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رئي�س الدولة يعني حممد اجلنيبي رئي�سا للمرا�سم 
الرئا�سية ب�زارة �س�ؤون الرئا�سة بدرجة وزير

•• ابوظبي-وام:

ا�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مر�شوما 
م���ع���ايل حم���م���د عبداهلل  ب��ت��ع��ي��ن  احت����ادي����ا 
بوزارة  الرئا�شية  للمرا�شم  رئي�شاً  اجلنيبي 

�شوؤون الرئا�شة، بدرجة وزير.
الر�شمية،  اجلريدة  يف  املر�شوم  ه��ذا  وين�شر 

ويعمل به اعتبارا من تاريخ �شدوره.

يف اجتماعها الأول برئا�صة من�صور بن زايد 
اجلنة ال�طنية ملبادرة عام زايد تعتمد عددا من الربامج واال�سرتاتيجيات 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
للجنة  الأول  الج��ت��م��اع  الرئا�شة  بق�شر  ام�����س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
ا�شتعرا�س خطة  الجتماع  زاي��د. مت خالل  عام  ملبادرة  العليا  الوطنية 
عمل املبادرة والأن�شطة التي انطلقت منذ �شهر يناير املا�شي وحتى اليوم 
وال�شرتاتيجيات  الربامج  من  عددا  الجتماع  واعتمد  املبادرة.  �شمن 
ال�شيخ زايد بن  املكانة ال�شتثنائية التي ميثلها املغفور له  التي جت�شد 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتعك�س دوره وعطاءه يف تاأ�شي�س وبناء 

دولة الإمارات اإىل جانب اإجنازاته املحلية والعاملية.
ياأتي  انعقاد الجتماع  اأن  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو  واأك��د 
اآل نهيان رئي�س  التزاما باإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
منا�شبة  وه��ي  زاي���د(  )ع���ام  ليكون   2018 ع��ام  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة 
وطنية لالحتفاء بالقائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
�شنة على ميالده  ث��راه( مبنا�شبة ذكرى مرور مائة  نهيان )طيب اهلل 
وقيمه  اإجنازاته  على  ال�شوء  واإلقاء  القيادية  وروؤيته  لذكراه  وتخليدا 
الرا�شخة والحتفاء بالأثر امللهم ل�شخ�شيته.  و�شدد �شموه على اأهمية 
املبادرات  تنطلق منه  ثابت  اأ�شا�س  العليا يف و�شع  الوطنية  اللجنة  دور 
بزخم اأقوى خالل هذا العام الذي يحمل بدوره اأهمية خا�شة يف قلوب 

اأبناء الإمارات والذين يعي�شون على اأر�شها الطيبة.
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فل�شطينيون ي�شيعون احد ال�شهيدين يف غزة  )ا ف ب(

اجلبري خالل موؤمتره ال�شحفي يف ميونيخ )ا ف ب(

حممد بن زايد خالل لقائه اأع�شاء برنامج تطوير قيادات اأدنوك ال�شابة    )وام(حممد بن را�شد خالل حديثه اىل قيادات وزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�شفراء الدولة يف اخلارج )وام(

زار معر�ض جلفود.. وح�صر جانبا من ملتقى وزارة اخلارجية والتعاون الدويل فى اأبوظبي

حممد بن را�سد: ب�س�اعد اأبناء زايد ن�سعى 
لل��س�ل بدولتنا كي تك�ن الرقم واحد  

هناأ �صرييل رامافوزا بت�صلمه مهام من�صبه رئي�صا جلنوب اأفريقيا

حممد بن زايد يلتقى اأع�ساء برنامج تط�ير قيادات اأدن�ك 
ال�سابة وي�ؤكد اأن م�اردنا الب�سرية ال�طنية هي اأغلى ثروة منلكها

•• دبي-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل” بعد ظهر ام�س معر�س جلفود الذي 
ن�شخته  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  ي�شت�شيفه 

الثالثة والع�شرين وي�شتمر خم�شة اأيام.
�شعادة  يرافقه  املعر�س  اأرج���اء  يف  �شموه  جت��ول  وق��د 
الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
وال�شيافة يف دبي و�شعادة هالل �شعيد املري الرئي�س 
الذي  العاملي  التجاري  دبي  مركز  ل�شلطة  التنفيذي 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  اإىل  �شرح 

جمل�س الوزراء حاكم دبي تطور معر�س جلفود على 
اأك���ر م��ن عقدين م��ن ال��زم��ن وك��ي��ف اأ�شحى  م��دى 
الوجهة املف�شلة لأ�شحاب امل�شانع وال�شركات املحلية 
ال�شناعات  يف  واملتخ�ش�شة  وال��ع��امل��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

الغذائية وامل�شروبات واللحوم باأنواعها.
من جهة اخرى ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل جانبا من امللتقى الثاين 
ع�شر الذي تنظمه وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
ل�شفراء الدولة يف الدول ال�شقيقة وال�شديقة وروؤ�شاء 
املنظمات  يف  ال��دول��ة  وممثلي  الدبلوما�شية  البعثات 
والهيئات الدولية.                         )التفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأع��ل��ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
امل�شلحة فخامة �شرييل رامافوزا مبنا�شبة ت�شلمه 
مهامه رئي�شا جلمهورية جنوب اأفريقيا ال�شديقة 
مهامه  اأداء  يف  وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه  متمنيا   ..

وم�شوؤولياته اجلديدة.
ام�س مع  ات�شال هاتفي جرى  �شموه خالل  واأك��د 
عالقات  متانة  اأفريقيا  جلنوب  اجلديد  الرئي�س 
اأفريقيا  جنوب  جمهورية  مع  والتعاون  ال�شداقة 
تعزيز  اإىل  تطلعه  عن  �شموه  معربا   .. ال�شديقة 

هذه العالقات وتطويرها يف املجالت كافة و العمل 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  حتقيق  اأج��ل  من  معا 

وال�شعبن ال�شديقن.
من جهة اخرى اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
الب�شرية  م���واردن���ا  ان  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 

الوطنية هي اأغلى ثروة منلكها.
جاء ذلك خالل لقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م��ع اأع�����ش��اء ب��رن��ام��ج تطوير 
قيادات اأدنوك ال�شابة  حيث �شاركهم �شموه يف غداء 
عمل ونقا�س مفتوح تطرق اإىل اليات عمل برنامج 
تطوير قيادات ادنوك ال�شابة.   )التفا�شيل �س3(

باإ�صناد اإماراتي .. مقاتالت التحالف توا�صل دك معاقل احلوثيني جنوب احلديدة

منظ�مة الدفاع االإماراتية تعرت�س �ساروخا بالي�ستيا ف�ق املخا بتعز 
م�صروع قرار لالأمم املتحدة يدين اإيران

ال�سع�دية: ث�رة اخلميني اأنتجت اأخطر منظمة اإرهابية

اإ�صرائيل ت�صادق على حجز اأموال الأ�صرى 

�سهيدان يف ق�سف لالحتالل برفح جن�ب غزة
•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

