج��وي��ة  غ���ارات  يف 
بينها حم�س وحلب،  على مناطق 
يف  الع�صكري  الت�صعيد  وت��وا���ص��ل 

وحميطها،  م�صكنة  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ا����ص���ت���ب���اك���اٍت بن 
االإرهابي  داع�����س  تنظيم  مقاتلي 
وقوات النظام التي حتاول التقدم 
وال�صيطرة على ما تبقى من املدن 
وال��ب��ل��دات ال��واق��ع��ة حت��ت �صيطرة 

التنظيم يف ريف حلب ال�صرقي.
ق���ال  م����ت����زام����ن����ة،  ت�����ط�����ورات  ويف 

ت�صيطر عليها املعار�صة يف مدينة 
النظام   ق������وات  وت�������ص���ن  ح���م�������س، 
ال�����ص��وري ح��م��الت ج��وي��ة مكثفة 

لل�صيطرة عليه.
اأما يف ريف حلب ال�صرقي، فاأفادت 
م�صادر حملية باأن طفلتن قتلتا 
و���ص��ق��ط ع���دد م��ن اجل���رح���ى؛ اإثر 
للنظام  واأخ������رى  رو���ص��ي��ة  غ�����ارات 

ل��ل��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ص��م��ايل كيم 
�صباط  ف��رباي��ر   13 يف  اأون  جونغ 
بوا�صطة  كواالملبور  املا�صي مبطار 
نوع بالغ ال�صدة من غاز االأع�صاب.    
ال������درع  ن�������ص���ر  اإىل  ه����وان����غ  ودع�������ا 
ال�����ص��اروخ��ي��ة االأم��رك��ي��ة ث��اد على 
مب�صروع  ع��م��ال  ال�������ص���رع���ة،  وج����ه 
العام  ووا�صنطن  �صول  عنه  اأعلنت 

املا�صي ويثر غ�صب بكن. 
وزارة  ن���������ددت  وا�����ص����ن����ط����ن،  ويف 
اإطالق  بعمليات  بحزم  اخلارجية 
با�صتخدام  وت��وع��دت  ال�����ص��واري��خ، 
املمكنة  ال��و���ص��ائ��ل  جم��م��وع��ة  ك���ل 

للت�صدي لهذا التهديد املتزايد.  
ون����ق����ل����ت وك������ال������ة روي������������رتز عن 

وقادرة على الو�صول اإىل الواليات 
كوريا  رئ���ي�������س  وع���ق���د  امل����ت����ح����دة. 
اجل��ن��وب��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة ه���وان���غ كيو 
االأمن  ملجل�س  ط��ارئ��ا  اجتماعا  اآن 
اال�صتفزازات  اأن  معتربا  القومي، 
الكورية ال�صمالية متثل خطرا اآنيا 

وفعليا على بالده.    
وق�����ال ه���وان���غ اإن�����ه ع��ل��ى ����ص���وء ما 
من  ال�صمالية  كوريا  ق��ادة  اأظ��ه��ره 
وح�صية وتهور مع قتل كيم جونغ 
ال�صمال  ع��واق��ب ح��ي��ازة  ف����اإن  ن���ام 
النووي مروعة وال ميكن  ال�صالح 

ت�صورها.    
بالوقوف  يانغ  بيونغ  �صول  وتتهم 
ال�صقيق  غ��ر  االأخ  اغ��ت��ي��ال  خ��ل��ف 

•• عوا�صم-وكاالت:

والواليات  ال�صن  م��ن  ك��ل  ن���ددت 
التي  بالتجربة  وال��ي��اب��ان  املتحدة 
باإطالق  ال�صمالية  كوريا  اأجرتها 
ب��ال�����ص��ت��ي��ة ام�س  اأرب���ع���ة ����ص���واري���خ 

االثنن.
احلليف  -وه���ي  ال�صن  وان��ت��ق��دت 
التجربة  ي��ان��غ-  لبيونغ  ال��رئ��ي�����س 
الكوريتن  وح��ث��ت  ال�����ص��اروخ��ي��ة، 
التزام  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  وال����والي����ات 
امل��ت��ح��دث با�صم  ال����ه����دوء.  وق�����ال 
جينغ  ال�صينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
انتهاك  تعار�س  ب���الده  اإن  �صوانغ 
جمل�س  ق����رارات  ال�صمالية  ك��وري��ا 

االأمن الدويل.
وقت  يف  ال�صمالية  كوريا  واأطلقت 
اأربعة  ال���ي���وم االث���ن���ن  ���ص��اب��ق م���ن 
ثالثة  �صقطت  بال�صتية  ���ص��واري��خ 
اأنها  ت��زع��م ط��وك��ي��و  م��ي��اه  منها يف 
االقت�صادية  م��ن��ط��ق��ت��ه��ا  ���ص��م��ن 

احل�صرية.
اأ���ص��و���ص��ي��ت��د بر�س  وذك�����رت وك���ال���ة 
ال�صواريخ جاء  اإطالق  اأن  لالأنباء 
املناورات  ع��ل��ى  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  ردا 
الواليات  بن  ال�صخمة  الع�صكرية 
امل��ت��ح��دة وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة التي 
اأنها تدريب  ت�صر بيونغ يانغ على 

على عملية لغزوها.
اأو�����ص����ح  اجل���ن���وب���ي���ة،  ك����وري����ا  ويف 
اأركان القوات  متحدث با�صم هيئة 
قطعت  ال�������ص���واري���خ  اأن  امل�����ص��ل��ح��ة 
م�صافة األف كلم وارتفعت اإىل علو 
اأن تكون  ا�صتبعد  لكنه  260 كلم، 
للقارات  ع��اب��رة  بال�صتية  �صواريخ 

مواجهة بني اأوكرانيا ورو�شيا 
يف حمكمة العدل الدولية 

•• الهاي-رويرتز:

الدولية  ال���ع���دل  حم��ك��م��ة  ت��ن��ظ��ر 
دع����وى اأق��ام��ت��ه��ا اأوك���ران���ي���ا لطلب 
اإ����ص���دار اأم���ر ل��رو���ص��ي��ا ب��وق��ف دعم 

االنف�صالين املوؤيدين ملو�صكو.
الدعوى يف  اأوكرانيا هذه  واأقامت 
كييف  وتتهم  الثاين.  كانون  يناير 
م��و���ص��ك��و ب��خ��رق م��ع��اه��دات االأمم 
املتحدة ملكافحة االإرهاب ومكافحة 
موؤيدة  جماعات  بدعمها  التفرقة 
�صرق  ويف  ال�����ق�����رم  يف  ل���رو����ص���ي���ا 
القتال بحياة  اأودى  اأوكرانيا حيث 
خالل  �صخ�س  اآالف  ع�����ص��رة  ن��ح��و 
ونفت  االأخ���رة.  الثالث  ال�صنوات 
رو�صيا مرارا اإر�صالها قوات اأو عتادا 
ومن  اأوك��ران��ي��ا  �صرق  اإىل  ع�صكريا 
اخت�صا�س  يف  ت��ط��ع��ن  اأن  امل��ت��وق��ع 
الق�صية.  هذه  يف  بالنظر  املحكمة 
وت��ق��ول اأوك���ران���ي���ا يف ال���دع���وى اإن 
تدعهما  التي  االنف�صالية  القوى 

مو�صكو ارتكبت اأعماال اإرهابية . 
�صكنية  مناطق  ق�صف  اإىل  وت�صر 
ماليزية يف  رك��اب  واإ�صقاط طائرة 
اإىل  اأدى  2014 مما  يوليو متوز 
م��ق��ت��ل ك��ل م��ن ك��ان��وا ع��ل��ى متنها 
م��ن رك��اب واأف���راد طاقم وعددهم 
298 �صخ�صا. وكان فريق حتقيق 
قد  هولندا  برئا�صة  دول  �صت  من 
اإن   2016 اأيلول  �صبتمرب  قال يف 
اأر�س  ب�����ص��اروخ  اأُ�صقطت  ال��ط��ائ��رة 
بوك  ال�صنع من ط��راز  رو�صي  جو 
من منطقة ت�صيطر عليها القوات 
املوؤيدة لرو�صيا.  ومل يحدد الفريق 
بعد اجلهة التي ُي�صتبه باأنها قامت 
ب����ذل����ك. ورف�������ص���ت رو����ص���ي���ا ه���ذه 
وذات  م��ت��ح��ي��زة  بو�صفها  ال��ن��ت��ائ��ج 

دوافع �صيا�صية.

ق�سف مكثف على حي الوعر بحم�س

اأ�شتانا 3 حول �شوريا تنطلق االأ�شبوع املقبل

تنديد دويل باإطالق كوريا ال�شمالية �شواريخ بال�شتية

عملية ع�شكرية وا�شعة يف �شرق تركيا
•• دياربكر-اأ ف ب:

اأع���ل���ن���ت ال�����ص��ل��ط��ات ال���رتك���ي���ة عن 
اإح���دى اأكرب  �صن ال��ق��وى االأم��ن��ي��ة 
يف  االرهاب”  “مكافحة  عمليات 
�صرق  جنوب  يف  االأخ��رة  ال�صنوات 
االأكراد،  من  اأك��رثي��ة  حيث  البالد 
العمال  ح���زب  ا���ص��ت��ه��داف  م���وؤك���دة 
م�صادر  واأف��������ادت  ال���ك���رد����ص���ت���اين. 
اأم��ن��ي��ة وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س عن 
درك�����ي   7000 ح��������واىل  ت���ع���ب���ئ���ة 
النخبة  وح��دة  من  عن�صر  و600 
املروحيات  وع�����ص��رات  ال�صرطة  يف 
وامل����درع����ات يف ه���ذا ال��ه��ج��وم على 
حم���اف���ظ���ة  يف  ل����ي����ج����ه  م���ن���ط���ق���ة 
اأخ���رى فر�س  دي��ارب��ك��ر. م��ن جهة 
18 ق��ري��ة حتى  ال��ت��ج��ول يف  م��ن��ع 
اأعلن حمافظ  ما  اآخر على  اإ�صعار 
دياربكر يف بيان. واو�صح البيان ان 
تهديد  اإبطال  اإىل  تهدف  العملية 
الكرد�صتاين  العمال  حزب  اأع�صاء 
ي�صتبه  ال��ذي��ن  معهم  واملتواطئن 
هذه  يف  اأن�صطة  ي��ن��ف��ذون  ان��ه��م  يف 

النم�شا اأدارت ظهرها لالجئني
•• عوا�صم-وكاالت:

كانت النم�صا من اأوائل الدول االأوروبية التي مدت �صجادتها ترحيبا بالالجئن 
لكنها هذه  ال��ق��ارة،  اأر���س  اإىل  الفقر واحل��روب  الفارين من  عند و�صول موجة 
االأيام تقلب لهم ظهر املجن، ويعمل الربملان النم�صاوي حاليا على مترير قانون 
يجرد الذي ُيرف�س طلب جلوئه من حق احل�صول على م�صروف جيب وماأوى 
وطعام، مما يدفع به عمليا اإىل قارعة الطريق. واالأكرث من ذلك اأن وزير داخلية 
ا�صتعرا�س  ي��رتدد يف  ال�صكان- ال  لعدد  ن�صبة  دخ��ال  -االأع��ل��ى  االأوروب��ي��ة  الدولة 
اأعداد الالجئن الذين مت طردهم. ثمانية عراقين ومل يتاأخر اجلهاز الق�صائي 
يف هذه الدولة بدوره عن اللحاق بالركب، فقام اخلمي�س املا�صي باإ�صدار اأحكام 
اإدانتهم باغت�صاب  13عاما بعد  على ثمانية عراقين بال�صجن ملدد و�صلت اإىل 

�صيدة اأملانية جماعيا ليلة راأ�س ال�صنة قبل اأكرث من عام.
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عربي ودويل
اجلالية الرتكية يف املانيا خزان انتخابي الردوغان 

•• برلني-اأ ف ب:

ت�صكل اجلالية الرتكية يف املانيا التي يبلغ تعدادها نحو ثالثة 
اردوغان  رجب  للرئي�س  مهما  انتخابيا  خزانا  ن�صمة،  مالين 

متهيدا ال�صتفتاء 16 ني�صان ابريل حول تو�صيع �صلطاته. 
منع  توترها  من  وزاد  ا�صال،  �صعبة  البلدين  بن  والعالقات 
وزراء  فيها  يتوىل  جتمعات  االخ��رة  االي��ام  يف  املانية  بلديات 

اتراك الدعاية لتو�صيع �صالحيات اردوغان يف اال�صتفتاء.
للرئي�س  مهما  رهانا  املانيا  الت��راك  االنتخابي  الثقل  وي�صكل 
الرتكي حيث انه هناك بن الثالثة مالين تركي او �صخ�س 
عمليات  يف  الت�صويت  ميكنهم  مليونا   1،4 تركي  ا�صل  م��ن 

اقرتاع يف تركيا. وبالتايل متثل املانيا رابع اكرب دائرة انتخابية 
جلهة عدد الناخبن بعد ا�صطنبول وانقرة وازمر.

وكثرا ما يزور م�صوؤولون اتراك هذه اجلالية يف املانيا ويتمتع 
اردوغان بدعم قوي يف �صفوف افرادها.

نتائج  بينها  حقق  اال���ص��الم��ي  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  وك���ان 
نوفمرب  الثاين  ت�صرين  يف  الت�صريعية  االنتخابات  يف  مميزة 

2015 بلغت 59،7 باملئة مقابل 49،5 باملئة يف تركيا. 
و�صيكون لهذه اجلالية تاأثر متزايد خ�صو�صا وان اال�صتفتاء 
ميكن ان يكون �صديد التناف�س بن ان�صار اردوغان ومعار�صيه، 
ال�صيا�صية  العلوم  ا�صتاذ  بح�صب حمللن. واو�صح جان ماركو 
يف جامعة غرونوبل ان ت�صويت االتراك يف اخلارج مل يبداأ اال 

يف االنتخابات الرئا�صية لعام 2014 و�صارك 10 باملئة منهم 
فقط حينها. و�صارك 50 باملئة منهم يف االنتخابات الت�صريعية 
فان  العلمانين  ا�صالفه  بعك�س  ان��ه  واأ���ص��اف   .  2015 لعام 
حزب العدالة والتنمية خاطب كثرا هذه اجلالية الرتكية يف 
اخلارج. ومنذ االنقالب الفا�صل يف متوز يوليو 2016 الذي 
اعلن بعده نظام انقره عمليات تطهر وا�صعة، تزايد التوتر يف 

املانيا بن ان�صار اردوغان ومعار�صيه.
ومع ان ال�صدامات بن الطرفن نادرة حتى االن، فان برلن 
الداخلي  النزاع  االنتخابية احلالية  توؤجج احلملة  ان  تخ�صى 
الرتكي. من جهة اخرى توجد يف املانيا جالية كردية كبرة 
قوامها مليون �صخ�س ما يثر خماوف من توريد نزاع النظام 

الرتكي مع اكراد تركيا اىل املانيا. ورغم ان هذا القلق لي�س 
النظام  ا���ص��ت��ه��داف  بعد  ليظهر جم���ددا  ع��اد  ان��ه  اال  ب��ج��دي��د، 
حماولة  بعد  اطلقها  التي  احلملة  اط��ار  يف  االك���راد  ال��رتك��ي 

االنقالب الفا�صل. 
القرن  �صتينيات  اىل  املانيا  يف  الرتكية  اجلالية  ا�صل  وي��ع��ود 
املا�صي حن كانت ما تعرف حينها باأملانيا الغربية تعاين نق�صا 

يف اليد العاملة لدعم معجزتها االقت�صادية.
فقامت بتوظيف مئات اآالف العمال املدعوين االتراك واي�صا 

من ايطاليا وا�صبانيا واليونان والربتغال.
الكثرين  لكن  بلدانهم  اىل  ه��وؤالء  يعود  ان  املقرر  من  وك��ان 

منهم ف�صلوا البقاء يف املانيا ثم ان�صم اليهم اقاربهم.

