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اجلي�ش العراقي ي�صيطر على اجل�صر الرابع غرب املو�صل

املو�صل(  )غ���رب  االمي���ن  لل�صاحل 
ا�صبح اجل�صر م�صيطر عليه  وبهذا 

من ال�صفتني«.
وك����ان ال��ع��ق��ي��د ف���اح ال���وب���دان من 
لوزارة  التابعة  ال�صريع  ال��رد  ق��وات 
تنفذ  ق��وات��ن��ا  ان  اع��ل��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
باجتاه  ب���ال���ت���ق���دم  م��ه��م��ة  ع��م��ل��ي��ة 

•• بغد�د-�أ ف ب:

ام�س  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  �صيطرت 
ع���ل���ى م����وق����ع اجل�������ص���ر ال�����راب�����ع يف 
ج��ن��وب غ���رب امل��و���ص��ل، م��ن قب�صة 
تنظيم داع�����س االإره��اب��ي يف خطوة 
على  ال�صيطرة  ال�صتعادة  رئي�صية 
ك���ام���ل امل���دي���ن���ة، اخ����ر اك����ر معقل 

للمتطرفني يف العراق.
التي  ال���ع���راق���ي���ة  ال����ق����وات  وب�������دات 
ت��ق��ات��ل ب���دع���م ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
ايام  ثمانية  منذ  وا�صنطن،  بقيادة 
االمين  ال�صاحل  ال�صتعادة  عملية 
من املو�صل، حيث اخر اكر معقل 

للمتطرفني يف الباد.
وقال العميد يحيى ر�صول املتحدث 
امل�صرتكة  ال����ق����وات  ق����ي����ادة  ب���ا����ص���م 
الرد  “قطعات  ان  ب��ر���س  لفران�س 
ال�صريع التابعة لل�صرطة االحتادية، 
حررت حي اجلو�صق، و�صيطرت على 
اليمنى  اجلهة  من  ال��راب��ع  اجل�صر 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�صد يزور معر�ش جلفوود 
وي�صيد مب�صتوى امل�صاركات املحلية والعاملية 

•• دبي-و�م:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  زار 
ام�س معر�س  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
مركز  وينظمه  ي�صت�صيفه  ال��ذي  لاأغذية  اخلليج  معر�س  جلفوود 

دبي التجاري العاملي على مدى خم�صة اأيام .
مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  يرافقه  �صموه  جت��ول  وق��د 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
و�صعادة خليفة �صعيد �صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة 
التنفيذي ل�صلطة مركز  الرئي�س  املري  يف دبي و�صعادة هال �صعيد 
دبي التجاري العاملي يف خمتلف ردهات وقاعات املعر�س حيث ا�صتهل 
العامة يف  اآل مكتوم جولته  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب 
القاعة الثامنة ثم قاعة ال�صيخ �صعيد ثم القاعة الثانية و�صوال اإىل 

قاعة زعبيل الكرى.        )التفا�صيل �س3(

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�صاعدات اإغاثية 
عاجلة اىل اأهايل بلدة يختل ال�صاحلية بعد حتريرها

•• �ملخا -و�م:

قدم فريق هيئة الهال االحمر االماراتي يف اليمن م�صاعدات اغاثية 
عاجلة ل�صكان بلدة يختل ال�صاحلية الواقعة على بعد 12 كيلو مرتا 
�صمال مدينة املخا بعد ا�صتعادتها من امليل�صيا االنقابية للم�صاهمة 
يف رف��ع امل��ع��ان��اة ع��ن ال��ع��ائ��ات امل��ح��ررة ال��ت��ي عا�صت او���ص��اع��ا �صعبة 
االإن�صانية  االغاثة  هذه  وج��اءت  احلوثي.  ميلي�صيا  عليهم  فر�صتها 
من  امل�صتفيدون  يكون  اأن  يف  الهيئة  ب��ه  تقوم  التي  ل��ل��دور  جت�صيدا 

خدماتها االإن�صانية من اأكرث املحتاجني اليها.    )التفا�صيل �س4(

•• عو��صم-وكاالت:

اإن  رو�����������ص����������ي،  م�������������ص������در  ق�����������ال 
ال��ف��رق��اط��ة ال��رو���ص��ي��ة االأم������ريال 
ميناء  غ��ادرت  “غريغوروفيت�س” 
جزيرة  ���ص��ب��ه  يف  ���ص��ي��ف��ا���ص��ت��وب��ول 
اإىل  متجهة  االإث��ن��ني،  ام�س  القرم 
البحر املتو�صط حيث �صتن�صم اإىل 
املنت�صرة  الرو�صية  البحرية  قطع 
ال�صوري. ومل يذكر  ال�صاحل  قرب 

امل�صدر املزيد من التفا�صيل.
ون�صرت ذات الفرقاطة من قبل يف 
البحر املتو�صط يف نوفمر )ت�صرين 
اإط��ار قوة املهام  الثاين( املا�صي يف 
البحرية الرو�صية اإىل �صوريا حيث 
�صنت �صربات ب�صواريخ كروز على 

اأهداف لتنظيم داع�س.
اأن لقاء  اىل ذل���ك، ذك���رت م�����ص��ادر 
الرو�صي  باملبعوث  امل��ع��ار���ص��ة  وف��د 

تاأجل اإىل اليوم الثاثاء.
ب�املعار�صة_ كبري  مفاو�س  وك��ان 

ال�صام  حم����ادث����ات  يف  ال�������ص���وري���ة 
اأن  االث���ن���ني،  ام�����س  ذك����ر،  ب�جنيف 
وف�����ده ���ص��ي��ل��ت��ق��ي مب�����ص��وؤول��ني من 

اخل����ارج����ي����ة_ال����رو�����ص����ي����ة  وزارة 
مل��ن��اق�����ص��ة ال��ت��ع��ه��دات ال��ت��ي مل تف 
علو�س  حممد  وق���ال  مو�صكو.  بها 
كان  اإذا  عما  �صئل  عندما  لرويرتز 
ي��ع��ت��زم ل��ق��اء م�����ص��وؤول��ني رو�����س اإن 
وفد  م���ع  ال���ي���وم  �صتلتقي  ال��ل��ج��ن��ة 

تاأجيل لقاء وفد املعار�سة باملبعوث الرو�سي

فرقاطة رو�صية تتجه اإىل املتو�صط يف مهمة �صورية

حممد بن زايد يتحدث اىل موظفي االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي الذين اأمتوا برنامج اخلدمة الوطنية

اطلع على مبادرة »ج�سدك اأمانة« التي اأطلقتها القيادة العامة للقوات امل�سلحة 

حممد بن زايد : اخلدمة الوطنية تدعم 
بناء جيل قادر على مواجهة التحديات

•• �أبوظبي -و�م:

اآل نهيان  اأك��د �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زاي��د 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
االأجيال  بناء  ركائز  اإح��دى  هي  الوطنية  اخلدمة  اأن 
قيم  فيهم  وتر�صخ  التحديات  مواجهة  على  ال��ق��ادرة 

من  ال��وط��ن  �صبيل  يف  والت�صحية  واالن��ت��م��اء  ال���والء 
اأجل احلفاظ على املكت�صبات واملنجزات التي حتققت 

وتعزيز نه�صة دولة االإمارات واأمنها وا�صتقرارها.
الوطنية  امل��ب��ادرة  على  �صموه  اطلع  اخ��رى  جهة  م��ن 
للقوات  العامة  القيادة  اأطلقتها  التي  اأمانة  ج�صدك 

امل�صلحة.           )التفا�صيل �س3-2(

اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة. واأ���ص��اف اأن 
التي  الوعود  بحث  تريد  املعار�صة 
مرا�صل  اأف��اد  ب���دوره،  ينفذوها.  مل 
الرو�صي  امل���ب���ع���وث  ب�����اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
بحدود  ال��ي��وم  يلتقي  ���ص��وري��ا  اإىل 
ال�صابعة م�صاء بتوقيت جنيف، وفد 

برئا�صة  �صيكون  وال���ذي  املعار�صة 
رئي�س بعثة الهيئة العليا يف جنيف، 

يحيى الق�صماين.
ث��ان��ي��ة، ك�����ص��ف��ت م�صادر  م���ن ج��ه��ة 
وف���د  اأن  ل�”احلدث”  خ���ا����ص���ة 
املبعوث  ال��ي��وم  �صي�صلم  امل��ع��ار���ص��ة 

دي_مي�صتورا  �صيتفان  ال����دويل، 
اإىل  التي قدمها  الوثيقة  رده على 

وفدي النظام واملعار�صة. 
ج���م���اع���ات  ا����ص���ت���ب���ك���ت  ذل��������ك،  اىل 
امل�صلحة  ال�����ص��وري��ة  امل��ع��ار���ص��ة  م��ن 
امل���دع���وم���ة م����ن ت���رك���ي���ا م����ع ق����وات 
انتزعتتلك  مدينة  ق��رب  احلكومة 
اجلماعات ال�صيطرة عليها االأ�صبوع 
املا�صي من تنظيم داع�س يف �صمال 
الباد يف ثاين مواجهة من نوعها 
قتل  فيما  ال�صهر.  ه��ذا  املنطقة  يف 
رو����ص���ي على  ق�����ص��ف  م��دن��ي��ا يف   13
بلدة اأريحا بريف اإدلب ال�صمايل يف 
�صوريا �صباح ام�س بينما ا�صتهدفت 
�صكيك  بلدة  ال�صوري  النظام  قوات 
بقذائف  اجل���ن���وب���ي  اإدل������ب  ب���ري���ف 
اأحد  ها�صم،  حممد  وق��ال  املدفعية 
م�����ص��وؤويل ال��دف��اع امل���دين يف اأريحا 
لوكالة االأنا�صول، اإن طائرة ُيعتقد 
اأنها رو�صية، ق�صفت بقنابل خارقة 
للتح�صينات مناطق �صكنية يف بدة 
كامل  ت��دم��ري  اإىل  اأدى  م��ا  اأري��ح��ا، 
وم��ق��ت��ل 13 مدنيا  م���ب���اٍن،  ل��ث��اث��ة 

بينهم ن�صاء واأطفال.

عبا�س يحذر من نقل �سفارة اأي دولة

غارات على غزة واإ�صابة �صيدة بالر�صا�ش يف القد�ش
ح��ق��وق  امل���ت���ح���دة:  الأمم 
خطر يف  واملهاجرين  الأقليات 

•• جنيف-وكاالت:

املتحدة  العام لاأمم  االأمني  قال 
حقوق  اإن  غ��وت��ريي�����س  اأن��ط��ون��ي��و 
تتعر�س  وامل��ه��اج��ري��ن  االأق��ل��ي��ات 
ال�صعبويني  ِق���ب���ل  م����ن  ل���ه���ج���وم 
واحل���ك���وم���ات ال���ت���ي ت��ت��ه��رب من 

م�صوؤولياتها حلماية الاجئني. 
نر�صد  ام�������س  ج��ن��ي��ف  يف  وق������ال 
ب�صورة متزايدة ظواهر منحرفة 
تتمثل  وال���ت���ط���رف  ل��ل�����ص��ع��ب��وي��ة 
وكراهية  ال��ع��ن�����ص��ري��ة  ت���زاي���د  يف 
ال�صامية  وم�����ع�����اداة  االأج�����ان�����ب 

وكراهية امل�صلمني. 

لرئي�ش  م��رت��ق��ب��ة  زي�����ارة 
لرو�صيا الليبية  احل��ك��وم��ة 

•• مو�صكو-وكاالت:

الرو�صية  اإن��رتف��اك�����س  وك��ال��ة  نقلت 
لاأنباء ام�س االثنني عن ميخائيل 
ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية  ب��وغ��دان��وف 
اأن ي�صل رئي�س  اإنه من املقرر  قوله 
املدعومة  الليبية  احل��ك��وم��ة  وزراء 
من االأمم املتحدة فائز ال�صراج اإىل 

مو�صكو خال اأيام.
زيارة  اأن  اأعتقد  واأ�صاف بوغدانوف 

)ال�صراج( �صتاأتي خال اأيام.
ويف 19 فراير/�صباط املا�صي اأعرب 
روي��رتز على  ال�صراج يف مقابلة مع 
لاأمن  م��ي��ون��ي��خ  م���وؤمت���ر  ه��ام�����س 
دور  ت���وؤدي مو�صكو  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن 
املتقاعد  اللواء  بينه وبني  الو�صاطة 
خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت امل���دع���وم م���ن برملان 
�صرق  يف  م�صلحة  وف�����ص��ائ��ل  ط���رق 
اإيجابي يف  ليبيا، واأن يكون لها دور 

حل االأزمة الليبية.
نف�صه  امل������وؤمت������ر  ه����ام���������س  وع�����ل�����ى 
ال�صراج حم��ادث��ات م��ع وزير  اأج���رى 
مو�صكو  و�صفري  الرو�صي  اخلارجية 
االجتماعني  ب��ع��د  وق����ال  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
مفادها  وا���ص��ح��ة  بر�صالة  بعث  اإن���ه 
اأن حكومته ال ترغب يف ا�صتثناء اأي 

قادة ع�صكريني.

دمار هائل عقب ق�صف عنيف على مدينة اريحا يف حمافظة ادلب  )رويرتز(

ال�صاهد حماطا بجميع وزرائه يف حوار االحد

اجل�صر” يف ا�صارة للج�صر الرابع.
�صفة  ت���ام���ني  ان  ال����وب����دان  وي�����رى 
�صي�صمح  الرابع  النهر قرب اجل�صر 
ج�صر  برتكيب  الهند�صة  ل��وح��دات 
�صيمكن  م����ا  االخ������ر  اجل����ان����ب  اىل 
ق���وات���ه م���ن زي�����ادة ال�����ص��غ��وط على 

املتطرفني.

القوات العراقية ت�صيطر على احياء جديدة غرب املو�صل  )رويرتز(
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•• دبي-و�م:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل يف ق�صر �صموه بزعبيل ظهر ام�س فخامة الرئي�س 

رميوند�س فيون�س رئي�س جمهورية التفيا الزائر.

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل  اخ��رى  جهة  من 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�صر �صموه يف زعبيل قبل 
ظهر ام�س �صعادة الفريق اأول قمر جاويد باجوا رئي�س 

اأركان القوات امل�صلحة الباك�صتانية والوفد املرافق.
)التفا�صيل �س2(

حممد بن را�صد خال ا�صتقباله رئي�س التفيا  )وام(

ا�ستقبل رئي�س اأركان القوات امل�سلحة الباك�ستاين والوفد املرافق

حممد بن را�صد يبحث مع رئي�ش لتفيا 
اإقامة �صراكة جتارية واقت�صادية و�صياحية 

•• عو��صم-وكاالت:

اأ�صيبت �صيدة فل�صطينية ام�س بر�صا�س جي�س االحتال 
االإ�صرائيلي عند حاجز قلنديا �صمايل القد�س املحتلة.

قوات  اأن  )م��ع��ا(  الفل�صطينية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
الفل�صطينية  ال��ف��ت��اة  اأن  اّدع���ت  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��ال 
حاولت تنفيذ عملية طعن �صدهم على احلاجز، واأطلقوا 
النار على الفتاة مما ت�صبب يف اإ�صابتها بجروح مل تعرف 
طبيعتها بعد. هذا وقال �صهود اإن الطائرات االإ�صرائيلية 
�صنت �صل�صلة من الغارات يف غزة ام�س االثنني مما اأدى 
وذل��ك عقب  اأ�صخا�س  اأرب��ع��ة  عن  يقل  ال  ما  اإ�صابة  اإىل 
الفل�صطينية يف  االأرا����ص���ي  م��ن  اأط��ل��ق  ���ص��اروخ  ���ص��ق��وط 

منطقة بجنوب اإ�صرائيل.
واأ�صاف ال�صهود اأن امل�صابني االأربعة من املارة. ومل ت�صدر 
اأي جهة على الفور م�صوؤوليتها عن الهجوم ال�صاروخي. 
وقالت اإ�صرائيل اإنها حتمل حما�س امل�صوؤولية عما يحدث 

يف القطاع.
من  عبا�س  حم��ود  الفل�صطيني  الرئي�س  ح��ذر  �صيا�صيا 
تر�صيخ  يف  ت�����ص��اه��م  ب��خ��ط��وات  ط����رف  اأي  ق���ي���ام  م��غ��ب��ة 
فيها  فل�صطني مبا  دول��ة  الأر���س  اال�صرائيلي  االح��ت��ال 

ت�صجيع اال�صتيطان او ال�صكوت عن انتهاك املقد�صات .
القد�س  ك��ان��ت اىل  دول���ة  اي  ���ص��ف��ارة  م��ن نقل  كما ح��ذر 
ار�صا حمتلة وعا�صمة لدولة  ال�صرقية  القد�س  باعتبار 

فل�صطني ولي�س معرتف بقرارات �صمها.
واأك����د ع��ب��ا���س - يف ك��ل��م��ة ل��ه ام�����س ام����ام اف��ت��ت��اح اعمال 

فى  املتحدة  ب��االمم  االن�����ص��ان  ملجل�س حقوق   34 ال���دورة 
ونبذه  االره��اب  ا�صكال  كل  الدائم �صد  وقوفه   - جنيف 
يف املنطقة وفى انحاء العامل كافة ..م�صريا اىل ا�صتعداد 
العامل  دول  جميع  مع  بايجابية  للعمل  الفل�صطينيني 
واالدارة االمريكية احلالية لتحقيق ال�صام على ا�صا�س 
القانون الدويل وقرارات ال�صرعية الدولية ومبا ي�صمن 
..داعيا   1967 عام  الدولتني وطبقا حل��دود  حتقيق حل 
الدول التى اعرتفت با�صرائيل وتوؤمن بحل الدولتني ان 
باالعرتاف بدولة  تدافع عن هذا احلل وتدعمه وذلك 
فل�صطني حماية لهذا احلل امام خماطر الرتاجع عنه 

والتهرب منه .
وقال ان فل�صطني اليوم حقيقة واقعة وذات جذور ا�صيلة 
فى النظام ال��دوىل بعد ان اع��رتف بها املجتمع الدوىل 
العديد  اىل  وان�صمامها   2012 ع��ام  ف��ى  م��راق��ب  ك��دول��ة 
من الوكاالت واملعاهدات الدولية حيث اعرتفت بها 138 

دولة ورفع علمها فى االمم املتحدة .
واأ�صاف “ من غري املجدي مل�صلحة ال�صام والعدالة ان 
يتحدث البع�س عن حلول موؤقتة او حماوالت دمج لها 
يف اطار اقليمي كما ت�صعى لذلك احلكومة اال�صرائيلية 

احلالية او الرتاجع عن االجنازات التى حتققت« .
بايجاد  كلمته  فى  الطلب  الفل�صطينى  الرئي�س  وج��دد 
حدا  ي�صع  الفل�صطينى  لل�صعب  دول��ي��ة  ح��م��اي��ة  ن��ظ��ام 
عن  التوقف  ي�صمن  ومب��ا  اال�صا�صية  حقوقه  النتهاك 
املنازل  وه��دم  االعتقاالت  وموا�صلة  االرا���ص��ي  م�صادرة 

وغريها من املمار�صات العن�صرية .

م����ق����ت����ل ق�����ائ�����د ك��ب��ر 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان يف  ل��ط��ال��ب��ان 

•• كابول-وكاالت:

اأعلنت حركة طالبان يف اأفغان�صتان 
مقتل املا عبد ال�صام الذي عينته 
)�صمايل  ق���ن���دوز  ل���والي���ة  ح��اك��م��ا 
ال��ب��اد( ج��راء غ��ارة جوية نفذتها 

طائرة اأمريكية.
ذبيح  با�صم احلركة  املتحدث  وق��ال 
عبد  اإن  االثنني  ام�س  جماهد  اهلل 
ال�صام لقي حتفه اأم�س يف مديرية 
د�صت اأرت�صي يف قندوز، وهي واحدة 
هجمات  ت�صهد  التي  ال��والي��ات  من 

متكررة لطالبان.
ونقلت م�صادر �صحفية عن م�صوؤول 
حكومي اأن عبد ال�صام واثنني من 
حرا�صه قتلوا يف غارة جوية نفذتها 
االأفغانية. من جهته،  االأمن  قوات 
املا  مقتل  االأف��غ��اين  الرئي�س  اأك��د 

عبد ال�صام وعدد من رجاله.

اأكد اأّن الدولة ال يجب اأن ت�ستمر يف �سكلها التقليدي
يو�صف ال�صاهد يظهر يف ثوب احلاكم الفعلي لتون�ش

•• �لفجر – تون�ص – خا�ص

يف  نوعها  من  االأوىل  هي  ات�صالية  �صابقة  يف  وزرائ���ه  بجميع  حمفوفا 
تون�س، ظهر رئي�س احلكومة التون�صية يو�صف ال�صاهد يف حوار تلفزيوين 
يف ثوب احلاكم الفعلي للباد، و�صاحب القرار، و�صانع توقيته، ورجل 

الدولة ال�صارم واملنفتح يف اآن واحد.          )التفا�صيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات
رابطة م�صوري الإمارات تنظم �صباق جري لالأطفال على كورني�ش اأبوظبي

•• �أبوظبي - و�م:

نظمت رابطة م�صوري االم��ارات ام�س �صباق اجلري لاأطفال مل�صافة 
كيلو مرت واحد وذلك على رمال �صاطئ كورني�س ابوظبي.

الريا�صي  ال��وح��دة  ن���ادي  برعاية  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�صباق  فعاليات  وت��اأت��ي 
املخ�ص�صة  الفوتوغرايف  الت�صوير  م��ب��ادرة  فعاليات  اح��دى  �صمن   ..
لاأطفال “ انعكا�صات االأطفال “ التي حتتوي على �صت فعاليات اخرى 
االأط��ف��ال بجانب  ل��دى  االإيجابية  ال��ع��ادات  تركز جميعها ح��ول تفعيل 
على  اجل��ري  خ��ال  من  والنف�صية  البدنية  الفائدة  االأط��ف��ال  اإك�صاب 

الرمال ويف الهواء الطلق.
واملتمثلة  االأطفال  االإيجابية لدى  العادات  ال�صباق اىل غر�س  ويهدف 

على  وتعويدهم  الريا�صة  ان��واع  كنوع من  اجل��ري  ريا�صة  يف ممار�صة 
ذلك منذ ال�صغر لي�صهل عليهم تقبل هذه للعادة االإيجابية يف جميع 

املراحل العمرية القادمة.
�صارك يف فعاليات ال�صباق 60 طالبا من مدر�صتي االم��ارات الوطنية 
ومدر�صة ال�صميح يف ابوظبي للفئة العمرية بني 12 - 14 �صنة حيث 
كانت امل�صافة املحددة لل�صباق كيلو مرت انتهت عند نقطة النهاية والتي 
املدار�س  اطفال  ت�صوير  من  فوتوغرافية  �صور  معر�س  على  احتوت 

امل�صاركني مب�صابقة الت�صوير .
كما ت�صمنت فعاليات ال�صباق جولة لاأطفال يف معر�س ال�صور .. فيما 
االأوائل  الثاثة  الفائزين  ون��ال  االوائ��ل  الع�صرة  الفائزين  تكرمي  مت 
امليداليات الذهبية والف�صية وبالرونزية و�صاهمت موؤ�ص�صات املجتمع 

الت�صوير  ومب��ب��ادرة  خ��ا���س  ب�صكل  لل�صباق  املختلف  ال��دع��م  بتقدمي 
العاملية لاأملنيوم  االأم��ارات  ب�صكل عام حيث تقدم �صركة  الفوتوغرايف 
رعاية الرئي�صّية ملبادرة امل�صابقة واملوا�صيع والفعاليات التي تت�صمنها 
مثل التفكري االإبداعي وال�صامة والغذاء ال�صحي كما �صاهم جمل�س 
ابوظبي للتعليم وال�صرطة املجتمعية بتقدمي الدعم املعنوي مما �صاهم 
يف اإجناح فعالية ال�صباق وتفعيل التعاون والتكاتف املجتمعي يف �صبيل 

دعم املبادرات والفعاليات الهادفة .
الريا�صية يف  التنفيذي لاألعاب  املدير  الهنائي  من جانبه قال خالد 
التنظيم  “ ان  “ وام  انباء االم���ارات  الوحدة يف ت�صريح لوكالة  ن��ادي 
اإىل حتفيز االطفال على  ل�صباق اجلري لاأطفال يهدف  واال�صتعداد 
ممار�صة اأف�صل اأ�صاليب احلياة ال�صحية والتاأكيد على الدور احليوي 

ملمار�صة الريا�صة يف دعم هذا التوجه.
من  واأج���واء  املت�صابقني  من  كبريا  ح�صورا  �صهد  ال�صباق  ان  واأ���ص��اف 
بهذا  ا�صتمتعوا  االأط��ف��ال  اأن  اإىل  م�صريا  وال��ف��رح��ة..  والت�صلية  امل��رح 
تكرمي  وحفل  لاأطفال  اجل��ري  �صباق  ت�صمن  ال��ذي  الرتفيهي  اليوم 
وتوزيع اجلوائز على الفائزين يف الفئات امل�صاركة وتقدمي العديد من 

العرو�س الرتفيهية امل�صلية.
عن  �صرحا  للم�صاركني  ق��دم��وا  ال�صباق  على  امل�صرفني  ان  اىل  واأ���ص��ار 
وكفاءتها  العظام  ق��وة  زي���ادة  مثل  ال�صحية  واأهميته  اجل���ري  ف��وائ��د 
وتن�صيط  وال�صرايني  القلب  باأمرا�س  االإ�صابة  احتماالت  وتخفي�س 
واملطلوبة يف  املهمة  ال�صحية  االأم���ور  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��دم��وي��ة  ال���دورة 

الوقت احلايل.

حممد بن را�صد يبحث مع رئي�ش لتفيا اإقامة �صراكة جتارية واقت�صادية و�صياحية وت�صجيع ال�صتثمارات يف البلدين

اكد اأن االإمارات مت�سي واثقة نحو م�ستقبل واعد وم�سرق بهمة وعزمية اأبناء الوطن

حممد بن زايد : اخلدمة الوطنية تدعم بناء جيل قادر على مواجهة التحديات

•• دبي-و�م:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
ام�س  ظهر  بزعبيل  �صموه  ق�صر 
فخامة الرئي�س رميوند�س فيون�س 

رئي�س جمهورية التفيا الزائر.
وقد رحب �صموه بال�صيف بح�صور 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
الرئي�س  وفخامة  �صموه  وجت��اذب 
حول  احل��دي��ث  اأط���راف  الاتيفي 
ال�صداقة  ع���اق���ات  ت��ع��زي��ز  ���ص��ب��ل 
وال����ت����ع����اون ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
وجمهورية التفيا خا�صة يف جمال 

واال�صتقرار  االأم������ن  ع���ن  ت��ب��ح��ث 
التي  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  وال��ت�����ص��ه��ي��ات 
االأمثل  اال���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  تعينها 
خا�صة  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 

ال�صياحية منها .
اأحمد  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
مل����ج����م����وع����ة ط���������ريان االإم�������������ارات 
اأن���ور ب��ن حممد  وم��ع��ايل الدكتور 
لل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
بنت  رمي  وم�����ع�����ايل  اخل����ارج����ي����ة 
اإب��راه��ي��م ال��ه��ا���ص��م��ي وزي����رة دولة 
ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل و�صعادة 
عام  مدير  �صليمان  �صعيد  خليفة 
يف  وال�صيافة  الت�صريفات  دائ���رة 
ال��ل��واء ط��ال حميد  دب��ي و�صعادة 
املرافق  والوفد  الفا�صي  بالهول 

للرئي�س ال�صيف .

•• �أبوظبي-و�م:

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 
اخلدمة  اأن  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال��وط��ن��ي��ة ه��ي اإح����دى رك��ائ��ز بناء 
ع��ل��ى مواجهة  ال���ق���ادرة  االأج���ي���ال 
ال���ت���ح���دي���ات وت���ر����ص���خ ف��ي��ه��م قيم 
يف  والت�صحية  واالن��ت��م��اء  ال����والء 
اأج���ل احلفاظ  م��ن  ال��وط��ن  �صبيل 
التي  وامل��ن��ج��زات  املكت�صبات  ع��ل��ى 
حت��ق��ق��ت وت���ع���زي���ز ن��ه�����ص��ة دول����ة 

االإمارات واأمنها وا�صتقرارها.
���ص��م��وه - خ����ال لقائه  اأك����د  ك��م��ا 
موظفي االأمانة العامة للمجل�س 
الذين  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
الوطنية  اخل��دم��ة  برنامج  اأمت���وا 
خال تواجدهم يف واحة الكرامة 
���ص��م��وه ع��ل��ى زيارتها  اع��ت��اد  ال��ت��ي 
الوطنية  اخل����دم����ة  اأداء  اأن   -
و�صقل  ال���وط���ن  ل�����ص��ب��اب  ����ص���رف 

واقت�صادية  جتارية  �صراكة  اإقامة 
اال�صتثمارات  وت�صجيع  و�صياحية 
يف هذه القطاعات ال�صيما القطاع 

االإمارات بف�صل رعاية وتوجيهات 
على  وحر�صها  الر�صيدة  قيادتها 
اأن تكون االإمارات يف طليعة الدول 

التحتية من ات�صاالت وموا�صات 
وا�صتثمارية  تطويرية  وم�صاريع 
ت�صكل قاعدة �صلبة مل�صتقبل واعد 

اخلا�س يف كا البلدين .
مب�صتوى  ال�صيف  الرئي�س  وا�صاد 
التطور املذهل الذي ت�صهده دولة 

املتقدمة عامليا .
الرئي�س رميوند�س  واأ�صار فخامة 
فيون�س يف هذا ال�صياق اإىل البنية 

وتنويع  االإم������ارات  دول����ة  الأج���ي���ال 
وا�صتقطاب  ال��وط��ن��ي  اق��ت�����ص��اده��ا 
التي  ال���ع���امل���ي���ة  اال�����ص����ت����ث����م����ارات 

جيل  يف  وا�صتثمار  ل�صخ�صياتهم 
ميثل حا�صر الوطن وم�صتقبله.

وعر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان عن �صعادته مبا 
مل�صه من م�صاعر الفخر واالعتزاز 
يف �صباب الوطن .. موؤكدا اأن دولة 

ال�صمو  ب��ل��ق��اء ���ص��اح��ب  ���ص��ع��ادت��ه��م 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
بدعم  ���ص��م��وه  اه��ت��م��ام  مثمنني   ..

ال�صباب يف خمتلف املجاالت.
ب��اأن يكونوا  واأع��رب��وا عن فخرهم 
الذين  ال��وط��ن  �صباب  �صمن  م��ن 

الوطنية  اخل��دم��ة  برنامج  اأمت���وا 
واح���ة  م���وق���ع  ال���ي���وم  زاروا  ق���د   -
�صيدت  التي  اأبوظبي  يف  الكرامة 
لتج�صد بطوالت �صهداء االإمارات 
وت�صحياتهم يف الذود عن الوطن 
وح����م����اي����ة م���ك���ت�������ص���ب���ات���ه و����ص���ون 

ال�صمو  �صاحب  بقيادة  االإم����ارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
الدولة حفظه اهلل مت�صي  رئي�س 
واثقة نحو م�صتقبل واعد وم�صرق 
وذلك بهمة وعزمية اأبناء الوطن. 
املوظفون عن  اأع��رب  من جانبهم 

.. معاهدين  ال��واج��ب  ن���داء  ل��ب��وا 
ق��ي��ادة ال��وط��ن و���ص��ع��ب االإم�����ارات 
على موا�صلة البذل والعطاء من 

خال مواقع عملهم.
العامة  االأم����ان����ة  م��وظ��ف��و  وك�����ان 
الذين   - ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 

منجزاته يرافقهم معايل الدكتور 
امل���زروع���ي االأمني  اأح��م��د م��ب��ارك 
التنفيذي و�صعادة  العام للمجل�س 
الدكتور فهد مطر النيادي مدير 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم����ان����ة  ع����ام 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي اإ���ص��اف��ة اإىل ع���دد من 

امل�صوؤولني واملوظفني.
واط��ل��ع وف���د االأم���ان���ة ع��ل��ى ن�صب 
ال�����ص��ه��ي��د ال����ذي ي��ت��ك��ون م���ن 31 
لوحا من األواح االأملنيوم ال�صخمة 
ت�����ص��ن��د ك���ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى االأخ�����رى 
يف ت��ع��ب��ري رم������زي ع����ن ال���وح���دة 
وال����ت����ك����ات����ف وال�����ت�����اآل�����ف وال����ق����وة 
وال�صجاعة التي حتلى بها �صهداء 
االإمارات واأبطالها يف م�صهد يعر 
عن معاين الوحدة والتاحم بني 
�صملت  ك��م��ا   .. وال�����ص��ع��ب  ال��ق��ي��ادة 
ال��ف��خ��ر وجناح  م���ي���دان  ال����زي����ارة 
الدكتور  م��ع��ايل  وق����ال  ال�����ص��رف. 
اأح��م��د م��ب��ارك امل��رزوع��ي اإن واحة 
ال��ك��رام��ة ه��ي ���ص��رح وط��ن��ي يعر 
عن فخر دولة االإمارات ب�صهدائها 
ويخلد ت�صحياتهم وبطوالتهم يف 
�صبيل الدفاع والذود عنه وحفاظا 
على رفعته وعزته .. داعيا اهلل عز 
الوطن  ���ص��ه��داء  يتغمد  اأن  وج���ل 
ف�صيح  وي�صكنهم  رح��م��ت��ه  ب��وا���ص��ع 

جناته.

•• دبي -و�م:حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�ش اأركان القوات امل�صلحة الباك�صتاين والوفد املرافق

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�صر �صموه يف زعبيل 
قبل ظهر ام�س بح�صور �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي �صعادة الفريق اأول قمر جاويد باجوا رئي�س اأركان القوات 

امل�صلحة الباك�صتانية والوفد املرافق.
دولة  ب��ني  الثنائية  العاقات  ح��ول  احل��دي��ث  وال�صيف  �صموه  ت��ب��ادل  وق��د 
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة باك�صتان اال���ص��ام��ي��ة وع���دد من 

الق�صايا الع�صكرية والو�صع االقليمي يف املنطقة.
واأ�صاد رئي�س اأركان القوات امل�صلحة الباك�صتانية بالنه�صة احل�صارية التي 

ت�صهدها دولة االمارات على خمتلف امل�صتويات.
م�صريا اىل ال�صمعة الطيبة التي حتظى بها جلهة اال�صتثمارات واال�صتقرار 
الثقافات  املتعدد  االم���ارات  جمتمع  مييز  ال��ذي  واالجتماعي  االقت�صادي 

واجلن�صيات.
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات ومعايل الدكتور اأنور 
�صعيد  و�صعادة خليفة  لل�صوؤون اخلارجية  الدولة  وزير  بن حممد قرقا�س 
�صليمان مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة يف دبي و�صعادة اللواء طال 

حميد بالهول الفا�صي.
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اأخبـار الإمـارات

 

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 الراحة                   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 الفجرية                  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 ولكري                      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 بازا  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 العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صام 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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

النيابة العامة يف راأ�س اخليمة ت�سدر بيانا يف ق�سايا اختال�س املال العام

اأدلة جديدة تك�صف تورط �صركاء اآخرين من الوليات املتحدة الأمريكية ودول اأخرى
•• ر�أ�ص �خليمة -و�م:

راأ�س  الإم���ارة  العام  النائب  حميمد  �صعيد  ح�صن  امل�صت�صار  �صعادة  اأك��د 
اخليمة اأن التحقيقات املو�صعة التي اأجرتها نيابة االموال باالإمارة يف 
ق�صايا اختا�س املال العام واالإ�صرار بالوظيفة العامة �صد موظفني 
جديدة  اأدل���ة  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  اخليمة  راأ����س  بحكومة  �صابقني  عموميني 
ودول  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  اآخرين  �صركاء  ت��ورط  تك�صف 

اأخرى.

وقال النائب العام باإمارة راأ�س اخليمة - يف بيان اأ�صدره ام�س- �صعيا 
الف�صاد  بوؤر  ا�صتئ�صال  العامة يف تفعيل دورها املحوري يف  النيابة  من 
ق�صايا  يف  التحقيق  املن�صرمني  العامني  يف  العامة  النيابة  با�صرت 
بهما من  يت�صل  العامة وما  بالوظيفة  واالإ�صرار  العام  املال  اختا�س 
جرائم اإثر باغات قانونية قدمت �صد الدكتور خاطر م�صعد وال�صيد 
كرم ال�صادق ومتهمني اآخرين بارتكابهم جرائم االختا�س واالإ�صرار 
العمل  توليهم  ف��رتة  خ��ال  وال��رتب��ح  احلكومية  ب��اجل��ه��ات  ال��ع��م��دي 
العامة  النيابة  واأ�صدرت  اخليمة  راأ���س  بحكومة  عموميني  كموظفني 

اأوامر ب�صبط واإح�صار املتهمني الهاربني واتخذت االإجراءات القانونية 
ملاحقة املتواجدين خارج الدولة بالطرق القانونية ملحاكمتهم داخل 
الدولة جراء ما ارتكبوا من جرائم وقد اأحيل املتهمون اإىل املحاكمة 

و�صدرت ب�صاأن بع�صهم اأحكام نهائية وباتة وغيابية الآخرين.
تويل  اإب���ان  مو�صعة  حتقيقات  ب��اإج��راء  االأم����وال  نيابة  تكليف  مت  وق��د 
املتهمني للوظيفة العامة وقد اأ�صفرت تلك التحقيقات عن اأدلة جدية 
جرائم  ارتكاب  يف  واآخرين  البيان  �صالفي  املتهمني  ت��ورط  عن  تك�صف 
العام ومن  امل��ال  اختا�س  تقلدوها يف  التي  املنا�صب  اأخ��رى م�صتغلني 

االأعمال  يف  للمتهمني  �صابقني  ���ص��رك��اء  امل��ت��ورط��ني  االأ���ص��خ��ا���س  ب��ني 
التجارية يف اإمارة راأ�س اخليمة من الواليات املتحدة االأمريكية ومن 
دول اأخرى ولن تتوانى النيابة العامة عن بذل جميع اجلهود الرامية 
اأمام حماكم االإم��ارة بالطرق  اإىل تقدميهم للعدالة ومثولهم جميعاً 
القانونية. وتوؤكد النيابة العامة اأنها �صتعمل بقوة على ماحقة جميع 
املتورطني يف ارتكاب اجلرائم �صالفة البيان ل�صمان تقدميهم للعدالة 
واحليادية  العدالة  قيم  م�صتح�صرة  اأيدهم  اقرتفت  ما  جزاء  لينالوا 

ودورها يف تعزيز العدالة واحلماية القانونية.

حممد بن را�صد يزور معر�ش جلفوود وي�صيد مب�صتوى امل�صاركات املحلية والعاملية

حممد بن زايد يطلع على مبادرة »ج�صدك اأمانة« التي اأطلقتها القيادة العامة للقوات امل�صلحة 

•• دبي-و�م:

ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  زار 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ام�س معر�س 
جلفوود معر�س اخلليج لاأغذية 
مركز  وينظمه  ي�صت�صيفه  ال��ذي 
مدى  على  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي 

خم�صة اأيام .
وق���د جت���ول ���ص��م��وه ي��راف��ق��ه �صمو 
اآل مكتوم  �صعيد  اأحمد بن  ال�صيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات 
�صليمان  ���ص��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ص��ع��ادة 
الت�صريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
هال  و�صعادة  دب��ي  يف  وال�صيافة 
التنفيذي  الرئي�س  امل���ري  �صعيد 
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  ل�����ص��ل��ط��ة 
العاملي يف خمتلف ردهات وقاعات 
ا���ص��ت��ه��ل �صاحب  ح��ي��ث  امل���ع���ر����س 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
القاعة  يف  العامة  جولته  مكتوم 
الثامنة ثم قاعة ال�صيخ �صعيد ثم 
قاعة  اإىل  و�صوال  الثانية  القاعة 

زعبيل الكرى .
حمتويات  على  �صموه  اطلع  وق��د 
املعر�س الذي يخت�س بتجارة املواد 
وامل�صروبات  وال�صيافة  الغذائية 
بال�صيافة  ال�صلة  ذات  وال�صناعة 
والتغليف  وال��ت��ع��ل��ي��ب  وال���ط���ب���خ 

والتوريد وما اإىل ذلك .
�صاحب ال�صمو نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
امل�صاركتني املحلية  اأ�صاد مب�صتوى 
ال�صنوي  احل��دث  هذا  يف  والعاملية 

•• �أبوظبي -و�م:

اطلع �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
ال��وط��ن��ي��ة ج�صدك  امل����ب����ادرة  ع��ل��ى 
اأمانة التي اأطلقتها القيادة العامة 
هيئة  وتنظمها  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 

اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
�صموه  ا�صتقبال  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
ام�����س ب��ق�����ص��ر ال��ب��ح��ر ف��ري��ق عمل 
الركن  ال����ل����واء  ي���راف���ق���ه  امل�����ب�����ادرة 
ط��ي��ار ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن طحنون 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 

اخلدمة الوطنية واالحتياطية ..
حول  ����ص���رح  اإىل  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��م��ع 
رفع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرة 
م�صتوى الوعي والتثقيف ال�صحي 
على  كافة  املجتمع  فئات  وت�صجيع 
���ص��ل��وك��ي��ات واأمن�����اط احلياة  ت��ب��ن��ي 
ويتم  �صهرا   12 وت�صتمر  ال�صحية 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  خالها  م��ن 
ال�صحية  املو�صوعات  م��ن  العديد 

الذي ينظمه مركز دبي التجاري 
اثنني وع�صرين عاما  العاملي منذ 
مثل  �صموه  معترا  ال��ت��وايل  على 
ت�صكل  امل��ت��م��ي��زة  امل���ع���ار����س  ه����ذه 

ومنط  وح�صارتها  دولتنا  ثقافة 
املتنوع  وجمتمعها  �صعبها  ح��ي��اة 
ت��روج لامكانات  ويف الوقت ذات��ه 
والت�صهيات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 

“ جلفوود” هو  اأن  ومن املعروف 
وت�صارك  عامليا  واالأ���ص��ه��ر  االأك���ر 
ح��وايل خم�صة  دورت���ه احلالية  يف 
اآالف �صركة وجهة حملية وعربية 

عن�صرا مهما لتن�صيط احلركتني 
اأ�صواقنا  يف  والتجارية  ال�صياحية 
العاملية  لل�صركات  الفر�صة  وتتيح 
ل���ل���ت���ع���رف على  امل�������ص���ارك���ة ف��ي��ه��ا 

التي توفرها بادنا للم�صتثمرين 
وال�����ص��ي��اح وال���زائ���ري���ن م���ن �صتى 
خمتلف  وع������ل������ى  اجل����ن���������ص����ي����ات 

م�صاربهم واأهوائهم .

منها  دول��ة   120 متثل  واأجنبية 
اإيطاليا التي يعد جناحها االأكر 
م�صاحة  ي�صغل  ال���ذي  املعر�س  يف 

املركز التجاري بالكامل .

خال  م��ن  وال�صلوكية  والنف�صية 
ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
املخت�صة  امل����وؤ�����ص���������ص����ات  خم���ت���ل���ف 
ال�������ص���ح���ة وال���ري���ا����ص���ة  يف جم������ال 
ت�صعى  ال��ت��ي  واخل��ا���ص��ة  احلكومية 
املزمنة  االأم��را���س  معدل  خلف�س 
بع�س  ل��دى  ال�صلبية  وال�صلوكيات 

�صامل  تقييم  اج��راء  املبادرة  نهاية 
اأنه  اإىل  م�صرية   .. نتائجها  ح��ول 
لدعم  حت���دى  تطبيق   اإط����اق  مت 
امل�صروع من خ��ال متكني  اأه��داف 
امل�صتخدم من اإعداد برنامج ريا�صي 
ب��ه وه���و الرنامج  غ��دائ��ي خ��ا���س 
الرنامج الذي القى تفاعا كبريا 

واأ�صاد  وخ���ارج���ه���ا.  ال���دول���ة  داخ����ل 
����ص���اح���ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
املبادرة  ب��ه��ذه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
عليها  القائمني  وج��ه��ود  الوطنية 
وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل امل��ح��اف��ظ��ة على 
�صليم  ب�صكل  وبدنيا  عقليا  اجل�صم 
وخلق  االأداء  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ي�صاعد 

لدى  وال��ذه��ن��ي  النف�صي  ال���ت���وازن 
خمتلف فئات املجتمع. ودعا �صموه 
واإعداد  العمل  من  املزيد  ب��ذل  اإىل 
املراحل  ت�صتهدف  مماثلة  ب��رام��ج 
ال��ع��م��ري��ة امل��ب��ك��رة ل��رت���ص��ي��خ منط 

حياة �صحي واإيجابي.
النجاح  امل��ب��ادرة بعد  اإط���اق  ي��اأت��ي 

ت���ط���ب���ي���ق���ه من  مل�����ا مت  امل����ل����م����و�����س 
ممار�صات واأنظمة �صحية وغذائية 
ال��رن��ام��ج اخل��ا���س مب�صروع  ع��ل��ى 
اجل��اه��زي��ة ال��ب��دن��ي��ة ال����ذي �صمم 
ل���اه���ت���م���ام مب���ج���ن���دي اخل���دم���ة 
القوة  اإ���ص��ل��وب  بتطبيق  ال��وط��ن��ي��ة 

الكلية “ العقلية واجل�صدية.

اأفراد املجتمع اإ�صافة اإىل تثقيفهم 
بكيفية الوقاية منها.

ال�صحي  م����وزة  ال���دك���ت���ورة  وذك�����رت 
املبادرة  اأن  امل��ب��ادرة  م�صروع  مديرة 
تركز كل �صهر على مو�صوع �صحي 
ريا�صي تثقيفي يتما�صى مع اأجندة 
يف  يتم  و  العاملية  ال�صحة  منظمة 
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اأخبـار الإمـارات
نائب رئي�ش البنك الدويل يزور مركز امل�صتقبل لالأبحاث يف اأبوظبي

•• �أبوظبي-و�م: 

االأول لرئي�س  النائب  ال��دي��ن  ال��دك��ت��ور حم��م��ود حم��ي  اط��ل��ع 
البنك الدويل الأجندة التنمية لعام 2030 وعاقات االأمم 
ملركز  املتنوعة  واالإجن���ازات  اأن�صطة  على  وال�صراكات  املتحدة 
خال  اأبوظبي  يف  املتقدمة  وال��درا���ص��ات  لاأبحاث  امل�صتقبل 

ال�صنوات املا�صية.
جاء ذلك خال زيارة الدكتور حممود حمي الدين اىل مركز 
امل�صتقبل لاأبحاث والدرا�صات املتقدمة ولقائه �صعادة الدكتور 

حممد عبدال�صام مدير عام املركز وعدد من الباحثني.

يف  الباحثني  مع  لقاء  العاملني  الدين  حمي  الدكتور  وعقد 
املركز تناول م�صتقبل االقت�صاد العاملي واالأو�صاع االقت�صادية 
معها  ال��ت��ع��ام��ل  بكيفية  اخل��ا���ص��ة  وال��ت�����ص��ورات  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

م�صتقبا.
مامح  اإىل  ال���دويل  البنك  رئي�س  نائب  م��ع  اللقاء  وت��ط��رق 
املتوقعة  االقت�صادية  واالأزم���ات  العاملي  االقت�صاد  وم�صتقبل 
مع  االأو�صط  ال�صرق  دول  تكيف  و�صيا�صات  الدولية  والتجارة 

االجتاهات العاملية ال�صاعدة والتحديات التي تواجهها.
الرئي�صية  باالإ�صدارات  الدين  حمي  حممود  الدكتور  واأ�صاد 
االأحداث  اجتاهات  ودوري��ة  امل�صتقبل  تقديرات  منها  للمركز 

والق�صايا  باملو�صوعات  اهتماما  واأب���دى  اأب��وظ��ب��ي..  وتقرير 
واالجتاهات االقت�صادية وال�صيا�صية التي تت�صمنها التقديرات 
فى  تاأ�صي�صه  منذ  يبذلها  التى  واجل��ه��ود  املركز  يعدها  التي 

جمال والدرا�صات واالأبحاث واال�صدارات.
وي�صاهم مركز امل�صتقبل لاأبحاث والدرا�صات املتقدمة الذي 
اأن�صئ عام 2013 يف اأبوظبي يف تعميق احلوار العام وم�صاندة 
عملية �صنع القرار ودعم البحث العلمي فيما يتعلق باجتاهات 
امل�صتقبل التي اأ�صبحت متثل م�صكلة حقيقية باملنطقة يف ظل 
حالة عدم اال�صتقرار وعدم القدرة على التنبوؤ خال املرحلة 

احلالية بهدف امل�صاهمة يف جتنب “�صدمات امل�صتقبل«.

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�صاعدات اإغاثية عاجلة اىل اأهايل بلدة يختل ال�صاحلية بعد حتريرها
•• �ملخا -و�م:

ال��ه��ال االح��م��ر االم���ارات���ي يف اليمن م�����ص��اع��دات اغاثية  ق��دم ف��ري��ق هيئة 
عاجلة ل�صكان بلدة يختل ال�صاحلية الواقعة على بعد 12 كيلو مرتا �صمال 
مدينة املخا بعد ا�صتعادتها من امليل�صيا االنقابية للم�صاهمة يف رفع املعاناة 
عليهم ميلي�صيا  او�صاعا �صعبة فر�صتها  عا�صت  التي  املحررة  العائات  عن 

احلوثي. وجاءت هذه االغاثة االإن�صانية جت�صيدا للدور التي تقوم به الهيئة 
اليها  املحتاجني  اأكرث  االإن�صانية من  امل�صتفيدون من خدماتها  يكون  اأن  يف 
وم�صاهمة منها يف تخفيف االأعباء املعي�صية على �صكان املنطقة الذين يعانون 

او�صاعا اقت�صاديه �صعبة اأبان الو�صع الذي فر�صته ميلي�صيات االنقابية.
متكاملة  غذائية  �صلة  اآالف   5 م��ن  اك��رث  االح��م��ر  ال��ه��ال  ف��ري��ق  وزع  فقد 

باالإ�صافة اإىل بطانيات وخيام على العائات املحررة يف بلدة يختل.

وعر اأهايل البلدة عن امتنانهم لدولة االإمارات العربية املتحدة ال�صباقة يف 
مد يد العون للمحتاجني خ�صو�صا مناطق ال�صاحل الغربي التي عانى اأهلها 

احل�صار املفرو�س من قبل ميلي�صيا احلوثي على مدى عامني.
امل�صاعدات  م��ن  الكثري  ق��دم��ت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  اأب��ن��اء يختل  اأح���د  وق���ال 

االن�صانية والدعم الع�صكري من اأجل حتريرهم من احل�صار واملعاناة.
القوافل  الذي قدم  االإماراتي  اأه��ايل يختل على دور الهال االأحمر  واأثنى 

حتريرها  “ بعد  – يختل  – امل��خ��ا  “ ذب���اب  ال�صاحلية  للمناطق  االإغ��اث��ي��ة 
ب�صاعات بل وو�صل بع�س املناطق واملعارك كانت التزال م�صتمرة.

لدولة  وتقديرهم  �صكرهم  ع��ن  امل�����ص��اع��دات  ه��ذه  م��ن  امل�صتفيدون  واأع����رب 
االإمارات حكومة و�صعبا ولفريق الهال االأحمر على جهوده يف اإي�صال هذا 
امل�صاعدات االإن�صانية اإىل م�صتحقيها موؤكدين اأن ال�صال الغذائية جاءت يف 

وقتها املنا�صب.

�صرطة راأ�ش اخليمة ت�صتعر�ش واقع الرتكيبة ال�صكانية براأ�ش اخليمة
•• ر�أ�ص �خليمة – �لفجر

ع���ب���داهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  ت���راأ����س 
�صرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي 
راأ���س اخليمة ونيابة عن قائد عام 
التن�صيقي  االج���ت���م���اع  ال�����ص��رط��ة، 
للجنة الفرعية للرتكيبة ال�صكانية 
بقاعة  وذلك  راأ���س اخليمة،  باإمارة 
مببنى  ال�����ك�����رى  االج����ت����م����اع����ات 
االأع�صاء  كافة  وبح�صور  القيادة، 
املعنية  امل���ح���ل���ي���ة  اجل�����ه�����ات  م�����ن 
ال�صكانية  ال���رتك���ي���ب���ة  مب���و����ص���وع 
باالإمارة. ويف ختام االجتماع اأو�صح 
ال��ع��م��ي��د ط�����ارق حم��م��د ب���ن �صيف 
ل�صرطة  العام  القائد  مكتب  مدير 
راأ�س اخليمة، ع�صو ومقرر اللجنة، 
باأنه مت خال االجتماع ا�صتعرا�س 
واقع الرتكيبة ال�صكانية يف االإمارة، 
على  ال�صكانية  امل��وؤ���ص��رات  ومتابعة 

للرتكيبة  االحت�����ادي  امل��ج��ل�����س  م��ع 
جمع  ع����ن  ف�������ص���ًا   ، ال�������ص���ك���ان���ي���ة 
املعلومات و البيانات واالإح�صائيات 

وا�صتعداد  ت���ع���اون  ت��ب��دي  االإم������ارة 
املهام  بكافة  للقيام  جاهزية  و  ت��ام 
اأكمل  على  بها  املناط  الواجبات  و 

بتقييم  واملتعلقة  املحلي  امل�صتوى 
االإ�صرتاتيجية  وت���ن���ف���ي���ذ  اأداء 
بالتن�صيق  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��ك��ان��ي��ة 

ال�صكانية  الرتكيبة  ب�صاأن  الازمة 
يف االإم������ارة.      واأ���ص��اف ب��ن �صيف 
ب������اأن ج��م��ي��ع اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة يف 

املجل�س  اأه��داف  يحقق  مبا  وجهه، 
ال�صكانية،  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  االحت������ادي 

ويخدم امل�صلحة العامة للدولة. 

�صرطة راأ�ش اخليمة تناق�ش اأهداف املراكز ال�صاملة 
•• ر�أ�ص �خليمة- �لفجر

 تراأ�س العميد �صليمان حممد الكيزي مدير اإدارة مراكز ال�صرطة ال�صاملة ب�صرطة راأ�س اخليمة، اجتماع مناق�صة 
مراكز  روؤ�صاء  بح�صور  االإم��ارة،  يف  ال�صاملة  ال�صرطة  مراكز  ب��اإدارة  اخلا�صة  واالإ�صرتاتيجية  الت�صغيلية  االأه��داف 
ال�صرطة ال�صاملة، واإدارة االإ�صرتاتيجية وتقييم االأداء، وعدد من �صباط ال�صرطة، وذلك بهدف تطوير اخلدمات 
املقدمة للجمهور عر مراكز ال�صرطة ال�صاملة، انطاقاً من اإ�صرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز �صمان 
تقدمي كاآفة اخلدمات االإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�صفافية، ف�صًا عن �صعيها الدائم اإىل توفري بيئة 
عمل متميزة. حيث مت خال االجتماع، مناق�صة االأهداف الت�صغيلية واالإ�صرتاتيجية اخلا�صة باإدارة مراكز ال�صرطة 
ومناق�صة  ا�صتعرا�س  مت  كما  املعتمدة،  اجل��ودة  واأنظمة  الداخلية  وزارة  منظومة  ح�صب  تطبيقها  واآلية  ال�صاملة، 
االأهداف  حتقيق  يكفل  مبا  2017م،  اخلري  عام  بداية  منذ  ال�صاملة  ال�صرطة  مراكز  اإدارة  تبنتها  التي  املبادرات 

املن�صودة للقيادة الر�صيدة.

 الفخر بت�صحيات ال�صهداء
•• �أبوظبي-و�م: 

زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإن  ال�صاعة  اأخبار  ن�صرة  قالت 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة عر 
لدى تقدمي واجب العزاء يف �صهيدي الوطن �صليمان حممد الظهوري، 
التحالف  قوات  ا�صت�صهدا �صمن  اللذين  �صليمان،  ونادر مبارك عي�صى 
ال�صعودية  العربية  اململكة  التي تقودها  اإع��ادة االأمل  العربي يف عملية 
ال�صقيقة يف اليمن، ويف �صهيد االإن�صانية جمعة حممد عبداهلل الكعبي 
�صفري ال��دول��ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة اأف��غ��ان�����ص��ت��ان االإ���ص��ام��ي��ة، ع��ن تقدير 
الذين  الوطن  باأبناء  وفخرها  ال�صهداء،  لت�صحيات  الر�صيدة  القيادة 
اأرواحهم فداء لدولة االإم��ارات، واإعاء مبادئها يف ن�صر احلق  قدموا 
والت�صامن مع االأ�صقاء والدفاع عنهم، فقد جدد �صموه فخر االإمارات 
البذل  االأمثلة لقيم  اأروع  الذين يقدمون  االأوفياء  باأبنائها  واعتزازها 
واأعمالهم  امل�����ص��رف��ة  مب��واق��ف��ه��م  وي�����ص��ط��رون  واالن��ت��م��اء،  والت�صحية 
االإن�صانية يف �صاحات العز وميادين العطاء �صفحات م�صيئة تخلد يف 

ذاكرتنا الوطنية ويف تاريخ املنطقة.
وا�صافت الن�صرة التي ت�صدر عن مركز االمارات للدرا�صات والبحوث 
بت�صحيات  “الفخر  عنوان  حتت  ام�س  افتتاحيتها  يف  اال�صرتاتيجية 
ت�صحيات  م��ن  االأب�����رار  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء  ي��ق��دم��ه  م��ا  اإن  ال�صهداء”.. 
اإم���ارات���ي، الأن هذه  وال��واج��ب ه��و مبعث فخر لكل  م��ي��ادي��ن احل��ق  يف 
الت�صحيات تعر عن مبادئ االإمارات وثوابتها االأ�صيلة، �صواء يف ن�صرة 
احلق والت�صامن مع االأ�صقاء يف مواجهة االأزم��ات، كما هي احل��ال يف 
اليمن، اأو يف الت�صامن االإن�صاين مع الدول ال�صديقة وم�صاعدتها على 
جتاوز االأو�صاع ال�صعبة التي تواجهها، كما هي احلال يف اأفغان�صتان.. 
العربية  واالأم��ة  االإماراتيني  ذاك��رة  الت�صحيات يف  �صتخلد هذه  ولهذا 
احلفاظ  �صبيل  يف  ف��داء  اأرواح��ه��ا  قدمت  كنماذج  جميعا،  واالإ�صامية 
ع��ل��ى ال��ع��روب��ة، واإع�����اء ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ االإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤم��ن بها 
اأمن وا�صتقرار  االإم��ارات، وتعمل على تعزيزها من اأجل احلفاظ على 

دول املنطقة.
وتابعت قائلة .. وهذا ما عر عنه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان بقوله “ اإن مواقف العز وال�صرف التي ج�صدها اأبناء الوطن 
االأوفياء بت�صحياتهم واأعمالهم اجلليلة وهم يوؤدون واجبهم الوطني 
والعزمية  ال��ق��وة  منها  ن�صتلهم  اأعيننا  اأم���ام  ماثلة  اهلل،  ب���اإذن  �صتظل، 
اإىل جانب احلق  العز والفخر والوقوف  واالإ�صرار يف موا�صلة طريق 
اأمن  تهدد  التي  للتحديات  وب�صالة  �صجاعة  بكل  والت�صدي  وال��ع��دل 

وا�صتقرار املنطقة«.
وا�صافت.. �صتظل دولة االإم��ارات العربية املتحدة، قيادة و�صعبا، وفية 
الأبنائها الذين لبوا نداء الوطن، وحملوا رايته خفاقة عالية يف �صاحات 
�صطروا  التي  الغالية،  ت�صحياتهم  مثمنة  واالإن�صانية،  والواجب  احلق 
اأروع واأن�صع ال�صفحات يف ذاكرة الوطن  من خالها بدمائهم الزكية 
الدول  مع  والت�صامن  االأ�صقاء  ن�صرة  يف  دوره��ا  و�صتوا�صل  اخل��ال��دة، 
ال�صديقة يف مواجهة االأزمات املختلفة التي تواجهها، الأنها تنطلق يف 
ذلك – كما قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان – من 

نهج اأ�صيل ت�صري عليه منذ تاأ�صي�صها يف العطاء والبذل ون�صر اخلري.
واكدت الن�صرة اإن دور االإم��ارات الداعم لل�صرعية يف اليمن، وجهودها 
البناء  يف  اليمني  ال�صعب  تطلعات  وحتقيق  واال�صتقرار  االأم��ن  لعودة 
الذي  ال��دور  اأن  كما  و�صعبا،  حكومة  اليمن،  بتقدير  حتظى  والتنمية 
العربي  التحالف  ق��وات  – �صمن  االإماراتية  امل�صلحة  القوات  به  تقوم 
دور مهم يف االنت�صارات  له  كان  لل�صرعية  الداعمة  القوات  دعم  – يف 
االأخرية التي حققتها هذه القوات يف مواجهة االنقابيني احلوثيني، 
امل�صلحة  ال��ق��وات  ان  وق��ال��ت  ���ص��ال��ح..  ع��ب��داهلل  امل��ع��زول علي  وحليفهم 
بدور  اأ�صهمت  اليمني،  الوطني  اجلي�س  قيادات  وب�صهادة  االإم��ارات��ي��ة، 
حموري يف تعزيز قدرات اجلي�س اليمني لتحقيق االنت�صارات النوعية 
االأخرية، التي كان من اأبرزها حترير مدينة املخا ومينائها الذي يعد 
منفذا حيويا لتهريب االأ�صلحة االإيرانية للميلي�صيا االنقابية، ما اأدى 

اإىل اإحباط رهانات االنقابيني.
وقالت اأخبار ال�صاعة يف ختام افتتاحيتها.. توؤكد االإمارات يوما بعد يوم 
اأنها قوة اأمن وا�صتقرار وتنمية و�صام يف حميطيها العربي واالإقليمي، 
اخلري  م�صرية  وت��ق��ود  االأ���ص��ق��اء،  وا�صتقرار  اأم��ن  على  ت�صاوم  ال  واأن��ه��ا 
مبادئ  من  ذلك  يف  تنطلق  الأنها  املنطقة،  يف  البناء  االإن�صاين  والعمل 
ثابتة منذ عهد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثراه، تعلي من قيم ال�صام والت�صامح واالأمن، ولهذا ت�صارك بفاعلية يف 
اأي جهود اإقليمية ودولية يكون هدفها تعزيز اأ�ص�س االأمن واال�صتقرار 

ون�صر مبادئ اخلري يف املنطقة والعامل.