ع�����������رت ط��������واق��������م ال�������ش������ع������اف 
على  ام�����س  ���ش��ب��اح  الفل�شطينية 
جراء  ا�شت�شهدا  �شابن  جثماين 
قبل  الليلة  وقع  ا�شرائيلي  ق�شف 
جنوب  رف��ح  مدينة  على  املا�شية 

قطاع غزة.
وك��ان��ت ط��واق��م ال���ش��ع��اف متكنت 
من نقل اثنن من امل�شابن م�شاء 
ام�س الول فيما ظل م�شري �شاب 

اخر جمهول حتى اللحظة.
وجاء انت�شال ال�شهيدين بعد ليلة 
ال�شرائيلي  الق�شف  من  طويلة 
الذي ا�شتهدف عدة مواقع تابعة 
وقت  يف  الفل�شطنيية  للمقاومة 
بعد  ق�شفها  ال���ط���ائ���رات  ج����ددت 
املقاومة  مل��وق��ع  ال��ل��ي��ل  م��ن��ت�����ش��ف 
ن��ت�����ش��ارمي جنوب  ق����رب حم�����ررة 

م��ق��ت��ل ����س���اب���ط ����س����ري 
ال�����زور  دي�����ر  يف  رف���ي���ع 

•• بريوت-وكاالت:
قتل رئي�س فرع الأمن الع�شكري 
ال����زور، العميد  دي���ر  ال�����ش��وري يف 
طريق  ع��ل��ى  رزوق  ج���م���ال  رك����ن 

حم�س طرطو�س و�شط �شوريا.
�شرية  قائد  جفالة  مهنا  واأع��ل��ن 
اخلا�شة،  ل��ل��م��ه��ام  اأب����وع����م����ارة، 
احلر،  ال�شوري  للجي�س  التابعة 
مقتل العميد جمال رزوق، رئي�س 
ال��ع�����ش��ك��ري يف دير  ف����رع الأم������ن 
بعبوة  �شيارته  با�شتهداف  ال��زور، 

نا�شفة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��رار لالأمم  الأح��د مب�شروع  ام�س  ال�شعودية  رحبت 
امل��ت��ح��دة م��ق��دم م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا وال����ولي����ات املتحدة 
وفرن�شا يدين طهران لعدم منعها و�شول �شواريخها 

البالي�شتية اإىل اأيدي ملي�شيا احلوثي يف اليمن.
وقال وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري لرويرتز 
اإيران  اأق��ر، �شي�شاعد يف حما�شبة  اإذا ما  اإن الإج��راء، 
للحوثين  البالي�شتية  ال�����ش��واري��خ  ت�شديرها  على 
املدعومن من اإيران وال�شلوك “املتطرف والعنيف” 

يف املنطقة مبا يف ذلك دعم جماعات اإرهابية.
واأك����د اجل��ب��ري ام�����س الأح����د خ���الل كلمة األ��ق��اه��ا يف 
موؤمتر الأمن يف ميونيخ، اأن اإيران دربت العديد من 
اإرهابية  عمليات  عدة  نفذت  كما  الإرهابية،  اخلاليا 
�شتوا�شل  ال�شعودية  اأن  على  م�����ش��دداً  ال��ع��امل،  ح��ول 

ال�شغط على اإيران من اأجل تغيري �شلوكها.
الإيرانية،  الن��ت��ه��اك��ات  ع��ن  احل��دي��ث  م��ع��ر���س  ويف 
التي  اخللية  واإدارة  بتدريب  اإي��ران  تقم  اأمل  ت�شاءل: 

قامت بتفجري الأبراج يف اململكة عام 1996.
اأحد  على  اع��ت��داء  اأي  تنفذ  مل  ال�شعودية  واأ���ش��اف: 

خالفا لل�شيا�شة الإيرانية.

وقال: النظام الإيراين حاول زعزعة ا�شتقرار �شوريا 
اإي���ران توفر  واأ���ش��اف:   . اليمن و لبنان  ال��ع��راق و  و 
يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي  املتفجرات  م��ن   90% م��ن  اأك���ر 

العتداءات.
ثورة  م��ع  ب���داأت  املنطقة  م�شاكل  اأن  راأى  ذل���ك،  اإىل 
اخلميني  ث����ورة  اأن  م���وؤك���داً   1979 ع���ام  اخل��م��ي��ن��ي 
اأطلقت ال�شراعات الطائفية واأنتجت اأخطر منظمة 

اإرهابية بالعامل.

�سق�ط طائرة ركاب اإيرانية واأنباء عن مقتل جميع ركابها
•• طهران-وكاالت:

قال متحدث با�شم �شركة اآ�شمان للطريان الإيرانية اإن من املعتقد اأن جميع 
�شقطت  عندما  قتلوا  �شخ�شا   66 وعددهم  طاقمها  واأف���راد  طائرة  رك��اب 
الطائرة يف منطقة جبلية بو�شط اإيران ام�س الأحد وحتطمت اأثناء رحلة 
اأحوال جوية �شيئة. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية لالأنباء  داخلية و�شط 
الطائرة  اإن  ق��ول��ه  ال��ط��وارئ  اأج��ه��زة  با�شم  املتحدث  خ��ال��دي  جمتبى  ع��ن 
طهران.  يف  اأب��اد  مهر  مطار  من  اإقالعها  بعد  �شمريم  بلدة  ق��رب  �شقطت 
والطائرة من ت�شنيع �شركة )اإيه.تي.اآر( وكانت يف رحلة اإىل مدينة يا�شوج 
يف جنوب غرب البالد وقال متحدث با�شم �شركة الطريان اإنها كانت تقل 

60 راكبا وطاقما من �شتة اأفراد.
من  جميع  احلكومي:  للتلفزيون  طباطبائي  تقي  حممد  املتحدث  وق��ال 
كانوا على منت الطائرة قتلوا لالأ�شف. اأفاد التقرير التلفزيوين اأن طائرات 

هليكوبرت عجزت عن الهبوط يف مكان �شقوط الطائرة ب�شبب ال�شباب.