•حرب اأهلية
ال�صابق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ي���ط���ّور 
حت����ل����ي����ال م���ف�������ص���ال ل�������الإره�������اب، 
اأاّل  يجب  ال��ت��ي  مكافحته  وكيفية 
ُت��خ��ت��زل يف احل���ّل االأم��ن��ي. لئن ال 
تربر  اأو  اجلماعية  البطالة  تف�صر 
االإره����اب����ي،  ال��ع��م��ل  اإىل  االن���ت���ق���ال 
ت��خ��ل��ق، م��ع ك��ث��اف��ة ال�صباب  ف��اإن��ه��ا 
ال��ذي��ن ال ي��ت��ط��اب��ق خم��ي��ال��ه��م مع 
املخيال الوطني، الرتبة التي يزرع  
فيها االإره��اب ااملعومل ب��ذوره، كما 
ي��ح��ذر.   وه��ك��ذا، ي��ه��دف االإره���اب 
نقاط  ا����ص���ت���غ���الل  اإىل  امل���ت���اأ����ص���ل���م 
ال�صعف يف املجتمع الفرن�صي لزرع 
وت��ن��م��ي��ة ب����ذور ح����رب اأه���ل���ي���ة. وال 
“اأّن  م��ن  قلقه  �صيفينمان  يخفي 
ا�صطدام االإرهاب املتاأ�صلم ب�صعود 
وحدة  مي��ّزق  قد  الوطنية  اجلبهة 
اإّن  القادمة”.  ال�صنوات  يف  البالد 
ت�صع  القاتلة  الهجمات  ا�صتمرار 
اختبار  اأم�����ام  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  امل���رون���ة 
اأّن نفو�صا  ���ص��ع��ب.    وي��ح��ذر م��ن 
ا�صتغاللية  جمموعات  اأو  �صعيفة 
عمليات  وراء  ت���ن���ج���ّر  اأن  مي���ك���ن 
ان��ت��ق��ام��ي��ة،. وي��ت��وق��ع ال��ك��ات��ب اأن 
تنطلق دوامة عنف وا�صتياء عميق 
االأهلي.  لل�صلم  ت��ه��دي��دات  يحمل 
ومن هذا املنطلق ال ميكن ا�صتبعاد 
ا���ص��ت��ب��اك��ات متتّد  اح��ت��م��ال وق�����وع 
لفرتة طويلة، يف ما ي�صبه ما كانت 

عليه احلروب الدينية يف اأوروبا.
  هذا االإنذار، ُيذّكر بناقو�س اخلطر 
، املدير  دّق��ه باتريك كالفار  ال��ذي 
ال��ع��ام ل��الأم��ن ال��داخ��ل��ي ي���وم 10 
الدفاع  جلنة  اأم���ام   2016 م��اي��و 
اإىل  م�صرا  الوطنية،  اجلمعية  يف 
مكان  كل  يتزايد يف  “التطرف  اأن 
اأق�صى  ع��ل��ى  عينه  ب����اأّن  م��ع��رتف��ا   ،
�صوى  ي��ن��ت��ظ��ر  ال  ال������ذي  ال���ي���م���ن 
واأعتقد  يختم:  اأن  قبل  املواجهة، 

اأّن هذه املواجهة، �صتحدث.
   م��ع ذل��ك، يريد ال��وزي��ر ال�صابق 
اجلهادية  م���ت���ف���ائ���ال:  ي���ك���ون  اأن 
ال�صدائد  ويف  روحية،  قوة  اأيقظت 
الفرن�صي  الوطني  احل�س  �صيولد 
�صيفينمان  وي�����ص��دد  ج���دي���د.  م���ن 
التهديد  ه��ذا  و���ص��ع  ���ص��رورة  على 
داخلية  م��ن ح��رب  اأو���ص��ع  �صياق  يف 
امل�صلمن  االإ����ص���الم، وح��ي��ث  مت���زق 

هم اأول ال�صحايا«.
ويذّكر باأن االإ�صالم االأ�صويل انت�صر 
يف جميع اأنحاء العامل االإ�صالمي ، 
لكن �صيفينمان ال يياأ�س من ظهور 
نه�صة جديدة، اأي حركة اإ�صالح يف 
يراهن  وهكذا  االإ�صالمي.  العامل 
رئي�س موؤ�ص�صة االإ�صالم يف فرن�صا، 
على نه�صة تهزم االأ�صولية، وتعّزز 
االن��دم��اج ال��ك��ام��ل ل��ه��ذا ال��دي��ن يف 

الن�صيج الوطني الفرن�صي.

�سغط الهجرة
الفرن�صي  الداخلية  وزي��ر  ويحذر 
�صتكون  الهجرات  اأّن  من  ال�صابق، 
واحدة من التحديات الكبرة لهذا 
القرن، متوقعا اأّن تدفق املهاجرين 
القادم من اإفريقيا �صي�صتمر، داعيا 
حركة  ب��ن  ب��و���ص��وح  التمييز  اإىل 
االقت�صادية  ال����ه����ج����رة  الج����ئ����ي 

لت�صهيل ا�صتقبالهم.
 ه��ل مي��ك��ن ل��ل��ه��ج��رات ال��ك��ربى يف 
توؤدي  اأن  ال��ث��ال��ث��ة  االأل��ف��ي��ة  ب��داي��ة 
ي�صع  لالأجنا�س؟،  بّناء  متازج  اإىل 
النقا�س  م�����ف�����ردات  ���ص��ي��ف��ي��ن��م��ان 
اجلميع.  ت���ر����ص���ي  ل����ن  ب��ط��ري��ق��ة 
اجل����واب ع��ل��ى ه���ذا ال�����ص��وؤال لي�س 
نف�س  يف  ي��ع��ت��م��د  الأن������ه  ب�����ص��ي��ط��ا، 
البيولوجية  احليوية  على  الوقت 
امل�صيف،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

للحفاظ  وث��م��ي��ن��ا  ق��ّي��م��ا  ر����ص���ي���دا 
على وحدتها يف مواجهة حتديات 
التنوع اجلديدة “ما دامت عوامل 
الت�صتت، يف عامل مفتوح حيث املال 
والطائفية  امل��ف��رط��ة  وال��ف��ردان��ي��ة 
ت�����ص��ه��م يف  اأن  امل���ن���ت�������ص���رة، مي���ك���ن 
هذا  اإح��ي��اء  يتم  اأن  �صرط  تفككها 
التقليد من خالل م�صروع جماعي 
يعيد للبالد ثقتها يف نف�صها التي 

فقدتها.

الفو�سى العاملية
ت�صونامي  اأّن  �صيفينمان  ويالحظ 
عنوان  نف�صها  هي  اأ�صبحت  عوملة، 
وهذا  جميعا.  �صيجرفنا  نهايتها، 
امل��ط��اف، االختالل  ن��ه��اي��ة  ه���و، يف 
اخلطر  ُي����ف����اق����م  ال�������ذي  ال����ع����امل����ي 
�صغوط  وي���������ص����ح����ذ  االإره��������اب��������ي 
الهجرة. وي�صر املوؤلف كذلك اإىل 
 ، االأرق���ام  ع��ن طريق  اأّن احلوكمة 
وامل��ال��ي��ة امل��ع��ومل��ة، ت����وؤدي اإىل عامل 

متفاوت وغر م�صتقر.
اإننا نعي�س يف زمن اإقطاع جديد    
اأّن التهديد  ما بعد احلداثة ، مبا 
املتحدة  الواليات  لهيمنة  الوحيد 
القوي  ال�����ص��ع��ود  يف  ف��ق��ط  يتمثل 
انه  �صيفينمان  وي���ح���ّدد  ل��ل�����ص��ن. 
العوملة،  اأع��م يف  وب�صكل  الغرب،  يف 
للفو�صى  الرئي�صي  امل�صدر  يكمن 
يف  اأهمية  ذا  تذكر  جترفنا.  التي 
االإره���اب  اأن  البع�س  يعتقد  وق��ت 
الرئي�صي  ال��ت��ه��دي��د  ه��و  امل��ت��اأ���ص��ل��م 

لالإن�صانية.
بق�صوة  امل������وؤل������ف  �����ف  وي�����و������صّ    
االورو-  امل��ق��د���ص��ة  االإم���رباط���وري���ة 
خالل  م��ن  تتجلى  ال��ت��ي  اأمريكية 
متغرة،  وهند�صة  ناعمة،  هيمنة 
على  مبقية  وت��خ��ال��ف،  وت��رات��ب��ي��ة، 
ال��ق��ل��ي��ل م���ن ع���وام���ل ال�����ص��ي��ادة يف 
ال����ب����ل����دان االأع���������ص����اء يف االحت�����اد 

االأوروبي. 
الواقع،  يف  ل��ي�����س  االأخ������ر،  وه����ذا 
�صوى ف��رع من اورو-ام��ري��ك��ا، الأن 
العمود  ه����ي  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
والع�صكري  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال��ف��ق��ري 

احلقيقي لالحتاد االأوروبي.
التي  االأملانية  املركزية-  والأوروب���ا 
���ص��ت��ح��ي��ي ال���ن���زوع االإم����رباط����وري 
الديغويل  يطرح  ل��الأمل��ان،  القدمي 
اأوروب��������ا  امل���ق���اب���ل  ���ص��ي��ف��ي��ن��م��ان يف 
م�صتقلة  ل���دول  احت���اد  االأوروب���ي���ة 
مبعاهدة  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا  ي���ع���اد  ح���ق���ا. 
�صتعي�س  ه����ذه  اأوروب��������ا  ج����دي����دة، 
ولي�س   ، امل����وح����دة  ال��ع��م��ل��ة  زم�����ن 
ال��ع��م��ل��ة ال���وح���ي���دة، امل��ت��ح��ررة من 
على  و�صتجروؤ  االأم��ري��ك��ي،  النفوذ 
مع  كما  رو�صيا  مع  �صراكات  اإقامة 

اإفريقيا.
   ومن يعرف اإذا ما كانت املغامرة 
خمتلفا  م�صارا  �صتتخذ  االأوروب��ي��ة 
ع���ن ه����ذا ال�����ذي جن���ادل���ه ال���ي���وم. 
عنيد،  وتلقائي  اب���دي،  وكمتفائل 
ُت��ع��ّج��ل كل  ي���اأم���ل ���ص��ي��ف��ي��ن��م��ان ان 
ال��ع��وا���ص��ف ال��ت��ي ي��راه��ا يف االأف���ق، 
ال���ت���ي يدعو  ب���ال���ت���ح���والت  ت��ع��ّج��ل 
اإليها من كل قلبه، وعلى االأقل، اأن 
حتافظ فرن�صا، من خالل ثقافتها 
ح��ا���ص��م حتى  دور  ع��ل��ى  ال��ك��ون��ي��ة، 
احل�صاري  التحدي  ه��ذا  رف��ع  يتم 

الوا�صع لالألفية اجلديدة.
•• كاتب و�سحفي من اأحدث 

كتبه: النت�سار امل�سموم 

اأنف�صهم،  املهاجرين  موقف  وعلى 
�صواء كانوا يطمحون اإىل االندماج 
يف املجتمع امل�صيف، اأو على العك�س 
لي�س  ا�صتراد،  ذل��ك  يريدون  من 
اأي�صا عاداتهم  واإمن��ا  دينهم،  فقط 

اأو حتى قوانينهم.
ال�صدامية  ال���ع���ق���ول  ���ص��رتب��ط     
بنظرية  اجل��م��ل��ة  ه���ذه  ���ص��ك  دون 
اال���ص��ت��ب��دال ال��ك��ب��ر ال��ع��زي��ز على 
ال��ك��ات��ب ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ت��ط��رف رينو 
تتنزل  اأنها  من  الرغم  على  كامو، 
لالأجنا�س  ب���ّن���اء  مت����ازج  ���ص��ي��اق  يف 
الذي هو نقي�س روؤية تّيار الهوية. 

العلمانية  مبادئ.  عري�صة  وكاأنه 
واحد،  �صيء  هما  والدميقراطية 
ُي����ذّك����ر وه�����و حم������ّق، ول���ك���ن هذه 
وم�صّلم  وا�صحة  تعد  مل  املفاهيم 
ب��ه��ا اأم�����ام ع����ودة ن���وع م���ن توحيد 

املفهوم الديني.
بو�صوح، من  �صيفينمان     ويحذر 
لي�س  الفرن�صية  االأم��ة  تعريف  اأّن 
�صيا�صي.  اإن����ه  دي��ن��ي��ا،  وال  ع��رق��ي��ا 
وجهة  من   ، فرن�صا  ف��اإّن  وبالتايل 
متعددة  وب����ال���������ص����رورة  ن�����ظ�����ره، 
االأع������������راق، وم����ت����ع����ددة امل����ذاه����ب، 
اجلمهورية  ت��ق��ال��ي��ده��ا  و���ص��ت��ك��ون 

ا�صتقبال  يف  الت�صاهل  ع��دم  الح��ق 
امل���زي���د م���ن ال��الج��ئ��ن مب���ا يفوق 
اإن�صاء  اأن  ع��ل��ى  م�����ص��ددا  ط��اق��ت��ه��م، 
الغيتوهات اأمر خطر للغاية ، بل 
اإّن الداالي الما قال يوم 31 مايو 
عام 2016، يف مقابلة مع �صحيفة 
اأوروب����ا،  اأّن  االأمل��ان��ي��ة  فرانكفورتر 
واأمل��ان��ي��ا على وج��ه اخل�����ص��و���س، ال 

ميكن اأن ت�صبح دولة عربية.
    ويقرتح �صيفينمان ، على غرار 
البابا، اأن يكون ا�صتقبال املهاجرين 
مبا يتنا�صب مع القدرة على االإدماج 
ديا�صبورا ال  اإح���داث  من  ويحذر   ،

التي  اأوروب���ا  ق��درة  ال�صوؤال عن  اإّن 
اإدم���اج  ع��ل��ى  ال�صيخوخة  ت�صيبها 
الهائلة  امل�صتقبلية  املوجات  بنجاح 
ل��ل��ه��ج��رة، �����ص����وؤال م�������ص���روع. وهو 
م��ط��روح داخ���ل ق��ط��اع��ات متنوعة 
بلد  ك����ان  اإذا  ال����ع����ام:  ال�������راأي  م���ن 
املهاجرون  ياأتي  لالأطفال،  يفتقر 
البابا  ق����ال   ، م��ك��ان��ه��م  وي��ح��ت��ل��ون 
 ،2015 �صبتمرب   14 فران�صي�س، 

يف مقابلة مع اإذاعة برتغالية.
   ولئن دعا اأوروبا اإىل منح اللجوء 
الأولئك الذين يفرون من احلرب، 
ف����ان ال��ب��اب��ا ط��ل��ب م��ن��ه��م يف وقت 

غر جمرد �صعار.
دمج  اأّن  �صيفينمان  وي���الح���ظ     
ال�صكان املهاجرين اأكرث ح�صا�صية، 
خا�صة اأّن جمتمعاتنا تواجه �صعود 
والطائفية.  امل��ف��رط��ة  ال��ف��ردان��ي��ة 
الليربالية  ف����االأي����دي����ول����وج����ي����ة 
بو�صولها  يرحب  التي  التحررية، 
تبدو له اأنها  اإىل “نهاية دورتها”، 
االأمر  تخالف  تر�صيخ  يف  �صاهمت 

الواقع املدمر للتما�صك الوطني.
االنحرافات،  ه��ذه  مواجهة  ويف     
اإىل  ال��ع��ودة  اإىل  �صيفينمان  يدعو 
تبدو  التي  اجلمهورية  ال�صرامة 

ثقافتها  بن  الفجوة  اأّن  ت�صتوعب 
اأكرب،  االأ�صلين  ال�صكان  وثقافة 
تاأطر  ب��ال��ت��ايل  امل���وؤل���ف  وي���ق���رتح 
دقيقة  ح�������دود  ����ص���م���ن  ال����ه����ج����رة 
ككيانات  جمتمعاتنا  بقاء  ل�صمان 

�صيا�صية وثقافية قائمة.
قد  التعبر  �صراحة  اأي�صا،  هنا     
ال��ب��ع�����س، ول���ك���ن اخلطر  ت�����ص��ت��ف��ّز 
املمزقة،  جمتمعاتنا  ب���اأن  حقيقي 
البطالة  اق���ت�������ص���ادي���ة  اأزم�������ة  ويف 
اجل���م���اع���ي���ة وث���ق���اف���ي���ة امل���در����ص���ة 
مري�صة، جتد �صعوبة متزايدة يف 
اأن جتعل من العي�س معا �صيئا اآخر 

يف ما ي�سبه الو�سّية ال�سيا�سّية:

يف كتابه االأخري: التحذيرات القامتة لبيري �شوفينمان..!

�سرورة ا�ستقبال املهاجرين مبا 
يتنا�سب مع القدرة على اإدماجهم

ف املوؤلف بق�سوة  يو�سّ
الإمرباطورية املقد�سة الورو- اأمريكية

يف فرن�سا التي بات اجلميع يغت�سل 
بها اليوم.

من  اأكـــر  هــنــاك  ال�سبب،  لــهــذا      
فائدة يف قراءة اأثره الأخري.

 يف ما يقارب 500 �سفحة، مل يكتفي 
ملخ�س  بتقدمي  فقط  �سيفينمان 
و�سعها،  اأن  �سبق  التي  للتحليالت 
تاريخية  بـــدرا�ـــســـات  مــدعــومــة 
لالإعجاب،  مثرية  وجيو�سيا�سية 
يقرتح  عاما،   77 ال�سابق،  فالوزير 
اأ�سا�سا �سكال من الو�سّية ال�سيا�سّية، 
التحذيرات  من  ب�سل�سلة  م�سحوبة 

التي يجب اأن ُت�سمع.