اأخبار ال�ساعة :

الهالل الأحمر يوا�صل توزيع ال�صالل الغذائية على اأهايل �صبوة
•• �صبوة-و�م:

وا�صلت هيئة الهال االحمر االماراتي ام�س توزيع امل�صاعدات االغاثية على 
�صكان حمافظة �صبوة �صمن م�صروع توزيع ال�صال الغذائية الذي تنفذه 
الهيئة يف اإطار الدعم االإن�صاين الذي تقدمه دولة االإمارات للتخفيف من 
بها  تقوم  التي  واالإن�صانية  اخلريية  جلهودها  وموا�صلة  االأه��ايل  معاناة 

مل�صاعدة ال�صكان على موا�صلة حياتهم وتعزيز اأمنهم وا�صتقرارهم.
وقال �صوقي التميمي م�صرف فريق الهال االأحمر االماراتي اأن ال�صال 
معاناة  لتخفيف  وياأتي  امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  هي  توزيعها  مت  التي 
اأهايل املنطقة بكافة املجاالت اخلدمية واالإن�صانية و�صد الفجوة الغذائية 

ب�صبب االأحداث االأخرية التي �صهدتها املحافظة وتلبية الحتياجات ال�صكان 
من املواد الغذائية نظرا ل�صحها يف ظل عدم توافر ال�صيولة املالية ل�صرائها 

لدى االأ�صر املت�صررة.
واأعرب عن اأمله يف اأن ت�صاعد امل�صاعدات يف التخفيف من معاناة االأهايل.. 
مناطق  خمتلف  لتغطية  االإن�صانية  جهودها  كثفت  الهيئة  ان  اإىل  الفتا 
�صبوة..موؤكدا اأن عملية التوزيع متت مبوجب اآلية تتخذها الهيئة ل�صمان 

و�صول امل�صاعدات الغذائية اإىل م�صتحقيها.
من جانبه ثمن هادي �صعيد اخلرما االأمني العام للمجل�س املحلي مبديرية 
ر�صوم االأعمال االإن�صانية التي تقدمها هيئة الهال االأحمر االإماراتي يف 
توزيع امل�صاعدات االإغاثية الأهايل حمافظة �صبوة.. واأ�صاد باجلهود الكبرية 

الذي يقدمها يف اإي�صال املواد االإغاثية اىل م�صتحقيها بكل �صهولة وي�صر.
وقال اأن الب�صمات االإماراتية يف �صبوة وخمتلف املحافظات املحررة ال ميكن 
ن�صيانها خ�صو�صا اأنها جاءت يف ظروف �صعبة كانت تعي�صها املحافظة جراء 

احلرب االخرية.
�صعبة  اقت�صادية  ظروفا  يعانون  �صبوة  حمافظة  يف  ال�صكان  اأن  واأ���ص��اف 
اجلهود  ح�صد  �صرورة  اإىل  داعيا  اخل��دم��ات..  الأب�صط  ويفتقرون  ومعقده 
مل��واج��ه��ة ال��و���ص��ع االن�����ص��اين ال�����ص��ع��ب ال����ذي تعي�صه امل���دي���ري���ة.. واأع����رب 
على  و�صعبا  حكومة  االم��ارات  لدولة  وتقديرهم  �صكرهم  عن  امل�صتفيدون 
مواقفها االخوية اىل جانب ال�صعب اليمني وعلى هذه اللفتة االإن�صانية.. 

م�صيدين اجلهود املبذولة يف عملية االإغاثة امل�صتمرة الأبناء �صبوة.
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اأخبـار الإمـارات
�صلطان القا�صمي ي�صدر قانونا ب�صاأن املوارد الب�صرية لإمارة ال�صارقة

•• �ل�صارقة-و�م:

ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة القانون رقم 3  ل�صنة 2017 ب�صاأن تعديل 

القانون رقم “6 “ ل�صنة 2015 ب�صاأن املوارد الب�صرية الإمارة ال�صارقة.
على  ون�س  التعريفات..  مادة  على  التعديات  القانون جملة من  وت�صمن 
اإليه  امل�صار  2015م  6 ل�صنة  68 من القانون رقم  امل��ادة  اأن ي�صتبدل ن�س 

بالن�س االآتي ..
اأو احلجز عليها  68 .. ال يجوز خ�صم املبالغ امل�صتحقة على املوظف  املادة 
ما  1. ال���ص��رتداد   : التالية  اإال يف احل��االت  كانت  باأية �صفة  اأث��ن��اء اخلدمة 
منه  مطلوبا  يكون  ما  �صداد   .2 احلكومة.  من  حق  وج��ه  ب��دون  له  �صرف 

للجهات احلكومية اأو للحكومة.
حلكم ق�صائي. تنفيذا   .3

ن�صبته  م��ا  احل��ج��ز على  اأو  ي��زي��د اخل�صم  اأن  ي��ج��وز  االأح����وال ال  ويف جميع 
%25 من الراتب ال�صامل �صهريا مامل يوافق املوظف كتابيا على ما يزيد 
 9 عن هذه الن�صبة. كما ن�س القانون على اأن يلغى املر�صوم االأم��ريي رقم 
ل�صنة 2015 واملر�صوم االأمريي رقم “9/اأ “ ل�صنة 2015 والقانون رقم 
2 ل�صنة 2016 وتلغى املادتني 69 و 70 من القانون رقم 6 ل�صنة 2015 
ال�صوابط  منه  ب��ق��رار  التنفيذي  املجل�س  ي�صدر  القانون  م��واد  وبح�صب   .

الازمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من االأول من فراير لعام 2017 ويلغى كل 

حكم يتعار�س مع اأحكامه وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

جامعة ال�صارقة تبحث �صبل تعزيز التعاون مع اجلامعات الفرن�صية
•• �ل�صارقة-و�م:

ال�صارقة  م��دي��ر جامعة  ن��ائ��ب  ���ص��اح ط��اه��ر احل���اج  ال��دك��ت��ور  بحث 
ال�صفارة  نائب م�صت�صار  فولود  كري�صتيان  والدكتور  املجتمع  ل�صوؤون 
الفرن�صية باأبوظبي �صبل تعزيز التعاون مع اجلامعات الفرن�صية يف 

املجاالت املختلفة.
وقدم الدكتور �صاح طاهر خال اللقاء الذي مت يف مكتبه للم�صت�صار 
من  حققته  وم��ا  ال�صارقة  جامعة  عن  �صرحا  الفرن�صية  ال�صفارة  يف 
تقدم وتطور لتواكب اجلامعات العاملية من حيث الرامج االأكادميية 
التدري�صية  للهيئة  الثقايف  التنوع  بجانب  تطرحها  التي  واملهنية 

والطلبة.

االأكادميية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  مع  التعاون  اأن���واع  بكافة  ورح��ب 
ذات  العلمية  واالأن�����ص��ط��ة  امل���وؤمت���رات  اإق��ام��ة  خ���ال  م��ن  الفرن�صية 

االهتمام امل�صرتك.
بوجوده  �صعادته  ع��ن  ف��ول��ود  كري�صتيان  الدكتور  اأع���رب  جانبه  م��ن 
نبذة  ق��دم  ث��م  العلمي  بال�صرح  و�صفها  ال���ذي  ال�����ص��ارق��ة  جامعة  يف 
املوؤ�ص�صات  وب��ني  اجلامعة  بني  امل�صرتك  االهتمام  ذات  امل��ج��االت  عن 
بالتن�صيق  الفرن�صية  ال�صفارة  اهتمام  وم��دى  الفرن�صية  االكادميية 
وامل�صاركة يف العديد من الفعاليات واملوؤمترات التي تنظمها اجلامعة 

على مدار العام االأكادميي.
مبكتب  املجتمعي  التعاون  �صابط  م��ه��داوي  مالك  االجتماع  ح�صر 

نائب مدير اجلامعة ل�صوؤون املجتمع.

ال�صحة حتذر من منتجات دوائية جمهولة امل�صدر ت�صكل خطرا على الأطفال ومر�صى القلب 
•• دبي-و�م: 

عدد  ا�صتخدام  من  املجتمع  ..اأف���راد  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  ح��ذرت 
من املنتجات الدوائية التي قد ت�صبب خطرا على االأطفال ومر�صى القلب 
وحتوي بع�صها مواد م�صرطنة. و قال الدكتور اأمني ح�صني االأمريي وكيل 
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع امل�صاعد ل�صيا�صة ال�صحة العامة والرتاخي�س 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأن  بالدولة  الدوائية  لليقظة  العليا  اللجنة  رئي�س 
املجتمع اأ�صدرت 12 تعميما خال فراير اجلاري اإىل جميع اجلهات املعنية 
بالدولة تت�صمن حتذيرات عن ال�صامة الدوائية ملنتجات مغ�صو�صة حتتوي 
مواد كيميائية غري معلن عنها قد ت�صبب خطرا على االأطفال وانخفا�صا اأو 
ارتفاعاً حادا يف �صغط الدم على املر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب وال�صرايني 
اإجراءات  لديها  االإم����ارات  دول��ة  اأن  االأم���ريي  واأك���د  م�صرطنة.  م��واد  ومنها 
�صارمة يف مكافحة الغ�س والتزييف الدوائي وذلك بالتن�صيق مع اجلمارك 
ت�صع  ال��دول��ة  يف  واملعنية  ال�صحية  اجل��ه��ات  اأن  مو�صحا  االأمنية  واجل��ه��ات 
اأولوياتها وتتخذ �صل�صلة من االجراءات الوقائية  ال�صامة الدوائية �صمن 
يف هذا اجلانب . وقال اإن التحذير من املنتجات الدوائية املغ�صو�صة ال يعني 
دخولها الدولة موؤكدا اأن وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تتبع اأحدث اأنظمة 
عن  ف�صا  الدولة  دخولها  قبل  الدوائية  املنتجات  لكافة  واملتابعة  الر�صد 

متابعة التحذيرات ال�صادرة عن اجلهات ال�صحية الدولية مثل اإدارة الغذاء 
ب�صكل  ال��وزارة  ترتبط  للدواء حيث  االأوروبية  واملنظمة  االأمريكية  وال��دواء 

مبا�صر مبركز “اوب�صاال” للر�صد الدوائي التابع ملنظمة ال�صحة العاملية.
وحذر االأمريي االأفراد من �صراء املكمات الغذائية ال�صيما املتعلقة بالتنحيف 
والر�صاقة والقوة اجلن�صية للرجال من م�صادر جمهولة امل�صدر الفتا اإىل اأن 
اأغلب املنتجات التي تباع على �صبكة االإنرتنت غري مرخ�صة ويتم ت�صنيعها 
من مواد ممنوعة منوها باأن تقارير منظمة ال�صحة العاملية ت�صري اإىل اأن ما 
اأدوي��ة مغ�صو�صة  90 باملائة من االأدوي��ة املتداولة على االإنرتنت  يزيد على 
خارج  هم  املنتجات  لتلك  املروجني  االأ�صخا�س  اأو  ال�صركات  اأن  على  ع��اوة 
الدولة .. ودعا اإىل �صرورة �صراء االأدوية واملكمات من ال�صيدليات واملراكز 

ال�صحية املعتمدة بعد ا�صت�صارة ال�صيديل املخت�س اأو الطبيب املعالج.
املنتجات  م��ن  ع���ددا  ال����وزارة  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ذي��رات  وت�صمنت قائمة 
 «  »Homeopathic Teething Products« ه��ي  ال��دوائ��ي��ة 
وامل�صنعة من قبل �صركة«Hyland« بالواليات املتحدة االمريكية وذلك 
�صامة ميكن  البادونا والتي تعتر مادة  الإحتوائها على كميات كبرية من 
حدوث  يف  ت�صبب  ق��د  باأنها  علما  واالأط��ف��ال  الر�صع  على  خطرا  ت�صكل  اأن 
ت�صنجات و�صعوبة يف التنف�س واخلمول والنعا�س املفرط و�صعف الع�صات 
 XtraHRD« ومنتج  التبول  يف  و�صعوبة  واالإم�����ص��اك  اجل��ل��د  واح��م��رار 

»والذي يباع على احد املواقع االإلكرتونية الإحتوائه على مادة دوائية غري 
قد  باأنها  علما   N-desmethyl tadalafil م��ادة  وه��ي  عنها  معلن 
اإىل م�صتوى خطري وميكن  ال��دم قد ي�صل  ت�صبب انخفا�صا ح��ادا يف �صغط 
اأن ت�صكل خطرا كبريا على املر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب اأو ال�صكري اأو 

ارتفاع ن�صبة الدهون وخا�صة الذين يتناولون اأدوية حتتوي على النيرتات.
و   Goldreallas Original منتجات  ال��ت��ح��ذي��رات  ت�صمنت  ك��م��ا 
 Ginseng for Reinforcing Kidney » Platinum«
وذلك   Solution – Fat Loss Metabolizer« و   Weight
الإحتوائها على مادة دوائية غري معلن عنها وهي مادة Sildenafil علما 
باأنها قد ت�صبب انخفا�صا حادا يف �صغط الدم قد ي�صل اإىل م�صتوى خطري 
اأو  القلب  ب��اأم��را���س  امل�صابني  املر�صى  على  كبريا  خطرا  ت�صكل  اأن  وميكن 
اأدوية حتتوي  اأو ارتفاع يف ن�صبة الدهون وخا�صة الذين يتناولون  ال�صكري 
مادة  على  الإح��ت��وائ��ه   »Goldreallas XXX ومنتج  ال��ن��ي��رتات  على 
ت�صبب  ق��د  باأنها  علما   Sildenafil م��ادة  وه��ي  عنها  معلن  غ��ري  دوائ��ي��ة 
انخفا�صا حادا يف �صغط الدم قد ي�صل اىل م�صتوى خطري وميكن اأن ت�صكل 
خطرا كبريا على املر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب اأو ال�صكري اأو ارتفاع يف 

ن�صبة الدهون وخا�صة الذين يتناولون اأدوية حتتوي على النيرتات .
X-treme Beaut« Slim  الإحتوائه على  و�صملت التحذيرات منتج 

املادة  ه��ذه  اأن  حيث   sibutramine م���ادة  ه��ي  عنها  معلن  غ��ري  م���ادة 
املر�صى  بع�س  يف  القلب  نب�صات  وم��ع��دل  ال��دم  �صغط  ب��اإرت��ف��اع  تت�صبب  ق��د 
عدم  اأو  القلب  باأمرا�س  امل�صابني  للمر�صى  كبريا  خطرا  ت�صكل  اأن  وميكن 
 Shenjingpian ومنتج  الدماغية  ال�صكتة  اأو  القلب  �صربات  انتظام 
 Sildenafil م���ادة  وه��ي  عنها  غ��ري معلن  دوائ��ي��ة  م���ادة  على  الإح��ت��وائ��ه 
ال��دم قد ي�صل اىل م�صتوى  انخفا�صا ح��ادا يف �صغط  باأنها قد ت�صبب  علما 
خطري وميكن اأن ت�صكل خطرا كبريا على املر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب 
اأو ال�صكري اأو ارتفاع يف ن�صبة الدهون وخا�صة الذين يتناولون اأدوية حتتوي 
دوائية غري  مادة  على  ومنتجOld Chinese الحتوائه  النيرتات  على 
معلن عنها وهي مادة  Sildenafil علما باأنها قد ت�صبب انخفا�صا حادا 
يف �صغط الدم قد ي�صل اىل م�صتوى خطري وميكن اأن ت�صكل خطراً كبرياً 
على املر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب اأو ال�صكري اأو ارتفاع يف ن�صبة الدهون 
اإىل منتج  باالإ�صافة  النيرتات  اأدوي��ة حتتوي على  يتناولون  الذين  وخا�صة 
Lean Extreme Max وذلك الحتوائه على مواد دوائية غري معلن 
عنها وهي مادة sibutramine التي قد تت�صبب ارتفاعا يف �صغط الدم 
كبريا  خطرا  ت�صكل  اأن  وميكن  املر�صى  بع�س  يف  القلب  نب�صات  معدل  اأو 
للمر�صى امل�صابني باأمرا�س القلب اأو عدم انتظام �صربات القلب اأو ال�صكتة 

الدماغية.

ال�صعفار يرتاأ�ش الجتماع الدوري للجنة العليا لالأمن الداخلي
•• �أبوظبي-و�م:

ا�صتعر�صت اللجنة العليا الدائمة لاأمن الداخلي بوزارة الداخلية نتائج 
اعمالها وامل�صاريع واخلطط امل�صتقبلية.

وناق�صت اللجنة يف اجتماع لها عقد يف مدر�صة ال�صرطة االحتادية بال�صارقة 
برئا�صة الفريق �صيف عبداهلل ال�صعفار وكيل وزارة الداخلية رئي�س اللجنة 

مو�صوعات اأخرى منها الرامج والدورات ومتارين االأمن الداخلي.
املدين  ال��دف��اع  ع��ام  قائد  امل��رزوق��ي  ال��ل��واء جا�صم حممد  االجتماع  ح�صر 
وال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��داهلل ع��ل��وان ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة را�����س اخل��ي��م��ة واللواء 
ال�صيخ �صلطان  حممد احمد بن غامن قائد عام �صرطة الفجرية واللواء 
بن  را�صد  ال�صيخ  والعميد  عجمان  �صرطة  عام  قائد  النعيمي  عبداهلل  بن 
احمد املعا قائد عام �صرطة ام القيوين والعميد فار�س خليفه الفار�صي 
مدير عام العمليات املركزية بوزارة الداخلية والعميد الركن عبدالعزيز 
الهاجري قائد قوات االأمن اخلا�صة واأع�صاء اللجنة وعدد من ال�صباط 

بوزارة الداخلية.

حتت �سعار ا�ست�سراف امل�ستقبل

انطالق ملتقى اأف�صل التطبيقات ال�صرطية يف الثالث ع�صر من �صهر مار�ش

واأدواته،  اأ�صاليبه  تعقيدا يف  اأكرث 
م�صت�صهدا مبقولة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ح��ني ق��ال اإن 
ي�صتطيع  مل��ن  ���ص��ي��ك��ون  امل�صتقبل 
وتنفيذه..  وت�����ص��م��ي��م��ه  ت��خ��ي��ل��ه 
امل�صتقبل  ُي��ن��ت��ظ��ر..  ال  امل�صتقبل 
اليوم،  وب���ن���اوؤه  ت�صميمه  مي��ك��ن 
منا  ي�صتدعي  االأم���ر  اأن  م�صيفا 
درا�صة االأو�صاع االآنية، وتوقع ما 
�صيوؤول اإليه امل�صتقبل واال�صتعداد 

•• دبي-�لفجر:

تراأ�س �صعادة اللواء الدكتور عبد 
العبيديل،  ال���رزاق  عبد  القدو�س 
ل�صوؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  م�����ص��اع��د 
دبي،  �صرطة  يف  والتميز  اجل���ودة 
مللتقى  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اج���ت���م���اع 
ال�صرطية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأف�������ص���ل 
ال�صيخ  العقيد  بح�صور   ،2017
مدير  امل���ع���ا،  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
ال�صاملة،  للجودة  العامة  االإدارة 
نائب  ال�صام�صي،  ب��دران  والعقيد 
للتدريب،  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
والعقيد حممد را�صد، مدير اإدارة 
االإدارة  يف  والت�صريفات  امل��را���ص��م 
ال��ع��ام��ة الإ���ص��ع��اد امل��ج��ت��م��ع، وعدد 
ملناق�صة  واالأف�����راد  ال�����ص��ب��اط  م��ن 
واال�صتعدادات  امللتقى  حت�صريات 
القائمة، ومراجعة القرارات التي 
ال�صابقة  االجتماعات  بها  خرجت 

وما نفذ منها.
بداية  يف  العبيديل  ال��ل��واء  وق���ال 

االجتماع اإن امللتقى هذا العام ُيعقد 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  �صعار  حت��ت 
ال����ث����اين ع�����ص��ر من  وي��ن��ط��ل��ق يف 
عمل،  ور���س  بخم�س  مار�س  �صهر 
الر�صمي  االف��ت��ت��اح  يكون  اأن  على 
ومب�صاركة  يليه،  ال���ذي  ال��ي��وم  يف 
نخبة من اخلراء واملتخ�ص�صني 
من  واالأم��ن��ي  ال�صرطي  املجال  يف 
م�صيفا  العامل،  حول  دول��ة   45
اأف�صل  ���ص��ي��ت�����ص��م��ن  امل��ل��ت��ق��ى  اأن 
ال�صرطية  والتطبيقات  املمار�صات 
يف جم������ال م���ك���اف���ح���ة اجل���رمي���ة 
التجارب  واأف�������ص���ل  واالإره����������اب، 
الواقعية لتعزيز االأمن، وتطويع 
التوا�صل  وم��واق��ع  التكنولوجيا 
االج���ت���م���اع���ي، واال����ص���ت���ف���ادة من 
الدولية  واالتفاقيات  ال�صراكات 
لفر�س القانون، واأبرز التحديات 
وااللتزامات التي تواجهها �صرطة 

امل�صتقبل.
العامل  اأن  العبيديل  ال��ل��واء  واأك��د 
اأ�صبح  بل  تقليديا،  يعد  اليوم مل 

له باال�صتناد جلملة من البحوث 
واخلرات  واملمار�صات  والتجارب 
الكامل  اال�صتثمار  م��ع  الواقعية 
�صيخدم  م��ا  وه���و  للتكنولوجيا، 
اجلهاز ال�صرطي يف الدولة ال�صيما 
يف جمال تعزيز االأم��ن ومكافحة 
امللتقى  اأن  م����وؤك����دا  اجل����رمي����ة، 
ه��ام��ة مبا  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ي��ع��د من�صة 
وخرات  معلومات  م��ن  يطرحه 
الباحثني  ب��ني  م��ت��ب��ادل��ة  واآل���ي���ات 
دول  خمتلف  م��ن  واملتخ�ص�صني 
العبيديل  اللواء  واأو�صح  العامل. 
م�صتمرون  اأنهم  االجتماع  خال 
يف ت��ل��ق��ي امل�����ص��ارك��ات، م���وؤك���دا اأن 
امللتقى حقق خال �صنواته الع�صر 
وجنح  ملفتة،  اإجن���ازات  ال�صابقة 
يف ا���ص��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة م����ن اأب�����رز 
ال�صرطي  املجال  يف  املتخ�ص�صني 
واالأمني، ومتكن من عقد لقاءات 
اأمنية  وع��ر���س جت���ارب وخ����رات 
عظيمة  فر�صة  يعد  وه��و  عاملية، 
ل����ت����ب����ادل اخل����������رات وامل������ه������ارات 

وت�صخري العلم واملعرفة يف �صبيل 
تعزيز االأمن يف املجتمعات.

وقال اللواء العبيديل اإن ل�صرطة 
االإجنازات  من  طويل  �صجل  دب��ي 
على  حققتها  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات 
م�������ص���ت���وى ال�����دول�����ة وخ����ارج����ه����ا، 
وعمل  متوا�صل  جهد  ن��ت��اج  وه��و 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب����روح  من�صجم 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي يف 
موؤكدا  واالأمني،  ال�صرطي  املجال 
بكوادرها  تتميز  دب��ي  �صرطة  اأن 
بقدرات  ت��ت��م��ت��ع  وال���ت���ي  امل���وؤه���ل���ة 
التطور  ع���ل���ى  ت��ع��ك��ف  وك�����ف�����اءات 
�صباطا  مب�����ص��ت��واه��ا  واالرت�����ق�����اء 
واأف�����������رادا، وذل������ك ان���ط���اق���ا من 
حر�صها على تطبيق اأعلى معايري 
اجلودة، واالإ�صرار على اال�صتمرار 
املتوا�صلة واالإبداع،  النجاحات  يف 
وت����ط����وي����ر امل�����������وارد ال���ب�������ص���ري���ة، 
واحرتافية  التقنية  وا���ص��ت��خ��دام 
امل�صتجدات  وم���واك���ب���ة  ال���ع���م���ل، 

العلمية العاملية.

اكرث من 57 الف موظف يف احلكومة الإحتادية 
حدثوا بياناتهم على نظام الرواتب

جلنة تخ�صي�ش الأرا�صي تعتمد 451 طلبا 
لأهايل اإمارة ال�صارقة

•• �أبوظبي-و�م:

بلغ عدد موظفي احلكومة االإحتادية الذين مت االإنتهاء 
من حتديث بياناتهم على نظام الرواتب االحتادي 57 
الفا و 915 موظفا ، بينما و�صل عدد املوظفني الذين 
105 م��وظ��ف��ني ع��ل��ى م�صتوى  م���ازال���وا ق��ي��د االإج�����راء 

احلكومة حتى االآن .
وق����ال ي��ون�����س ح��اج��ي اخل�����وري وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة يف 
القرار  اإ�صدار  اإنه وفور  االإم��ارات  اأنباء  ت�صريح لوكالة 
اخلا�س بربط بيانات الهوية الوطنية برواتب موظفي 
احلكومة االحتادية قامت الوزارة بالتعاون مع اجلهات 
اأرق������ام ال��ه��وي��ة يف �صجات  امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ح��دي��ث ب��ي��ان��ات 
الوظيفية  ال��ب��ي��ان��ات  تعديل  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل��وظ��ف��ني 
اأي�صا  بالتن�صيق  وذل��ك  االلكرتوين  النظام  االأخ��رى يف 

مع الهيئة االإحتادية للموارد الب�صرية احلكومية .
واأكد اخلوري التزام كافة اجلهات االحتادية بالتعليمات 
الواردة من وزارة املالية حول كافة االإجراءات اخلا�صة 
باأنه  املوظفني علما  الهوية يف �صجات  ارق��ام  بتحديث 
م��ازال��ت ه��ن��اك بع�س احل���االت امل��ح��دودة ال��ت��ي مل يتم 
حتديث اأرقام هويتها حتى االآن يف بع�س اجلهات وذلك 
اجلديد  التعيني  اإج����راءات  با�صتكمال  تتعلق  الأ���ص��ب��اب 
مع  امل�صتمرة  باملتابعة  ال���وزارة  تقوم  حيث  للموظفني 

هذه اجلهات لانتهاء منها باأقرب وقت ممكن.
رواتب  �صرف  بوقف  البدء  ق��ررت  املالية  وزارة  وكانت 
امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن مل ت��ق��م اجل��ه��ات ال��ت��ي ي��ع��م��ل��ون بها 
الهوية  اأرق���ام  باإ�صافة  الوظيفية  بياناتهم  با�صتكمال 
مل  الذين  اأولئك  اأو  ملفاتهم،  اإىل  منهم  بكل  اخلا�صة 
رات���ب �صهر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  بياناتهم، وذل���ك  يتم حت��دي��ث 
ي��ول��ي��و امل��ا���ص��ي.. م��ط��ال��ب��ة ج��م��ي��ع اجل��ه��ات االحتادية 
بتوثيق رقم الهوية الوطنية لكل مواطن ومقيم، �صمن 
�صجات املوظفني يف النظام املايل االحت��ادي، ملا لذلك 
بيانات  وت�صحيح  تنقيح  عملية  يف  حم���وري  دور  م��ن 
اإىل  اإ�صافة  لديها  العاملني  املوظفني  جلميع  الهوية 
لها  واال�صتجابة  طلباتهم  ومتابعة  تعاماتهم  تي�صري 

با�صرع وقت ممكن .
ي�صار اإىل اأن ال��وزارة املالية اأ�صدرت يف اأبريل من العام 
الوزارات  جميع  قيام  مبوجبه  قررت  تعميماً   2016
االإحتادي  امل��ايل  بالنظام  املرتبطة  االإحتادية  واجلهات 
خا�صة  مالية  اأنظمة  تطبق  التي  االإحت��ادي��ة  واجل��ه��ات 
ب��اإدراج رقم الهوية ال�صادرة للمواطنني واملقيمني  بها، 
عن هيئة االإمارات للهوية ، �صمن �صجات املوظفني يف 
اأنظمتها املالية مبوعد اأق�صاه 10 يوليو 2016، وذلك 
املعامات واالإجراءات  اأ�صا�صياً جلميع  باعتباره مرجعاً 

املالية على م�صتوى دولة االإمارات .

•• �ل�صارقة -و�م:

اعتمدت اللجنة الدائمة لتخ�صي�س االأرا�صي يف دائرة 
اإمارة  الأه��ايل  اأرا�صي  451 طلب  وامل�صاحة  التخطيط 
رئي�س  املن�صوري  ف��اح  بن  وليد  �صعادة  وق��ال  ال�صارقة 
اللجنة .. اإن اللجنة قررت - خال اجتماعها - اعتماد 
االإمارة  ملواطنني يف مناطق خمتلفة يف  االأرا���ص��ي  هذه 
واملنطقة  الو�صطى  واملنطقة  ال�صارقة  مدينة   “ وه��ي 
ال�����ص��رق��ي��ة وك��ل��ب��اء وخ���ورف���ك���ان ودب����ا احل�����س ومدينة 
مبنح  اخلا�صة  املتطلبات  ا�صتوفت  وال��ت��ي   “ احلمرية 
اعتذرت عن ثاثة  اللجنة  اأن  اإىل  .. م�صريا  االأرا���ص��ي 

طلبات لعدم ا�صتيفائها �صروط التخ�صي�س.
لتلبية  ال�����ص��ب��ل  اأف�����ص��ل  ب��ح��ث��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
احتياجات االأهايل من االأرا�صي ال�صكنية ومبا ين�صجم 
مع توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
ال�صارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 

�صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وتعليمات 
بتلبية  ال�����ص��ارق��ة  ون���ائ���ب ح��اك��م  ع��ه��د  ال��ق��ا���ص��م��ي ويل 
االأرا�صي وتوفريها لهم وفق  املواطنني من  احتياجات 
بجانب  ومب�صطة  و���ص��ري��ع��ة  م��ت��ط��ورة  ع��م��ل  اإج������راءات 
واآلية توزيعها  االأرا�صي  ا�صرتاطات تخ�صي�س  مناق�صة 

و�صحبها.
دائرة  مع  االأخ��ري  االجتماع  نتائج  اللجنة  وا�صتعر�صت 
الذي  واملحوري  االإيجابي  وال��دور  وامل�صاحة  التخطيط 
ت��ق��وم ب��ه ال��دائ��رة يف دع��م اأع��م��ال اللجنة ومب��ا ي�صاهم 

ب�صكل اإيجابي يف حتقيق اأهدافها.
رئي�س  ن��ائ��ب  ت��رمي  ع��ب��داهلل مطر   .. االج��ت��م��اع  ح�صر 
اللجنة واالأع�صاء عبدالعزيز عبيد احل�صان ال�صام�صي 
واملهند�س حمد جمعة ال�صام�صي و�صالح حميد النقبي 
واإبراهيم علي �صامل املليحي وعبداهلل �صامل بن هويدن 
واأحمد �صامل الطنيجي ومقرر اللجنة �صامل مبارك بن 

دملوك.

املكتب الفني باملحكمة املدنية مبحاكم دبي يقدم ور�صة عمل 
بعنوان »قانون الر�صوم الق�صائية مع تقدير قيمة الدعوى«

•• دبي-�لفجر:

باملحكمة  ال���ف���ن���ي  امل���ك���ت���ب  ع���ق���د 
عمل  ور�صة  دبي  مبحاكم  املدنية 
بعنوان« قانون الر�صوم الق�صائية 
م����ع ت���ق���دي���ر ق���ي���م���ة ال�����دع�����وى«، 
القايدي،  �صامل  القا�صي  قدمها 
وياأتي ذلك تنفيذاً لقرار اللجنة 
العليا ل�صوؤون الق�صائية وحر�صاً 
من املكتب الفني باملحكمة املدنية 
على تطوير اأداء املوظفني، ورفع 
اإىل  للو�صول  املهنية  ك��ف��اءات��ه��م 
روؤي���������ة حم����اك����م دب������ي »حم���اك���م 

القا�صي   ، ع����ب����دال����وارث  اأك����ث����م 
القايدي  واأ���ص��ار  �صلطان.  حممد 
ال��ق�����ص��ائ��ي ع��م��ل مهم  ال��ع��م��ل  اأن 
واأن  احل�صا�صية  غ��اي��ة  ويف  ج���داً 
ي��ت��م بطريقة  ال��ق�����ص��ائ��ي  ال��ع��م��ل 
دق��ي��ق��ة ج����داً وع��ل��ى ال��ق��ا���ص��ي اأن 
عادلة،  بطريقة  للق�صية  ينظر 
واأن يراعي �صلوكه وت�صرفاته يف 
يتعاي�س  واأن  االإ���ص��ام��ي،  اخللق 
م���ع ال���ن���ا����س ب��ك��ل ت���وا����ص���ع فهذا 
وتقدير  اح���رتام  مو�صع  يجعله 
م����ن ق���ب���ل االآخ�����ري�����ن، ك���م���ا اأك����د 
القا�صي  ا���ص��ت��م��رار  ���ص��رورة  على 

رائ�������دة م��ت��م��ي��زة ع����امل����ي����اً«. حيث 
القايدي  ���ص��امل  القا�صي  اأو���ص��ح 
ملناق�صة  ت����ه����دف  ال����ور�����ص����ة  اأن 
ت���واج���ه موظفي  ال���ت���ي  امل�����ص��اك��ل 
اأث���ن���اء عملهم  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ق�����ص��م 
لت�صهيل  املثلى  احل��ل��ول  وت��ق��دمي 
عملية ق��ي��د ال����دع����اوى.  ك��م��ا مت 
ب�صاأن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��ع�����س  ����ص���رح 
و�صوف  ال��دع��اوى.  وت�صجيل  قيد 
يوا�صل ال�صادة الق�صاة يف تقدمي 
الق�صاة  ت���خ���دم  خم��ت��ل��ف��ة  ور������س 
يقدمها ال�صادة الق�صاة: القا�صي 
القا�صي  ال��ب��دواوي،  علي  ابت�صام 

يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��و���ص��ع يف 
هي  فالثقافة  العلمية  ال��ث��ق��اف��ة 
�صعادته  واأو�����ص����ح  جن���اح���ه،  ���ص��ر 
الق�صاء مهنة  اأن  للق�صاة اجلدد 
و�صعة  ك��ث��رياً  ال�صر  اإىل  حت��ت��اج 
اإعطاء  يق�صر يف  ال�صدر حتى ال 
ال�����ص��خ�����س ح���ق���ه ال���ك���ام���ل ممن 
القايدي للق�صاة  ظلمه.  ومتنى 
التوفيق يف م�صريتهم  اجلدد كل 
الق�صائية متمنياً منهم الو�صول 
جمال  يف  ال���درج���ات  اأ���ص��م��ى  اإىل 
عملهم، ل�صمان حقوق املتقا�صني 

يف املجتمع. 
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تطوير البنية التحتية ت�صعى لتحقيق منظومة التميز احلكومي املواكبة لروؤية الإمارات 2021
•• دبي -و�م:

البنية  تطوير  وزارة  وك��ي��ل  املن�صوري  ح�صن  املهند�س  ���ص��ع��ادة  اأك���د 
منظومة  لتحقيق  جهدها  ج��ل  تبذل  ال���وزارة  اأن  ب��االإن��اب��ة  التحتية 
ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي ال���ت���ي ت���ت���اءم م���ع ال����روؤي����ة ال��ط��م��وح��ة لدولة 
2021 ..الفتا  االإم��ارات يف اأن تكون من اأف�صل دول العامل يف عام 
اخلدمات  تطوير  جم��ال  يف  احلكومة  توجه  تواكب  ال���وزارة  اأن  اإىل 
والتوجهات احلديثة يف جمال العمل احلكومي وبهدف دعم مكانة 
املن�صودة  ال�صعادة  وحتقيق  العاملية  التناف�صية  موؤ�صر  �صمن  الدولة 
ملجتمع االإم��ارات . جاء ذلك خال اجتماع جلنة التطوير بالوزارة 
النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور  معايل  يقودها  التي 

وزير تطوير البنية التحتية وتركز على درا�صة واجراء تقييم مبدئي 
للو�صع احلايل للوزارة ومدى مطابقة اأن�صطتها مع منظومة التميز 
العاجلة  العمل  العام خلطة  اإىل اقرتاح االإطار  احلكومي باالإ�صافة 
اخلتامي  والتقرير  التو�صيات  وتقدمي  احلكومي  التميز  ملنظومة 

ملعايل الوزير.
الرابع  اجليل  احلكومي  التميز  منظومة  معايري  االجتماع  ناق�س 
وما يت�صل بها من اإجراءات ف�صا عن دفع م�صارات التميز لديها يف 
االأداء احلكومي حيث تطرق املجتمعون اإىل االدوار واملهام املوكلة اإىل 
فرق التميز ودورها يف توجيه العمل ومتابعته خال املرحلة املقبلة 
بدورها  التي  املن�صودة  االجن���ازات  وحتقيق  ب���االأداء  النهو�س  بهدف 

حتقق ال�صعادة ملتعاملي الوزارة.

التطوير  م�صروع  لنجاح  رئي�صية  حم���اور  اأرب��ع��ة  املجتمعون  وح���دد 
قوية  منظومة  وتطبيق  و���ص��ع  �صمنها  وي��ن��درج  امل��راق��ب��ة  يف  تتمثل 
والتزام القيادة وتعريف الفجوات بو�صوح ف�صا عن التقييم الذاتي 
وعمليات  امل�صاءلة  احلوكمة  حم��ور  ي�صمل  بينما  املعيارية  واملقارنة 
واجراءات �صارمة وهيكلية ل�صنع القرار فيما يتمثل املحور الثالث يف 
الدعم والذي ي�صمل توفري املوارد ال�صحيحة والتعاون ودعم االآخر 
والعمل كفريق واحد وتوقع االحتياجات يف حني يتعلق املحور الرابع 
واالت�صال  وتطبيقها  املنظومة  ات��ب��اع  ي�صمل  حيث  التنفيذ  بكفاءة 

الفعال “التكامل” باالإ�صافة اإىل ال�صمولية يف العمل.
ح�صر االجتماع الذي عقد يف مقر الوزارة بدبي الوكاء امل�صاعدون 

وروؤ�صاء واأع�صاء فريق التميز الرئي�صي.

�صفر الدولة لدى لبنان والأمني العام امل�صاعد 
للجامعة العربية يبحثان الق�صايا امل�صرتكة

•• بريوت - و�م: 

بحث �صعادة حمد �صعيد �صلطان ال�صام�صي �صفري الدولة لدى اجلمهورية 
جلامعة  امل�صاعد  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�صلح  الرحمن  عبد  وال�صفري  اللبنانية 
الدول العربية رئي�س املركز العربي للبحوث القانونية عددا من الق�صايا 
ذات االهتمام امل�صرتك. ونوه ال�صلح - خال اللقاء الذي عقد يف مقر �صفارة 
الدولة يف بريوت - باإجنازات دولة االإمارات ومكانتها على ال�صاحة العربية 
واالإقليمية .. م�صيدا باملوؤمترات والفعاليات التي ت�صت�صيفها الدولة على 
ال�صعوب  جميع  على  واالنفتاح  احل�صاري  الوجه  ترز  والتي  ال�صنة  م��دار 

ومد اأوا�صر التوا�صل وتعزيزها.

�صيف بن زايد يقدم واجب العزاء اإىل اأ�صرة �صهيد الوطن خالد البلو�صي

�صعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء يف وفاة حمدان �صلطان العامري

•• دبي -و�م: 

قدم الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة واجب  ال�������وزراء وزي�����ر 
ال�صهيد  وذوي  اأ���ص��رة  اإىل  ال��ع��زاء 
اأحد  البلو�صي  غ��ري��ب  علي  خ��ال��د 
ا�صت�صهد  ال���ذي  ال��ب��وا���ص��ل  ج��ن��ودن��ا 
خال اأدائه لواجبه الوطني �صمن 
قوات  م��ع  االأمل”  “اإعادة  عملية 
تقوده  ال�����ذي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
اململكة العربية ال�صعودية للوقوف 
م��ع ال�����ص��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن. واأع���رب 
�صموه خال زيارته جمل�س العزاء 
الورقاء  منطقة  يف  اأم�����س  م�����ص��اء 

•• �لعني -و�م: 

ق�����دم م���ع���ايل ال�������ص���ي���خ ���ص��ع��ي��د بن 
طحنون اآل نهيان اأم�س االأول واجب 
اإىل ح��م��اد وع��ل��ي وعبداهلل  ال��ع��زاء 
ومطر وهال واأحمد بوفاة املغفور 
ل��ه وال��ده��م ح��م��دان �صلطان حمد 
العامري وذلك خال زيارته خيمة 
ه��زاع مبدينة  فلج  العزاء مبنطقة 
العني. واأع��رب معاليه عن خال�س 
ت��ع��ازي��ه وم��وا���ص��ات��ه الأب��ن��اء الفقيد 
اأن  ت��ع��اىل  ���ص��ائ��ا اهلل  واأ����ص���رت���ه.. 
ي�صكنه  واأن  رحمته  بوا�صع  يتغمده 
ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 
اأبناء  وع����ر  وال�������ص���ل���وان.  ال�����ص��ر 

�صائًا اهلل العلي القدير اأن يتغمد 
واأن  رحمته  بوا�صع  ال��وط��ن  فقيد 

�صعيد بن طحنون اآل نهيان ل�صادق 
موا�صاتهم  على  وحر�صه  م�صاعره 

الثانية يف دبي عن خال�س تعازيه 
ال�صهيد..  و�صادق موا�صاته الأ�صرة 

واأ�صرة الفقيد عن خال�س �صكرهم 
ال�صيخ  مل��ع��ايل  ت��ق��دي��ره��م  وع��ظ��ي��م 

ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله 
وذويه ال�صر وال�صلوان.

ملعاليه  اهلل  داع���ني  م�����ص��اب��ه��م..  يف 
بطول العمر وموفور ال�صحة.

�صيف بن زايد يلتقي وزير املوا�صالت جلمهورية لتفيا

وزير خارجية اأفغان�صتان ي�صتقبل القائم باأعمال �صفارة الدولة بالإنابة
•• كابول-و�م:

رب���اين وزي���ر خارجية  ال��دي��ن  م��ع��ايل ���ص��اح  ا�صتقبل 
�صعادة  االول  اأم�س  االإ�صامية  اأفغان�صتان  جمهورية 
اأح��م��د نا�صر اخل��اج��ة ال��ق��ائ��م ب��االأع��م��ال ب��االإن��اب��ة يف 
�صفارة الدولة يف كابول. ورحب معاليه - خال اللقاء 
الذي عقد يف مقر وزارة اخلارجية االأفغانية - ب�صعادة 

القائم باالأعمال .. متمنيا له التوفيق يف عمله.
دولة  و�صعب  حكومة  اإىل  تعازيه  رب��اين  معايل  وق��دم 
الكعبي  عبداهلل  حممد  جمعة  ا�صت�صهاد  يف  االإم���ارات 
�صفري الدولة لدى اأفغان�صتان وعدد من الدبلوما�صيني 
يف  ال�صيافة  دار  يف  وقعت  التي  االإرهابية  العملية  يف 

االإرهابي لن  اأن هذا احل��ادث  والي��ة قندهار.. موؤكدا 
يكون عقبة يف تطوير العاقات بني البلدين.

واأثنى على العاقات املتينة بني البلدين يف املجاالت 
تقدمها  التي  االإن�صانية  بامل�صاعدات  منوها   .. كافة 
دولة االإم��ارات لل�صعب االأفغاين وب��دور هيئة الهال 
االأحمر االإماراتية يف تقدمي يد العون له يف خمتلف 
امل���ج���االت. م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ص���اد ���ص��ع��ادة اأح���م���د اخلاجة 
موؤكدا   .. البلدين  بني  الثنائية  العاقات  مب�صتوى 
اأن هذا احلادث االإرهابي لن يثني دولة االإم��ارات عن 
القيام بدورها يف م�صاعدة ال�صعب االأفغاين و�صت�صتمر 
يف ت��ع��زي��ز ه���ذه ال��ع��اق��ات وت��ق��دمي ك��ل اأن����واع الدعم 

لل�صعب االأفغاين.

•• �أبوظبي-و�م:

التقى الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان، نائب 
ام�س،  ، مبكتبه  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
م��ع��ايل اأودي����ز اأغ��اول��ي�����س وزي���ر امل��وا���ص��ات جلمهورية 
االأحاديث حول عدد  تبادل  اللقاء  التفيا. جرى خال 

من املو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك بني اجلانبني.
ووق���ع ���ص��م��وه م��ع وزي���ر امل��وا���ص��ات جل��م��ه��وري��ة التفيا 

مذكرة تفاهم ب�صاأن االعرتاف املتبادل وا�صتبدال رخ�س 
القيادة ملواطني البلدين وفقا ل�صروط واإجراءات ذلك.

ال�صام�صي  �صامل  اللواء  التوقيع،  اللقاء ومرا�صم  ح�صر 
غيث  والعميد  امل�صاندة،  واخل��دم��ات  املالية  ع��ام  مدير 
الداخلية  ب��وزارة  امل��روري  التن�صيق  عام  مدير  الزعابي 
الظاهري مدير عام  دملوج  والعميد حممد حميد بن   ،
ب���ال���وزارة، وع���دد من  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ط��وي��ر االأداء 

ال�صباط.

اجتماع اللجنة الأمنية الإماراتية القطرية امل�صرتكة يف الدوحة
•• �لدوحة -و�م:

ناق�س االجتماع االأول للجنة االأمنية االإماراتية القطرية امل�صرتكة املنبثقة 
اأم�س  ال��دوح��ة  ع��ق��د يف  ال���ذي  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����ص��رتك��ة  العليا  اللجنة  ع��ن 
االول �صبل تعزيز التعاون القائم بني االإم��ارات وقطر يف خمتلف املجاالت 

االأمنية.   

مت خال االجتماع بحث عدد من املو�صوعات االأمنية ذات االهتمام امل�صرتك، 
كما جرى على هام�س االجتماع التوقيع على اتفاقية اجلوازات بني البلدين 

ال�صقيقني.
الداخلية  وزارة  وكيل  ال�صعفار  عبداهلل  �صيف  الفريق  ال��دول��ة  وف��د  ت��راأ���س 
بن جا�صم اخلليفي مدير  �صعد  الركن  اللواء  دول��ة قطر  تراأ�س وفد  بينما 

عام االأمن العام.

الأر�صيف الوطني ي�صتقبل اأع�صاء جمعية الإمارات لل�صم يف رحلة علمية
•• �بوظبي-�لفجر:

بهدف تعزيز امل�صوؤولية املجتمعية، ودعم التوا�صل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة 
يف املجتمع ا�صتقبل االأر�صيف الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة وفداً من 
جمعية االإمارات لل�صم يف رحلة علمية ت�صتهدف االطاع على جوانب من تاريخ 

دولة االإمارات وتراثها. 
و�صهدت الزيارة بحث تعزيز التعاون والتوا�صل بني االأر�صيف الوطني وجمعية 

مقر  اإىل  اجلمعية  اأع�صاء  باقي  زي��ارة  اأهمية  على  والتاأكيد  لل�صم،  االإم���ارات 
االإمارات  دول��ة  بناء  بتاريخ  معلوماتهم  الإث��راء  دفعات  على  الوطني  االأر�صيف 
العربية املتحدة وبلوغها هذه املنزلة عاملياً يف زمن قيا�صي، وبهذا ال�صدد قال 
حمد هزاع الدرمكي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اإن تاريخ بناء دولة االإمارات 
العربية املتحدة ي�صهد باجلهود الكبرية التي بذلها القائد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد 
االأر�صيف  يحر�س  التي  الوطن  وذاك��رة  املوؤ�ص�صون،  االآب��اء  واإخوانه  �صلطان  بن 
اإذ تكمل ما  الوطني على حفظها توثق تلك اجلهود، وهي جديرة باالهتمام؛ 

الزيارة  اأن مثل هذه  اإىل  درا�صتهم، م�صرياً  اأع�صاء اجلمعية يف مراحل  له  ح�صّ
كفيل بتعزيز الوالء واالنتماء لدى اأع�صاء اجلمعية، وهذا جانب تهتم اجلمعية 

به كثرياً.
لاأر�صيف  الكبري  ال���دور  لل�صم  االإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وثمن 
الوطني يف التن�صئة ال�صيا�صية لدى االأجيال، وموؤكداً اأن فئة ال�صم متتلك قدرات 
والقدرات  الطاقات  هذه  ا�صتثمار  معها  التوا�صل  �صاأن  ومن  هائلة،  واإمكانات 
الوطني؛  االأر���ص��ي��ف  يف  بجولة  لل�صم  االإم����ارات  جمعية  اأع�صاء  وق��ام  ال��ب��ن��اءة. 

فتابعوا – باال�صتعانة باملرتجم- فيلماً وثائقياً ثاثي االأبعاد بتقنية عالية عن 
تاريخ دولة االإمارات وحا�صرها واآفاق م�صتقبلها يف قاعة ال�صيخ حممد بن زايد 
للواقع االفرتا�صي، واطلعوا يف قاعة ال�صيخ زايد بن �صلطان على مراحل قيام 
التاريخية  الفوتوغرافية  وال�صور  املكتوبة،  الوثائق  وعلى مناذج من  االحت��اد، 
االإمارات،  الوطني، ومكتبة  االأر�صيف  زاروا مطبعة  كما  التاريخية،  واخلرائط 
اهتمامهم ورغبتهم  االأي��دي عن عمق  بلغة  التي ج��اءت  ا�صتف�صاراتهم  وع��ّرت 

مبعرفة املزيد مما يزخر به االأر�صيف الوطني من مقتنيات ومرافق مهمة.

الهالل الأحمر يوزع م�صاعدات اإن�صانية على اأهايل منطقة ن�صمة اليمنية
•• ح�رضموت-و�م:

قدمت هيئة الهال االأحمر االإماراتي، اليوم م�صاعدات ان�صانية عاجلة مكونة من �صال غذائية وماب�س �صتوية 
وبطانيات لاأ�صر املعوزة يف منطقة ن�صمة مبديرية �صاه النائية، بح�صرموت يف اأطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
دولة االأمارات للتخفيف من حدة االأو�صاع االإن�صانية التي تع�صف ب�صكان هذه املناطق . وكان اهايل منطقة ن�صمة 
لتلم�س  امل��ي��داين  فريقه  واوف��د  الفور  على  نداءاتهم  مع  جت��اوب  ال��ذي  الهال  فريق  اىل  عاجلة  ن���داءات  وجهوا 
احتياجاتهم . واكد الفريق اأن الهيئة ت�صع �صمن اولوياتها �صكان االأودية والقرى النائية الذين يعي�صون اأو�صاعا 
قا�صية. وعر اهايل املنطقة عن جزيل �صكرهم لدولة االإم��ارات العربية املتحدة وللهال االأحمر االإماراتي على 

مايقدمه من م�صاعدات تخفف من معاناتهم.

ملتقى زايد بن حممد 
العائلي ينظم اأم�صية �صعرية

•• دبي -و�م:

نظم ملتقى زايد بن حممد العائلي 
االإ�صامية  ال�صوؤون  لدائرة  التابع 
منطقة  يف  اخل���������ريي  وال����ع����م����ل 
اأم�صية  ب��دب��ي  االأوىل  اخل���وان���ي���ج 
���ص��ع��ري��ة ج��م��ع��ت ن��خ��ب��ة م��ن جنوم 
�صيف  ال�صاعر  وه��م  املليون  �صاعر 
حممد  وال�صاعر  املن�صوري  �صامل 
بن حماد الكعبي اأدارها االإعامي 
وال�صاعر ح�صني العامري بح�صور 
حمد ال�صيباين مدير عام الدائرة 
وي����و�����ص����ف ال���ب���و����ص���م���ي���ط امل����دي����ر 
املوؤ�ص�صي  الدعم  لقطاع  التنفيذي 
 10 االأم�صية  وت�صمنت   . باالإنابة 
م���ه���داه للوطن  ���ص��ع��ري��ة  ق�����ص��ائ��د 

وللقيادة الر�صيدة . 

كهرباء ال�صارقة تنفذ م�صروعا 
لرفع كفاءة حمطة وا�صط

•• �ل�صارقة -و�م:

املهند�س  ال���دك���ت���ور  ����ص���ع���ادة  ق����ال 
كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را���ص��د 
بداأت  الهيئة  اأن  ال�����ص��ارق��ة  وم��ي��اه 
كفاءة  رفع  لدرا�صة  م�صروع  تنفيذ 
وتطوير حمطة وا�صط التي تعتر 
من اأكر حمطات اإنتاج الطاقة يف 
اإمارة ال�صارقة حيث ت�صل قدرتها 
ميجاوات   1200 اإىل  االإنتاجية 
لتوليد  وح����������دة   13 وت���������ص����م 

الكهرباء.
ل���ق���ائ���ه ام�س  ذل������ك خ������ال  ج������اء 
الفرن�صية  �صباي  �صركة  من  وف��دا 
العاملية  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  خل��دم��ات 
الع�صو  دومون  كري�صتيان  برئا�صة 
االأو�صط  ال�����ص��رق  ملنطقة  امل��ن��ت��دب 
ال�صركة  م����دي����ر  اأ�����ص����ي����ا  وو�����ص����ط 
الت�صغيل  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ملحطات  وال���ت���ح���ك���م  وال�������ص���ي���ان���ة 

الطاقة .
لرفع  خطة  اإع���داد  اللقاء  بحث  و 
الكهرباء  اإن���ت���اج  حم��ط��ات  ك���ف���اءة 
وحتلية املياه التابعة للهيئة وذلك 
التي  الهيئة  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف 
املحطات  ك����ف����اءة  ل����رف����ع  ت����ه����دف 
الطلب  لتلبية  باملائة   50 بن�صبة 
نتيجة  ال���ط���اق���ة  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د 
ال���ذي ت�صهده  ال��ت��ط��ور واالزده�����ار 
التنمية  وحتقيق  ال�صارقة  اإم����ارة 

امل�صتدامة.
ك���م���ا ن���اق�������س اجل����ان����ب����ان اإج�������راء 
لتنفيذ  الازمة  الفنية  الدرا�صات 
الت�صغيلية  ال��ك��ف��اءة  ل��رف��ع  ب��رام��ج 
وال���������ص����ي����ان����ة ال���ف���ن���ي���ة ل����وح����دات 
اإنتاج  ال��ط��اق��ة يف حم��ط��ات  اإن���ت���اج 
التابعة  امل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء 
تعزيز  على  االت��ف��اق  مت  و  للهيئة 
وتبادل  اال�صرتاتيجية  العاقات 
جمال  يف  وامل���ع���ل���وم���ات  اخل������رات 
يف  وذل��ك  الطاقة  وب��رام��ج  اأنظمة 
التحديث  وب���رام���ج  خ��ط��ط  اط����ار 

والتطوير التي تنفذها الهيئة.
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اأخبـار الإمـارات
»ال�صارقة للعمل التطوعي« تعلن الفائزة مب�صابقة �صعارها اجلديد

•• �ل�صارقة -و�م:

فازت الطالبة نورة ح�صني احلمادي باملركز االأول يف امل�صابقة التي اأطلقتها 
لت�صميم  ال�صارقة  جامعة  التطوعي” لطاب  للعمل  ال�صارقة  “جائزة 
�صعار جديد لها. واأعلن جمل�س اأمناء “جائزة ال�صارقة للعمل التطوعي” 
.. فوز احلمادي عقب اجتماعه اأم�س االول يف مقر اجلائزة يف ال�صارقة 
ا�صتعدادات  ملناق�صة  املجل�س  رئي�س  املري  اإبراهيم  عفاف  �صعادة  برئا�صة 
تنظيم احلفل ال�صنوي لتكرمي الفائزين بالدورتني ال� 13 و14 مطلع 
مار�س املقبل. واعتمد املجل�س - خال اجتماعه - ال�صعار الذي �صممته 
الطالبة نورة احلمادي وهو عبارة عن كلمة “تطوع” ب�صكل فني واإبداعي 

الفت .. �صعارا ر�صميا للجائزة ووجه بالبدء يف ا�صتخدامه وذلك بح�صور 
م�صبح بالعجيد الكتبي نائب الرئي�س واالأع�صاء �صلطان حممد اخليال 

وفاطمة مو�صى البلو�صي واإميان را�صد �صيف وحميد العبار.
ال�صعار  ت�صميم  مب�صابقة  بفوزها  الطالبة  امل��ري  عفاف  �صعادة  وه��ن��اأت 
ال�صارقة وجلميع  املجل�س جلامعة  �صكر  .. معربة عن  للجائزة  اجلديد 
طابها الذين �صاركوا يف امل�صابقة واأظهروا م�صتويات عالية من االإبداع 

واالحرتافية والذوق الراقي يف ت�صاميمهم.
عدد  اأن  اإىل  الفتة   .. �صها  يكن  مل  الفائز  الت�صميم  اختيار  اإن  وقالت 
امل�صاركني يف امل�صابقة اأمر مب�صر ويعك�س حر�س ال�صباب املواطن وتناف�صه 
ب��اأه��م��ي��ة االأعمال  ال��ع��ام��ة ووع��ي��ه  اأج���ل امل�صلحة  ع��ل��ى ف��ع��ل اخل���ري م��ن 

التطوعية واأثرها االإيجابي يف حياة االإن�صان.
والعطاء  البذل  وم�صاعفة  موا�صلة  على  املواطن  ال�صباب  امل��ري  وحثت 
وتعميق  املجتمع  اأبناء  بني  والتكاتف  والوطني  االإن�صان  للعمل  تر�صيخا 
روح املواطنة ال�صاحلة وتعزيز االنتماء لرتاب هذا الوطن وامل�صاهمة يف 
حتقيق ر�صالة اجلائزة واأهدافها ال�صامية حتقيقا لروؤية �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم 

ال�صارقة ملا فيه خري دولتنا الغالية واإمارتنا العزيزة على قلوبنا.
 .. املقبل  الطالبة احل��م��ادي خ��ال حفل اجل��ائ��زة  املجل�س تكرمي  وق��رر 
فيما مت اختيار الفائزين باملراكز الثاثة االأوىل بناء على تو�صية جلنة 
الفائز من بني  الت�صميم  ت�صكليها الختيار  التي جرى  الفنية  التحكيم 

عدد كبري من الت�صاميم التي قدمها طاب اجلامعة الذين �صاركوا يف 
امل�صابقة.

عبد  والطالب  الثاين  باملركز  التميمي  اأحمد  بثينة  الطالبة  حلت  وقد 
الروؤوف �صامل باملركز الثالث.

وكان املجل�س قد اأعلن خال اجتماعه ال�صابق ارتفاع عدد امل�صاركات يف 
بن�صبة   2016 لعام  التطوعي  للعمل  ال�صارقة  ل� جائزة   14 ال�  ال��دورة 
%127 مقارنة بال�صنة ال�صابقة يف جميع الفئات من موؤ�ص�صات حكومية 

واأهليه وقطاع خا�س واأ�صر واأفراد وفرق تطوعية وطاب.
ب�  159 م�صاركة مقارنة  اإىل  اإجمايل عدد امل�صاركات يف اجلائزة  وو�صل 

م�صاركة حملية يف الدورة ال� 13 لعام 2015.  70

مكتوم بن حممد يرتاأ�ش اجتماع اللجنة العليا للت�صريعات يف اإمارة دبي

دفاع مدين عجمان ينظم فعالية �صحية

موا�صالت عجمان تطلق »موا�صالت اخلر« لعام اخلر

�صرطة عجمان تطلق مبادرة »الأمن الفكري«

•• دبي-و�م:

ت����راأ�����س ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  دب���ي  ح��اك��م 
�صباح  دب��ي،  اإم���ارة  يف  للت�صريعات 
ام�س، االجتماع االأول للجنة ل�صنة 
2017، وذلك يف مركز دبي املايل 

العاملي.
ج����رى خ����ال االج���ت���م���اع - ال���ذي 
ح�صرُه نائب رئي�س اللجنة عي�صى 
ع��ب��د ال��ف��ت��اح ك���اظ���م، واأم�����ني عام 
م�صحار،  ب��ن  �صعيد  اأح��م��د  اللجنة 
ا���ص��ت��ع��را���س جدول   - واالأع�������ص���اء 
وخطة  ومنجزاتها  اللجنة  اأعمال 

عملها للمرحلة املقبلة.
بن  م��ك��ت��وم  ال�صيخ  �صمو  وا���ص��ت��م��ع 
حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم اىل 
ح�����ص��اد اإجن�������ازات ال��ل��ج��ن��ة خال 
اأجنزته  2016 مقارنة مبا  العام 
ومبادراتها   ،2015 العام  خ��ال 

بني  االفرتا�صية  “العملة  عنوان 
الواقع والقانون«.