على  حر�س  تكفريي  اعتقال 
ا�ستهداف جتمعات ريا�سية بت�ن�س

•• تون�س-وكاالت:

اإن  التون�شية  الداخلية  قالت وزارة 
باإقليم  العاملة  الأمنية  ال��وح��دات 
الأمن الوطني بنب عرو�س ، متكنت 
ع���ل���ى مواقع  دع�������وات  ر����ش���د  م����ن 
للتحري�س  الإجتماعي  التوا�شل 
وال��ت��خ��ري��ب اأث���ن���اء م���ب���اري���ات كرة 
امل���الع���ب وقتل  واإق���ت���ح���ام  ال���ق���دم 
طاقم التحكيم واإ�شتهداف عنا�شر 
الأمن. واأ�شافت وزارة الداخلية يف 
�شاحب  على  التعرف  مت  اأن��ه  بيان 
تلك الدعوات اّلذي تبن اأن عمره 
التكفريي ،  الفكر  يتبنى  �شنة   20
توىّل  باأنه  اإعرتف  وبالتحّري معه 

تنزيل تلك الدعوات.
العمومية  ال���ن���ي���اب���ة  اأذن�������ت  وق�����د 
ب��ه وم��ب��ا���ش��رة ق�شية  ب��الإح��ت��ف��اظ 
مو�شوعها  �����ش����اأن����ه  يف  ع����دل����ي����ة 
والإ�شتباه  العنف  على  التحري�س 

يف الإن�شمام اإىل تنظيم اإرهابي.
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•• املخا--حي�س -اليمن-وام: 

التابعة  ب��ات��روي��ت  ال�شاروخية  ال��دف��اع  منظومة  اع��رت���ش��ت 
التحال�ف  ق��وات  �شمن  العاملة  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  للقوات 
�شاروخا  ام�����س  ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
بالي�شتيا اطلقته ميلي�شيات احلوثي الإيرانية باجتاه مديرية 

املخا مبحافظة تعز .
وكانت مقاتالت التحالف قد دمرت من�شة اإطالق �شواريخ 
بالي�شتية تابعة مليلي�شيات احلوثي الإيرانية بالقرب من مطار 
احلديدة كانت تعمل على جتهيزها لإطالق اأحد ال�شواريخ 
نحو مدينة املخا.. فيما حتقق قوات اجلي�س الوطني اليمني 

جماعي  ف��رار  و�شط  جديدة  مواقع  با�شتعادة  نوعيا  تقدما 
لعنا�شر ميلي�شيات احلوثي الإيرانية وانهيار �شفوفها.

قوات  �شمن  العاملة  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  وتوا�شل 
اململكة  بقيادة  اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  العربي  التحالف 
العربية ال�شعودية تنفيذ عملية الإ�شناد الناري واللوج�شتي 
اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  ل��ق��وات  ت��وف��ره  ال��ذي  وال�شتطالع 

خالل تقدمها نحو مديرية اجلراحي.
من جهة اخرى وباإ�شناد كبري من القوات امل�شلحة الإماراتية 
.. توا�شل مقاتالت التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
ال�����ش��ع��ودي��ة دك م��ع��اق��ل احل��وث��ي��ن و���ش��ن غ����ارات ج��وي��ة على 
م��ن��اط��ق راب���ط���ة ب���ن م��دي��ري��ت��ي ح��ي�����س واجل����راح����ي جنوب 

تزامنت مع  لليمن  الغربي  ال�شاحل  حمافظة احلديدة على 
واملقاومة  الوطني  اجلي�س  ب��ن  مدفعي  وق�شف  مواجهات 
جهة  م��ن  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  وملي�شيات  جهة  م��ن  اليمنية 
التي مت حتقيقها يف  الكبرية  اأخ��رى وذل��ك بعد النت�شارات 

حترير مديرية حي�س.
وا���ش��ت��ه��دف��ت م��ق��ات��الت ال��ت��ح��ال��ف م��واق��ع وجت��م��ع��ات واآليات 
كانت  احلوثي  مليلي�شيات  تابعة  ع�شكرية  وتعزيزات  قتالية 
اجلبلية  ال��ه��ام��ل��ي  منطقة  اإىل  واأي�����ش��ا  حي�س  اإىل  متجهة 
الوليد حيث  بن  و�شرق مع�شكر خالد  ملديرية موزع  التابعة 

تكبدت امللي�شيات خ�شائر فادحة يف العتاد والأرواح.
)التفا�شيل �س3(

مدينة غزة.
اىل ذلك �شادقت اللجنة الوزارية 
الإ�شرائيلية،  الت�شريعية  لل�شوؤون 
على مقرتح قانون يق�شي بحجز 
اإ�شرائيل ملبلغ من اأموال ال�شرائب 
الذي  املبلغ  ي�شاوي  الفل�شطينية، 

تدفعه ال�شلطة لالأ�شرى.

اإط����ار �شغط  وت���اأت���ي اخل��ط��وة يف 
على  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
لتقلي�س  الفل�شطينية،  ال�شلطة 

الرواتب املقدمة لالأ�شرى.
الإ�شرائيلي  احل���رب  وزي���ر  وك���ان 
تقدم  ق����د  ل���ي���ربم���ان  اأف����ي����غ����دور 

مب�شروع القانون هذا.

خطري  اإرهابي  على  الق�ساء 
باجلزائر جيجل  والي���ة  يف 

•• اجلزائر-وكاالت:

الوطني  اجل���ي�������س  ق������وات  جن���ح���ت 
الق�شاء  يف  اجل���زائ���ر،  يف  ال�شعبي 
على اإرهابي خطري بجيجل يدعى 
وهو  دجانة،  اأب��و  املكنى  �شفيان  ف. 
املدعو  الإره���اب���ي ف. خ��وج��ة  اب���ن 
تقارير  ذك������رت  مل����ا  وف���ق���ا  ع���ب���ا����س، 
وذك������ر موقع  الأح���������د.  اإخ����ب����اري����ة 
املت�شدد  اإن  اجل����زائ����ري  ال�������ش���روق 
اأب������و هاجر  ل.ل.خم�����ت�����ار امل���ك���ن���ى  
الع�شكرية  لل�شلطات  اأم�س  نف�شه، 

يف ولية مترنا�شت.
الدفاع الوطني  ل��وزارة  واأف��اد بيان 
مكافحة  اإط�������ار  يف  ان�����ه  ال�������ش���ب���ت، 
اإث��ر كمن مبنطقة  الإره��اب وعلى 
تار�شات بلدية امليلية، ولية جيجل 
اخلام�شة،  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ب��ال��ن��اح��ي��ة 
الوطني  ل��ل��ج��ي�����س  م���ف���رزة  ق�����ش��ت 
 2018 16 فرباير  يوم  ال�شعبي، 
امل�شمى ف.  اإره���اب���ي خ��ط��ري،  ع��ل��ى 
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اأخبـار الإمـارات
تراجع عدد الهجمات االإلكرتونية يف االإمارات اإىل 34 خالل يناير

•• اأبوظبي-وام:

ت���راج���ع ع����دد ال��ه��ج��م��ات الإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي جن���ح ال��ف��ري��ق الوطني 
الت�شالت  تنظيم  لهيئة  التابع  الآيل  احلا�شب  ل��ط��وارئ  لال�شتجابة 
مع  مقارنة  هجمة   34 اىل  املا�شي  يناير  �شهر  خ��الل  لها  بالت�شدي 
احدث  بح�شب  وذلك   2017 العام  من  ال�شهر  نف�س  يف  هجمة   136

الرقام التي ا�شدرتها الهيئة.
للقطاعن  الإلكرتونية  املواقع  العديد من  الهجمات  وا�شتهدفت هذه 
العام واخلا�س ونفذت من خارج الدولة لكن فريق ال�شتجابة لطوارئ 