•• الفجر - اريك دوبان 
 ترجمة خرية ال�صيباين

الأحــداث  م�سار  اأعطى  ما  غالبا     
�ســـــــوفينمان،  بيري  جلـــان  احلق 
التي  الفــــو�سى  مــن  حـــذر  فــقــد 
يف  الغربي  التدخل  عــن  �ستنجم 

العراق ..
�ساأنه  مــن  الـــيـــورو  اأّن  وتــوقـــــــــــع 
الفرن�سية  ال�سناعة  يف�سـد  اأن 
داخل  خطرية  اختاللت  و�سيو�سع 
اأمد  منذ  اأي�سا،  وا�ستبق  ـــا،  اأوروب
اجلمهورية  قيم  اإىل  العودة  بعيد، 

العوملة بيت الداء ح�صب الوزير الفرن�صي ال�صابق مكافحة االرهاب م�صتمرة

جان بير �صوفينمان       

غالف الكتاب

تدفق املهاجرين �صي�صتمر االرهاب احلل االمني وحده ال يكفي

يعر�س حتليال مف�سال لالإرهاب وكيفية مكافحته التي يجب األ ُتختزل يف احلل الأمني
يطرح الديغويل �شوفينمان »اأوروبا االأوروبية« بديال عن »اأوروبا االأملانية«

الهجرات �ستكون واحدة من التحديات الكبرية لهذا القرن وتدفقها �سي�ستمر
يف الغرب، وب�سكل اأعم يف العوملة، يكمن امل�سدر الرئي�سي للفو�سى التي جترفنا

تعريف الأمة الفرن�سية لي�س
 عرقيا ول دينيا واإمنا �سيا�سي
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ال�صوي�صرية  املدر�صة  م�صاعي  تكللت 
الباهر بعد  بالنجاح  العلمية  الدولية 
ب��ط��ول��ة مدار�س  ث����الث ج����والت م���ن 
ال�صغار(،  )ف��ئ��ة  للكارتينغ  االإم����ارات 
لتحرز فرق املدر�صة الثالثة امل�صاركة 
يف البطولة انت�صاراً حا�صماً يف اجلولة 

االأخرة.
وب��ال��رغ��م م��ن م��ع��ان��دة احل���ظ اإال اأن 
الدولية  ال�صوي�صرية  املدر�صة  فريق 
العلمية �صق طريقه للتاألق يف �صدارة 
مدار�س  بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 
ال�صغار(  )ف��ئ��ة  للكارتينغ  االإم�����ارات 
دبي  اأر����س حلبة  اأق��ي��م��ت على  وال��ت��ي 
كارتدروم يف 5 مار�س اجلاري بف�صل 
الذي  �صيفيلد  ب���اول  املت�صابق  ب��راع��ة 
االن���ت�������ص���ار لفريق  م��ن��ح  م���ن  مت��ك��ن 
ال�صوي�صرية الدولية العلمية  املدر�صة 

الثالث. 
وك������ان اإن�������زو االأزه���������ري زم���ي���ل ب����اول 
يف  املناف�صة  خ���ارج  بالفريق  �صيفيلد 
تلك االأم�صية، لذا نال الفريق عقوبة 
م�صاركة  ب�صبب عدم  نقاط  جزاء 10 
وتوجب  املناف�صة.  يف  ال�صائقن  ك��ال 
على باول القيادة ب�صكل مثايل بلغ حد 
لالإبقاء  �صباقات  اأرب��ع  خ��الل  الكمال 
اأي��ة اآم��ال تتيح له ال��وق��وف على  على 

من�صة التتويج.
وق����ام ���ص��ي��ف��ي��ل��د ب��ان��ط��الق��ة رائ���ع���ة يف 
من  ط��ري��ق��ه  ل��ي�����ص��ق  االأول  ال�����ص��ب��اق 
امل��رك��ز 11 م��ن خ��ط االن���ط���الق اإىل 
املت�صابق  ق���دم  ك��م��ا  ال�����ص��دارة.  م��رك��ز 
الفريق  ���ص��ائ��ق  ري��ت�����س  ق�����ص��ط��ن��ط��ن 
الثاين للمدر�صة العملية ال�صوي�صرية 
من  ليتقدم  اأروع  ان��ط��الق��ة  ال��دول��ي��ة 
ال���ب���داي���ة اإىل  17 ع��ل��ى خ���ط  امل���رك���ز 
بفارق  بال�صباق  وي��ف��وز  االأول  امل��رك��ز 
الذي  �صيفيلد  على  ثانية   8.318
املركز  وذه���ب  ال���ث���اين.  امل��رك��ز  ح�صد 
�صي�س« من فريق  »اإي��ا  الثالث ل�صالح 

اأكادميية دبي الدولية. 
وعاد �صيفيلد بقوة يف ال�صباق الثاين، 
و���ص��رع��ان م��ن اأح��ك��م ال�����ص��ي��ط��رة على 
ميدان ال�صباق والفوز متقدما بفارق 
21.959 ثانية على جيم�س برنارد 

م��ن ف��ري��ق ج��ي ت��ي ال��ذ ح��ل يف املركز 
ال���ث���اين، ت���اله يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث اآدم 
االأزهري من الفريق االأول للمدر�صة 
و�صهد  الدولية  ال�صوي�صرية  العملية 
ال�����ص��ب��اق ال��ث��ال��ث م��ن��اف�����ص��ة ق��وي��ة بن 
�صيفيلد وكيانو االأزه��ري من الفريق 
ال�صوي�صرية  العملية  للمدر�صة  االأول 
ال���دول���ي���ة، ل��ك��ن ���ص��ي��ف��ي��ل��د مت��ك��ن من 
واجتاز  ال�صدارة  على  قب�صته  احكام 
خ��ط ن��ه��اي��ة ال�����ص��ب��اق م��ت��ق��دم��اً بفارق 
الذي  االأزه���ري  على  ثانية   3.235
عر�صا  �صي�س  اإي��ا  وقدمت  ثانياً.  ج��اء 

جيداً قبل اأن حترز املركز الثالث. 

مناف�صات  ال����راب����ع  ال�����ص��ب��اق  وت��خ��ل��ل 
اأ���ص��ف��رت ع���ن تراجع  ال ه�����وادة ف��ي��ه��ا 
بينما  ال����راب����ع،  امل���رك���ز  اإىل  ���ص��ي��ف��ي��ل��د 
الفريق  م���ن  االأزه�������ري  ك��ي��ان��و  ح��ق��ق 
الثاين للمدر�صة العملية ال�صوي�صرية 
وان��ط��ل��ق من  م��ده�����ص��اً  اأداًء  ال��دول��ي��ة 
ليتقدم  البداية  خط  على   18 املركز 

اإىل �صدارة ال�صباق.
ريت�س  ق�صطنطن  اأث��ب��ت  ذل���ك  وم���ع 
للمدر�صة  ال����ث����اين  ال���ف���ري���ق  ����ص���ائ���ق 
مرة  ال��دول��ي��ة  ال�صوي�صرية  العملية 
اأخرى براعته ومعدنه ال�صلب ليتقدم 
ع��ل��ى االأزه�����ري وي��ح��رز ال��ف��وز بفارق 

هاري  ث��ان��ي��اً  وح���ل  ث��ان��ي��ة،   2.809
دبي  ملدر�صة  االأول  الفريق  م��ن  هنام 
ثالثاً  ت���اله  ب��االإجن��ل��ي��زي،  للتخاطب 

باول �صيفيلد بفارق 1.533 ثانية.
واأ�صفرت نتيجة جمع نقاط ال�صباقات 
�صيفيل  ب������اول  مت���ك���ن  ع����ن  االأرب�����ع�����ة 
املدر�صة  ل��ف��ري��ق  ال���ف���وز  اح������راز  م���ن 
الثالث  العلمية  الدولية  ال�صوي�صرية 
 10 م��ن عقوبة اجل���زاء  ال��رغ��م  على 
ن�����ق�����اط. وب�����ذل�����ك ك������ان جم����م����وع ما 
 113  ( النقاط  من  الفريق  ح�صده 
ل��ل��ت��ف��وق ع��ل��ى الفريق  ن��ق��ط��ة( ك��اف��ي��اً 
ال�صوي�صرية  العملية  للمدر�صة  االأول 

بفارق نقطة  الدولية الذي حل ثانياً 
الثاين  الفريق  اأي�����ص��اً  وت��األ��ق  واح���دة، 
ال�صوي�صرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��م��در���ص��ة 
بر�صيد  التتويج  على من�صة  الدولية 

نقاط.  110
بهذه  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن  �صيفيلد  واأع�����رب 
النتيجة قائاًل: »اإنني ا�صعر باالرتياح 
جزاء.  عقوبة  ن��ق��اط   10 نيلي  رغ��م 
اإن��ن��ي اأ���ص��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر الن���ت���زاع الفوز 
ال�صوي�صرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��م��در���ص��ة 

الدولية مرة اأخرى.
مهارات  تقدمي  �صيفيلد  على  ويتعن 
ملهمة م�صتقباًل، حيث ما زال الفريق 
ال�صوي�صرية  العملية  للمدر�صة  االأول 
مدار�س  ب��ط��ول��ة  ي��ت�����ص��در  ال���دول���ي���ة 
ال�صغار(  )ف��ئ��ة  للكارتينغ  االإم�����ارات 
متفوقاً على الفريق الثالث للمدر�صة 
قبل  ال��دول��ي��ة  ال�صوي�صرية  العملية 
الفريق  وم������ع  االأخ�����������رة.  اجل�����ول�����ة 
الثاين للمدر�صة العملية ال�صوي�صرية 
فان  حالياً،  الثالث  املركز  يف  الدولية 
امل���در����ص���ة ال�����ص��وي�����ص��ري��ة ت��ه��ي��م��ن على 
اأف�صل  ي�صكل  اأن  وي��ت��وق��ع  ال�����ص��دارة. 
اأك���ادمي���ي���ة دبي  ال�����ص��ائ��ق��ن يف ف��ري��ق 
دبي  ملدر�صة  االأول  والفريق  الدولية 
كبراً  خطراً  باالإجنليزي  للتخاطب 

على بقية الفرق املتناف�صة.
للفرق  امل��خ�����ص�����ص��ة  ن���وم���اد،  ف��ئ��ة  ويف 
امل����ك����ون����ة م�����ن ط������الب م�����ن م����دار�����س 
خمتلفة، متكن فريق جيه تي ري�صينغ 
برنارد  وجيم�س  جيد  ثيو  ب�صائقيه 
على  اأخ���رى متفوقاً  ال��ف��وز م��رة  م��ن 
غ��رمي��ه ف��ري��ق دراغ�����ص��رتز دب��ي الذي 
ح��ل ث��ان��ي��اً يف ت��ل��ك االأم�����ص��ي��ة، وفريق 

هورازن  بي بي  يف املركز الثالث.
وت�����ص��اب��ه ت��رت��ي��ب ف��ئ��ة ن��وم��اد يف تلك 
االأم���������ص����ي����ة م�����ع ال����رتت����ي����ب احل�����ايل 
ري�صينغ  تي  جيه  فريق  مع  للبطولة، 

يف ال�صدارة قبل اجلولة الرابعة.
�صوء  على  البطولة  نتائج  و�صتتقرر 
ن��ت��ائ��ج ب���ط���والت م����دار�����س االإم�������ارات 
يوم  والكبار  ال�صغار  لفئتي  للكارتنيغ 
اأر�س حلبة  االأحد )18 مار�س( على 

دبي كارتدروم.

القوى �صمن  األعاب  اختتمت مناف�صات بطولة   
مناف�صات الن�صخة الثالثة من دورة دبي لالألعاب 
دبي  جمل�س  ينظمها  التي  للطالبات  املدر�صية 
التعليمية  دبي  منطقة  مع  بالتعاون  الريا�صي 
وهيئة املعرفة والتنمية الب�صرية، التي انطلقت 
منت�صف �صهر فرباير املا�صي، واأقيمت مناف�صات 
مب�صاركة  الريا�صي  الو�صل  ن��ادي  يف  البطولة 
املدار�س  م��ن خم��ت��ل��ف  100 الع��ب��ة  م��ن  اأك����رث 

احلكومية واخلا�صة.
وقامت مرمي بالهول نائب مدير الدورة بتتويج 
االألعاب  يف  االأوىل  باملراكز  الفائزات  الالعبات 
ال���ث���الث وه�����ي: اجل�����ري ال�����ص��ري��ع 60 م����رًتا، 
كيلوغرامات،   3 اجل��ل��ة  دف���ع  ال��ط��وي��ل،  ال��وث��ب 
حيث فازت فاطمة كاظم من مدر�صة ند احلمر 
بطولة  يف  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  االأول  ب��امل��رك��ز 

الثانية  الفئة  60 م��رًتا �صمن  ال�صريع  اجل��ري 
�صم�صة  تلتها   ،2005 –  2003 مواليد  من 
املركز  م���ن م��در���ص��ة ج���م���را يف  ع��ب��دال��رح��م��ن 
دبي  م��ن مدر�صة  غ��ي��اث  ال��ث��اين، وح��ل��ت عائ�صة 

الدولية فرع القرهود يف املركز الثالث.
ويف مناف�صات بطولة دفع اجللة 3 كيلوغرامات 
البدو من مدر�صة جمرا  ف��ازت فاطمة حممد 
الذهبية،  وامليدالية  االأول  باملركز  النموذجية 
ت��ل��ت��ه��ا ���ص��م�����ص��ة ع�������ادل م����ن م���در����ص���ة جمرا 
الثاين، وج��اءت دالل علي  املركز  النموذجية يف 
م��ن م��در���ص��ة امل���واك���ب ف���رع ال��رب���ص��اء يف املركز 
الطويل  ال��وث��ب  بطولة  مناف�صات  ويف  الثالث، 
الدولية  دب��ي  مدر�صة  م��ن  ع�صام  عائ�صة  ف��ازت 
باملركز االأول، تلتها لطيفة �صلطان من مدر�صة 
الثاين،  امل��رك��ز  يف  االأ�صا�صي  للتعليم  احلمر  ن��د 

وحلت علوية عبداللطيف من مدر�صة ند احلمر 
للتعليم االأ�صا�صي يف املركز الثالث.

التي  ال��ط��ائ��رة  ال��ري�����ص��ة  ب��ط��ول��ة  وع��ل��ى �صعيد 
الريا�صية  ه��ن��د  ال�����ص��ي��خ��ة  ���ص��ال��ة  يف  اأق���ي���م���ت 
االإبداع  مدر�صة  من  حممد  اآي��ة  الالعبة  ف��ازت 
االأوىل  الفئة  �صمن  االأول  باملركز  النموذجية 
من مواليد 2006 اإىل مواليد 2008، تلتها 
الالعبة فرح اإبراهيم من مدر�صة دبي الدولية 
ف��رع ال��ق��وز يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وج���اءت الالعبة 
حمدة اأحمد من مدر�صة االإبداع النموذجية يف 
املركز الثالث، فيما فازت الالعبة لطيفة يو�صف 
من مدر�صة االإبداع النموذجية باملركز االأول يف 
مواليد  اإىل   2003 مواليد  من  الثانية  الفئة 
ال�����ص��اي��غ من  م����را  ال��الع��ب��ة  ت��ل��ت��ه��ا   ،2005
الثاين،  املركز  يف  الرب�صاء  فرع  املواكب  مدر�صة 

دبي  �صعيد من مدر�صة  �صيخة  الالعبة  وج��اءت 
الدولية فرع القوز يف املركز الثالث.

مناف�سة قوية
دبي  دورة  من  الثالثة  الن�صخة  مناف�صات  ت�صهد 
قوية  مناف�صة  ل��ل��ط��ال��ب��ات،  امل��در���ص��ي��ة  ل��الأل��ع��اب 
الريا�صات،  امل�صاركات يف خمتلف  بن الالعبات 
للم�صاركات  ط��ي��ب��ة  ف��ر���ص��ة  ال�������دورة  وت��ع��ت��رب 
الكت�صاب مزيد من اخلربة يف خمتلف االلعاب 
من خالل التناف�س بن املدار�س من اأجل ح�صد 

االألقاب.

�سبع ريا�سات
ت�صم الدورة التي تقام للعام الثالث على التوايل، 
�صبع األعاب ريا�صية هي الري�صة الطائرة، الكرة 

الطائرة، كرة ال�صلة، ولعبة الرجبي التي جترى 
مبارياتها حتت اإ�صراف احتاد االإمارات للرجبي، 
واأل��ع��اب ال��ق��وى، وي�����ص��ارك يف ال���دورة ه��ذا العام 
ث���الث ف��ئ��ات م��ن ال��ط��ال��ب��ات ال��ف��ئ��ة االأوىل من 

والفئة   ،2008 مواليد  اإىل   2006 مواليد 
الثانية من مواليد 2003 اإىل مواليد 2005، 
والفئة الثالثة من مواليد 1999 اإىل مواليد 

.2002

م�شاركة وا�شعة وجناح كبري الألعاب القوى بدورة دبي 
لالألعاب املدر�شية للطالبات

•• العني - الفجر 

االأ�صبوع  ب��ال��ع��ن يف  ال���دول���ي���ة  ل��ي��وا  م��در���ص��ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 
م�صاركة  �صهدت  والتي  لل�صاالت  القدم  كرة  بطولة  املا�صي 
متميزة وم��ن��اف�����ص��ات ق��وي��ة وت��اب��ع��ه��ا ع���دد ك��ب��ر م��ن طالب 
امل���دار����س  وه����ي: ل��ي��وا ال��دول��ي��ة، امل����دار ال��دول��ي��ة، اخلليل 
الدولية اخلا�صة، امل�صتقبل الدولية، براعم العن اخلا�صة، 
والظفرة  اخلا�صة  االإم����ارات  ال��دول��ي��ة،  امل�صتقبل  اأك��ادمي��ي��ة 

حممود  االأ�صاتذة  البطولة  تنظيم  على  واأ���ص��رف  اخلا�صة. 
الرتبية  منق�صم  قمحية  وري��ا���س  ال��غ��زاوي  و�صفيان  رفعت 
مثراً  التناف�س  وج��اء  ال��دول��ي��ة.  ليوا  مبدر�صة  الريا�صية 
املطاف عن فوز  اأ�صفرت يف نهاية  امل��دار���س والتي  ف��رق  بن 
مدر�صة براعم العن اخلا�صة باملركز االأول وتلتها مدر�صة 
االحت��اد اخلا�صة يف املركز الثاين ، وج��اءت مدر�صة اخلليل 
الدولية اخلا�صة يف املرتبة الثالثة وحلت مدر�صة االإمارات 
الفردية  االألقاب  م�صتوى  وعلى  الرابع.  املركز  يف  اخلا�صة 

مدر�صة  من  ال�صالم  عبد  يا�صر  الرحمن  عبد  الطالب  نال 
براعم العن اخلا�صة لقب هداف البطولة، وح�صل الطالب 
كرمي علي حممد من مدر�صة اخلليل الدولية اخلا�صة على 

لقب اأف�صل العب بينما ذهب لقب اأف�صل حار�س مرمى 
للطالب �صعيد �صيف النعيمي  من مدر�صة ليوا الدولية.

ويف نهاية البطولة قامت الدكتورة �صرين جربان بتكرمي 
جميع الفائزين على م�صتوى الفرق واالأفراد الذين ح�صلوا 

على جوائز هذا احلدث.

ال�شاالت  كرة  بطولة  الدولية” ت�شت�شيف  “ليوا 
للمدار�س اخلا�شة بالعني

الثالثة  املرحلة  بدبي  العمال  ل�صوؤون  الدائمة  اللجنة  نظمت 
حمدان  م��ب��ادرة  �صمن  تقام  التي  القدم”  ك��رة  بطولة  من” 
الريا�صية  ال���دورة  ملناف�صات  املجتمعية  للريا�صة  حممد  بن 
جمل�س  مع  بالتعاون  اللجنة  اأطلقتها  التي  االأوىل  العمالية 

دبي الريا�صي يف 17 فرباير املا�صي.
ال��ع��م��ال��ي��ة يف دب���ي على  ال��ف��ئ��ات  ال�����دورة اىل حتفيز  وت��ه��دف 
مهمة  اأداة  باعتبارها  ال��ب��دين  والن�صاط  الريا�صة  ممار�صة 
24 نوفمرب  لل�صعادة والطاقة االإيجابية والتي ت�صتمر حتى 
القادم. وقال �صعادة اللواء عبيد مهر بن �صرور رئي�س اللجنة 
الدائمة ل�صوؤون العمال يف دبي اأن هذه البطولة القت اإقباال 
االأوىل  العمالية  ال��دورة  للم�صاركة يف  العمال  كبرا من قبل 

من نوعها التي تاأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�صيدة.
مل�صاركتهم يف مناف�صات  �صعادتهم  اب��دوا  العمال  ان  اىل  ولفت 
اإ�صعاد  الدورة وهو االأمر الذي ن�صعى دائما اإىل حتقيقه وهو 

النا�س من خالل الريا�صة.