وباالإ�صارة اإىل االخت�صا�س املنوط 
النظم  ب�و�صع  وامل��ت��ع��ل��ق  باللجنة 
�صحة  مبتابعة  املتعلقة  اخل��ا���ص��ة 
من  ال��ن��اف��ذة  الت�صريعات  تطبيق 
ومتابعة  احلكومية،  اجلهات  قبل 
تنفيذها لتلك الت�صريعات، واإعداد 
ت��ق��اري��ر دوري����ة ب��ذل��ك ورف���ع ن�صخ 
رئي�س  اإىل  ال���ت���ق���اري���ر  ت���ل���ك  م����ن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ف��ق��د قامت 
ب���اإع���داد وتطوير  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
�صيا�صة تعنى مبتابعة ح�صن تنفيذ 
االإمارة،  م�صتوى  على  الت�صريعات 
االطاع  بعد  تطويرها  مت  وال��ت��ي 
على اأف�صل املمار�صات حول العامل 
اجلهات  ك��اف��ة  م��ع  التن�صيق  وب��ع��د 
االإمارة،  م�صتوى  على  احلكومية 
حيث مت اعتمادها من قبل رئي�س 
ومتهيدا  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  امل���ج���ل�������س 
العامة  االأم��ان��ة  ق��ام��ت  لتطبيقها 

لها  ال��واردة  الت�صريعات  معامات 
 ،2016 ع����ام  يف   67% ب��ن�����ص��ب��ة 
وحت�����ص��ن��ت ن�����ص��ب��ة االإجن������از بحيث 
احل����ايل  ال����ع����ام  يف   55% ب��ل��غ��ت 

مقارنة باأداء العام املا�صي.
والراأي  بالفتوى  يتعلق  ما  وح��ول 
ان��خ��ف�����ص��ت ن�صبة  ف��ق��د  ال��ق��ان��وين 
 72% اإىل  امل����ع����ام����ات  اإجن��������از 
املا�صي والتي بلغت  بالعام  مقارنة 
لوجود  ن���ظ���راً   ،87% ن�����ص��ب��ت��ه��ا 
والفتاوى  ل����اآراء  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
دبي  اإم���ارة  يف  ال�����ص��ادرة  القانونية 
والتي  امل��ا���ص��ي��ة،  االأع�������وام  خ����ال 
الوعي  ن�صبة  ارت���ف���اع  يف  اأ���ص��ه��م��ت 
القانوين لدى اجلهات احلكومية.
اإىل  ال����ت����ط����رق  مت  اخل�����ت�����ام  ويف 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  جم��م��وع��ة م���ن 
العام  خ�����ال  ال��ل��ج��ن��ة  واج���ه���ت���ه���ا 
و�صعتها  ال��ت��ي  واحل���ل���ول  امل��ا���ص��ي 
التحديات وتذليلها،  ملواجهة هذه 
اإعدادها  ال��ت��ي مت  امل�����ص��اري��ع  واأه���م 

، حيث  ال��ت��ط��وي��ري��ة  وم�����ص��اري��ع��ه��ا 
باأع�صاء  ث��ق��ت��ه  ع��ن  ���ص��م��وه  اأع����رب 
 ، اأم��ان��ت��ه��ا ال��ع��ام��ة  اللجنة وك��ف��اءة 
الأع�صاء  وال��ث��ن��اء  بال�صكر  وت��وّج��ه 
ال��ل��ج��ن��ة واأم���ان���ت���ه���ا ال���ع���ام���ة على 
اأ�صهمت  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ج��ه��وده��م 
الت�صريعية  باملنظومة  االرتقاء  يف 

الإمارة دبي.
و���ص��ل��ط االج���ت���م���اع ال�������ص���وء على 
الت�صريعية  ال��ع��م��ل��ي��ة  مم���ار����ص���ات 
تنفيذ  ح�������ص���ن  ع���ل���ى  وال�����رق�����اب�����ة 
الت�صريعات يف عدد من دول العامل 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مثل 
ومقارنتها  واأ�صرتاليا  و�صنغافورة 
اإمارة  يف  املتبع  الت�صريعي  باملنهج 

دبي.
وحققت اللجنة العليا للت�صريعات 
ارتفاعاً يف الن�صبة ال�صنوية مل�صاريع 
بلغت  ح��ي��ث  امل��ن��ج��زة،  الت�صريعات 
لعام   57% ب����  م��ق��ارن��ة   60%
ارتفعت  الوقت  ذات  ويف   ،2015

ل��ل��ع��ام ال���ق���ادم م��ث��ل ال��رتك��ي��ز على 
تطوير الكفاءات يف جمال تطوير 
اإىل  تنفيذها  وح�صن  الت�صريعات 
ج���ان���ب ت��ب��ن��ي و���ص��ائ��ل م��ب��ت��ك��رة يف 
املجتمع  واإ�صراك  الت�صريعات  ن�صر 

خال مراحل تطويرها.
وت����ر�����ص����ي����خ����ا ل���ع���م���ل���ي���ة ت���ط���وي���ر 
الت�صريعات التزمت االأمانة العامة 
تدريبية  ور������س  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ل��ج��ن��ة 
اإدارات  موظفي  لكافة  متخ�ص�صة 
م�صتوى  على  القانونية  ال�����ص��وؤون 
دبي،  اإم���ارة  يف  احلكومية  اجلهات 
وتزامنت كذلك مع جمموعة من 
بالت�صريعات  التنويرية  ال��ل��ق��اءات 
التعريفي  ال��ل��ق��اء  م��ث��ل  ال�����ص��ادرة 
ب����اجل����ري����دة ال���ر����ص���م���ي���ة وال���ل���ق���اء 
ل�صنة   8 رق��م  بالقانون  التعريفي 
�صفة  منح  تنظيم  ب�صاأن   2016
حكومة  يف  الق�صائية  ال�صبطية 
ور�صة متخ�ص�صة  اىل جانب  دبي، 
وا���ص��ت�����ص��راف��ي��ة ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل حتت 

•• عجمان ـ �لفجر 

نظمت االإدارة العامة للدفاع املدين 
عجمان فعالية �صحية للموظفني 
يف مقر االإدارة بالتعاون مع مركز 

او �صي بي الطبي بدبي.
وق���������ال رئ����ي���������س ق�������ص���م االإع���������ام 

الفعاليات  م�����ن  ع������دد  ب���ت���ن���ف���ي���ذ 
ال�صحية  واحل���م���ات  وامل����ب����ادرات 
ط����وال ال���ع���ام، وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 
خمتلف  بني  ال�صحي  الوعي  ن�صر 
وذلك من خال  االإدارة،  موظفي 
اأنواع  الت�صخي�س املبكر عن جميع 

االأمرا�س.

وعاجها  اإ�صعافها  وكيفية  العمل 
، والتغذية ال�صليمة، كما مت اإجراء 
والعاملني،  للموظفني  فحو�صات 
كتلة  موؤ�صر  قيا�س  فح�س  �صملت 
اجل�صم، وفح�س ال�صغط  وال�صكر 
اإىل  ال�������دم،  يف  وال���ك���ول���ي�������ص���رتول 
الطبية  ال��ن�����ص��ائ��ح  ت��ق��دمي  ج��ان��ب 

مدين  دف��اع  يف  العامة  والعاقات 
را�صد  ن���ا����ص���ر  ال���ع���ق���ي���د  ع���ج���م���ان 
الزري اأن الفعالية ت�صمنت فقرات 
ال�صحية  للتوعية  �صحية متنوعة 
ا�صتعرا�س  م��ن��ه��ا  واأ����ص���ال���ي���ب���ه���ا، 
ال�صحي  للتثقيف  وبرامج  اأن�صطة 
اأثناء  حت�����ص��ل  ال��ت��ي  واالإ����ص���اب���ات 

واالإر�صادية وكيفية املحافظة على 
ال�����ص��ح��ة وال��ت�����ص��ج��ي��ع ع��ل��ى تبني 

اأمناط احلياة ال�صحية.
االإدارة  اأن  ال�����زري  ال��ع��ق��ي��د  واأك�����د 
امل�����دين عجمان  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
�صحية  بيئة  توفري  على  حتر�س 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وال���ع���ام���ل���ني وذل����ك 

•• عجمان : �لفجر

�صعار  عجمان  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ص��ات  موؤ�ص�صة  اأط��ل��ق��ت 
�صاحب  م��ب��ادرة  م��ع  متا�صيا  اخلري”  “موا�صات 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

اأن عام 2017 عام اخلري يف االمارات  
ب��ن عمري مدير  اأح��م��د  املهند�س عمر  �صعادة  وا���ص��ار   
عام موؤ�ص�صة املوا�صات العامة اإىل �صرورة امل�صاهمة 
يف حتقيق املحاور التى ت�صمنتها املبادرة وهي تر�صيخ 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  يف  املجتمعية  امل�صوؤولية 
التطوع  روح  ون�صر  ال��وط��ن  خدمة  يف  دوره���ا  ل��ت��وؤدي 
يف  ال��وط��ن  خ��دم��ة  وغ��ر���س  التخ�ص�صية  وب���راجم���ه 

االأجيال اجلديدة.
ج����اء ذل����ك خ����ال اف��ت��ت��اح ال���رك���ن اخل���ا����س مببادرة 
االإدارات  م������دراء  ب��ح�����ص��ور  اخلري”  “موا�صات 
واالق�صام واملوظفني والعاملني ولفيف من املراجعني 

وذلك يف مقر املوؤ�ص�صة باجلرف.
امل��ب��ادرة بكلمة ترحيب م��ن امل��دي��ر ال��ع��ام كما  وب���داأت 
اطلع على بع�س ال�صور املختارة واملعرة عن املنا�صبة 
ي�صبح  ون�صرها حتى  تعزيز فكرة اخلري  موؤكدا على 
اإىل  تتحول  املجتمع  يف  منت�صرة  ثقافة  اخل��ري  عمل 
جماالت  وان  خا�صة  اجلميع،  ميار�صه  يومي  �صلوك 
العمل  املمكن  م��ن  كثرية  اوج��ه  ولها  متعددة  اخل��ري 

عليها جمتمعة او منفردة. 
ومن جانبها اأكدت �صارة اأحمد احلو�صني رئي�س فريق 
حتقيق  يف  امل�صاهمة  ���ص��رورة  اخل���ري  ع������ام  ل������جنة 
توحيد  على  وال��������عمل  ال�����ر�صيدة  ال���قيادة  اأه�����داف 
االأف���ك���ار واال���ص��ت��ف��ادة م��ن االب��ت��ك��ار واالب�����داع يف هذا 
املجال اخلريي الذي التف حوله جميع فئات املجتمع 
ال�صخ�صية  يف  بارزة  �ص�����مة  ي������عد  ال����خري  وان  خا�صة 
االإماراتية وواحدة من ال�صفات املتوارثة عن االجداد 

واالأباء.

ق����ام����ت ب�������اإب�������رام جم����م����وع����ة من 
التفاهم  وم����ذك����رات  االت��ف��اق��ي��ات 
م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات م��ث��ل وزارة 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
وموؤ�ص�صة االأوقاف و�صوؤون الق�صر 
املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  والهيئة 
وم��وؤ���ص�����ص��ة دب���ي ل��ل��م��راأة يف جمال 
ال��ت�����ص��ري��ع��ات، وم���ع دائرة  ت��ط��وي��ر 

للجهات  ت��ن��وي��ري��ة  ور�����س  بتنفيذ 
احلكومية حيال ال�صيا�صة واأ�ص�صها 
وبا�صرت  وم��ع��اي��ريه��ا،  وق��واع��ده��ا 
تنفيذ  للت�صريعات  العليا  اللجنة 
ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة وف��ق��اً للخطة 

املعتمدة لتطبيق ال�صيا�صة.
تنفيذ  م������ن  ل���ل���ج���ن���ة  ومت����ك����ي����ن����ا 
بها،  امل����ن����وط����ة  االخ���ت�������ص���ا����ص���ات 

الرقابة  جم��ال  يف  املالية  الرقابة 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة، وج��ام��ع��ة االإم������ارات 
بن  حممد  وكلية  املتحدة  العربية 
ل�����اإدارة احل��ك��وم��ي��ة وكلية  را���ص��د 
والقانون  لل�صريعة  مالك  االإم���ام 
ومع  والتدريب،  املعرفة  جم��ال  يف 
الن�صر  ال��ب��ي��ان يف جم���ال  ج���ري���دة 

واالإعام.

»اقت�صادية عجمان« توا�صل حمالتها الرقابية ملكافحة 
ظاهرة الباعة اجلائلني غر املرخ�صني

م�صرف عجمان يوقع اتفاقية متويل لبناء 
امل�صت�صفى ال�صعودي - الأملاين يف اإمارة عجمان

•• عجمان ـ �لفجر 

نفذت اإدارة الرقابة وحماية امل�صتهلك يف دائرة التنمية 
مكثفة  تفتي�صية  حملة  عجمان  اإم���ارة  يف  االقت�صادية 
متا�صياً مع اجلهود املتوا�صلة للق�صاء على ظاهرة البيع 
بالتجوال، ويف اإطار احلمات الرقابية امل�صتمرة لتاأمني 
االأ�صواق اال�صتهاكية ومكافحة الغ�س التجاري وحماية 
الباعة  توقيع  عن  احلملة  واأ�صفرت  امل�صتهلك.  حقوق 
االإم����ارة،  م��ن  متفرقة  اأم��اك��ن  يف  املخالفني  اجل��ائ��ل��ني 
والتلة،  والرو�صة  واملويهات  احلليو  مناطق  وحت��دي��داً 
تعُهد بعدم ممار�صة الن�صاطات التجارية غري املرخ�صة 
الرادعة  القانونية  االإج�����راءات  ات��خ��اذ  دون  للحيلولة 
بحقهم. واأكد حممد م�صعود الكتبي، مدير اإدارة الرقابة 
وحماية امل�صتهلك يف دائرة التنمية االقت�صادية يف اإمارة 
عجمان، باأّن احلمات التفتي�صية املكثفة تندرج يف اإطار 
حر�س الدائرة على مكافحة وردع كافة مظاهر الغ�س 
يلجاأ  قد  التي  ال�صلبية  املمار�صات  من  واحل��د  التجاري 
املرخ�صني،  غري  اجلائلني  والباعة  التجار  بع�س  اإليها 
بالتجوال  للبيع  احل����ايل  ال��و���ص��ع  خ��ط��ورة  اإىل  الف��ت��اً 
اإىل  بالنظر  وال�صامة،  ب��االأم��ن  يتعلق  فيما  �صّيما  ال 
حتمل  ال  اجلائلون  الباعة  يعر�صها  التي  املنتجات  اأّن 
�صهادة �صحية موثقة من اجلهات املخت�صة للتاأكد من 

�صامتها و�صاحيتها للتداول واال�صتهاك.
للبيع  ال�صلبية  ال��ن��ت��ائ��ج  تقت�صر  ال  ال��ك��ت��ب��ي:  واأ����ص���اف 
تطال  ب��ل  فح�صب،  امل�صتهلك  �صامة  على  ب��ال��ت��ج��وال 
ي�صوبها من  ملا  الإم��ارة عجمان  املظهر احل�صاري  اأي�صاً 
باالإ�صافة  العام،  اجلمايل  املنظر  على  توؤثر  ممار�صات 
ازدحام  م��ن  ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل��ني  م��رك��ب��ات  ت�صببه  م��ا  اإىل 
ب�صائعهم  لرتويج  يرتادونها  التي  ال�صوارع  يف  م��روري 
الرقابي  ال��دور  بتعزيز  نلتزم  فاإننا  لذا  املرخ�صة.  غري 
امل�صتويات،  كافة  على  وتداعياتها  الظاهرة  من  للحد 
مزدهر  اقت�صاد  حتقيق  يف  ال��دائ��رة  ر�صالة  يج�صد  مبا 
الرقابة  اإدارة  م��دي��ر  واأ���ص��ار  االإم�����ارة.  �صكان  لرفاهية 
اجلائلني  الباعة  اأّن��ه مت حتذير  اإىل  امل�صتهلك  وحماية 
غري  جتارية  ن�صاطات  ممار�صة  موا�صلة  من  املخالفني 
ع��ل��ى تعهد  ب��اأّن��ه ج���رى توقيعهم  م��و���ص��ح��اً  م��رخ�����ص��ة، 
يق�صي بعدم ارتكاب اأية خمالفات مماثلة يف امل�صتقبل، 
م�صادرة  اإىل  ت�صل  ال��ت��ي  ال���رادع���ة  ل��ل��ع��ق��وب��ات  ت��ف��ادي��اً 
الب�صائع وحجز املركبة حفاًظا على االأمان اال�صتهاكي 
امل�صتهلكني  جميع  الكتبي  ون��ا���ص��د  ع��ج��م��ان.  اإم����ارة  يف 
والباعة اإىل عدم تداول اأية �صلع اأو منتجات قبل التاأكد 
من ح�صولها على �صهادة �صحية م�صدقة من اجلهات 
و�صاحيتها  ال�صلعة  ���ص��ام��ة  ت�صمن  وال��ت��ي  امل��ع��ن��ي��ة، 

لا�صتهاك االآدمي.

•• عجمان-و�م:

وقع م�صرف عجمان و�صركة عجمان للرعاية والتنمية 
مل�صروع  م�صرتك  مت��وي��ل  اإتفاقية   “ “م.م.ح  ال�صحية 
اإم��ارة عجمان  ت�صييد امل�صت�صفى ال�صعودي - االأمل��اين يف 
يت�صع ل�150 �صريرا بتكلفة ت�صل اىل 327.3 مليون 
دره����م وال���ت���ي ي��ت��وق��ع االن��ت��ه��اء م���ن امل�����ص��روع وافتتاح 

امل�صت�صفى ر�صميا خال عام 2018.
الرئي�س  اأم������ريي  االإت���ف���اق���ي���ة حم��م��د  ت��وق��ي��ع  ح�����ص��ر 
برتجي  �صبحي  واملهند�س  عجمان  مل�صرف  التنفيذي 
م�صت�صفيات  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����س 

ال�صعودي االأملاين.
م�صاركة  اأن  عجمان  مل�صرف  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
يج�صد حر�صنا  الطبي  ال�صرح  هذا  امل�صرف يف متويل 
النوعية  امل�صروعات  ومتويل  الطبي  القطاع  دعم  على 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  منظومة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التنموية 

املتكاملة يف اإمارة عجمان.
 – االأمل���اين  ال�صعودي  امل�صت�صفى  ب��اأن  ثقته  ع��ن  واأع���رب 
الرعاية  لقطاع  متميزة  اإ���ص��اف��ة  ميثل  ���ص��وف  عجمان 
ال�صحية يف االإمارة ت�صهم يف تطوير منظومة متكاملة 

من اجلودة الطبية والرعاية ال�صحية يف اإمارة عجمان. 
�صركة  رئي�س  املهند�س �صبحي برتجي  من جانبه قدم 
البرتجي الطبية املالكة ملجموعة م�صت�صفيات ال�صعودي 
- االأملاين �صكره مل�صرف عجمان.. وثمن روؤية امل�صرف 

يف تبني امل�صروعات ال�صحية الكرى.
اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف توفري  واك���د 
الرعاية الطبية املتميزة ل�صكان اإمارة عجمان حيث اأن 
القيمة  تطوير  تدعم  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
م�صريا  دائ��م  ب�صكل  ال�صحية  الرعاية  لقطاع  امل�صافة 
اىل الفر�س التناف�صية لقطاع ال�صياحة الطبية يف اإمارة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  ودول��ة  ب�صكل خا�س  عجمان 
ب�صكل عام. من جانبه اأكد اأكرم خان نائب الرئي�س رئي�س 
م�صرف  يف  لل�صركات  امل�صرفية  اخل��دم��ات  جم��م��وع��ة 
ال�صعودي  امل�صت�صفى  اإن�����ص��اء  مت��وي��ل  ات��ف��اق  اأن  عجمان 
يف  للعاملني  �صكن  مت��وي��ل  ي�صتمل  عجمان   - االأمل����اين 
التي  البنود  مناق�صة جمموعة من  امل�صت�صفى حيث مت 
الطرفني لتقدمي خدمات  التعاون بني  اإط��ار  ت�صب يف 
طبية فريدة من نوعها عر التن�صيق امل�صرتك بني كا 
اأحدث  بتقدمي  املتعلقة  اجلوانب  كافة  حول  الطرفني 

خدمات الرعاية ال�صحية املتقدمة.

•• عجمان-و�م:

اأطلقت القيادة العامة ل�صرطة عجمان مبادرة 
املتوا�صلة  جهودها  �صمن  الفكري”  “االأمن 
ل����دى اجلمهور  واالأم�������ان  االأم������ن  ت��ع��زي��ز  يف 
الداخلية  وزارة  ه�����دف  حت��ق��ي��ق  اإط��������ار  يف 
اجلمهور  ر�صا  بتعزيز  املتمثل  اال�صرتاتيجي 

باخلدمات املقدمة.
نفذ املبادرة �صباط واأفراد من ق�صم ال�صرطة 
املجتمعية من خال عقد حما�صرات توعوية 
ا�صتهدفت طلبة املدار�س يف االإمارة وذلك وقال 
النقيب الدكتور حممد احمد ال�صويدي رئي�س 
 “ مبادرة  تنفيذ  اأن  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم 
الفكري” جاء بهدف توعية اجلمهور  االأم��ن 
الدخيلة  ال��ظ��واه��ر  ببع�س  امل���دار����س  وط��ل��ب��ة 
على املجتمع املحلي وبيان خماطرها للطلبة 

وكيفية مواجهتها والت�صدي لل�صائعات.
م�����ص��ريا اىل ظ���اه���رة االب����ت����زاز االل���ك���رتوين 
التوا�صل  م���واق���ع  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  وامل���خ���اط���ر 

االجتماعي وكيفية التعامل معها.
املجتمعية  ال�����ص��رط��ة  م��ف��ه��وم  ����ص���رح  مت  ك��م��ا 
ودوره����ا يف ال��ت��وع��ي��ة وم�����ص��اع��دة اجل��م��ه��ور يف 
والتطرق  تواجههم  التي  املجتمعية  الق�صايا 
واأه��م��ي��ت��ه يف  وال��ك��راه��ي��ة  التمييز  ق��ان��ون  اإىل 
مواجهة التمييز بني �صرائح املجتمع املختلفة 

وقانون اجلرائم االإلكرتونية.
خمتلف  م��ن  م��دار���س   8 املحا�صرات  و�صملت 
مدار�س اإمارة عجمان والكلية اجلامعية لاأم 
بح�صور اأولياء االأمور وم�صاركتهم لتوعيتهم 
ورف����ع م�����ص��ت��وى االم����ن ال��ف��ك��ري ل��دي��ه��م مما 
االأب���ن���اء يف كيفية  ل���دى  ال��ت��وع��ي��ة  ي��دع��م دور 

مواجهة مثل هذه الظواهر.
اأهمية  املجتمعية  ال�صرطة  ق�صم  رئي�س  واك��د 
وعموم  �صرطة عجمان  بني  امل�صرتك  التعاون 

التوعية وتعزيز االمن  مدار�س االإمارة لرفع 
لدى طلبة املدار�س.
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•• دبي -و�م:

اأع��ل��ن ���ص��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�س 
انتهاء  واملوا�صات  الطرق  لهيئة  املديرين  جمل�س 
الهيئة من تنفيذ 29 مبادرة �صمن م�صروع املدينة 
الطريق  خريطة  عن  م�صاريع  �صبعة  بزيادة  الذكية 
يف  الذكية  املدينة  اإط��اق  عند  الهيئة  اأعلنتها  التي 
مار�س 2014 لتكون هيئة الطرق واملوا�صات اأول 

جهة حكومية ُتعلن اإجناز مبادراتها الذكية.
ال��ط��اي��ر خ���ال م��وؤمت��ر �صحفي مبقر  اأط��ل��ق  ك��م��ا 
لهيئة  اخلم�صية  الرقمية  اال�صرتاتيجية  الهيئة.. 
بح�صور   ..2021  ���  2017 وامل��وا���ص��ات  ال��ط��رق 
عدد من املديرين التنفيذيني ومديري االإدارات يف 
الهيئة. واأكد الطاير اأن اإجناز هذا امل�صروع احليوي 
ياأتي تنفيذاً ملبادرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتحويل دبي اإىل املدينة 
تنفيذاً  ياأتي  �صنوات كما  االأذك��ى عاملياً خال ثاث 
لتوجيهات �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 

امل�صرف على مبادرة املدينة الذكية .
ياأتي  اال�صرتاتيجية  ه��ذه  اإط��اق  ان  الطاير  وق��ال 
ت�صري  التي  العاملية  امل�صتقبلية  التوجهات  اإط��ار  يف 
اإىل اأن العامل مقبل على ثورة �صناعية رابعة يكون 

املتطورة  والروبوتات  اال�صطناعي  الذكاء  حمورها 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  لتوجهات  وتنفيذاً 
االأجندة  وحت��ق��ي��ق  امل�صتقبل  ب��ا���ص��ت�����ص��راف  امل��ت��ح��دة 
الوطنية وكذلك تنفيذاً خلطة دبي 2021 ومبادرة 
املدينة الذكية ومبادرة X10 وا�صتمراراً لنهج هيئة 

الطرق واملوا�صات يف حتقيق الريادة والتميز.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��داهلل امل���دين امل��دي��ر التنفيذي 
لقطاع خدمات الدعم التقني املوؤ�ص�صي رئي�س جلنة 
حمور  اإن  الذكية  املدينة  م�صاريع  وحوكمة  متابعة 
اخلدمات  بتحويل  يخت�س  للهيئة  الذكي  التحول 
ت��ق��دم من  ذك��ي��ة  خ��دم��ات  الهيئة اىل  تقدمها  ال��ت��ي 

خال تطبيقات �صهلة و�صريعة وفعالة .
لتكون بطاقة نول و�صيلة  ت�صعى  الهيئة  ان  واأ�صاف 
الدفع الرئي�صة للخدمات احلكومية يف املدينة وقد 
اإ�صافة اإىل  جرى توفري خدمة الدفع ببطاقة نول 
بطاقات االئتمان االأخرى يف مركبات االأجرة بهدف 
وت�صهيل  للم�صتخدمني  اآم��ن��ة  دف���ع  و�صيلة  ت��وف��ري 
ال��ت��ن��ق��ل ل���ل���زوار وامل��ق��ي��م��ني مم��ن ال ي��ت��وف��ر لديهم 
ال��ن��ق��دي��ة ح��ي��ث ج���رى ت��رك��ي��ب االأجهزة  ال��ع��م��ات 
اأج����رة وج���رى اإجناز  7500 م��رك��ب��ة  اأك���رث م��ن  يف 

اأحمد  ق��ال  األ��ف معاملة. من جانبه   95 اأك��رث من 
مل��وؤ���ص�����ص��ة الرتخي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ب��ه��روزي��ان 
ال��ذك��ي��ة ان ف��ري��ق املركبات  امل��رك��ب��ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
الذكية يقوم حالياً بتنفيذ ثاثة م�صاريع ومبادرات 
هي ا�صرتاتيجية املركبات ذاتية القيادة يف اإمارة دبي 
والهدف منها بناء خريطة الطريق لتحويل 25% 
القيادة  ذات��ي��ة  رح���ات  اإىل  اليومية  ال��رح��ات  م��ن 
بحلول عام 2030 وم�صروع فح�س ال�صاحة الذكي 
لل�صياقة  دبي  يف معهد  الذي يجري تطبيقه حالياً 
اإىل  ال�صائقني  فح�س  مركبات  حتويل  اإىل  ويهدف 
مناطق  اكت�صاف  على  ق���ادرة  ذكية  فح�س  مركبات 
ال�����ص��ائ��ق ملتطلبات  وا���ص��ت��ج��اب��ة  ال��ف��ح�����س  م���ن���اورات 
النجاح يف كل مناورة من خال كامريات وح�ّصا�صات 
على  ق��ادر  مركزي  مبعالج  مرتبطة  الكفاءة  عالية 
ب�صكل  االأخ��ط��اء  واحت�صاب  البيانات  خمتلف  جمع 

اآيل .
االأول  الذكي  ال�صاحة  فح�س  م�صروع  يعد  واأ���ص��اف 
من نوعه على م�صتوى العامل ويهدف اإىل رفع ن�صبة 
قرار  اتخاذ  يف  اخلطاأ  هام�س  وتخفي�س  ال�صفافية 

النجاح والر�صوب دون تدخل الفاح�س .

اأن م�صروع خدمة �صامة  ال�صيد بهروزيان  واأو�صح 
املركبات  ك��ف��اءة  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  الثقيلة  امل��رك��ب��ات 
�صلوك  وم��راق��ب��ة  ال��ط��رق  اأم����ان  وم�����ص��ت��وى  الثقيلة 
ال�صائقني عن طريق تركيب اأجهزة رقابة عن بعد .

التنفيذي  املدير  يون�س  اإبراهيم  املح�صن  وقال عبد 
الذكية  املوا�صات  جلنة  رئي�س  القطارات  ملوؤ�ص�صة 
امل�صاريع  م��ن  ع��ددا  اأجن���زت  اللجنة  اإن  وامل�صتدامة 
واملبادرات اأحدثها مبادرة التاأجري الذكي للمركبات 
بال�صاعات التي اأُطِلَقت يف يناير املا�صي بالتعاون مع 
يف  الذكية  اخلدمة  هذه  وتتلخ�س  اخلا�س  القطاع 
بحث املتعامل عن اأقرب مركبة متوفرة من جمموع 
عن  وت�صغيلها  ح��ج��زه��ا  خ���ال  م��ن  م��رك��ب��ة   200
التاك�صي  تطبيق  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ذك��ي  تطبيق  ط��ري��ق 
�صيجري  2015 ح��ي��ث  ع���ام  اأُط���ِل���َق  ال����ذي  ال��ذك��ي 
اأج��رة متوفرة  اأق��رب مركبة  من خاله البحث عن 
اإجنازها  التي مت  امل��ب��ادرات  وم��ن  و�صهل.  اآيل  ب�صكل 
اأُطِلَقت  التي  التفاعلية يف حمطات املرتو  ال�صا�صات 
عام 2015 وبلغ عددها 50 �صا�صة يف 23 حمطة 
 5 املا�صي يف  العام  اأُطِلق  ال��ذي  مرتو وامل��ول الذكي 
ط الرحات  طِّ حمطات مرتو ونظام وجهتي اأو خُمَ

 303 اإىل  املا�صي  العام  عملياته  ع��دد  و�صل  ال��ذي 
م��اي��ني م��ع��ام��ل��ة . م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ح�����ص��ني البنا 
رئ��ي�����س جلنة  ن��ائ��ب  ل��ل��م��رور  ت��ن��ف��ي��ذي  اإدارة  م��دي��ر 
تهدف  املرور  واإدارة  الذكية  للطرق  التحتية  البنية 
مل�صتخدمي  ذكية  م��روري��ة  بيئة  توفري  اإىل  الهيئة 
الطرق واملتعاملني واالرتقاء باخلدمات وتب�صيطها 
ال��ه��ي��ئ��ة ح��زم��ة من  ن��ف��ذت  ال��ه��دف  ولتحقيق ه���ذه 
امل�صاريع واملبادرات منها املرحلة االأوىل من م�صروع 
املواقف الذكية يف منطقة الرقة و�صارع ال�صيخ زايد 
خالها  من  توفر  جديدة  ذكية  خدمة  يقدم  ال��ذي 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن ع���دد امل���واق���ف ال�����ص��اغ��رة يف املواقف 
ال��ع��ام��ة ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ذك��ي اإ���ص��اف��ة اإىل 
ما  وه��و  ال�صارع  يف  اإلكرتونية  لوحات  على  عر�صها 
ي�صهم يف تقليل االزدحام املروري الناجت عن البحث 
حالتها  عن  للعماء  املعلومات  بتوفري  مواقف  عن 
اأنظمة  امل��ن��اط��ق وم�����ص��روع  ه���ذه  اإىل  ال��ت��وج��ه  ق��ب��ل 
نظام  تطبيق  ج��رى  حيث  للطرق  ال��ذك��ي��ة  االإن����ارة 
االإنارة الذكي على اأكرث من 200 عمود اإنارة على 
ج�صر قناة دبي املائية يف �صارع ال�صيخ زايد ومبادرة 
الت�صوق الذكي للم�صاة على الطرق . واأ�صاف توفر 

اإمكانيات  ال��ذك��ي��ة  ال�صوئية  امل�����ص��اة  اإ����ص���ارة  م��ب��ادرة 
ب�صكل فوري  للم�صاة  املخ�ص�س  الوقت  تزيد  خا�صة 
ح�����ص��ب احل�����االت ال��ت��ي ت�����ص��ت��دع��ي ذل���ك ح��ي��ث تقوم 
ال�صوئية  االإ����ص���ارة  توقيت  بتعديل  االأن��ظ��م��ة  ه��ذه 
اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��اً ع��ل��ى اأ���ص��ا���ص��ه��ا م���ن خ����ال جم�صات 
خ��ا���ص��ة ت��ق��وم ب��ق��راءة ح��رك��ة امل�����ص��اة ع��ل��ى االأر�صفة 
قبل وخال العبور . من جانبه ا�صتعر�س عبد اهلل 
الب�صتكي مدير اإدارة ا�صرتاتيجية وحوكمة التقنيات 
لل�صنوات  للهيئة  ال�صاملة  الرقمية  اال�صرتاتيجية 
مع  تتواءم  التي   2021�  2017 القادمة  اخلم�س 
احلكومية  واال�صرتاتيجيات  الهيئة  ا�صرتاتيجية 
الوطنية  واالج����ن����دة   2021 دب����ي  خ��ط��ة  وم��ن��ه��ا 
وتتكامل مع اال�صرتاتيجيات التخ�ص�صية الداخلية 
انه مت عمل مقارنات معيارية مع  الهيئة. وق��ال  يف 
واملوا�صات  ال��ط��رق  رائ���دة يف جم��ال  ج��ه��ات عاملية 
لتحديد  العاملية  التقنيات  واأح����دث  اأه���م  لتحديد 
اال�صرتاتيجية  ر�صالة  وتتلخ�س  اال�صتفادة  جماالت 
يف اأن تكون هيئة الطرق واملوا�صات الرائدة عاملياً 
واملوا�صات  للطرق  الرقمية  التقنيات  تطبيق  يف 
وترتكز اال�صرتاتيجية على ثاثة حماور رئي�صة هي 
االبتكار واال�صتدامة والنا�س ومت و�صع �صتة حماور 
الت�صغيلية  والكفاءة  النا�س  اإ�صعاد  هي  ا�صرتاتيجية 
وا���ص��ت��دام��ة االأ���ص��ول وت��ق��دمي اخل��دم��ات والرتكيز 

على املعلومات والريادة يف االبتكار.

•• �ل�صارقة-و�م: 

ك��رم��ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
ال�����ص��ارق��ة ام�����س اأف�����ص��ل خ��م�����ص��ة ب���رام���ج مميزة 

ومبتكرة تتعلق باأ�صجار اال�صتدامة “ الغاف ».

اأ�صجار  �صاركت يف مبادرة  وتعود الرامج ملدار�س 
على  الثانية  لل�صنة  الهيئة  تنظمها  التي  الغاف 
املدار�س  طلبة  وت��ع��ري��ف  تثقيف  ب��ه��دف  ال��ت��وايل 
طبيعية  ك��رثوة  ومكانتها  ال�صجرة  ه��ذه  باأهمية 
وق��وم��ي��ة م��ه��م��ة يف دول����ة االإم�������ارات وذل����ك على 

م�صتوى مدار�س االإمارات ب�صورة عامة ومدار�س 
ال�صارقة ب�صورة خا�صة.

هيئة  رئي�س  ال�صويدي  �صيف  هنا  �صعادة  وق��ال��ت 
البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة ان الهدف 
هو  الغاف  اال�صتدامة  �صجرة  مبادرة  اإط��اق  من 

االإيجابي لدى طلبة  البيئي  ال�صلوك  غر�س قيم 
وحمايته  الغاف  �صجر  على  للمحافظة  امل��دار���س 
لفوائده  نظرا  اجلائر  والتحطيب  التقطيع  من 
كان  ودواء  غذاء  كم�صدر  العديدة  وا�صتخداماته 
وال زال ي�صتخدم من قبل االأجداد والنا�س وبع�س 

اأهمية  اإىل  م�صرية   . ال��ي��وم  حتى  املجتمع  اأف���راد 
وتزويدهم  ال��غ��اف  �صجرة  ح��ول  الطلبة  تثقيف 
مبعلومات مهمة واأ�صا�صية عن مميزاتها وفوائدها 
الطبية العديدة . ويتلخ�س جوهر مبادرة اأ�صجار 
الغاف يف اإ�صراك املدار�س بتنظيم وتطبيق برنامج 

اأن�صطة تثقيفية مبتكرة حول هذه االأ�صجار ليتم 
يف نهاية الفرتة الزمنية املحددة لتطبيق املبادرة 
بناء على  للهيئة  املقدمة  الرامج  وتقييم جميع 
معايري خا�صة ومن ثم يتم اختيار وتكرمي اأف�صل 

خم�صة برامج متميزة .

•• دبي -و�م:

ينطلق يوم غدا االأربعاء االأول من مار�س املقبل 
ثاثي  للر�صم   2017 كاْنَف�س  دب��ي  مهرجان 
ال���ذراع  دبي”،  “براند  ينظمه  ال���ذي  االأب���ع���اد، 
دبي،  حل��ك��وم��ة  االإع���ام���ي  للمكتب  االإب���داع���ي 
من  ال�صابع  وح��ت��ى  “ِمرا�س”،  م��ع  بال�صراكة 
نخبة  مب�صاركة  ووك  �صيتي  منطقة  يف  م��ار���س 
يف  واالإم��ارات��ي��ني  العامليني  الفنانني  من  مميزة 
دورته الثالثة التي �صتت�صمن هذا العام وللمرة 
املن�صة  تعد  كاْنَف�س” التي  “دبي  االأوىل جائزة 
الوحيدة يف العامل لتكرمي مبدعي هذا ال�صنف 

الفني واالحتفاء باأعمالهم املميزة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، اأع���رب���ت ���ص��ع��ادة م��ن��ى غامن 
االإعامي حلكومة  للمكتب  العام  املدير  امل��ّري، 
عن  للمهرجان،  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  دبي 
للعام  املهرجان  ه��ذا  بتنظيم  دب��ي  براند  اعتزاز 
واأن��ه متكن خال  التوايل، خا�صة  على  الثالث 
لنف�صه  يف�صح  اأن  م��ن  ال��وج��ي��زة  ال��ف��رتة  ت��ل��ك 
م��ك��ان��اً مم��ي��زاً ع��ل��ى االأج���ن���دة ال��ث��ق��اف��ي��ة الغنية 
الفعاليات  اإح��دى  االإم��ارات، وبات ي�صكل  لدولة 
االإبداعية املميزة يف املنطقة، مبا ي�صتقطبه من 
فنانني ذوي �صهرة وا�صعة عاملياً وما يقدمه من 
اأعمل فنية ذات م�صتوى اإبداعي رفيع.    وقالت 
ل�  الرئي�صة  االأه���داف  اأح��د  “يتمثل   : �صعادتها 
دبي  ب��ني  العاقة  جت�صيد  يف  كاْنَف�س”  “دبي 
جوهرها  يف  تعتمد  احتفالية  بو�صفه  واالإب���داع 
م�صرية  ارتبطت  مدينة  يف  تقام  االبتكار،  على 
كما  امل��ت��ف��ردة،  ب��االأف��ك��ار  فيها  والتطوير  البناء 
العام  ه��ذا  للحدث  الرئي�صة  الفكرة  ا�صتلهمنا 
من نهج دولة االإم��ارات وفكر قيادتنا الر�صيدة، 
اإذ اخرتنا “ال�صعادة” حموراً رئي�صاً تدور حوله 
اأفكار االأعمال التي يت�صمنها املهرجان يف هذه 
امل�صاركني  الفنانني  اأم��ام  املجال  لنفتح  ال��دورة، 
للتعبري عن مفهوم ال�صعادة كل وفق انطباعاته 
“ن�صعى   : املري  واأ�صافت  واأفكاره”.  وت�صوراته 
من خال الدورة احلالية اإىل موا�صلة النجاح 
الذي حققه “دبي كاْنَف�س” يف العامني املا�صيني، 
وتقدمي دورة متميزة ناأمل اأن تكون عند ح�صن 
ظن جمهور املهرجان الذي نعتز مب�صاركتنا يف 
تعريفه باأحد الفنون التي مل يعهدها على مثل 

املنطقة  ورمب��ا  دولتنا  قبل يف  النطاق من  ه��ذا 
كبرية  �صريحة  ال��ي��وم  ب��ات��ت  اإذ  ات�����ص��اع��ه��ا،  ع��ل��ى 
م���ن امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى دراي�����ة ب��ف��ن ال��ر���ص��م ثاثي 
االأبعاد وهو ما نلم�صه من خال ما نتلقاه من 
ا�صتف�صارات حول موعد انعقاد املهرجان واأ�صماء 
امل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه، ون��ت��ط��ل��ع ل��ل��رتح��ي��ب باجلميع 
ب���االإب���داع واالأن�صطة  اأ���ص��ب��وع ح��اف��ل  ع��ل��ى م���دار 
اجلدول  ع��ن  دبي”  “براند  واأع��ل��ن  املتنوعة”. 
ال��ك��ام��ل ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ���ص��ت�����ص��ه��ده��ا ال����دورة 
الثالثة من املهرجان والتي �صتبداأ يومياً اعتباراً 
من ال�صاعة الرابعة ع�صراً وحتى العا�صرة م�صاء 
خال اأيام االأ�صبوع، ومن العا�صرة �صباحاً حتى 
وال�صبت،  اجلمعة  يومي  خ��ال  الليل  منت�صف 
على م���دار االأ���ص��ب��وع االأول م��ن م��ار���س يف قلب 
“�صيتي ووك” دبي وحتديداً يف �صاحة “ملتقى 

االأ�صواء«.
و���ص��ي��ك��ون ج��م��ه��ور امل���ه���رج���ان ع��ل��ى م���وع���د مع 
ال��ت��ي متتد  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جم��م��وع��ة متنوعة م��ن 
ط�����وال ف����رتة ان���ع���ق���اده وت�����ص��م��ل ور������س العمل 
بالتعاون  املهرجان  يقدمها  والتي  املتخ�ص�صة 
املعنية بامل�صهد  ال��رائ��دة  م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات 
“املكتب  دب��ي ويف مقدمتها  اإم���ارة  االإب��داع��ي يف 
بن  حممد  بنت  منال  ال�صيخة  ل�صمو  الثقايف” 
للمراأة،  دب��ي  موؤ�ص�صة  رئي�صة  مكتوم،  اآل  را�صد 
و”اآرت دبي”، و”م�صرح دبي االجتماعي ومركز 
و”�صرتيت  “مرايا للفنون”،  الفنون”، ومركز 
اآرت نيوز”، و”ذي ماين جالريي”، اإ�صافة اإىل 
العامليني  االأبعاد  الر�صم  اأ�صهر فناين  نخبة من 

امل�صاركني هذا العام.
وت���اأك���ي���داً ع��ل��ى قيمته ك��ح��دث ث��ق��ايف ع��ائ��ل��ي ال 
يقت�صر فقط على حمبي الفنون وهواة الر�صم، 
املا�صيتني،  بدورتيه  اإ�صوة  املهرجان،  �صيت�صمن 
التي  الرتفيهية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة 
املو�صيقى  م���ن  ح��دي��ث��ة  ف��ن��ي��ة  اأ����ص���ك���ااًل  ت���ق���دم 
فكرة  عن  كثريا  تبتعد  ال  التي  واال�صتعرا�صات 
املهرجان وتربطها به رابطة االإبداع الذي تت�صم 
العرو�س ومتثل عامل جذب �صيق  بها كل تلك 
وممتع لكافة االأعمار. واأو�صحت ميثاء بوحميد، 
مدير “براند دبي”، اأن املهرجان اأ�صبح من�صة 
الفنية،  االأو���ص��اط  يف  وعاملياً،  اإقليمياً  معروفة 
ال��ع��امل املتخ�ص�صني  اأ���ص��ه��ر ف��ن��اين  ب��ني  جت��م��ع 

تقريب  على  وتعمل  االأب��ع��اد،  ثاثي  الر�صم  يف 
جلمهور  احلديثة  الفنية  االأ�صكال  من  العديد 
الوجه  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ون  وحم��ب��ي  ع��م��وم��اً  املنطقة 
الفعاليات  م��ن  ال��ه��دف  اأن  منوهًة  اخل�صو�س، 
امل�����ص��اح��ب��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ه��و اإث�����راء احل����دث وما 
اأن  ح��ي��ث  مل��رت��ادي��ه،  قيمة م�صافة  م��ن  ي��ق��دم��ه 
تثقيفياً  ط��اب��ع��اً  ت�صيف  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س 
للمهرجان مبا تطرحه من مو�صوعات متنوعة 
تغطي خمتلف تقنيات فن الر�صم ثاثي االأبعاد، 
اإ�صافة اإىل العديد من االأ�صكال الفنية احلديثة 
وال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات الفنية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال���رائ���دة يف ال���دول���ة، ف��ي��م��ا ت�صفي 
االأن�صطة امل�صاحبة على احلدث طابعاً ترفيهياً 

واأجواء عائلية.
املهرجان  من  الثالثة  ال���دورة  فعاليات  وخ��ال 
العمل  ور����س  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة  ت��ق��دمي  �صيتم 
من  خ����راء  يلقيها  ال��ت��ي  املتخ�ص�صة  ال��ف��ن��ي��ة 
االإيجابي  واأثرها  الوا�صحة  جهات لها ب�صمتها 
دبي  يف  واالإب��داع��ي��ة  الفنية  ال�صاحة  يف  الكبري 
ال�صيخة  الثقايف” ل�صمو  “املكتب  ويف مقدمتها 
و”اآرت  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  بنت  منال 
دبي”، اإذ كان لتعاونهم كبري االأثر يف بناء هذه 
التي  التثقيفية  بالفعاليات  احلافلة  االأج��ن��دة 
واأ�صافت  مهماً.  معرفياً  ب��ع��داً  املهرجان  متنح 
بني  م��ن  يكون  اأن  كذلك  “ي�صعدنا   : بوحميد 
اجلهات امل�صاركة يف دعم ور�س العمل هذا العام 
مراكز متميزة ولها ا�صمها يف عامل الفنون داخل 
و”�صرتيت  للفنون،  م��راي��ا  مركز  مثل  ال��دول��ة 
اآرت نيوز”، و”ذي ماين جالريي” و�صتقدم من 
تقنيات  الور�س معلومات قيمة عن  تلك  خال 
الفنانون  ���ص��ي��ق��وم  ح���ني  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ر���ص��م 
وعلى  احلالية  ال���دورة  يف  امل�صاركون  العامليون 
“اأوديث”،  ال��ك��ب��ري  ال��رت��غ��ايل  ال��ف��ن��ان  راأ���ص��ه��م 
اأبرز  م��ن  يعد  ال��ذي  كري”  “ليون  والهولندي 
بتقدمي  ال��ع��امل   االأب��ع��اد يف  الر�صم ثاثي  رواد 
ثاثي  الر�صم  تقنيات  خمتلف  عن  عمل  ور���س 
الفنان ملوهبته وقدراته  االأبعاد وكيفية تطوير 

الفنية«.
التي  اجلهات  لكافة  بال�صكر  بوحميد  وتوجهت 
�صت�صارك يف تقدمي ور�س العمل م�صيدة بدورهم 
يف اإثراء املهرجان من خال م�صاركتهم الفعالة، 

ودعت اجلمهور ال�صيما هواة وحمبي الفنون اإىل 
الت�صجيل حل�صور تلك الور�س مبا لها من قيمة 
ميكن  والتي  �صواء  حد  على  واملحرتف  للهاوي 
ال��ك��ام��ل لها م��ن خال  ال��ت��ع��رف على اجل���دول 
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العمل  ور����س  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ان�����ص��ت��غ��رام،  ع��ل��ى 
زيادة  دبي” يف  “براند  م��ن  رغبة  جم��ان��اً  تقدم 
�صلة املجتمع باالإبداع متج�صداً يف اأحد جتلياته 
املتمثلة يف فن الر�صم ثاثي االأبعاد الذي يركز 
عليه املهرجان. وتتدرج مو�صوعات ور�س العمل 
والهواة،  املحرتفني  لتنا�صب  �صعوبتها  ودرج��ة 
املبادئ  ال����ور�����س  ت��غ��ط��ي جم��م��وع��ة م���ن  ح��ي��ث 
االأبعاد،  ث��اث��ي  للر�صم  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  والتقنيات 
اأكرث  مو�صوعات  االأخ���ر  البع�س  يتناول  فيما 
واأن����واع  ال��ق��م��ا���س،  ع��ل��ى  ال��ر���ص��م  م��ث��ل  تخ�ص�صاً 
العمل  ع��ل��ى  ي�صفيه  وم���ا  ودرج���ات���ه،  التظليل 
االإظام  مل�صاقط  اإب���راز  اأب��ع��اد من خ��ال  الفني 
ر�صومات  تطوير  عند  املهم  ودوره���ا  واالإ���ص��اءة 
اخلداع الب�صري باأنواعه املختلفة .. كما �صيتم 
تناول طريقة عمل الفنانني االإيطاليني االأوائل 
لفن  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ب��ع  بو�صفها  “املادوناري” 

الر�صم ثاثي االأبعاد.
وي���ق���دم امل���ه���رج���ان ل������زواره ب���اق���ة م��ت��ن��وع��ة من 
العرو�س  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ع��رو���س 
“الباركور”،  وا�صتعرا�صات  احل��ي��ة،  املو�صيقية 
ليكون اجلمهور بذلك على موعد مع احتفالية 
اإبداعية وفنية تنا�صب كافة اأفراد العائلة وتقدم 

لهم الفن االإبداعي والرتفيه يف مكان واحد.

»طرق دبي« تنجز 29 مبادرة ذكية وتطلق ا�صرتاتيجيتها اخلم�صية

عمر بن زايد يقدم واجب العزاء يف �صهيد الوطن خالد البلو�صي
•• دبي -و�م:

قدم �صمو ال�صيخ عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ل��اأع��م��ال اخل��ريي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة �صباح ام�����س واجب 
العزاء اإىل اأ�صرة وذوي �صهيد الوطن خالد علي غريب 
البلو�صي اأحد جنودنا البوا�صل امل�صاركني �صمن عملية 
الذي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  م��ع  االأمل”  “اإعادة 
تقوده اململكة العربية ال�صعودية للوقوف مع ال�صرعية 

يف اليمن.
واأعرب �صموه - خال زيارته جمل�س عزاء ال�صهيد يف 

ب��اإم��ارة دب��ي - عن خال�س تعازيه  منطقة ال��ورق��اء 2 
..�صائا  وذوي��ه  ال�صهيد  اأ���ص��رة  اإىل  موا�صاته  و���ص��ادق 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن ينزله 
ي�صكنه  واأن  واالأب�����رار  وال�����ص��ه��داء  ال�صديقني  م��ن��ازل 
قدم  وال�صلوان.  ال�صر  ذوي��ه  يلهم  واأن  جناته  ف�صيح 
وزارة  �صباط  م��ن  ع��دد   .. �صموه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��زاء 
املدار�س  وط��اب  وامل�صوؤولني  دبي  و�صرطة  الداخلية 
وجمع من املواطنني. وعر اجلميع عن �صادق عزائهم 
وموا�صاتهم الأهل وذوي واأقارب ال�صهيد ..داعني اهلل 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح 

جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صر وال�صلوان.

ت���ك��رمي امل���دار�ش امل�ص���ارك���ة يف حماي���ة »الغ��اف« بال�ص���ارق����ة 

دبي كانف�ش للر�صم ثالثي الأبعاد ينطلق الأربعاء وحتى 7 مار�ش يف �صيتي ووك

•• بريوت -و�م:

الدولة  �صفري  ال�صام�صي  �صعيد  حمد  �صعادة  ا�صتقبل 
لاأمم  اخل��ا���ص��ة  املن�صقة  ك��اغ  �صيغريد  ب���ريوت  ل��دى 
العا�صمة  يف  ال�صفارة  مبقر  ام�س  لبنان  يف  املتحدة 

اللبنانية.
جرى خال اللقاء ا�صتعرا�س االأو�صاع الراهنة على 
امل�صتويني ال�صيا�صي واالأمني حمليا واقليميا والتطرق 
اىل اجل��ان��ب االن�����ص��اين وال��ت��ن��م��وي وال���رتب���وي الذي 
توليه االمارات اأولوية ق�صوى يف �صيا�صتها اخلارجية 
من خال تقدمي الدعم املطلوب للنازحني ال�صوريني 

والفل�صطينيني واجلهات املت�صررة يف لبنان.

واأكد �صعادة ال�صفري ال�صام�صي اأهمية الدور الذي يقع 
على عاتق املنظمات الدولية و�صرورة دعمها وتوفري 
الظروف  حت�صني  الأن  مهامها  الإجن���اح  ال�صبل  كافة 
احل��ي��ات��ي��ة وم�����ص��اع��دة االإن�����ص��ان ي��ج��ب اأن حت��ت��ل �صلم 

االأولويات الدولية واملحلية.
واأ�صادت من�صقة االأمم املتحدة بامل�صاعدات التي تقدمها 
دولة االإمارات يف لبنان واملنطقة وفاعلية ما تقوم به 
النزوح  اأزم��ة  تفاقم  مع  خا�صة  ال�صعد  خمتلف  على 
م�صددة  الداخلي،  الو�صع  على  وتاأثريها  وتداعياتها 
على بذل كافة اجلهود املمكنة والداعمة يف �صبيل خلق 
اأف�صل رغم امل�صوؤوليات اجلمة والتحديات التي  بيئة 

تواجهها املنظمات والدول يف هذا االإطار.

•• ��صتونيا -و�م:

�صارك �صعادة �صلطان را�صد �صلطان الكيتوب النعيمي 
���ص��ف��ري دول����ة االإم������ارات غ��ري امل��ق��ي��م ل���دى جمهورية 
والت�صعني  التا�صعة  ال��ذك��رى  اح��ت��ف��االت  يف  ا�صتونيا 

لعيد ا�صتقال الباد .
وال��ت��ق��ى ���ص��ع��ادة ال�����ص��ف��ري ال��ك��ي��ت��وب ف��خ��ام��ة رئي�صة 
لفخامتها  ون��ق��ل  ك��ال��ي��والي��د  كري�صتي  اجل��م��ه��وري��ة 
بن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وحت��ي��ات  تهنئة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�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 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�صدق  اال���ص��ت��وين  ال�����ص��ع��ب  اإىل  ���ص��م��وه��م  ومت��ن��ي��ات 

التمنيات باملزيد من التقدم والرخاء.
الكيتوب  را�صد  بن  �صلطان  ال�صفري  �صعادة  التقى  كما 

وزير اخلارجية اال�صتوين معايل �صفن ميك�صر .
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة و���ص��ب��ل تعزيز 
ب��ني دول����ة االإم������ارات وجمهورية  ال��ت��ع��اون  وت��و���ص��ي��ع 
م�صلحة  ف���ي���ه  مل����ا  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف  يف  ا���ص��ت��ون��ي��ا 

ال�صعبني.

�صفر الدولة يلتقي املن�صقة اخلا�صة 
لالأمم املتحدة يف لبنان

�صفر الدولة غر املقيم ي�صارك يف 
احتفالت ا�صتقالل ا�صتونيا
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••دبي -و�م:

ح�صلت هيئة كهرباء ومياه دبي على 
�صهادة املوا�صفة االأوروبية لنظام اإدارة 
-1-CENTS 16555 االبتكار
“لويدز  هيئة  عن  ال�صادرة   2013
عن  وذل���ك  الريطانية”  ريج�صرت 
وتطبيق  ب���اإع���داد  امل��ت��ع��ل��ق  اإجن���ازه���ا 
وفقاً  االب��ت��ك��ار  الإدارة  متكامل  نظام 
العاقة  ذات  واملتطّلبات  لاإر�صادات 

باملوا�صفة الدولية.
الطاير  حممد  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
جهود  ان  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
الهيئة يف جمال االبتكار تن�صجم مع 
ال�صت�صراف  الر�صيدة  القيادة  جهود 
للمتغريات  واال���ص��ت��ع��داد  امل�صتقبل 
الوطنية  اال�صرتاتيجية  ذلك  مبا يف 
لابتكار التي اأطلقها �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل جلعل 
دولة االإمارات من بني الدول االأكرث 
بحلول  العامل  م�صتوى  على  ابتكاراً 

دبي  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة   2021 ال��ع��ام 
ال�صيخ  �صمو  اعتمدها  التي  لابتكار 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
املجل�س  رئي�س  دبي  مكتوم ويل عهد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 
دبي  جلعل  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة 

املدينة االأكرث ابتكاراً يف العامل.
�صهادة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ان  واأو����ص���ح 
، وهي  االأوروب��ي��ة لابتكار  املوا�صفة 
املوا�صفة االأوىل عامليا يف جمال بناء 
االبتكار  لدعم  متكامل  اإداري  نظام 
الإمياننا  ح��ق��ي��ق��ي��ًة  ت���رج���م���ًة  مي��ث��ل 
ال��را���ص��خ ب���دور االب��ت��ك��ار امل��ح��وري يف 
ال��ع��ق��ب��ات وم���واج���ه���ة �صتى  ت��ذل��ي��ل 
اإىل  وحتويلها  املحتملة  ال��ت��ح��دي��ات 
خدمات  ل��ت��ط��وي��ر  م���وات���ي���ة  ف���ر����س 
وح��ل��ول م�����ص��ت��دام��ة م��ن ���ص��اأن��ه��ا رفع 
املجتمع  ور�����ص����ا  ����ص���ع���ادة  م�����ص��ت��وى 
م�صتقبل  بناء  يف  بفعالية  وامل�صاهمة 
وا�صتدامة  اإ����ص���راق���اً  واأك�����رث  اأف�����ص��ل 

لاأجيال القادمة.
املنظومة  ب��اأن  الهيئة  ت��وؤم��ن   : وق��ال 
تتمّثل  لابتكار  املتكاملة  املوؤ�ّص�صية 
ون�صر  االب���ت���ك���ار  م��ف��ه��وم  ت��ن��م��ي��ة  يف 

ثقافة االإب��داع على امل�صتوى الفردي 
العمل  باآليات  لارتقاء   ، واملوؤ�ّص�صي 
���ص��ام��ل يف جودة  ت��ط��وي��ر  واإح�������داث 
للمتعاملني  امل���ق���ّدم���ة  اخل����دم����ات 
حكومة  توجيهات  م��ع  ين�صجم  مب��ا 
التمّيز  درج���ات  اأع��ل��ى  لتحقيق  دب��ي 
تقدمي  يف  وال����ك����ف����اءة  واحل����رف����ي����ة 
وت�صجيع  امل�صتوى  عاملية  اخل��دم��ات 
واالبتكار  واالإب������داع  ال��ت��م��ّي��ز  ث��ق��اف��ة 

املوؤ�ّص�صي �صمن القطاع احلكومي .
اأ�صا�صية  دع��ام��ة  االب��ت��ك��ار  ان  واك����د 
لدفع عجلة التطوير امل�صتمر ولذلك 
تويل الهيئة جل اهتمامها لارتقاء 
ب���ال���ق���درات امل��ع��رف��ي��ة واالإب���داع���ي���ة 

للتمّيز  حم��ّف��زة  عمل  بيئة  وت��وف��ري 
واالإبداع واالبتكار املوؤ�ّص�صي ، م�صريا 
ي�صكل  الهيئة  ل��دى  االبتكار  ان  اىل 
اجلوانب  جميع  يف  را���ص��خ��ة  ث��ق��اف��ة 
واخلدماتية  والت�صغيلية  االإداري�����ة 
املوؤ�ّص�صية  املنظومة  تطوير  وي��اأت��ي 
ليمّثل  الهيئة  يف  لابتكار  املتكاملة 
اإ�صافًة نوعيًة اإىل م�صاعيها املتحورة 
ح�����ول دع�����م ال�����ق�����درات وال���ط���اق���ات 
االإب����داع����ي����ة ال���ت���ي حت��ت�����ص��ن��ه��ا من 
اإيجابية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  خ���ال 
لتنمية املهارات واملواهب لدى كوادر 
الهيئة الب�صرية وتزويدهم باالأدوات 
والرامج املبتكرة الإك�صابهم خرات 
ومعارف جديدة حتقيقاً خلّطة دبي 
االإمارة  جعل  اإىل  الرامية   2021
وممكنني  مبدعني  الأف����راد  حا�صنة 

ملوؤهم الفخر وال�صعادة.
واأ������ص�����اف ال���ط���اي���ر ان�������ص���ج���ام���اً مع 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
م��ك��ت��وم رعاه  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
للم�صتقبل  دب��ي  اأجندة  باعتماد  اهلل 
واإط�����������اق �����ص����م����وه مل���وؤ����ص�������ص���ة دب����ي 
تنفيذها  على  لاإ�صراف  للم�صتقبل 

و�صناعة  ا����ص���ت�������ص���راف  اأج�������ل  م����ن 
اال�صرتاتيجية  القطاعات  م�صتقبل 
يف دول�����ة االإم���������ارات ع���م���وم���اً ودب���ي 
الهيئة على تعزيز  نعمل يف  حتديداً 
امل�صار اال�صرتاتيجي املتكامل املنبثق 
الإن�صاء  امل�صتقبل  دب���ي  اأج���ن���دة  م��ن 
اأك����ر م�����ص��رع��ة اأع���م���ال ح��ك��وم��ي��ة يف 
ال��ع��امل ع��ر اإط����اق م��رك��ز تفاعلي 
لابتكار يف جممع حممد بن را�صد 
جمهز  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث 
الوطنية  القدرات  ل�صقل  والنظيفة 
امليزة  وت���ع���زي���ز  ال���ط���اق���ة  جم����ال  يف 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ل���اأع���م���ال م���ن خال 
حا�صنات تقوم بابتكار مناذج وحلول 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  تقنيات  لتطوير 
ودع����م م�����ص��رية ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع يف 
حر�س  واأك����د  ع����ام.  ب�صكل  امل��ن��ط��ق��ة 
الع�صو  الطاير  �صعيد حممد  �صعادة 
لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ح��ر���س الهيئة 
ع��ل��ى دع����م م����ب����ادرة م�����ص��رع��ات دبي 
جهود  ت��ع��زي��ز  خ���ال  م��ن  امل�صتقبل 
امل�صتمر وم�صايرة  البحث والتطوير 

واالط���اع  امل��ت�����ص��ارع  التقني  ال��رك��ب 
امل�صتمر على اأحدث التجارب العاملية 
يف جمال اأنظمة الت�صغيل واحلو�صبة 
املتنقلة واحلو�صبة ال�صحابية والبيئة 
االف����رتا�����ص����ي����ة واأن����ظ����م����ة ال���ت���وزي���ع 
وه���ن���د����ص���ة ال���رجم���ي���ات واإن����رتن����ت 
والبيانات  وال����روب����وت����ات  االأ����ص���ي���اء 
وا�صتخدامات  وال��ك��ب��رية  امل��ف��ت��وح��ة 
ب���دون ط��ي��ار يف قطاعات  ال��ط��ائ��رات 
روؤيتنا  ي��ح��ق��ق  وامل���ي���اه مب���ا  ال��ط��اق��ة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف عدة  وخ��ط��ط��ن��ا 

الذكية  ال�����ص��ب��ك��ات  اأه��م��ه��ا  جم����االت 
الطاير  واخ��ت��ت��م  وامل����ي����اه.  ل��ل��ط��اق��ة 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  يف  ن��ت��ب��ّن��ى  ب���ال���ق���ول 
للعام  ا�صرتاتيجية  خطة  دبي  ومياه 
2021 ي�صّكل االبتكار حوايل 40 يف 
املائة من حماورها الرئي�صة وهو ما 
لدفع  احلثيثة  م�صاعينا  مع  ين�صجم 
ع��ج��ل��ة االب��ت��ك��ار امل��وؤ���ص�����ّص��ي ومتكني 
االأه���داف  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن  الهيئة 
ال�صديدة  التوجيهات  ودع��م  املرجوة 
للقيادة الر�صيدة املتمحورة حول دفع 

والنه�صة  امل�صتدامة  التنمية  عجلة 
احل�صارية يف دولة االإمارات. وتتمّثل 
اآليات عمل �صهادة املوا�صفة االأوروبية 
املتطّلبات  حت����دي����د  يف  ل���اب���ت���ك���ار 
يف  االب���ت���ك���ار  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال���ازم���ة 
طبيعة  مع  يتوافق  مبا  موؤ�ّص�صة  اأي 
عمل هذه املوؤ�ّص�صة واال�صرتاتيجيات 
كما  تعتمدها  التي  االإداري���ة  والنظم 
تعمل على ترابط العنا�صر املوؤ�ّص�صية 
مبا يدعم ويحّقق روؤية املوؤ�ّص�صة فيما 

يتعلق مبجال االبتكار.