احلا�شب الآيل يف الهيئة جنح يف الت�شدي لها.
امل�شجلة خالل  الكرتونية من تلك  16 هجمة  نفت  وتف�شيال فقد �شُ

�شهر يناير املا�شي �شمن الهجمات التي ا�شتهدفت الحتيال والت�شيد 
و3  معلومات  ت�شريب  بهدف  اخ��رى   8 كانت  ح��ن  يف  امل��واق��ع  لبع�س 

اخرى لت�شويه املواقع وبقية الهجمات لغايات اأخرى .
منها   16 ك��ان  فقد  الهجمات  ه��ذه  خلفته  ال���ذي  الأث���ر  �شعيد  وع��ل��ى 
متو�شط الأثر و2 منها منخف�شة و8 �شديدة وذلك طبقا لتقرير هيئة 

تنظيم الت�شالت.
برنامج  ي��ن��اي��ر  �شهر  الأك����ر خ��ط��ورة خ���الل  ال��ربام��ج  ق��ائ��م��ة  و�شملت 

الإلكرتونية. لل�شحابة  الفدية  برنامج  اىل  “زايكلون” بالإ�شافة 
وت�شعى الهيئة ممثلة بفريق ال�شتجابة لطوارئ احلا�شب الآيل لن�شر 
الندوات  عقد  خ��الل  من  وذل��ك  اخلبيثة  للربامج  الت�شدي  يف  الوعي 
�شمنها  ومن  املجتمع  �شرائح  جميع  ت�شتهدف  توعوية  برامج  وتنفيذ 

ال�شركات يف القطاعن العام واخلا�س.
و داأبت الهيئة منذ �شنوات على مطالبة جميع اجلهات اتباع �شيا�شة اأمن 
املعلومات الالزمة وعمل ن�شخ احتياطية لبياناتها، وحفظها على اأجهزة 
اأخرى لي�شت مت�شلة بالإنرتنت وذلك من اأجل تاأمن احلماية للمواقع 

اللكرتونية.
اطار م�شوؤوليتها  “ل يخدعونك” يف  بتنفيذ حملة  كما قامت موؤخرا 
للو�شائل  الآمن  ال�شتخدام  املجتمع يف  الوعي لدى جميع فئات  لن�شر 

التكنولوجية .
الآيل  احلا�شب  ل��ط��وارئ  الإ�شتجابة  فريق  وع��رب  الهيئة  اأن  اىل  ي�شار 
ابرمت العديد من الإتفاقيات مع موؤ�ش�شات يف القطاعن وذلك لتاأمن 

احلماية الالزمة ملواقعها الإلكرتونية من اأي عمليات اخرتاق.

ح�صر جانبا من ملتقى وزارة اخلارجية والتعاون الدويل فى اأبوظبي

حممد بن را�سد: ن�سعى لل��س�ل بدولتنا ب�س�اعد اأبناء زايد كي تك�ن الرقم واحد  
•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ج��ان��ب��ا من 
تنظمه  ال��ذي  ع�شر  ال��ث��اين  امللتقى 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ال�شقيقة  الدول  الدولة يف  ل�شفراء 
البعثات  وروؤ�������ش������اء  وال�������ش���دي���ق���ة 
يف  ال��دول��ة  وممثلي  الدبلوما�شية 

املنظمات والهيئات الدولية.
ولدى و�شول �شموه اإىل مقر ديوان 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  ال����وزارة  ع��ام 
اأم�س �شافح �شموه واإىل  قبل ظهر 
جانبه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل .. ال�شفراء وممثلي الدولة 
يف اخل��ارج بعدها �شهد �شموه واإىل 
ج��ان��ب��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
بن  حممد  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د 
�شوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
وامل�شتقبل ومعايل  ال��وزراء  جمل�س 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����ش��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
و معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد 
اجل���اب���ر وزي����ر دول����ة وم���ع���ايل زكي 
و�شعادة  دول����ة  وزي����ر  ن�شيبة  اأن�����ور 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����ش��ري��ف��ات وال�����ش��ي��اف��ة يف 
دبي - جانبا من اجلل�شة احلوارية 
اخلام�شة يف امللتقى الذي ي�شم نحو 
166 �شفريا ورئي�س بعثة �شيا�شية 
مديري  ج��ان��ب  اإىل  ودب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

وعقولهم  زاي������د  اأب����ن����اء  ب�������ش���واع���د 
وخرباتهم وجدهم واجتهادهم اإىل 
تكون  ك��ي  عامليا  الأوىل  ال�شفوف 
الذي  واح��د  الرقم  العزيزة  دولتنا 

لنر�شى عنه بديال.
واأ�����ش����اف ���ش��م��وه دورك������م اإخ�����واين 
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ه��و الأه����م ب��ل هو 
اأه��م من كل ما�شبق لأنكم بجدكم 
عملكم  يف  وجن��اح��ك��م  واج��ت��ه��ادك��م 
قيادتكم  روؤي�������ة  جت�������ش���دون  اإمن������ا 
وطموحات �شعبكم يف الو�شول اإىل 
الرقم واحد على خمتلف امل�شتويات 
املعرفة  العاملية خا�شة يف جم��الت 
والتعليم  وال�����ش��ي��اح��ة  وال���ش��ت��ث��م��ار 

والقت�شاد املعريف والبتكار.
اإىل  توجيهاته  خ��الل  �شموه  واأك���د 
اخلارجية  وزارة  دور  على  ال�شفراء 

اإىل جانب عر�س كل �شفري ورئي�س 
بعثة اإىل التحديات التي تواجه اأداء 
مهمته بنجاح يف الدولة التي ميثل 
دولتنا فيها و�شبل تذليل اأي عقبات 

قد تواجهه يف البلد امل�شيف.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واع���ت���رب 
اآل م��ك��ت��وم مثل  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
ه����ذه ال���ل���ق���اءات وامل���������ش����اورات بن 
ال����وزي����ر وم���وظ���ف���ي ال���������وزارة من 
مديرين و�شفراء وقنا�شل وروؤ�شاء 
عمل  روح  تعزز  دبلوما�شية  بعثات 
و�شع  يف  وت�شهم  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق 
الأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات ال��ب��ن��اءة التي 
ت�������ش���اع���د ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف اإي���ج���اد 
للتحديات  امل���ن���ا����ش���ب���ة  احل�����ل�����ول 
تواجهه  ق����د  ال���ت���ي  وال�������ش���ع���وب���ات 
على  باخلارج  و�شفاراتنا  عام  ب�شكل 

والوطنية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  واج��ب��ات��ه��م 
ل��ه��م دعم  م����وؤك����دا   .. ت����ام  ب��ن��ج��اح 
وم�شاندة احلكومة جلميع حتركات 
ال�شيخ عبداهلل بن  وات�شالت �شمو 
الإقليمية والدولية  اآل نهيان  زايد 