واأكد اأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات الريا�صية التي تتيح 
للوعي  اإث��راء  به من  تعود  ملا  بها  بامل�صاركة  للجميع  الفر�صة 
املجتمع  �صرائح  جميع  بن  الريا�صة  ن�صر  باأهمية  املجتمعي 
تطبيقا لروؤية جمل�س دبي الريا�صي يف بناء جمتمع ريا�صي 

متميز.
العمال يف  ل�صوؤون  الدائمة  اللجنة  رئي�س  اللواء  �صعادة  وقال 
دبي اأن الهدف الرئي�صي من اإقامة الفعاليات الريا�صية التي 
واأ�صرية  ترفيهية  اأج���واء  توفر  يف  يكمن  العمال  ت�صتهدف 
اأن  اإىل  باإحداث تقارب بن العمال وروؤ�صائهم.. الفتا  ت�صاهم 
اإبراز حقوقهم من خالل ممار�صة الن�صاط الريا�صي والبدين 
البدنية والنف�صية من خالل ك�صر  ي�صهم يف حت�صن حالتهم 
الروتن واإ�صراك العمال يف اأجواء مليئة باملناف�صة والرتفيه.. 
متثلت  متنوعة  م��ب��ادرات  تخللتها  البطولة  اأن  اىل  م�صرا 
وال�صغط  ال�صكري  الأم��را���س  املجانية  الطبية  بالفحو�صات 

جلميع امل�صاركن من الالعبن واجلمهور.

اللجنة الدائمة ل�شوؤون العمال يف دبي تنظم 
املرحلة الثالثة يف بطولة كرة القدم

�سيفيلد يحقق النت�سار منفردًا رغم عقوبة جزاء

فريق املدر�شة ال�شوي�شرية الدولية العلمية الثالث يفوز 
باجلولة الثالثة من بطولة مدار�س االإمارات للكارتينغ



الثالثاء   7   مارس    2017  م   -   العـدد  11962  
Tuesday  7  March   2017  -  Issue No   11962الفجر الريا�ضي

1818

والفعاليات  والريا�صيات  الريا�صيون  اأ���ص��اد 
الريا�صية باالإعالن عن بطولة �صمو ال�صيخة 
ال�صيدات  لرماية  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة 
امل�صتمرة  ب���امل���ك���ارم  ف��رح��ت��ه��م  ع���ن  م��ع��ربي��ن 
بنت  ال�صيخة فاطمة  �صمو  والالحمدودة من 
مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام الرئي�صة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ص���ري���ة رئي�صة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  االأع���ل���ى 

املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة.
جاء ذلك خالل االت�صاالت الهاتفية العديدة 
ال��رم��اي��ة وال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ب�����احت��اداالم��ارات 
والذي  البطولة  عن  االإع��الن  اثناء  او  العليا 
الدويل  االحت��اد  اجتماعات  مع  متزامنا  ج��اء 
العامل  وك��اأ���س  العمومية  واجلمعية  للرماية 
بالهند والذين اأبدوا �صكرهم واعتزازهم بهذه 

املكرمة التي تلبي لهم طموحاتهم املختلفة.
وا����ص���اد ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة بن 
للفرو�صية  العن  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
البطولة  م�صت�صيف  واجل���ول���ف  وال���رم���اي���ة 
باملبادرة الرائعة من ام االمارات �صمو ال�صيخة 
التي  البطولة  ان  موؤكدا  مبارك  بنت  فاطمة 
�صتطوف العامل عرب قاراتها حتمل يف طياتها 
النبيلة  والقيم  ال�صامية  الكثر من االهداف 
البالغة با�صت�صافة  واأعرب �صموه عن �صعادته 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  لبطولة  ال��ع��ن  ن���ادي 
خالل  لل�صيدات  للرماية  العاملية  مبارك  بنت 
ال���ف���رتة م���ن اخل��ام�����س وح��ت��ى ال��ث��ال��ث ع�صر 
ال�صكر  ووج��ه   2017 املقبل  ابريل  �صهر  من 
املكرمة  ه����ذه  ع��ل��ى  ���ص��م��وه��ا  اىل  وال���ع���رف���ان 

واللفتة الكرمية التي ا�صعدت اجلميع .
ك��م��ا اع����رب ���ص��م��وه ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه بان 
تقرتن هذه التظاهرة الريا�صية العاملية با�صم 
دائما على مكارمها  التي عودتنا  االم��ارات  ام 
رعاية  تعك�س  والتي  حت�صى  وال  تعد  ال  التي 
لهن  ي��ح��ق��ق  مب��ا  بفتياتنا  ���ص��م��وه��ا  واه��ت��م��ام 
املجاالت ولعل اخ�صب هذه  الريادة يف جميع 
املجاالت وارفعها �صاأنا هو املجال الريا�صي مبا 
ميثله من قيم ومبادئ ن�صعى اىل غر�صها لدي 

فتياتنا لتتوارثها االجيال .
من  تعزز  ل�صموها  الثاقبة  النظرة  ان  وق��ال 
جناحات امراأة االمارات لتتبواأ املكانة الالئقة 
ن���ادي العن  ان  ال��ع��امل م��وؤك��دا  ب��ن ن�صاء  بها 
ي�صع  �صوف  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�صية 
املنظمة  اللجنة  ت�صرف  حتت  امكاناته  كافة 
من  لنعك�س  العاملية  التظاهرة  ه��ذه  الإجن���اح 
خ��الل��ه��ا ال��وج��ه احل�����ص��اري ل��دول��ة االم����ارات 

العربية املتحدة امام العامل .

من جانبه ا�صاد ابراهيم عبد امللك االمن العام 
للهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة بهذه 
الهدية العاملية الرائعة من ام االم��ارات �صمو 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك اىل العامل موجها 
تف�صلها  على  �صموها  اىل  وال��ع��رف��ان  ال�صكر 
�صيدات االم��ارات والعامل بهذه  برعاية ودعم 
ال�صيدات  رم��اي��ة  ت��رثي  �صوف  التي  البطولة 

وتعلي من �صاأن هذه الريا�صة .
وقال عبد امللك :اننا ن�صعر بالفخر واالعتزاز 
امل��ت��ع��ددة وحر�صها  ب���اأم االم�����ارات وم��ك��ارم��ه��ا 
ع��ل��ى دع���م ���ص��ي��دات ال��ع��امل يف ك��اف��ة االن�صطة 
اليها  و�صلت  التي  باملكانة  منوها  والفعاليات 
مثيالتها  بن  وعامليا  االم���ارات حمليا  ام���راأة 
لترتجم الرعاية والدعم اللذين حتظى بهما 

من �صموها .
واأ�صاد �صعادة عارف حمد العواين االمن العام 
�صل�صلة  ب��اإط��الق  ال��ري��ا���ص��ي  اب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
العاملية  بنت مبارك  ال�صيخة فاطمة  بطوالت 
لرماية ال�صيدات والتي تعترب امتدادا الأيادي 
ال�صيخة  �صمو  تقودها  التي  وال��ع��ط��اء  اخل��ر 
فاطمة بنت مبارك اأم االمارات �صاحبة الدور 
جميع  يف  وتفوقها  امل����راأة  نه�صة  يف  ال��ري��ادي 
املجاالت والتي اكت�صبت من خالل دعم �صموها 
ثقة القيادة واملجتمع ومتكنت على اأثرها من 
ودفعت  الرجل  مع  الفاعلة  ال�صراكة  جت�صيد 
التنمية  م�صرة  يف  واالرت��ق��اء  التقدم  عجلة 
دعما  �صت�صكل  البطولة  ب��ان  موؤكدا   ، والنماء 
جديدا ل�صريحة الريا�صة الن�صائية لي�س على 
ال�صعيد  على  واإمن��ا  فح�صب  املحلي  امل�صتوى 
العربي والدويل ، اىل جانب الدور اجلوهري 
الكبر الذي �صتعلبه البطولة يف حتفيز الفتاة 
االجنازات  من  املزيد  حتقيق  على  االإماراتية 
انطالقا  الدولية  الريا�صية  اال�صتحقاقات  يف 
على  وعزميتها  باإرادتها  واإميانا  قدراتها  من 

التحدي وك�صب الرهان.
توليه  ال���ذي  الكبر  بالدعم  ال��ع��واين  واأ���ص��اد 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك “ ام 
االمارات” ، مل�صرة تطور ومناء قطاع ريا�صة 
من  بالكثر  ورف��ده  م�صتوياته  وتعزيز  امل��راة 
التي  التفاعلية  والبطوالت  الرثية  التجارب 
اأه��داف وتطلعات بنات الوطن، يف ظل  حتقق 
املبادرات  تبني  على  وحر�صها  �صموها  اهتمام 
التنموية الهادفة التي تخدم وتطور اإمكانيات 
ال��ق��ط��اع ال����ذي جن���ده ال���ي���وم ي��ق��ف يف مكانة 

مميزة ورائعة.
ال��ب��ط��ول��ة ميثل  اط�����الق  اإن  ال���ع���واين  وق�����ال 

مبا�صر  دع���م  م��ن  نلم�صه  مل��ا  حقيقا  جت�صيدا 
ورع���اي���ة م��ت��وا���ص��ل��ة م��ن ���ص��م��وه��ا، ك��م��ا ي�صكل 
والبطوالت  الفعاليات  مل�صرة  مهمة  ا�صافة 
الريا�صية التي ترعاها �صموها والهادفة لدعم 
التفوق الريا�صي الن�صائي حمليا وعاملياً، الفتاً 
دع��م تطلعات  البطولة ودوره��ا يف  اأهمية  اىل 
للتناف�س  ايجابية  م�صاحة  وتوفر  الراميات 
موؤكدا  فنية،  ومكت�صبات  بنتاجات  ل��ل��خ��روج 
اهتماما  ي��ويل  الريا�صي  ابوظبي  جمل�س  ان 
ك��ب��را ل��دع��م ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي نتطلع ل��ه��ا ان 
وان حتقق  كافة اجلوانب  تكون متكاملة من 

طموحات وامال الريا�صيات امل�صاركات.
وا�صاد ربيع اأحمد العو�صي نائب رئي�س احتاد 
االم��ارات للرماية باالعالن عن بطولة �صمو 
لرماية  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
���ص��وف تختزل اجلهد  ان��ه��ا  ال�����ص��ي��دات م��وؤك��دا 
وال��وق��ت وامل����ال ع��ل��ى رام��ي��ات ال��ع��امل وت�صهم 
يواكب  وال��ذي  لل�صيدات  املن�صود  التطوير  يف 

االهتمام الدويل واالوملبي بهذا اجلانب .
وقال العو�صي : لقد عودتنا ام االمارات على 
هذه املكارم ال�صامية وال�صخية والتي مل تفرق 
بن ال�صيدات �صواء يف �صتى بقاع االر�س موؤكدا 
اأثلج �صدور اجلميع وا�صعدهم  ان هذا القرار 

كيف ال ونحن يف بلد اخلر والنماء ؟.
ام االم��ارات بكل ما يتعلق  اإن اهتمام  واأ�صاف 
ب�صوؤون املراأة مبا فيها اجلانب الريا�صي ياأتي 
و�صقل  لتقدمها  الفر�س  كل  توفر  اإط��ار  يف 
من  امل��زي��د  نحو  لدفعها  ومواهبها،  ق��درات��ه��ا 
احلثيث  وال�صعي  واالب��ت��ك��ار،  والتطور  العمل 
وب���ه���م���ة وت����ف����ان اأك�������رب، ل���ت���ق���دمي امل����زي����د من 

اخلدمات يف �صتى املجاالت .
الزعابي  ي��ع��ق��وب  ب���ن  ���ص��امل  اهلل  ع��ب��د  وق����ال 
االم���ن ال��ع��ام الأحت����اد االم�����ارات ل��ل��رم��اي��ة ان 
للراميات  وال��ع��ظ��ي��م��ة  ال��ك��رمي��ة  اللفتة  ه���ذه 
ال��ع��امل��ي��ات م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
ام  على  ولي�س غريباً  ال�صدور  اثلجت  مبارك 
االمارات �صاحبة االيادي البي�صاء هذه اللفتة 
ت��ع��د و���ص��ام��ا ع��ل��ى �صدورنا  ال��ك��رمي��ة وال���ت���ي 
و���ص��دور ك��ل اب��ن��اء االم�����ارات وت��اأت��ي انعكا�صا 
تلم�س  يف  ل�صموها  واحلكيمة  الثاقبة  للروؤية 
تطلعات الريا�صيات واإن هذه املكرمة مفخرة 
الطيب  االأث����ر  ت��رك��ت  ف��ق��د  ب��ه��ا جميعا  ن��ع��ت��ز 
احلكيم  ال��ق��رار  ه��ذا  وزرع  فتياتنا  نفو�س  يف 
وطننا  يف  فتياتنا  نفو�س  يف  وال�����ص��رور  ال��ف��رح 
املعطاء ونحن يف احت��اد االم���ارات للرماية ال 
ال�صكر والعرفان ل�صموها  ان نوجه  ي�صعنا اال 

ع��ل��ى ه����ذه ال��ع��ط��اي��ا امل�����ص��ت��م��رة وامل���ت���ج���ددة . 
وقالت ندى ع�صكر النقبي مدير عام موؤ�ص�صة 
اإدارة  جمل�س  ع�صو  امل���راأة،  لريا�صة  ال�صارقة 
�صمو  كانت  الريا�صي، لطاملا  ال�صارقة  جمل�س 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك الداعمة واملحفزة 
للريا�صة الن�صوية يف دولة االإمارات، وامتدت 
جهود �صموها لت�صمل العديد من دول العامل 
يف هذا املجال، واليوم توا�صل �صموها حتقيق 
واملن�صات  االأدوات  توفر  يف  املتمّثلة  روؤيتها 
الريا�صية لالرتقاء مب�صرة املراأة الريا�صية. 
ال�صيخة  �صمو  تقدمه  ما  اإن  النقبي  واأ�صافت 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ع��ل��ى �صعيد دع���م امل���راأة 
ب�صكل عام، ومبادراتها على ال�صعيد الريا�صي 
االإم����ارات  ب��ن��ات  م��ن  للكثرات  �صكل  حت��دي��داً 
للبطوالت  م��ن��ه��ا  ان��ط��ل��ق��ن  ن��ق��ط��ة  وال����ع����امل 
مكرمة  اأن  مو�صحة  وعامليا،  عربياً  والتتويج 
لبطولة  التو�صع اجلغرايف  املتمّثلة يف  �صموها 
اإيجابياً يف ممار�صة  الرماية �صي�صكل منعطفاً 
العامل  م�صتوى  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ص��ة  ل��ه��ذه  امل����راأة 
كافة«. واأ�صافت هذه هي دولة االإمارات ت�صجل 
ال�صباقة والرائدة يف دعم  اأنها  وتوؤكد جمدداً 
كله  وه��ذا  وع��امل��ي��اً،  عربياً  الن�صوية  الريا�صة 
بف�صل قادتنا وروؤيتهم فمبادرات �صمو ال�صيخة 
فاطمة بداأت منذ ع�صرات ال�صنن ولن تتوقف 
قادت  ال�صارقة  ويِف  الرائعة،  املبادرة  عند هذه 
القا�صمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو 
رئي�س موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة، م�صرة 
دعم الريا�صة الن�صوية حملياً وعربياً، وغدت 
ريا�صية  من�صة  وروؤيتهن  بف�صلهن  االإم��ارات 

تنطلق منها املراأة للعامل .
امل��ايل وع�صو  امل��دي��ر  ووج��ه��ت هند احلو�صني 
للرماية  االم����������ارات  احت������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
�صيدات  بنادي  الرماية  ريا�صة  على  وامل�صرفة 
ال�صيخة  �صمو  اىل  والعرفان  ال�صكر  ال�صارقة 
فاطمة بنت مبارك على هذه املكرمة الغالية 
اليها  احلاجة  ام�س  نحن يف  والتي  واجلميلة 
والتي �صوف تدفع هذه الريا�صة يف االمارات 
تكوين  على  االحت���اد  وت�صجع  ق��دم��ا  وال��ع��امل 
ف��ري��ق م���ن ال�����ص��ي��دات ا����ص���وة ب��اأق��ران��ه��ن من 
تعد  الغالية  املكرمة  “ان  واأ�صافت   . الرجال 
و���ص��ام��اً م��ن اأو���ص��م��ة ال��ع��ط��اء ال��ت��ي تغمر بها 
الوطن  او  االم�����ارات  يف  لي�س  امل�����راأة  ���ص��م��وه��ا 
اأجمع  العامل  يف  وامن��ا  فح�صب  واآ�صيا  العربي 
الرعاية  ����ص���ور  اأب���ه���ى  م���ن  ����ص���ورة  وجت�����ص��د 
يفي�س  التي  العطاء  �صيغ  واأرق���ى  واالهتمام 

بها نهر كرمها و�صخائها.