•• �ل�صارقة-�لفجر:

تتجاوز موؤ�ص�صة ال�صارقة لاإعام 
دوره��������ا ال�������ص���ح���ف���ي واالإخ������ب������اري 
واالإع����ام����ي، ل��ت��ف��ت��ح ال���ب���اب اأم����ام 
ال�صاعدة،  االإع��ام��ي��ة  ال��ط��اق��ات 
وت��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���ص��ة االإع�����ان عن 
فتطلق  وخ��رات��ه��م،  م��وؤه��ات��ه��م، 
)اأبدع(  جائزة  من  االأوىل  ال���دورة 

الأف�صل تقرير اإعامي مرئي.
حتقق املوؤ�ص�صة من خال اجلائزة 
فتعزز  االأه��������������داف،  م�����ن  ج���م���ل���ة 
يف  احل��ريف  والعمل  املهنية  امل��ب��ادئ 
ال���و����ص���ط االإع�����ام�����ي، م���ن خال 
واحداً  يعد  ال��ذي  املرئي،  التقرير 
ال�صاملة،  االإع��ام��ي��ة  الفنون  م��ن 
الن�س،  ع���ل���ى  ب���ن���ائ���ه  ح���ي���ث  م����ن 
وال�صوت،  واالإخ�������راج،  وال�������ص���ورة، 
اجلائزة  وحتفز  وغريها،  وامل�صدر 
واملهنية  االإب����داع����ي����ة  ال����ط����اق����ات 
لطلبة اجلامعات واملعاهد يف اإمارة 
العمل  يف  ل���ان���خ���راط  ال�����ص��ارق��ة 
لارتقاء  وحتفيزهم  االإع���ام���ي، 
ليحملوا  وق���درات���ه���م،  مب��واه��ب��ه��م 
ال�����ري�����ادة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���اإع���ام 

املحلي.
تطلق  اأنها  -رغ��م  اجلائزة  جنحت 
اأنظار  ل��ف��ت  يف  االأوىل  ن�����ص��خ��ت��ه��ا 
ال���ك���ث���ري م�����ن ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ات 
اأب���دو رغبتهم يف  ال��ذي��ن  وامل��ع��اه��د 
ذلك  وجتلى  ب��اجل��ائ��زة،  الت�صجيل 
امل�صاركة  ع��ل��ى  االإق���ب���ال  ح��ج��م  يف 
التقدمي  م��ن خ��ال طلبات  ���ص��واء 

املبا�صرة، اأو عر املوقع االإلكرتوين 
خ�صي�صاً  املوؤ�ص�صة  اأطلقته  ال���ذي 

لهذه اجلائزة. 
ف����روع اجلائزة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ووزع����ت 
ع��ل��ى ث��م��اين ف��ئ��ات، ح��ي��ث ر�صدت 
األ���ف   150 ي���ت���ج���اوز  ل��ه��ا م��ب��ل��غ��اً 
دره������م، ف���ج���اءت م��ق�����ص��وم��ة على: 
جائزة اأف�صل فكرة، واأف�صل اإعداد، 
واأف�صل  تعليق،  اأو  تقدمي  واأف�صل 
واأف�صل  اإخ���راج،  واأف�صل  ت�صوير، 
ع��م��ل ف��ن��ي م��ت��ك��ام��ل امل��رك��ز االأول 
الثالث.  وامل���رك���ز  ال���ث���اين  وامل���رك���ز 
وي����ت����وىل حت��ك��ي��م اجل����ائ����زة جلنة 
من  جم��م��وع��ة  ت�����ص��م  متخ�ص�صة 
اخلراء واالإعاميني واملخرجني، 
ال�����دك�����ت�����ور علي  ي������رتاأ�������س  ح����ي����ث 

التحكيم،  جل��ن��ة  ال�صعيبي  ق��ا���ص��م 
من  ك��ًا  ع�صويتها  يف  ت�صم  التي 
الفهد،  نهله  االإم��ارات��ي��ة  املخرجة 
�صعيد  االإم���ارات���ي حممد  وامل��خ��رج 

حارب، وابت�صام ال�صايب. 
ويف هذا ال�صدد، يقول جنم الدين 
“اأبدع”:  ج���ائ���زة  م���دي���ر  ه��ا���ص��م، 
ركيزة  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع  “يعتر 
اأ�صا�صية يف العمل االإعامي، الذي 
يعد عيناً مهمة على خمتلف ق�صايا 

املجتمع، ولهذا �صعت موؤ�ص�صة 
ال�صارقة لاإعام منذ تاأ�صي�صها اإىل 
حتفيز االإبداع لدى كافة طواقمها 
التقارير  ����ص���ن���اع���ة  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
املرئية، وم��ن خ��ال ه��ذه اجلائزة 
متد يدها اإىل كافة املواهب ال�صابة 

وطاقتها  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ع��ن  ل��ت��ع��ر 
االإب����داع����ي����ة، ب��ح��ي��ث ت�����ص��م��ن لهم 
االإعامي  القطاع  دخ��ول  اإمكانية 

بحرفية ومهنية«. 
وي�صيف: “فكرة اجلائزة االأ�صا�صية 
ترجمة  يف  ال�����ص��ب��اب  مت��ك��ني  ه���ي 
اأف���ك���اره���م ون��ظ��رت��ه��م م���ن خال 
التقارير  م���ن  جم��م��وع��ة  اإجن������از 
التلفزيونية القادرة على نقل نب�س 
ال�صارع واملجتمع ب�صفافية خال�صة، 
منرياً  فكراً  دقائقها  بني  ومتتلك 
ال�صباب  ق�صايا  خمتلف  عن  يعّر 
موؤ�ص�صة  اأن  م���وؤك���داً  واملجتمع”. 
ال�������ص���ارق���ة ل����اإع����ام ت����ع����ّول على 
الطاقات ال�صابة الجتياز اختبارات 

اجلائزة بكفاءة عالية.

دولة  يف  ن��ع��ي�����س  “نحن  وي���ق���ول: 
على  م��ن��ف��ت��ح��ة  ت���ك���ون  اأن  ت���ع���ودت 
حا�صنة  ب��ي��ئ��ة  ت��ك��ون  واأن  االآخ�����ر، 
لابتكار واالإب��داع، وهو ما نتطلع 
التي  ال�صابة  املواهب  كافة  يف  اإليه 
تطمح لدخول القطاع االإعامي«.  
هذه  اأه���م���ي���ة  “تكمن  وي���و����ص���ح: 
النوعية من التقارير يف امتاكها 
ال�صارع  اإيقاع  مواكبة  على  القدرة 
ال�صريع، والتما�س االأفكار اجلميلة 
ال��ت��ي مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه��ا اي�صال 
اإىل املتلقي مبا�صرة وبكل  املعلومة 
للتقرير  اختيارنا  وي��اأت��ي  �صهولة، 
“اأبدع”،  جل���ائ���زة  اأ���ص��ا���ص��اً  امل���رئ���ي 
كونه اأحد من اأهم االأ�صاليب التي 
يعتمدها االإعام لتقدمي ق�ص�صه 

اخلرية للمجتمع، حيث يت�صمن 
املتعلقة  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  م���ن  ال��ك��ث��ري 

باحلياة اليومية«. 
وت�صتهدف جائزة “اأبدع” الأف�صل 
تقرير مرئي، فئة طلبة اجلامعات 
واملعاهد املعتمدة يف اإمارة ال�صارقة، 
وت�صع قائمة من ال�صروط هي: اأن 
اإحداها،  يف  طالباً  امل�����ص��ارك  ي��ك��ون 
ت��ق��ري��ر ال  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  واأن يعمل 
واأن  دقائق،  الثاث  مدته  تتجاوز 
مبنياً  ال��ت��ق��ري��ر  م�����ص��م��ون  ي���ك���ون 
ع��ل��ى ال���ف���ك���رة امل���ط���روح���ة، وع���دم 
التعاون مع �صركات االإنتاج الفنية 
ب��ه��دف تعزيز  اخل���ارج���ي���ة، وذل����ك 
ال�صلة بني الطلبة اأنف�صهم والبيئة 
ب�����اأن كافة  امل��ح��ي��ط��ة ب���ه���م، ع��ل��م��اً 

امل�صابقة، �صيتم  الفائزة يف  التقارير 
بثها على كافة القنوات التلفزيونية 
منح  جانب  اإىل  للموؤ�ص�صة،  التابعة 
الفائزين فر�صة امل�صاركة يف �صناعة 
التقارير املرئية التي يتم اإعدادها يف 
اإط��ار حملتها  املوؤ�ص�صة.  ويف  قنوات 
الرتويجية للجائزة، قامت موؤ�ص�صة 
ال�صارقة لاإعام بجوالت ميدانية 
�صملت عدداً من اجلامعات واملعاهد 
املوجودة يف االإم��ارة، بهدف تعريف 
الطلبة على طبيعة اجلائزة وطرق 
مباهية  وتعريفهم  فيها،  امل�صاركة 
الواجب  والعنا�صر  املرئي  التقرير 

توفرها فيه، وعملية اإعداده من 
واملو�صوع،  ال��ف��ك��رة  حت��دي��د  ح��ي��ث 
الذي  للتقرير  الزمني  وال��رتت��ي��ب 

ن�صو�س  ك���ت���اب���ة  اأي���������ص����اً  ي��ت��ط��ل��ب 
دقيقة، وموؤثرة يف امل�صاهد، وكيفية 
املائمة  امل�صاهد  وت�صوير  اختيار 
للن�س، ف�صًا عن االهتمام بجودة 
ت�صمن  ال��ت��ي  وف��ن��ي��اً  تقنياً  ال�����ص��وت 
حيوية  م�����ص��اه��د  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
وموؤثرة. يذكر اأن موؤ�ص�صة ال�صارقة 
باإطاق  م���وؤخ���راً  ق��ام��ت  ل���اإع���ام 
اإل��ك��رتوين خ��ا���س باجلائزة  م��وق��ع 
http://www.smc.ae/(

من اأجل متكني الطلبة   )abde3
النموذج  وتعبئة  فيها،  امل�صاركة  من 
اإىل جانب رفع  ب��اجل��ائ��زة،  اخل��ا���س 
ملفات الفيديو مبا�صرة اإىل املوقع، 
اأو    Mov ب�صيغة  ت��ك��ون  اأن  على 
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•• دبي -و�م:

عني برنامج االأمم املتحدة للبيئة �صعادة اأحمد 
بن �صعفار الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة االمارات 
م�صت�صارا  “اإمباور”  املركزي  التريد  الأنظمة 
وذلك  العامل  يف  املناطق  تريد  لتطبيق  دوليا 
�صمن املبادرة العاملية تطوير تريد املناطق يف 

املدن احلديثة.
القيمة  للم�صاهمة  تقديرا  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي 
اللجنة  اج��ت��م��اع  يف  �صعفار  ب��ن  اأح��م��د  ل�����ص��ع��ادة 
تطوير  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة  ال��ث��اين  التوجيهية 
“ التابعة  امل����دن احل��دي��ث��ة  امل��ن��اط��ق يف  ت��ري��د 
يف  انعقد  ال��ذي  للبيئة  املتحدة  االأمم  لرنامج 
اإمباور  �صعي  ج��ان��ب  اإىل  “بروك�صل”  م��دي��ن��ة 
الدوؤوب ك�صريك لهذه املبادرة وما يت�صمن ذلك 

من رعاية وخرة وتدريب واأن�صطة اأخرى ذات 
هذا  ان  املنا�صبة  بهذه  �صعفار  اب��ن  وق��ال  �صلة. 
خا�س  ب�صكل  “اإمباور”  دور  يعك�س  االخ��ت��ي��ار 
واإم�����ارة دب���ي ودول����ة االإم�����ارات ب�صفة ع��ام��ة يف 
خ�صراء  وم�صاريع  حلول  وتنفيذ  ودع��م  تعزيز 

تت�صم بكفاءة ا�صتهاكها للطاقة.
واأ�صاف “ لقد مت اختيار دبي من ِقَبل برنامج 
للبيئة كنموذج عاملي يف خدمات  املتحدة  االأمم 
ت���ري���د امل���ن���اط���ق ل��ت��ط��وي��ر امل������دن احل���دي���ث���ة ، 
ال��ع��دي��د م��ن االن�صطة  اإم��ب��اور يف  ���ص��ارك��ت  كما 
تغري  موؤمتر  مثل  العاملية  البيئية  والفعاليات 
ح��ي��ث مت عر�س  ب��اري�����س  COP21 يف  امل��ن��اخ 
امل��ن��اخ يف  ال��ت�����ص��دي ل��ظ��اه��رة ت��غ��ري  جتربتنا يف 
العامل اإ�صافة اىل ت�صليط ال�صوء على م�صاهمة 
دب���ي ال���ب���ارزة يف ال��ع��امل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل����وارد 

الطبيعية لكوكب االأر�س.
ل��ل��ب��ي��ئ��ة عن  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رن��ام��ج  واأع������رب 
رغبته يف اال�صتفادة من خرة �صعادة اأحمد بن 
تعميم  يف  االأمثل  والتوجيه  االبتكار  يف  �صعفار 
خ���دم���ات ت��ري��د امل��ن��اط��ق يف ال���ع���امل ح��ي��ث اأن 
“اإمباور” تطّور مبادئ توجيهية وتقنيات ذكية 
ال�صرف  مياه  معاجلة  تقنيات  مثل  وخ�صراء 
والعمليات  الطاقة احلرارية  ال�صحي وتخزين 
تريد  لعمليات  امل�صاحبة  املركزية  اخلدماتية 

املناطق.
و���ص��ي�����ص��اه��م ���ص��ع��ادة اأح���م���د ب���ن ���ص��ع��ف��ار �صمن 
املبادرة العاملية “تطوير تريد املناطق يف املدن 
احلديثة” كم�صت�صار دويل يف عدة جماالت منها 
اال�صرتاتيجي  ال��ت��وج��ه  ب�����ص��اأن  امل�����ص��ورة  ت��ق��دمي 
للمبادرة وتقدمي امل�صورة للحكومات واملطورين 

يف  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وامل�صتهلكني  وامل���راف���ق 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ت��ت��ب��ع ���ص��ي��ا���ص��ة ت���ري���د مناطق 
االعمال  ذلك من من��اذج  والتمويل وما يخ�س 
ال��ت��ج��اري��ة وذل����ك م���ن خ���ال ال��ب��ع��ث��ات وور����س 

العمل.
كما �صي�صاهم ابن �صعفار يف تنفيذ روؤية وا�صحة 
باالإ�صافة  امل��ب��ادرة  ح��ول  الوعي  م�صتوى  لرفع 
اىل الرتويج وح�صد الدعم لها من دول جديدة 

ومدن و�صركاء اآخرين.
�صركة تريد مناطق  اأكر  كونها  ومن منطلق 
يف العامل وتاأكيداً على دورها الريادي باعتبارها 
فاإن  العاملية  امل��ن��اط��ق  ط��اق��ة  جمعية  يف  ع�����ص��واً 
ك�صريك  م�صبقاً  ت�صميتها  مت  ق��د  “اإمباور” 
يف  املناطق  تريد  “تطوير  العاملية  امل��ب��ادرة  يف 
املدن احلديثة” التابعة لرنامج االأمم املتحدة 

للبيئة حيث جاء ذلك بناء على م�صاهمة كبرية 
عاملية  منا�صبات  يف  “اإمباور”  �صركة  قبل  من 

كثرية.
اإتفاقية  يف  �صعفار  ب��ن  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة  و���ص��ارك 
املناخ  لتغيري   21 ال����  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  االإط�����ار 
املوؤمتر  يف  امل�صاركني  نا�صد  حيث   COP21
لنظام  االإيجابي  التاأثري  االعتبار  بعني  باالأخذ 
ت���ري���د امل��ن��اط��ق ع��ل��ى امل���ن���اخ واال����ص���ت���ف���ادة من 
جتربة �صركة “اإمباور” يف دبي لتعزيز جتربة 

االإ�صتدامة يف اأنظمة التريد.
وتهدف املبادرة العاملية “تطوير تريد املناطق 
يف املدن احلديثة” لدعم احلكومات يف تطوير 
لتقليل  ال��ت��ري��د  اأن��ظ��م��ة ط��اق��ة  ورف���ع م�صتوى 

انبعاثات غاز ثاين اوك�صيد الكربون.
وموفري  االأكادمييني  اخل��راء  املبادرة  وجتمع 

برنامج  �صمن  املالية  واملوؤ�ص�صات  التكنولوجيا 
اأف�صل  وتنفيذ  املعرفة  لن�صر  م�صرتك  طموح 
هذه  اأ�صبحت  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الن�صاطات 
امل���ب���ادرة واح����دة م��ن ا���ص��ا���ص��ي��ات ج��ه��ود “طاقة 
العام  ب��االأم��ني  اخل��ا���ص��ة  للجميع”  م�صتدامة 

لاأمم املتحدة.
وت�صل القدرة االإنتاجية ل�صركة اإمباور اإىل اأكرث 
من مليون ومئتي األف طن من التريد .. وهي 
ال��ب��ارزة يف  امل�صاريع  م��ن  ل��ع��دد  ت��ق��دم خدماتها 
اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�س 
واخلليج  العاملي  امل��ايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�س 
واأب��راج بحريات  الطبية  دبي  التجاري ومدينة 
جمريا ونخلة جمريا ودي�صكفري جاردنز وابن 
واملنطقة  للت�صميم  دب���ي  وح���ي  م���ول  ب��ط��وط��ة 

العاملية لاإنتاج االإعامي وغريها.

•• كو�نغ جو-و�م:

التقى �صعادة رحمة بن عبدالرحمن ال�صام�صي قن�صل عام الدولة يف كوانغ جو بجمهورية 
ملدينة  اخلارجية  ال�صوؤون  ملكتب  العام  املدير  نائبة  ينغ  فو  تان  �صعادة  ال�صعبية  ال�صني 
�صينجن ال�صينية. ومت خال اللقاء مناق�صة العاقات الثنائية بني البلدين و�صبل دعمها 
وتطويرها يف املجاالت كافة. واأكد اجلانبان اأهمية موا�صلة تعزيز العاقات املتميزة بني 
يانغ  ال�صيد  اللقاء  ح�صر  خا�س.  ب�صكل  ال�صيني  اجلنوب  يف  �صينجن  ومدينة  البلدين 
قوي ت�صيان مدير اإدارة ال�صوؤون االآ�صيوية وال�صيدة زهانغ لني نائبة مدير اإدارة ال�صوؤون 

االآ�صيوية مبكتب ال�صوؤون اخلارجية ملدينة �صينجن ال�صينية.

قن�صل عام الدولة يلتقي نائبة املدير العام 
•• �أبوظبي-و�م:ملكتب ال�صوؤون اخلارجية ملدينة �صينجن ال�صينية

اأطلقت دائرة الق�صاء يف اأبوظبي خطط العمل للعام احلايل 2017 
ومبا   2020-2016 اأبوظبي  اإم���ارة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  اإط��ار  يف 

يواكب طموحات الدائرة يف الدمج بني كافة املحاور التطويرية.
حتقيق  نحو  واالإداري  الق�صائي  العمل  ب��ني  تكاما  اخل��ط��ة  ت��اأت��ي 
وفق  وناجز وخدمات عدلية  عادل  اال�صرتاتيجية يف ق�صاء  اأهدافها 

اأرقى املمار�صات العاملية.
يف  الق�صاء  دائ��رة  وكيل  العري  �صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأك��د 
ال�صيخ من�صور  الق�صاء تعمل وفق توجيهات �صمو  دائرة  اأن  اأبوظبي 

ال��وزراء وزير �صوؤون الرئا�صة  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
اأف�صل اخلدمات الق�صائية  اأبوظبي بتقدمي  رئي�س دائرة الق�صاء يف 
والعدلية مبا ي�صاهم يف حتقيق روؤية اأبوظبي عر ار�صاء ق�صاء عادل 
االأمن  االأداء وير�صي دعائم  القانون وجودة  �صيادة  وناجز يقوم على 

واال�صتقرار املجتمعي واالقت�صادي يف اإمارة اأبوظبي.
للعام  املعتمدة  العمل  خطط  اأن  اإىل  العري  امل�صت�صار  �صعادة  ولفت 

احلايل مت و�صعها على م�صتوى 25 وحدة تنظيمية.
م�صريا اإىل العديد من التح�صينات التي مت اإدخالها على خطط عمل 
ا�صتمرارية  وا���ص��رتاط��ات  املوؤ�ص�صي  التميز  ملتطلبات  تلبية  االإدارات 
املختلفة  احتوت اخلطط  كما  للخدمات.  الرقمي  والتحول  االأعمال 

على اأكرث من 12 عما تطويريا و32 م�صروعا ت�صغيليا عاوة على 
11 من امل�صاريع املدرجة بخطة اإمارة اأبوظبي.

اأن  اأبوظبي  الق�صاء يف  اأو�صح وكيل دائرة  االأداء  واإدارة  وحول قيا�س 
اخلطط ا�صتملت على اأكرث من 130 موؤ�صرا ت�صغيليا و10 موؤ�صرات 
اخلدمية  االإدارات  م�صتوى  على  موحدة  موؤ�صرات  و10  تطويرية 

باالإ�صافة اإىل املوؤ�صرات اال�صرتاتيجية املعتمدة بخطة االإمارة .
ونوه �صعادته اإىل اأن الدائرة تعمل على حتقيق طموحاتها يف الدمج 
بني كافة املحاور التطويرية والتكامل بني العمل الق�صائي واالإداري 
يف اإطار ا�صرتاتيجيتها يف جتويد االأداء نحو تطبيق اأف�صل املمار�صات 

العاملية يف تقدمي اخلدمات العدلية والق�صائية.

دائرة الق�صاء باأبوظبي تطلق خطط عملها الت�صغيلية للعام 2017 

كهرباء دبي تنال �صهادة املوا�صفة الأوروبية لنظام اإدارة البتكار

تطلقها موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم يف ثماين فئات

ج���ائ��زة اأْب���ِدْع ت���دع���م مواه���ب الطلب���ة يف اإنت���اج التق����ري���ر املرئ�����ي

الأمم املتحدة للبيئة تعني اأحمد بن �صعفار م�صت�صارا دوليا لتطبيق تربيد املناطق يف العامل
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•• �ل�صارقة-و�م:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى 
ال�صمو  و����ص���اح���ب  ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
ال�صرقي  ب��ن حم��م��د  ال�����ص��ي��خ ح��م��د 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية 
بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  املعا  را���ص��د 
ال�صمو  و�صاحب  القيوين  اأم  حاكم 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  ���ص��ع��ود  ال�صيخ 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
اخليمة م�صاء ام�س حفل اال�صتقبال 
الذي اأقامه ال�صيخ حممد بن �صعود 
دائرة  رئي�س  القا�صمي  �صلطان  بن 
مبنا�صبة  بال�صارقة  املركزية  املالية 
زفاف جنله ال�صيخ �صعود اإىل كرمية 
ب����ن �صامل  ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع����ب����داهلل 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�صمي  �صلطان  ب��ن 

ال�صارقة.
ح�����ص��ر احل���ف���ل - ال������ذي اأق����ي����م يف 
والرماية  للجولف  ال�صارقة  ن��ادي 
ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن را�صد  ���ص��م��و   -
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزير  اآل م��ك��ت��وم 
امل��ال��ي��ة و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حم��م��د 

و�صمو  ال�صارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان و�صمو ال�صيخ هزاع بن 
املجل�س  نائب رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
و�صمو  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي 
خليفة  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار  نهيان  اآل 

رئي�س الدولة.
ال�صيخ  اال�صتقبال  حفل  ح�صر  كما 
في�صل بن خالد بن حممد القا�صمي 
وال�صيخ في�صل بن خالد بن �صلطان 
خالد  ب��ن  �صعود  وال�صيخ  القا�صمي 
امل�صت�صار  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�����ص��م��و احلاكم  يف م��ك��ت��ب ���ص��اح��ب 

وال�صيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين 
���ص��م��و احلاكم  م��ك��ت��ب  امل�����ص��ت�����ص��ار يف 
القا�صمي  �صقر  بن  ع�صام  وال�صيخ 
���ص��م��و احلاكم  م��ك��ت��ب  امل�����ص��ت�����ص��ار يف 
وال�صيخ خالد بن عبداهلل القا�صمي 
البحرية  امل����وان����ئ  دائ�������رة  رئ���ي�������س 
واجلمارك وال�صيخ اأحمد بن حميد 

النعيمي ممثل �صاحب ال�صمو حاكم 
واملالية  االإداري����ة  لل�صوؤون  عجمان 
عجمان  يف  امل���ال���ي���ة  دائ������رة  رئ��ي�����س 
ب����ن حميد  ع���ب���دال���ع���زي���ز  وال�������ص���ي���خ 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ�����رة االأرا����ص���ي 
را�صد  وال�صيخ  بعجمان  واالأم���اك 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 

عجمان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
ال�صرقي  ب��ن ح��م��د  وال�����ص��ي��خ را���ص��د 
للثقافة  ال���ف���ج���رية  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
حمد  ب��ن  مكتوم  وال�صيخ  واالع���ام 
اأحمد  بن  حممد  وال�صيخ  ال�صرقي 
مكتب  مدير  القا�صمي  �صلطان  بن 
رئي�س جمل�س النفط وال�صيخ �صقر 

رئي�س جمل�س  القا�صمي  بن حممد 
خالد  وال�صيخ  الريا�صي  ال�صارقة 
ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س هيئة 
خالد  وال�صيخ  وال�صامة  ال��وق��اي��ة 
دائرة  رئ��ي�����س  القا�صمي  ع�����ص��ام  ب��ن 
الطريان املدين يف ال�صارقة وال�صيخ 
رئي�س  ث��اين  اآل  عبداهلل  بن  حممد 
دائرة االإح�صاء والتنمية املجتمعية 
عبدالرحمن  ب���ن  ����ص���امل  وال�����ص��ي��خ 
القا�صمي رئي�س مكتب �صمو احلاكم.   
ح�صر احلفل اأي�صا عدد من ال�صيوخ 
واأ�صحاب املعايل من ال��وزراء وكبار 
ومديري  روؤ�����ص����اء  م���ن  امل�����ص��وؤول��ني 
احلكومية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال����دوائ����ر 
واالحت������ادي������ة وامل���ح���ل���ي���ة واأع�������ص���اء 
املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ال�����ص��ل��ك 
لدى الدولة واأعيان ووجهاء الباد 
ال�صمو  اأ�صحاب  هناأ  و  وامل��دع��وي��ن. 
بن  �صعود  ال�صيخ  العري�س  ال�صيوخ 
حممد بن �صعود القا�صمي مباركني 
اأ�صرية  حياة  له  ومتمنني  زفافه  له 

�صعيدة.

احلكام وعدد من اأولياء العهود وال�صيوخ يح�صرون اأفراح القوا�صم 

•• دبي -و�م:

قدم �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
ال�صهيد  العزاء يف  واج��ب  دبي  مكتوم ويل عهد 

من  البلو�صي  غريب  جمعة  على  خالد  البطل 
يدافعون  الذين  البا�صلة  امل�صلحة  قواتنا  اأبناء 
ع���ن احل����ق وال�����ص��رع��ي��ة ���ص��م��ن ���ص��ف��وف قوات 

التحالف العربي يف اليمن ال�صقيق .

فقد قام �صموه ظهر ام�س بزيارة جمل�س عزاء 
قدم  دب��ي حيث  ال��ورق��اء يف  ال�صهيد يف منطقة 
�صادق عزائه وموا�صاته اإىل اأ�صرة وذوي ال�صهيد 
مدافعا  رب��ه  عند  �صهيدا  وارت��ق��ى  ق�صى  ال���ذي 

عن احلق وال�صرعية يف اليمن راجيا اهلل العلي 
ومغفرته  رح��م��ت��ه  ب��وا���ص��ع  يتغمده  اأن  ال��ق��دي��ر 
اأهله  ويلهم  وال�صديقني  االب���رار  م��ع  وي�صكنه 
اإنا هلل   - العزاء  ال�صر وح�صن  واأجناله جميل 

واإنا اإليه راجعون - .
اأخ����رى ق���دم �صمو ويل ع��ه��د دبي  ن��اح��ي��ة  وم���ن 

واجب العزاء يف املرحومة اأمل بن عدي .
واأع�������رب ���ص��م��وه خ����ال زي����ارت����ه جم��ل�����س ع���زاء 

الفقيدة يف منطقة هور العنز يف دبي عن �صادق 
اهلل  ب���اإذن  لها  املغفور  الأ���ص��رة  وموا�صاته  ع��زائ��ه 
واإنا  اإن��ا هلل   - واأن يرحمها رحمة وا�صعة  تعاىل 

اإليه راجعون - .

حمدان بن حممد بن را�صد يقدم واجب العزاء يف ال�صهيد خالد البلو�صي واأمل بن عدي

خمترب الطفل املبتكر �صاعة من التعلم واملرح
•• ر�أ�ص �خليمة-�لفجر:

�صهدت جمعية االإم��ارات للتنمية االجتماعية فرع الرم�س تفاعًا كبرياً 
 ، واملجتمعية  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  من  مكثفة  وم�صاركات 
“خمتر  250 طالب وطالبة لفعالية  اأكرث من  وجت��اوز عدد احل�صور 
العاملية  ال�صركة   مع  بالتعاون  اجلمعية  نظمته  ال��ذي  املبتكر”  الطفل 

.  Nutty Scientists
من  اجلمعية  يف  ن�صعى  الرم�س  ف��رع  م�صئولة  امل��ذك��ور  منى  اأ.  و�صرحت 
ترتاوح  ال��ذي��ن  االط��ف��ال  فئة  على  ال�صوء  ت�صليط  الفعالية  ه��ذه  خ��ال 
اأعمارهم بني ال� 8- 13 عاما فهم ميثلون نواة املجتمع و الرتكيز على 
االإبداع والبحث العلمي لتحفيز �صغف االبتكار و تطوير مهارات االأطفال 
فيها  توظف  متخ�ص�صة  وعملية  علمية  ور���ص��ات  خ��ال  م��ن  واليافعني 
التجارب وامل�صاريع لتنمية قدرات امل�صاركني على البحث والتحليل و لبناء 
م�صارات  مواكبة  على  ق��ادر  والثقة،  واالإب���داع  بالنبوغ  يتميز  مبتكر  جيل 
التطوير يف املجاالت كافة على م�صتوى جميع القطاعات داخلياً وخارجياً 
والعملية  العلمية  امل�صاحة  توفري  على  املبتكر   الطفل  خمتر  ويعمل   ،
لتنمية التفكري االإبداعي واالبتكاري من خال تعري�صهم ملواقف واأ�صئلة 
االأن�صب  واختيار  احللول  تقييم  ثم  ومن  حلول  عن  البحث  على  حتثهم 
منها وتطبيق هذه احللول بتجارب علمية يطبقونها بنف�صهم لينمي هذا 
واالبتكار يف  التميز  على  للح�صول  والتجربة  اال�صتك�صاف  االأ�صلوب حب 

النهاية.
 Nutty Scientists وا�صتملت الفعالية على �صرحا موجزا ل�صركة 
Dubai عن ابتكاراتهم والهدف منها واملراحل التي مروا بها والفائدة 
يف  عرو�س  الفعالية  ت�صمنت  كما  العلمية،  عرو�صهم  من  حتققت  التي 
االطفال  ف�صول  لتحفيز  وفيزيائية  كيميائية  وجت���ارب  العلوم  جم��ال 
التجارب  باإجراء  يقوموا  كي  الفر�صة  الطلبة  ومنح  العلوم  وا�صتك�صاف 
العلمية باأنف�صهم مب�صاعدة فريق عمل متخ�ص�س، مما يعينهم على فهم 
لروؤية  حتقيقا  وذلك  مداركهم،  ويو�صع  اأف�صل،  ب�صكل  والتجارب  العلوم 
دولة االإمارات، الرامية اإىل تعريف الن�سء باملفاهيم العلمية يف جماالت 

العلوم املختلفة.

•• �أبوظبي-و�م:

الرائدة  التجربة  على  ال��ت��اأم��ني  هيئة  م��ن  وف��د  اط��ل��ع 
لاإ�صناد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  يف  االأم���ن���ي  االإع�����ام  الإدارة 
االأمني بوزارة الداخلية وعلى اأف�صل املمار�صات املطبقة 
باآلية عمل مواقع التوا�صل  لديها وخا�صة فيما يتعلق 
الوعي  لتعزيز  قنواتها  وتوظيف  ل��ل��وزارة  االجتماعي 

االأمني واالجتماعي.
االأمني  االإع���ام  اإدارة  ف��واز علي مدير  ال��رائ��د  ورح��ب 

بالوفد الزائر وقدم لهم نبذة عن االإدارة.
لوزارة  احلكومي  االت�صال  ذراع  تعتر  اأنها  اإىل  م�صريا 
ال��داخ��ل��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف اخل��ط��اب االعامي 
و�صرعة اإي�صاله للجمهور مبختلف و�صائل االإعام بكل 

�صرعة و�صفافية ومو�صوعية.
و�صاهد الوفد فيلما حول اإدارة االإعام االأمني بح�صور 
روؤ����ص���اء اق�����ص��ام واأف����رع ال��ت��ل��ف��زي��ون واالإذاع�����ة وال�صمعة 
اآل��ي��ة عملها  الفيلم  ع��ر���س  ب������االإدارة ح��ي��ث  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
واخلدمات التي تقدمها للجمهور من خال منظومة 

متكاملة ت�صمل كافة اأق�صامها واأفرعها.
ق�صم  رئي�س  امل��رزوق��ي  الكرمي  عبد  علي  النقيب  وق��دم 
الهيكل  عن  عر�صا  ب���االإدارة  اال�صرتاتيجي  التخطيط 
التنظيمي لاإدارة وا�صرتاتيجيتها واملبادرات االحتادية 
وا�صتعر�س  ت��ن��ف��ي��ذه��ا..  ع��ل��ى  عملت  ال��ت��ي  االإع��ام��ي��ة 
االإدارة  عليها  ح�صلت  التي  والعاملية  املحلية  اجل��وائ��ز 
وزارة  وا�صرتاتيجية  اأه��داف  تنفيذ  نتيجة جلهودها يف 

الداخلية.

وفد هيئة التاأمني تطلع على جتربة 
الإعالم الأمني يف وزارة الداخلية
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اأخبـار الإمـارات
احللقة الثانية من  »اأمر ال�صعراء« اليوم.. وثالثة �صعراء بانتظار ت�صويت اجلمهور

•• �أبوظبي-و�م:

ت�صهد احللقة الثانية من برنامج “ اأمري ال�صعراء “ - يف مو�صمه ال�صابع - اليوم االإعان عن 
احللقة  يف  تاأهل  ال��ذي  عامر  ح�صن  امل�صري  لل�صاعر  لين�صما  الثانية  للمرحلة  �صاعرين  تاأهل 

االأوىل بدرجات جلنة التحكيم.
وينتظر كل من ال�صاعر نا�صر الغ�صاين من �صلطنة عمان وال�صاعرة اآالء القطراوي من فل�صطني 
وال�صاعرة لطيفة احل�صاين من اجلزائر نتيجة ت�صويت اجلمهور على مدى اأ�صبوع لتتم اإ�صافتها 

لدرجات جلنة التحكيم.
50 درجة وللجمهور مثلها  التحكيم فيها  .. للجنة  وتتكون املرحلة االأوىل من خم�س حلقات 

ويتناف�س يف كل حلقة اأربعة �صعراء ومن كل حلقة توؤهل اللجنة �صاعرا .
درجات  ن�صبة من  اأعلى  �صاعرين يح�صان على  واأك��رث   .. اأ�صبوع  وي�صوت اجلمهور على مدى 

التحكيم واجلمهور يتاأهان للمرحلة الثانية التي ت�صم 15 �صاعرا.

 .. �صتة فقط  يتاأهل منهم  �صاعرا   15 فيها  يتناف�س  الثانية من ثاث حلقات  املرحلة  وتتكون 
ويف كل حلقة يتاأهل �صاعر واحد عن طريق اللجنة واآخر يوؤهله اجلمهور بعد اأ�صبوع من خال 

الت�صويت.
وتنظم جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي املو�صم ال�صابع من م�صابقة 
وبرنامج اأمري ال�صعراء خال الفرتة من 21 فراير وحتى 25 اأبريل 2017 مب�صاركة 20 
�صاعرا من 12 دولة عربية وذلك على م�صرح �صاطئ الراحة يف اأبوظبي .. ويتم نقل املناف�صات 

على الهواء مبا�صرة عر قناتي االإمارات وبينونة م�صاء كل يوم ثاثاء .
واأو�صح ال�صاعر ح�صن عامر - الذي تاأهل بدرجات جلنة التحكيم عن احللقة االأوىل بق�صيدة 
اأنه كان متابعا ملوا�صم اأمري ال�صعراء منذ انطاقتها االأوىل والتي اأعطت  “فيما رواه النيل” - 
روحا جديدة لل�صعر العربي الف�صيح .. م�صريا اإىل اأنه كان يرتقب الفر�صة للو�صول اإىل منر 
بهذا  لا�صرتاك  يعدها  ك��ان  التي  ن�صو�صه  على  ف��رتة  اعتكف  اأن  بعد  ال��راح��ة  �صاطئ  م�صرح 

احلدث.

عبيد الطاير يح�صر احتفال القن�صلية 
الكويتية بدبي بعيدها الوطني

•• دبي -و�م:

لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  ح�صر 
املالية االحتفال الذي اأقامته القن�صلية العامة الكويتية بدبي 
 56 ال���  الكويتى  الوطني  بالعيد  مبنا�صبة  االأول  ام�س  م�صاء 

والذكرى ال� 26 لتحرير الكويت وذلك بفندق جراند حياه .
وكان يف ا�صتقبال معاليه و�صيوف احلفل �صعادة ذياب فرحان 

الر�صيدي قن�صل عام دولة الكويت يف دبي.
املطيوعي  غ���امن  ع��ب��دال��رح��م��ن  ���ص��ع��ادة  ك��م��ا ح�صر االح��ت��ف��ال 

�صاحي  الفريق  ومعايل  دبي  يف  اخلارجية  وزارة  مكتب  مدير 
خلفان متيم نائب رئي�س ال�صرطة واالمن العام بدبي وقنا�صل 
الدول العربية واالجنبية بدبي وعدد من كبار ال�صخ�صيات من 

االمارات والكويت واملقيمني بالدولة .
واط��ل��ع م��ع��ال��ي��ه واحل�����ص��ور ع��ل��ى م��ع��ر���س ���ص��ور ح���ول تاريخ 
العاقات االماراتية الكويتية ت�صمنت لقاءات وزيارات قيادات 

البلدين .
وقدمت فرقة فنون �صعبية كويتية عرو�صا �صعبية �صارك فيها 

احل�صور.

م�صوؤولون ومثقفون : التحالف الأمني خطوة جريئة ت�صكل تعزيزا ملنظومة مواجهة اجلرمية العابرة للقارات
•• �أبوظبي-و�م:

وعربية  دول��ي��ة  واإع��ام��ي��ة  �صيا�صية  فعاليات  و�صفت 
جمموعة  مبثابة  يكون  اأم��ن��ي  حتالف  اإق��ام��ة  وحملية 
عمل دولية ملواجهة اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات 
اأبوظبي ب�اخلطوة اجلريئة التي ت�صكل تعزيزا  ومقره 
والعابرة  املنظمة  اجل��رمي��ة  مواجهة  ملنظومة  حيويا 
للقارات وتعزيزا حلماية املنافذ.. ويج�صد التزام الدول 
الت�صدي  حيال  الثابتة  ومواقفها  للتحالف  املنظمة 

للجرمية وتوحيد اجلهود الدولية يف هذا ال�صاأن.
التحالف  اأبوظبي موؤخرا عن  العا�صمة  اأعلن يف  وكان 
ال�����ذي ي��ع��د مب��ث��اب��ة جم��م��وع��ة ع��م��ل دول���ي���ة ملواجهة 
ومملكة  وال�صنغال  وا�صبانيا  اإيطاليا  ي�صم  اجل��رمي��ة 
البحرين واململكة املغربية اإ�صافة للدولتني املوؤ�ص�صتني 
للتحالف دولة االإم��ارات العربية املتحدة واجلمهورية 
و�صامة  اأمن  تعزيز  على  التحالف  ويركز  الفرن�صية. 
وتوحيد  م�صاحلها  م��ع  يتوافق  مب��ا  االأع�����ص��اء  ال���دول 
امل�صرتك حيال  والتن�صيق  وال�صرطية  االأمنية  املفاهيم 
تبادل  جانب  اإىل  واجلرائم  باالأمن  املتبادلة  اخل��رات 
االآراء وامل�صورة بني هذه الدول حول مكافحة اجلرمية 
واإدارة  منها  الوقاية  وتدابري  للحدود  العابرة  املنظمة 
ومراقبة احلدود واملنافذ مع �صمان العمل لكل دولة يف 

نطاق ت�صريعاتها وقوانينها املحلية.
وت��خ��ت��ل��ف ه����ذه امل��ج��م��وع��ة ال���دول���ي���ة ع���ن غ��ريه��ا من 
ال��ت��ح��ال��ف��ات االأخ����رى يف اأن��ه��ا مب��ث��اب��ة م��ن��ت��دى لتبادل 
اخلرات واملعارف وتن�صر اأف�صل املمار�صات امل�صتخدمة 
على  املتخ�ص�س  اأو  ال��ع��ام  ال��ت��دري��ب  وو���ص��ائ��ل  واأ���ص�����س 
ال�صعيد ال�صرطي واالأمني و�صتمكنه �صبغته القانونية 
والتحديات  الق�صايا  ملواجهة  مب��رون��ة  الت�صرف  م��ن 

ال�صرطية يف الع�صر احلايل.
وعر مقرر جلنة ال�صوؤون الداخلية والدفاع يف املجل�س 
الوطني االحتادي واإعاميني اإماراتيني عن اعتزازهم 
تعزيزا  التحالف  ه��ذا  اأم��ان��ة  اأب��وظ��ب��ي  ت�صت�صيف  ب���اأن 
االإقليمي والريادي كقوة موؤثرة تلعب  االإم��ارات  لدور 
دورا ايجابيا يف تاأمني �صامة اأمن املنطقة واملحافظة 

على ا�صتقرار بلدانها و�صعوبها.
وممثلني  التحالف  دول  داخلية  وزراء  م��ن  ع��دد  واأك���د 
عابرة  دول��ي��ة  وحت��رك��ات  حتالفات  اإق��ام��ة  اأهمية  عنهم 
�صبيل  ال��ف��ع��ال يف  ال��ت�����ص��ارك��ي  ت��وؤ���ص�����س للعمل  ل��ل��ق��ارات 
ل��ل��ق��ارات واالإره���اب  ال��ع��اب��رة  تعزيز مكافحة اجل��رمي��ة 
الدولية  ال��ظ��روف  ظ��ل  ويف  احل��اج��ة  اأن  اإىل  م�صريين 
بني  التفاهمات  م��ن  امل��زي��د  تتطلب  العوملة  وحت��دي��ات 
وتن�صيقات  فعالية  اأكرث  العاملية وعر حتركات  ال��دول 
مواجهة  يف  املطبقة  الفاعلة  واملمار�صات  االآراء  لتبادل 

عمل املجرمني و�صل حركتهم دوليا.
ال�صيخ  الركن  الفريق  البحريني  الداخلية  وزير  وقال 
دولة  املبادرة من  هذه  ان  اآل خليفة  عبداهلل  بن  را�صد 
االإم��ارات عر وزارة الداخلية نرى فيها روؤي��ة وتطلع 
اأم��ن��ي ي��خ��دم ال�صلم ال��ع��امل��ي ف��اجل��رمي��ة ال��ي��وم مل تعد 
نحن  لذا  للدول  عابرة  لت�صبح  ذلك  تعدت  بل  حملية 
نحتويها  اأن  ن�صتطيع  حتى  دول��ي��ة  جهود  اإىل  بحاجة 
الدويل  بامل�صتوى  االأمن  لنتمكن من حتقيق  وبالتايل 

الذي بدوره ينعك�س على ا�صتقرار اأمن الدول جميعا.
واأو�صح جان كلود غوايا وكيل وزارة الداخلية الفرن�صية 
اأن ج��ه��ود االإم�����ارات وف��رن�����ص��ا اأث��م��رت يف اإط����اق هذه 
املجموعة الدولية كتحالف يعطي فر�صة لدول متلك 
�صوية  والعمل  دولية  تفاهمات  عر  اأمنها  لتعزيز  نية 
م�صرتكة  حتديات  وج��ه  ويف  كبري  �صاأن  ذات  ق�صايا  يف 
ال ميكن حلها اإال اإذا احتدنا �صوية موؤكدا على روابط 
املعقودة  الكبرية  التحالف واالآم��ال  ال�صداقة بني دول 

على هذا العمل الت�صاركي املنطلق يف اأبو ظبي. 
االإ�صباين  ال�صفري  �صاالري�س  اأوجينيو  خ��وزي��ه  وع��ر 
ا�صبانيا عن  يف االإم��ارات وممثل وزير الداخلية ململكة 
تعرف  التي  املجموعة  لهذه  باالن�صمام  ب��اده  �صعادة 
للدول  ال��ع��اب��رة  اجل��رمي��ة  ملكافحة  ال���دويل  بالتحالف 
وفرن�صا  االإم���ارات  دولتي  من  امل��ب��ادرة  نثمن  وي�صيف: 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف دع���م ج��ه��ود اأ���ص��دق��اءن��ا ح���ول العامل 
للتعاون بني االأجهزة ال�صرطية من اجل اأهداف �صامية 

تتمثل بدعم االأمن واال�صتقرار.
ال�صرطة  عام  مدير  دي�صبنزا  فيليبو  بريفيتو  وو�صف 
التحالف  االإيطايل  الداخلية  وزي��ر  وممثل  االحتادية 

بفعالية  ال��ت�����ص��دي  اإن  ق��ائ��ا  امل��ه��م  ال��ع��امل��ي  ب���احل���دث 
وجود  يتطلب  والتطرف  واملنظمة  العابرة  للجرمية 
والعدالة  ال�����ص��رط��ة  الأج���ه���زة  دويل  م�����ص��رتك  ت���ع���اون 
م�����ص��ددا ع��ل��ى ����ص���رورة ات��خ��اذ ق�����رارات ح��ا���ص��م��ة ت�صمل 
اجلرمية  اأم���وال  حركة  لتتبع  املالية  الرقابة  ت�صديد 
ل�����ص��ل حركتها  وامل��ت��ط��رف��ني وامل��ج��م��وع��ات االإره���اب���ي���ة 
اإرادة  يتطلب  ذلك  ولكن  وي�صيف  م�صادرها.  ومعرفة 
دولية قوية للتعاون يف الت�صدي ملثل هذه اجلرائم التي 
ت�صمل التطرف واالإره��اب وتهريب املخدرات واالجتار 
ا�صرارا  التي حتدث  االأم��وال وغريها  بالب�صر وغ�صيل 

بالدول على كافة امل�صتويات.
املجل�س  ال�صحي ع�صو  النار  �صامل  اأكد  ثانية  من جهة 
ال�����ص��وؤون الداخلية  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي م��ق��رر جل��ن��ة 
لتاأ�صي�س  االإم���ارات  دول��ة  �صعي  اأن  املجل�س  وال��دف��اع يف 
لهذة املجموعة الدولية للعمل معا   اإمنا هو نابع من 
تقت�صر  ال  التي  بامل�صوؤولية  الر�صيدة  قيادتنا  اإح�صا�س 

على املحلية فقط بل هي م�صوؤولية اإقليمية ودولية.
منظومة  بناء  على  والعمل  التعاون  من  البد  واأ�صاف 
االأمن  على  فاحلفاظ  ال��ع��امل  م�صتوى  على  متكاملة 
واالأم������ان ه���ي م�����ص��وؤول��ي��ة ك���ل ال�����دول ب��ك��اف��ة اأف���راده���ا 
تزايد  يف  باتت  ل��ل��ق��ارات  وال��ع��اب��رة  املنظمة  فاجلرمية 
وخ��ل��ف��ه��ا م��ن ي��غ��ذي��ه��ا وي���وؤج���ج ن��ريان��ه��ا ب��ب��ث �صمومه 
واأفكاره امل�صللة لتنق�س باأنيابها على كافة املجتمعات 
���ص��ام��ل ع���ام وال يقت�صر  ال�����دول ف��خ��ط��ره��ا  وخم��ت��ل��ف 
ع��ل��ى دول���ة ب��ذات��ه��ا. وق���ال م��ن االأه��م��ي��ة مب��ك��ان وجود 
ال�صديقة  ال��دول  حتتها  تن�صوي  �صاملة  اأمنية  مظلة 
دائمني   واأم���ن  با�صتقرار  جميعها  لتنعم  ال�صقيقة  و 
اأخرى  ل��دول  ن�صافر  االم���ارات  دول��ة  كمواطني  فنحن 
يف العامل وناأمل اأن تكون اآمنة لنا كغرينا ممن ياأتون 
باأنهم  وواثقني  دولتنا احلبيبة وهم مطمئنني  لزيارة 
يف موطن االأمن و االأمان بف�صل قيم التعاي�س وال�صام 
والت�صامح ال�صائدة بني املواطنني واملقيمني على اأر�س 
اأن تكون يدا  باأ�صره يجب  العامل  فاإن دول  الدولة لذا 
ال��ظ��ام  وع�صاباته لت�صرب  ق��وى  واح��دة يف مواجهة 
باأمن  امل�صا�س  نف�صه  له  ت�صول  من  كل  حديد  من  بيد 

وا�صتقرار هذه الدولة اأو تلك.
خطوة  يعد  االأمني  التحالف  هذا  اأن  ال�صحي  واأ�صاف 
من  م��درو���ص��ة  خ��ط��وات  �صل�صلة  �صمن  اأخ���رى  ناجحة 
االإمارات  دولة  الر�صيدة فا يخفى متيز  قيادتنا  قبل 
يف جمال مكافحة اجلرمية حمليا ودوليا االأمر الذي 
م�صريا  عاملية  ومنظمات  موؤ�ص�صات  به  و�صهدت  اأق��رت 
اإىل اأن الدولة واجهت اجلرمية املنظمة ب�صتى الو�صائل 
القوانني  واأ���ص��درت  الت�صريعات  اأق���رت  حيث  وال�صبل 
امل�����ص��ددة مل��ك��اف��ح��ة ه���ذا ال���ن���وع م���ن اجل���رائ���م وغلظت 
ال�صبل  م��ن  غريها  جانب  اإىل  ال�����ص��اأن  بهذا  العقوبات 
والو�صائل التي و�صعت الدولة يف مرتبة متقدمة عامليا 

يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة والعابرة للقارات.
واأ�صاد حبيب ال�صايغ االأمني العام لاحتاد العام لاأدباء 
والكتاب العرب ورئي�س جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدباء 
االإمارات م�صت�صار دار اخلليج رئي�س التحرير امل�صوؤول 
بجهود وزارة الداخلية يف اقامة التحالف االأمني الذي 
املنظمة  ميثل جمموعة عمل دولية ملواجهة اجلرمية 
والعابرة للقارات الفتا اإىل اأن الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الداخلية دائما يتناول االأمن من مفهوم وا�صع و�صامل 

ونظرة ثاقبة للمنطقة والعامل.  
واأكد اأن التحالف يعد من املبادرات احل�صارية الرائدة 
ال�صرطة  اأج��ه��زة  دور  تعزيز  يف  فائدتها  تنعك�س  التي 
امل��ن��ط��ق��ة يف توفري  ���ص��ع��وب  ع��ل��ى  واالأم�����ن مب��ا ينعك�س 

مقومات كبرية لاأمن واال�صتقرار.
اأن دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة تعد من  اإىل  ولفت 
واهداف  مقرتحات  تبني  يف  عامليا  لها  امل�صهود  ال��دول 
حتقق تطلعات العامل يف اأبرز الق�صايا والتحديات التي 
تواجهه باأفكار �صباقة تعزز من االمن وال�صام العاملي 
موؤكدا اأهمية التحالف يف تعزيز جهود الدول االأع�صاء 
مبختلف  للقارات  والعابرة  املنظمة  اجلرمية  ملواجهة 
االأمن  وا�صتدامة  منها  الوقاية  �صبل  وتطوير  اأ�صكالها 
واال�صتقرار بالدول امل�صاركة فيه وتعزيز االأمن والنماء 
ال��ت��ع��اون واال���ص��ت��ف��ادة من  ي��ع��زز ف��ر���س  ل�صعوبها مب��ا 
يتوافق مع م�صاحلها  وتبادل اخلرات ومبا  التجارب 

والتن�صيق امل�صرتك حول مكافحة اجلرمية املنظمة.

املعريف  الن�صر  تعزيز  اإىل  العرب  واالأدب��اء  الكتاب  ودع��ا 
والثقايف حول �صامة واأمن ال�صعوب من خال ت�صليط 
النتائج  ح��ول  والثقافية  االأدب��ي��ة  االأع��م��ال  يف  ال�صوء 
موؤكدا  التحالف  ه��ذا  اإق��ام��ة  من  املاأمولة  والتطلعات 
املقرتحات  م��ن  تنفيذ جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اه��م��ي��ة 
والتو�صيات التي تعزز من قيام هذا الكيان احل�صاري 
املنطقة  ل�صعوب  واالأم�����ان  االأم����ن  م��ق��وم��ات  ت��وف��ري  يف 
وموؤمترات  منتديات  عقد  اهمية  اأك���د  كما  وال��ع��امل. 
واالره����اب  املنظمة  للجرمية  القبيح  ال�صكل  ت��ت��ن��اول 
و�صبل تعزيز مقاومته والت�صدي له وتخ�صي�س جوائز 
كالق�صة  واالأدب��ي��ة  الثقافية  لاأعمال  ومعنوية  مادية 
ال�صرطة  �صباط  جن��اح  ق�ص�س  تتناول  التي  وال��رواي��ة 

واالأمن يف مكافحة اجلرمية املنظمة.
والتطلعات  االأه������داف  ك���ل  ت��ك��ل��ل  اأن  ال�����ص��اي��غ  ومت��ن��ى 
يف  والتوفيق  بالنجاح  التحالف  هذا  اليها  ي�صعى  التي 
حتقيق نتائج ا�صتباقية يف الت�صدي لاإرهاب ومكافحة 
اجلرمية وتبادل اأف�صل املمار�صات ال�صرطية امل�صتخدمة 
على  املتخ�ص�س  اأو  ال��ع��ام  ال��ت��دري��ب  وو���ص��ائ��ل  واأ���ص�����س 
ال�صعيد ال�صرطي واالأمن الفتا اإىل اأن العمل امل�صرتك 
بني الدول االأع�صاء ميثل يف حد ذاته قوة عظمى تعمل 

من اجل ال�صام واالأمن يف املنطقة والعامل.
واع��ت��ر حم��م��د احل���م���ادي رئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة “ 
“ االع��ان عن تاأ�صي�س التحالف ال��ذي ميثل  االحت��اد 
جمموعة عمل دولية خطوة تاريخية يف عامل مكافحة 
اجلرمية ومبجال التعاون االأمني الدويل م�صريا اإىل 
اأنه حتالف اأمني �صد ال�صر الذي يتمثل اليوم يف قوى 

اجلرمية واالإرهاب.
القيادة  روؤي���ة  ي��وؤك��د  التحالف  ع��ن  االإع����ان  اإن  وق���ال 
ال��دول��ة و  ت��ع��زي��ز ع��اق��ات  ال��ت��ي تعمل ع��ل��ى  احلكيمة 
على  والق�صاء  اجلرمية  مكافحة  على  اإ�صرارها  يوؤكد 
املجرمني واالإرهابيني يف العامل من خال جهد دويل 
ال�صرطية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ف��ي��ه  ت��ب��ادل  ي��ت��م  منظم 
امل�صتخدمة واأ�ص�س وو�صائل التدريب العام اأو املتخ�ص�س 

على ال�صعيد ال�صرطي واالأمن.
واعتر اجلهود املحلية واالإقليمية غري كافية ملواجهة 
اأ�صغر  اأ���ص��ب��ح  ال��ع��امل  اأن  ق��ائ��ا  االأم��ن��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ب��ك��ث��ري مم��ا ك��ن��ا ن��ت��وق��ع وال�����دول اأق����رب ب��ك��ث��ري م��ن اأن 
تف�صلها حدود اأو م�صافات مما ي�صهل  انتقال اجلرمية 
واملجرمني والتخطيط لها يف مكان وتنفيذها يف مكان 
اآخر يبعد عنه اآالف الكيلومرتات اأ�صبح امرا عاديا ما 
امل�صرتك  للعمل  ايجاد حتالف حقيقي وقوي  يتطلب  

وتبادل اخلرات واملعلومات والتدريبات.
واأكد عبداهلل ر�صيد مدير حترير جريدة اجللف نيوز يف 
اأبوظبي اأن اقامة التحالف االأمني الذي يعد جمموعة 
ياأتي �صمن �صعي دول��ة االم��ارات العربية  عمل دولية  
اجلماعي  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة  العميق  وامي��ان��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
االإره���اب  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  املنظمة  اجل��رمي��ة  يف مكافحة 

والتزامها الدويل يف تعزيز االأمن واال�صتقرار.
وع��ر ع��ن ت��ق��دي��ره لتلك اخل��ط��وة احل�����ص��اري��ة والتي 
باأهميته  التحالف  االع�صاء يف  ال��دول  وع��ي  ت��دل على 
يف حم����ارب����ة اجل����رمي����ة امل���ن���ظ���م���ة وت�����ب�����ادل اخل�����رات 
واأ�ص�س  امل�صتخدمة  املمار�صات  اأف�صل  ون�صر  وامل��ع��ارف 
ال�صعيد  ع��ل��ى  املتخ�ص�س  او  ال��ع��ام  ال��ت��دري��ب  و���ص��ائ��ل 
ال�صرطي واالأمني والت�صدي مبرونة ملواجهة الق�صايا 

والتحديات ال�صرطية.
اأن االع��ان عن هذا التحالف ميثل حتركا  اإىل  واأ�صار 
ايجابيا يف جهود مكافحة اجلرمية   ومواجهتها بالقوة 
الدول  و�صامة  اأم��ن  يعزز  نحو  على  واملعرفة  والعلم 
املفاهيم  وتوحيد  م�صاحلها  مع  يتوافق  مبا  االأع�صاء 
الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  واع��ت��ر  وال�صرطية.  االأم��ن��ي��ة 
التحالف  ال��وط��ن  �صحيفة  حت��ري��ر  رئي�س  ال�صمريي 
ال�صديقة  ال��دول  التن�صيق مع  ريادية يف تعزيز  خطوة 
اأن  م��وؤك��دا  ال��ت��ح��دي��ات واجل��رمي��ة  مل��واج��ه��ة  وال�صقيقة 
�صراكاتها  تو�صيع  يف  ورغبتها  ريادتها  اأثبتت  االإم��ارات 
اأمن  وت��ع��زي��ز  واال���ص��ت��ق��رار  االأم����ن  لتحقيق  ال��ه��ادف��ة 
م�صاحلها  م��ع  يتوافق  مب��ا  االأع�����ص��اء  ال���دول  و�صامة 
والتن�صيق  وال�����ص��رط��ي��ة  االأم���ن���ي���ة  امل��ف��اه��ي��م  وت��وح��ي��د 

امل�صرتك حيال اخلرات املتبادلة باالأمن واجلرائم.  
ال�صابق يف املجل�س  الع�صو  واكدت مي�صاء را�صد غدير  
اإقامة  اأن  االم���ارات���ي���ة  وال��ك��ات��ب��ة  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
والعابرة  املنظمة  اجلرمية  ملواجهة  االأمني  التحالف 

حتديدا  التوقيت  ه��ذا  يف  خا�صة  اأه��م��ي��ة  ل��ه  ل��ل��ق��ارات 
فاجلرمية املنظمة مبختلف �صورها مل تعد حم�صورة 
املخدرات  تعاطي  ق�صية  وج��دت  وان  اآخ��ر  دون  بلد  يف 
على �صبيل املثال والرتويج لها يف دولة فذلك يعني اأن 
اأخ��رى وال ميكن مكافحتها  واأطرافها يف دول  جذوها 
واحلد من اآثارها يف دائرة �صيقة بل ينبغي حماربتها 
كجبهة ومن خال حتالفات دولية واقليمية تت�صدى 
الأن�صطتها املتوزعة عر �صبكة دولية بكثري من املتابعة 
الدقيقة واحلثيثة خال فرتة زمنية لي�صت بالق�صرية.  
كانت  واالإقليمية  ال��دول��ي��ة  التحالفات  ان  واأو���ص��ح��ت 
ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون  ح���ول  تتمركز  ق��ري��ب  وق���ت  ح��ت��ى 
التحالف مع  باأن  توؤمن  الدول  اأن  واالقت�صادية؛ ذلك 
الغري تعظيم الإجنازاتها وحتقيق الأهدافها وما تتطلع 
اإليه من نتائج �صواء على جميع ال�صعد فالعامل اليوم 
اإنها  ب��ل  ق��ري��ة �صغرية ال تظل فيه دول���ة مب��ع��زل  ب��ات 

تتاأثر مبا يدور من اأحداث يف دول اجلوار اأو املنطقة.
من  �صتتمكن  الداخلية  وزارة  ب��اأن  نثق  اننا  واأ���ص��اف��ت   
خ���ال ال��ت��ح��ال��ف امل��ع��ل��ن م���ن احل���د م���ن ان��ت�����ص��ار هذه 
اجل���رمي���ة يف دول����ة االإم��������ارات وامل��ن��ط��ق��ة ون��ث��ق بانها 
���ص��ت��ح��ر���س ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة م��وؤ���ص�����ص��ات اأخ�����رى يف هذه 
امل�صوؤولية اإذ ان طبيعة املو�صوع االمنية ال تعني الركون 
بامل�صوؤولية على وزارات الداخلية واملوؤ�ص�صات ال�صرطية 
مدنية  اأخ���رى  موؤ�ص�صات  ت��ع��اون  ت�صتدعي  ب��ل  فح�صب 
التوعية  يف  االإعامية  املوؤ�ص�صات  اأهمها  مدنية  وغري 

بهذه ال�صبكات.
النوع  االإم��ارات كدولة تقر بخطر هذا  اأن  اإىل  ولفتت 
من اجلرائم واالقرار باخلطر هو اول خطوة يف �صبيل 
خال  من  فتكون  الثانية  اخلطوة  ام��ا  عليها  الق�صاء 
ال��ت��ع��اون ال����دويل ال���ذي ي��اأخ��ذ ���ص��ورة م��ت��ع��ددة اهمها 
التحالفات التي �صتتيح تبادل اخلرات واملعارف امنيا 
وتقنيا وقانونيا وهو ما نثق باأنه  �صيكون جدار احلماية 
من  القدر  وبهذا  النوع  ه��ذا  من  جرائم  من  ملجتمعنا 