خدمة مل�شالح وطننا و�شعبنا.
وزير  �شمو  اأع���رب  فقد  ذل��ك  واإىل 
اخل��ارج��ي��ة و ال��ت��ع��اون ال���دويل عن 
بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل  اع��ت��زازه 
بنت  وم��ع��ايل رمي  ق��رق��ا���س  حممد 
اإبراهيم الها�شمي وجميع منت�شبي 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي التي و�شفها �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان ببو�شلة 
حتدد م�شار عمل الوزارة يف الجتاه 

وزارة  م��وظ��ف��ي  وك���ب���ار  الإدارات 
والتي  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
امل�شتجدة  ال��ع��الق��ات  ت��رك��زت ح��ول 
ب����ن دول������ة الإم����������ارات وال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وامل���ح���اور ذات 
بن  املتميزة  العالقة  بهذه  ال�شلة 

البلدين وال�شعبن ال�شديقن.
وق���د ب����ارك ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي امل��ل��ت��ق��ى الذي 
يعزز التوا�شل بن الوزارة وممثلي 
ال��ع��امل وي�شتمر  اأن��ح��اء  ال��دول��ة يف 
خاللها  ي��ت��ن��اق�����س  اأي��������ام  خ��م�����ش��ة 
املجتمعون يف امل�شتجدات الإقليمية 
وخمتلف  ال�������ش���ن���وي���ة  وال����دول����ي����ة 
املتعلقة  وال���ق�������ش���اي���ا  امل���وا����ش���ي���ع 
هذا  للدولة  اخل��ارج��ي��ة  بال�شيا�شة 

ب��ق��ي��ادة رئي�س  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
اهلل  عبد  ال�شيخ  الأخ  دبلوما�شيتها 
بناء عالقات  اآل نهيان يف  زاي��د  بن 
الدول  جميع  م��ع  وم��ت��وازن��ة  طيبة 
يحفظ  مب��ا  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة 
م�شاحلهما  و����ش���ع���ب���ن���ا  ل���دول���ت���ن���ا 
ال�شالم والأمن  اأ�ش�س  العليا ويعزز 

وال�شتقرار يف املنطقة والعامل.
اإعطاء  ���ش��رورة  على  �شموه  و���ش��دد 
ال�شفراء وممثلي الدولة يف اخلارج 
اهتماما اأكرب ورعاية واجبة عليهم 
لأب���ن���اء وب���ن���ات ال���وط���ن يف اخل����ارج 
ورجال  و�شياح  وطلبة  مر�شى  من 
���ش��رائ��ح جمتمعنا  اأع���م���ال وج��م��ي��ع 
لأي  بلدهم  خ���ارج  ي��ك��ون��ون  عندما 

�شبب كان.
اأداء  يف  التوفيق  �شموه  لهم  ومتني 

ر�شالتهما  اأداء  يف  اخل�شو�س  وج��ه 
الوطنية بنجاح تام لتظل دولتنا يف 

املركز الأول واملقام الأول عامليا.
اأنتم  وقال �شموه خماطبا ال�شفراء 
اأي��ت��ه��ا الإخ�����وة مت��ث��ل��ون دول��ت��ك��م يف 
ومطالبون  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
ب��ال��ع��م��ل اجل�����اد م���ن اأج�����ل خدمة 
واحلفاظ  و�شعبنا  دول��ت��ن��ا  ق�شايا 
العليا  الوطنية  م�شاحلهما  على 
م��ن خ��الل ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 
�شاحب  لأن��ن��ا  عملكم  يف  وامل��ث��اب��رة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه   - الدولة  رئي�س  نهيان 
- واأنا واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
بدولتنا  ن�����ش��ل  اأن  ن��ري��د  امل�����ش��ل��ح��ة 

ال�شليم.
�شاحب  زي���ارة  عاليا  �شموه  وث��م��ن 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
مكتوم ملقر الوزارة وم�شاركة �شموه 
يف جانب من جل�شات امللتقي الذي 
يف  خمت�شون  وزراء  ف��ي��ه  يحا�شر 
والبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
والقت�شاد  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  وخ����رباء 
والعالقات الدولية من اأجل تعزيز 
ال�شفراء  واإث����راء خ���ربات وم��ع��ارف 

ت�شاعدهم يف عملهم.
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ت��ق��ط��ت  وق����د 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  جانبه  واإىل 
وم�شاعديه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
وال�شفراء وموظفي الوزارة ال�شور 

التذكارية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س جامبيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س اأداما بارو رئي�س جمهورية جامبيا 

وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل فخامة الرئي�س اأداما بارو. 

زار » معر�ض جلفود«

حممد بن را�سد: االإمارات �ستظل مركزًا رائدًا يف جمال تنظيم وا�ست�سافة املعار�س

 جمل�س اأم غافة: الثقافة االأمنية يف املجتمع تعزز مفه�م ال�سرطة الع�سرية

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بعد ظهر ام�س »معر�س جلفود« 
والع�شرين  الثالثة  ن�شخته  يف  العاملي  التجاري  دبي  مركز  ي�شت�شيفه  الذي 
وي�شتمر خم�شة اأيام. وقد جتول �شموه يف اأرجاء املعر�س يرافقه �شعادة خليفة 
�شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي و�شعادة هالل 

الذي  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �شعيد 
�شرح اإىل �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
تطور معر�س جلفود على مدى اأكر من عقدين من الزمن وكيف اأ�شحى 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  وال�شركات  امل�شانع  لأ�شحاب  املف�شلة  الوجهة 

واملتخ�ش�شة يف ال�شناعات الغذائية وامل�شروبات واللحوم باأنواعها.
 « الأغ��ذي��ة احل��الل  ع��امل   « » معر�س  » جلفود  م��ع  بالتزامن  وحديثا نظم 
اأ�شخم معر�س جتاري متخ�ش�س يف الأغذية  يف دورته الثانية والذي يعد 

احلالل على م�شتوى العامل.
وا�شعة وهناك دول جديدة  ال���دورة  ه��ذه  امل�شاركة يف  اأن  امل��ري  واأف���اد ه��الل 
اأ�شبح عدد ال�شركات امل�شاركة هذا  و�شركات جديدة ت�شارك لأول مرة حتى 

العام نحو خم�شة اآلف �شركة من بينها 120 جناحا وطنيا.
اآل مكتوم اهتماما ملحوظا  واأب��دى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
بهذا احلدث وحر�س على التجول يف خمتلف ردهاته وبن اأجنحته مرحبا 
بالعار�شن وموؤكدا �شموه على اأن دولة الإمارات عموما ومدينة دبي خا�شة 

�شتظل مركزا رائدا يف جمال تنظيم وا�شت�شافة املعار�س التجارية والتقنية 
وكونها  اأول  ال�شرتاتيجي  ملوقعها  ن��ظ��را  وغ��ريه��ا  وال�شياحية  والعلمية 
البوابة املفتوحة التي ت�شل الغرب بال�شرق و�شمال اأفريقيا هذا اإىل جانب 

الت�شهيالت اللوجي�شتية غري املتوفرة يف اأي بلد اآخر.
ويتوج كل هذه العنا�شر واملقومات كرم ال�شيافة العربية وح�شن ال�شتقبال 
اأو  اأي جن�شية  زائ��ر لبلدنا احلبيب من  بها كل  التي يحاط  املعاملة  وطيب 

ثقافة اأو بقعة جغرافية جاء.