•• العني - الفجر

ا�صتقبل �صعادة غامن مبارك الهاجري، 
رئي�س جمل�س اإدارة �صركة نادي العن 
االأول مبقر  اأم�س  القدم، �صباح  لكرة 
ا�صتاد  القدم يف  كرة  اأكادميية  مكاتب 
الكرواتي  اخل��ب��ر  زاي����د،  ب��ن  خليفة 
الدكتور روميو جوزاك، املدير الفني 
الحتاد الكرة الكرواتي، وذلك بح�صور 
اإدارة  جمل�س  ع�صو  را���ص��د،  �صلطان 
�صركة نادي العن لكرة القدم وح�صام 
�صالح، املدير التنفيذي ل�صركة نادي 
ال���ق���دم وع��ل��ي خمي�س،  ل��ك��رة  ال��ع��ن 

املدير الفني الأكادميية الكرة.
ال��ه��اج��ري ع��ل��ى هام�س  وا���ص��ت��ع��ر���س 
ال��ل��ق��اء ع����دة حم�����اور م��ت��ع��ل��ق��ة باأهم 
الدرا�صات احلديثة واخلا�صة بتطوير 
االأندية  اأك���ادمي���ي���ات  يف  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة 
االأوروب��ي��ة، انطالقاً من روؤي��ة �صركة 
كرة القدم يف اعتماد اأف�صل املمار�صات 
النجاح و�صعيها  اأعلى موؤ�صرات  لبلوغ 
التطور   عالمات  مواكبة  اإىل  الدائم 
واال�����ص����ت����ف����ادة م����ن اأجن������ح اخل�����ربات 
مبادرات  الهاجري  وام��ت��دح  العاملية. 
يف  التطويرية  ج��وزاك  روميو  دكتور 
االحتاد الكرواتي، معرباً عن تقديره 
ل��ت��ج��اوب��ه م���ع ���ص��رك��ة ك����رة ال���ق���دم يف 
عمل  اآلية  وحتليل  لدرا�صة  احل�صور 
االأك����ادمي����ي����ة، م�����وؤك�����داً: ن��ح��ر���س يف 
ن���ادي ال��ع��ن دائ��م��اً على اع��ت��م��اد اآلية 
ت��وا���ص��ل م��ث��ال��ي��ة ب��ن ال��ف��ري��ق االأول 
اجلوانب  يخ�س  فيما  واالأك��ادمي��ي��ة 
الفنية ون�صعى اإىل تطبيق التو�صيات 
التي  االإي��ج��اب��ي��ة  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

تقود اإىل اأف�صل النتائج يف امل�صتقبل.
وب�����دوره اأع����رب روم��ي��و ج�����وزاك، عن 
تذخر  التي  باالإمكانات  اإعجابه  بالغ 
بها اأكادميية نادي العن لكرة القدم، 
التعاون  ج�صور  مد  يف  رغبته  م��وؤك��داً 
“فنياً  اخل���ربات  بتبادل  يتعلق  فيما 
واإدارياً” لقطاعات ال�صباب والنا�صئن 
العن  ن��ادي  اأكادميية  بن  واالأ���ص��ب��ال 

واالحتاد الكرواتي لكرة القدم.
�صرة ذاتية

اأه��دى �صعادة غامن  الزيارة  ويف ختام 
اإىل  التذكارية  النادي  درع  الهاجري، 
ج���وزاك،  يف ح��ن ق��دم االأخ���ر كتابه 
اأكادمييات  تطوير  بربنامج  اخلا�س 
اإهداء   ”PROGRAM“ الكرة 

لكرة  العن  ن��ادي  �صركة  لرئي�س  منه 
القدم.

ي��ذك��ر اأن دك���ت���ور روم���ي���و ج����وزاك، 
ح��ا���ص��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���ورة يف 
كلية  –من   PH.D ال����ع����ل����وم 
كرواتيا.  زغ������رب،  احل����رك����ة،  ع��ل��م 
يف  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  من�صب  ي�صغل  و 
القدم، كما  الكرواتي لكرة  االحت��اد 
اأن�����ه حم��ا���ص��ر ف��ن��ي ل����دى االحت����اد 
ال���ق���دم، ومراقب  ل��ك��رة  االأوروب�������ي 
فني كذلك لدى االحت��اد االأوروبي 
مدرباً  ج��وزاك  وعمل  القدم.  لكرة 
الكرواتية  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 
حتت “21 �صنة – 19 �صنة – 17 

�صنة و15 �صنة.

الفعاليات الريا�شية ت�شيد باإعالن بطولة ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك العاملية لرماية ال�شيدات

جلنة املوازنة ال�شفرية يف جمل�س دبي 
الريا�شي تعقد اجتماعها االأول 

جمل�س �شاحية وا�شط ينظم م�شاء الثالثاء فعاليته 
الريا�شية »جنري مع وا�شط خلط النهاية«

عقدت جلنة املوازنة ال�صفرية يف جمل�س دبي الريا�صي 
اجتماعها االأول برئا�صة �صعادة مطر الطاير نائب رئي�س 
�صعادة  وح�صور  اللجنة،  رئي�س  الريا�صي،  دبي  جمل�س 
�صامي القمزي رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�صباب العربي 
الكمايل  اللجنة: حممد  واأع�صاء  اللجنة،  رئي�س  نائب 
اأحمد  ال��ري��ا���ص��ي،  دب���ي  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
الريا�صي،  دب��ي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  ع�صو  ال�صعفار 
نا�صر اأمان اآل رحمة م�صاعد االأمن العام للمجل�س، و 

علي املطوع مدير اإدارة الدعم املوؤ�ص�صي يف املجل�س.
اأهداف  ب�صرح  االجتماع  الطاير  مطر  �صعادة  ا�صتهل  و 
ت�صكيل اللجنة و التاأكيد على اأهمية الدور الذي تلعبه 
و�صركات كرة  االأندية  املايل ل�صرف  التوازن  يف حتقيق 
القدم و اخلروج من دائرة الديون والو�صول اىل مرحلة 
و�صوابط  ومبادرات  برامج  خالل  من  الذاتي  االكتفاء 
عمل ت�صعها، موؤكدا اأن القطاع الريا�صي يف دبي ميتلك 
اأ�صول و موارد ميكن ا�صتثمارها على النحو االأمثل لدعم 
التنفيذ  اىل  و�صوال  العمل،  الإجن��از  الكافية  االي���رادات 
الكامل ملبادرة خمترب االبتكار الريا�صي باإيقاف الدعم 
احلكومي ل�صركات كرة القدم بداية من العام 2021 و 
املوارد  الذاتي من خالل  املايل  بالكتفاء  ال�صركات  قيام 

يف  ومت  فيها.    اال�صتثمار  قطاع  وتطوير  بها  اخلا�صة 
االجتماع عر�س نبذة عن م�صروفات االأندية و�صركات 
كرة القدم خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية )2006 اىل 
2016(، وعلى التقرير املف�صل جلوانب االنفاق. كما 
كرة  و�صركات  لالأندية  ال�صرف  �صوابط  ا�صتعرا�س  مت 
الذي  دبي  الأندية  املثالية  املوازنة  من��وذج  وعلى  القدم، 
االأندية  ع��ل��ى  وتعميمه  اع��ت��م��اده  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  يعمل 

و�صركات كرة القدم للعمل مبوجبه.
كما ا�صتعر�س رئي�س واأع�صاء اللجنة املوازنة ال�صفرية 
جل��م��ي��ع االأن���دي���ة امل��ن�����ص��وي��ة حت��ت م��ظ��ل��ة جم��ل�����س دبي 
جلهود  ترجمة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي   ،2017 للعام  الريا�صي 
التوازن  لتحقيق  امل��ا���ص��ي��ة  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  امل��ج��ل�����س 
املايل، وكذلك ا�صتعرا�س خطة العمل واآليات تخفي�س 

امل�صروفات واالنفاق املتعقل للفرتة 2021-2017.
وت�صعى جلنة املوازنة ال�صفرية اىل تطوير الت�صريعات 
و�صقف  �صلم  وت��وح��ي��د  اال���ص��ت��ث��م��ار،  منظومة  لتطوير 
لقيا�س  املالية  التقارير  واإع����داد  االأن��دي��ة،  يف  ال��روات��ب 
درجة االنحراف يف االنفاق وتداركه يف الوقت املنا�صب 
وفق املوازنات التقديرية املقدمة من االأندية و�صركات 

كرة القدم. 

اإجنازا  الريا�صي  الثقايف  احلمرية  ن���ادي  الع��ب��و  حقق 
ري��ا���ص��ي��ا ج��دي��دا ع��ق��ب اخ��ت��ت��ام م�����ص��ارك��ت��ه��م يف بطولة 
ال�صراعية  ل���ل���زوارق  دب���ي  ن���ادي  نظمها  وال��ت��ي  ال��رب��ي��ع 
اأم�س االأول املركز االأول يف فئة الليزر )راديال( واملركز 
اأحمد ثاين  االأوبتمي�صت. واحرز الالعب  االأول يف فئة 
لنادي  )رادي���ال(  الليزر  فئة  يف  االأول  ال�صام�صي املركز 
احلمرية كما واأحرز الالعب حميد اأحمد �صعيد املركز 
اإبراهيم  الالعب  ومتكن   . االأوبتمي�صت  فئة  يف  االأول 
جمعه اإبراهيم من حتقيق املركز الثالث يف فئة الليزر 
)راديال( من خالل م�صاركة �صبعة ع�صر العبا من نادي 
احلمرية بتدريب الكابنت �صمر تريكي مدرب الفريق 

���ص��امل غامن  ال��ف��ري��ق وم��ت��اب��ع��ة  اإداري  ال�����ص��ح��ي  وح��م��د 
اللجنة  رئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبي  ال�صام�صي 
املائية. و هناأ �صامل غامن ال�صام�صي نائب رئي�س جمل�س 
االإدارة فريق ال�صراع احلديث على هذا الفوز الغايل يف 
بطولة الربيع والتي نظمها نادي دبي للزوارق ال�صراعية 
يف مقره مب�صاركة الع�صرات من الفرق واالأندية وح�صد 

عدد من اجلوائز رغم �صدة املناف�صة.
الريا�صات  خمتلف  يف  احلمرية  اأب��ط��ال  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
امل��ائ��ي��ة ي����ربزون ج��دارت��ه��م يف ك��ل م���رة ب��ال��ف��وز واأنهم 
قادرون على خطف املراكز االأوىل بل وبتمثيل االمارات 
على  تعقيبه  يف  ال�صام�صي  واأك��د  اخلارجية.  املحافل  يف 

هذه النتيجة يف بطولة الربيع باأنه ميثل ترجمة فعلية 
ل��ل��دع��م ال��ك��ب��ر ال���ذي ي��ل��ق��اه ال��ن��ادي م��ن ق��ب��ل �صاحب 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
ع�صو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم ال�صارقة _حفظه 
ولفريق  ال��ن��ادي  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ات  لكافة   _ ورع���اه  اهلل 
ال�صراع احلديث م�صرا اإىل اأن النادي تبواأ مكانة كبرة 

يف الريا�صات البحرية بعد فوزه بالعديد بااللقاب.
احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  ال�صام�صي  واأ���ص��ار 
ال�صام�صي حري�س على موا�صلة التميز  برئا�صة جمعه 
لالعبن  املتكامل  والتح�صر  االأول  ب��امل��رك��ز  وال��ف��وز 

ليكونوا متميزين يف م�صاركاتهم.

نادي احلمرية يفوز بجوائز بطولة الربيع لل�شراع احلديث  يف نادي دبي للزوارق ال�شراعية 

الهاجري يبحث تطوير التعاون وتبادل 
اخلربات مع االحتاد الكرواتي

ف��وز �شاع����د جول���د يف 
موؤ�ش�ش��ات اأبو ظب���ي

�صمن مباريات دوري املوؤ�ص�صات احلكومية يف اأبو ظبي لكرة القدم فاز فريق 
�صاعد لالأنظمة الريا�صية على فريق هيئة املياه والكهرباء 4/ 1 يف املباراة 
التي جرت بن الفريقن م�صاء اأم�س االأول باإ�صتاد �صلطان بن زايد مبقر 
�صامل  ب��در  ل�صاعد  �صجل  وق��د  ظبي  اأب��و  يف  للموؤ�ص�صات  الريا�صي  االحت��اد 
عبد  اأحمد  والكهرباء  املياه  برام  ولهيئة  واإبراهيم  )هاتريك(   3اأهداف 

الفتاح واأدارها �صلطان حممد مب�صاعدة خمي�س فروز وح�صن احلمادي .
ويف املباراة الثانية فاز فريق جولد وكالء على فريق اأكادميية �صتوجتارت 
0/4 و�صجل جلولد كواديو دين�س وفودفو فانا هدفن لكل منهما واأدارها 
وراقب  نعمان  ونبيل  الطنيجي  اأح��م��د  مب�صاعدة   ناجي  اهلل  عبد  احلكم 

املباراتن الدويل حممد اجلالف .

را�شد العريفي يح�شد برونزية 
جمل�س التعاون اخلليجي 

لل�شباحة فئة النا�شئني
اال�صرية  للرعاية  زاي��د  دار  ابناء  العريفي من  را�صد  زاي��د  ال�صاب  اأح��رز 
العب منتخبنا الوطني لل�صباحة امليدالية الربونزية يف بطولة جمل�س 

التعاون لل�صباحة يف فئة النا�صئن والتي اأقيمت يف دولة قطر موؤخرا .
ال��ذى كرم  اال�صرية  للرعاية  زاي��د  دار  ع��ام  الظاهري مدير  نبيل  وق��ال 
لكافة  الر�صيدة  قيادتنا  دعم  االجن��از هو من خمرجات  ان هذا  البطل 
الريا�صين يف الدولة م�صرا اىل ان اإدارة الدار وفرت كافة الت�صهيالت 
وال�صبل التي تدعم االبن را�صد العريفي يف جمال ال�صباحة فيما �صكر 
املواهب  اكت�صاف  على  حر�صها  م��وؤك��دا  ال���دار  العريفي  را���ص��د  ال�����ص��اب 

واالهتمام بها منذ ال�صغر.

ي���ن���ظ���م جم���ل�������س ����ص���اح���ي���ة وا����ص���ط 
ال�صواحي  ����ص���وؤون  ل���دائ���رة  ال��ت��اب��ع 
م�صاء  ال�����ص��ارق��ة  بحكومة  وال��ق��رى 
مار�س  م��ن  ال�صابع  الثالثاء  ال��ي��وم 
االأبرز  الريا�صية  فعاليته  اجل��اري 
يف اأجندته ال�صنوية الأبناء ال�صاحية 
والتي �صتنطلق حتت �صعار ) جنري 

مع وا�صط خلط النهاية (.
ال�صاعة  مت���ام  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت���ق���ام 
الرابعة والن�صف م�صاء على مم�صى 
ب��رع��اي��ة م�صرف  وا����ص���ط  حم��م��ي��ة 
االإ�صالمي وبتوقع ح�صور  ال�صارقة 
هذه  يف  للم�صاركة  كبر  جمتمعي 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي متثل 
منا�صبة للقاء االجتماعي بن اأهايل 

ال�صاحية وممار�صة الريا�صة .
ويف هذا االطار عقد جمل�س �صاحية 
وا�صط مبقره م�صاء اأم�س اجتماعه 
وبحث  بيات  را���ص��د  حممد  برئا�صة 
والتح�صرات  الرتتيبات  خمتلف 
الريا�صي  احلدث  بتنظيم  اخلا�صة 
م�صاركة  ل�صمان  جناحه  وج��وان��ب 
اأك�������رب ع������دد م�����ن االأه����������ايل ����ص���واء 
والفتيات  وال�����ص��ب��اب  ال���رج���ال  م���ن 
ومراحله  واالأط����ف����ال  ال�����ص��غ��رات 

وفئاته املختلفة .
وا�صط  �صاحية  جمل�س  وي��ح��ر���س 

املجتمعية  م���ب���ادرات���ه  خ����الل  م���ن 
ينفذها  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  وب���راجم���ه 
اال�صرتاتيجية  اخل���ط���ة  اإط������ار  يف 
والقرى  ال�صواحي  ���ص��وؤون  ل��دائ��رة 
الريا�صية  امل����ب����ادرات  اإط�����الق  اإىل 
اأن توجه  املختلفة والتي من �صاأنها 
اأفراد املجتمع اإىل ممار�صة الريا�صة 
الوعي  ون�صر  ح��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  لتكون 
ريا�صة  مم��ار���ص��ة  باأهمية  ال�صحي 
يف اإطار اجتماعي يحقق من تقارب 
االأ���ص��رة وميكن اجلميع من  اأف���راد 

التم�صك باأهداب الريا�صة .
ويف االطار �صرح حممد را�صد بيات 
اأن  وا���ص��ط  �صاحية  جمل�س  رئ��ي�����س 
امل��ج��ل�����س و���ص��ع ك��اف��ة ال��ن��ق��اط على 
احل���روف يف ه��ذا االج��ت��م��اع بعد اأن 
لتنظيم هذا احلدث  اأع��د جاهزيته 

الريا�صي االأبرز يف ال�صاحية .
ال��ك��ب��ر خالل  ال��ن��ج��اح  اأن  واأو����ص���ح 
ت���ن���ظ���ي���م���ه ال������ع������ام امل�����ا������ص�����ي دف����ع 
التنظيم  موا�صلة  اإىل  بال�صاحية 
ل���ي���ك���ون مم�صى  امل���ب���ك���ر  واالع���������داد 
ال�صتقبال  ج��اه��زا  وا���ص��ط  حم��م��ي��ة 
�صتتوافد  ال��ت��ي  ال��غ��ف��رة  اجل���م���وع 
اأن  التوقع  اأن��ه من  للم�صاركة حيث 
120 م�صاركا من  تتجاوز االع��داد 

خمتلف االأعمار .
اأن مم�صى حممية  اإىل  بيات  واأ���ص��ار 
التي  املما�صي  اأوائ��ل  من  هو  وا�صط 
مبتابعة  ال�صارقة  حكومة  اأن�صاأتها 
ال�صمو  �صاحب  ح�صرة  وتوجيهات 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ال�����ص��ارق��ة لتمكن  ل���الحت���اد ح��اك��م 
اأف������������راد امل���ج���ت���م���ع م�����ن مم���ار����ص���ة 
ال�صاحية  ملجل�س  ليكون  الريا�صية 
على  املجتمع  اف��راد  تعويد  يف  دوره 
على  واملحافظة  الريا�صة  ممار�صة 
ال�صليم  فالعقل  و�صحتهم  لياقتهم 

يف اجل�صم ال�صليم .
قيمة  ج���وائ���ز  ه���ن���اك  اأن  واأو�����ص����ح 
�صتنتظر الفائزين من جميع الفئات 
العمرية يف نهاية املم�صى وت�صل اإىل 