اخلطورة. 
ال�����ص��ح��ف��ي بجريدة”  ال��ك��ات��ب  ال��ع��م��ودي  وق����ال ع��ل��ي 
االحتاد” اأن التحالف االمني الذي اأعلن قيامه الفريق 
�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء وزي��ر الداخلية ميثل حتالف ق��وى اخل��ري يف 
اأبوظبي  واختيار  واجل��رمي��ة  ال�صر  ع�صابات  مواجهة 
مقرا للتحالف الوليد يعر عن تقدير املجتمع الدويل 
لاإمارات وقيادتها احلري�صة دوما على دعم واحت�صان 
املجتمعات  ا�صتقرار  لتعزيز  الرامية  املبادرات واجلهود 
وحتقيق  االأن�صان  لبناء  االآمنة  البيئة  وتوفري  واأمنها 
اإط��ار برامج تنموية تعزز التنمية  رخ��اءه وازده���اره يف 

امل�صتدامة.
دول  ب�صبع  م�صريته  ب���داأ  ال���ذي  التحالف  اأن  واأ���ص��اف 
العربية  ال���دول  م��ن  امل��زي��د  بان�صمام  للتو�صع  مر�صح 
قاطبة  ال���ع���امل  دول  ت��ه��م  اأه����داف����ه  الأن  واالأج���ن���ب���ي���ة 
احلري�صة على تاأمني جمتمعاتها من �صرور ع�صابات 
التي  املواجهة  يف  للقارات  والعابرة  املنظمة  اجلرمية 
تتطلب املزيد من التن�صيق وتبادل املعلومات للت�صدي 
ل��ل��ج��رمي��ة وج��م��اع��ات��ه��ا ال��ه��ادف��ة ل��ت��دم��ري ال�����ص��ب��اب يف 

خمتلف املجتمعات.
للتحالف  م��ه��م  ك�����ص��ري��ك  االإع�����ام  دور  اأه��م��ي��ة  واأك�����د 
ال�صراكة  ه��ذه  اإجن���اح  اأن  اإىل  الف��ت��ا  النبيلة  واأه���داف���ه 
االإعام  وو�صائل  االإعامية  املن�صات  توظيف  يتطلب 
الوعي  لن�صر  االجتماعي  التوا�صل  وم��واق��ع  املختلفة 
والتعريف بر�صالة ودور التحالف يف خدمة املجتمعات 
ا�صتهدافا  االأك��رث  الفئة  كونهم  ال�صباب  والرتكيز على 
اإ�صرار  ب��ك��ل  ت�صعى  ال��ت��ي  واالإج������رام  ال�����ص��ر  ل��ع�����ص��اب��ات 
ا�صتدراج  خال  من  البلدان  وا�صتقرار  اأم��ن  لتقوي�س 
وتعمل  تن�صط  التي  امل�صارات  نحو  العمرية  الفئة  هذه 

فيها تلك الع�صابات.
وقال طالب ا�صماعيل �صاهني مدير التحرير لل�صوؤون 
التي  االأح��داث  “ اأظهرت  “البيان  املحلية يف �صحيفة 
ي�صهدها العامل �صرورة ت�صافر اجلهود والذهاب اأكرث 
والعاملية  العربية  العوا�صم  بني  التعاون  ماأ�ص�صة  اىل 
وذلك بغية ح�صد اجلهود مبا يواجه اجلرمية املنظمة 
التي  اأدوات��ه��ا  ويف  املو�صوعية  تعقدت يف ظروفها  التي 
اأمعنت يف التخفي واالحتيال بحيث غدت عابرة للدول 

ومتغلبة على ادوات الرقابة املعتادة.
اإقامة التحالف كمجموعة عمل  اأن االإع��ان عن  واأكد 

دولية مبادرة ت�صت�صرف التحديات التي يواجهها العامل 
يف هذا ال�صدد وتتمثل هذه التحديات يف تنمية القدرة 
اجلمعية لدول العامل يف �صناعة حترك ا�صتباقي قادر 
على تكوين معرفة متمكنة من ادوات اجلرمية املنظمة 
الو�صائل  اأف�صل  تكري�س  واالأه��م  واأنواعها  وانت�صارها 

للتعاون من اجل الت�صدي لها.
وق�����ال ع�����ادل حم��م��د ال���را����ص���د م���دي���ر م��ك��ت��ب جريدة 
“االمارات اليوم “ باأبوظبي اأن االعان عن التحالف 
االأمني من اأبوظبي جاء ليوؤكد الدور املحوري والثقل 
االإقليمي الذي اأ�صبحت متثله دولة االمارات العربية 
والدولية  االقليمية  امل�صاعي  اإط���ار  يف  وذل��ك  املتحدة 
املنطقة والعامل وحماية  حلفظ االمن واال�صتقرار يف 

مكت�صبات الدول واجنازاتها التنموية.
اأ���ص��ال��ي��ب اجل���رمي���ة املنظمة  ل��ت��ط��ور  واأ�����ص����اف ن��ظ��را 
واالإره�����اب ال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات اأ���ص��ب��ح من 
العامل  م�صتوى  على  م�صرتك  تعاون  وجود  ال�صروري 
املمار�صات  املعلومات واخل��رات واف�صل  اإطار تبادل  يف 
املتبعة فيما بني دوله لتعزيز مكافحة اأدوات اجلرمية 
واالرهاب وتوفري بيئات اآمنة متكن ال�صعوب من تنفيذ 
التقدم  يف  ط��م��وح��ات��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  ال��ت��ن��م��وي��ة  خططها 
والعي�س باأمان. واأكد اأن لاإمارات خرة كافية وجتربة 
باالأمن  للدولة  ال��ع��ام  االأم���ن  مفهوم  رب��ط  يف  ناجحة 
واالنتماء  املواطنة  روح  وتر�صيخ  ل��اأف��راد  ال�صخ�صي 
املجتمعي مما يعزز جهود االأجهزة االأمنية ويوفر غطاء 
مكافحة  يف  الفاعلية  من  املزيد  ي�صمن  و�صعبيا  اأهليا 
اجلرمية وي�صيف اىل اجلهد االقليمي والدويل املزيد 

من اخلرات الناجحة لتحقيق االهداف امل�صرتكة.
التاريخ  ق�صم  رئي�صة  ال�صايغ  فاطمة  الدكتورة  وقالت 
امل�صرتك  ل��ل��ع��م��ل  االأوان  اآن  اأن����ه  االإم�������ارات  ب��ج��ام��ع��ة 
مبختلف  للقارات  والعابرة  املنظمة  اجلرمية  ملواجهة 
ا�صكالها واأنواعها وتطوير �صبل الوقاية منها م�صيفة 
االأم��ن��ي��ة اجل��دي��دة وال��ت��ي يف مقدمتها  ال��ت��ح��دي��ات  اأن 
اجلهود  من  املزيد  اىل  حتتاج  باتت  املنظمة  اجلرمية 
وال���ت���ع���اون ب���ني ال�����دول واال����ص���ت���ع���داد امل�����ص��ب��ق جلميع 

التحديات التي تواجه العمل االأمني وال�صرطي.
واأكدت اأن هذا التحالف الذي ي�صم دول عربية ودولية 
التحالف  اال�صرتاتيجي  �صياق  �صي�صكل حلقة قوية يف 
اأرواح  ت�صتهدف  اأ�صبحت  والتي  املنظمة  �صد اجلرمية 
واملجتمعات  وال�صعوب  ال���دول  اأم��ن  وزع��زع��ة  االأب��ري��اء 
الإعاقة تقدمها ومنوها وازدهارها وو�صفت  التحالف  
باالإجناز االإماراتي  الهام الذي �صي�صكل قيمة م�صافة 
ل��ر���ص��ي��د ال��ت��ع��اون ال�����ص��رط��ي االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل كما 
واإي���ج���اد احل��ل��ول اجل���ادة  ال��ت��ح��دي��ات  ب��رف��ع  �صي�صمح  
والفعالة للجرائم العديدة التي تواجهها  الدول مثل 
والقر�صنة  املخدرات  املنظمة وتهريب  تنامي اجلرائم 

البحرية  وتبيي�س االأموال واجلرائم املعلوماتية.
واأكد جمال الدويري نائب مدير التحرير رئي�س ق�صم 
دويل  حت��ال��ف  ت�صكيل  اأن  اخلليج  ج��ري��دة  يف  املحليات 
فرن�صية  اإم��ارات��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  املنظمة  اجل��رمي��ة  ملكافحة 
دور  له  �صيكون  قيامه  اقرتحتا  اللتان  الدولتان  وهما 
للقارات  والعابرة  املنظمة  اجلرمية  مواجهة  يف  كبري 
اأي معر عن طريق الدول  وواأده��ا الأنها لن جتد لها 
حركتها  على  اخلناق  و�صي�صيق  التحالف  ت�صكل  التي 
باملخدرات  االجت���ار  ج��رائ��م  يف  خا�صة  اأف��راده��ا  وتنقل 
اأو حم��اول��ة ه��روب ال��ذي��ن يقرتفون ج��رائ��م ك��رى يف 
للتحالف  اأبو ظبي مقرا  اختيار  اإن  الباد. وقال  هذه 
اأهمية موقع االإم���ارات  االإقليمي وال��دويل على  يوؤكد 
ما جعلها  باتت حتتلها  التي  واملكانة  العاملية  اخلارطة 
لتكون  ب��ج��دارة  يوؤهلها  م��ا  ك��رى  عاملية  بثقة  حتظى 

مقرا لهذا التحالف.
واأ�صاف: كان تاأكيد الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
الداخلية  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان 
اأن هذا التحالف هو مياد حلف اأمني عاملي بني بلدان 
�صموه  اإدراك  مدى  يك�صف  مت�صابهة  حتديات  جتمعها 
ال��دول حتت مظلة واح��دة لقطع  ل�صم منظومة ه��ذه 
دول  ف�����ص��ادا يف جميع  يعيثون  ال��ذي��ن  امل��ج��رم��ني  داب���ر 
اإعان  اأي�صا يف كلمته يوم  اك��ده �صموه  العامل وهو ما 
التحالف حني قال اإن اجلرمية اأ�صبحت ت�صتهدف اأرواح 

االأبرياء وزعزعة اأمن الدول وال�صعوب واملجتمعات.
وراأت الدكتورة اأمل بالهول الفا�صي م�صت�صارة ال�صوؤون 
م�صكلة  ان  االإم������ارات  وط��ن��ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف  املجتمعية 

ا�صتئ�صالها  وال��ت��ط��رف مل ميكن  واالإره����اب  اجل��رمي��ة 
بدون حتالفات بينية دولية وتعاون يف �صبيل مكافحتها 
واع��ت��رت م��ب��ادرة دول��ة االم���ارات العربية املتحدة مع 
االأمني خطوة  التحالف  باإقامة  الفرن�صية  اجلمهورية 
ريادية يف الت�صدي ملواجهة االرهاب واجلرمية املنظمة 

عن طريق االتفاق على تاأ�صيله وكيفية مقاومته.
اأن يوحد التحالف اجلهود الدولية  اأملها  وعرت عن 
يف الت�صدي لاإرهاب والق�صاء عليه يف منابعه وتعزيز 
للقارات  وال��ع��اب��رة  املنظمة  اجل��رمي��ة  م��واج��ه��ة  ج��ه��ود 

والوقاية منها. 
يذكر ان دولة االإم��ارات العربية املتحدة ممثلة بوزارة 
وبالتن�صيق  ال��ت��ح��ال��ف  اإق���ام���ة  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�صيخ  �صمو  الفريق  زي��ارة  اأثناء  فرن�صا  جمهوريا  مع 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف 
من  نوفمر  اأواخ���ر  لفرن�صا  االأخ���رية  الداخلية  وزي��ر 
االإم��ارات وجمهورية فرن�صا  تعتر  املا�صي حيث  العام 
فكرته  بتطوير  وقامتا  للتحالف  املوؤ�ص�صتني  الدولتني 
العمل  ملجموعة  ل��ان�����ص��م��ام  االأخ����رى  ال����دول  ودع����وة 
الدولية مبا يتنا�صب مع الت�صريعات واالأعراف الدولية. 
هذا  مطلع  تن�صيقيا  اجتماعا  االإم���ارات  ا�صت�صافت  ثم 
العام لاإعداد والتن�صيق حول تفا�صيل التحالف و�صبل 
اإخراجه حليز الوجود يف حني ا�صتمرت الدول االأع�صاء 
االت�صاالت اجلانبية وامل�صرتكة متهيدا لو�صع اللم�صات 

االأخرية للتحالف الدويل لاأمن الداخلي.
وي��رك��ز ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأم����ن و���ص��ام��ة ال���دول 
املفاهيم  وتوحيد  م�صاحلها  مع  يتوافق  مبا  االأع�صاء 
االأمنية وال�صرطية والتن�صيق امل�صرتك حيال اخلرات 
امل��ت��ب��ادل��ة ب��االأم��ن واجل��رائ��م اإىل ج��ان��ب ت��ب��ادل االآراء 
وامل�����ص��ورة ب��ني ه���ذه ال����دول ح���ول م��ك��اف��ح��ة اجلرمية 
واإدارة  منها  الوقاية  وتدابري  للحدود  العابرة  املنظمة 
ومراقبة احلدود واملنافذ مع �صمان العمل لكل دولة يف 

نطاق ت�صريعاتها وقوانينها املحلية.
اإىل  ال��ت��ح��ال��ف  اأع�����ص��اء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  �صي�صعى  ك��م��ا 
والعمليات  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال���ن���ط���اق  ت��ط��وي��ر  ا����ص���ت���ه���داف 
تبادل  جم���االت  يف  ال��ت��ع��اون  خ���ال  م��ن  التخ�ص�صية 
امل��ع��ل��وم��ات وامل��ن��ه��ج��ي��ات ال��ع��م��ل��ي��ة وت���ب���ادل اخل����رات 
والتجارب واملمار�صات الناجحة والتدريب التخ�ص�صي 
العمل  �صعيد  على  املطبقة  املمار�صات  اأف�صل  وعر�س 
االأع�صاء  ال����دول  ع��ل��ى  لتعميمها  واالأم���ن���ي  ال�����ص��رط��ي 

واال�صتفادة منها.
وجاء اإن�صاء التحالف ملكافحة اجلرائم املنظمة العابرة 
للقارات وجرائم التطرف وتو�صيع العمل امل�صرتك �صد 
اجلرمية ادراكا من الدول االأع�صاء للمجموعة باأهمية 
ال��ت��ه��دي��دات االأم��ن��ي��ة والتحديات  ���ص��وي��ة ���ص��د  ال��ع��م��ل 
واإميانا  املنطقة  اختاف  عن  النظر  بغ�س  ال�صرطية 
الق�صايا  تلك  م��ع مثل  التعامل  ب��اأن  ال���دول  ه��ذه  م��ن 
الدولية هو م�صوؤولية م�صرتكة بينها واقتناعا باحلاجة 
االأ�صعدة  على  بفاعلية  التحديات  ملكافحة  معا  للعمل 
املختلفة �صواء وطنيا اأو اإقليميا ودوليا وتكثيف اجلهود 
ملنع ومكافحة اجلرائم املنظمة العابرة للقارات وجرائم 

التطرف والكراهية.
يف  ظبي  اأب���و  مقرها  وال��ت��ي  التحالف  اأم��ان��ة  و�صتقوم 
الت�صغيلي  النموذج  عن  ت�صور  برفع  القادمة  االأ�صابيع 
التنظيمي  والهيكل  اليه  االن�صمام  وكيفية  للتحالف 
ل��ه واآل���ي���ة ع��م��ل ف���رق ال��ع��م��ل ال��ف��رع��ي��ة ع��ل��ى اأن تعقد 
دوري��ة م�صرتكة يف مكان  اجتماعات  االأط���راف  ال��دول 
اال�صت�صافة اأو يف اأي من الدول االأع�صاء باالتفاق على 
واملنهجيات  املعلومات  وت��ب��ادل  ال��رام��ج  ملناق�صة  ذل��ك 
واملمار�صات  وال���ت���ج���ارب  اخل�����رات  وت���ب���ادل  ال��ع��م��ل��ي��ة 

الناجحة والتدريب التخ�ص�صي.
وع����ر امل���ك���رم���ون م���ن م���واط���ن���ي دول ال��ت��ح��ال��ف عن 
ت��ق��دي��ره��م ل��ل��م��ب��ادرة ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن��ظ��وم��ة مواجهة 
اجل��رمي��ة ال��ع��اب��رة وال��ت��ع��اون ال����دويل امل�����ص��رتك بهذا 
اأنواع  ال��دول من الت�صدي جلميع  ال�صدد الذي ميكن 
على  يحافظ  نحو  على  للمجتمعات  حماية  اجلرمية 

مكت�صبات االأمن واال�صتقرار.
تلك  اإماراتية كرمت  ب��ادرة  الداخلية ويف  وزارة  وكانت 
التحالف  يف  االأع�����ص��اء  ال����دول  م��واط��ن��ي  م��ن  النخبة 
جمتمعاتهم  يف  خلدماتهم  ت��ق��دي��را  اجل��دي��د  االأم��ن��ي 
حياة  انقاذ  يف  منهم  لعدد  وال�صجاع  البطويل  وال��دور 

االخرين اأثناء وقوع حوادث �صابقا.

•• دبي-و�م:

برئا�صة  امل�صلحة  ال��ق��وات  �صباط  ك��ب��ار  م��ن  وف��د  ق��دم 
�صعادة اللواء الركن حممد مراد البلو�صي رئي�س هيئة 
ال�صهيد  وذوي  الأ�صرة  واملوا�صاة  العزاء  واج��ب  االإم���داد 
اأثناء  ا�صت�صهد  “ ال��ذي  البلو�صي  علي غريب  خالد   “
تاأديته واجبه الوطني �صمن قواتنا امل�صاركة يف عملية 
“ اإعادة االأمل “ التي تقودها اململكة العربية ال�صعودية 
وحكومته  ال�صقيق  اليمني  ال�صعب  جانب  اإىل  للوقوف 
خالد  ال�صهيد  ع��زاء  جمل�س  الوفد  زار  فقد  ال�صرعية. 
دبي  يف  ال��ورق��اء  مبنطقة  ام�����س  البلو�صي  غ��ري��ب  علي 
ح��ي��ث ت��وج��ه ���ص��ع��ادة ال��ل��واء حم��م��د ال��ب��ل��و���ص��ي والوفد 
�صهيد  يتغمد  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  اإىل  ب��ال��دع��اء  ل��ه  امل��راف��ق 
ف�صيح  ي�صكنه  واأن  رح��م��ت��ه  ب��وا���ص��ع  وال���واج���ب  ال��وط��ن 
رفيقا  اأولئك  وح�صن  وال�صديقني  ال�صهداء  مع  جناته 

واأن يلهم اأهله ال�صر وال�صلوان.

وفد من كبار �صباط القوات امل�صلحة يعزي اأ�صرة ال�صهيد خالد علي غريب البلو�صي
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البيت االأبي�س من وا�سنطن اإىل  فلوريدا:

مارا لغو: الإمرباطور ترامب وفّن ت�صويق الرئا�صة..!

اأعمال نهب يف جوهان�صربج عقب هجمات مناه�صة للمهاجرين 
•• جوهان�صربج-رويرتز:

قالت ال�صرطة ام�س اإن نحو 100 رجل نهبوا متاجر يف جوهان�صرج الليلة 
قبل املا�صية يف اأحدث موجة من اأعمال النهب يف مدن جنوب اأفريقيا.

وذكر �صاهد من رويرتز اأنه جرى حتطيم االأبواب والنوافذ وتناثرت املواد 
تخ�س  اأنها  يعتقد  التي  املتاجر  اأر�صية  على  ال�صلع  من  وغريها  الغذائية 

مهاجرين يف منطقة جيبي�صتاون باحلي التجاري بو�صط املدينة.
خ��روج��ه من  بعد  اإب��راه��ي��م  ع��ب��دول  يدعى  وق��ال �صاحب متجر �صومايل 
متجره حيث كان يتح�صن عدد من زمائه ظللنا عالقني يف الداخل هنا 

اإىل اأن اأتت ال�صرطة.
وعندما �صئل عن �صبب مهاجمة متجره قال مل يبلغنا اأحد عما يبحثون.

ال�صرطة الريجادير جرنال ماثابيلو بيرتز نتتبع  با�صم  املتحدثة  وقالت 
اخليوط التي قد توؤدي اإىل اأ�صباب الهجمات ومرتكبيها ونتوقع املزيد من 

عمليات االعتقال.
تنتظر  ال�صرطة  واأن  امل��ح��ال  اأ���ص��ح��اب  جن�صيات  ت��ع��رف  ال  اأن��ه��ا  واأ���ص��اف��ت 
التي  واالأ���ص��رار  العنف  بخ�صو�س  ق�صائية  دع��اوى  يرفعوا  كي  ظهورهم 

حلقت مبمتلكاتهم.
وحدثت وقائع مماثلة يف بريتوريا هذا ال�صهر لكن ال�صرطة رف�صت و�صفت 

الهجمات باأنها موجهة �صد االأجانب.
على  اأفريقيا  متقطع يف جنوب  نحو  على  املهاجرين  �صد  العنف  ويتفجر 
باأن�صطة  بالقيام  االأج��ان��ب  وات��ه��ام  قيا�صية  �صبه  بطالة  م��ع��دالت  خلفية 

اإجرامية واأخذ الوظائف من ال�صكان املحليني.

 7 قتلى يف اإطالق نار على 
حافلة �صجناء ب�صريالنكا 

•• كولومبو-رويرتز:

ل�صجن  تابعة  النار على حافلة  اإن م�صلحني فتحوا  قال م�صوؤولون 
خم�صة  مقتل  عن  اأ�صفر  مما  ام�س  �صريانكا  عا�صمة  كولومبو  يف 
م�صاجني واثنني من احلرا�س كانوا يف طريقهم اإىل املحكمة فيما 
املتحدث  اأبولدينيا  ثو�صارا  وق��ال  ع�صابات.  بني  �صراع  اأن��ه  يعتقد 
با�صم اإدارة ال�صجون اإن ع�صابة م�صلحة اعرت�صت احلافلة التي تقل 
بينهم �صخ�صية هامة يف عامل اجلرمية.  الذين كان من  ال�صجناء 
وقال لرويرتز خم�صة �صجناء واثنان من حر�س ال�صجن قتلوا. نقل 

ت�صعة حرا�س اآخرين للم�صت�صفى.

•• �لفجر – خرية �ل�صيباين
    كان ملارجوري مرييويذر بو�صت 
 1973 ع��ام  اأن مت��وت  قبل  حلم. 
يف �صن ال 86، عّرت اأغنى وريثة 
يف  رغبتها  عن  و�صيتها  يف  حينها، 
م��ارا الغو،  عليها  العزيز  ت��رى  اأن 
فلوريدا،  يف   ال��ف��خ��م  امل���ق���ر  ذاك 
ي�صبح “البيت االأبي�س ال�صتوي”، 
الدول  روؤ�صاء  ا�صتيعاب  على  ق��ادرا 
انتظار  ي��ج��ب  وك�����ان  االأج���ن���ب���ي���ة. 
لي�صبح  ت���رام���ب  دون���ال���د  و����ص���ول 
لي�س  ول����ك����ن  ح���ق���ي���ق���ة،  ح���ل���م���ه���ا 
تت�صورها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  بالطريقة 
تلك املح�صنة الكبرية.    لقد حتّول 
فعا مارا الغو اليوم، املقر الثاين 
ولكن  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  لرئي�س 
فقط الأن �صاحبه فاز يف انتخابات 
وقد  املا�صي.  نوفمر  من  الثامن 
ا�صتقبل فيه دونالد ترامب رئي�س 
ال�����وزراء ال��ي��اب��اين ���ص��ي��ن��زو اآب����ي يف 
فراير.   11 اأ�صبوع  نهاية  عطلة 
اأريكة يف قاعة  اأ�صبوع، وعلى  وبعد 
كبرية، قّدم على �صا�صة التلفزيون 
م�صت�صاره اجلديد لاأمن القومي، 
اجل�������رنال م���اك���م���ا����ص���رت.    ومثل 
بنيويورك،  ال�صهري  ت��رام��ب  ب���رج 
ي��روي م��ارا الغ��و دون��ال��د ترامب. 
امللياردير  يق�صي  تن�صيبه،  فمنذ 
تقريبا  االأ���ص��ب��وع  نهاية  عطل  ك��ل 
منذ  اخلا�س  فر�صايه  ي�صبه  ما  يف 
 .1985 ع����ام  م��ال��ك��ه  اأ���ص��ب��ح  اأن 
وه������و ي�������ص���ود ه����ن����اك ع���ل���ى غ�����رار 
مبارياته  وُت��ذّك��ر  ال�صم�س،  امل��ل��ك 
يف ري��ا���ص��ة ال��غ��ول��ف، ال��ت��ي ميلك 
برحات  ُتذّكر  بعيد،  ملعبها غري 
���ص��ي��د ل��وي�����س ال���راب���ع ع�����ص��ر. وقد 

اأجرى مباراة مع �صينزو اآبي.
    مارا الغو، فندق فخم حمجوز 
الأع�صاء مت فرزهم بدقة، احت�صن 
زواج������ه اخل������رايف مب��ي��ان��ي��ا، عام 
اأك����رث  ح�������ص���ره  ال�������ذي   ،2005
بيل  بينهم  م��ن  �صيف   350 م��ن 

اأكرث  كلفته  تبلغ  الذي  املك�صيكية، 
وزارة  ح�صب  دوالر  مليار   20 من 

االأمن الداخلي.

»ت�سويق الرئا�سة«
ت�صويقا  الغ�����و  م������ارا  مت���ث���ل   «     
للرئا�صة، التي ال قيمة لها، اإذا مل 
االأمريكي،  التاريخ  يف  �صابقة  تكن 
امل��������وؤرخ جون  ف���ع���ل  رد  ه�����ذا  ك�����ان 
روؤ�صاء  يف  امل��ت��خ�����ص�����س  م��ي��ت�����ص��ام، 
نيويورك  �صحيفة  يف  االأمريكيني 
دائما  الروؤ�صاء  خالط  لقد  تاميز. 
االأث�����ري�����اء، ول���ك���ن ن����اد اأي�����ن يدفع 
مع  ال��وق��ت  بع�س  لق�صاء  ال��ن��ا���س 
ال��رئ��ي�����س ف��ه��ذا ���ص��يء ج���دي���د، بل 
ال ي�����ص��دق«.     م��ا وراء ه��ذا املزج 
الفريد يف االأنواع، ميكن ملارا الغو 
اأن يكّلف دافع ال�صرائب االأمريكي 
ك�صفت  وق������د  ب����اه����ظ����ة.  ف�����ات�����ورة 
واإيابه  ترامب  ذه��اب  اأّن  بوليتيكو 
يبلغ ثاثة مايني دوالر، بالنظر 
واإغ����اق  االأم���ن���ي���ة،  اإىل احل��م��اي��ة 
مطار بامل بيت�س - القريب جدا-، 
�صهر  ففي  اجل��و.  �صاح  وا�صتنفار 
واحد من رئا�صته انفق  ترامب يف 
املتو�صط،  يف  ي�صاوي،  م��ا  تنقاته 
اأوب��ام��ا طيلة عام  ب��اراك  اأنفقه  ما 

يف واليته.
جوهرة  اأّن  امل���ف���ارق���ات،  وم����ن      
اإمراطوريته العقارية، مارا الغو 
اخليارات  ث��م��ن  ت���دف���ع  اأن  مي��ك��ن 
بامل  فح�صب  لرتامب.  ال�صيا�صية 
يرتفع  اأن  مي��ك��ن  ب��و���ص��ت،  ب��ي��ت�����س 
 1.5 اإىل  ل��ي�����ص��ل  امل���ي���اه  م��ن�����ص��وب 
مرت بحلول عام 2100 يف جنوب 
اأك���رث  اأّن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا  ف���ل���وري���دا. 
هكتارا   20 م�����ص��اح��ة  ن�����ص��ف  م���ن 
العقارات  اإم���راط���ور  م��ل��ك��ّي��ة  م��ن 
هذا  اأّن  غ���ري  امل����ي����اه.  ���ص��ت��غ��م��ره��ا 
حملته  خ����ال  ت���رام���ب  مي��ن��ع  مل 
عاقة  اأي  رف�س  من  االنتخابية، 
بني االإن�صان والتغرّي املناخي.. ثم، 

عام 2100، بعيد جدا..

احت�صن  كما  كلينتون.  وه��ي��اري 
جونيور  دونالد  ابنيه،  زواج  اأي�صا 
واريك، ولكن مل يق�صيا فيه  �صهر 

الع�صل.

ق�سور فخمة، وديكور طاغي
ُب����ن����ي م�������ارا الغ������و ، بني  ع���ن���دم���ا 
بامل  ك���ان���ت   ،1927 و   1924
كماذ  نف�صها  ف��ر���ص��ت  ق��د  بيت�س 
االأك���رث مت��ي��زا يف ج��ن��وب الواليات 
امل��ت��ح��دة. م��ن��ت��ج��ع، ���ص��ري��ط رملي 
ط��وي��ل يف ال���ط���رف ال�����ص��رق��ي من 
ف��ل��وري��دا، و���ص��م��ال ميامي،  والي���ة 

يجذب مليارديرات تلك احلقبة.
    بنت مارجوري مرييويذر بو�صت 
تت�صادم  ح���ي���ث  ���ى،  م���و����صّ ق�������ص���را 

االأخ����������رى، واأ������ص�����دق�����اء ت����رام����ب، 
و�صخ�صيات ال يفوتها اأّن الو�صول 
اأ�صهل  ي���ب���دو  ه��ن��ا  ال��رئ��ي�����س  اإىل 
م��ن وا���ص��ن��ط��ن. ومي��ك��ن حتى اخذ 
�صورة تذكارّية مع حامل احلقيبة 
وك�����ص��ف��ت �صحيفة  ال�����ن�����ووي�����ة.    
بني  م����ن  اأّن  ت����امي����ز،  ن����ي����وي����ورك 
االأع�صاء الذين ان�صموا للنادي يف 
 ، ا�صم توما�س بيرتيف  يناير،  �صهر 
امل�صاربة،  يف  املتخ�ص�س  امللياردير 
ترامب.  حل��م��ل��ة  امل���ان���ح���ني  وم����ن 
ومن املانحني ب�صخاء من االأع�صاء 
القدامى، جند ريت�صارد لو فارك. 
الباعث  ه��ذا  اأن  ال�صحيفة  وتقول 
العقاري فوجئ ب�صوؤال من ترامب 
لبناء اجل��دار على احلدود  يدعوه 

امل���ك���ان، وق����رر حماولة  ح���ب ه����ذا 
احل�صول على موطئ قدم يف بامل 
بيت�س. مت رف�س عر�صه االأول 15 
الورثة  ط���رف  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ون 
ب��و���ص��ت، ولكنهم  ل��ع��ائ��ل��ة  ال��ث��اث��ة 
ارتكبوا خطاأ بيع قطعة اأر�س على 
حافة املحيط، ا�صرتاها امراطور 
ال��ع��ق��ارات ث��ان��ي��ة. ال��ت��ه��دي��د الذي 
بات ي�صكله باحلّط من قيمة قيمة 
برج   زرع  خ����ال  م���ن  م�����ارا الغ����و 
هناك، �صمح له ب�صراء الق�صر ب� 8 
مايني دوالر.     بعد ع�صر �صنوات 

املعمارية  اجل���م���ال���ي���ات  اأمن��������اط 
اال�صبانية العربية، ومن البندقية، 
والروكوكو،  اجل��دي��دة،  والقوطية 
اأّن  غري  الفرن�صية.  والكا�صيكية 
و���ص��ي��ت��ه��ا، ظ��ل��ت ح���را ع��ل��ى ورق. 
نيك�صون  ري���ت�������ص���ارد  رف�������س  ف��ق��د 
وجيمي كارتر و�صع قدمهما على 
هذه ال�صفينة ذات تكاليف ال�صيانة 
الرئي�س  اإدارة  واأع��ادت��ه  الباهظة، 
االأ�صرة  اإىل  ك��ارت��ر  ال��دمي��ق��راط��ي 
عام 1981.     بعد �صنوات قليلة، 
ت���رام���ب يف �صراك  دون���ال���د  ���ص��ق��ط 

ب��ت��ل��ك اخلطوة  ال��ق��ي��ام  ي����رتدد يف 
اال�����ص����ه����اري����ة.    ل��ل��ح�����ص��ول على 
اإخراج  من  بد  ال  ع�صوية،  بطاقة 
الدخول  ر���ص��وم  ال�����ص��ي��ك��ات.  دف���رت 
ظ��ل��ت ط��ي��ل��ة ف���رتة ط��وي��ل��ة 100 
بعد  ت�صاعفت  اأنها  اإاّل  دوالر،  اإلف 
ترامب.  انتخاب  من  ق�صري  وق��ت 
 500 ال�  االأع�صاء  كما يجب على 
 14 ق��دره  اأي�صا، دفع ر�صم �صنوي 
الف دوالر.  يت�صّكل جمهور النادي 
م���ن االأغ���ن���ي���اء اجل�����دد ال���ذي���ن مت 
املحلية  االأن���دي���ة  م��ن  ا�صتبعادهم 

البلدية،  م��ع  قانونية  معركة  م��ن 
يف وقت بداأ ينتع�س فيه ماليا بعد 
ب��ل��وغ��ه ح��اف��ة االإف���ا����س يف مطلع 
على  ت��رام��ب  حت�صل  الت�صعينات، 
ترخي�س ي�صمح له بتحويل ق�صره 
العديد  ن��اد خا�س، على غ��رار  اإىل 
املنت�صرة  االأخ������رى  ال����ن����وادي  م���ن 
تلك  عك�س  وع��ل��ى  بيت�س.  ب��امل  يف 
النوادي، كان متاحا لل�صود واليهود 
دخوله. فامللياردير ترامب، ورغبة 
الراقي  امل��ج��ت��م��ع  االن��ت��ق��ام م��ن  يف 
ال���ذي ك���ان ي��زدري��ه وي��ح��ت��ق��ره، مل 

مطعم الفندق الفاخر

عام 2100 �صتغمر مياه البحر ن�صف م�صاحة هذا املكان

�صينزو ابي اول الداخلني للبيت االبي�س اجلديد

مكان �صاحر لاثرياء فقط

هنا مت تعيني م�صوؤول االمن القومي

من حتف البيت االبي�س الثاين

ق�صر تتعاي�س فيه جماليات معمارية عديدة

ت�صاعف �صعر الع�صوية يف هذا النادي بعد انتخاب ترامب وكان �صابقا مائة األف دولر

عر�ش ل�صرائه يف البداية 51 مليون دولر وانتهى بو�صع يده عليه ب� 8 ماليني دولر

ميانيا ترامب يف ق�صر الف ليلة وليلةترامب داخل جوهرة امراطوريته العقارية

يف �سهر واحد انفق  ترامب يف تنقالته 
ما يعادل ما اأنفقه اأوباما طيلة عام

البيت االأبي�س الثاين �سيكّلف دافع 
ال�سرائب االأمريكي فاتــورة باهظة 

تت�صادم يف الق�صر اأمناط جماليات من ثقافات عديدة

جمهور النادي من االأثرياء اجلدد الذين مت 
ا�ســتبعادهم من االأنديــة املحلية االأخرى

فندق فخم احت�سن زواجه اخلرايف 
مبيالنيا وزواج ابنيه دونالد جونيور واريك

اإحراق املعهد الثقايف الفرن�صي يف اأثينا 
•• �أثينا-رويرتز:

قالت ال�صرطة اليونانية اإن خمربني اأ�صعلوا النار يف املعهد الثقايف 
اأ�صرار طفيفة دون  اأثينا ام�س مما ت�صبب يف حدوث  الفرن�صي يف 

وقوع اإ�صابات.
اأخرى  مركبة  تدمري  اإىل  اأدى  مم��ا  املبنى  خ��ارج  �صيارة  واأُح��رق��ت 

قريبة. كما حطم املهاجمون املجهولون نوافذ املعهد.
ال�صرطة  الفرن�صي برامج ثقافية وتعليمية. وذكرت  املعهد  ويقدم 
�صبب  يت�صح  ومل  م�صوؤوليتها  ال��ف��ور  على  جهة  اأي  تعلن  مل  اأن���ه 
الهجوم  ال��ي��ون��ان��ي��ة  واأدان�����ت وزارة اخل��ارج��ي��ة  امل��ع��ه��د.  ا���ص��ت��ه��داف 
وو�صفته باأنه عمل اإجرامي طائ�س �صد معهد من رموز العاقات 

اليونانية الفرن�صية.
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حقوق  جمل�س  يف  ع�صويتها  مهام  ام�س  املتحدة  ال��والي��ات  با�صرت 
االإن�صان للمرة االأوىل يف والية الرئي�س اجلديد دونالد ترامب الذي 

اأثار انتخابه قلقا حيال م�صتقبل املنظمة.
تاريخه  م��ن  عاما   11 خ��ال  �صديدة  الن��ت��ق��ادات  املجل�س  وتعر�س 
ت�صمنت اتهامات مب�صاركة منتهكني حلقوق االإن�صان دفعوه اإىل تبني 
قرارات تهاجم خ�صومهم اجليو�صيا�صيني يف ظل تهمي�س للم�صائل 
املدين  املجتمع  اأن منظمات  اإال  االإن�صان.  املتعلقة بحقوق  احلقيقية 
ع�صوا   47 م��ن  امل��ك��ون  املجل�س  حققها  التي  النجاحات  اإىل  ت�صري 
�صغلت مقعدا خال  التي  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الرئي�س  اإدارة  دع��م  بف�صل 
معظم  وتبقى  اأع����وام.   ثمانية  ا�صتمرت  التي  رئا�صته  ف��رتة  معظم 
كوريا  انتهاكات  بينها  اولوية،  اأوباما  مبعوثو  بحثها  التي  الق�صايا 
ال�صودان، على اجندة املجل�س  ال�صمالية وبورما و�صريانكا وجنوب 
كلمته  ويف  االث��ن��ني.  جنيف  يف  ال�صنوية  جل�صاته  اأوىل  اف��ت��ت��اح  م��ع 
غوتريي�س  اأنتونيو  املتحدة  ل��اأمم  العام  االأم��ني  ح��ذر  االفتتاحية، 
اإن  وق���ال  ال�صرعة.  وج��ه  على  التحرك  اإىل  بحاجة  ال��ع��امل  اأن  م��ن 
عدم االكرتاث بحقوق االإن�صان هو وباء يتف�صى، داعيا اإىل اأن يكون 
جمل�س حقوق االإن�صان جزءا من الدواء. ومل تعني اإدارة ترامب بعد 
امل�صوؤولة يف اخلارجية  املجل�س حيث �صغلت  اإىل  اأوباما  خلفا ملبعوث 

االأمريكية ايرين باركاي مقعد بادها خال اجلل�صة.
 

اأم�س تاأ�صريات  ال��دول االع�صاء يف االحت��اد االأوروب��ي االثنني  اقرت 
الدخول ملواطني جورجيا بعد االتفاق على �صمانات لتجنب ارتفاع 
ال�صابقة.  ال�صوفياتية  ال��دول��ة  ه��ذه  م��ن  ال��واف��دي��ن  اع���داد  يف  كبري 
ون��ا���ص��دت ج��ورج��ي��ا، ا�صافة اىل اوك��ران��ي��ا، االحت���اد االوروب����ي مرارا 
تاأ�صريات الدخول ملواطنيها لتثبت لهم ان العاقات الوثيقة  الغاء 
مفو�س  وق���ال  ملمو�صة.  ف��وائ��د  اىل  بالتو�صل  كفيلة  اوروب����ا  م��ع 
تاريخي  ال��ق��رار  ان  اف��رام��وب��ول��و���س  دميرتي�س  االحت���اد  يف  الهجرة 
“قرار اليوم اعرتاف  بالن�صبة اىل جورجيا ومواطنيها. واأ�صاف ان 
باجلهود ال�صخمة التي بذلتها ال�صلطات وال�صعب يف جورجيا الإجناز 
بح�صب كلمته يف العا�صمة اجلورجية  ا�صاحات طموحة و�صاقة”، 
معايري  من  جورجيا  تقرب  اال�صاحات  “هذه  ان  وتابع  تبيلي�صي. 
يف  اإ�صافية  خطوة  وت�صكل  معه  تعاونها  وت�صهل  االوروب���ي  االحت���اد 
طريقها اىل اوروبا«. يتيح االتفاق الذي ما زال يحتاج اىل التوقيع 
للمواطنني  االوروب����ي  وال��رمل��ان  ال�28  االع�����ص��اء  ل��ل��دول  الر�صمي 
تاأ�صريات دخ��ول اىل االحت��اد االوروب��ي ملدة  ال�صفر با  اجلورجيني 
90 يوما �صمن فرتة 180 يوما. وال ي�صمل االتفاق اململكة املتحدة 
او ايرلندا. يف البدء اثار امل�صروع االويل املخاوف من ا�صتغال هذا 
االجراء لاإقامة يف االحتاد االوروبي ب�صورة غري �صرعية، فيما ما 

زال يواجه تبعات ازمة الهجرة يف 2015.

قنبلة  فجر  اأن  بعد  قتلته  مهاجما  اإن  االإندوني�صية  ال�صرطة  قالت 
�صغرية يف مدينة باندوجن ام�س رمبا من بني اأع�صاء �صبكة مت�صددة 

على �صلة بتنظيم داع�س االإرهابي .
الذي وقع قرب مبنى  االنفجار  اإ�صابات جراء  تقارير عن  ترد  ومل 
ي�صري  وق���ال  ال��غ��رب��ي��ة.  ج���اوة  اإق��ل��ي��م  ب��ان��دوجن عا�صمة  حكومي يف 
يون�س املتحدث با�صم �صرطة جاوة الغربية اإن املهاجم قتل بر�صا�س 
ال�صرطة.  وو�صل املهاجم اإىل املكتب احلكومي م�صتقا دراجة نارية 
وو�صع القنبلة اليدوية يف ركن ال�صاحة. وقال اأنتون ت�صارليان قائد 
اإن املهاجم طالب وح��دة مكافحة االإره��اب يف  �صرطة ج��اوة الغربية 

ال�صرطة االإندوني�صية باإطاق �صراح كل معتقليها.
اأن�صار  جماعة  رمب��ا  املهاجم  اإليها  ينتمي  التي  ال�صبكة  اأن  وت��وق��ع 
الدولة وهي جماعة مدرجة على قائمة وزارة اخلارجية االأمريكية 
للجماعات االإرهابية. وتقدر ال�صلطات االإندوني�صية اأن اأن�صار الدولة 
ت�صم مئات املتعاطفني مع تنظيم داع�س. وتعر�صت اإندوني�صيا - وهي 
دولة ذات نظام حكم علماين ويقطنها اأكر عدد من ال�صكان امل�صلمني 

يف العامل- لهجمات من جماعات متطرفة يف االآونة االأخرية. 

عو��صم

جنيف

جاكرتا

بروك�سل

مر�صح اليمني الفرن�صي
 يندد باأجواء حرب اهلية

•• باري�ص-�أ ف ب:

اىل  فيون  فرن�صوا  الفرن�صية  الرئا�صية  لانتخابات  اليمني  مر�صح  ا�صار 
اجواء حرب اهلية تقريبا يف فرن�صا اثر حوادث اثناء احلملة االنتخابية، 

االمر الذي نددت به احلكومة اال�صرتاكية االثنني.
وقال فيون يف بيان ن�صر ام�س االأول االحد قبل اقل من �صهرين من اجلولة 
الوزراء  رئي�س  ر�صميا  اتهم  ابريل  ني�صان   23 يف  االنتخابات  من  االوىل 
واحلكومة بعدم تامني ممار�صة الدميقراطية ب�صكل كاف. وهم يتحملون 
ال  الباد  يف  تقريبا  اهلية  حرب  باجواء  ال�صماح  يف  جدا  كبرية  م�صوؤولية 

ميكن ان ي�صتفيد منه اإال املتطرفون.
وذلك  وندد فيون االثنني جمددا “ب�صلبية احلكومة يف مواجهة العنف” 

اثناء زيارة يف منطقة باري�س.
�صبهات  ب�صبب  الق�صاء  ل�صغوط  يتعر�س  ال��ذي  فيون  تنقات  و�صهدت 
ا�صتقبال  عن  خ�صو�صا  جنمت  ا�صطرابات  منه،  ملقربني  وهمية  وظائف 

معار�صني له بال�صجيج.
نانت  املتطرف مارين لوبن االح��د اىل  اليمني  زي��ارة مر�صحة  كما رافقت 

تظاهرات كانت احيانا عنيفة نهاية اال�صبوع املا�صي.
مناوئني  لهجمات  الوطنية  اجلبهة  ان�صار  تنقل  حافات  عدة  وتعر�صت 
للوبن االحد. وعر رئي�س الوزراء اال�صرتاكي برنار كازينوف االثنني عن 
ا�صفه لت�صريحات فيون. وقال ان ا�صتخدام عبارة حرب اهلية تقريبا من 
امر  تعبئة قوات االمن يف بادنا،  �صيا�صي معروف ويعرف درجة  م�صوؤول 

غري م�صوؤول بكل ب�صاطة.

دي مي�ستورا مينع الهواتف يف املفاو�سات 

املعار�صة ال�صورية تلتقي مب�صوؤولني رو�ش يف جنيف 

جرناالت و�سيا�سيون ي�سعون حلماية اأنف�سهم

اإ�صرائيل تتن�صر اليوم تقريرًا ح�صا�صًا حول حرب غزة

العثور على مقربة جماعية مرعبة جنوب املو�صل 

فرونتك�ش تنتقد منظمات اإغاثة املهاجرين يف ليبيا الزياين ي�صتنكر التفجر الإرهابي يف البحرين
ك�ص������ف  ع��ل��ى  الداخلي����ة  ب����وزارة  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه�����زة 
ومنفذي�����ه  االرهاب��������ي  العم���������ل  ه��ذا  ماب�ص�������ات 
االأمن  زعزعة  اىل  ت�ص���������عى  التي  املحر�صة  واجلهات 
البحري�����ن وتعري�����س حي������اة  واال�ص��������تقرار يف مملكة 

االآمن�����ني للخطر.
واأع��������������������رب االأم����ني ال��ع��ام ع��ن ت�����ص��ام��ن دول جمل�س 
تتخ�������ذه  ما  ك��������ل  يف  البحرين  مملك��������ة  مع  التعاون 
و�ص������امة  اأم��ن  على  للحفاظ  اأمني����ة  اج���راءات  م��ن 
مواطنيها واملقيمني على اأر�صها ومكافحة التنظيمات 
بال�صفاء  للم�صابني  متنياته  ع��ن  معرا   ، االإره��اب��ي��ة 

العاجل.

•• �لريا�ص -و�م:

ا���ص��ت��ن��ك��ر ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن را����ص���د الزياين 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العام  االأم��ني 
مبملكة  اأمنية  �صيارة  ا�صتهدف  الذي  التفجري  حادث 
البحرين اأم�س االأول واأدى اىل اإ�صابة عدد من رجال 

االأمن بجروح بليغة.
باأن���������ه  التفجي�ر  ح����ادث  الع�������ام  االأم����ني  وو���ص��ف 
القي���م  كاف�������ة  م��ع  يتنافى  جب�������ان  اإره��اب��ي  عم�����ل 
حي������اة  ويعر�س  واالن�ص����انية،  االأخاقي��������ة  واملب����ادئ 
رجال االأمن للخط�������ر ، معربا عن ثقت��������ه يف ق�������درة 

•• قرية عذبه-�أ ف ب:

ي���رج���ح ان ت���ك���ون ف���ج���وة ك���ب���رية يف 
االأر������س ت��ع��رف ب��اخل�����ص��ف��ة يف عمق 
املو�صل  م��دي��ن��ة  ج��ن��وب  ال�����ص��ح��راء 
جثث  فيها  تتكد�س  ال��ع��راق  ب�صمال 
ق��ت��ل��ى اع���دم���ه���م امل���ت���ط���رف���ون اكر 
مقرة جماعية تروي ماأ�صاة مروعة 

ل�صحايا تنظيم داع�س االإرهابي.
وي�صف ال�صكان هذا املوقع باخل�صفة 
، وه����و م��ن��خ��ف�����س ك��ب��ري ن��اج��م عن 
ويعتقد  الطبيعية،  الظواهر  احدى 
ال��ن��ا���س ان��ه ج���راء �صقوط ن��ي��زك يف 

املكان.
املتطرف  التنظيم  ان  �صكان  وق���ال 
للموت  م��وق��ع  اىل  اخل�����ص��ف��ة  ح����ول 
، ب��ع��د ���ص��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى امل���و����ص���ل يف 
حزيران يونيو 2014، وا�صتخدمه 
لتنفيذ االعدامات ومقرة جماعية 

الإلقاء جثث ال�صحايا.
وقال حممد يا�صني )56 عاما( احد 
القريبة  العليل  ح��م��ام  ب��ل��دة  �صكان 
يجلبونهم  “كانوا  اخل�����ص��ف��ة،  م���ن 
موثوقة  وايديهم  االعني  مع�صوبي 
خ��ل��ف ظ��ه��وره��م، وي��رك��ع��ون��ه��م على 
على  النار  ليطلقوا  اخل�صفة  ط��رف 

روؤو�صهم ويدفعوهم اىل هناك«.
متقاعد  ع�صكري  وه��و  يا�صني  واك��د 
���ص��ي��ط��رة تنظيم  م��ن��ذ  ���ص��اه��د  ان����ه 
م��ا ال يقل عن  املنطقة  داع�����س على 

�صت عمليات اعدام عند اخل�صفة.
ويا�صني يتواجد بحكم عمله ك�صائق 
�صاحنة لنقل النفط مير قرب املكان 

ب�صكل منتظم.

وا�صافت بداأت ا�صمع عن هذا املكان 
ق��ب��ل ح���واىل ع���ام، خ���ال مقابات 
اجريتها مع انا�س فروا من �صيطرة 

تنظيم داع�س.
وا���ص��ارت اىل ان ه��وؤالء حتدثوا عن 
انا�س اعدموا عند اخل�صفة و �صجناء 
لقتلهم  معتقلني  نقل  عن  ابلغوهم 

يف اخل�صفة.
وت�صري املعلومات التي ح�صلت عليها 
وفقا  وت�س  رايت�س  هيومن  منظمة 
اخل�صفة  ب��ان  �صناعية  اقمار  ل�صور 

ممتلئة .
فيما ذكر عدد من ال�صكان لفران�س 
ال���ق���وا قطع  امل��ت��ط��رف��ني  ان  ب���ر����س 
�صحن  وح��اوي��ات  متهالكة  ���ص��ي��ارات 

ب�صائع اخل اخل�صفة.
ال�صيطرة  ا�صتعادة  على  �صهر  وبعد 
املتطرفني  قب�صة  من  املنطقة  على 
امتارا  يبلغ  اخل�صفة  عمق  ان  ظهر 
اليات  تتواجد هياكل  معدودة حيث 

ملقاة هناك.
ك��م��ا ت��ن��اث��رت ع��ب��وات ن��ا���ص��ف��ة داخل 
قوات  تنت�صر  حيث  اخل�صفة،  وح��ول 
الف�صائل  ال�����ص��ع��ب��ي،  احل�����ص��د  م���ن 

املدعومة من ايران.

 موقع حزن” 
وقال ابو احمد احل�صني احد مقاتلي 
احل�صد ال�صعبي ان هذا املكان موقع 
جميع  يف  نفكر  ب��احل��زن  فيه  ت�صعر 
العراقيني الذين اعدموا من جميع 

الطوائف. 
واأ������ص�����اف ب���ح���زن ق���ت���ل���وا االأط����ف����ال 

وال�صيوخ والن�صاء والرجال.

وذك����ر ب���ان ال�����ص��ح��اي��ا ال��ذي��ن قتلوا 
ك���ان���وا م���ن ال�����ص��رط��ة واجل����ن����ود او 
م��وظ��ف��ني ح��ك��وم��ي��ني ح��ك��م عليهم 

باالإعدام الرتباطهم بالدولة.
ا�صبحت  “النا�س  ان  اىل  وا����ص���ار 
ا����ص���ب���ح مكانا  امل����ك����ان  ه�����ذا  ت���خ���اف 

للموت، لتنفيذ االعدام«.

فجوة هائلة 
واق����ت����اد م���ت���ط���رف���ون ح�����ص��ني خلف 
ه���ال )73 ع��ام��ا( يف اح���د االي���ام 
اىل اخل�صفة الإعدامه بتهمة انتهاك 
مبعاجلة  لقيامه  التنظيم  ق��وان��ني 

النا�س بوا�صطة الطب التقليدي.
وروى لفران�س بر�س ما حدث معه 
وع�صبوا  ال��ب��ي��ت  اىل  ج�����اوؤوا  ق��ائ��ا 
ي��داي خلف ظهري  وربطوا  عيوين 
واخ�����ذوين ب�����ص��ي��ارة زج��اج��ه��ا داكن 

اللون.
بغية  ه���ن���اك  اىل  اخ�������ذوين  وت����اب����ع 
مني  ارادوا  الأن������ه������م  اخ�����اف�����ت�����ي، 

مبايعتهم.
كانوا  امل��ت��ط��رف��ني  ان  اىل  وا�����ص����ار 
انف�صهم  رم��ي  على  النا�س  يجرون 
ع�صرة او خم�صة ع�صر داخل اخل�صفة 

بعد ارغامهم على تناول حبوب.
ملبايعة  ف��ر���ص��ة  ط��ل��ب  ه����ال  ل��ك��ن 
التنظيم فاقتادوه اىل ال�صجن بدال 

من اعدامه.
من جهتها، تقول بلقي�س ويل وهي 
ع���راق���ي���ة يف جم����ال حقوق  ب��اح��ث��ة 
ق�����ص�����س االع����دام����ات  ان  االن�������ص���ان 
اجل���م���اع���ي���ة ك���ث���رية مل����ا ت������ردد على 

م�صامعها طوال ا�صهر.

ف�صائية  م��را���ص��ل��ة  قتلت  وال�����ص��ب��ت، 
عنا�صر  وث���اث���ة  ال���ك���ردي���ة  روداو 
عبوة  بانفجار  ال�صعبي  احل�صد  من 
فوهة  ق��رب  ال�صنع  حملية  نا�صفة 

اخل�صفة.
وال ت��ت��وف��ر اح�����ص��اءات دق��ي��ق��ة حتى 
االن عن عدد ال�صحايا الذين ق�صوا 

داخل اخل�صفة.
ن�صمعه  ال��ذي  العدد  ان  ويل  وقالت 
م�����رارا خ���ال امل��ق��اب��ات ه���و اربعة 
املعلومات  ان  اىل  ا����ص���ارة  يف  االف 

املتوفرة ال ت�صمح بتحديد العدد.
رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  وت�����ص��ع��ى 
احلكومة  يف  م�صوؤولني  للقاء  وت�س 
وزاري  فريق  لديها  التي  العراقية 
للقيام  اجلماعية  باملقابر  خمت�س 
اخل�صفة.  يف  للبحث  وا�صعة  بعملية 
ن��ل��ت��ق��ي هذا  ان  ن���ود  وا���ص��اف��ت ويل 
الفريق باأ�صرع وقت، لو�صع عامات 
النا�س  وم��ن��ع  حلمايته  امل��وق��ع  على 

من الذهاب كونه موقع ملوث.
واأ����ص���اف���ت ب��ع��د ذل����ك، ت���اأت���ي املهمة 
ونقلها  ا���ص��اء  جمع  وه��ي  ال�صعبة 
اىل ال�صطح لينظر فيها اخت�صا�صي 
بتحديد  ل��ل��ب��دء  ال�����ص��رع��ي  ال���ط���ب 
ال���ه���وي���ة ث���م ي��ل��ي��ه��ا اجل�����زء االك���رث 
�صعوبة وهو البحث عن املزيد منها 

يف االأ�صفل .
لكن احل�صني يعتقد ان من امل�صتحيل 
احلفر يف طبقات متعددة من رفات 

ال�صحايا.
ويرى انه من االف�صل ان ان تغطى 
لل�صهداء  م��ق��رة  ل��ت��ك��ون  ب��ال��ك��ام��ل 

العراقيني.

الفلبني تدين الذبح 
الوح�صي لرهينة اأملاين 

•• مانيال-رويرتز:

“الذبح  ام���������س  ال���ف���ل���ب���ني  اأدان�����������ت 
لدى  اأمل�������اين  ل��ره��ي��ن��ة  الوح�صي” 
ال���ت���ي تربطها  ���ص��ي��اف  اأب�����و  ج��م��اع��ة 

�صات بتنظيم داع�س االإرهابي.
الفلبينية  �صياف  اأب��و  جماعة  وكانت 
على  م�صورا  ت�صجيا  بثت  املت�صددة 
االإنرتنت يعر�س لقطات لقطع راأ�س 
رجل مت تعريفه باأنه الرهينة االأملاين 
ي����ورج����ن ك���ان���ت���رن ال�������ذي خ���ط���ف يف 
انق�صاء  بعد  الثاين  ت�صرين  نوفمر 
حجمها  فدية  لدفع  املمنوحة  املهلة 

600 األف دوالر.
امل�صت�صار  دوري������زا  ج��ي�����ص��و���س  وق�����ال 
الفلبينية  ال�صام  لعملية  الرئا�صي 
اإن امل�صوؤولني بذلوا ق�صارى جهدهم 
الذي كان حمتجزا يف  كانترن  الإنقاذ 
ال��ب��اد ولكن  ج��زي��رة ج��ول��و بجنوب 
دون ج����دوى.  وق���ال دوري����زا يف بيان 
الوح�صي  الذبح  ب�صدة  وندين  ناأ�صف 
لرهينة اآخر. وتابع االإرهاب لي�س له 
مكان يف بلد مثل بلدنا ونحن ك�صعب 
علينا مواجهة التطرف العنيف كلما 
تكون  اأن  يجب  القبيح.  براأ�صه  اأط��ل 
ه���ن���اك ن��ه��اي��ة جل���رائ���م ال��ق��ت��ل هذه 
اإىل  ي�صر  ومل  وال�صعفاء.  ل��اأب��ري��اء 
اجتماع  هام�س  وعلى  الفدية.  طلب 
التابع لاأمم  االإن�صان  ملجل�س حقوق 
املتحدة يف جنيف قال وزير اخلارجية 
الفلبيني برفكتو يا�صاي ام�س اإن اأبو 
االأمل���اين الأن��ه كان  �صياف رمب��ا قتلت 

مري�صا.

�صول: وزارتان يف كوريا ال�صمالية 
دبرتا مقتل كيم جوجن 

•• �صول-رويرتز:

كوريا  يف  ب���رمل���ان���ي���ون  ن������واب  ق�����ال 
امل���خ���اب���رات يف  اإن ج���ه���از  اجل��ن��وب��ي��ة 
يف  م�صوؤولني  عدة  اأن  يعتقد  بادهم 
وزارت����ي اأم���ن ال��دول��ة واخل��ارج��ي��ة يف 
كوريا ال�صمالية من بني امل�صتبه بهم 
غري  االأخ  مقتل  ق�صية  يف  املطلوبني 
كيم  ال�صمالية  كوريا  لزعيم  ال�صقيق 

جوجن اأون.
ن����ام ه����ذا ال�صهر  وق���ت���ل ك��ي��م ج����وجن 
يف م��ط��ار مب��ال��ي��زي��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام غاز 
االأع�صاب يف.اإك�س وهو مادة كيميائية 
ق��ادرة على القتل يف دقائق وتدرجها 
�صامل.  دم���ار  ك�صاح  املتحدة  االأمم 
التطورات  اجلنوبية  كوريا  وتتناول 
بالغة  بح�صا�صية  النووية  جارتها  يف 
امل��خ��اب��رات النواب  واأط��ل��ع م�����ص��وؤول��و 
االأخ غري  ن��ام  كيم ج��وجن  ع��ن مقتل 

ال�صقيق لزعيم كوريا ال�صمالية.
اجلنوبية  كوريا  يف  م�صوؤولون  وق��ال 
وال������والي������ات امل���ت���ح���دة م����ن ق���ب���ل اإن 
مقتل ك��ي��م ج���وجن ن���ام ج���اء ع��ل��ى يد 
عماء من كوريا ال�صمالية يف مطار 
 13 ال��دويل يف ماليزيا يف  كوالملبور 
ت��ع��رتف كوريا  ���ص��ب��اط. ومل  ف��راي��ر 

ال�صمالية مبقتله.
وقال يل ت�صيول وو وهو اأحد النواب 
املخابرات  تقرير  على  اأطلعوا  الذين 
م�صتبه  ثمانية  بني  من  لل�صحفيني 
بهم يف الق�صية هناك اأربعة من وزارة 
�صاركوا  واث���ن���ان مم���ن  ال���دول���ة  اأم����ن 

بالفعل من وزارة اخلارجية.

•• برلني-�أ ف ب:

لاحتاد  اخلارجية  احل��دود  ل�صبط  االوروبية  الوكالة  مدير  انتقد 
االوروبي )فرونتك�س( املنظمات التي تنقذ املهاجرين مقابل �صواحل 
هذه  م��ن  ي�صتفيدون  ال��ذي��ن  امل��ه��رب��ني  ت�صجع  ان��ه��ا  م��ع��ت��را  ليبيا، 
ليجريي  فابري�س  وق��ال  املتو�صط.  البحر  عر  اخلطرية  الرحات 
يف مقابلة ن�صرت االثنني مع �صحيفة دي فيلت االأملانية يجب اإعادة 
تقييم عمليات االنقاذ مقابل ال�صواحل الليبية مذكرا بان %40 من 
االأمنية  الوكاالت  عن  عو�صا  خا�صة  زوارق  تنفذها  االإغاثة  ان�صطة 

املنت�صرة يف منطقة املتو�صط ملكافحة تهريب الب�صر.
وفيما لفت ليجريي اىل ان القانون البحري يلزم كل اجلهات باإنقاذ 
اي مركب او �صخ�س يواجه املخاطر، اأ�صاف “لكن يجب جتنب دعم 

اإغاثة مراكب  �صبكات االجرام والتهريب يف ليبيا التي ت�صتفيد من 
اأوروبية ملهاجرين يف مواقع تزداد قربا من ال�صواحل الليبية.

عدد  اق��ح��ام  اىل  باملهربني  ت���وؤدي  اال�صرتاتيجية  ه��ذه  ان  واأو���ص��ح 
دون  م��ن  لابحار  موؤهلة  غ��ري  زوارق  على  املهاجرين  م��ن  متزايد 
توفري ما يكفي من املاء والوقود. ت�صتهدف هذه االنتقادات مبا�صرة 
علما  باال�صم،  حتديدها  دون  من  احلكومية  غري  املنظمات  اأن�صطة 
مقابل  اي  ل��احت��اد  اخلارجية  احل���دود  على  نا�صطة  فرونتك�س  ان 
ال�صواحل االيطالية وقرب اجلزر اليونانية يف بحر ايجه، وال ت�صل 
بالتايل مقابل احلدود الليبية. كما انتقد مدير فرونتك�س قلة تعاون 
عدد من املنظمات مع اجهزة خفر ال�صواحل االوروبيني، مو�صحا ان 
تدخلها ي�صاعف �صعوبة جمع املعلومات حول �صبكات املهربني عر 

مقابلة املهاجرين وفتح حتقيقات امنية .