•• العني-وام:

مبدينة  غافة  اأم  جمل�س  يف  امل�شاركون  اجمع 
ال��ع��ن ع��ل��ى ����ش���رورة دع����م ج��ه��ود وم���ب���ادرات 
الوعي  ن�شر  يف   ، املجتمعية  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة 
المني واملروري ف�شال عن اأهمية التعاون مع 

املجتمع يف ن�شر الثقافة املرورية.

وت��ط��رق امل��ق��دم مطر ع��ب��داهلل امل��ه��ريي رئي�س 
ق�شم التحقيق واحلوادث اجل�شيمة باإدارة املرور 
امل���رور وت�شديد  اأه��م��ي��ة ق��وان��ن  اإىل  ال��ع��ن  يف 
من  واحل��د  الأرواح  على  باحلفاظ  العقوبات 
احلوادث م�شرياً اإىل تعزيز �شالمة م�شتخدمي 
الطريق من ال�شائقن وامل�شاة. من جانبه اكد 
الرائد �شعيد الكلباين مدير فرع الدعم الفني 

اأن احل��د من احلوادث  امل��رور يف العن  ب���اإدارة 
بن  م�شرتكة  م�شوؤولية  امل��روري��ة  واملخالفات 
اأك�������د  كم�����ا    . املجتمع  واأف���راد  امل���رور  �شرطة 
فرع  م��دي��ر  امل��رب�����������وع��ي  م������ن�شور  الن�������قيب 
ع������لى  الع�������ن  م������رور  اإدارة  يف  ال�شرتاتيجية 
اأهم������ية ال�������شراكة املج�������تمعية يف دع�����م جهود 
تعزيز ال�شالمة املرورية، حفاظاً على �شالمة 

اجل��م��ي��ع ،���ش��م��ن ن��ط��اق ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة �شرطة 
اأبوظبي ، من خالل ال�شراكة مع جميع �شرائح 
امل��ج��ت��م��ع. واأ����ش���اد امل�����ش��ارك��ون ب��ج��ه��ود �شرطة 
خالل  م��ن  املجتمع  م��ع  التوا�شل  يف  اأبوظبي 
يف  الأمنية  الثقافة  لتعميق  ال�شعبية  املجال�س 
املجتمع لتعزيز مفهوم ال�شرطة الع�شرية من 

اأجل اإ�شعاد املجتمع.

-وام: •• اأبوظبي 
اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�شلحة ا�شت�شهاد الرقيب 
البوا�شل  ابطالها  اأح���د  امل�����ش��م��اري  ها�شل  خليفة  علي 
قوات  �شمن  الأم���ل  اإع���ادة  عملية  يف  امل�شاركة  بقواتها 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية 

لدعم ال�شرعية يف اليمن.
بتعازيها  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وت��ق��دم��ت 
وجل  ع��ز  اهلل  �شائلة   .. ال�شهيد  ذوي  اإىل  وم��وا���ش��ات��ه��ا 
ف�شيح  ي�شكنه  واأن  ومغفرته  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن 

جناته واأن يلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان.

الق�ات امل�سلحة تعلن ا�ست�سهاد اأحد جن�دها الب�ا�سل 
اأثناء اأداء مهمته �سمن ق�ات التحالف العربي باليمن



االثنني   19   فبراير    2018  م   -   العـدد  12254  
Monday  19   February   2018  -  Issue No   12254

03

اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

خمرتع االإنرتنت �سيفا على منتدى االت�سال احلك�مي
•• ال�صارقة -وام: 

التابع  احلكومي  لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  ي�شت�شيف 
ال�شابعة  دورت��ه  ال��دويل لالت�شال احلكومي يف  للمركز 
اإك�شبو  املقبل مبركز  28 و29 مار�س  تقام يومي  التي 
ال�شري  الربيطاين  احلا�شوب  وع��امل  املهند�س  ال�شارقة 
رئي�س  العاملية  الإنرتنت  �شبكة  خمرتع  يل  برينرز  تيم 
معهد البيانات املفتوحة يف العا�شمة الربيطانية لندن 

.
“م�شتقبل  ح��ول  تفاعلياً  خطاباً  يل  ب��رين��رز  �شيلقي  و 
على  اخلا�س  القطاع  هيمنة  ظل  يف  املفتوحة  البيانات 
البيانات” يف �شباح اليوم الأول من املنتدى. و�شيتناول 

ال��ب��ي��ان��ات ال�شخ�شية  ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى  ف��ق��دان  خم��اط��ر 
وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا �شبكة الإن���رتن���ت والآث����ار 
ال�شركات  ق��ب��ل  م���ن  ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  لعملية  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 
اخلا�شة اإ�شافة اإىل الو�شائل املقرتحة ملنح امل�شتخدمن 
قدرة ال�شيطرة على بياناتهم ُمركزاً على روؤيته املتمثلة 
يف توفري من�شة مفتوحة تتيح للجميع تبادل املعلومات 
ومتنحهم فر�شة الو�شول اإىل املعلومات والتعاون عرب 

احلدود اجلغرافية والثقافية.
اأ�شتاذاً يف  وكان ال�شري تيم برينرز يل الذي يعمل اأي�شاً 
علوم احلا�شوب بجامعة اأوك�شفورد يف اململكة املتحدة قد 
فاز بجائزة” �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم للمعرفة” يف دورتها الأوىل عام 2014 منا�شفة 

مع جيمي ويلز موؤ�ش�س “ويكيبيديا” تقديراً جلهودهما 
املتميزة يف بناء اأكرب من�شات بالعامل لن�شر ونقل املعرفة 
الب�شرية  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز جم����الت  يف  وم�����ش��اه��م��ات��ه��م��ا 

بالع�شر احلديث.
 2000 وح�شل تيم برينرز يل على الو�شام امللكي عام 
العنكبوتية  لل�شبكة   � تطويره  ثم   � لبتكاره  “تقديراً 
 /URL/ ال��ع��امل��ي��ة وت�����ش��م��ي��م��ه م�����ش��ار امل�����ورد امل��ن��م��ط
متفرداً  موقعاً  وي��ب  �شفحة  ك��ل  يعطي  عنونة  ون��ظ��ام 
البتكار  وه��و   ”HTMLو  HTTP وب��روت��وك��ويل 
اأ�شهمت  اأحدث ثورة تقنية ومعلوماتية يف العامل  الذي 
بتغيري حياة الأفراد و�شهلت عليهم الكثري وعملت على 

ربطهم مع بع�شهم البع�س بطرق اأ�شرع واأرخ�س.