األفا درهم لكل فائز .
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
الرم�صانية  ال�����ع�����ن  ل���ب���ط���ول���ة 
منت�صف  اخل����ام���������س  اج���ت���م���اع���ه���ا 
االأ�صبوع املا�صي مبقر اللجنة العليا 
بفرع نادي العن بالقطارة  برئا�صة 
الدكتور عبداهلل بن �صامل الوح�صي 
لتنمية  االإم�������ارات  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ع��الق��ات ال��ع��م��ل وال����ذي مت خالله 
الرابع  االإج���ت���م���اع  اأج���ن���دة  اع��ت��م��اد 
امليدانية  امل��ه��ام  تنفيذ  يف  وال���ب���دء 
وتت�صمن  ال��ل��ج��ان  جلميع  امل��وك��ل��ة 
حتديد واإعداد املالعب التي �صوف 

وت�صت�صيف  امل��ن��اف�����ص��ات  حت��ت�����ص��ن 
الفردية  االأل�����ع�����اب  م����ن  ال���ع���دي���د 

واجلماعية.
اأحمد  االإج����ت����م����اع  م�����ص��ل��م  ح�����ص��ر 
الدكتور  البطولة،  م��دي��ر  دروي�����س 
امل�صت�صار  ���ص��ح��ات��ه  ح��ل��م��ي  ع������ادل 
ال�صريف  ���ص��ال��ح  ع���ب���داهلل  ال���ف���ن���ي، 
والعالقات  امل��را���ص��م  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
العامة، علي ح�صن البلو�صي رئي�س 
خ���ال���د ح�صن   ، امل����ال����ي����ة،   ال��ل��ج��ن��ة 
االإداري����ة،  اللجنة  رئي�س  البلو�صي 
رئي�س  ن��ائ��ب  نا�صر  ع��ام��ر  ع��ب��داهلل 
�صام�س  حممد  االإعالمية،  اللجنة 
القدم  ك���رة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  النعيمي 

دروي�س  ب��ن  علي  ن�صرين   ، رج��ال   ����
رئ��ي�����س جل��ن��ة ك���رة ال��ي��د ���� ���ص��ي��دات ، 
رئي�س  احل���م���ادي  اأح���م���د  ع���ب���داهلل 
جل��ن��ة اخ����رتاق ال�����ص��اح��ي��ة، حممد 
ال������زرع������وين رئ���ي�������س جلنة  اأم�������ن 
الطاهر  ع��ل��ي  وط�����ارق  ال�����ص��ط��رجن 
ع�صو جلنة ال�صطرجن. ويف ت�صريح 
الوح�صي  عبداهلل  الدكتور  وجه  له 
ك���ل ال�����ص��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ملا 
توليه من اهتمام ورعاية للريا�صة 
ال�صكر  م��وج��ه��اً  ف��روع��ه��ا،  ب��ج��م��ي��ع 
اأي�صاً اإىل  جمل�س اأبوظبي الريا�صي 
اإدارة  واإىل  البطولة  يف  مل�صاهمته 
نادي العن الريا�صي لتجاوبها مع 

وتوفرها  احل��دث  ه��ذا  احتياجات 
كل متطلباته  مبا فيها مقر اللجنة 
العليا املنظمة واإىل مدير البطولة 
اللجان  واأع�������ص���اء  روؤ�����ص����اء  واإىل  
من  جهد  من  يبذلونه  ملا  املختلفة 
املن�صود  الهدف  اإىل  الو�صول  اأج��ل 
وال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى االإن��ت��ه��اء من 
االأع��م��ال ك��اف��ة قبل اأ���ص��ب��وع��ن من 

انطالقة البطولة. 
 واأكد رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
اإدارة نادي  اأن��ه ق��د مت االإت��ف��اق م��ع 
النادي  ف���رع  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��ن 
للبطولة  رئ��ي�����ص��اً  م��ق��راً  ب��ال��ق��ط��ارة 
بامل�صتوى  جت��ه��ي��زه  ���ص��ي��ت��م  وال�����ذي 

املناف�صات  جناح  على  ي�صاعد  ال��ذي 
و�صالته  �صتاده  على  �صتجري  التي 
اإىل  باالإ�صافة  املغطاه   الريا�صية 
التي  امل��واق��ع  اللجان قد ح��ددت  اأن 
خمتلف  يف  املناف�صات  عليها  �صتقام 
م���ن���اط���ق م���دي���ن���ة ال����ع����ن وب�������داأت 
يف ح�����ص��ر اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا. وق����ال اإن 
اعتمدت  قد  العليا  املنظمة  اللجنة 
االأوىل  امل����راك����ز  اأ����ص���ح���اب  ج���وائ���ز 
الفردية  االأل����ع����اب  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
اجلوائز  اإىل  باالإ�صافة  واجلماعية 
اأن  ال��ت��ي �صتقدم ل��ل��ج��م��ه��ور.   ك��م��ا 

اجتماعها  �صتعقد  العليا  اللجنة 
���ص��ه��ر مار�س  ال�����ص��اد���س يف غ�����ص��ون 
اجلاري للوقوف على ما مت اجنازه 
املوكلة  امل���ي���دان���ي���ة  االأع�����م�����ال  م����ن 
ملختلف اللجان. واأ�صاف الوح�صي: 
خمتلفة  �صتكون  العام  ه��ذا  بطولة 

من  ال�صابقة  البطولة  ع��ن  مت��ام��اً 
طابع  لها  و�صيكون  كافة  النواحي 
اأوملبي حيث يتناف�س االأفراد والفرق 
فرق  ف��ي��ه��ا  ت�������ص���ارك  ل��ع��ب��ة   16 يف 
وهناك  واأج��ن��ب��ي��ة  وع��رب��ي��ة  حملية 
واأثناء  قبل  عنها  �صيعلن  مفاجاآت 

�صر البطولة و�صيتم الك�صف عنها 
العاجل. و�صيكون لهذه  القريب  يف 
جمتمعي  ري��ا���ص��ي  ط��اب��ع  الن�صخة 
ح��ي��ث ي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع اأف����راد 
وتت�صمن  ف��ئ��ات��ه  بجميع  امل��ج��ت��م��ع 

برامج خا�صة باالأ�صر واالأطفال.

الفجر الريا�ضي

جلان بطولة العني الرم�سانية تبداأ العمل امليداين

الوح�شي:البطولة ذات طابع اأوملبي مب�شاركة 
فرق حملية وعربية واأجنبية

يعود ريال مدريد حامل اللقب اىل ميدانه املف�صل وهو دوري 
نابويل  على  اأف�صليته  تاأكيد  اىل  ي�صعى  حيث  اوروب���ا،  اأب��ط��ال 
معجزة  اىل  يحتاج  االإنكليزي  ار�صنال  اأن  حن  يف  االي��ط��ايل، 

اأمام بايرن ميونيخ االملاين.
اياب  الثالثاء يف  اليوم  ويحل ريال مدريد �صيفا على نابويل 
ثمن النهائي بعد ان فاز ذهابا 3-1، وي�صت�صيف ار�صنال بايرن 

حتت وطاأة خ�صارة قا�صية 1-5على ملعب اليانز ارينا. 
ويحمل ريال مدريد الرقم القيا�صي بعدد مرات الفوز باللقب 
بعد ان ا�صاف يف املو�صم املا�صي لقبه احلادي ع�صر على ح�صاب 

جاره اتلتيكو مدريد بركالت الرتجيح.
 1-4 اأي�صا  وكان اللقب قبل االأخر لريال يف دربي مدريدي 
االأخرة  الثواين  حتى  اإنتظر  لكنه   ،2014 يف  التمديد  بعد 
لعبت  ث��م  ال��ت��ع��ادل،  رام��و���س  �صرخيو  ي��درك مدافعه  اأن  قبل 

خربة النادي امللكي دورها يف ال�صوطن اال�صافين.
يخو�س ري��ال مباراة االإي��اب يف ظ��روف مغايرة قليال عن 

�صانتياغو  3-1 يف  التي تغلب فيها على نابويل  تلك 
برنابيو.

اه��ت��ز ف��ري��ق ال��ع��ا���ص��م��ة اال���ص��ب��ان��ي��ة ام���ام ال�س 
يف  وك��ان  املحلي  ال���دوري  يف  املتوا�صع  باملا�س 
طريقه اىل خ�صارة موؤملة 1-3 قبل ان يعادل 

الدقائق االخ��رة. كان  الربتغايل رونالدو يف 
ت���ع���ادال ب��ط��ع��م اخل�������ص���ارة ف��ج��ر خ���الف���ات بن 

امل����درب ال��ف��رن�����ص��ي زي���ن ال��دي��ن زي����دان وبع�س 
الالعبن ح�صب ما ذكرت تقارير �صحافية.

فقد ريال �صدارة الدوري اال�صباين مل�صلحة غرميه 
التقليدي بر�صلونة للمرة االوىل منذ اأ�صهر له مباراة 

موؤجلة مع �صلتا فيغو، ولكنه ا�صتعاد توازنه بفوز كبر 
على ايبار 4-1 ال�صبت. غاب رونالدو عن املباراة �صد 
الويلزي  االخ��ر  والنجم  طفيفة  ا�صابة  ب�صبب  ايبار 

ال�صابقة  املرحلة  االإيقاف طرد يف  ب�صبب  بايل  غاريث 
املدافعن  اي�صا  فيها  زي��دان  واراح  باملا�س،  ال���س  �صد 

دانيال كارفاخال والربازيلي مار�صيلو واالملاين طوين 
كرو�س ا�صتعدادا ملواجهة نابويل. 

واكد ريال ام�س االثنن عودة رونالدو وبايل اىل الت�صكيلة 
من اأجل امل�صاركة يف مباراة اليوم الثالثاء.

بنتيجة مماثلة يف ثماين  ذهابا  فاز  ان  لريال مدريد  و�صبق 
ن�صفها  يف  التاأهل  بطاقة  حجز  لكنه  البطولة،  يف  منا�صبات 

حتقيق  باإمكان  نابويل  العبي  م�صاعر  يدغدغ  ما  وه��و  فقط، 
احل��ل��م واإق�����ص��اء ح��ام��ل ال��ل��ق��ب وم��وا���ص��ل��ة امل�����ص��وار ن��ح��و ربع 
نابويل  م��داف��ع  كوليابلي  خاليدو  ال�صنغايل  وق���ال  النهائي. 
ت�صجيل  انه ميكننا  نعلم  بذلك.  نوؤمن  “نحن  بر�س  لفران�س 
�صتكون  املهمة  ب��اأن  اأي�صا  نعلم  ب��اول��و.  �صاو  ملعب  يف  هدفن 

�صعبة اأي�صا على مدافعينا«.
روما  على  الفوز  بعد  نابويل  العبي  معنويات  وارتفعت 

مرتنز  دري�����س  البلجيكي  بف�صل  ال�صبت   1-2
����ص���اح���ف ال���ه���دف���ن، م����ا ج��ع��ل��ه ع���ل���ى بعد 

العا�صمة  فريق  من  فقط  نقطتن 
املحلي  ال���دوري  ترتيب  ث��اين 

خلف يوفنتو�س.
وح��ل ري���ال م��دري��د ثانيا يف 

جمموعته �صمن الدور االول 
بورو�صيا  خلف  نقطتن  ب��ف��ارق 

ف��ي��م��ا ت�صدر  االمل������اين،  دورمت���ون���د 
نابويل جمموعته بفارق 3 نقاط امام 

على  ال�صغط  ي���زداد  ال��ربت��غ��ايل.  بنفيكا 

الفرن�صي ار�صن فينغر الذي تطالب جماهر ار�صنال باقالته 
بعد تراجع فر�صه باحراز الدوري االنكليزي املمتاز، واخل�صارة 

املذلة امام بايرن 1-5 يف البطولة االوروبية.
ال��ذي ينتهي  ع��ام��ا(  وي��ت��وىل فينغر )67 

عقده ال�صيف املقبل، تدريب ار�صنال 
منذ 1996 وهو قاده اىل العديد 

اآخرها  لكن  املحلية  االل��ق��اب  من 
ع���ام  اىل  ي����ع����ود  ال����������دوري  يف 

.2004
الو�صع  وازداد 

بعد  ����ص���وءا 

قمة  يف  ال�صبت   3-1 ليفربول  ام��ام  اللندين  الفريق  خ�صارة 
اأدى  ما  االنكليزي،  ال���دوري  من  والع�صرين  ال�صابعة  املرحلة 
اإىل تراجعه اإىل املركز اخلام�س بفارق 13 نقطة عن ت�صل�صي 

املت�صدر.
واعرتف فينغر بقراره اخلاطىء باإبقاء املهاجم الت�صيلي 
ال�صوط  يف  ال��ب��دالء  مقاعد  على  �صان�صي�س  اليك�صي�س 
االول، قبل ان يدفع به يف الثاين فكان االكرث خطورة 
التي قل�س منها  الهدف  ومرر كرة 

داين ويلبيك الفارق.
وا���������ص��������ارت ت���ق���اري���ر 
�صحافية يف االيام 
اىل  امل�����ا������ص�����ي�����ة 
�صان�صي�س  رغبة 
عن  ب����ال����رح����ي����ل 
ب�صبب  ار�������ص������ن������ال 
خالف على قيمة العقد 

اجلديد.
نتيجة  ع����ن  ف��ي��ن��غ��ر  وحت�������دث 
عموما،   : قائال  بايرن  اأم��ام  الذهاب 
اأف�صل منا.  اإن بايرن  اأقول  اأن  يجب 

لقد انهرنا.
ف��ي��ن��غ��ر غ��ي��اب الع���ب الو�صط  واك����د 
ع��ن مواجهة  اوزي���ل  م�صعود  االمل���اين 
�صمن  لي�س  “اوزيل  ب��ق��ول��ه  ب��اي��رن 
الفريق. انه مري�س وكان غائبا 

طوال اال�صبوع املا�صي«.
واح���دة  م���رة  “تدرب  وت��اب��ع 
ب���اأن���ه  اع���ت���ق���د  وال  اأم�����������س 
ج���اه���ز ب��دن��ي��ا ل��ي��ك��ون يف 
الفريق”،  �����ص����ف����وف 
“�صيكون  م�����ص��ي��ف��ا 
لعطلة  ج�������اه�������زا 
ن���ه���اي���ة اال����ص���ب���وع 
ار�صنال  )ي��ل��ت��ق��ي 
مع لنيكولن يف ربع 
وغاب  انكلرتا(”  كاأ�س  نهائي 
اوزيل عن املباراة ال�صابقة امام ليفربول.

خم�س  باللقب  املتوج  ميونيخ،  بايرن  وي�صكل 
الر�صنال  ع��ق��دة   ،2013 يف  اخ���ره���ا  م����رات 
احلامل بلقبه االول يف البطولة، بعد ان كان 
وخرج  بر�صلونة.  اأم��ام   2006 نهائي  خ�صر 
ال�صتة  امل��وا���ص��م  يف  ال�16  دور  م��ن  ار���ص��ن��ال 

املا�صية.
ال�16 يف  دور  م���ن  خ�����ص��م��ه  ب���اي���رن  واق�����ص��ى 
حقق  و2014.  و2013   2005 م��وا���ص��م 
ار�صه  على  متتاليا  ف���وزا   16 ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق 
الثالثة  املوا�صم  يف  وو���ص��ل  االوروب��ي��ة،  امل�صابقات  يف 
اتلتيكو  امام  اخرها  النهائي،  ن�صف  الدور  اىل  املا�صية 

مدريد.
وي��ق��ول ال����دويل اال���ص��ب��اين خ���ايف م��ارت��ي��ن��ي��ز ل��دي��ن��ا اأف�صلية 
باندفاع  نلعب  اأن  يجب  ول��ذل��ك  خطر،  ار�صنال  لكن  ك��ب��رة، 
لكنه  فيليب الم،  بايرن  ويغيب مدافع   . الفوز  لتحقيق  كامل 
دعا رفاقه اىل الرتكيز يجب ان يكون تركيزنا كبرا، واالهم 
ان نظهر الر�صنال يف ربع ال�صاعة االأول انه يتعن عليه ن�صيان 

الدور التايل .

اأر�سنال بحاجة ملعجزة اأمام بايرن

ري��ال م��دري��د ي�شع��ى لت�اأكي��د تفوق��ه عل�ى نابول�ي 
بارتي تتقدم 66 مركزا 

موراي يو�شع الفارق مع ديوكوفيت�س 
يف حمرتيف التن�س

و���ص��ع ال��ربي��ط��اين ان���دي م����وراي ال��ف��ارق م��ع ال�صربي 
ال��ت�����ص��ن��ي��ف اجلديد  ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت�����س يف ����ص���دارة 
ل��الع��ب��ن امل��ح��رتف��ن يف ك���رة امل�����ص��رب ال�����ص��ادر ام�س 

االثنن.
وتوج م��وراي ال�صبت بلقب دورة دبي للمرة االوىل يف 

فردا�صكو،  فرناندو  اال�صباين  م�صرته على ح�صاب 
نهائي  رب����ع  م���ن  دي��وك��وف��ي��ت�����س خ����رج  ان  يف ح���ن 
نيك  اال����ص���رتايل  ام���ام  املك�صيكية  اك��اب��ول��ك��و  دورة 

كريو�س.
 12040 اىل  ال�����ص��دارة  م���وراي ر�صيده يف  ورف���ع 

بفارق  لديوكوفيت�س،   9825 مقابل  نقطة، 
نقاط.  410

الفرن�صي  وت�����راج�����ع 
ج����و-وي����ل����ف����ري����د 

ت�����ص��ون��غ��ا ال���ذي 
ي���������ص����ارك  مل 

دورة  اأي  يف 
ع  �صبو ال ا

امل��ا���ص��ي م��ن امل��رك��ز ال�����ص��اب��ع اىل ال��ث��ام��ن، ت��ارك��ا مكانه 
للكرواتي مارين �صيليت�س.