املحادثات ب�صاأن تعزيز وقف اإطاق النار يف �صوريا التي 
يف  �صاعدت  ال��ع��ام  ه��ذا  بقازاخ�صتان  اآ�صتانة  يف  اأج��ري��ت 
املتحدة  االأمم  التي تقودها  ال�صام  حتريك مفاو�صات 
يف جنيف. واأ�صفرت اأول جولة من املحادثات يف اآ�صتانة 
يف يناير كانون الثاين -والتي �صاركت فيها رو�صيا واإيران 
حليفتا الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد مع تركيا املعار�صة 
مقاتلي  النار بني  الإط��اق  ه�س  اتفاق  تثبيت  ل��ه- عن 

االنفاق” التي حفرتها يف قطاع غزة حما�س وحلفائها 
لت�صكل تهديدا الإ�صرائيل.

باأحكام احلدود  واالنفاق متر حتت اجلدار الذي يغلق 
اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة م��ع ق��ط��اع غ���زة وك��ان��ت اح���دى اال�صلحة 

االكرث فاعلية للف�صائل الفل�صطينية.
ون�صر هذا التقرير مرتقب منذ ا�صهر ويتوقع ان يثري 
قبل  نقل  فانه  االع��ام  و�صائل  وبح�صب  قوية.  ا�صداء 

عدة ا�صابيع اىل وزراء وم�صوؤولني كبار.
وب��ح�����ص��ب ت�����ص��ري��ب��ات اوردت���ه���ا ال�����ص��ح��اف��ة ف��ان��ه ينتقد 
ابلغتهم  ان  �صبق  الذين  غانتز  وبيني  ويعلون  نتانياهو 
ب�صكل  الباد  يجهزوا  مل  النهم  اال�صتخبارات،  اجهزة 

•• جنيف-وكاالت:

واحرتام  اه��ان��ات  وال  ت�صجيات  وال  نقالة  ه��وات��ف  ال 
اىل  ال���دويل  املبعوث  و�صعها  ق��واع��د  الكاملة،  ال�صرية 
�صوريا �صتافان دي مي�صتورا لوفود احلكومة واملعار�صة 
ال�صورية امل�صاركة يف مفاو�صات جنيف ما يعك�س التوتر 

يف كوالي�س االأمم املتحدة وفنادق املدينة ال�صوي�صرية.
ووفود  ال�����ص��وري��ة  احل��ك��وم��ة  ل��وف��د  مي�صتورا  دي  وق���دم 
امل���ع���ار����ص���ة ال���ث���اث ورق�����ة ت��ت�����ص��م��ن ال���ع���ن���اوي���ن التي 
والد�صتور  احلكم  وه��ي  جنيف،  يف  فيها  البحث  ي��اأم��ل 
ال����دويل يف ورقته  امل��ب��ع��وث  ي��ك��ت��ف  واالن��ت��خ��اب��ات. ومل 
من  �صل�صلة  امل�صاركني  ام��ام  و�صع  بل  االع��م��ال  بجدول 

القواعد ال�صارمة، اآما ان يلتزموا بها جميعا.
“احرتام  وطالب دي مي�صتورا يف ورقته من االط��راف 
والوثائق  االجتماعات  ب�صرّية  يتعلق  ما  يف  توجيهاتي 
واحل���وارات واالت�����ص��االت«. اىل ذل، ذك��ر مفاو�س كبري 
باملعار�صة ال�صورية يف حمادثات ال�صام بجنيف ام�س اأن 
وفد الهيئة العليا للمفاو�صات �صيلتقي مب�صوؤولني من 
ملناق�صة  اليوم  وقت الحق  الرو�صية يف  اخلارجية  وزارة 

التعهدات التي تقول اإن مو�صكو مل تف بها.
اأن  منذ  الدبلوما�صية  اجل��ه��ود  الإح��ي��اء  رو���ص��ي��ا  و�صعت 
ال�����ص��وري والقوات  ���ص��اع��دت ق��وات��ه��ا اجل���وي���ة اجل��ي�����س 

املتحالفة معه على هزمية املعار�صني يف حلب يف دي�صمر 
كانون االأول ليحقق الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد اأكر 

انت�صار له يف احلرب الدائرة منذ �صت �صنوات.
ورغم االتفاق على وقف اإطاق النار اأثر ق�صف وغارات 
جوية يف �صوريا يف مطلع االأ�صبوع على املحادثات التي 

بداأت يف جنيف االأ�صبوع املا�صي.
وق���ال امل��ف��او���س حم��م��د ع��ل��و���س ل��روي��رتز ع��ن��دم��ا �صئل 
عما اإذا كان يعتزم لقاء م�صوؤولني رو�س “اللجنة اليوم 

�صتلتقي مع وفد اخلارجية الرو�صية.«
واأ����ص���اف اأن امل��ع��ار���ص��ة ت��ري��د ب��ح��ث ال���وع���ود ال��ت��ي مل 
وقف  باتفاق  يلتزموا  مل  ال��رو���س  اأن  وت��اب��ع  ينفذوها. 
اإطاق النار رغم التعهدات من اأرفع �صخ�صيات الوفد 
الرو�صي. وقال علو�س اإن املعار�صة تريد مناق�صة الو�صع 
االإن�صاين وت�صر على اأن حمادثات جنيف يجب اأن تركز 

على انتقال �صيا�صي حقيقي.
وقالت م�صادر دبلوما�صية ومن املعار�صة اإن وفد الهيئة 
اخلارجية  وزير  نائب  مع  �صيجتمع  للمفاو�صات  العليا 
الرو�صي جينادي جاتيلوف ومدير اإدارة ال�صرق االأو�صط 
جنيف  يف  فري�صينني  �صريجي  الرو�صية  اخلارجية  يف 

خال االأيام املقبلة.
وقال م�صدر اإن االجتماع مقرر يوم االأربعاء.

اإن  بوتني  ف��ادمي��ري  الرو�صي  الرئي�س  ق��ال  ذل��ك،  اىل 

•• �لقد�ص �ملحتلة-�أ ف ب:

ي�صعى �صيا�صيون وجرناالت اإ�صرائيليون �صابقون حلماية 
اأنف�صهم قبل ن�صر تقرير اليوم الثاثاء ملراقب الدولة 
الوزراء  لرئي�س  �صديدة  انتقادات  يوجه  ان  املرجح  من 
بنيامني نتانياهو وقيادة االركان حول ادارة حرب غزة 

عام 4102.
ومن املتوقع �صدور نتائج التحقيق الذي ا�صتمر عامني، 
يوجه  ان  امل��رج��ح  وم��ن  00،41 ت��غ  ال�صاعة  ال��ث��اث��اء 
مو�صيه  ال�صابق  ال��دف��اع  ووزي��ر  نتانياهو  اىل  انتقادات 
يعلون ورئي�س االركان ال�صابق بني غانتز، ب�صبب ف�صلهم 
يف التح�صري ملواجهة اخلطر الذي �صكلته انفاق حركة 
حما�س امل�صيطرة على قطاع غزة، رغم حتذيرات اجهزة 

اال�صتخبارات.
القليلة  االي��ام  انه يف  االثنني  وكتبت �صحيفة معاريف 
بعقد  واحل��ال��ي��ون  ال�صابقون  امل�����ص��وؤول��ون  ق��ام  املا�صية، 
بالت�صريبات  ال�صحافة  وت��زوي��د  �صحافية،  م��وؤمت��رات 

وانتقاد خ�صومهم، ب�صكل مبا�صر او غري مبا�صر.
وكتب يعلون بالعرية على �صفحته يف موقع في�صبوك 
هوؤالء الذين لعبوا بال�صيا�صة يف املجل�س االمني امل�صغر 
بطريقة غري م�صبوقة خال احلرب �صيوا�صلون القيام 

بذلك هذا االأ�صبوع.
واحلكومة االمنية او املجل�س االمني امل�صغر هي جمل�س 
وزراء يديره رئي�س الوزراء وهو مكلف امل�صائل احل�صا�صة 

وي�صمل الوزراء اال�صرتاتيجيون يف احلكومة.
والتقرير، الذي �صريد يف 002 �صفحة �صين�صره مراقب 

مراقبة  املكلف  الكبري  امل�صوؤول  �صابريا،  يو�صف  الدولة 
ايلول/ يف  التقرير  �صابريا  واط��ل��ق  احلكومة.  �صيا�صة 
التي  غ���زة  ح���رب  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ف���ورا   ،4102 �صبتمر 

ا�صتمرت قرابة �صهرين بني حما�س والدولة العرية.
ومن املرجح ان يوؤدي التقرير اىل خافات بني نتانياهو 
زعيم  التعليم  وزي��ر  احل��ك��وم��ي،  االئ��ت��اف  يف  و�صريكه 

حزب البيت اليهودي القومي املتطرف نفتايل بينيت.
انه مل يتلق هو ووزراء اخرين يف املجل�س  وقال بينيت 
حول  نتانياهو  م��ن  ك��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  امل�صغر  االم��ن��ي 
بذلك  وا�صطر  االن��ف��اق،  ت�صكله  ال��ذي  التهديد  حجم 
اىل ا�صتخدام م�صادر خا�صه يف اجلي�س للح�صول على 

معلومات.
ان���ه ك���ان اول زعيم  ت��ب��اه��ى بينيت يف وق���ت الح���ق  وق���د 

�صيا�صي يدرك حجم تهديد االنفاق.
وبني املعلقني اي�صا، يائري البيد وهو وزير مالية �صابق 
ب��ط��رده م��ن حكومته  نتانياهو  ق���ام  ال��و���ص��ط  ت��ي��ار  م��ن 
لكل  االن  ك��ب��ريا  خ�صما  وي��ع��د   ،4102 ع��ام  ال�صابقة 
من نتانياهو وبينيت. وقال البيد يف مقابلة بثت نهاية 
مل  لو  “حتى  الثانية  التلفزيونية  القناة  مع  اال�صبوع 
يتوجب  ك��ان  ف��اإن��ه  االم��ن��ي،  املجل�س  ام��ام  يقم بطرحه 
خطة  لتح�صري  اجلي�س  يخر  ان  ال���وزراء  رئي�س  على 
اي  هناك  يكن  “مل  البيد  وا�صاف  عمل، فهذا عمله”. 

منهجية للتعامل مع االنفاق«.
وكانت ناطق با�صم مراقب الدولة �صابريا، اكد لوكالة 
فران�س بر�س اجلمعة ان ان التقرير �صينظر اي�صا “يف 
الطريقة التي مت التعامل بها مع التهديد الذي �صكلته 

املعار�صة ال�صورية واحلكومة. وقال بوتني لل�صحفيني 
خال زيارة اإىل قازاخ�صتان مت و�صع اآلية ملراقبة وقف 
اإط��اق النار وه��و اأه��م ���ص��يء... ه��ذا هو االأ�صا�س الذي 

�صمح با�صتئناف مفاو�صات جنيف.
ال��ن��ار النتهاكات م��ت��ك��ررة فيما  اإط���اق  وت��ع��ر���س وق��ف 
امل���ع���ارك م��ع ج��م��اع��ات م��ت�����ص��ددة مل ت�صملها  ا���ص��ت��م��رت 

الهدنة مثل تنظيم الدولة االإ�صامية.

اأع�صاء  ي��ط��ل��ع��وا  االن���ف���اق ومل  ت��ه��دي��د  مل��واج��ه��ة  ك���اف 
وب�صكل  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  اال يف  عليها  االأم��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
وقف  كانا  االإ�صرائيلية  للعملية  هدفني  واب��رز  جزئي. 
اط���اق ال�����ص��واري��خ وت��دم��ري االن��ف��اق. وك��ان��ت العملية 

الثالثة من نوعها يف قطاع غزة خال �صت �صنوات.
واعلن اجلي�س انه دمر اكرث من 03 نفقا عام 4102. 

وتوؤكد حما�س انها توا�صل حفر االنفاق.
1522 قتيا  ���ص��ق��وط  4102 ع��ن  ح���رب  واأ���ص��ف��رت 
االمم  بح�صب  طفا   155 بينهم  الفل�صطينيني  م��ن 
47 �صخ�صا  قتل  اال�صرائيلي  اجل��ان��ب  وم��ن  امل��ت��ح��دة. 

بينهم 86 جنديا.
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العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

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

برميري للديكور وال�صيانة العامة 
رخ�صة رقم:CN 1974722 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/نو�صرتم ايطالني 

�صرتيت فود رخ�صة رقم:CN 1656891 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة بدر نا�صر حممد �صامل املهري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد ح�صن علي ح�صن مرزوق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ادم�صن خلدمات 

التوظيف رخ�صة رقم:CN 2217287 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة م�صيفه را�صد �صامل را�صد املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�صد احمد املانع املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مرطبات �صاهني 

رخ�صة رقم:CN 1045221 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�صافة حممد خليفة عبدالكرمي الب�صتاين االحمد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ا�صماعيل كاكادام فيتيل علي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفة عبدالكرمي عبداهلل الب�صتاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة املعدات واالدوات 

املهنية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1028119 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

ورثة/عبدالعزيز حممد علي النوي�س من 51% اىل %25.5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل علي ابراهيم ال�صعدي %25.5
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صول�صت 

 CN 1354950:الإدارة الفعاليات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/رمز االبتكار لل�صيانة 

العامة رخ�صة رقم:CN 2160056 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ناجي حممد احمد البكيلي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي احمد بابكري احل�صرمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صاريع م�صطفوي للديكور ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1191421 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�صاحة 0.20*0.50 اىل 1*23.50

تعديل ا�صم جتاري من/م�صاريع م�صطفوي للديكور ذ.م.م
MOSTAFAWI ENTERPRISES DECORATION LLC

اىل/م�صاريع م�صطفوي لل�صجاد وال�صتائر ذ.م.م
MOSTAFAWI ENTERPRISES CARPET & CURTAING LLC

C47 املالك  تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �صارع املرور مع�صكر ال نهيان �صرق 25 
حممد خلفان مطر الرميثي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �صارع النجدة ق c3 �صرق 11 

املالك/ ورثة �صبابه بنت عي�صى املزروعي
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اقم�صة ال�صتائر والتنجيد - بالتجزئة )4753004(

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع ال�صجاد - بالتجزئة )4753002(
تعديل ن�صاط/حذف اعمال تبليط االر�صيات واجلدران )4330019(

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

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتوم العقارية

 رخ�صة رقم:CN 1068874 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمال م�صلم مكتوم را�صد املزروعي %35

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مرمي م�صلم مكتوم املزروعي %17.5
تعديل ال�صراء تنازل وبيع/ا�صافة عو�صه غامن ديان املزروعي %12.5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمدان م�صلم مكتوم را�صد املزروعي %35
تعديل ورثة/حذف جمال م�صلم مكتوم را�صد املزروعي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صلم مكتوم را�صد املزروعي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�صم جتاري من/مكتوم العقارية
MAKTOOM REALESTATE

اىل/مكتوم العقارية ذ.م.م
MAKTOOM REALESTATE LLC

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

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مكتوم العاملية

 رخ�صة رقم:CN 1003659 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مرمي م�صلم مكتوم املزروعي %17.5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عو�صه غامن ديان املزروعي %12.5

تعديل ال�صراء تنازل وبيع/ا�صافة جمال م�صلم مكتوم را�صد املزروعي %35
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمدان م�صلم مكتوم را�صد املزروعي %35

تعديل ورثة/حذف جمال م�صلم مكتوم را�صد املزروعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف م�صلم مكتوم را�صد املزروعي

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/مكتوم العاملية

MAKTOUM INTERNATIONAL
اىل/مكتوم العاملية ذ.م.م

MAKTOUM INTERNATIONAL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

ماري ماتيك ملعدات النفايات ال�صلبة ذ م م
احل�صابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
واال�صت�صارات االداريه انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية 

العمومية غري العادية ال�صادر بتاريخ :2017/2/23
بحل وت�صفية 

ذ.م.م” ال�سلبة  النفايات  ملعدات  ماتيك  “ ماري 
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�صار 
امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خال مدة اأق�صاها 45 يوم من 

تاريخ هذا االعان

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة/�صركة النب كابيتال �س.م.م 
فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  عمان(  )اجلن�صية: 
ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان:زايد االول - رميا تاور - 
�س.ب:27330( واملقيدة حتت رقم )4317( يف �صجل ال�صركات 
رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  االجنبية 
و  وتعدياتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف  م   2015 ل�صنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج 
احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�صر على  تاريخ  ال يتجاوز �صهر من 

االقت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
ال�صام  ال�ص�����ادة/�صنا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1147004  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
عبد احل�صيب علي العلي من 26% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد علي حممود

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

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ابو�صيفني 

للمنتوجات اال�صمنتية
رخ�صة رقم:CN 1054423  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يو�صاب نعمان مينا نا�صد %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف نعمان مينا نا�صد بانوب

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

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
الهند�صية  لا�صت�صارات  بيك  ال�ص�����ادة/جولدن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملالكها �صلطان حممد الهاملي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 رخ�صة رقم:CN 1463960 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�صاحة 13*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م اىل موؤ�ص�صة فردية

حممد  �صلطان  ملالكها  الهند�صية  لا�صت�صارات  بيك  من/جولدن  جتاري  ا�صم  تعديل 
الهاملي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

 GOLDEN PEAK CONSULTING ENGINEERS OWNED BY SULTAN

MOHAMED ALHAMELI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/جولدن بيك لا�صت�صارات الهند�صية
GOLDEN PEAK CONSULTING ENGINEERS

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة االخاء لاملنيوم والزجاج 

رخ�صة رقم:CN 1125010 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعان/اإجمايل من م�صاحة 1*3.5 اىل 3.5*1

تعديل ا�صم جتاري من/ور�صة االخاء لاملنيوم والزجاج

AL AKHAA ALUMINIUM & GLASS WORKSHOP

اىل/ا�صبي�صيل لبيع مواد البناء

SPECIAL BUILDING MATERIALS SALES

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(

تعديل ن�صاط/حذف ور�صة لرتكيبات االملنيوم والزجاج )2592006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
لرتكيب  ناهل  خري  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلجز  رخ�صة رقم:CN 1695765  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

�صالح �صليمان احمد املهري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

�صالح �صليمان احمد املهري من 100% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صانتام ال�صمان دا�س %100
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
كحيل  ال�ص�����ادة/�صالون  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1390377:العني لل�صيدات  رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد علي بطي الداب الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبدالبا�صط �صيف �صيف ال�صويدي

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956
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عربي ودويل

•• �لفجر - تون�ص

     اعتر االأم��ني العام للحزب اال���ص��رتاك��ي، حممد 
واأن حركتي  ج��دا،  الباد �صعب  و�صع  اأن  الكياين، 
ال�صاهد  يو�صف  احلكومة  ورئي�س  وال��ن��داء  النه�صة 

م�صوؤولون عن االأزمة ال�صيا�صية.
    واأ�صار الكياين، يف ت�صريح اإعامي اأم�س االثنني 
، اأّنه من ال�صعب جّدا جتاوز االأزمة ال�صيا�صية خال 

هذه الفرتة، قائا اإن “الباد تغرق«.
   وت�����ص��اءل ال��ك��ي��اين: ب���اأي ع��ق��ل ت�����ص��ّرف ال�صاهد 
واالأحزاب احلاكمة؟، م�صريا اإىل اأن م�صلحة الباد ال 
تهمهم واأن ما يهمهم فقط هو م�صاحلهم ال�صخ�صية 

واحلزبية ال�صّيقة.

الذي  ال�صغل  ال�صاهد تخطى احت��اد  اأن  اإىل  واأ�صار     
ب وزيرا من  اأعطاه ال�صرعية ومل يكتف بذلك بل ن�صّ
فكرة  يتبنى  االأخ��ري  اأن  ماحظا  االأع���راف،  منظمة 
النقد  �صندوق  ام���اءات  وينفذ  املطلقة  الليرالية 
الدويل بحذافريها، مذكرا بان امللفات  الهامة والتي 

ظلت عالقة تدّخل فيها عبيد الريكي.
قام  ال���ذي  التحوير  ت�صمية  ان��ه ال ميكن  واع��ت��ر     
الوحدة  بحكومة  انحرافا  واإمن��ا  حتويرا  ال�صاهد  به 

الوطنية باجتاه مييني ليرايل.
   اأما عن رئي�س اجلمهورية �صاحب مبادرة حكومة 
�صّلم  ال�صب�صي  قائد  الباجي  فقد  الوطنية،  الوحدة 
احل��ك��م حل��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة ب��ط��ري��ق��ة وا���ص��ح��ة وحتت 

�صغوطات واأ�صر بالباد كثريا.

املجر تبداأ ت�صييد �صياج حدودي ثان 
•• بود�ب�صت-رويرتز:

قال متحدث حكومي ام�س اإن املجر بداأت بناء �صياج حدودي ثان على طول 
حدودها اجلنوبية مع �صربيا يف خطوة �صتزيد على االأرجح االنتقادات من 
بع�س الدول االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي. وتعتر حكومة رئي�س الوزراء 
الراهن يف  الو�صع  التهديدات  اأكر  اأحد  الهجرة  اليمينية  اأورب��ان  فيكتور 
ال��دول يف االحتاد  االحت��اد االأوروب���ي. ولكن م�صوؤولني يف بروك�صل وبع�س 
االأوروبي م�صتاوؤون من بع�س �صيا�صته املنفردة. وعلى �صبيل املثال كان من 
املقرر اأن تبحث جلنة تابعة للرملان االأوروبي اليوم االثنني و�صع احلقوق 
االأ�صا�صية يف املجر.  وكان اأوربان اأيد خطة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 

بال�صعي لبناء جدار على طول احلدود بني الواليات املتحدة واملك�صيك.

عندما   2015 ع��ام  يف  اأقيم  ال�صائكة  االأ���ص��اك  من  بالفعل  �صياج  وهناك 
املهاجرين  االآالف من  ملئات  الرئي�صي  ال��ري  امل�صار  املجر ج��زءا من  كانت 

والاجئني وكثري منهم من الفارين من احلرب االأهلية يف �صوريا.
كثريون  ك��ان  التي  اأملانيا  اإىل  الطريق  ه��ذا  فعال  نحو  على  املجر  واأغلقت 
فاعلية  من  �صيزيد  ث��ان  �صياج  اإقامة  اإن  قالت  املجر  لكن  اإليها  يتوجهون 
للح�صول  طلباتهم  مع  التعامل  يتم  اأن  اإىل  املهاجرين  و�صيوقف  احلاجز 
ال����وزراء قال  رئي�س  م��دي��ر مكتب  ي��ان��و���س الزار  وك���ان  ال��ل��ج��وء.  على ح��ق 
ال�صياج  لبناء  دوالر  مليون   130 خ�ص�صت  احلكومة  اإن  املا�صي  االأ�صبوع 
الثاين  احل����دودي  ال�صياج  اأن  واأ���ص��اف  للمهاجرين.   اح��ت��ج��از  وخم��ي��م��ات 
-الذي �صيمتد حاليا على احلدود بني املجر و�صربيا فقط- �صيقام مبجرد 

اأن ت�صمح االأحوال اجلوية بذلك و�صيكون قائما بنهاية ف�صل الربيع.

مقتل خم�صة جنود يف ا�صتباكات باأذربيجان
•• باكو/يريفان-رويرتز:

قالت وزارة الدفاع يف اأذربيجان ام�س اإن خم�صة جنود قتلوا يف ا�صتباكات مع انف�صاليني تدعمهم اأرمينيا على احلدود يف اإقليم ناجورنو قرة 
باغ وتبادل اجلانبان االتهامات ب�صاأن حماولة التوغل يف االإقليم. واأثارت اال�صتباكات حول االإقليم الواقع داخل اأذربيجان لكن ت�صيطر عليه 
اأنابيب للنفط والغاز.  اأو�صع نطاقا يف جنوب القوقاز الذي متر من خاله خطوط  اأرمينية خماوف من اندالع �صراع  اأ�صول  غالبية ذات 
وقالت وزارة الدفاع يف اأذربيجان اإن اال�صتباكات وقعت يف وقت مبكر من �صباح يوم ال�صبت يف منطقتي خوجاوند وف�صويل واإن االنف�صاليني 
اجلانب  الأن  اجلثث  نقل  يتم  مل  بيان  يف  ب��اغ  ق��رة  ناجورنو  انف�صاليو  وق��ال  النائية.  املنطقة  من  اخلم�صة  القتلى  نقل  مينعون  يزالون  ما 
االأذربيجاين حاول  اإن اجلي�س  املن�صق من جانب واحد  االإقليم  اأعلنها  التي  الدفاع يف احلكومة  اتفاقات. وقالت وزارة  انتهك  االأذربيجاين 
اأي خ�صائر ب�صرية. ودعا و�صطاء دوليون من جمموعة مين�صك التي �صكلتها منظمة االأمن  التوغل يف املنطقة واإنها مل تتكبد من جانبها 
اإبقاء العتاد الع�صكري الثقيل يف مواقعه وال�صماح بنقل جثث القتلى. واندلع القتال بني املنتمني للعرق  اإىل  اأوروب��ا اجلانبني  والتعاون يف 
االآذري واالأرمن للمرة االأوىل يف 1991 ومت اإبرام اتفاق لوقف اإطاق النار يف 1994. لكن البلدين تبادلتا االتهامات مرارا ب�صاأن العنف 

يف ناجورنو قرة باغ وعلى احلدود بينهما.

حممد الكيالين: ال�صب�صي �صّلم احلكم حلركة النه�صة..!

وفق  كاما  دوره  يلعب  اأن  وي��ري��د   
اأن  ودون  الد�صتور،  عليه  ين�س  م��ا 
ي��ت��ن��ازل ع��ل��ى ���ص��ل��وح��ي��ات��ه، وه���و ما 
ال�صت �صنوات  افتقرته تون�س طيلة 
ي�صريا  ي���ك���ون  ل����ن  دور  امل���ا����ص���ي���ة، 
اأدائ������ه ق��ي��ا���ص��ا حلجم  ال�����ص��م��ود يف 
القائمة،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��ت��ج��اذب��ات 
اخلانقة،  االق���ت�������ص���ادي���ة  واالأزم��������ة 
املمتد  احل��ارق  االجتماعي  والتوتر 

على جممل خارطة الباد.

االإ�سالح الغائب
فقد اأكد رئي�س احلكومة التون�صية، 
ال�����ص��اه��د، يف ح����وار تلفزي  ي��و���ص��ف 
اأي  اإق��ال��ة  م�صاألة  اأن  االأح���د،  م�صاء 
وزي�����ر ه���ي م���ن م�����ص��م��والت رئي�س 
مطالب  على  منه  رد  يف  احلكومة، 

اإقالة وزير الرتبية ناجي جلول.
  وع�����ّر ع���ن ا���ص��ت��غ��راب��ه م���ن هذه 
املطالب وا�صفا اإياها بغري املقبولة، 
كل  عمل  ونقّيم  نتابع  نحن  ق��ائ��ا 
النقابات  م��ن ح��ق  ول��ي�����س  ال�����وزراء 
رف�����ع ه�����ذه ال�������ص���ع���ارات، م������رزا يف 
على  احلكومة  انفتاح  الوقت  نف�س 
امل��رف��وع��ة يف ما  االإ���ص��اح  مطالب 

يتعلق باملنظومة الرتبوية.
   م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ت�����ص��اءل رئي�س 
احلكومة يو�صف ال�صاهد، يف احلوار، 
عن جدوى اخلوف من اخل�صخ�صة، 
قائا اإن االقت�صاد التون�صي يعي�س 
حالة من االختناق ومن ال�صروري 
جذرية  اإ����ص���اح���ات  اإىل  ال����ذه����اب 

مت�س جميع القطاعات.
   واأ����ص���اف اأن ال��دول��ة ال ي��ج��ب اأن 
مبّينا  التقليدي،  �صكلها  يف  ت�صتمر 
فقط  حتافظ  اأن  يجب  ال��دول��ة  اأن 
على دورها التعديلي. وقال يف هذا 
اأن  اإنه من غري املعقول  اخل�صو�س 
يوجد يف تون�س، على ال�صبيل املثال، 

ثاثة بنوك عمومية.
اأن االإ�صاح  اإىل      واأ���ص��ار ال�صاهد 
�صنوات  ال�����ص��ت  ط��ي��ل��ة  غ��ائ��ب��ا  ك����ان 
املا�صية، معترا اأنه حقق يف االأ�صهر 
احلكومة  راأ����س  على  ق�صاها  ال��ت��ي 

“اجلوانب االأوىل” من وعوده.
    وق���ال رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة، يو�صف 
ال�������ص���اه���د، اإن������ه مت����ت اإق����ال����ة وزي����ر 
الوظيفة العمومية، عبيد الريكي، 
الأن���ه ح���اد ع��ن ال��ن��وام��ي�����س املعمول 
بها يف احلكومة، معترا اأن االإقالة 
ل�صخ�س  اإه����ان����ة  اأي�����ة  ت��ت�����ص��م��ن  ال 
يتجاوز  ال��دول��ة  ع��م��ل  واأّن  ال��وزي��ر 

االأ�صخا�س.
    وبخ�صو�س تعيني خليل الغرياين 
بدل الريكي اأو�صح رئي�س احلكومة 
واأن  ك��ف��اءة  �صخ�صية  ال��غ��ري��اين  اأن 
تزال  وال  ك��ان��ت  االأع�����راف  منظمة 

طرفا يف احلوار الوطني.
   واأ�صاف ال�صاهد، يف حوار تلفزي 
م�صاء  التون�صي  احل���وار  ق��ن��اة  بثته 
اإعادة  اأردنا  “اإذا  اليوم االأحد، قوله 
ه��ي��ب��ة ال�����دول�����ة ف���م���ن ال�������ص���روري 
احل������ف������اظ ع����ل����ى �������ص������ورة ج���ي���دة 
واأفاد يف هذا  للتوا�صل احلكومي”، 
االأمني  مع  حتدث  باأنه  اخل�صو�س 
التون�صي  ال����ع����ام  ل����احت����اد  ال����ع����ام 
لل�صغل وقال له اإنه ال يوجد ر�صائل 

م�صفرة �صد املنظمة ال�صغيلة.

الغلبة للحكمة
ال�صغل واأغلب  وح��ول غ�صب احت��اد 
االأح�������زاب م���ن ال��ت��ح��وي��ر ال�����وزاري 

جميع االأطراف.
اأنا احلاكم

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اإم���ك���ان���ي���ة اإج������راء 
حتويرات وزارية قادمة اأفاد ال�صاهد 
على  �صيحافظ  االآن  ح��د  اإىل  ب��اأن��ه 
اأن  دون  احل��ال��ي��ة،  ال��رتك��ي��ب��ة  نف�س 
اإذا ما  ينفي ح��دوث ذلك م�صتقبا 
تبنّي اأّن ع�صوا من اأع�صاء احلكومة 

مل يعد قادرا على اآداء مهامه.
  واأفاد رئي�س احلكومة اأّن العاقة 
نافيا  طيبة،  وقرطاج  الق�صبة  بني 
اأن تكون القرارات تاأتيه من قرطاج 
طرف  ك���ل  اأّن  ب��اع��ت��ب��ار  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ين�س  م��ا  وف��ق  مي��ار���س �صاحياته 

عليه الد�صتور.
   وقال ال�صاهد انه لي�س له م�صكل 
قائد  الباجي  الرئي�س  مع  للت�صاور 
وحنكته  خ��رت��ه  باعتبار  ال�صب�صي 
ل��ك��ن��ه مي����ار�����س كامل  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
���ص��اح��ي��ات��ه وي��ت��خ��ذ ق���رارات���ه دون 

تاأثري من اأي طرف.
هو  ال�صاهد  يو�صف  اأن  واأو���ص��ح      
املدير  ي��ت��دخ��ل  وال  ي��ح��ك��م  ال�����ذي 
ال�صب�صي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مثل  معه  يتعامل  ان��ه  ب��ل  عمله  يف 
م���������ص����وؤويل ب���ق���ي���ة االأح�����������زاب وه���و 
نف�س  ع��ل��ى  يبقى  اأن  ع��ل��ى  ح��ري�����س 

امل�صافة من كل االأحزاب.
اليوم  اأول��وي��ات��ه  اأّن  ع��ل��ى  و����ص���ّدد     
احلكومة ولي�س رئا�صة نداء تون�س 
اأزمة  ال��ذي م��ازال يعي�س على وق��ع 
التوازن  خللق  يتجاوزها  اأن  يجب 
امل�صهد  ي��ن��خ��رم  ال  ح��ت��ى  ال�صيا�صي 

على حد قوله

م�ساندة النداء والنه�سة
تون�س  ن��داء  اختار  ال�صياق  هذا  ويف 
وح���رك���ة ال��ن��ه�����ص��ة ���ص��ي��اغ��ة موقف 
م���ت���وازن م��ن ال��ت��ط��ورات االأخ����رية. 
النه�صة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  اأّك�����د  وق����د 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الغنو�صي  را���ص��د 
حل��رك��ة ن����داء ت��ون�����س ح��اف��ظ قائد 
ال�����ص��ب�����ص��ي اإث����ر اج��ت��م��اع��ه��م��ا مبقر 
دعم  موا�صلة  على  النه�صة  حركة 

حكومة يو�صف ال�صاهد.
ن��دوة �صحفية، عقب  ودع��وا خ��ال 
واملنظمات  االأح��������زاب  االج���ت���م���اع، 
اإىل  ق��رط��اج  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  املم�صية 
احلكومة،  اأداء  لتقييم  االج��ت��م��اع 
م���ط���ال���ب���ان ال�������ص���اه���د مب����زي����د من 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال��ت�����ص��اور يف ال���ق���رارات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����رتك����ي����ب����ة احل����ك����وم����ة 
وت��غ��ي��ريه��ا.  واأك����د ال��ط��رف��ان دعم 
ال�صاهد  حلكومة  وال��ن��داء  النه�صة 
الوزاري  التحوير  اإج��راء  وحقها يف 
اأثار  وال����ذي  ال���ذي ح�صل  اجل��زئ��ي 
عدة مواقف ناقدة. وقال الغنو�صي 
على  اأك��دا  املتحاورين  الطرفني  اأن 
يقع  اأن  ي��ودان  وكانا  الت�صاور  منهج 
على  املوقعة  االأط��راف  مع  الت�صاور 
اأم��ل��ه يف  ع��ن  ق��رط��اج معربا  وثيقة 
اأن تتخذ القرارات امل�صتقبلية املهمة 
حد  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��اور  ع��ر  للحكومة 
قوله. وقال الغنو�صي اأن املجتمعني 
اأهمية احلوار مع احتاد  اأكدوا على 
يف  اأ�صا�صيا  �صريكا  باعتباره  ال�صغل 
الدور  اأهمية  وعلى  ق��رط��اج  وثيقة 
باعتباره  االحت�����اد  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي 
اال�صتقرار  اأرك���ان  من  اأ�صا�صيا  ركنا 
يف تون�س معربا عن اأمله يف اأن يتم 
فيما  االأط���راف  النقا�س بني جميع 

يتعلق بامل�صائل الهامة للباد .

من  التحوير  اأن  اإىل  ال�صاهد  اأ�صار 
���ص��اح��ي��ات رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ومن 
من  وطني  ح��وار  فتح  املعقول  غري 
اأو ذاك،  ال���وزي���ر  ت��غ��ي��ري ه���ذا  اأج����ل 
نية  اأي  ل��ه  لي�س  ان���ه  ع��ل��ى  م�����ص��ددا 
ل�صرب االحتاد مثلما ادعى البع�س 
ن�صرب  “كيف  م��ت�����ص��ائ��ا  ذل������ك، 

�صريكنا االإ�صرتاتيجي ؟.

الباد واأهمها التحوير الوزاري.
اأم�س  �صباح  الطبوبي  التقى  وق��د 
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة يو�صف  االث���ن���ني 
ال�����ص��اه��د. و����ص���رح اإث����ر ال��ل��ق��اء باأن 
���ص��وت احل��ك��م��ة وال��ع��ق��ل ه���و الذي 
ت��ون�����س ال  وب����اأن  االأخ����ري  يتغلب يف 
تتحمل اآي��ة ت��وت��رات واأن���ه الب��د من 
من  العالية  امل�صوؤولية  روح  تغليب 

وهو  امل��واط��ن��ني،  مب�صلحة  املبا�صر 
حتوير خا�صع اإىل �صفقات �صيا�صّية 
ال تراعي م�صلحة الباد وال جناعة 
االأداء.    واعتر االحتاد تعيني رجل 
الوظيفة  وزارة  راأ�����س  ع��ل��ى  اأع��م��ال 
ا�صتفزازية  خ����ط����وة  ال���ع���م���وم���ّي���ة 
لاأعوان العموميني و�صعيا ل�صرب 
جاحمة  لرغبة  وتنفيذا  مكا�صبهم 

    ي�صار اإىل اأّن االحتاد العام التون�صي 
اأ���ص��دره م�صاء  لل�صغل ق��ال  يف بيان 
االأحد، اأّن التحوير الوزاري اجلزئّي 
ال���ذي مت االإع�����ان ع��ن��ه م���وؤخ���را ال 
ل���اأداء  ي��ق��وم ع��ل��ى تقييم ح��ق��ي��ق��ّي 
لواقع  ي�����ص��ت��ج��ي��ب  وال  احل���ك���وم���ي 
العطالة والعجز الذي تعرفه بع�س 
والت�صاقها  اأهّميتها  رغم  ال��وزارات 

الريكي  باإقالة  ال���وزاري  التحوير 
م�صرحا باأن م�صكلة االحتاد لي�صت 

مع االإقالة واإمنا مع التعيني.
التون�صي  العام  االحت��اد  واأعلن  هذا 
االأم���ني  اأن  االث��ن��ني  اأم�����س  لل�صغل 
العام لاحتاد نور الدين الطبوبي 
مع  امل�����ص��اورات  م��ن  �صل�صلة  �صيطلق 
االأح��زاب اإثر التطورات االأخرية يف 

للتفريط يف املرفق العمومي تلبية 
الدويل،  النقد  �صندوق  لتو�صيات 

ويطالب مبراجعة هذا التعيني.
التنفيذي  امل���ك���ت���ب  ع�����ص��و  و�����ص����دد 
لل�صغل  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���ع���ام  ل���احت���اد 
�صامي  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي  وال���ن���اط���ق 
على  �صحفية،  ن���دوة  يف  ال��ط��اه��ري 
اأن��ه ال عاقة مبوقف االحت���اد من 

املركزية النقابية ت�صرع يف م�صاورات مع االحزاب ال�صاهد حماطا بجميع وزرائه يف حوار االحد

الطاهري: م�سكلتنا مع 
التعيني ولي�ست مع االإقالة

النه�سة والنداء يعلنان 
موا�سلة دعم حكومة ال�ساهد

الطبوبي اإثر لقاء ال�ساهد: 
الغلبة ل�سوت احلكمة والعقل

•• �لفجر – تون�ص – خا�ص

   حمفوفا بجميع وزرائه يف �سابقة ات�سالية هي االأوىل 
التون�سية  احلكومة  رئي�س  ظهر  تون�س،  يف  نوعها  من 
احلاكم  ثوب  يف  تلفزيوين  حــوار  يف  ال�ساهد  يو�سف 
الفعلي للبالد، و�ساحب القرار، و�سانع توقيته، ورجل 

اآن واحــد.    منطلق احلوار،  واملنفتح يف  ال�سارم  الدولة 
ب�سرعة  فــّجــر  الـــذي  اجلــزئــي  الــــوزاري  التحوير  ــان  ك
قيا�سية اأزمة، بل زوبعة مبا اأّن طرفها االأ�سا�سي املركزية 
النقابية، اكرب املنظمات اجلماهريية يف تون�س، واأكرثها 
ال�ساهد  ا�ستطاع  فهل  واجتماعيا.     �سيا�سيا  ووزنا  ثقال 
اأن يجعل من الزوبعة التي قامت زوبعة يف فنجان؟. من 

رغم  والنهائية  احلا�سمة  االإجابة  توفري  جدا  املبكر 
ال�سغل  احتاد  عام  باأمني  اأم�س  جمعه  الذي  اللقاء  اأّن 
والتعّقل،  احلكمة  منه  فاحت  قد  الطبوبي،  نورالدين 
اجلماهريية  املنظمات  اأّن  اليوم  الوحيد  الثابت  ولكن 
واملعار�سة،  املوالية  ال�سيا�سية  واالأحـــزاب  النافذة 

باتت اأمام رجل دولة قطع مع الرتدد..

النه�صة والنداء دعم احلكومة م�صتمر لقاء ال�صاهد والطبوبي ام�س

الكياين يقدم ت�صخي�س 
حزبه لازمة

 ال�صاهد: لهذه الأ�صباب اأقلت الوزير.. والتحوير احلكومي ل يت�صمن ر�صائل م�صفرة لحتاد ال�صغل

اأكد اأّن الدولة ال يجب اأن ت�ستمر يف �سكلها التقليدي

يو�صف ال�صاهد يظهر يف ثوب احلاكم الفعلي لتون�ش
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2007/11/25   املودعة حتت رقم 103145 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية                    

 با�صم ت�صري�س اآند ديوايت كو.، انك. 
وعنوانه  500 ت�صارلز اإيوينج بوليفارد ، اإيوينج ، نيوجري�صي 08628 ، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صتح�صرات اإنعا�س الهواء ؛ م�صتح�صرات اإزالة الروائح الكريهة من الغرفة ؛ م�صتح�صرات اإبطال الروائح 
؛ املطهرات املنزلية ؛ م�صتح�صرات اإزالة الروائح الكريهة لغ�صيل املاب�س ، واالأقم�صة ، وال�صجاد ، واالأثاث ، 

واخل�صب واالأ�صطح القا�صية االأخرى .
 الواقعة بالفئة : 5 

 و�صف العامة : KABOOM    باحلروف الاتينية . 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

اإعالن جتديد 

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:90594
با�ص������م : انكيم �س.م.ح

وعنوان����ه:  �س . ب  :18312    ، دبي – ا.ع.م  
وامل�صجلة حتت رقم:      )86254(     بتاريخ: 2008/01/22 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/2/15

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�صو�س عليها  لاأو�صاع وال�صروط 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العامات التجارية.
اال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

اإعالن جتديد 

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 90906
با�ص������م :   �س. ونو ليمتد

وعنوان����ه:  �س . ب  521، كاجننم ، �صيوؤول، كوريا.
وامل�صجلة حتت رقم:      )90850(     بتاريخ: 2008/07/28 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/02/22

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�صو�س عليها  لاأو�صاع وال�صروط 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العامات التجارية.
اال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

اإعالن جتديد 

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 90316
با�ص������م : �صركة ترايجون اخلليج �س م ح

وعنوان����ه:  �س.ب 61468 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة      
وامل�صجلة حتت رقم:      )107476(     بتاريخ: 2010/09/13

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/2/11

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�صو�س عليها  لاأو�صاع وال�صروط 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العامات التجارية.
اال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م:90101 
با�ص������م : البديل لتجارة قطع غيار ال�صيارات )�س ذ م م(

وامل�صجلة حتت رقم:      )99059(     بتاريخ: 2010/01/03
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 

احلم��اية يف : 2017/2/04
وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�صو�س عليها  لاأو�صاع وال�صروط 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العامات التجارية.
اال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/4/17   املودعة حتت رقم 190287 
رقم وبلد االولوية 011312279   املجموعة االأوروبية    

 تاريخ اإيداع االأولوية 2012/11/1          
 با�صم بي اآند ا�س ال ال بي 

وعنوانه   32 بورتاند تريا�س ، نيوكا�صيل اأبون تاين ، 
 تاين اآند وير ، ان ئي 2  1 كيو بي ، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واحللقات الدرا�صية وور�صات العمل )تدريب( ، 
دورات تدريب تتعلق بالطب ؛ اإنتاج مواد الدورات الدرا�صية والتي توزع خال الدورات املتعلقة بالطب ؛ ن�صر 

كتيبات التدريب ؛ الن�صر االإلكرتوين املكتبي.
 الواقعة بالفئة : 41 

 و�صف العامة : الرتكيب احلريف NB  كتب باحلروف الاتينية . 
اال�ص��رتاطات :  عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام احلرفني )NB( باالو�صاع االأخرى

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2010/8/31    املودعة حتت رقم  146597 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ويرو �صايرو�س برايفيت ليميتد . 
وعنوانه  ديوميدو�س 10 ، الفاميجا _ اركوبولي�س بيلدينج ، الطابق الثالث ،

�صقة/مكتب – 401 ، بي �صي 2024 ، نيقو�صيا ، قر�س . 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات التجميل ؛ مواد الزينة ؛ الزيوت العطرية والعطورات ؛ ال�صابون ؛ بوردة التلك ؛ امل�صتح�صرات 
لا�صتخدام يف احلمام بالدو�س واال�صتحمام ؛ كرميات الوجه واجل�صم ؛ الغ�صوالت واملرطبات ؛ م�صتح�صرات 
لا�صخدام يف الب�صرة ، وال�صعر ، وفروة الراأ�س وت�صمل ال�صامبو ، جل )هام( لل�صعر والكرميات ؛ معجون 
اال�صنان ؛ غ�صول الفم ؛ املعقمات ؛ بخاخ للج�صم ؛ مزيات الروائح ؛ كرميات للوقاية من اأ�صعة ال�صم�س ؛ 
م�صادات حب ال�صباب ؛ كرميات للنهار والليل ؛ اأحمر ال�صفاه ؛ جل )هام( لل�صفاه ؛ بل�صم لل�صفاه ؛ قلم 

حتديد العني .
 الواقعة بالفئة : 3 

 و�صف العامة : الكلمة YARDLEY  كتبت باحلروف الاتينية. 
اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2016/11/23   املودعة حتت رقم  263788 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مطعم فورك�س ذ م م 
 وعنوانه   �س . ب 81822 ال�صارقة – دولة االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات ؛ وخدمات االإيواء املوؤقت .

 الواقعة بالفئة : 43 
و�صف العامة :  الكلمة KOTTAYAM  كتبت باحلروف الاتينية باللون الرتقايل مع ر�صم على 
 MEALS صكل نخلة باللونني الرتقايل واالأخ�صر يف�صل الكلمة اىل ن�صفني ويف االأ�صفل كتبت عبارة�

. مميزة  بطريقة  االأ�صود  باللون  الاتينية  باحلروف   READY
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2007/11/1   املودعة حتت رقم 101992 
تاريخ اإيداع االأولوية     رقم وبلد االولوية                      

 با�صم بينتار بروجيك  ا�س دي ان   بي ات�س دي 
وعنوانه   الطابق احلادي ع�صر، يوه تيوجن الي بازا ، 55 جاالن بوكيت بينتاجن ،  55100

 كواالملبور ،  ماليزيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

تاأجري واإ�صتئجار العقارات ، اإدارة العقارات ، حت�صيل االإيجارات .
 الواقعة بالفئة : 36 

  STARHILL GALLERY- A Gallery of Rich Experience و�صف العامة :   
باحلروف الاتينية كتبت يف خطني متوازيني .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:  

بتاريخ 2014/9/14    املودعة حتت رقم  217769 

رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم بو�صطن ماركيت اآي بي كومبني ، ليميتد. 

وعنوانه  14103 دينفر وي�صت باركواي جولدن ، كولورادو 80401 ، الواليات املتحدة االمريكية .

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم .

 الواقعة بالفئة : 43 

و�صف العامة : العبارة  BOSTON MARKET  كتبت باحلروف الاتينية.

اال�ص��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعامات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2012/1/8   املودعة حتت رقم  167664 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية  

 با�صم بوران ا�س . ايه . 
 وعنوانه   2 ت�صيمن دو فال ، 2900 بورينرتوي ، �صوي�صرا  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ؛ جموهرات ، حلي .

 الواقعة بالفئة : 14 
و�صف العامة :  الكلمة AVIATOR   كتبت باحلروف الاآتينية  ويف اأعاها ر�صم ل�صعار يتاألف من احلرف 

 . واالأبي�س  االأ�صود  باالألوان  مميزة  بطريقة  احلرف  جانبي  على  جلناحني  ر�صم  مع   A"
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صايزد  خلدمات العامات التجارية
 بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 253223    بتاريخ:  7 / 5 / 2016
 تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م :    زاهر بانيكا فيتيل كوالجناراكات .
وعنوانه:  �س.ب 232925  دبي ، االإمارات العربية املتحدة...    

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
االأثاث واملرايا واإطارات ال�صور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اخرى( امل�صنوعة من اخل�صب اأو الفلني اأو 
اأو  اأو الكهرمان  اأو ال�صدف  اأو العاج اأو عظم احلوت  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�صف�صاف  اأو اخليزران  الغاب 
املحار اأو املر�صوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البا�صتيكية، هياكل �صغرية من اخل�صب اأو ال�صمع 
اخل�صب  مثل  م��واد  من  م�صنوعة  والزينة،  واحللي  الفنية  االأعمال  و  التماثيل   ، البا�صتيك  اأو  اجلب�س  اأو 

وال�صمع، واجل�س اأو البا�صتيك.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 20 (

و�صف العامة: »  ZAHIR DAMASO  “ بحروف التينية  ب�صكل مميز .
اال�ص��رتاطات:

االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

اإعالن جتديد 

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 
بطلب لتجديد ت�صجيل العامة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 90904
با�ص������م : الزمرد لقطع الغيار

وعنوان����ه:  �س ب : 25738، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وامل�صجلة حتت رقم:      )90849(     بتاريخ: 2008/07/28

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : 2017/02/22

وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�صو�س عليها  لاأو�صاع وال�صروط 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العامات التجارية.
اال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  فرباير 2017 العدد 11956

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28

اإعــــــــــالن
باال�صارة اىل االعان ال�صادر بجريدة  الوطن يف العدد رقم:11949 بتاريخ:2017/2/2 بخ�صو�س 

الرخ�صة التجارية  رقم:CN 1165660  الرخ�صة التجارية:تزويد الداره العقارات ذ.م.م
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خطاأ يف االعان ومل تذكر التعديات التالية:

تعديل اال�صم التجاري من/الوطني ال�صامل لتلميع وزينة ال�صيارات
وال�صحيح/تزويد الدارة العقارات ذ.م.م

باال�صافة اعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
االقت�صادية خال  التنمية  دائرة  االجراء مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

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

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/907  عمايل جزئي

الفنية جم��ه��ول حمل  ل��اع��م��ال  ال��ذه��ب��ي  امل��دع��ي عليه / 1-االب�����داع  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  عوي�صة  حممود  عوي�صة  /حممود  املدعي  ان  مبا  االقامة 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )29437 درهم( 
ال�صكوى  رق��م   . وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB167548039AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�صاعة   2017/3/16
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3394 تنفيذ جتاري
�صريك  ب�صفته   - �صاكري  عبدالرحمن  �صريف  حممد  ادري�����س  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
كا   -2 ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  العاملية  �صي  ان  كا  ب�صركة  م�صاهمته  بحدود  م�صئول 
ان �صي العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 3- قتيبة خالد ن�صر - ب�صفته �صريك وكفيل 
حمل  جمهويل  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  العاملية  �صي  ان  كا  �صركة  ملديونية  �صامن 
�صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2478474.49( وق��دره  به 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11956 بتاريخ 2017/2/28   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1898  جتاري جزئي 
���س.م.م  جمهول حمل االقامة  الغذائية  امل��واد  اىل املدعي عليه/1- عي�صى حممد عبداهلل لتجارة 
املازمي  عبداهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري  القدرة  املدعي/�صركة  ان  مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/25  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/

عي�صى حممد عبداهلل لتجارة املواد الغذائية �س.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)ثاثة وت�صعني الف وخم�صمائة وت�صعة ع�صر درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
توؤدي للمدعية مبلغ )اثنني  بان  ال�صداد والزمتها  اال�صتحقاق احلا�صل يف:2016/7/3 وحتى متام 
وخم�صني الف وثمامنائة وثمانني درهم( تعوي�صا اتفاقيا عن اال�صرار التي حلقت باملدعية والزمتها 
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/حممد �صليم احمد 
حممد حامت علي  - بنغادي�س 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )bF602197(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ص��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /�����ص����رييل 
الفلبني     ، ار�صينا  مانويل 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )9761224( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ص���ال 

 050/4111621

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / دانيال ثوما�س 
بريطانيا    ، ك������ريك������روود 
�صفره  ج����واز    - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )514917555( رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 056/2411435

فقدان �سهادة ا�سهم ت
را�صد  عليا  ال�صيدة  فقدت 
ا�صهم  ����ص���ه���ادة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�������ص������ادرة ع�����ن ال�������ص���رك���ة 

ابوظبي لبناء ال�صفن 
عليها  يعرث  مم��ن  ي��رج��ى 
االت�����ص��ال ع��ل��ى ال��ه��ات��ف : 

 026660665

فقدان �سهادة ا�سهمت
عن  ���ص��ادرة  ا�صهم  �صهادة  فقدت 
ع  م  - �س  دب��ي لا�صتثمار  �صركة 
- ال�صهادة رقم 26149 وتعمل 

عدد )6220( �صهما. 
يرجى ممن يعرث عليها االت�صال 
على الهاتف : 026660665 
او االت�صال بال�صركة على الرقم 

املبا�صر 048122305 

فقدان �سهادة ا�سهمت
ي��و���ص��ف خمي�س  اأح���م���د  ال�����ص��ي��د /  ف��ق��د 

اأ�صهم �صادرة عن  املالكى  �صهادة  يو�صف 

) ع   . م   . ���س   ( لاإ�صتثمار  دب���ى   ���ص��رك��ة 

وحتمل   )16065  ) رق����م  ال�������ص���ه���ادة 

ي���رج���ى  )������ص�����ه�����م�����اً.   1274( ع��������دد 

مم�����ن ي���ع���رث ع���ل���ي���ه���ا االإت�����������ص�����ال على 

اأو   )050-4417949( ال���ه���ات���ف 

املبا�صر  ال��رق��م  على  بال�صركة   االإت�����ص��ال 

)8122305 - 04(- م�صكوراً  .
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00498/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06435/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �صده : احمد حممد �صيبان املهريي 
 جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: خمزن بيك العام  
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي باالتي:

1- مبوجب احلكم ال�صادر بتاريخ 2016/12/14 عن اللجنة الق�صائية مبركز ف�س 
املنازعات االيجارية بدبي يف الدعوى رقم 02064352016 ايجارات ، والقا�صي من 
حيث منطوقة ب���� :- حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :- بتجديد العقد ملدة �صنة 
وبذات ال�صروط والقيمة االيجارية من 2016/9/1 ولغاية 2017/8/31 مع الزام 

املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف. 
2- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

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

االجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ  �صمو  اأ����ص���اد 
�صلطان  بن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  واالإن�صانية  لاأعمال اخلريية  نهيان  اآل 
الكبرية  بالنجاحات  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س 
لطواف  الثالثة  العاملية  الن�صخة  حققتها  التي 
اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي اق��ي��م��ت ع��ل��ى م����دار ارب��ع��ة اأي���ام 

واختتمت مناف�صاتها اأم�س االول.
ل��ل��ع��امل �صورا  ن��ق��ل  ال���ط���واف  اأن  ���ص��م��وه  واأك����د 
العمرانية  النه�صة  معامل  عن  رائعة  وم�صاهد 
كل  يف  ابوظبي  الم���ارة  والتاريخية  والثقافية 
مرحلة من املراحل االربع التي �صملت املنطقة 
الغربية ومدينة ابوظبي والعني وحلبة مر�صى 
يا�س ..مبينا �صموه ان طواف ابوظبي يعد من 
الفعاليات الريا�صية املهمة والداعمة يف الوقت 

ذاته لرت�صيخ مكانة ابوظبي عاملياً.
الر�صيدة  القيادة  ودع��م  اهتمام  اإن  �صموه  وق��ال 
املتوا�صل ملختلف القطاعات اثمر عن منجزات 
ت��ن��م��وي��ة ك��ب��رية ���ص��اه��م��ت يف ت��رج��م��ة اخلطط 
يف  ابوظبي  لو�صع  ال��رام��ي��ة  واال�صرتاتيجيات 

لتكون  االم�����ارة  ق���اد  ك��م��ا  ال��ع��امل  م���دن  طليعة 
وملتقى  وال���ت���م���ي���ز  ل����اب����داع  خ�����ص��ب��ة  ار�����ص����اً 
املجاالت  �صتى  يف  العامل  وجن��وم  القرار  ل�صناع 
ومن�صة ال�صت�صافة اهم الفعاليات العاملية على 
وال�صياحي  واالجتماعي  االقت�صادي  ال�صعيد 

والريا�صي.
وتقدم �صموه بال�صكر والتقدير اإىل �صمو ال�صيخ 
املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
اأبوظبي على رعايته لطواف  التنفيذي الإم��ارة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي تركت االث��ر ال��ب��ارز على جناح 

ن�صخته الثالثة.
وا�صاف �صموه اأن م�صاركة 160 دراجاً حمرتفاً 
ينتمون ل�/20/ فريقاً عاملياً وميثلون 34 دولة 
يف الن�صخة الثالثة لطواف ابوظبي الذي ارتقى 
االو�صط  ال�����ص��رق  يف  ال��وح��ي��د  ال�����ص��ب��اق  لي�صبح 

الدويل للدراجات  �صباقات االحتاد  �صل�صلة  بني 
التنمية  مل�صرية  جديدا  جناحاً  ميثل  الهوائية 
العا�صمة  تلعبه  ال���ذي  ال��ف��ع��ال  ال���دور  ويعك�س 
ابوظبي  التزام  اي�صا  ويجدد  العاملية  بريادتها 
باأف�صل  للعامل  املهم  الريا�صي  بتقدمي احلدث 
االحرتايف  التنظيم  معايري  اعلى  ووف��ق  �صورة 
وه���و م���ا اك�����ص��ب��ه��ا ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية م���ن اال�صرة 
اأن  �صموه  ..مو�صحا  العاملية  وال��ف��رق  الدولية 
احلدث بدورته العاملية الثالثة حقق الكثري من 
�صعيد  على  ابوظبي  الإم��ارة  الهامة  املكت�صبات 
ال�صياحي  القطاع  ودع��م  االقت�صادية  العوائد 

والريا�صي.
واأ�صار �صموه اإىل ان تنظيم حدث عاملي كطواف 
ا�صهر ميثل  ارب��ع��ة  مل��رت��ني يف غ�صون  اب��وظ��ب��ي 
العامل  دول  من  للكثري  بالن�صبة  كبريا  حتديا 

ان  وامكانياتها  بقدراتها  ا�صتطاعت  فاأبوظبي 
بن�صخته  ال���ط���واف  بتقدميها  ال���ره���ان  تك�صب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��اأب��ه��ى ���ص��ورة و���ص��ط حتدي 
ومناف�صة نخبة دراجي العامل وتكامل تنظيمي 
والتحكيمية  ال���ف���ن���ي���ة  اجل�����وان�����ب  ك���اف���ة  م����ن 
والت�صويقية واالعامية، نتيجة خلطط حمكمة 
و���ص��ع��ه��ا جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي وجهود 

ا�صتثنائية البناء وبنات الوطن املخل�صني.
مبراحل  ال��ف��ائ��زي��ن  اإىل  التهنئة  ���ص��م��وه  وق���دم 
�صعدت  العا�صمة  اأن  ..م��وؤك��داً  اأبوظبي  ط��واف 
املا�صية  ب�����ص��ي��وف��ه��ا ع��ل��ى م����دار االأي������ام  ك��ث��ريا 

وترحب بهم دائما على اأر�س االإمارات.
االمارات  فريق  بفوز  فخره  عن  �صموه  واأع��رب 
اأن يكون اللقب  اأبوظبي ..متمنيا  بلقب طواف 
ال��ف��ري��ق م�����ص��واره يف  ب��ه��ا  ب���داي���ة ي�صتهل  خ���ري 

ي�صكل  وان   2017 ملو�صم  العاملية  ال�صباقات 
دافعا لكافة االجيال يف جمتمع االم��ارات على 
مم��ار���ص��ة ري��ا���ص��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة واعاء 

�صانها والتمتع ب�صحة ولياقة بدنية جيدة.
واأ�صار �صموه اإىل اأن طواف ابوظبي �صاهم وعلى 
مدار ن�صخه الثاث برفع م�صتوى الوعي الثقايف 
باهمية الريا�صة ودورها يف مواجهة التحديات 
ال�صحية وتغيري منط حياة افراد املجتمع نحو 
االف�صل مبا يتما�صى مع خطط حكومة اأبوظبي 
مثالية  حلياة  الكفيلة  ال�صبل  لتقدمي  الهادفة 
طواف  ان  اىل  ..م�����ص��ريا  املجتمع  ف��ئ��ات  لكافة 
بكافة  غفري  جماهريي  بتفاعل  متيز  ابوظبي 
املراحل االرب��ع وه��و ما ينم عن مدى  م�صارات 
االيجابيات  واالنعكا�صات  املجتمع  ثقافة  تطور 
االوىل  بن�صختيه  اأبوظبي  طواف  احدثها  التي 

العامل  ع��ودت  اأبوظبي  اأن  �صموه  واأك��د  والثانية 
التاألق والتميز واالإبهار يف كافة االأحداث  على 
كان  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  اأر�صها  على  تقام  التي 
الثالثة  للمرة  الطواف  ا�صت�صافة  عند  ال�صعار 
هو تاأكيد هذا املعنى وتر�صيخه لدى اجلميع يف 
�صتى اأنحاء العامل من املهتمني بالريا�صة بكافة 

اأنواعها.
با�صت�صافة مثل هذه  اننا نفخر  واأ�صاف �صموه 
خطط  تدعم  التي  الكبرية  العاملية  الفعاليات 
وت�صهم يف حتقيق  وال��ن��م��اء الب��وظ��ب��ي  ال��ت��ط��ور 
النه�صة  ت���ع���زز  ال���ت���ي  م���ن االجن��������ازات  امل���زي���د 

ال�صاملة التي تعا�صرها االمارة.
وتوجه �صموه بال�صكر والتقدير جلميع اجلهات 
الراعية وتعاونها املميز يف دعم الن�صخة الثالثة 
لطواف ابوظبي بجميع مراحله ..م�صيدا �صموه 
لهذا  والداعمني  وال�صركاء  املتطوعني  بجهود 
ابوظبي  جمل�س  يقدمه  ال��ذي  الكبري  احل��دث 
ال��ري��ا���ص��ي يف ���ص��وء م�����ص��اع��ي��ه ال��رام��ي��ة جلعل 

اأبوظبي عا�صمة عاملية للريا�صة.