ه���ذا ودخ��ل��ت االأ���ص��رتال��ي��ة ال�����ص��اب��ة اآ���ص��ل��ي ب��ارت��ي نادي 
رابطة  ت�����ص��ن��ي��ف  االأول����ي����ات يف  امل���ئ���ة  ال���الع���ب���ات 
بعدما  امل�صرب،  ك��رة  حم��رتف��ات 
تقدمت 66 مركزا بح�صب 

الالئحة .
 20( بارتي  واأ�صبحت 
الثاين  املركز  يف  عاما( 
احرزت  بعدما  والت�صعن 
االأحد باكورة األقابها بفوزها 
يف  هيبينو  ن��او  اليابانية  على 
كواالملبور  ل����دورة  النهائية  امل���ب���اراة 

املاليزية.
ومل يطراأ اأي تعديل على �صدارة 
غياب  ظ�����ل  يف  ال���ت�������ص���ن���ي���ف 
العبات ال�صف االأول عن 
دورات االأ�صبوع املا�صي، 
ف���ب���ق���ي���ت االأم����رك����ي����ة 
���ص��ري��ن��ا ول��ي��ام�����س يف 
ال�صدارة اأمام االأملانية 

اجنيليك كربر.
وت���ق���دم���ت االأوك���ران���ي���ة 
ت�صعة  ت�����ص��ورن��ك��و  لي�صيا 
واأ���ص��ب��ح��ت حادية  م��راك��ز 
اإحرازها  نتيجة  واأرب���ع���ن 
اأكابولكو بفوزها  لقب دورة 
الفرن�صية  على  النهائي  يف 
مالدينوفيت�س  كري�صتينا 
ت�صنيف  اأعلى  بلغت  التي 
ب�صعودها  م�����ص��رت��ه��ا  يف 
ال���������ص����اد�����س  امل������رك������ز  اإىل 

والع�صرين.

والتي  ال�صريع  لل�صطرجن  الفردية  االإم��ارات  اختتمت بطولة 
بالتعاون  والثقافة  لل�صطرجن  الفجرة  نادي  بتنظيم  اأقيمت 
االإمارات  لل�صطرجن بفوز العب منتخب  االإم��ارات  مع احتاد 
اأ�صتاذ االحتاد الدويل �صعيد  ونادي دبي لل�صطرجن والثقافة 
اإ�صحاق بكاأ�س املركز االأول بعد مناف�صات مثرة حتى اجلولة 
جوالت  ت�صع  م��ن  ن��ق��اط   8 البطل  خاللها  وح�صد  االأخ���ر 
وهذا  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام  البطولة  بكاأ�س  ليحتفظ 
الوطني  املنتخب  املناف�صات عن ح�صول العب  نتائج  اأ�صفرت 
ونادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن االأ�صتاذ الدويل عمر نعمان 
واأحتل  7 نقاط من ت�صع جوالت  الثاين بر�صيد  املركز  على 
لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  ون���ادي  الوطني  املنتخب  الع��ب 
ج��ا���ص��م ع��ب��دال��رح��م��ن احل�����وار امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ومت��ك��ن جنم 

االإم��ارات للنا�صئن العب نادي الفجرة لل�صطرجن  منتخب 
ال�صدراين من حتقيق  ال��دويل عمار  اأ�صتاذ االحت��اد  والثقافة 
البطولة  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ع��ل��ى  بح�صوله  متميزة  نتيجة 
بر�صيد 6،5 من ت�صع جوالت. هذا واأقيمت البطولة بالنظام 
ال�صوي�صري من 9 جوالت بزمن قدره 15 دقيقة لكل العب 
مع اإ�صافة 10 ثواين لكل نقلة من بداية املباراة، و�صارك يف 
التالية  االأندية  من  كال  ميثلون  العب   55 عدد  البطولة 
للثقافة  ال��ع��ن  ون���ادي  وال��ث��ق��اف��ة  لل�صطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
ال�صارقة  ون��ادي  والثقافة  لل�صطرجن  دبي  ون��ادي  وال�صطرجن 
والثقافة  ل��ل�����ص��ط��رجن  ع��ج��م��ان  ون�����ادي  ل��ل�����ص��ط��رجن  ال��ث��ق��ايف 
والثقافة.   لل�صطرجن  الفجرة  ن��ادي  البطولة  وم�صت�صيف 
برئا�صة حكم االحتاد  البطولة طاقم حتكيم  واأدار مناف�صات 

ال��دويل جمال  املازمي وعاونه احلكم  م��راد  ال��دويل عبداهلل 
قا�صم مانع واحلكم املحلي عي�صى عبداهلل املرزوقي.

و�صهد حفل اخلتام وتوزيع اجلوائز مهدي عبدالرحيم االأمن 
عبداهلل  وحممد  لل�صطرجن  االإم���ارات  الحت��اد  امل�صاعد  العام 
اإدارة نادي الفجرة لل�صطرجن  الزعابي نائب رئي�س جمل�س 
والثقافة  لل�صطرجن  الفجرة  لنادي  العام  والثقافة واالأمن 
جلنة  رئي�س  �صكري  يو�صف  و�صعيد  ال��ع��ب��دويل  عبدالعزيز 
امل�صابقات. واأثنى عبداهلل عبدالرحمن احلوار رئي�س اجلهاز 
وارتفاع  البطولة  حققته  ال��ذي  الكبر  النجاح  على  الفني 
للمو�صم  الالعبن  وجاهزية  التناف�س  وحدة  الفني  امل�صتوى 
الريا�صي، واأفاد باأن البطولة حققت االأهداف املر�صومة لها 

من قبل اجلهاز الفني وجمل�س اإدارة االحتاد.

خت���ام بط��ول���ة االإم����ارات الف���ردي���ة لل�شط����رن����ج ال�ش���ري����ع ماليزيا متنع منتخبها من اللعب يف كوريا ال�شمالية 
اأعلنت ماليزيا منع منتخبها من خو�س مباراته يف ت�صفيات كاأ�س 
ا�صيا 2019 لكرة القدم يف بيونغ ت�صانغ ب�صبب تهديدات اأمنية 
ال�صمايل  الكوري  للزعيم  ال�صقيق  غر  االخ  اغتيال  خلفية  على 

بال�صم يف كواالملبور.
واأو�صح رئي�س االحتاد املاليزي لكرة القدم حميدين حممد اأمن 
يف بيان اإن قرار احلكومة املاليزية بطرد �صفر كوريا ال�صمالية يف 
ماليزيا كانغ ت�صول ال�صبت، جعل على ما يبدو زيارة بعثة ماليزيا 

اىل كوريا ال�صمالية غر اآمنة يف هذا الوقت .
واأو�صح ان االحتاد املاليزي طلب من االحتاد اال�صيوي نقل مكان 

املباراة من بيونغ ت�صانغ اىل مكان اآخر حمايد لدوافع اأمنية .
للزعيم  ال�صقيق  غر  االخ  ع��ام��ا(،   45( ن��ام  جونغ  كيم  واغتيل 
الكوري ال�صمايل، يف مطار كواالملبور يف 13 �صباط فرباير عرب 

غاز اع�صاب فتاك يعترب �صمن ا�صلحة الدمار ال�صامل.
توتر  اإث��ر  ال�صبت  لديها  ال�صمالية  كوريا  �صفر  ماليزيا  وط��ردت 
بن البلدين ب�صبب عملية االغتيال، وانت�صر عنا�صر من ال�صرطة 
ال�صفارة  حميط  يف  االث��ن��ن  ثقيلة  باأ�صلحة  جمهزين  املاليزية 

الكورية ال�صمالية يف كواالملبور متهيدا ملغادرته.
يف   2019 ا�صيا  ك��اأ���س  اىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�صفيات  ق��رع��ة  واأوق��ع��ت 
االمارات منتخبي كوريا ال�صمالية وماليزيا يف املجموعة الثانية، 

اإىل جانب لبنان وهونغ كونغ.
ال�صمالية يف  املقرر ان حتل ماليزيا �صيفة على كوريا  وكان من 
اأذار مار�س اجل��اري، على   28 بيونغ ت�صانغ يف اجلولة االوىل يف 
اأن تقام مباراة االياب يف كواالملبور يف 14 ت�صرين الثاين نوفمرب 

املقبل.

كاريو يغيب عن 
موناكو 6 ا�شابيع 
ترتيب  مت�صدر  م��ون��اك��و  ن���ادي  اع��ل��ن 
ال������دوري ال��ف��رن�����ص��ي ل��ك��رة ال���ق���دم ان 
م��ه��اج��م��ه االرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ي��دو كاريو 
احلالبن  يف  ع��م��ل��ي��ة  غ����دا  ���ص��ي��ج��ري 
و�صيغيب من خم�صة اىل �صتة ا�صابيع. 
ثمانية  ����ص���اح���ب  ك����اري����و،  وت���ع���ر����س 
اه����داف ه���ذا امل��و���ص��م، ل��الإ���ص��اب��ة قبل 
عدة اأ�صابيع و�صيخ�صع لعالج جراحي 
املالعب  اىل  وع���ودت���ه  احل��ال��ب��ن،  يف 
اأ�صابيع  �صتة  اىل  خم�صة  بعد  متوقعة 
ن��ادي االم���ارات. وعليه،  بيان  ، ح�صب 
نهائي  ثمن  اإي���اب  ع��ن  ك��اري��و  �صيغيب 
مان�ص�صرت  �صد  اوروب����ا  اب��ط��ال  دوري 
يف  املقبل  االأ���ص��ب��وع  االإن��ك��ل��ي��زي  �صيتي 
نهائي  3-5(، وعن  )الذهاب  موناكو 
ك���اأ����س ال���راب���ط���ة ���ص��د ب���اري�������س �صان 
جرمان يف االول من ني�صان ابريل يف 

مدينة ليون.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك:واي تاور للعقارات ذ.م.م
Y TOWER :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:267262       بتاريخ:2017/1/28 م
با�ص��م:واي تاور للعقارات ذ.م.م

وعنوانه:�صارع املرور ، هاتف: 026421888، فاك�س: 026421888 ، �صندوق الربيد:4048
امييل:ghazan@ae.lulumea.com ابوظبي 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 تاجر العقارات وادارتها. 
ب�صكل  االخ�صر  باللون   O و   Y ح��ريف  واالخ�صر  اال���ص��ود  باللونن  عن  العالمة:عبارة  و�صف 

مميز. 
اال�ص��رتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمة Tower على حدة يف الو�صع 

العادي . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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يدفعن اأموااًل طائلة مقابل "احلب" 
ت�صتقطب نواد فريدة من نوعها يف اليابان، ن�صاء باحثات عن احلب 
يدفع بع�صهن اأموااًل طائلة ت�صل اإىل ع�صرات اآالف الدوالرات، يف 
مقابل ق�صاء �صهرات مع �صبان ميتهنون تقدمي خدمات عاطفية 

من الغزل واالإطراء واالهتمام.
نوادي  اأح���د  زي��ارت��ه��ا  ع��ام��اً، خ��الل   27 البالغة  نيتا  اأك���ي  وت��ق��ول 
ال�صيافة هذه يف حي كابوكيت�صو ال�صاخب يف طوكيو، حيث مت�صي 
اأن  اأري��د  املجال،  ه��ذا  يف  العاملن  من  �صبان  ثالثة  برفقة  �صهرة 

اأ�صعر بقلبي يخفق.
الن�صاء،  مع  اللباقة  �صديدي  لي�صوا  اليابانيون  الرجال  وت�صيف 
اأتنعم  اأن  اأريد  وال يظهرون م�صاعرهم لكن هنا نعامل كاأمرات، 

بالدالل مهما كان الثمن.
وتقرب ميزانية �صيدة االأعمال ال�صابة هذه من ع�صرة اآالف دوالر 
ال��ل��ون وب�صمة  اأم���رد ب�صعر ف��احت  ���ص��اب  ���ص��ه��ري��اً، وه��ي تبحث ع��ن 
األف  مئة  عن  يزيد  ما  ينفقن  الزبونات  بع�س  اأن  غر  طفولية، 
دوالر يف الليلة الواحدة لتعزيز الثقة بالنف�س، من خالل التمتع 
خم�صة  بع�صهم  يك�صب  مفوهن  �صبان  من  الرقيق  الغزل  بكالم 

اأ�صعاف هذا املبلغ يف اأ�صهر اخلر.
وهن  وال�صتينات،  الع�صرينات  ب��ن  ت���راوح  الن�صاء  ه���وؤالء  اأع��م��ار 
قادرات على اإغداق �صبانهم املحبوبن بالهدايا الفاخرة من �صاعات 

مر�صعة باأملا�س اإىل �صيارات فارهة و�صقق �صكنية.

حافلة تتحول اإىل منزل للعطالت
منزل  اإىل   1968 اإىل  تعود  قدمية  حافلة  بريطاين  رج��ل  ح��ّول 
مميز للعطالت، ومزود بكافة و�صائل الراحة التي جتعله منا�صباً 

حلياة االأ�صرة وخا�صة خالل ف�صل ال�صتاء البارد.
وا�صرتى روب روبين�صون )47 عاماً( احلافلة القدمية من حمطة 
 860( ا�صرتليني  جنيه   700 مقابل  ويلز  جنوبي  يف  للحافالت 
و�صتة  دوالراً(   4918( جنيه  اآالف   4 مبلغ  عليها  واأنفق  دوالراً(، 

اأ�صهر من العمل، ليحولها اإىل منزل فريد للعطالت.
وكانت احلافلة التي ت�صتوعب 41 مقعداً تنقل الركاب يف املا�صي 
من وديان جنوب ويلز اإىل لندن، لكنها بقيت مهملة لفرتة طويلة، 
حتولت  لكنها  للعمل،  جديدة  فر�صة  روبين�صون  مينحها  اأن  قبل 
هذه املرة اإىل منزل، ومل تعد خم�ص�صة لنقل الركاب، بح�صب ما 

ذكرت �صحيفة مرور الربيطانية.
ب�صرير  بتزويدها  ق��ام  احلافلة،  مقاعد  روبين�صون  اأزال  اأن  وبعد 
م��زدوج وم��دف��اأة واأري��ك��ة ميكن اأن تتحول اإىل �صرير اآخ��ر، كما مت 
وجملى  ال��ط��ع��ام  ل��ت��ن��اول  منطقة  م��ع  متكامل  مبطبخ  جتهيزها 

وخزائن.
األواح �صم�صية على ظهر  ولتوليد الطاقة، قام روبين�صون برتكب 
احلافلة، تقوم بتوليد الكهرباء الالزمة الإنارة املنزل وت�صغيل كافة 

االأجهزة الكهربائية.
رائ��ع��ة على  اإط��الل��ة  مل��ن��زل موقعاً مم��ي��زاً، م��ع  واخ��ت��ار روبين�صون 
املنزل  اأم���ام  م�صاحة  يخ�ص�س  اأن  ين�س  ومل  الطبيعية،  امل��ن��اظ��ر 
للجلو�س والتمتع باملناظر الطبيعية خالل ف�صل ال�صيف، اأما يف 
ال�صتاء، فيمكن لقاطني املنزل اأن ي�صتمتعوا بالدفء الذي توفره 

مدفاأة مت تركيبها خ�صي�صاً لهذا الغر�س.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عمره قرن و يفوز ب�شباق باجلري 
التوا�صل االجتماعي، حلظة تفوق رجل قارب  العديد من مواقع  ن�صر على  اأظهر ت�صجيل م�صور مثر للده�صة 

عمره املئة عام على مناف�صه الت�صعيني يف �صباق باجلري اأقيم يف مدينة نيومك�صيكو االأمريكية. 
فاز اأروفيل روجرز )99 عاماً( بفارق اأجزاء من الثانية على مناف�صه دي�صكون هيمفيل )92 عاماً( يف �صباق باجلري 

موؤخراً.  نيومك�صيكو  يف  اأقيمت  مل�صافة 60 مرتاً �صمن فعاليات بطولة " USATF" التي 
وقد ا�صتغرق روجرز الذي خا�س احلرب العاملية الثانية وعمل كطيار فيما بعد، 18 ثانية للو�صول اإىل خط النهاية 

تاركاً مناف�صه هيمبفيل ورائه بفارق 5 اأجزاء من الثانية فقط. 
روجرز  ي�صتدرك  اأن  قبل  البداية  يف  هيمفيل  وتفوق  املتناف�صن  انطالق  حلظة  املده�س  الفيديو  مقطع  ويظهر 

خ�صارته ويحقق املفاجاأة التي مل يتوقعها اأحد. 
ويذكر باأن هيمفيل كان قد �صارك يف خم�س بطوالت خا�صة بامل�صنن يف الواليات املتحدة االأمريكية خالل االأعوام 

القليلة املا�صية وحقق نتائج اأبهرت متابعيه. 
وبح�صب �صحيفة مرور الربيطانية فقد لقي مقطع الفيديو رواجاً كبراً على مواقع التوا�صل االجتماعي وح�صل 

على ع�صرات االآالف من امل�صاهدات بعد �صاعات قليلة من ن�صره. 

الثالثاء   7   مارس    2017  م   -   العـدد  11962  
Tuesday  7  March   2017  -  Issue No   11962

اإنقاذ �شائح تاه يف البحر
يف  الرو�صية  ال�صفارة  يف  القن�صلي  الق�صم  رئي�س  �صو�صنوف،  فالدمير  اأك��د 
يف  ت��اه  رو�صي  �صائح  اإنقاذ  من  متكنت  التايالندية  ال�صلطات  اأن  تايالند، 

البحر مدة يوم كامل قبالة اإحدى اجلزر التايالندية. 
عندما  اآذار،  مار�س   2 اخلمي�س  يوم  احلادثة،  ب��داأت  فقد  للم�صوؤول  ووفقا 
خرج، دميرتي �صوموف، البالغ من العمر 49 عاما مع ثالثة من اأ�صدقائه 
الرو�س لل�صباحة والغط�س قبالة جزيرة فوكيت يف تايالند، وفجاأة جذبتهم 
التيارات البحرية القوية ليتوهوا يف املياه قبالة اجلزيرة، ومتكن اأ�صدقاء 
الرابع  ال��رج��ل  م�صر  بقي  فيما  ال�صاطئ  حتى  ال�صباحة  م��ن  دم��ي��رتي 

جمهوال.
وقال امل�صوؤول: لقد متكنت فرق االإنقاذ التايالندية يوم اجلمعة من العثور 
التي تو�صع عادة الإر�صاد  البحرية  العوامات  باإحدى  الرجل، مت�صبثا  على 

الغوا�صن بعد اأن اأم�صى يوما كامال يف املياه.
واأ�صاف: با�صمي وبا�صم ال�صفارة الرو�صية، اأود اأن اأعرب عن امتناين العميق 
لكل من �صارك يف عمليات االإنقاذ، عادة عندما يختفي اأحد يف البحر فاإن 
ب��داأت هيئات  امل��رة  �صاعة، ولكن هذه   12 بعد  بالبحث عنه  تبداأ  ال�صلطات 

االإنقاذ بالبحث عن املواطن الرو�صي فور �صماعها باحلادثة.

هل ترت�شح اأوبرا وينفري للرئا�شة االأمريكية؟
ردت املقدمة التلفزيونية االأمركية ال�صهرة اأوبرا وينفري على ال�صائعات 
حول احتمال تر�صحها اإىل االنتخابات الرئا�صية االأمركية املقبلة، من دون 
تاأكيد هذا االحتمال اأو نفيه ما اأثار تكهنات يف �صاأن اإمكان ح�صول مواجهة 

�صنة 2020 مع قطب اإعالمي اآخر هو الرئي�س احلايل دونالد ترامب. 
الواليات  واأكرثها �صعبية يف  ال�صخ�صيات  اأ�صهر  اإحدى  اأوب��را، وهي  وقالت 
املا�صي  دي�صمرب   12 يف  م�صجلة  مقابلة  يف  غالوب،  معهد  بح�صب  املتحدة 
وبثت اأم�س االأربعاء عرب حمطة بلومربغ االأمركية مل اأفكر يوماً اأن هذا 

االأمر وارد حتى. 
ورداً على تعليق املحاور يف احللقة امللياردير ديفيد روبن�صتاين باأن اخلربة 
دونالد  انتخاب  منذ  الرئا�صية  االنتخابات  يف  معياراً  تعد  مل  ال�صيا�صية 

ترامب، قالت اأوبرا هذا ما كنت اأعتقده. 
واأ�صافت كنت اأعتقد اأنني اأفتقر للخربة واملعرفة املطلوبتن. اأما االآن، فبت 

اأقول لنف�صي ح�صناً!، يف تلميح اإىل اأن الفكرة قد ت�صبح واردة لديها. 
اإن  اإذ  للتفكر  زمنية  ف�صحة  ع��ام��اً،   63 البالغة  وي��ن��ف��ري،  اأوب����را  واأم����ام 
ويف   .2020 نوفمرب  يف  �صتجري  املقبلة  االأمركية  الرئا�صية  االنتخابات 
الدورات االنتخابية االأخرة، دعمت اأوبرا باراك اأوباما وهيالري كلينتون. 

كالب ت�شارك ببطولة 
الربازيل للتن�س

�صهدت بطولة الربازيل املفتوحة 
للتن�س التي حتت�صنها مدينة �صاو 
با�صتخدام  ا�صتثنائياً  باولو، حدثاً 
ال�صالة يف  الكالب  جمموعة من 

جمع الكرات اأثناء املباريات.
و�����ص����رق����ت ����ص���ت���ة ك�������الب اأن����ظ����ار 
للبطولة  احل��ا���ص��رة  اجل��م��اه��ر 
التي تقام على االأرا�صي الرتابية، 
اأوىل  ان�������ط�������الق  ق�����ب�����ل  وذل�����������ك 
النهائي  ن�صف  ال���دور  م��واج��ه��ات 
رامو�س  األ������ربت  االإ����ص���ب���اين  ب���ن 

والربتغايل جواو �صوزا. 
ومت ا�صتخدام الكالب كم�صاعدين 
مباراة  خ����الل  ال���ك���رات  ج��م��ع  يف 
الفريق  ق��ائ��د  ب��ن  ا���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة 
ال��ربازي��ل��ي ب��ك��اأ���س دي��ف��ي��ز، جواو 
دميولينر  وم��ار���ص��ي��ل��و  زوي��ت�����س 
ال��دور ن�صف  اليوم  ال��ذي �صيلعب 

النهائي يف مناف�صات الزوجي. 
دخ���واًل  احل���ي���وان���ات  اأوىل  وك���ان���ت 
"بريتينيا"  تدعى  كلبة  للملعب، 
اأزرق  وو���ص��اح  رقبتها  ح��ول  ب�صوار 

حول قدميها االأماميتن. 
دميولينر  اأك������د  ج���ان���ب���ه،  وم�����ن 
امل�����ب�����اراة  ت�������ص���ري���ح���ات ع���ق���ب  يف 
اأق��ت��ن��ي منزل  ي���دري، عندما  م��ن 
ل����دي عائلة،  وت���ك���ون  ب���ي  خ���ا����س 
ميكنني تبني اأحد هذه احليوانات 
اأف�صل  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  ال�����ص��غ��رة 

�صديق لالإن�صان.

جا�شتني بيرب يعتدي 
على مدير اأعماله

ن�صر النجم جا�صتن بيرب عرب �صفحته 
التوا�صل  م���واق���ع  اح����د  ع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة 
اأث���ن���اء منازلته  ل��ه  االإج��ت��م��اع��ي، ����ص���وراً 

ملدير اأعماله �صكوتر برون.
وظهر بيرب يف ال�صور، وهو ي�صرب مدير 

اأعماله ب�صكل عنيف.
ومل يعّلق بيرب على ال�صور التي ن�صرها 
اأمرهم  م��ن  ح���رة  يف  متابعيه  ل��ي��رتك 
ك����ان هذا  اإذا  م���ا  ع���ن  ال����وق����ت،  ل��ب��ع�����س 

العراك جدي اأم انه جمرد مزاح.
بيرب جمهوره،  ط��م��اأن  ف��رتة  بعد  ول��ك��ن 
خ��الل �صفحته اخلا�صة  م��ن  اأك��د  حيث 
االإجتماعي،  التوا�صل  مواقع  احد  على 
القتالية  مهاراته  فقط  يجرب  ك��ان  اأن��ه 
اأحد  يعتربه  ال��ذي  اأع��م��ال��ه،  مدير  على 

اأقرب اأ�صدقائه.

توفيت االأم فبقي طفلها يومني بجانبها 
ليديا  ُت��دع��ى  ���ص��ّي��دة  توفيت  ومبكية،  حزينة  ح��ادث��ة  يف 
ت�صتطع  رب���و، ومل  ب��ن��وب��ة  اأ���ص��ي��ب��ت  اأن  ب��ع��د  م��اك��دون��ال��د 

التنّف�س وهي يف منزلها يف برث ا�صكتلندا.
داخل  يومن  مل��دة  جّثة  اأح���د،  علم  دون  م��ن  االأم  وبقيت 
مارتن  ما�صون  طفلها  �صوى  فيه  يكن  مل  ال��ذي  امل��ن��زل، 

البالغ من العمر 3 �صنوات فقط.
ومل يدرك الطفل ماذا ح�صل مع والدته، ومل يعلم كيف 
يت�صّرف حتى قِدمت �صديقتها جودي اآن لزيارتها، وعند 
اإيقاظ  اأ�صتطيع  ال  الطفل:  لها  ق��ال  املنزل  اإىل  دخولها 
الرباد  م��ن  ي��ت��ن��اول اجل���َن  الطفل بقي  اأّن  ُي��ذك��ر  اأّم����ي. 

ليومن، قبل اأن ت�صل �صديقة والدته وتكت�صف االأمر.
ي�صار اإىل اأّن والد ما�صون كان قد تويف عندما كان الطفل 

يبلغ من العمر 8 اأ�صهر فقط.

خ�شر حياته ب�شبب رهان
ك�����ص��ب رج���ل م���ن ج��م��ه��وري��ة ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان ال��واق��ع��ة يف 
البحر الكاريبي، رهانا بقيمة 630 دوالًرا ب�صربه زجاجة 
بعد  �صقط ميتا  اإذ  لكنه خ�صر حياته  واح��دة،  م��رة  خمر 
ميل  ديلي  �صحيفة  ن�صرته  فيديو  واأظهر  قليلة.  دقائق 
�صنة، وهو   23 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال��رج��ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
يبتلع ما يف الزجاجة ب�صرعة للفوز بالرهان، الذي قدمه 

اأ�صدقاوؤه يف ملهى ليلي.
يف  املك�صيكية  التيكيال  زج��اج��ة  اإف����راغ  يف  جن��ح  ان  وب��ع��د 
املال  اأحد ا�صدقائه وهو يهنئه ثم يناوله  جوفه، �صوهد 
الذي ك�صبه. واأظهر مقطع الفيديو، الرجل وهو يرتنح 
ثم ي�صقط على االر�س ميتا بعد عدة دقائق رغم حماوالت 
الذي  الطبيب  عن  ال�صحيفة  ونقلت  انعا�صه.  ا�صدقائه 

عاين الرجل قوله، انه تويف نتيجة ت�صمم كحويل.

ربح 10 اآالف دوالر وف�شل يف حت�شيلها 
ف�صل ثمانيني كندي يف حت�صيل جائزة نقدية ربحها من 
اأن��ه قام بتوقيع ورقة  اأن تبن  املقامرة، بعد  اآالت  اإح��دى 
عندما كان بعمر 17 عاماً، يتعهد فيها باالمتناع عن كافة 
اأنواع املراهنات. و�صرعان ما حتولت فرحة جون ماراندو 
اأن ربح اجلائزة الكربى  اأم��ل، بعد  اإىل خيبة  )82 عاماً( 
امل��راه��ن��ات يف م�صمار  اآل���ة  م��ن  دوالر  اآالف   10 وق��دره��ا 
اأخربه  حيث  الكندية،  اأونتاريو  مدينة  يف  للخيول  �صباق 
املوظفون اأنهم ال ي�صتطيعون ت�صليمه اجلائزة، بح�صب ما 
نقلت �صحيفة مرور الربيطانية. وتبن اأن ماراندو �صبق 
يبلغ  كان  عندما  املراهنات  نف�صه من جميع  ا�صبتعد  واأن 
من العمر 17 عاماً، وذلك عن طريق طلب خطي مرفق 
الكازينو  حمالت  كافة  عن  اإق�صاءه  فيها  يطلب  ب�صورة، 
ي�صت�صلم حلرمانه  اأن ماراندو مل  اإال  املراهنات.  ومكاتب 
من اجلائزة، وقال اإنه كان خ�صع لعملية يف الدماغ خالل 
املراهنات،  اأق�صى فيها نف�صه عن  املذكورة، والتي  الفرتة 
وال يتذكر حدوث ذلك، وطالب باأن يح�صل على اجلائزة 
ال��ت��ي رب��ح��ه��ا. ويف ح��دي��ث ل��و���ص��ائ��ل اإع����الم حم��ل��ي��ة قال 
للمطالبة باجلائزة، موؤكداً  �صيوكل حمامي  اإنه  ماراندو 
العملية  ب�صبب  املراهنات  نف�صه عن  اإق�صاء  يتذكر  ال  اأنه 
ب���اأن ال  اجل��راح��ة ال��ت��ي خ�صع لها يف ال��دم��اغ، وم��ت��وع��داً 

ي�صمح الأ�صحاب امللهى باأن ينجوا بفعلتهم.

اميا وات�شون تطلق فيلمها 
يف لو�س اأجنلو�س

 Beauty and the Beast  ح�صرت النجمة اميا وات�صون فوتوكول فيلمها
يف لو�س اأجنلو�س يوم ام�س.

وكانت اميا البالغة من العمر 26 عاماً برفقة زميلها يف العمل دان �صتفنز 
. وبدت اميا جميلة بف�صتان اأبي�س، مزين عند ال�صدر بالقما�س االأ�صود. 
الفيلم هو اقتبا�س جديد للحكاية اخلرافية اخليالية املاألوفة للجميع، 
نقابل بيل الفتاة اجلميلة التي يقع والدها يف قب�صة الوح�س املقيم يف 
اأن ت�صحى بنف�صها لكي حترر والدها من  البعيد، وتقرر  املنيف  ق�صره 

�صيطرته، وحتاول بيل التاأقلم يف حياتها اجلديدة مع الوح�س 
الذي يك�صف يوًما بعد يوم عن جوهره النقي املدفون.

ممثلة بوليوود الهندية داينا بينتي خالل ح�سورها عر�س لالأزياء يف مومباي.  )اأ ف ب(

االإ�شالم �شي�شبح اأكرث 
االأديان انت�شارًا يف 2100

االأكرث  ال��دي��ن  االإ����ص���الم  �صي�صبح 
القرن  بنهاية  ال��ع��امل  يف  ان��ت�����ص��اراً 
احلايل. هذا ما خل�صت اإليه درا�صة 
اأجراها مركز »بيو« لالأبحاث الذي 
االأمركية  ال��ع��ا���ص��م��ة  م��ن  ي��ت��خ��ذ 

وا�صنطن مقراً له. 
�صيت�صاوى  ال���درا����ص���ة،  وب��ح�����ص��ب 
وم�صيحييه  ال��ع��امل  م�صلمي  ع��دد 
ن�صبة  لت�صبح   2070 ع��ام  بحلول 
�صكان  من   %  32 نحو  منهما  كل 

الكرة االأر�صية. 
اأم�����ا م���ع ن��ه��اي��ة ال���ق���رن اجل�����اري، 
ف�������ص���ي���زي���د ع������دد امل�������ص���ل���م���ن عن 
املئة  يف  واح����ٍد  بن�صبة  امل�صيحين 
العوامل  ا�صتمرت  م��ا  اإذا  تقريباً، 
الدميوغرافية القائمة حالياً على 

حالها دون تغير. 
الهجرة  اإن  امل���رك���ز  ب��اح��ث��و  وق����ال 
�صاعدت  التي  العوامل  اأحد  ت�صكل 
على زي��ادة عدد امل�صلمن يف بع�س 
اأوروب����ا  ال���ع���امل، وم���ن بينها  ب��ق��اع 

واأمركا ال�صمالية. 
واأو�صح الباحثون -بح�صب �صحيفة 
َديلي ميل الربيطانية- اأن االإ�صالم 
هو اأ�صرع االأديان انت�صاراً يف العامل 
يف الوقت الراهن. واأ�صاروا اإىل اأن 
امل�صلمن  ع��دد  ب���اأن  تفيد  االأرق����ام 
كان يناهز يف عام 2010 نحو 1.6 
 %  23 بن�صبة  اأي  ن�����ص��م��ة،  م��ل��ي��ار 
تقريباً من �صكان االأر���س، ُمقارنًة 
بعدد امل�صيحين البالغ 2.2 ملياراً، 

% من الب�صر.  بن�صبة 31 
ولكن هذا الو�صع يف �صبيله للتغر، 
يف ظل زي��ادة معدل االإجن��اب لدى 

امل�صلمن مقارنة بغرهم.

طريقة اكت�شاف اخلرب الكاذب من احلقيقي
التوا�صل  وو���ص��ائ��ل  االإن��رتن��ت،  م��واق��ع  على  انت�صرت 
االجتماعي، االأخبار الوهمية واملغلوطة، وزادت خالل 
اأ�صبح  الفرتة االأخ��رة، وبح�صب درا�صة حديثة فاإنه 

باالإمكان التاأكد اأن االأخبار �صحيحة من عدمه.
قدم 3 خرباء ن�صائح من خالل ما ا�صموه ب�م�صوؤولية 
بيزني�س  م���وق���ع  ن�����ص��ره  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����ص��ب  االأخ�����ب�����ار، 

اإن�صايدر.
وتبن اأن هناك 7 ن�صائح يجب عليك اتباعها للحكم 
اأنه  اإذا كان ميكنك الوثوق يف ما تقراأ، منها  على ما 
م��ن ال�����ص��روري ق���راءة امل��و���ص��وع ك��ام��اًل وج��ي��ًدا قبل 

تكوين اى راأي م�صبق، خا�صة اإذا كان عنوانه غريبا.
واأكدت الدرا�صة اأن 59 يف املئة فقط من املواد املن�صورة 
على تويرت قد مت فتحها وقراءتها، مما ي�صر اإىل اأن 
اأ�صا�س  تتم م�صاركتها على  االأخبار  ح�صة كبرة من 
املوقع  كان  اإذا  فيما  التحقق  وميكن  وح��ده،  العنوان 
االإخباري حقيقي اأم وهمي عن طريق الرابط الذي 
يجب اأن ميلك اال�صم التجاري املماثل لوكالة االأنباء 

اأو املوؤ�ص�صة االإعالمية، باإ�صافة نطاقات �صهرة مثل 
.net اأو .com

اأو  اخلرب  كاتب  ا�صم  من  التحقق  الن�صائح  ت�صمنت 
املقال، ويف حال مل يكن اال�صم معروفا لديك حتقق 
من مقاالت اأخرى لال�صم نف�صه، للتاأكد من اأنه غر 
ال��درا���ص��ة على التحقق م��ن امل�صادر  وه��م��ي.  واأك���دت 
االأخ���رى، ففي ح��ال ع��دم وج��ود الق�صة على مواقع 

اأخرى، ميكن ترجيح اأن اخلرب غر �صحيح.
عالمات  ا���ص��ت��خ��دام  يف  االإ�����ص����راف  اأن  اإىل  واأ�����ص����ارت 
ال��ت��ع��ج��ب، واالأخ���ط���اء االإم��الئ��ي��ة ال��ع��دي��دة، ووجود 
اأحرف كبرة بكل الكلمات يف حال كانت املادة باللغة 
اأن تكون نادرة يف  االإجنليزية، كلها م�صاوئ يفرت�س 

عامل ال�صحافة امل�صروعة.
اأن يدعمه  واأخ��ًرا فاإن املقال ال�صحفي اجليد يجب 
يجب  املثالية  الناحية  ومن  للمعلومة،  جيد  م�صدر 
اأن ي�صت�صهد الكاتب مب�صادر ميكن التحقق منها مثل 

االأرقام احلكومية ووثائق املحاكم وما �صابه ذلك.