•• تغطية رم�صان عطا

اآل نهيان ممثل  برعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س ن����ادي تراث 
االمارات ، اأعلن �صباح ام�س يف موؤمتر �صحفي عقده 
ب��ن زايد  ت���راث االم����ارات مبقر م��رك��ز �صلطان  ن���ادي 
برنامج  تفا�صيل  عن   ، باأبوظبي  واالع���ام   للثقافة 
فعاليات الن�صخة  احلادية ع�صرة ملهرجان �صمو ال�صيخ  
 2017 للقدرة  ال���دويل   نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صلطان 

والذي يطلقه النادي حتت �صعار 
بوذيب  ق��ري��ة  ال��ق��درة(  يف  ريا�صة  ن��ق��ود  م�صتقبل   (
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة مب��دي��ن��ة اخل��ت��م يف ال��ف��رتة م��ا بني 
والتن�صيق  ب��ال��ت��ع��اون     ،2017  /  3  /  11 –  4
، اإحتاد  مع مركز �صلطان بن زاي��د للثقافة واالع��ام 
 ، للفرو�صية  بوذيب  اأكادميية   ، للفرو�صية  االم���ارات 
االحتاد الدويل للفرو�صية وم�صاركة فر�صان وفار�صات 
من  عديد الدول العربية واالأجنبية منها : فرن�صا ، 
 ، االأرجنتني   ، اأورج���واي   ، اإ�صبانيا   ، ، بريطانيا  املانيا 
اإيطاليا ، كازاخ�صتان ، رو�صيا ، م�صر ، اململكة العربية 
ال�صعودية ، دول��ة قطر ، االم��ارات العربية املتحدة  .  
ح�صر املوؤمتر كل من  �صعادة علي عبد اهلل الرميثي 
عبد  و�صعادة   ، واالع���ام  للدرا�صات  التنفيذي  املدير 
اهلل حممد جابر املحريبي املدير التنفيذي للخدمات 
املن�صوري  عمهي  �صعيد  من�صور  و���ص��ع��ادة   ، امل�صاندة 
للثقافة  زاي��د  ب��ن  �صلطان  مركز  ملدير  االول  النائب 
واالع�����ام ، وال�����ص��ي��د اأدي����ب احل���م���ادي ، امل��دي��ر املايل 
ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  وج��م��ع من  ب���اإحت���اد االم�����ارات  واالداري 

مدراء االدرات واالعاميني واملهتمني  . 
�صنان  �صعادة  األقاها  ترحيبة   بكلمة   املوؤمتر  اأ�صتهل 
 ، والفعاليات  لاأن�صطة  التنفيذي  امل��دي��ر   ، امل��ه��ريي 
خاله  نقل  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيِخ  �صموِّ  وت��ري��ك��اِت  حت��ي��اِت 
رئي�ِس  ال��دول��ِة،  رئي�ِس  ال�صموِّ  �صاحِب  ممثِل  نهيان، 
“ بتوجيهاِت  وق��ال  االإم����ارات،  ت���راِث  ن��ادي  وموؤ�ص�س 
املكاُن  ه���ذا  ي�صهُد   ، ال��ك��رمي��ِة  رع��اي��ِت��ه  ���ص��م��وِه وحت���ت 
�صمِوه  مهرجاُن  فعاليات  عن  لاإعان  اليوم،  لقاَءنا 
الدويل احلادي ع�صَر للقدرة يف قرية بوذيب العاملية 
للقدرة، وي�صعدين اأن اأُرحَب بكم جميعا، ونحن ن�صتعدُّ 
ب��ت��ط��وِره يف  ال��ذي يزهو  امل��ه��رج��اِن  الإط���اِق فعالياِت 
ظلِّ بروتوكول بوذيب، ونحن نوا�صل �صعينا يف ن�صَره 
الفرو�صيِة  واحت�����اداِت  حم��اف��ِل  خمتلِف  يف  وتعميَمه 
الطيبِة  بال�صمعِة  نفخُر  ونحن  ين،  وي�صرُّ العامل.  يف 
امل�صتويني  ع��ل��ى  امل���ه���رج���ان  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال��وا���ص��ع��ِة 
اأوؤك����َد م��وا���ص��ل��َة عزمنا على  اأن  االإق��ل��ي��م��ي وال����دويل، 
النهو�ِس به، مبا يرقى اإىل طموحاِت راعي املهرجان 
ري��ا���ص��ي��اً، وحمفًا  ك��رن��ف��ااًل  ي��ك��ون  اأن  ل��ه  اأراَد  ال���ذي 

ح�صاريا، ونافذًة ثقافيًة لكل فئات املجتمع. 
َقنا يف مهرجاِننا  واأخرًيا ندعو املوىل عزَّ وجلَّ اأن يوفِّ
جهوَدكم  ري���ن  م���ق���دِّ م�����ص��اع��ي��ن��ا،  خم��ت��ل��ِف  ويف  ه�����ذا، 
االإماراِت  احتاِد  ودوَر  االإعامية،  موؤ�ص�صاِتكم  وجهوَد 

للفرو�صيِة وال�صباق، وكلَّ الرعاِة والداعمني.
ال�������ص���ي���دة دي��������ردري ه���اي���د مديرة  وق����ال����ت حت���دث���ت 
امل���وؤمت���ر ع��ن االجتماع  اال���ص��ط��ب��ات يف ور����ص���ان  يف  
ال�صنوي الثالث لنادي �صباقات اخليل العربي الرتاثي 

) الهارك (  الذي يقام �صمن فعاليات املهرجان برعاية  
�صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �صاحب 
 ، االم���ارات  ت��راث  ن��ادي  ال��دول��ة رئي�س  ال�صمو رئي�س 
ال��ذي �صيعقد  ياأتي هذا االجتماع    : الكلمة  وج��اء يف 
يف 4 مار�س املقبل  ، وهو الثالث للنادي بعد االعان 
  ، باأبوظبي  العربي  اخل��ي��ل  �صباق  ن���ادي  تاأ�صي�س  ع��ن 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  رئي�صه  توجيهات  على  بناءاً 
زايد اآل نهيان ، بهدف تدعيم واإقامة �صباقات اخليل 
العربي حول العامل للمهتمني برتبية واحلفاظ على 
جودة  وتاأكيد  لدعم  واأي�صاً   . العربي  اخليل  �صالة 
ملا  البعيد   للمدى  تاريخي  ك���اإرث  العربية  ال�صالة 

العربي  احليل  به  يتميز 
م�����ن اجل�����م�����ال وال����ق����وة 
واالن���������ص����ج����ام، وك���ذل���ك 
على  وللحفاظ  ال�صرعة 
تربية  ودع�����م  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
اخل����ي����ل ال����ع����رب����ي ح���ول 

العامل. 
اأّن���ه وبعد  واأ���ص��ارت هايد 
تاأ�صي�س  ع����ن  االع�������ان 
ا�صتقبلت  ال����ن����ادي  ه����ذا 
ال����ع����دي����د من  اإدارت��������������ه 
ط��ل��ب��ات اال�����ص����رتاك من 
كل  ف���اق���ت  ع���دي���دة  دول 

 14 امل�صاركة حالياً  ال��دول  التوقعات ، حيث بلغ عدد 
امل�صاركة  اإعتماد  حاليا  اأخ��رى  دول   8 وتنتظر  دول��ة، 
وااللتحاق .  و�صيح�صر ممثلون عن الدول االأع�صاء  
اإىل اأبوظبي للم�صاركة يف اإجتماع اجلمعية العمومية 
مار�س  من  الرابع  يف  املزمع   2017 الثالث  ال�صنوي 
للم�صاركة  للجميع  �صانحة  فر�صة  ي�صكل  مما  املقبل 
والتباحث حول م�صتقبل تنمية وتربية اخليل العربي 

يف البلدان االأع�صاء بالنادي. 
�صباقات اخليل  ن��ادي  ي�صعد  دي��دري  ال�صيدة  وا�صافت 
العربي )ال��ه��ارك( االع��ان عن امل��وؤمت��ر ال��ذي �صيلي 
االج��ت��م��اع وحت���ت ع��ن��وان ���ص��ب��اق��ات اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي – 

الرتويج  - الرتبية  - واحلفاظ على ال�صالة .  
وق���ال���ت ه��اي��د : جت���رى امل��ب��اح��ث��ات وامل��ن��اق�����ص��ات بني 
ال��دول االع�صاء خ��ال ذل��ك امل��وؤمت��ر ال��ذي �صينطلق 
الثانية  يف   ، الثالث  العمومية  اجلمعية  اجتماع  بعد 
االأع�صاء  ال��دول  مب�صاركة  م�صاءاً  الرابعة  اىل  م�صاءاً 
حيث �صت�صارك من بولندا  ال�صيدة اآنا �صتوجانوفي�صكا 
ال��ع��رب��ي ح��ول العامل  ب��ورق��ة عمل ع��ن تربية اخل��ي��ل 

واالهتمام به ، ومن الواليات املتحدة االمريكية تقدم 
اأف�صل  عن  عمل  ورق��ة  �صويني  توبي�س  ايفي  ال�صيدة 
م��ب��ادرة ل��ل��رتوي��ج ب��ا���ص��ت��خ��دام اأه����داف ن���ادي �صباقات 
خليل العربي  الهارك لت�صجيع مربيي اخليول للعودة 
ينظمها  ال��ت��ي  العربي  اخل��ي��ل  �صباقات  يف  للم�صاركة 
ورق���ة عمل  �صتقدم  ان��ه��ا  ، م�صرية اىل  ال��ه��ارك  ن���ادي 
خال املوؤمتر تتعلق بامل�صاركات الدولية يف هذا النادي 
. كما يعتزم الهارك البدء 
�صباقات  اأول  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
�صمن  ال���ع���رب���ي  اخل���ي���ل 
للمو�صم   املعدة  الرزنامة 
كل  يف   2018-2017
والعني  اأب����وظ����ب����ي  م�����ن  
���ص��ت��ن��ط��ل��ق يف  وال����ت����ي    ،

نوفمر املقبل. 
الدكتور  ت��ن��اول  ذل��ك  اىل 
، م�صت�صار  ه��وت��ون  دوي��ت 
القدرة  رك�����وب  ���ص��ب��اق��ات 
ب����وذي����ب ،  وال���ت���ح���م���ل يف 
ال����ت����ي ج����اءت  يف ك��ل��م��ت��ه 
ريا�صة  م�صتقبل  نقود  بوذيب   )م��ب��ادرة  عنوان  حتت 
ركوب القدرة ( ،  يف حديثه اأهمية  بروتوكول بوذيب  
�صباقات  �صعيد  على  التي حققها  االإيجابية  والنتائج 
ب��ن��اءاً على حر�س   : ، بقوله  ال��ق��درة والتحمل  رك��وب 
واه��ت��م��ام ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل نهيان 
ال���دول���ة  رئ��ي�����س نادي  مم��ث��ل ���ص��اح��ب ال�صمو رئ��ي�����س 
تراث االمارات على االرتقاء مب�صتوى ريا�صة القدرة 
والفرو�صية حول العامل واحلفاظ على تربية اخليل 
العربي يف الريا�صات املتعلقة بالفرو�صية والقدرة فقد 
وجه �صموه باأن يكون هناك بروتوكول اأو و�صع  مبادرة 
ب��احل��ال��ة ال�صحية  ت��رع��ى وت��ه��ت��م  اأن   ب�����ص��رط  ل��ذل��ك 

للخيل يف املقام االأول. 
و قال هوتون :  نتيجة للتطورات التي ت�صهدها هذه 
الريا�صة حول املناطق والبلدان ال�صحراوية باملنطقة 
والعامل  ، فقد مت حتديد �صرعة �صباقات ركوب القدرة 
اأن �صرعة   1998 العام  والتحمل، حيث لوحظ منذ 
اخليل يف �صباقات القدرة  قد زادت من 18 كيلومرتا 
 40 وبلغت  ح��ال��ي��اً  اإل��ي��ه  و�صلت  م��ا  اىل   ، ال�صاعة  يف 

اخليل  بلوغ  يعني  ، مما  تقريباً  ال�صاعة  يف  كيلومرتا 
اأق�صى �صرعة لها يف ال�صباقات اأو ما يزيد عن الطاقة 
ال�صرعة  اأج����ل حت��ق��ي��ق  ، وم���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وال���ق���درة 
املعتدلة يف ال�صباقات فقد مت اإبتكار ومتهيد م�صارات 
معينة فيما ي�صمى بامل�صارات الطبيعية لل�صباقات التي 

متت للتغلب على ال�صعوبات الرملية يف ال�صباقات.  
�صمو  ف��اإن  وبالتايل   : بالقول  كلمته   هوتون  واإختتم 

ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل 
نهيان ياأخذ زمام املبادرة 
�صباقات  م�صتقبل  لقيادة 
والتحمل  ال��ق��درة  رك���وب 
وااله����ت����م����ام  االآن،  م�����ن 
املبكر بالن�سء والفر�صان 
ال�������ص���غ���ار االإم����ارات����ي����ني 
وتعليمهم  وت���دري���ب���ه���م 
القدرة  رك����وب  ف���ن  ع��ل��ى 
والفرو�صية  وال��ت��ح��م��ل 
وبناءاً على اإهتمام �صموه 
بوذيب  اإدارة  قامت  فقد 
االأ�ص�س  ب��و���ص��ع  ل��ل��ق��درة 

الإقامة �صباقات القدرة والتحمل للفر�صان ال�صغار. 
ففي اأكادميية بوذيب للفرو�صية  مت تاأ�صي�س اأول مركز 
ومدر�صة لتعليم الطاب ال�صغار فن ركوب الفرو�صية 
فعاليات  يف  وم�صاركتهم  �صنة   16 حت��ت  للنا�صئني 
الفرو�صية املختلفة والتى توجت باقامة �صباق لركوب 
القدرة والتحمل خال املهرجان احلايل ، حيث يتيح 
التي  بخيولهم  امل�صاركة  ال�صغار  للفر�صان  الفر�صة 

يحبونها يف تلك ال�صباقات .
من جانبه ركز ال�صيد حممد مهري املزروعي ، مدير 
اإدارة قرية بوذيب العاملية للقدرة  يف كلمته على اأهمية 
املهرجان بقوله : نود اإفادتكم اأن مهرجان �صمو ال�صيخ 
�صلطان بن زايد اآل نهيان للقدرة ، قد اإنطلق يف مار�س 
ور�صان  اإ�صم حتدي  كان يحمل  اأن  بعد   ، عام 2006 
ل�صباقات القدرة والتحمل ، ثم مع مرور الوقت ونيله 
ال�صبغة الدولية ، مّت رفع م�صتواه اإىل مهرجان �صمو 
اآل نهيان للقدرة والفرو�صية  ال�صيخ �صلطان بن زايد 
فئات  وي��خ��دم جميع   ، دول��ي��ة  �صمعة  ذا  اأ�صبح  ، حيث 
املهرجان  ان  ، م�صريا اىل  املحّلية  الفرو�صية  ريا�صات 

 ، العاملية  الفرو�صية  فعاليات  م��ن  غ��ريه  ع��ن  ينفرد 
كيلومرتا   240 م�صافة  اإىل  ي�صل  ���ص��ب��اق  بتنظيم 
على مدار ثاثة ايام ، وهذا بحد ذاته متيز وحتدي 

لقدرات حتمل خيول القدرة .  
اإىل مو�صوع هام  ا�صري  اأن  اأود  : كما  املزروعي  اأ�صاف 
القدرة  لريا�صة ركوب  العاملية  بوذيب  يتعلق مببادرة 
ال�صيخ  �صمو  من  ومتابعة  وب��دع��م   والتي   ، والتحمل 
تغيري  » مت  » حفظه اهلل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صلطا ن 
بهذه  وال��رج��وع  والتحمل  ال��ق��درة  �صباقات  منظومة 
ذلك  هدفها  كان  والتي   ، عهدها  �صابق  اإىل  الريا�صة 
موؤكدا   ، واجل���واد  الفار�س  ب��ني  وال�صداقة  ال��رتاب��ط 
ا�صبحت  املبادرة  هذه  ان 
اليوم على ل�صان واإهتمام 
كل حمبي ريا�صة �صباقات 
 ، ال��ق��درة حمليا وع��امل��ي��ا 
قّدمه  ال��ذي  للحل  نظرا 
�صموه حفظه اهلل للرقي 
مبمار�صة  واال���ص��ت��م��ت��اع 
 . النبيلة  الريا�صة  ه��ذه 
وميكن   : بقوله  خمتتما 
ن����ت����ح����دث  اأن  ال��������ي��������وم 
التي  النتائج  ع��ن  بفخر 
وللعامل  ل����ن����ا   حت���ق���ق���ت 
املبادرة  ه���ذه  خ���ال  م��ن 
اخليل  و�صحة  �صامة  على  احلفاظ  اأولوياتها  ومن 
امل�صافات  بعد قطعه  االأم����ان  ب��ّر  اإىل  ب��ه  وال��و���ص��ول   ،
الطويلة ، وكذلك اإعطاء االأولوية للفار�س نحو اإدارة 
يعتر  ، حيث  خ��ارج��ي��ة  ت��دخ��ات  اأي���ة  ب���دون  ال�صباق 
 ، غ��ريه  دون  اخليل  �صامة  عن  امل�صوؤول  هو  الفار�س 
ح�صب القوانني الدولية واملحّلية ، اإىل جانب االهتمام 

باإعادة العاقة النبيلة بني الفار�س واجلواد  .
ومت��ت اال���ص��ارة يف امل��وؤمت��ر ال��ذي ت�صمن عر�س فيلم 
التي  والتحمل  ال��ق��درة  رك���وب  �صباقات  ع��ن  وث��ائ��ق��ي 
ي�صت�صيف  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل   ، ب��وذي��ب  ق��ري��ة  تتبناها 
عدد من  ال�صيوف وال�صخ�صيات ذات ال�صلة بريا�صة 
الرازيل   : بينها  م��ن   بلدان عديدة  م��ن   الفرو�صية 
الواليات   ، ماليزيا   ، كازاخ�صتان   ، فرن�صا   ، االأردن   ،
 . وغريها   ، بريطانيا   ، هولندا   ، االمريكية  املتحدة 
كما متت اال�صارة اإىل تنظيم مهرجان تراثي م�صاحب 
ال�صعبي   وال�صوق  الرتاثية  القرية  يت�صمن  للحدث 
وبيت ال�صعر ، وتقدمي خدمة ركوب اخليل للجمهور 
والعائات من مقر  للجمهور  نقل  و�صائط  وتاأمني   ،

بوذيب  قرية  وحتى  بابوظبي  االإم����ارات  ت��راث  ن��ادي 
العاملية باخلتم  حل�صور فعاليات املهرجان ، كما متت 
اال�صارة اإىل دور  �صبكة نادي تراث االمارات للتوا�صل 

االجتماعي . 
يذكر اأن املهرجان يفتتح ب�موؤمتر نادي �صباقات اخليل 
الرتاثي ال�صنوي الهارك ، يلي ذلك اإنطاق جملة من 
ودويل،  80  حملي    : مل�صافات  التاأهيلية   ال�صباقات 
�صمو  كاأ�س   ، ال�صباقات  برنامج  يت�صدر  فيما   ،  40
ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان للقدرة مل�صافة 240 
مدار   على   ، جن��وم  بثاثة  دوليا  امل�صنف   ، كيلومرتا 
ال�صباقات  من  ع��دد  مظلته  حتت  وتقام   ، اي��ام  ثاثة 
 ، كيلومرتا   120 مل�صافة  والنا�صئني  ال�صباب   : ه��ي 
�صباق القدرة الن�صائي مل�صافة  100 كيلومرتا ، �صباق 
اخليول ذات امللكية اخلا�صة مل�صافة 100 كيلومرتا . 
�صنويا  اأ�صبح تقليدا  الذي  ال�صباق  وياأتي تنظيم هذا 
ودعم  توجيهات  اإط���ار  يف  ال��ق��درة  موا�صم  برنامج  يف 
الفر�صان  لت�صجيع  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س  ���ص��م��و  واه��ت��م��ام 
على   ) املواطنون   ( اخلا�صة  امللكية  ذوي  والفار�صات 
التوا�صل مع ريا�صة ركوب القدرة والتحمل ، واإتاحة 
الفر�صة لهم الختبار القدرات واملحافظة على لياقة 
خيولهم ، كذلك حتقيق مناف�صات �صريفة مبا ي�صهم يف 
تكوين قاعدة من فر�صان وفار�صات االإمارات املوؤهلني 
املتخ�ص�صة  والدولية  العربية  املحافل  يف  للم�صاركة 

بهذه الريا�صة .
يف اجلانب الفكري يت�صمن برنامج املهرجان عقد 
ندوة دولية بعنوان : بوذيب حول العامل ، ي�صارك 
بها نخبة من الباحثني واخلراء  و�صخ�صيات ذات 

�صلة بريا�صة الفرو�صية . 
اآل  زاي��د  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  كاأ�س  �صباق  اأم��ا 
نهيان ال��دويل  للقدرة مل�صافة 240 كم  فيجري 
�صمن 9 مراحل  وهو خم�ص�س للخيول من اأعمار 
6 �صنوات فما فوق ، ويقام على مدار 3 اأيام ،  حيث 
80 كم،  ي�صهد اليوم االأول ثاثة مراحل مل�صافة 
 80 مل�صافة  اخ��رى   الثاين ثاثة مراحل  واليوم 
كم ، والثالث واالأخري ثاثة مراحل  مل�صافة 80 
اإط����ار ق��وان��ني وب��ن��ود بروتوكول  ك���م  ، وذل���ك يف 
بوذيب الذي اأطلقه �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
اآل نهيان يف مو�صم القدرة املا�صي للمحافظة على 

�صامة  و�صحة ولياقة خيول ال�صباقات . 
ي��ق��ام يف  ن�صخته  ال����ذي  امل��ه��رج��ان  ي��ع��ت��ر  ف��ي��م��ا 
احل��ادي��ة ع�صرة م��ن اأه���م ت��ظ��اه��رات ال��ق��درة على 
امل�صتوى الدويل ،  اإذ انه ي�صتقطب عدد كبري من 
جنوم وعمالقة القدرة يف العامل ، كما انه  يت�صمن 
اختبار  جلانب  االإم���ارات   لفر�صان  طيبة  م�صاحة 
قدراتهم اأمام اخلرات الدولية يف  ريا�صة  ركوب 
القدرة والتحمل ، اإ�صافة اىل �صمعته الطيبة التي 
العاملية  ال�صخ�صيات  م��ن  ع��دد  ج��ذب  يف  اأ�صهمت 
الريا�صة  ب���ه���ذه  االه���ت���م���ام  ذوي  م���ن  امل���رم���وق���ة 
العريقة ، مما يعطي زخما للمهرجان الذي اأعدت 
كافة  على  النجاح  ممكنات  كافة  ال��ن��ادي  اإدارة  له 
املرافق  جتهيز  اعمال  اأ�صرفت  حيث   ، امل�صتويات 
موعد  مع  لت�صبح  االنتهاء  على  بوذيب  قرية  يف 
املقبل   ال�صبت  م�صاء  البيطري  الفح�س  اج��راءات 

على جاهزية عالية .

حتت �سعار ) نقود  م�ستقبل ريا�سة القدرة (

الإعالن عن تفا�صيل الن�صخة احلادية ع�صرة ملهرجان �صلطان بن زايد الدويل للقدرة

نهيان بن زايد ي�صيد بالنجاحات الكبرة لطواف اأبوظبي

ح�صد نادي العني للثقافة وال�صطرجن املركزين الثاين والثالث يف 
بطولة االإمارات الفردية لل�صطرجن ال�صريع لل�صيدات التي نظمها 
نادي راأ�س اخليمة للفتيات لل�صطرجن حتت اإ�صراف احتاد االإمارات 
50 العبة من خمتلف االأندية ال�صطرجنية  لل�صطرجن مب�صاركة 

بالدولة 
ح�صلت العبة العني االأ�صتاذة االحتادية ودمية حميد الكلباين على 
امليدالية الف�صية بر�صيد 7 نقاط بفارق ن�صف نقطة عن �صاحبة 
فازت  بينما  7.5 نقطة  بر�صيد  اآل علي  نعمان  اآمنة  االأول  املركز 
واملركز  الرونزية  بامليدالية  املعمري  دروي�س  وافية  العني  العبة 

مر�صحة  لقب  على  حا�صلة  وال��اع��ب��ة  ن��ق��اط   7 بر�صيد  ال��ث��ال��ث 
اأ�صتاذة

�صارك نادي العني بعدد 9 العبات هن وافية دروي�س املعمري وودمية 
ال�صام�صي  فا�صل  واأم���ل  املعمري  دروي�����س  وم���وزة  الكلباين  حميد 
حميد  واليازية  ال�صام�صي  نا�صر  وعائ�صة  املعمري  دروي�س  وزينب 

احل�صني وموزة نا�صر ال�صام�صي ومهرة ماح الرميثي 
العام  االأم��ني  النعيمي  �صامل خلريباين  �صيف  الدكتور  اأ�صاد  وقد   
لنادي العني بنتائج العبات النادي ومتيزهن يف ال�صطرجن ال�صريع 
النادي  ينظمها  التي  واملهرجانات  االأ�صبوعية  البطوالت  بف�صل 

ب�صكل دوري على مدار العام  . 
اأبوظبي  جمل�س  دع��م  النعيمي  خلريباين  �صيف  ال��دك��ت��ور  وثمن 
ال��ري��ا���ص��ي وم��ت��اب��ع��ة ع���ارف ح��م��د ال���ع���واين االأم����ني ال��ع��ام ملجل�س 
يف  الريا�صية  املنظومة  تطوير  يف  �صاهم  مما  الريا�صي  اأبوظبي 

اإمارة اأبوظبي يف خمتلف االألعاب ويف كافة االأندية .
9 جوالت وح�صلت  ال�صوي�صري من  اأقيمت البطولة وفقا للنظام 
اإ�صافة  للمباراة مع  دقيقة   15 ق��دره  تفكري  كل العبة على زمن 
10 ثواين لكل نقلة من بداية املباراة وفقا لنظام في�صر مل�صابقات 

ال�صطرجن ال�صريع   

اأ�ساد بدعم جمل�س اأبوظبي الريا�سي

العني يح�صد ف�صية وبرونزية بطولة الإمارات لل�صطرجن ال�صريع لل�صيدات 

�سنان املهريي :نوا�سل 
�سعينا لن�سَر املهرجان 
وتعميَمه يف خمتلِف 

حمافِل واحتاداِت 
الفرو�سيِة يف العامل

ديردري هايد :بلغ 
عدد الدول امل�ساركة 

حاليًا 14 دولة، 
وننتظر 8 دول اأخرى 

لالإعتماد

دويت هوتون : �سرعة 
اخليل زادت من 18 
كم يف ال�ساعة ، اىل 
ال�ساعة  يف  كم   40

تقريبًا

حممد املزروعي : 
املبادرة اأ�سبحت اليوم 
على ل�سان واإهتمام كل 
حمبي ريا�سة �سباقات 

القدرة حمليا وعامليا
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اأوزبك�صتان  م��ن  ال���دول���ة  اإىل  وال���ع���ودة  ال��ف��وز  ب��رغ��ب��ة 
م�صت�صيفه  مواجهة  العني  يدخل  ال��ث��اث،  بالنقاط 
ف����ري����ق ن�������ادي ب����ون����ي����ودك����ور االأوزب�������ك�������ي، ال�������ص���ه���ري ب� 
متام  يف  وذل��ك  ال�صنونو  طائر  “Lastochkaاأي 
بتوقيت  ال�صاد�صة  اأبوظبي  بتوقيت  اخلام�صة،  ال�صاعة 
ط�صقند، �صمن اجلولة الثانية من مرحلة املجموعات 

يف اإطار م�صابقة دوري اأبطال اآ�صيا لكرة القدم.
البطولة  يف  ال���ط���وي���ل���ة  ب���خ���رت���ه  ال���زع���ي���م  وي��ت�����ص��ل��ح 
بها  يتمتع  التي  العالية  الفنية  واالإمكانيات  القارية، 
التحدي  روح  اإظ��ه��ار  يف  اجلميع  ورغبة  الفريق  جن��وم 

والو�صول بعيداً يف البطولة القارية.
ك���م���ا ي���ع���ول ال���ع���ني ك����ث����رياً ع���ل���ى ن��ت��ائ��ج��ه ال���ق���وي���ة يف 
اأوزبك�صتان، اإذ مل يخ�صر يف م�صابقة دوري اأبطال اآ�صيا 
على االأر���س االأوزبكية �صوى مرة واح��دة فقط يف عام 
3-2، ويف  اأمام فريق نادي باختاكور بنتيجة   2010
القارية  بالبطولة  مواجهتني  خ��ا���س  املا�صي  املو�صم 
اأمام فريقي نا�صاف كار�صي مبرحلة املجموعات وانتهت 
بالتعادل االإيجابي بهدف لكل فريق واأمام لوكوموتيف 
العني  بفوز  وانتهت  النهائي  رب��ع  ال���دور  يف  االأوزب��ك��ي 
على اأ�صحاب االأر�س بهدف دون رد حمل توقيع العبه 

الرازيلي كايو لوكا�س. 
القوية  العني  �سخ�سية  ماميت�س:  زوران 

ارتبطت باأ�سلوبه الهجومي
للعني،  الفني  املدير  ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  ق��ال 
بونيودكور يف اجلولة  اأم��ام  ج��داً  قوية  اأتوقع مواجهة 
اأن خا�س  بعد  اآ�صيا،  اأبطال  دوري  الثانية من م�صابقة 
الفريقان مباراة واحدة يف مرحلة املجموعات وح�صد 
الفوز  ي�صتحق  وك��ان  ملعبه  على  واح���دة  نقطة  العني 
ول��ك��ن يف ع����امل ك����رة ال���ق���دم ه��ن��اك م��ق��ول��ة �صحيحة 
ينجح  مل  اإن  الفر�س  ي�صتثمر  ال  ال��ذي  الفريق  ح��ول 
خ�صر  ح��ني  يف  ال��ع��ق��اب،  �صيتلقى  ح��ت��م��اً  ترجمتها  يف 

بونيودكور اأمام م�صت�صيفه االأهلي بجدة ال�صعودية.
يف  قوياً  اأداًء  قدم  االأوزب��ك��ي  الفريق  اأن  اأعتقد  واأكمل: 
اجلولة االأوىل من امل�صابقة وميتلك يف �صفوفه العبني 

مميزين كما اأنه يجيد اأ�صلوب اللعب اجلماعي ويعتمد 
كرة القدم ال�صريعة لذلك اأتوقع مواجهة �صعبة �صعياً 
ك��ان��وا عليه يف  ال���ذي  م��ن  اأف�����ص��ل  اأداء  ل��ت��ق��دمي  منهم 
اأكر  برتكيز  مطالبون  نحن  وزاد:  املا�صية.  اجلولة 
اإحراز  يف  والرغبة  القوية  ال�صخ�صية  واإظهار  واحل��ذر 
م��ن الاعبني  ع���دد  امل��ن��اف�����س ي�صم  اأن  ون����درك  ال��ف��وز 
العالية  الفنية  االإمكانيات  ميتلكون  الذين  ال�صريعني 
اأمثال �صخزودبك نورماتوف ودو�صتونبيك خامداموف 
واإلدور �صومورودوف. وتعليقاً على �صوؤال حول اإن كان 
�صيعتمد كرة القدم الدفاعية خارج اأر�صه، قال: العني 
الهجومية  ال��ق��دم  ب��ك��رة  �صخ�صيته  ارت��ب��ط��ت  ك��ف��ري��ق 
الهجومية  النزعة  الفريق اعتمد على  واأ�صلوب العبي 
ومع االحرتام للمناف�س نحن جئنا اإىل اأوزبك�صتان من 
ح�صابات  اأي  عن  بعيداً  الثاث،  بالنقاط  العودة  اأج��ل 
املوؤهلني لل�صعود عن  اأخرى. وعن توقعاته للفريقني 
املجموعة، قال: من املبكر جداً تر�صيح الفريق املتاأهل 
وامل��ت��اب��ع مل��ب��اراة االأه��ل��ي وب��ون��ي��ودك��ور يف ج��دة ي��رى اأن 
العودة  من  قريبني  وكانوا  قوياً  اأداًء  قدموا  ال�صيوف 
بنتيجة اإيجابية، وكذلك العني قدم مباراة جيدة اأمام 
الفريق االإيراين ولكن مل ينجح يف ترجمة الفر�س اإىل 

اأهداف.
النهائي  اخل�����ص��ارة يف  كانت  ان  ح��ول  ���ص��وؤال  على  ورداً   
يف  ف��ري��ق��ه  ن��ت��ائ��ج  ت��راج��ع  اإىل  اأدت  م�صاكل  يف  ت�صببت 
م�صابقة ال����دوري ب��االإ���ص��اف��ة ال��ب��داي��ة غ��ري اجل��ي��دة يف 
االآ�صيوية، قال: ال توجد م�صاكل فنهائي دوري االأبطال 
بعد  طبيعي  اأم��ر  امل�صتوى  وانخفا�س  دي�صمر  يف  ك��ان 
النهائي يف كرة القدم ولكن امل�صكلة احلقيقية تتج�صد 
يف االإ�صابات التي تعر�س لها عدد كبري من الاعبني 
والفريق مقبل على حتديات كبرية  اأخرياً  االأ�صا�صيني 

على ال�صعيدين املحلي والقاري.

وا�صتطرد زوران، قائًا: لدينا يف قائمة الفريق ثاثة 
االإ�صابة  اإىل  تعر�صوا  الظهر   دوليني يف خط  العبني 
الكولومبي  جانب  اإىل  اآ�صيا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  بعد 

دانيلو ا�صريا الذي �صيعود يف مواجهة اليوم.
تكملة م�صوار مواطنه  ك��ان قد حر�س على  اإن  وح��ول 
ان��ن��ي اح���رتم عمل  امل��وؤك��د  ق���ال:  زالت��ك��و بنف�س الفكر، 
ال���ع���ني ح��ي��ث اأم�صى  امل������درب زالت���ك���و دال���ي���ت�������س، م���ع 
اأ�صلوبه  م����درب  ل��ك��ل  اأن  غ���ري  ه���ن���اك،  ���ص��ن��وات  ث����اث 
وا�صرتاتيجيته اخلا�صة يف التعامل مع اأهم التفا�صيل 
املتعلقة بالفريق، واحلقيقة لدي اأ�صلوبي اخلا�س الذي 

اأعمل من خاله على حتقيق اأهداف النادي. 
ا�سربيال: جئنا اإىل ط�سقند الإظهار قوتنا   

احلقيقية
 اأكد الكولومبي، دانيلو ا�صبريال، العب متو�صط امليدان 
مل��واج��ه��ة بونيودكور،  ف��ري��ق��ه  ال��ع��ني، ج��اه��زي��ة  ب��ن��ادي 
العودة  ل��ل��ع��ني  ي�صمن  ال����ذي  ال��ق��وي  االأداء  ل��ت��ق��دمي 
بالنقاط الثاث اإىل االإمارات، مو�صحاً: العني ميتلك 
االإمكانيات الفنية العالية �صمن ت�صكيلة الفريق وي�صعى 
مناف�صيه  جميع  اأم���ام  القوية  ال�صخ�صية  اإظ��ه��ار  اإىل 
االح��رتام لطموحات خمتلف  القارية مع  البطولة  يف 

االأندية التي تناف�س على لقب الن�صخة احلالية.
قوة  واإظهار  حقيقية،  قدم  كرة  لتقدمي  جئنا  واأكمل: 
لطموحات  �صقف  ال  الأن���ه  ال��ق��اري��ة  امل�صابقة  يف  ال��ع��ني 
البطولة  ه��ذه  يف  حالياً  ال��ن��ادي  ه��ذا  اإىل  منت�صب  ك��ل 
النتائج  اأف�صل  حتقيق  يف  نوفق  اأن  ونتمنى  بالتحديد 

التي تعيننا على بلوغ الطموحات املرجوة.
 كايو لوكا�س: لدي ذكريات رائعة يف ملعب 

بونيودكور
 �صدد الرازيلي، كايو لوكا�س، العب فريق نادي العني، 
على اأهمية فوز فريقه على بونيودكور، موؤكداً: ندرك 

ت��ع��زز من  امل��ن��اف�����س  يعي�صها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اأن  ج��ي��داً 
خ�صارته  يف  واملتمثلة  الليلة  مباراة  يف  مهمتنا  �صعوبة 
اأنه  جانب  اإىل  ال�صعودي،  االأهلي  اأم��ام  نظيفة  بثنائية 
جماهريه  وب��ني  ملعبه  على  اليوم  التحدي  �صيخو�س 
اأننا منتلك  اعتاد عليها، غري  اأج��واء  املباراة يف  ويلعب 

الرغبة القوية يف العودة اإىل الدولة بنتيجة اإيجابية.
اأح���م���ل ذك���ري���ات رائ���ع���ة يف ملعب  واأك����م����ل: ���ص��خ�����ص��ي��اً 
اأه��م هدف  اأح��رزت فيه  باأنني  اأ�صعر  ال��ذي  بونيودكور، 
يل مع فريق العني على امل�صتوى ال�صخ�صي على مرمى 
بهدف  انتهت  التي  امل��ب��اراة  يف  لوكومتيف  ن��ادي  فريق 
املا�صي  العام  النهائي  ن�صف  اإىل  الفوز  وقادنا  رد  دون 

�صمن م�صابقة دوري االأبطال.
  �سريجي ليو�سان: لن اأ�سع “عموري” حتت 

الرقابة ال�سخ�سية
بونيودكور  ن��ادي  م��درب فريق  ليو�صان،  اأك��د �صريجي   
االأوزب���ك���ي، اأن م���ب���اراة ف��ري��ق��ه اأم����ام ال��ع��ني حت���ٍد مهم 
بالن�صبة لاعبي فريقه �صغار ال�صن، ونحن لن ندخل 
م��واج��ه��ة ال��ع��ني م���ن اأج����ل ال���ف���وز ف��ح�����ص��ب ب���ل هدفنا 
االأوزبكية  ال��ك��رة  با�صم  امل�صرف  الظهور  ه��و  الرئي�س 
و�صخ�صياً على ثقة باأن املباراة �صت�صهم كثرياً يف تعزيز 
خرة العبي فريقي يف البطولة القارية، خ�صو�صاً واأن 

املناف�س اأحد اأقوى اأندية القارة االآ�صيوية حالياً.
وتعليقاً على �صوؤال حول اإن كان �صغر �صن العبي فريقه 
ميثل م�صكلة حقيقية بالن�صبة له يف البطولة القارية، 
الفريق  وهذا  اأي م�صكلة لدي �صخ�صياً  قال: ال توجد 
مت تكوينه بالعنا�صر املوجودة منذ ثاث �صنوات ونعمل 
�صوياً لتعزيز قوتنا ولن اأذيع �صراً اإن قلت لكم باأن نادي 
اأموال طائلة ال�صتقدام  بونيودكور ال يرغب يف �صرف 
العبني كبار، خ�صو�صاً واأن االإدارة على قناعة باإمكانيات 

العبي الفريق ال�صباب.

االأ�صلوب  �صيعتمد  ك��ان  اإن  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وتعليقاً 
املناف�س  اإمكانيات  جيداً  ن��درك  نحن  ق��ال:  الهجومي، 
الهجومية لذلك �صنعمل على اإحداث التوازن املطلوب 

الذي ميكننا من حتقيق النتيجة االإيجابية.
ملراقبة  ال��ف��ري��ق  عنا�صر  اأح���د  �صيفرغ  ك��ان  اإن  وح���ول 
األعب منقو�صاً  ب��اأن  ا�صتعداد  ل�صت على  ق��ال:  عموري، 
الأواجه العني بع�صرة العبني، لذلك لن اأفرغ اأي العب 
اآ�صيا  على جن��م  ال�صخ�صية  ال��رق��اب��ة  ف��ر���س  اأج���ل  م��ن 
خطتنا  يف  �صنعتمد  باأننا  لكم  ذك��رت  كما  ولكن  االأول 

على اإحداث التوازن املطلوب يف امليدان.
وعن عدد املباريات التي حللها لفريق نادي العني، قال: 
لن اأقول عدد املباريات بالتاأكيد، غري اأننا قمنا بتحليل 
عدد من املباريات وندرك جيداً اأننا نواجه اأحد اأف�صل 
ي�صم  ال��ذي  احل��ايل  الوقت  يف  االآ�صيوية  القارة  اأندية 
وعندما  عبدالرحمن،  عمر  بقيادة  النجوم  من  كوكبة 
خمتلفاً  فريقاً  ت�صاهدون  وج��وده  عدم  يف  العني  يلعب 

متاماً عن ذاك الذي يلعب يف حالة وجود عموري.
الفوز  يف  قوية  رغبة  لدينا  خامداموف: 

على و�سيف اآ�سيا
فريق  الع���ب  خ��ام��دام��وف،  دو�صتونبيك  ال����دويل  اأك���د 
ن���ادي ب��ون��ي��ودك��ور االأوزب���ك���ي، رغ��ب��ة فريقه ال��ق��وي��ة يف 
اأبطال  دوري  و�صيف  العني  ح�صاب  على  الفوز  حتقيق 
اآ�صيا يف ن�صختها املا�صية، مو�صحاً: �صنعمل على اإظهار 
اأف�صل ما لدينا على االأر�س ال�صتغال عاملي االأر�س 
واجلمهور حتى نتمكن من اإنعا�س حظوظنا يف املناف�صة 

بعد خ�صارتنا باجلولة االأوىل اأمام االأهلي ال�صعودي.
�صوؤال حول رغبة اجلماهري يف احل�صور  على  وتعليقاً 
العبي  و���ص��وم��ورودوف  خ��ام��دم��وف  ب����اأداء  لا�صتمتاع 
اأن  اأود  ق���ال:  ال��ع��ني،  مواجهة  يف  اأوزبك�صتان  منتخب 
ت��ق��دي��ري لتعليقات اجل��م��اه��ري حول  ب��ال��غ  اأع����رب ع��ن 

جميع  اأن  على  التاأكيد  اأود  اأنني  بيد  احل�صور،  اأ�صباب 
الثنائي  ولي�س  امل�صاندة  ي�صتحقون  بالفريق  زمائي 
الدويل فح�صب واأعد با�صمهم جميعاً العمل على اإظهار 
لتحقيق  االآ�صيوية  العني  مواجهة  يف  القتالية  ال��روح 

اأف�صل نتيجة.
�سافرة ا�سرتالية

كلف االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم، احلكم اال�صرتايل، 
جاريد غافان غيلني، باإدارة مباراة بونيودكور االأوزبكي 
م��ن مواطنه  يتاألف  امل��ع��اون  الفني  وال��ط��اق��م  وال��ع��ني، 
يا�صر  والبحريني  اأواًل  م�����ص��اع��داً  حكماً  ب��ي��ك��ام،  اآ���ص��ل��ي 
خالد، حكماً م�صاعداً ثانياً والبحريني عامر اإبراهيم، 

حكماً رابعاً.
املالديفي  اإىل  امل����ب����اراة  م���راق���ب���ة  م��ه��م��ة  اأ����ص���ن���د  ك��م��ا 
مراقبة  مهمة  اأوك��ل  حني  يف  عبداحلميد،  عبدالغفور 

احلكام اإىل االإيراين اإ�صماعيل �صفريي.  
الزعيم يرتدي القمي�س البنف�صجي يف مواجهة الليلة

با�صتاد  امللحقة  االجتماعات  بقاعة  اأم�س  �صباح  انعقد 
اخلا�س  الفني  االجتماع  االأوزب��ك��ي،  بونيودكور  ن��ادي 
املالديفي  ب���رئ���ا����ص���ة  وال����ع����ني،  ب���ون���ي���ودك���ور  مب����ب����اراة 
ع��ب��دال��غ��ف��ور ع��ب��داحل��م��ي��د، م��راق��ب امل���ب���اراة، وح�صور 
وممثلي  احلكام،  مراقب  �صفريي،  اإ�صماعيل  االإي��راين 

الناديني وم�صوؤويل املباراة.
 »F3« رقم  البوابة  تخ�صي�س  االجتماع  خال  وتقرر 
جلماهري نادي العني، يف حني مت حتيد اأ�صعار التذاكر 

بداية من 15 األف �صوم اأوزبكي وحتى 25 األف �صوم.
على  العني،  ن��ادي  فريق  اإداري  وك�صف ع�صام عبداهلل، 
البنف�صجي  “الزعيم”  قمي�س  ع��ن  االجتماع  هام�س 
الكامل الذي �صيظهر به يف مواجهة اليوم اأمام الفريق 
االأوزبكي، اأما حار�س مرمى العني ف�صيخو�س التحدي 
االإحماء  زي  �صيكون  بينما  الكامل  االأ�صفر  بالقمي�س 
الزي  بونيودكور  �صريتدي  حني  يف  الفاحت،  االأزرق  هو 
الرمادي  وال�صورت  ال��رم��ادي.  باللون  املحدد  االأبي�س 
اأما احلار�س ف�صيظهر بالقمي�س االأ�صود الكامل بينما 

�صيكون زي اإحماء الفريق االأوزبكي هو االأ�صفر.

الزعي���م جاه���ز لإ�صق��اط طائ����ر » ال�صنون���و« يف اأوزبك�صت�ان

••�لعني – �لفجر

انعقد �صباح اأم�س بقاعة االجتماعات امللحقة با�صتاد 
اخلا�س  الفني  االجتماع  االأوزبكي،  بونيودكور  نادي 
املالديفي  ب��رئ��ا���ص��ة  وال���ع���ني،  ب���ون���ي���ودك���ور  مب���ب���اراة 
وح�صور  امل��ب��اراة،  م��راق��ب  عبداحلميد،  عبدالغفور 
االإيراين اإ�صماعيل �صفريي، مراقب احلكام، وممثلي 

االجتماع  خ��ال  وتقرر  امل��ب��اراة.  وم�صوؤويل  الناديني 
تخ�صي�س البوابة رقم “F3” جلماهري نادي العني، 
األف   15 التذاكر بداية من  اأ�صعار  يف حني مت حتيد 

�صوم اأوزبكي وحتى 25 األف �صوم.
وك�صف ع�صام عبداهلل، اإداري فريق نادي العني، على 
“الزعيم” البنف�صجي  قمي�س  عن  االجتماع  هام�س 
اأم���ام  ال��ي��وم  ال����ذي �صيظهر ب��ه يف م��واج��ه��ة  ال��ك��ام��ل 

الفريق االأوزبكي، اأما حار�س مرمى العني ف�صيخو�س 
�صيكون  بينما  الكامل  االأ���ص��ف��ر  بالقمي�س  التحدي 
�صريتدي  ح��ني  يف  ال��ف��احت،  االأزرق  ه��و  االإح���م���اء  زي 

بونيودكور الزي االأبي�س املحدد باللون الرمادي. 
بالقمي�س  ف�صيظهر  احلار�س  اأما  الرمادي  وال�صورت 
الفريق  اإح���م���اء  زي  ���ص��ي��ك��ون  بينما  ال��ك��ام��ل  االأ����ص���ود 

االأوزبكي هو االأ�صفر.

الزعيم يرتدي القمي�ش البنف�صجي يف مواجهة الليلة 

•• �لعني - �لفجر 

جنح منتخب االإمارات يف اإنتزاع امليدالية الذهبية بعد 
االأخري  قبل  اليوم  مناف�صات  يف  االأول  املركز  احتل  اأن 
كانت  والتي  املعاقني  لرماية  العامل  كاأ�س  بطولة  من 
املا�صي  االأ�صبوع  االأرب��ع��اء من  ي��وم  ب��داأت يف �صباح  قد 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ  حت��ت رع��اي��ة �صمو 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان لاأعمال 
اخلريية واالإن�صانّية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�صي، 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  تنظيمها   على  وت�صرف 
نادي  يف  ممثلة  اخلا�صة  االحتياجات  وذوي  االإن�صانّية 
ال��ع��ني ل��ل��م��ع��اق��ني.  وج����اء ف���وز منتخبنا ال��وط��ن��ي يف 
م�صابقة بندقية 50 مرتاً تاه املنتخب الفرن�صي الذي 
نال امليدالية الف�صية بينما ذهبت امليدالية الرونزية 

للمنتخب التاياندي.
 ، ل��اأف��راد خمتلط  م��رتاً   50 البندقية  مناف�صات  ويِف 
االول  باملركز  �صلوفاكيا  من  فادوفيكوفا   الرامي  ف��از 
الريطانية  ال��رام��ي��ة  وج�����اءت  ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة 
على  وح�صلت  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ناتا�ص�صا   ه��ي��ل��رتوب 
امليدالية الف�صية فيما  حققت الرامية االأملانية زابيلي 
كما  الرونزية.  امليدالية  ونالت  الثالث  املركز  اأن��ت��ون 
فوز  ع��ن  م��رتاً   50 امل�صد�س  رم��اي��ة  مناف�صات  اأ�صفرت 
االول  باملركز  زمي���ون   �صوين�صكل  البولندية  الرامية 
وح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ون��ال��ت الرامية 

ديني�صيوك اأولك�صي 
امل�صابقة  اأنهت  اأن  بعد  الف�صية  امليدالية  اأوكرانيا  من 
الرازيلية  ال��رام��ي��ة  ج����اءت  ب��ي��ن��م��ا  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف 
رو�صنثال جريالدو يف املرتبة الثالثة وح�صدت امليدالية 
االأوملبي  بطلنا  ق��ام  املناف�صات  نهاية  ويف  ال��رون��زي��ة. 
الفائزين  بتتويج  مكتوم  اآل  ح�صر  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ 
احتاد  رئي�س  الهاملي  فا�صل  حممد  حممد  ي��راف��ق��ه 
االإمارات للمعاقني وبح�صور كل من عبداهلل  الكمايل 
باالإنابة  اخل��ا���ص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع  رئ��ي�����س 
مبوؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية االإن�صانّية رئي�س اللجنة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��ط��ول��ة ورا����ص���د  ال��ه��اج��ري رئ��ي�����س اللجنة 
لنادي  التنفيذي  املدير  العرياين  ومبارك  االإعامية 
الوفود  وروؤ�صاء  امل�صوؤولني  من  وعدد  باالإنابة  الرماية 

واللجان املنظمة للبطولة .
اأ�صاد بطلنا االأوملبي ال�صيخ اأحمد اآل  من ناحية اأخرى 

مكتوم بامل�صتوى الفني والتنظيمي لهذا احلدث وقوة 
البطولة  اأن  ال��دول موؤكداً  امل�صاركني فيه من خمتلف 
التي تقام للعام الثاين على التوايل على نف�س امليادين 
مبدينة العني قد حققت الطموح املنتظر واأن اجلميع 
يتطلعون اإىل املزيد من النجاح. وقال اإن فر�صان االإرادة 
على  مي�صون  اأنهم  بطولة  كل  يف  يثبتون  االإماراتيني 
و�صيحققون  اأمامهم  امل�صتقبل  واأن  ال�صحيح  الطريق 
على  القادمة  االإ�صتحقاقات  جميع  يف  املن�صود  الهدف 
كما  وال���دويل  واالآ���ص��ي��وي  والعربي  اخلليجي  امل�صتوى 

فعلوا يف اأكرث من بطولة �صابقة.
ال�سحي يثني على اأداء احلكام املواطنني من 

العن�سر الن�سائي 
احلكام  جلنة  رئي�س  ال�صحي  ح�صن  ق��ال  ناحيته  وم��ن 

باحتاد االإمارات للرماية رئي�س جلنة احلكام بالبطولة 
اإن االأ�صلحة امل�صتخدمة يف املناف�صات هي نف�س االأنواع 
التي ت�صتخدم يف م�صابقات االأ�صوياء مع ال�صماح ببع�س 
التعديات الب�صيطة لتنا�صب املعاقني، كما يتم مراعاة 
حاالت الرماة وتعديل مواد القانون لتتاءم معهم من 
للجال�صني،  املقعد  وارت��ف��اع  امل�صتخدمة،  املعدات  بينها 
بع�س  يف  ال��رام��ي  ي�صتخدمها  التي  الطاولة  وم�صافة 
امل�صابقات، اإ�صافة اإىل ال�صماح بوجود م�صاعدين لتلقيم 
االأ�صلحة، ف�صًا عن م�صاركة عدة فئات ح�صب ت�صنيف 

االإعاقة يف م�صابقة واحدة.
ال����دويل ي�صمح لذوي  ال��رم��اي��ة  ب���اأ ن ق��ان��ون  واأ����ص���اف 
للرماية  املعتمدة  املاب�س  بع�س  با�صتخدام  االإع��اق��ة 
ح�صب الفئات واحلاالت امل�صموح بها يف قانون الرماية 

با�صتخدام  ي�صمح  ال��ق��ان��ون  اأن  م���وؤك���داً  االأول��ي��م��ب��ي��ة، 
اأخرى  نوعية  اأي  اأو  املكرة  ولي�صت  الطبية  النظارات 
حال  يف  اأن��ه  اإىل  م�صرياً  امل�صاركة،  ال��رام��ي  على  ت�صهل 
ثبوت وجود خمالفة الرامي الأي �صرط  �صواء بالن�صبة 
من  ق��رار  اتخاذ  يتم  املعدات  اأو  االأ�صلحة  اأو  للماب�س 
جلنة احلكام ح�صب كل حالة وترتاوح العقوبة ما بني 
من  الرامي  ا�صتبعاد  اإىل  ت�صل  وق��د  واخل�صم  االإن���ذار 
امل�صاركة. واأو�صح ال�صحي اأنه يوجد 11 حكماً اإماراتياً 
اللجنة،  رئي�س  منهم  البطولة  حتكيم  يف  ي�����ص��ارك��ون 
اإ�صافة اإىل عدد من احلكام الدوليني من دول خمتلفة، 
م�صرياً اإىل ان حتكيم املناف�صات للرماية على ال�صاالت 
يعد اأ�صهل على احلكم نظراً لظهور النتيجة الكرتونياً 
مبا�صرة على ال�صا�صة ، بينما التحكيم اخلارجي �صعب 

عقب  مبا�صرة  وي�صدره  للحكم  يكون  القرار  اأن  بحكم 
انتهاء الرامي من الت�صويب. كما اأ�صاد مب�صاركة حكام 
اأع�صاء  ب�صهادة  املميز  الن�صائي  العن�صر  من  مواطنني 
االحتاد الدويل لرماية املعاقني، والدليل على ذلك اأنه 
قد  مت اختيارهن للم�صاركة �صنوياً يف البطوالت التي 

تنظم بالدولة نظراً لتمتعهن بالكفاءة.
وعن الدورة الدولية ملنح الرخ�صة الدولية الفئة “ ب 
“ للحكام التي اقيمت قبل انطاق مناف�صات البطولة 
يقول ال�صحي: مت االتفاق عليها خال تنظيم البطولة 
ال�صابقة 2016، عندما الحظ االحتاد الدويل ارتفاع 
عليها ح�صور  للح�صول  وي�صرتط   ، التحكيم  م�صتوى 

دورة دولية ح�صب القانون الدويل.
�سمة املهريي: عمري التحكيمي �سنة واحدة

ي�صارك يف اإدارة مناف�صات كاأ�س العامل للمعاقني حالياً 
11 حكاماً من دولة االإمارات العربية املتحدة منهم 5 
من الرجال و3 �صيدات من بينهن �صمة اأحمد املهريي 
التي التحقت مبهنة التحكيم للمرة االأوىل يف 2016 
والتي   2012 يف  اللعبة  ممار�صة  عن  توقفت  اأن  بعد 

بداأتها يف 1995.
ت��ق��ول ���ص��م��ة اإن���ه���ا ���ص��ارك��ت يف ال��ع��دي��د م���ن ال�����دورات 
التحكيمة حيث كانت متلك الرغبة القوية لاإنخراط 
يف ه���ذا امل���ج���ال، م���وؤك���دة اأن��ه��ا ل��ق��ي��ت االإ����ص���ادة يف هذه 

البطولة واأن اجلميع اأثنوا على م�صتواها التحكيمي.
بكل  رائ��ع��ة  البطولة  امل��ه��ريي:  تقول  لها  ت�صريح  ويف 
واأن  ب�����ص��ه��ادة اجل��م��ي��ع  ك��اف��ة  ال��ن��واح��ي  املقايي�س وم���ن 
من  جماله  يف  كل  مقدراً  جهداً  يبذلون  املنظمني  كل 
الطموح  م�صتوى  يف  امل��ن��اف�����ص��ات  ه���ذه  ت��خ��رج  اأن  اأج���ل 

والتطلعات.
�سكر الرعاة

كافة  اإىل  والتقدير  ال�صكر  املنظمة  اللجنة  وجهت 
تدعم  التي  الراعية  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  اجلهات 
الفعاليات  كافة  جناح  يف  وت�صاهم  البطولة،  وترعى 
التي تنظمها موؤ�ص�صة زايد وال�صيما الريا�صية منها 
تاأتي  امل��ب��ادرة  اأن  منطلق  من  وذل��ك  العني،  مبدينة 
الريا�صة  لدعم  اجلهات  لتلك  الوطني  احل�س  من 
ب��ال��دول��ةع��ل��ى وجه  امل��ع��اق��ني  ب�صفة ع��ام��ة وري��ا���ص��ة 

اخل�صو�س. 
اأبوظبي  جمل�س  الراعية  اجلهات  راأ���س  على  وياأتي 
الريا�صي ال�صريك اال�صرتاتيجي للموؤ�ص�صة والداعم 
احل��ك��وم��ي، وال���رع���اة وامل��ت��ع��اون��ون: ال��ق��ي��ادة العامة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ال��ع��ني،  ���ص��رط��ة  اأب��وظ��ب��ي-  ل�صرطة 
امل��ط��ارات، مطار  العامة الأم��ن  االإدارة  دب��ي،  ل�صرطة 
دبي الدويل، احتاد االإمارات لريا�صة املعاقني، احتاد 
املعاقني،  الدويل لرماية  االمارات للرماية، االحتاد 
الهيئة العامة لل�صباب والريا�صة، دائرة بلدية العني 
والنقل، نادي العني للفرو�صية والرماية واجلولف، 
�صركة اإيفنتولوجي، الراعي الف�صي للبطولة مركز 
لل�صيارات،  ال�صرقية  الر�صمي  والناقل  م��ول،  املارينا 
الداخلية  وزارة  وراع��ي مراكز  االإم���ارات،  موا�صات 
هيلي  الر�صمي  الفندق  امل��ع��اق��ني،  وت�صغيل  لتاأهيل 
�صيو�س،  الر�صمية  النتائج  ومعلن  روت��ان��ا،  ري��ح��ان��ا 

وداعم �صركة كوكا كوال، و�صركة البداد.

بطولة   “ م��ن  التا�صعة  ال����دورة  مناف�صات  ت��ق��ام 
خال   “ اجلوجيت�صو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي 
�صالة  يف  القادم  اأبريل   23 اإىل   10 من  الفرتة 
اآيبيك اآرينا يف مدينة زايد الريا�صية يف اأبوظبي 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  وذل��ك حتت رعاية �صاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االإمارات  احتاد  وك�صف   . امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
الذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ال   - للجوجيت�صو 
اآالف العب  �صبعة  نحو  م�صاركة  ام�س- عن  عقد 
100 دول��ة يف البطولة التي تبلغ  اأك��رث من  من 
اأكرث من ثاثة مايني درهم  اإجمايل جوائزها 
. وتواكب البطولة مبادرة قيادة الدولة الر�صيدة 
باإعان عام 2017 عاما للخري باإقامة فعاليات 
بارا جوجيت�صو  االإعاقة  لذوي  ومناف�صات خا�صة 
ويت�صمن احلدث �صراكات مع عدة مبادرات مثل 
االإمارات  وبنك  اأم��ان��ة  ج�صدك  الوطنية  امل��ب��ادرة 
ور�س  م��ن  جمموعة  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  للطعام 
ال��ت��ي تغطي م��وا���ص��ي��ع هامة  وامل���ب���ادرات  ال��ع��م��ل 
وامل�صوؤولية  وال��ب��ي��ئ��ة  االأخ��اق��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  م��ث��ل 
االجتماعية والثقافة والتعليم لتوؤكد اأن البطولة 
ت�صكل  واإمن���ا  اجلوجي�صتو  لعبة  على  تقت�صر  ال 

حدثا �صاما وحمفزا ومتاحا للجميع.
ح�����ص��ر امل���وؤمت���ر ال�����ص��ح��ف��ي .. ���ص��ع��ادة ف��ه��د علي 
ال�����ص��ام�����ص��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي الحت����اد االإم�����ارات 
عام  اأم��ني  ال��ع��واين  ع��ارف  و�صعادة  للجيوجيت�صو 
�صامل  حممد  و�صعادة  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س 
العمليات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
وحمد  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  يف  امل��در���ص��ي��ة 
اآيبيك  امل�صاندة يف  االأعمال  اإدارة  االأحبابي مدير 
ويعقوب ال�صعدي رئي�س قنوات اأبوظبي الريا�صية 

وفوؤاد دروي�س مدير عام �صركة باملز الريا�صية.
بطولة  اأن   .. ال�صام�صي  علي  فهد  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
اكت�صبت  اجلوجيت�صو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي 
قدرا كبريا من االأهمية منذ انطاقتها ومتكنت 

من تر�صيخ مكانتها على ال�صاحة العاملية.
اأكر  م�����ص��ارك��ة  ي�صهد  احل����دث  ه���ذا  اأن  واأ����ص���اف 
ت�صتمر  التي  املناف�صات  يف  الريا�صيني  م��ن  ع��دد 
على مدار اأ�صبوعني متوا�صلني .. م�صريا اإىل اأن 

% يف   32 بلغت  �صنوية  زي���ادة  �صهدت  البطولة 
اأي  مناف�صاتها  بخو�س  الراغبني  الاعبني  عدد 

مبعدل 596 % منذ عام 2013.
واأ�صار اإىل اأن البطولة ت�صتقطب اأكرث من 250 
العام مما يعك�س  ن�صختها لهذا  اإماراتيا يف  العبا 
ال��ت��ي و���ص��ل��ت ن�صبتها  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ص��ارك��ة  ت���زاي���د 
منذ  اأن��ه  �صعادته  واأو���ص��ح   .%  44 اإىل  ال�صنوية 
الذي  التطور  حجم  ن��اح��ظ  البطولة  ان��ط��اق 
اإليه عاما بعد عام ومدى االهتمام الكبري  ت�صل 
دولة  الذي ال يقت�صر على  بريا�صة اجلوجيت�صو 

االإمارات فح�صب واإمنا ي�صمل العامل كله .
البطولة  يف  احل�صور  ع��دد  اإجمايل  اأن  اإىل  الفتا 
األف �صخ�س من حمبي   31 اأكرث من  و�صل اإىل 

وع�صاق ريا�صة اجلوجيت�صو.
اأن التزام دولة االإمارات بريا�صة  واأكد ال�صام�صي 
يف  �صاهم  املا�صية  ال�صنوات  خ��ال  اجلوجي�صتو 
تر�صيخ مكانة الدولة الرائدة على م�صتوى العامل 

يف هذه الريا�صة . متطلعا قدما ملزيد من التطور 
والتقدم خال االأع��وام القادمة. من جانبه عر 
يعقوب ال�صعدي عن فخر �صركة اأبوظبي لاإعام 
ممثلة ب� “ قنوات اأبوظبي الريا�صية “ بتغطيتها 
عام  بعد  عاما  ي��وؤك��د  ال��ذي  العاملي  احل��دث  لهذا 
اجلوجيت�صو  لريا�صة  كعا�صمة  اأب��وظ��ب��ي  مكانة 
واأن هذا االإجناز يدخل يف ر�صيد النجاحات التي 
تغطية  يف  الريا�صية  اأبوظبي  قنوات  بها  متيزت 

اأبرز الفعاليات الريا�صية.
وقال اإن البطولة تعتر واحدة من اأهم الفعاليات 
تغطيتها  على  الريا�صية  اأبوظبي  حتر�س  التي 
واملو�صوعية  االح��رتاف��ي��ة  م�صتويات  اأع��ل��ى  وف��ق 
الفنية  واملعايري  البث  اأحدث تقنيات  وبا�صتخدام 
الريا�صية  اأب��وظ��ب��ي  اأن  ال�صعدي  واأك���د  العاملية. 
ل���ب���دء تغطية  ال���ازم���ة  ات���خ���ذت اال����ص���ت���ع���دادات 
املقبل  اأب���ري���ل  االأول م��ن  اع��ت��ب��ارا م��ن  ال��ب��ط��ول��ة 
عر تخ�صي�س قناة خا�صة على مدى 24 �صاعة 

الوثائقية  واالأف��ام  الرامج  �صل�صلة من  تعر�س 
الدولة  داخ��ل  من  اخلا�صة  واللقاءات  والفقرات 
مهرجان  تنظيم  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����ص��ه��د  وخ��ارج��ه��ا. 
 10 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال  للجوجيت�صو  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل 15 اأبريل والذي يعد فر�صة الأع�صاء احتاد 
الوالء  بطاقات  وحاملي  للجوجيت�صو  االإم���ارات 
حت���ت ���ص��ن 18 ���ص��ن��ة اإ���ص��اف��ة الأ���ص��ح��اب احل���زام 
االأبي�س واأفراد القوات امل�صلحة خلو�س املناف�صات 
يف اأجواء احرتافية عاملية. وبعد املهرجان تنطلق 
ال��ع��امل��ي��ة لل�صغار  اأب��وظ��ب��ي  “ ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
للجوجيت�صو “ يومي 16 و17 اأبريل ويخ�ص�س 
هذا احلدث للجيل القادم من العبي اجلوجيت�صو 
املناف�صات يف �صالة متطورة  �صيخو�صون  والذين 
النقاط  الإ�صافة  فر�صة  على  للح�صول  وحديثة 
 .2017-2016 مو�صم  خ��ال  ر�صيدهم  اإىل 
اأم�����ا م��ن��اف�����ص��ات ن��خ��ب��ة ال���اع���ب���ني م���ن حمرتيف 
 22 اإىل   18 من  الفرتة  يف  �صتقام  اجلوجيت�صو 

املوهوبني  الاعبني  اأب��رز  م�صاركة  وت�صهد  اأبريل 
يف االإم�����ارات يف م��واج��ه��ات م��ع رق���م قيا�صي من 
العامل  دول  م���ن خم��ت��ل��ف  اجل��وج��ي��ت�����ص��و  الع��ب��ي 
وكوريا  واليابان  وكندا  والرازيل  اأ�صرتاليا  مثل 
والواليات  املتحدة  واململكة  وال��رت��غ��ال  وبولندا 
اأ�صاطري  ب��ط��ول��ة  وت���ق���ام  االأم���ري���ك���ي���ة.  امل��ت��ح��دة 
وت�صهد  اأب��ري��ل   22 ي��وم  اجلوجيت�صو  يف  ال��ع��امل 
اأقوى  م��ن  ت�صعة  ب��ني  مناف�صات  الفعالية  ه���ذه 
من  العاملي  امل�صتوى  على  املعروفني  الريا�صيني 
انتزاع  اأجل  من  املعتزلني  اأو  احلاليني  الاعبني 

اأربع ميداليات توزع على الفائزين.
اأبريل    23 اأم���ا ال��ي��وم االأخ����ري م��ن ال��ب��ط��ول��ة - 
والرعاة  للفائزين  تكرمي  حفل  اإق��ام��ة  ي�صهد   -
يف  �صاهمت  ال��ت��ي  امل�����ص��ارك��ة  واجل��ه��ات  الر�صميني 
الفائزين  اختيار  و�صيتم  البطولة  تنظيم  جن��اح 
وفقا للت�صنيف العاملي اجلديد والذي عمل احتاد 
اجلوجيت�صو على حتديثه خال مو�صم 2016 - 
360 ميدالية على  2017 . و�صتوزع اأكرث من 
الفائزين يف خمتلف مناف�صات البطولة التي تعد 
فر�صة مثالية للريا�صيني املحرتفني على جميع 

امل�صتويات لتمثيل ريا�صتهم يف املحافل العاملية.

يف اليوم قبل االأخري لبلوغ املحطة النهائية

منتخبنا يح�صد ذهبية بندقية 50 مرتًا والفرن�صي و�صيفًا والتايالندي ثالثًا
اأحمد بن ح�سر ي�سيد بنجاح البطولة فنيًا وتنظيميًا وقوة املناف�سة

»اأبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�صو« تنطلق 10 اأبريل وتنظم فعاليات لعام اخلر
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الفجر الريا�ضي

االأوىل  اجل��ول��ة  يف  م�صاركته  ب��ع��د 
للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  من 
اأقيمت  ال�صحراوية )FIA( التي 
�صمال  يف  ال��ث��ل��ج��ي��ة  ال���غ���اب���ات  يف 
البولندي  املت�صابق  يتوجه  رو�صيا، 
القدرة  اإىل �صحراء  دوم��زاال  اآرون 
دبي  رايل  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ب���دب���ي، 
الثانية من  اجل��ول��ة  ال�����ص��ح��راوي، 

البطولة. 
ماحه  ب���رف���ق���ة  اآرون  وي�������ص���ارك 
زميون غو�صبودارت�صيك على منت 
���ص��ي��ارة ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����س، بثقة 
اأن���ه �صي�صارك  ب��ال��رغ��م م��ن  ع��ال��ي��ة 
يف ظ��روف مناخية خمتلفة متاماً 
البطولة  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  ع��ن 
التي فاز يف افتتاحيتها يوم االأحد 

املا�صي. 
متكن  قد  البولندي  ال�صائق  وك��ان 
بعد  رو����ص���ي���ا  رايل  يف  ال���ف���وز  م���ن 
تعر�س ال�صائق الرو�صي فادميري 
ق�صطنطني  وم�����ص��اع��ده  فا�صيليف 
زي��ل��ت�����ص��وف، امل��ت��وج��ني ب��ل��ق��ب رايل 
مرتني،  ال�������ص���ح���راوي  اأب���وظ���ب���ي 
اأم  “بي  ب�صيارتهما  موؤ�صف  حلادث 
كم من   100 اأك�س3” قبل  دبليو 

خط النهاية. 
 11 اأ���ص��ل  م��ن  �صبعة  و���ص��ي�����ص��ارك 

مت�صابق من الذين �صاركوا يف رايل 
الت�صاري�س  عر  وتناف�صوا  رو�صيا، 
وال�صمال  ل���ك���اري���ل���ي���ا،  اجل���ل���ي���دي���ة 
ال��غ��رب��ي م��ن رو���ص��ي��ا، يف رايل دبي 
ال�صحراوي ليتناف�صوا على الكثبان 
ال�صحراوية  والت�صاري�س  الرملية 
يف �صحراء القدرة بدبي، حيث يتيح 
رايل دبي ال�صحراوي مناف�صة من 
اإىل   9 اآخ��ر خال الفرتة من  نوع 

مار�س 2017.   11
ويعود دوم��زاال اإىل االإم���ارات هذه 
بعد  غو�صبودارت�صيك،  برفقة  املرة 
اأن �صارك وحيدا يف �صيارة بوالري�س 
املركز ال�  ليحقق   RZR 1000
من  املا�صي  ال��ع��ام  ن�صخة  يف   11

رايل اأبوظبي ال�صحراوي.
���ص��ل��ّي��م، رئي�س  ب���ن  وق�����ال حم��م��د 
ورئي�س  لل�صيارات  االإم����ارات  ن��ادي 
ال�صيارات  لريا�صة  االإم��ارات  احتاد 
“التفاوت  ال���ن���اري���ة:  وال����دراج����ات 
املناخية  ال��ظ��روف  م��ن حيث  كبري 
والثانية  االأوىل  اجل��ول��ت��ني  ب���ني 
للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  من 
تعد من  امليزة  وه��ذه  ال�صحراوية، 
بني التحديات التي ُتعرف بها هذه 
من  طابعاً  ت�صيف  وه��ي  البطولة 
قدماً  نتطلع  وال��ت�����ص��وي��ق.  االإث����ارة 

وما  ال�������ص���ح���راوي  دب����ي  رايل  اإىل 
�صحراوية  مناف�صة  م��ن  �صيقدمه 

كا�صيكية”. 
وزيلت�صوف  فا�صيليف  و�صي�صعى   
لتعوي�س خ�صارتهما يف رو�صيا حيث 
اخلام�س،  امل��رك��ز  يف  ال�صباق  اأنهيا 
وتعزيز اأدائهما يف دبي، ليتمكنا من 
ا�صتعادة ما حققاه من فوز متتايل 
يف رايل اأبوظبي ال�صحراوي عامي 

و2015.  2014
من  ق�����ادم�����ا  دب������ي  اإىل  وي����ت����وج����ه 
ال�����ص��ع��ودي يا�صر  ال�����ص��ائ��ق  رو���ص��ي��ا 
الفرن�صي  وم���اح���ه  ���ص��ع��دال��دي��ن 
اأنهيا  ال��ل��ذان  ليت�صول�صرت  ل���وران 
ال�صابع  امل���رك���ز  يف  رو����ص���ي���ا  ج���ول���ة 
ب�صيارة من نوع تويوتا الند كروزر، 
اأبيكاييف  م����ارات  وال��ك��زاخ�����ص��ت��اين 
ت�صيبينكو،  اأن����دري����ه  وم�������ص���اع���ده 
اللذان حققا املركز التا�صع ب�صيارة 
اأحمد  وال�صعوديان  باترول،  ني�صان 
املالكي وعمر االأهيم، اللذان اأحرزا 

نوع  اأخ��رى من  ب�صيارة   10 املركز 
ال�  امل��رك��ز  الن��د ك���روزر. فيما حقق 
كاأ�س  بطل  العام  الرتتيب  يف   11
العامل لفئة تي2، القطري عبداهلل 
عادل ح�صني، امل�صارك برفقة املاح 
دياوناي  �صيبا�صتيان  الفرن�صي 

ب�صيارة من نوع ني�صان باترول. 
حتت  ال�صحراوي  دبي  رايل  ويقام 
ال�صيخ  ���ص��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  رع���اي���ة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
ويحظى  دب����ي،  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل 
بالدعم من جمل�س دبي الريا�صي 
و�صرطة دبي واالإدارة العامة للدفاع 
املدين بدبي ومياه العني واأ�صيتكو 
ملكافحة احلرائق وخدمات االإنقاذ. 
وي��ت��خ��ذ خم��ي��م ال����رايل م��ن فندق 
ال�صحراوي  ال�صم�س  باب  ومنتجع 

مقراً له.
وي�صكل رايل دبي ال�صحراوي واحداً 
من ثاث راليات �صحراوية ُتقام يف 
منطقة ال�صرق االأو�صط ت�صم اأي�صا 

 7-1( ال�صحراوي  اأبوظبي  رايل 
ال�صحراوي  �صيلني  ورايل  اأب��ري��ل( 

يف قطر )16-21 اأبريل(. 
اجلولة  اأي�صا  ال��رايل  ويعتر  ه��ذا 
االأوىل من بطولة العامل للدراجات 
�صت�صم  ال��ت��ي   ”FIM“ ال��ن��اري��ة 
فئتي الدراجات النارية والدراجات 
ال��رب��اع��ي��ة وال���ت���ي ���ص��ت�����ص��ارك اإىل 
و�صيارات  ال����رايل  ���ص��ي��ارات  ج��ان��ب 
اجلولة  ه��ذه  يف  ويتناف�س  البقي. 
والدراجني  ال�صائقني  م��ن  نخبة 
ال���ع���رب ال���ذي���ن ���ص��ي��ت��ن��اف�����ص��ون مع 

اأ�صماء عاملية المعة. 
ال�����ص��ورة: مت�صدر  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق 
دومزاال  اآرون  العامل  كاأ�س  بطولة 
املا�صي  ال����ع����ام  م�����ص��ارك��ت��ه  خ�����ال 
ال�صحراوي  اأب����وظ����ب����ي  رايل  يف 
بوالري�س  ن��وع  م��ن  البقي  ب�صيارة 
دومزاال  وي��ع��ود   .RZR1000
مت�صدرا  ال���ع���ام  ه����ذا  ل�����اإم�����ارات 

لبطولة كاأ�س العامل. 

من ثلوج الغابات الرو�سية اإىل �سحراء القدرة بدبي

البولندي اآرون دومزال ي�صعى لتعزيز �صدارته املبكرة يف رايل دبي ال�صحراوي
بن �سلّيم: تفاوت الظروف املناخية يعزز طابع التحدي واالإثارة يف البطولة

الدولية  ف��زاع  لبطولة  الثامنة  الن�صخة  فعاليات  ام�س  �صباح  انطلقت 
تقام حتت  التي   2017 دب��ي   - ال��ع��امل  ك��اأ���س   - ال��ق��وة  لرفعات  الثامنة 
رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
نادي  وا�صت�صافة  بتنظيم  البطولة  تاأتي  الريا�صي.  دبي  جمل�س  رئي�س 

دبي للمعاقني مب�صاركة 194 ريا�صيا وريا�صية من 33 دولة.
 49 وزن  يف  االأول  املركز  حمققا  ذهبية  مبيدالية  حماد  االأردن���ى  وف��از 
كلج للرجال متفوقا على الهندي فرمان با�صا الذي جاء باملركز الثاين 

وح�صل على امليدالية الف�صية .. فيما حقق امليدالية الرونزية واملركز 
الثالث املجري نادور تنكل.

162 كلج  اأف�صل االأرق��ام برفعه وزن بلغ  وجنح االأردين حماد بتحقيق 
يف املحاولة االأوىل جاء بعده مناف�صه الهندي برفع 148 كلج واملجري 
برفع 147 كلج علما اأن هذه الفئة �صهدت م�صاركة ريا�صيني من عدة 
واأرمينيا  وال��ي��اب��ان  وك��ازاخ�����ص��ت��ان  وال�صني  وم�صر  اأوك��ران��ي��ا  منها  دول 

وال�صعودية مبا يعك�س القيمة العاملية لهذه البطولة الدولية يف دبي.

الفئة  ن��ا���ص��ئ يف ه����ذه  ت��ك��رمي��ي��ة الأف�������ص���ل الع����ب  ومت م��ن��ح م��ي��دال��ي��ة 
للكازاخ�صتاين زخار بوميوف الذي جنح برفع 70 كلج.

وتوج حمد باجلافلة رئي�س جلنة العاقات العامة يف البطولة ور�صيد بن 
-الفائزين  البطولة  امل�صاركة يف  ال�صعودي  الوفد  رئي�س  البداح  عبداهلل 

يف هذه الفئة .
41 و45 كلج لل�صيدات  و�صهدت الفرتة امل�صائية اإقامة مناف�صات وزين 

وفئة الرجال وزن 54 كلج وفئة ال�صيدات 50 كلج.

واأ�صار ماجد الع�صيمي مدير بطوالت فزاع الدولية لذوي االإعاقة اإىل 
مت  فيما  للبطولة  امل�صاحبة  الن�صاطات  م��ن  العديد  تخ�صي�س  مت  اأن��ه 
وي�صمن  اجلميع  ينا�صب  ما  وفق  للمناف�صات  النهائي  الرنامج  اعتماد 

ح�صول كل فئة على الوقت والتح�صريات الازمة لها.
ل����اأوزان  خم�ص�صة  و���ص��ت��ك��ون  ال��ث��اين  ال��ي��وم  مناف�صات  ال��ي��وم  وتنطلق 
ثم  مبجموعتني  كلج   59 وزن  الرجال  م�صابقة  وتقام  ن�صبيا  املتو�صطة 

ال�صيدات وزن 55 كلج والرجال مبجموعتني وزن 65 كلج.

انط��الق بط�ول���ة ف���زاع الدولي��ة لرفع���ات الق���وة الثامن�����ة 

جمل�س االإدارة برئا�سة بن م�سحار يهنئ باليوبيل الف�سي

)دبي البحري( يثمن ال�صراكة مع املركز التجاري العاملي 
اعتماد برنامج ال�سباقات البحرية املتبقية يف املو�سم الريا�سي

 رحب نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية با�صت�صافة مقره 
بامليناء ال�صياحي لفعاليات الدورة رقم 25 ملعر�س دبي العاملي 
للقوارب والتي تفتتح باإذن اهلل اليوم الثاثاء وتختتم ال�صبت 
 450 تعر�س  جت��اري��ة  وع��ام��ة  �صركة   87 مب�صاركة  املقبل 

قاربا وزورقا تقدر قيمتها مبا يزيد عن 1.5 مليار درهم.
العاملي اجلهة  التجاري  النادي مركز دبي  اإدارة  وهناأ جمل�س 
ال���دورة  ي�����ص��ادف  ال���ذي  الف�صي  باليوبيل  ل��ل��ح��دث  املنظمة 
احلالية حيث �صكل احلدث الذي ميثل النادي جزءا ال يتجزاأ 
التاأ�صي�س  ���ص��ن��وات  م��ن��ذ  ا�صرتاتيجيا  �صريكا  ب��اع��ت��ب��اره  م��ن��ه 
االأوىل عام 1992 اأهم الفعاليات يف عامل ال�صناعة البحرية 
االأو�صط  وال�صرق  اخلليجية  املنطقة  يف  الرتفيهية  واملاحة 
االأح��داث اجلاذبة والتي تر�صم م�صتقبل هذه  اأهم  وبات احد 
واقت�صادية  �صياحية  كواجهة  دب��ي  مكانة  وي��دع��م  ال�صناعة 

متميزة باملنطقة.
جاء ذلك يف اجتماع جمل�س اإدارة النادي الدوري والذي عقد 
بقاعة امليناء ال�صياحي يف مقر النادي برئا�صة احمد �صعيد بن 
م�صحار املهريي وعلي نا�صر باحلبالة نائب الرئي�س وح�صور 
املدير  املر بن حريز وحممد عبد اهلل ح��ارب  االأع�صاء حريز 
كري�صان  ب��ن  زع��ل  وج��م��ال  العبار  حممد  وع��دن��ان  التنفيذي 

واإبراهيم �صلطان احلداد
 85 م�صاحة  على  ال�صياحي  امليناء  يف  النادي  مقر  ويحت�صن 
الف مرت مربع فعاليات املعر�س بداية من اليوم -الثاثاء- 
حيث يواكب احلدث الكبري  واملرتقب معر�صان كبريان اأي�صا 
ومعر�س  للغو�س  العا�صر   االأو���ص��ط  ال�صرق  معر�س  االأول 
)كار بروميناند( ومن املتوقع  اأن ي�صتقطب احلدث ما يزيد 
على 25 األف زائر يف 5 اأيام من املنطقة اخلليجية وال�صرق 

االأو�صط والعامل .

البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة  واعتمد جمل�س 
املو�صم  م��ن  وامل��وؤج��ل��ة  املتبقية  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ص��ب��اق��ات  ب��رجم��ة 
العديد  ت�صمل  وال��ت��ي   2017-2016 البحري  الريا�صي 
من االأح��داث يف الريا�صات البحرية املختلفة يف الفرتة بني 

�صهري مار�س ومايو املقبلني.
و�صيقام �صباق اجلولة الثالثة للقوارب املحلية 22 قدما نهاية 
مار�س املقبل بينما ي�صج �صهر ابريل بالكثري من االأحداث من 
بينها �صباق اجلولة الثانية لل�صفن املحلية 60 قدما  و�صباق 
الدراجات املائية يوم الثامن منه بينما يقام يوم اخلام�س ع�صر 
القوارب  �صباقي  اإىل  اإ�صافة  املائية  الدراجات  ماراثون  �صباق 
ال�صهر  فعاليات  وتختتم  منه  و21   14 ال�صريعة  اخل�صبية 
باإقامة �صباق القوارب املحلية 22 قدما يف الثاين والع�صرين 
منه و�صي�صهد �صهر مايو م�صك ختام مناف�صات املو�صم باإقامة 

�صباق القفال.
البحرية  للريا�صات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  واطلع 
ع��ل��ى اخل��ط��وات ال��ت��ي اأجن����زت ل��ب��دء ن�����ص��اط م��در���ص��ة ال�صراع 
اإىل  ال�صياحي  امليناء  يف  تاأ�صي�صها  تاريخ  يعود  والتي  احلديث 
عام 1999وذلك بعد التعاقد مع موؤ�ص�صة متخ�ص�صة الإدارة 
�صئون ق�صم ريا�صة ال�صراع احلديث  يف النادي وهي موؤ�ص�صة 
مدر�صة  ن�صاط  تطوير  على  �صتعمل  وال��ت��ي  ك���وول(   )ووت���ر 
�صرائح  خمتلف  من  املنت�صبني  وا�صتقطاب  النادي  يف  ال�صراع 
من  اأجن��زت  التي  اخلطوات  االإدارة  جمل�س  وناق�س  املجتمع. 
للنادي  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  اإع��داد  م�صروع  ا�صتكمال  اج��ل 
واجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها �صركة )ات�����س اأن دب��ل��ي��و( وال��ت��ي مت 
اجتماعه  يف  املجل�س  اط��ل��ع  كما  اخل��ط��ة  الجن���از  ا�صتقطابها 
على الكثري من االأمور التي تتعلق بالنادي وناق�س التقارير 

املختلفة واتخذ القرارات الازمة ب�صاأنها.

انه زمن زالتان! بهذه العبارة اعلن نادي مان�ص�صرت يونايتد تعاقده مع املهاجم ال�صويدي 
زالتان ابراهيموفيت�س مطلع متوز يوليو، وبعد نحو �صبعة ا�صهر، بداأ النادي االنكليزي 

ح�صد ثمار هذا الزمن.
فقد احرز النادي ال�صمايل اول القابه يف عهد مدربه اجلديد الرتغايل جوزيه 

مورينيو، بفوزه يف نهائي كاأ�س رابطة االندية املحرتفة على �صاوثمبتون 2-3، 
يف مباراة اثبت فيها ابراهيموفيت�س علو كعبه بت�صجيله هدف التقدم، وهدف 

احل�صم قبيل نهاية املباراة.
ا�صكت  امل��و���ص��م،  احلمر” ه��ذا  “ال�صياطني  ل�صالح  ه��دف��ا   26 وم��ع 

اليه  التي وجهت  اال�صوات  عاما(  ال�صويدي )35  املهاجم 
انتقادات حادة لدى قدومه اىل النادي، اأكان جلهة 

متطلبات  مع  بدنيا  التاأقلم  على  قدرته  عدم 
ال����دوري االن��ك��ل��ي��زي، او ادائ���ه امل��ت��وا���ص��ع يف 

املراحل االوىل.
ومن الهدف االول يف مباراته االوىل 

ال��دوري لي�صرت �صيتي  ام��ام بطل 
يف مباراة درع املجتمع )احرزها 
و�صوال   ،)1-2 ب��ف��وزه  يونايتد 
�صاوثمبتون  ام����ام  ه��دف��ي��ه  اىل 

واول��ه��م��ا ب��رك��ل��ة ح���رة رائ���ع���ة، بات 
ال�صاعي  مورينيو  خطط  يف  حم��وري��ا  ابراهيموفيت�س 

ال�صتعادة بع�س االجماد التي افتقدها يونايتد منذ رحيل 
مدربه اال�صكتلندي اليك�س فريغ�صون.

وقال مورينيو بعد احراز كاأ�س الرابطة ابراهيموفيت�س فاز 
لنا باملباراة النه كان رائعا ابراهيموفيت�س �صنع الفرق. هو 

منحنا الكاأ�س.
وبات يف ر�صيد ابراهيموفيت�س هذا املو�صم 26 هدفا يف 38 
مباراة يف خمتلف امل�صابقات، وهو ي�صري بخطى واثقة نحو 
للمو�صم  ال��واح��د  املو�صم  يف  هدفا  الثاثني  حاجز  تخطي 

ال�صاد�س تواليا.
 35 الفرن�صي  جرمان  �صان  لباري�س  ال�صابق  النجم  و�صجل 
التايل،  املو�صم  2011-2012، ومثلها يف  هدفا يف مو�صم 
-2014 2013-2014، و30 يف مو�صم  و41 يف مو�صم 

املا�صي. املو�صم  يف  و50   ،2015
ويف ت�صكيلة يونايتد، �صجل “ايرا” مبفرده اكرث من اف�صل 

خوان  اال�صباين  وه��م  جمتمعني،  بعده  من  هدافني  ثاثة 
واالنكليزي  بوغبا  ب��ول  والفرن�صي  اه���داف(  )ت�صعة  م��ات��ا 

ماركو�س را�صفورد )�صبعة اهداف لكل منهما(.
يفر�س ابراهيموفيت�س �صطوته على ار�س امللعب، وهو مل 

يخف ابدا اعتداده بنف�صه، يف ا�صلوب م�صابه للنجم الفرن�صي ال�صابق اريك كونتونا، احد 
ابرز وجوه املرحلة الذهبية التي خرها النادي االنكليزي يف ت�صعينات القرن املا�صي.

وقال ابراهيموفيت�س يف ت�صريحات �صابقة “كلما تقدمت بال�صن، كلما ا�صبحت 
اف�صل”، م�صيفا “اأنا كاخلمر )...( على رغم بلوغي اخلام�صة والثاثني، 

ا�صعر انني يف الع�صرين، وا�صتطيع اللعب حتى اخلم�صني«.
وتابع “انا ا�صتمتع باللعب«.

ومل ياأت تاألق ابراهيموفيت�س يف هذه ال�صن ويف بطولة تعد من االكرث 
تطلبا بدنيا يف اوروب����ا، م��ن ع���دم. ف��ال��اع��ب ال��ف��ارع ال��ط��ول يويل 
االلعاب  �صبابه  منذ  وم��ار���س  البدنية،  بلياقته  كبريا  اهتماما 

القتالية وحمل احلزام اال�صود يف ريا�صة التايكواندو.
وقال الاعب ال�صويدي “ما فاجاأين يف الكرة االنكليزية 
من  ج��دا  �صريع  االي��ق��اع  عليها،  ال�صيطرة  ميكن  ال  ان��ه 
الدفاع اىل الهجوم لكن يتعني على كل العب ان يتاأقلم 
مع هذه االجواء من الناحية البدنية. بالن�صبة ايل 
فقد لعبت يف بطوالت خمتلفة وجنحت يف التاأقلم 

مع متطلباتها«.
مان�ص�صرت  اىل  اب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س  وق�����دم 
مبوجب انتقال حر من باري�س �صان جرمان 
الفرن�صي، يف عقد ميتد لعام واحد، اال ان اداءه يف 
الفرتة االخرية دفع مورينيو االحد اىل تاأكيد رغبته ببقائه 

مو�صما ا�صافيا.
وق���ال امل����درب ب��ع��د امل���ب���اراة “مل ات��و���ص��ل اي الع���ب لتوقيع 
ذات يوم قرر )الاعب(  واللعب يف �صفوف فريقي.  عقد 
االنتقال اىل بر�صلونة )من �صفوف انرت ميان الذي كان 
باي  اقم  لكني مل  يدربه يف حينه(. كنت حزينا  مورينيو 

�صيء لكي امنعه«.
ال�صرورة  اقت�صت  اذا  لكن  الاعبني،  اتو�صل  “ال  ا�صاف 
ان  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت  ان�����ص��ار  ع��ل��ى  يتعني  ب��ان��ه  اع��ت��ق��د 
يتظاهروا امام منزله واملكوث هناك طوال الليل. اذا كنا 
يف حاجة اىل ذلك، فان االن�صار �صيقومون بذلك، انا واثق 
من هذا االم��ر«. من جهته، قال الاعب ان اح��راز كاأ�س 
اجل  من  هنا  اىل  جئت  باكمله.  فريق  “جمهود  الرابطة 

احراز االلقاب، وانا افعل ذلك«.
اينما  ال�صن،  يف  تتقدم  عندما  اك��رث  االلقاب  “تقدر  ا�صاف 
رحلت احرزت االلقاب واعتقد بانه اللقب الثاين والثاثني 
بانني ال  ك��ث��ريون  اع��ت��ر  توقعته،  م��ا  ه��ذا  يل يف م�صريتي. 
ا�صتطيع حتقيق ذلك، لكني يا �صديقي ال زلت اقوم بذلك. انا 

ا�صتمتع جيدا بوقتي يف انكلرتا«.

مان�ص�صت��ر يونايت��د يب���داأ ح�ص�د ثم����ار زم��ن زلت���ان
ترز مواجهة بايرن ميونيخ حامل اللقب و�صيفه �صالكه 
غداً االربعاء يف الدور ربع النهائي مل�صابقة كاأ�س املانيا يف 

كرة القدم.
ففاز  ال����دوري،  يف  املو�صم  ه��ذا  م��رت��ني  الفريقان  والتقى 
ارينا  فيلتينز  ملعب  على  نظيفة  بثنائية  ميونيخ  بايرن 
الرابع من  1-1 يف  املا�صي، وتعادال  اأيلول �صبتمر   9 يف 

�صباط فراير احلايل.
�صالكه  لنادي  عقدة  ي�صكل  البافاري  الفريق  لكن 

فهو مل يخ�صر امامه منذ الثاين من اذار مار�س 
اليانز  امامه على ملعب  �صقط  2011 عندما 
مل�صابقة  النهائي  ن�صف  ال���دور  ب��ال��ذات يف  اري��ن��ا 
يف  غ��ون��زال��ي��ز  راوول  لا�صباين  ب��ه��دف  ال��ك��اأ���س 

طريقه اىل اللقب اخلام�س االخري له يف 
امل�صابقة.

الفريق  ي��رف��ع ح��ظ��وظ  وم���ا 
ال�صاحق  ف��وزه  البافاري 

هامبورغ  �صيفه  على 
ال�صبت  -8�صفر 

الدوري  يف  املا�صي 
بف�صل  امل����ح����ل����ي 
هاتريك  ث��اث��ي��ة 
ل���ه���داف���ه ال����دويل 
روبرت  البولندي 
ف�صكي  و ند ليفا
وثنائية للبديل 
ال�����ف�����رن�����������ص�����ي 

ك����ي����ن����غ���������ص����ل����ي 
كومان.

ميونيخ  ب�����اي�����رن  م��������درب  وح��������ذر 
ان�����ص��ي��ل��وت��ي العبيه  ك���ارل���و  االي���ط���ايل 

بتكرار  وطالبهم  الثقة  يف  االف���راط  م��ن 
نف�س امل�صتوى الذي اظهروه امام هامبورغ 

وال��ت��ي ك��ان��ت امل���ب���اراة االل���ف مل���درب ميان 
وت�صل�صي االنكليزي وريال مدريد اال�صباين 

�صابقا.
وقال ان�صيلوتي: قدمنا مباراة 

ك����ب����رية ام�������ام ه���ام���ب���ورغ، 
ط����ال����ب����ت م������ن الع���ب���ي 

مباراة  تقدمي  فريقي 
ج�������ي�������دة مب����ن����ا�����ص����ب����ة 

م�������ب�������ارات�������ي االل����������ف، 

لعبوا بطريقة جيدة  ق��دم��وه.  اأت��وق��ع ما  اأك��ن  ولكنني مل 
يف  امل�صتوى  نف�س  ارى  ان  اح��ب  ج��دا.  �صعيد  وان��ا  للغاية 

املباراة املقبلة وكذلك نف�س الروح املعنوية.
االنت�صارات  حتقيق  يف  ال��ب��اف��اري  الفريق  ع��ان��ى  وبعدما 
منذ مطلع العام احلايل، �صربت ماكينته الهجومية امام 
دوري  م�صابقة  نهائي  ثمن  ذه���اب  يف  االنكليزي  ار���ص��ن��ال 
ابطال اوروبا، ثم �صحقت هامبورغ، بيد ان �صالكه لن يكون 
�صعيه اىل مقعد يف  �صائغة خ�صو�صا يف ظل  لقمة 

م�صابقة الدوري االوروبي املو�صم املقبل.
الثاين ع�صر يف الدوري  املركز  ويحتل �صالكه 
بر�صيد 27 نقطة بفارق ن�صف العدد تقريبا 
املت�صدر  ميونيخ  بايرن  عن  النقاط  من 

)53 نقطة(.
وميني �صالكه النف�س بتكرار ادائه 
مطلع  ال��ب��اف��اري  الفريق  ام��ام 
من  لتجريده  احل��ايل  ال�صهر 
اللقب وفك عقدة 14 مباراة 
دون اي فوز )11 خ�صارة و3 
بورو�صيا  وي�صعى  تعادالت(. 
دورمت����ون����د و���ص��ي��ف بطل 
الثاث  الن�صخ  يف  امل�صابقة 
مغامرة  وق����ف  اىل  االخ������رية 
�صبورتفروندي لوته من الدرجة الثالثة 
عندما يحل �صيفا عليه غدا الثاثاء يف افتتاح 

الدور ربع النهائي.
وفجر �صبورتفروندي لوته مفاجاأتني من العيار 
ليفركوزن  باير  باخراجه  امل�صابقة  يف  الثقيل 
وفريدر برمين، وتبدو مهمته �صعبة للغاية 
دورمتوند  ب��ورو���ص��ي��ا  م��واج��ه��ة  خ���ال 
ال�����ص��اع��ي اىل ف���ك ال��ن��ح�����س ال���ذي 
تتويجه  م��ن��ذ  امل�����ص��اب��ق��ة  ي��ازم��ه يف 
بلقبه الثالث االخري مو�صم 2011-

ميونيخ  ب��اي��رن  ح�����ص��اب  ع��ل��ى   2012
حامل الرقم القيا�صي )18 لقبا(.

ويلعب اليوم اي�صا اينرتاخت فرانكفورت مع 
�صيفه ارمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية يف 

مباراة �صهلة ن�صبيا ال�صحاب االر�س.
بورو�صيا  م���ع  ه���ام���ب���ورغ  اي�����ص��ا  االرب����ع����اء  وي��ل��ت��ق��ي 
م��ون�����ص��ن��غ��ادب��اخ يف م����ب����اراة ���ص��ي��ح��اول ف��ي��ه��ا االخ���ري 
م�صواره  ملوا�صلة  مل�صيفه  املهزوزة  املعنويات  ا�صتغال 

يف امل�صابقة.

بايرن -�صالكه يف واجهة ربع نهائي الكاأ�ش



    
طفالن يغرقان يف غ�صالة

لقيا  اأع���وام  ثاثة  عمرهما  ت��واأم��ني  اأن  الهندية  ال�صرطة  ذك��رت 
حيث  قليلة،  لدقائق  امل��ن��زل  يف  مبفردهما  تركا  اأن  بعد  حتفهما 
باملياه  مملوءة  التحميل  علوية  ماب�س  غ�صالة  فتحة  اإىل  ت�صلقا 
وغرقا بداخلها يف �صقتهما بالعا�صمة نيودلهي.وقال نائب مفو�س 
منطقة  يف  ال�صبت  اأم�س  وق��ع  احل��ادث  اإن  تيواري  اإم.اإن  ال�صرطة 
روهيني يف نيودلهي، عندما تركت والدة الطفلني املنزل ل�صت اإىل 

�صبع دقائق فقط.
وخرجت  ال�صقة  يف  يلعبان  الولدين  االأم  تركت  ال�صرطة،  وح�صب 
ماأت  اأن  بعد  ق��ري��ب  بقالة  متجر  م��ن  غ�صيل  م�صحوق  ل�����ص��راء 
الباب  تركت  اإنها  قالت  امل���راأة  اأن  ت��ي��واري  وذك��ر  باملياه.   الغ�صالة 
مفتوحاً، وعندما عادت بعد نحو �صت دقائق فقط مل جتد طفليها. 
الطفلني  ع��ن  وبحثا  عمله،  يف  ك��ان  ال��ذي  بزوجها  االأم  وات�صلت 
الوالدان  الغ�صالة. وهرع  اكت�صاف غرقهما يف  قبل  اجل��ريان  عند 
وقال  وفاتهما.  تاأكيد  مت  ولكن  حملي،  م�صت�صفى  اإىل  بالطفلني 
ل��ق��د فتحنا حتقيقاً  ح����ادث..  اأن���ه  ي��ب��دو  ب��دي��ه��ي  ب�صكل  ت���ي���واري: 

واأر�صلنا اجلثتني للت�صريح.

م�صافر ج�صد  حول  خمدر  قر�ش    300
األقت �صلطات االأمن امل�صرية مبطار القاهرة الدويل، القب�س على 
300 قر�س خمدر حول ج�صده لدى �صفره  راك��ب ح��اول تهريب 

اإىل ال�صعودية، اإذ اأقر بحيازتها لا�صتخدام ال�صخ�صي.
اإج��راءات �صفر ركاب  اإنهاء  اأثناء  اإنه يف  اأمني باملطار  وقال م�صدر 
الريا�س  اإىل  وامل��ت��ج��ه��ة   314 رق���م  ال�����ص��ع��ودي��ة  اخل��ط��وط  رح��ل��ة 
ذاتًيا  وبتفتي�صه  اخلليجى  الراكب  يف  التاأمني  ق�صم  رئي�س  ا�صتبه 
الراكب  واأق��ر  300 قر�س خم��در خمباأة ح��ول ج�صده.  عرث على 
ومت  لاجتار،  ولي�س  ال�صخ�صي  لا�صتخدام  للمخدرات  بحيازته 
حترير املح�صر الازم واإحالته للنيابة للتحقيق. يذكر اأن �صلطات 
مطار القاهرة متكنت خال الفرتة االأخرية من �صبط اأكرث من 
حماولة تهريب خمدرات واأقرا�س خمدرة خا�صة من جانب بع�س 

الركاب اخلليجيني اأثناء خروجهم اأو دخولهم اإىل م�صر.

قطع خن�صر امراأة و�صرب من دمها
اأمريكي  على  ال�صنة  ون�صف  �صنوات  لثاث  بال�صجن  حكم  �صدر 
قطع خن�صر ام��راأة ب�صاطور وح��اول كي اجلرح باآلة حلام، خال 
مرا�صم الإحياء ذكرى رفيق لهما من ع�صاق فريق ملو�صيقى الهيب 
هوب. وكان جوناثان �صراب، وهو �صاب من والية وي�صكون�صن عمره 
�صعائرية يف منزله  اأق��ام��وا مرا�صم  قد  اآخ��رون  عاما، وثاثة   25
بو�صي كان قد  ك��اون  اإن�صني  املولعني بفرقة  اأج��ل رفيق من  من 
االإذاعة  تابعة لهيئة  اأوردت قناة حملية  2015، ح�صبما  تويف عام 

االأمريكية نقا عن �صكوى ق�صائية رفعتها الوالية.
غائرا  جرحا  جوناثان  اأح���دث  الرفيق،  ذك��رى  اإح��ي��اء  �صعائر  ويف 
ك��وب و�صربه ثم قطع خن�صر يدها  امل��راأة وجمع دمها يف  ذراع  يف 

اليمنى باأكمله.
وجاء يف ال�صكوى التي رفعتها الوالية كما اأوردت القناة االإخبارية 

و�صع جون االإ�صبع يف براده اإذ كان ينوي اأن يطهوه وياأكله.
جرح  اإح���داث  على  باملوافقة  تطوعت  اإنها  لل�صرطة  امل���راأة  وقالت 
اأنها مل تكن حتت تاأثري  يف ذراعها وقطع اإ�صبعها. وذكرت القناة 
خمدر اأو كحول. وحاولت املجموعة اإغاق اجلرح الذي كان ينزف 
اأن ينقلوا املراأة  اآلة حلام قبل  بغزارة با�صتخدام قداحة �صيارة ثم 

للم�صت�صفى حيث اأبلغ العاملون فيه ال�صرطة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كنديات يرتدين احلجاب ت�صامنًا مع امل�صلمات
قررت جمموعة من الكنديات ارتداء احلجاب ملدة �صهر كامل تعاطفا مع الن�صاء امل�صلمات وتنديدا ب� االإ�صاموفوبيا 

)اخلوف من االإ�صام(.
-2014 اهتماما مميزا يف مدينة  منذ  كندا  اأنحاء  كل  يف  ينظم  ولقيت فعاليات “اليوم العاملي للحجاب” -الذي 

فورت ماكموراي �صمال والية األرتا غربي الباد.
وقال منظم الفعالية كريان مالك خان اإن �صبع �صيدات كنديات جئن اإليهم، وطلنب اإذنا من اأجل ارتدائهن احلجاب.   
واأ�صاف اأطلقنا على الفعالية ا�صم اأخوة احلجاب، وقد �صعرنا ب�صعادة كبرية حينما طلنب منا اإذنا الرتداء احلجاب.

واأو�صح مالك خان اأنهم قدموا اإىل ال�صيدات الكنديات معلومات حول االأحكام التي يجب عليهن االلتزام بها لكون 
احلجاب يعتر رمزا دينيا، م�صيفا اأنهن وعدن بااللتزام بجميع االأحكام.

وقالت فاني�صا ماكماهون اإحدى ال�صيدات الاتي �صريتدين احلجاب يف ت�صريحات �صحفية اإن االأمر الذي دفعني 
الرتداء احلجاب هو الهجوم الذي ا�صتهدف م�صجدا داخل املركز الثقايف االإ�صامي يف مدينة كيبك ال�صهر املا�صي.. 
لقد قتل �صتة م�صلمني يف كندا اأثناء تاأدية عبادتهم. واأردفت قائلة ال ميكن القبول بوقوع مثل هذه االأحداث ال يف 
بادنا وال يف باد اأخرى، الكل لديه احلق بتطبيق دينه يف جو من ال�صام. من جهة اأخرى، قامت مئات ال�صيدات 
العاملي للحجاب” يف فورت ماكمورايغرد الن�س عر تويرت عر زيارتهن  “اليوم  اإطار فعالية  امل�صلمني يف  بدعم 

للمن�صات التعريفية التي افتتحت يف املراكز التجارية باملدينة.
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جنمات الأو�صكار تتاألقن على الب�صاط الأحمر 
حفل  يف  االأح��م��ر  الب�صاط  على  هوليوود  يف  االأول  ال�صف  جنمات  تاألقت 
اللون  والذهبية  الف�صية  االأث��واب  من  مبجموعة  االأو�صكار  جوائز  ت�صليم 
واالأ�صرطة  لتزيينها  والرتتر  والري�س  االأملا�س  به من  ي�صتهان  قدر ال  مع 

الزرقاء االحتجاجية يف اأكر ا�صتعرا�س �صينمائي للماب�س يف العامل.
فارتدت اإميا �صتون املر�صحة جلائزة اأو�صكار اأف�صل ممثلة عن فيلم )ال ال 
الند( ثوبا م�صتوحى من اأزياء ع�صرينيات القرن املا�صي باللون الذهبي من 
اأف�صل  اأوكتافيا �صبن�صر املر�صحة جلائزة  ت�صميم جيفن�صي يف حني تاألقت 
فيلم )هيدن فيجرز( يف ثوب ف�صي مزين  دوره��ا يف  ممثلة م�صاعدة عن 
اأناقة  اأكرث  -لكن  احلقيقي  االأو�صكار  جائزة  متثال  ي�صبه  وفيما  بالري�س. 
بالتاأكيد- ارتدت ج�صيكا بيل ثوبا يتاأالأ باللونني النحا�صي والذهبي من 
ت�صميم كوفمان فرانكو وعقد �صخم م�صتوحى من احللي االأفريقية من 

ت�صميم تيفاين.
ك��ان مرتفعا يف احلفل يف  االأن��اق��ة  اأن م�صتوى  االأزي���اء على  ويتفق خ��راء 
االأول  اأم�����س  التي مت حتديثها  )اأول���د هوليوود ج��ام��ور(  مل��دون��ة  اإ���ص��ارات 
اإين �صتايل الأخبار املو�صة هذا  اإريك ويل�صون رئي�س حترير  االأح��د. وقال 

عام رائع لاأزياء على الب�صاط االأحمر.
ارتدت تاراجي بي. هين�صون بطلة هيدن فيجرز عقدا من االأملا�س مع ثوب 
من املخمل االأزرق الداكن من ت�صميم الرتا فرييتي بفتحة جريئة حتى 
يف  املخمل  فا�صون  جامور  حم��ررة  كني  فلوران�س  وقالت  الفخذ.   اأعلى 

�صعود. �صرنى هذا االجتاه م�صتمرا يف 2017.

اإعدام 57 قردا حتمل »جينات غريبة«
قامت حديقة حيوانات باليابان بقتل 57 قردا من �صالة املكاك اليابانية، 
وهو ما يقارب ثلث االأنواع املوجودة يف احلديقة، بعد اكت�صاف جينات غازية 

غريبة بها. 
قانونيا،  بها  م�صموح  االإع���دام  عملية  اأن  اإىل  باحلديقة  امل�صوؤولون  واأ���ص��ار 
مبقاطعة  فوت�صو  مدينة  يف  الواقعة  احلديقة  يف  االإع���دام  عملية  ووقعت 

ت�صيبا التي تبعد 45 كلم عن العا�صمة طوكيو.
املكاك  �صالة  من  ق��ردا   164 بني  من  اأن  باحلديقة  امل�صوؤولون  واكت�صف 
اليابانية؛ مت اكت�صاف اإ�صابة 57 قردا وقد مت اإعدامها جميعا بحقن قاتلة، 
�صيتم  اإنه  بر�س  اأ�صو�صييتد  لوكالة  احليوان  بحديقة  العاملني  اأحد  وقال 

عقد حفل تاأبني للقرود يف معبد بوذي يف مكان قريب.
وقال امل�صوؤولون اإن االإعدام ال مفر منه، حيث مت اإقرار هذه التدابري من 

اأجل منع انت�صار االإ�صابة يف امل�صتقبل.
اختبارات  اأظهرت  اأن  بعد  املحلية،  البيئة  حلماية  االإع���دام  عملية  وج��رت 
احلم�س النووي اأنه مت تهجينها مع قردة املكاك ري�صو�صي التي يتم و�صفها 

باأنها اأنواع غريبة غازية يف اليابان.

موناليت ينتزع 
اأو�صكار اأف�صل فيلم 
يتحدث  ال��ذي  فيلم مونايت  فاز 
عن ق�صة �صبي اأمريكي من اأ�صل 
اأف��ري��ق��ي ب��ج��ائ��زة اأك��ادمي��ي��ة فنون 
الأف�صل  اأو���ص��ك��ار  ال�صينما  وع��ل��وم 
االأوفر  الفيلم  على  متغلبا  فيلم 
بعد خ��ط��اأ حمرج  حظا ال ال الن��د 
مل ي�صبق له مثيل يف اإعان الفيلم 

الفائز..
وارتباك  لغط  يف  ت�صبب  خطاأ  ويف 
بيتي  وارن  اجل��ائ��زة  مقدما  اأع��ل��ن 
اأن  ال���ب���داي���ة  دون���������اواي يف  وف������اي 
املو�صيقي الرومان�صي ال ال  الفيلم 

الند هو الفائز.
ع���م���ل ال ال الند  ف���ري���ق  واع���ت���ل���ى 
امل�صرح الإلقاء كلمات قبول اجلائزة 
وف�����ج�����اأة ق�����ال ب��ي��ت��ي اإن������ه اأُع���ط���ي 

املظروف اخلطاأ.
امل��رة االأوىل فيما تعيه  وه��ذه ه��ي 
الذاكرة التي يحدث فيها مثل هذا 
اخلطاأ الكبري يف حفل اأرفع جوائز 
اأطفاأ  اأن��ه  كما  االأو���ص��ك��ار  هوليوود 
نوعا ما وهج العر�س الذي ا�صتمر 
بالتعليقات  وح��ف��ل  ���ص��اع��ات  ث��اث 
االأمريكي  الرئي�س  من  التهكمية 

دونالد ترامب.
واعتذرت �صركة براي�س ووترهاو�س 
كوبر للمحا�صبة التي ت�صرف على 
عملية االق��رتاع على اجلوائز عن 
اخلطاأ وقالت اإن النجمني اللذين 
اأُعطيا  ال��ف��ائ��ز  الفيلم  ا���ص��م  اأع��ل��ن��ا 

بطريق اخلطاأ الظرف اخلاطئ.

كلوين يدعو حلماية احلريات باأمريكا 
كلوين  ج���ورج  االأم��ري��ك��ي  ال��ن��ج��م  ت�صلم 
جائزة �صيزار فخرًية عن جممل اأعماله 
فا�صتغل  ب���اري�������س،  يف  ���ص��ات��ل��ي��ه  مب�����ص��رح 
النار على دونالد ترامب  الفر�صة لفتح 
و�صيا�صته دون اأن ينطق ا�صمه، ودعا اإىل 
احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ري��ات ال��ت��ي  تهددها 

�صيا�صة الرئي�س اجلديد.
باملدافعني  اأنف�صنا  ن�صف  كلوين،  وق��ال 
عن احلريات، لكن ال ميكننا الدفاع عن 
احلرية يف اخلارج ون�صيان ما يح�صل يف 

بلدنا. 
العامل يعرف تغريات كثرًية  اأن  واأ�صاف 

لي�صت دائًما يف االجتاه ال�صحيح.
املعار�صة  ت�����ص��ب��ي��ه  ي���ج���ب  ال  وت�����اب�����ع، 
اأن يقودنا اخلوف يف  باخليانة، ال يجب 
عامل الامعقول، فاإذا بحثنا يف تاريخنا 
اأنا�س  م���ن  ن��ن��ح��در  ال  اأن���ن���ا  ���ص��ن��ك��ت�����ص��ف 

جبناء.

بور�ش مقلدة �صدمت اأخرى اأ�صلية  
�صهدت ال�صني حادث مرور مثري لاهتمام بل ميكن و�صفه 
ب�اأبرز حادث طرق لعام 2017 ، حيث ا�صطدمت �صيارة بور�س 
 Car اأملانية، باأخرى �صينية مقلدة.  وقد اأورد اخلر موقع
بور�س  �صيارة  اأن  التفا�صيل  news China، حيث جاء يف 
�صينية،   Zotye SR9 ب�صيارة  ا�صطدمت  ال�صنع،  اأملانية 
 Macan والتي ت�صبه بح�صب و�صائل االإعام �صيارة بور�س
كانت   Zotye SR9 �صيارة  ب���اأن  العلم  م��ع   ،85% بن�صبة 
من  ال��رغ��م  وعلى  موؤقتة.  ت�صجيل  لوحة  وحتمل  ج��دي��دة 
الت�صابه يف املظهر، يوجد هناك اختاف كبري بني حمركي 
تقليدي  ال�صينية مبحرك  ال�صيارة  تزود  ال�صيارتني. حيث 
حجمه 2 لرتين، وقدرته 190 ح�صانا، بعزم تدوير مبقدار 
250 نيوتن مرت، ويتعامل مع علبة �صرعات يدوية خما�صية 
ال�صينية  ال�صيارة  �صعر  يقل  ه��ذا  اإىل  اإ�صافة  �صدا�صية.  اأو 
االأ�صلية.  االأملانية  ال�صيارة  �صعر  عن  مرات  بخم�س  املقلدة 
وباملنا�صبة، فاإن احلادث ال يعتر االأول من نوعه، فقد وقع 
حادث ت�صادم يف مدينة ت�صونتزين، بني �صيارة كرو�س راجن 
روفر Evoque و�صيارة Landwind X7 ال�صينية، وقد 
اأثارت احلادثة �صجة كبرية لت�صابه ال�صيارتني، مع العلم اأن 

ال�صيارتني كانتا باللون االأحمر.

فقدت ن�صف وزنها حل�صور زفاف ابنتها 
لتكون  وزنها،  ن�صف  تخ�صر  اأن  من  بريطانية  �صيدة  متكنت 
مبظهر الئق خال حفل زفاف ابنتها، وتتجنب احلرج الذي 
وقعت فيه خال حفل زفافها. وتقول اأجنيا اإنغاند )53 
عاماً( اإن مظهرها كان مريعاً خال حفل زفافها، حيث كانت 
بدينة للغاية، والتقطت عدداً قليًا من ال�صور، ومنذ ذلك 
الوقت مل تخرج األبوم �صور الزفاف �صوى مرتني، الأنها تكره 
مريور  �صحيفة  بح�صب  ال�صور،  ه��ذه  يف  نف�صها  اإىل  النظر 
الريطانية. وعندما اقرتب موعد زفاف ابنتها الورا، قررت 
اأجنيا اأن ال تظهر بنف�س املظهر، واأرادت اأن تكون باأبهى حّلة 
وهي تزف ابنتها، مما دفعها اإىل اتباع حمية قا�صية، خ�صرت 
على اإثرها حوايل 82 كغم من وزنها. وو�صل وزن اأجنيا اإىل 
حوايل 160 كغم يف بع�س االأوقات، وكانت مهددة باالإ�صابة 
الدم، ومع ذلك  وارتفاع �صغط  كال�صكري  باأمرا�س خطرية 
كانت دوماً حتمل معها وجبات الطعام الدهنية والب�صكويت 
بالن�صبة  اإن���ذار  جر�س  ابنتها  خطبة  و�صكلت  ال�صرير.  اإىل 
فكرت  لكنني  للغاية،  �صعيدة  “كنت  ت��ق��ول  حيث  الأجن��ي��ا، 
اأنني قد ال اأكون موجودة الأ�صاهد اأحفادي، وفكرت يف نف�صي 
كم كنت اأنانية، واأخرجت األبوم �صور زفايف بع�س اأن نف�صت 
عيني،  يف  وال��دم��وع  ال�صور  ه��ذه  اإليها  ونظرت  عنها،  الغبار 
زفاف  حفل  خ��ال  ال�صخ�س  نف�س  اأك��ون  لن  اأنني  واأق�صمت 
�صور  اإىل  تنظر  اأجنيا  راح��ت  الوقت  ذل��ك  ومنذ  ابنتي”.  
ال��وزن، ومتكنت  ب�صكل يومي لتحفزها على خ�صارة  الزفاف 
من خ�صارة ب�صع كيلوغرامات، لكنها اأدركت اأنها بحاجة اإىل 

امل�صاعدة، فالتحقت باإحدى جمموعات مراقبة احلمية.

طقو�ش لطرد “الأرواح ال�صريرة”
�صهدت مدينة يامبول جنوب �صرق بلغاريا، اأن�صطة الإحياء 
تلك  �صعوب  داأب���ت  ال��ت��ي  ال�����ص��ري��رة  االأرواح  ط��رد  طقو�س 
كل  م��ن  ال�صتاء  ف�صل  نهاية  م��ع  ممار�صتها  على  املنطقة 
عام. وارتدى امل�صاركون يف الطقو�س، اأقنعة واألب�صة ملونة 

واأجرا�ًصا، الإحياء تلك التقاليد والطقو�س القدمية.

اإميا �صتون تفوز 
ب� »اأو�صكار « اأف�صل ممثلة 

املو�صيقي  الفيلم  يف  دوره���ا  ع��ن  ممثلة  اأف�صل  اأو���ص��ك��ار  ج��ائ��زة  على  �صتون  اإمي��ا  ح�صلت 
الرومان�صي ال ال الند. وتقوم �صتون )28 عاما( بدور املمثلة ال�صابة ميا التي حتاول �صق 

طريقها يف عامل الفن وتقع يف حب اأحد مو�صيقي اجلاز.
�صرتيب  مرييل  على  بذلك  لتتفوق  عاما(   28( �صتون  تنالها  اأو�صكار  جائزة  اأول  وه��ذه 
اأوبري  اإيزابيل  الفرن�صية  االأو�صكار وعلى  اللتني فازتا من قبل بجائزة  وناتايل بورمتان 
باأو�صكار  للفوز  املر�صحات  اأب��رز  �صتون  نيجا.  وكانت  اإثيوبي روث  اأ�صل  واالأيرلندية من 
اأف�صل ممثلة بعد فوزها بجوائز جولدن جلوب واالأكادميية الريطانية لفنون ال�صينما 
الذي  االأو�صكار  اإىل متثال  ت�صري  �صتون وهي  وقالت  املمثلني.  ورابطة  بافتا  والتلفزيون 
حتمله:  ما زال اأمامي الكثري الذي يجب اأن اأتعلمه والكثري من العمل وهذا رمز جميل 

بحق يدفعني ملوا�صلة هذه الرحلة واأنا ممتنة للغاية لذلك ولذا اأ�صكركم كثريا.

املذيع التلفزيوين كري�س هاردويك يرتب لبا�س زوجته العار�سة واملمثلة ليديا هري�ست لدى و�سولهما ملقر 
جوائز االأو�سكار يف غرب هوليوود.   )اأ ف ب(

اأول ك�صوف لل�صم�ش 
يف 2017

االإخبارية  �صبوتنك  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
االأر�س  �صكان  من  كبريا  ع��ددا  اإن 
اأول ظاهرة  املقبل،  �صي�صهد االأحد 
2017، يف  ك�صوف لل�صم�س يف عام 
ثالث ظاهرة فلكية حتدث يف �صهر 

فراير من العام اجلاري.
القومي  باملعهد  الفلك  وذكر ق�صم 
واجليوفيزيقية  الفلكية  للبحوث 
الك�صوف  ظ��اه��رة  اأن  االأم���ري���ك���ي، 
�صتحدث بالتزامن مع مياد قمر 
 1438 ل��ع��ام  �صهر ج��م��ادي االآخ���ر 
ع��ب��ارة عن  اأن���ه  ه��ج��ري��ة، مو�صحا 
و�صيكون  لل�صم�س،  حلقي  ك�صوف 
م�صار الك�صوف من جنوب املحيط 
اجلنوبية  باأمريكا  م��روًرا  الهادي، 
اأفريقيا، وذلك وفقا  ينتهي يف  ثم 

لوكالة الف�صاء االأمريكية نا�صا.
الك�صوف  اأن  اإىل  ن��ا���ص��ا  واأ�����ص����ارت 
الثاين واالأخري لل�صم�س يف 2017، 
املقبل،  اأغ�صط�س   21 يف  �صيحدث 
االأكر  الفلكي  احل���دث  و���ص��ي��ك��ون 

لعام 2017.
للعام اجلاري  �صهر فراير  و�صهد 
 11 ب������داأت يف  ف��ل��ك��ي��ة،  3 ظ���واه���ر 
فراير بخ�صوف �صبه ظلي للقمر، 
�صاهده امل�صريون وعدد من �صكان 
“القمر  ظ��ه��ور  ث���م  ال���ع���امل،  دول 
الثلجي”، ومرور املذنب اجلليدي 
فجر  بي”،  ماركو�س45  “هوندا 
الن�صر  ب��ك��وك��ب��ة  ف����راي����ر   9 ي�����وم 
الطائر وكوكبة “هرقل”، واآخرها 
الك�صوف احللقي الذي �صيحدث يف 

ال�26 من فراير اجلاري.

فاعلية املنتجات الطاردة للبعو�ش لي�صت مت�صاوية 
مكونات  اأن  اإىل  ان��ت��ب��اه��ن��ا  ل��ف��ت  ب��اح��ث��ون  ي���ح���اول 
احل�صرات  ل��ط��رد  املخ�ص�صة  املنتجات  وم��وا���ص��ف��ات 
طرد  يف  الفاعلية  ب���ذات  جميعها  لي�صت  ال��ط��ائ��رة 

البعو�س الذي يحمل اأمرا�صا مثل فريو�س زيكا.
ال��ت��ي حتتوي  امل��ن��ت��ج��ات  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����س 
الذي  احلم�صي  اأوكاِلْبتو�س  زيت  اأو  ديت  مادة  على 
يحتوي على مكون يعرف اخت�صارا باأنه )بي.اإم.دي( 
اإيجبتاي  اأي��دي�����س  ب��ع��و���ص��ة  ف��اع��ل��ي��ة يف ط���رد  اأك����رث 
احل��ام��ل��ة ل��زي��ك��ا واحل��م��ى ال�����ص��ف��راء وح��م��ى الدجن 

وحمى �صيكوجنونيا.
املعدة  االأج��ه��زة  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  بيانات  ت�صري  كما 
يجب  للبعو�س  كطارد  عنها  يعلن  والتي  ل��ارت��داء 

ب�صكل عام جتنبها.
وقال اإمو هان�صن من جامعة نيو مك�صيكو وهو كبري 
فريق البحث اإن مع موجات التف�صي التي وقعت يف 
اأ�صبحت الكثري من  الفرتة االأخرية لفريو�س زيكا 

منتجات طرد البعو�س حتقق مبيعات كبرية. 
وقال خلدمة رويرتز هيلث “اإنها مطلوبة جدا«.

واختروا  الباحثون  ا�صرتى  الدرا�صة اجلديدة  ويف 

دوت  اأم���ازون  البعو�س من موقع  11 منتجا لطرد 
كوم ومتاجر حملية يف نيو مك�صيكو. 

ارتداوؤها  ميكن  اأج��ه��زة  خم�صة  اخ��ت��روا  واإج��م��اال 
وخم�صة بخاخات و�صمعة طاردة للح�صرات. واأجروا 
اأو ي�صتخدموا  البحث على متطوعني مل ي�صتحموا 

مزيا للعرق ملدة 15 �صاعة على االأقل.
اأح�صى  ال��ب��ع��و���س  اإط�����اق  م���ن  دق��ي��ق��ة   15 وب���ع���د 
ال���ب���اح���ث���ون ع�����دد احل���������ص����رات ال���ت���ي اق����رتب����ت من 
جتذبها  ال��ت��ي  احل�����ص��رات  كمية  لتحديد  امل�صاركني 

روائح ال�صخ�س.
وبدون ا�صتخدام اأي نوع من طاردات احل�صرات جذب 
امل�صاركون ن�صبة نحو 89 اأو 91 باملئة من البعو�س 
وف���ق���ا ل��ب��ع��د م���ك���ان ج��ل��و���ص��ه��م ع���ن م���وق���ع اإط����اق 

البعو�س.
وم��ن بني االأج��ه��زة اخلم�صة املعدة ل��ارت��داء متكن 
الذي  البعو�س  ع��دد  تقليل  م��ن  واح���د فقط  ج��ه��از 
اإىل  املتطوعون ب�صكل ملحوظ وكبري لي�صل  جذبه 
27 باملئة. ومل يكن لل�صمعة التي حتتوي على زيت 

�صيرتونيا اأي�صا اأي تاأثري كبري.