باإ�سناد كبري من الق�ات االإماراتية .. مقاتالت التحالف ت�ا�سل دك معاقل احل�ثيني جن�ب حمافظة احلديدة

�سم�ه ي�ؤكد: التحديات تبقى دائما حا�سرة اأمامنا غري اأن طم�حات �سباب ال�طن واإخال�سهم كفيلة باإزالتها وامل�سي قدما نح� امل�ستقبل

التقى اأع�صاء برنامج تطوير قيادات اأدنوك ال�صابة

حممد بن زايد: م�اردنا الب�سرية ال�طنية هي اأغلى ثروة منلكها 

عبداهلل بن زايد يح�سر االحتفال بالذكرى ال�سن�ية العا�سرة الإطالق منحة ال�سيخ حممد بن زايد للتعليم العايل

•• حي�س – اليمن-وام: 

امل�شلحة  القوات  من  كبري  باإ�شناد 
مقاتالت  ت��وا���ش��ل   .. الإم���ارات���ي���ة 
ب��ق��ي��ادة اململكة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
معاقل  دك  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
غ�������ارات جوية  و����ش���ن  احل���وث���ي���ن 
على مناطق رابطة بن مديريتي 
حي�س واجلراحي جنوب حمافظة 
الغربي  ال�����ش��اح��ل  ع��ل��ى  احل���دي���دة 
مواجهات  م����ع  ت���زام���ن���ت  ل��ل��ي��م��ن 
اجلي�س  ب����ن  م���دف���ع���ي  وق�������ش���ف 
الوطني واملقاومة اليمنية من جهة 

تكبد  ع�����ن  ال������غ������ارات  واأ������ش�����ف�����رت 
الإيرانية  احل��وث��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
كما  وال��ع��ت��اد  الأرواح  يف  خ�����ش��ائ��ر 
مت���ك���ن���ت ق��������وات ال�������ش���رع���ي���ة من 
ت�شلل  حم��اولت  جلميع  الت�شدي 

امللي�شيات نحو املناطق املحررة.
املقاومة  يف  م�شوؤول  م�شدر  وق��ال 
 « الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  اليمنية 
التحالف  ق��وات  اإن مقاتالت   « وام 
جوية  غ��ارات  اأم�س  نفذت  العربي 
احلوثي  ميلي�شيات  جتمعات  على 
الإي��ران��ي��ة مم��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن تدمري 
تعزيزات ع�شكرية واآليات تابعة لها 

لوج�شتيا  ودع��م��ا  ع�شكريا  اإ���ش��ن��ادا 
ل���ل���ع���م���ل���ي���ات ال������ربي������ة واجل�����وي�����ة 

والبحرية.
لليمن  ب��دور كبري دعما  كما تقوم 
املخطط  م��ن  لتخلي�شه  ال�شقيق 
الإيراين الإرهابي عرب ميلي�شيات 
يتواكب  حيث  النقالبية  احلوثي 
الإن�شانية  العمليات  مع  التحرير 
لإغاثة  وال�����ش��روري��ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الأ�����ش����ق����اء ودع���م���ه���م ع���ل���ى جت����اوز 
ال���ظ���رف ال��ع�����ش��ي��ب ال����ذي ميرون 
الأعمال  حم��ور  يت�شدر  حيث  ب��ه 
الأولويات  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 

من  الإيرانية  احلوثي  وملي�شيات 
جهة اأخرى وذلك بعد النت�شارات 
ال���ك���ب���رية ال���ت���ي مت حت��ق��ي��ق��ه��ا يف 

حترير مديرية حي�س.
التحالف  م��ق��ات��الت  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
م��واق��ع وجت��م��ع��ات واآل��ي��ات قتالية 
تابعة  ع�������ش���ك���ري���ة  وت������ع������زي������زات 
متجهة  ك��ان��ت  احل��وث��ي  مليلي�شيات 
منطقة  اإىل  واأي�������ش���ا  ح��ي�����س  اإىل 
ملديرية  التابعة  اجلبلية  الهاملي 
م����وزع و����ش���رق م��ع�����ش��ك��ر خ��ال��د بن 
امللي�شيات  ت��ك��ب��دت  ح��ي��ث  ال��ول��ي��د 

خ�شائر فادحة يف العتاد والأرواح.

وت�شهد اليمن انتفا�شة �شعبية �شد 
ملي�شيات احلوثي الإيرانية يف عدد 
ال��ت��ي حتا�شرها مما  امل��ن��اط��ق  م��ن 
القاطع  ال�شعبي  ال��رف�����س  يعك�س 
وتكاتف  ال�شف  وح��دة  لها يف ظ��ل 
الإيراين  امل�شروع  وجه  يف  اجلهود 
النقالبي الذي يهدف اإىل طم�س 
ال��ي��م��ن��ي ومتزيق  ال�����ش��ع��ب  ه���وي���ة 
ن�شيجه الجتماعي وال�شيطرة على 
ميلي�شياته  خ��الل  م��ن  م��ق��درات��ه��ا 

الإرهابية النقالبية.
الإماراتية  امل�شلحة  القوات  وتقدم 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات  ���ش��م��ن 

يف مناطق الهاملي اجلبلية التابعة 
ملديرية موزع و�شرق مع�شكر خالد 

بن الوليد.
واأ�شاف امل�شدر اأن عمليات مت�شيط 
املناطق  يف  احل����وث����ي����ن  ج����ي����وب 
ومديرية  املخا  �شرق  بن  الواقعة 
.. م�شريا  ت��زال م�شتمرة  حي�س ل 
التي  واجلرائم  النتهاكات  اأن  اإىل 
احلوثية  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ب��ه��ا  ت���ق���وم 
القبيح  ال��وج��ه  تك�شف  الإي��ران��ي��ة 
النقالبي  الإي��راين  وامل�شروع  لها 
وت��وج��ه��ه��ا الإج�����رام�����ي وع���داءه���ا 

ل�شرائح املجتمع اليمني كافة.

التحرير  ف��ك��ان  الأ���ش��ق��اء  لإغ���اث���ة 
ي����ت����ب����ع ب����ال����ت����ط����ه����ري م������ن ف���ل���ول 
اإىل  اإ�شافة  الإره��اب��ي��ة  امليلي�شيات 
لت�شتعيد  التاأهيل  اإع���ادة  م�شاريع 

احلياة دورتها الطبيعية.
م���دي���ري���ة حي�س  وي����اأت����ي حت���ري���ر 
والتقدم نحو ال�شمال على ال�شاحل 
مف�شلية  حم��ط��ة  لليمن  ال��غ��رب��ي 
على طريق التحرير ال�شامل قامت 
الإماراتية  امل�شلحة  ال��ق��وات  ف��ي��ه 
خالله  من  ووجهت  اأ�شا�شي  ب��دور 
�شربة قا�شية للم�شروع النقالبي 

الإيراين يف اليمن.

•• ابوظبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
م����واردن����ا  ان  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
اأغلى  ه����ي  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ب�������ش���ري���ة 
الم���ارات  دول���ة  وان  ث���روة منلكها 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ما�شية يف تاأهيل وتدريب ومتكن 
ال�شابة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال����ق����ي����ادات 
امل��ب��ادرة وت��ق��ود دفة  لتمتلك زم��ام 

امل�شرية نحو امل�شتقبل.
المارات  دول��ة  ان  �شموه  اأك��د  كما 
حمظوظة  امل����ت����ح����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
باأبنائها املخل�شن الذين ي�شخرون 
ابداعاتهم وافكارهم وجهودهم يف 
�شبيل الرتقاء با�شم وطنهم عاليا 
م�شريا �شموه اىل ان �شمعة بالدنا 
ت��ظ��ل دائ���م���ا ب���ن اع��ي��ن��ن��ا كهدف 

والتغلب عليها وامل�شي قدما نحو 
وتفاوؤل  اإي��ج��اب��ي��ة  ب��ك��ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال�����ش��ب��اب قائال”  ���ش��م��وه  خم��اط��ب��ا 
اأبناء  فانتم  باأنف�شكم  ت�شتهينوا  ل 
وعليكم  ام��ام��ك��م  وامل�شتقبل  ال��غ��د 
ت��ق��ع م�����ش��وؤول��ي��ة ���ش��ن��ع��ه وب���ن���اءه.. 
الربنامج  ل��ه��ذا  اأوىل  ن���واة  ف��اأن��ت��م 
الطموح والنظار عليكم ولذا ل بد 
ان تكونوا مناذج ملهمة لالأخرين 
هذه  ي�شتن�شخوا  ان  ميكنهم  حتى 

التجارب املباركة والهادفة.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
املغفور  “ان  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث���راه ك���ان يركز 
الإن�شان  يف  ال�شتثمار  على  دوم���اً 
وتدريب  وت��ع��ل��ي��م  امل������راأة  ومت��ك��ن 
اإميانه  وبف�شل  ال�شباب  وتطوير 
ونظرته  اهلل/  /رح���م���ه  ال��ع��م��ي��ق 
بعيدة امل��دى وم��ن خ��الل الرتكيز 
الثوابت  وت���ر����ش���ي���خ  غ���ر����س  ع���ل���ى 
ال���وط���ن���ي���ة وق���ي���م احل�����ق واخل����ري 

الثوابت  اأن ينطلق من  عاملياً لبد 
هويتنا  اأن  على  م��وؤك��داً  الوطنية 
الأ�شا�س  ه��ي  وثقافتنا  وج���ذورن���ا 
عندما  عليه  نبني  ال���ذي  ال�شلب 
يف  لن�شهم  الآخ��ري��ن  م��ع  نتوا�شل 
التبادل املعريف والثقايف ويف جهود 

الرتقاء بالتجربة الإن�شانية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اف 
حممد بن زايد اآل نهيان من املهم 
البدائل  يف  التفكري  وال�����ش��روري 
امل�شتقبلية لنوعية املوارد الب�شرية 
.. ولأننا ن�شبوا  اليها  التي نحتاج 
كافة  يف  وال�����ري�����ادة  ال��ت��م��ي��ز  اىل 
والتقدم  الرفعة  ونن�شد  امل��ج��الت 
امل�شوؤولية  ف�����ان  دائ����م����ا  ل��وط��ن��ن��ا 
وعلى  عليكم  م�شاعفة  والأم���ان���ة 
الذين  الوطن  �شباب  من  امثالكم 
ن��ث��ق ف��ي��ه��م ث��ق��ة م��ط��ل��ق��ة يف انهم 
منها  ت�شتلهم  ق����دوات  ���ش��ي��ك��ون��ون 
وبذلها  بعطائها  وتفخر  الأج��ي��ال 

ملا فيه رفعة الوطن وعزته.
م�����ن ج���ان���ب���ه���م حت�������دث اأع���������ش����اء 

وجهودنا  اع��م��ال��ن��ا  يف  ال��ي��ه  ن�شعى 
وم�شريتنا.

جاء ذلك خالل لقاء �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
مع اأع�شاء برنامج تطوير قيادات 
اأدنوك ال�شابة حيث �شاركهم �شموه 
يف غداء عمل ونقا�س مفتوح تطرق 
تطوير  ب��رن��ام��ج  ع��م��ل  ال��ي��ات  اإىل 
وجتاربهم  ال�شابة  ادن���وك  ق��ي��ادات 
العملية وال�شخ�شية واىل خمتلف 

اجلوانب التي تهم الوطن.
الذي  ال��ل��ق��اء  واأ���ش��ار �شموه خ��الل 
ال��دك��ت��ور �شلطان  ح�����ش��ره م��ع��ايل 
ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر وزي������ر دول����ة 
برتول  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
اأب����و ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة “ اأدن������وك “ 
و�شعادة  ����ش���رك���ات���ه���ا  وجم���م���وع���ة 
امل����زروع����ي وكيل  حم��م��د م���ب���ارك 
دي����وان ويل ع��ه��د اب��وظ��ب��ي اىل ان 
دائ���م���ا حا�شرة  ت��ب��ق��ى  ال��ت��ح��دي��ات 
�شباب  ان ط��م��وح��ات  ام��ام��ن��ا غ��ري 
الوطن واخال�شهم كفيلة باإزالتها 

الذات والنجاح والتميز وامل�شاهمة 
الإي��ج��اب��ي��ة وال��ع��م��ل ب���روح الفريق 
الواحد وباإخال�س وجد واجتهاد”. 
واأكد �شموه ا�شتمرار دور النفط يف 
متنوع  اقت�شاد  بناء  جهود  تغذية 
اأهمية  على  م�شدداً  املقبلة  للعقود 
العلم يف مواجهة حتديات امل�شتقبل 
جمدية  ف���ر����س  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 
للم�شاركة  ال�����ش��ب��ي��ل  ه���و  ف��ال��ع��ل��م 
يف ���ش��ن��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وه����ذا ما 
الكتفاء  بدل  عليه  الرتكيز  يجب 
ال�شمو  �شاحب  واأكد  با�شتهالكها. 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
على اأن اجلد والن�شاط والجتهاد 
ي��خ��ل��ق��ون ط���اق���ة اإي��ج��اب��ي��ة ق����ادرة 
الأ�شدقاء  وحتفيز  ال��ت��اأث��ري  على 
وال��������زم��������الء واإي��������ج��������اد احل����ل����ول 
التحديات  واأ���ش��ع��ب  ل��ل��م��ت��غ��ريات 
اأن يكون  واأك��د �شموه على �شرورة 
اإي��ج��اب��ي��اً يف حميط  امل����رء اإن�����ش��ان��اً 

عمله وبن اهله وو�شط جمتمعه.
النجاح  حت��ق��ي��ق  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 

وال���ع���م���ل الإي����ج����اب����ي والن���ف���ت���اح 
والت�شامح والتعاون اأ�شبحت دولة 
ال���ي���وم حت��ظ��ى مبكانة  الإم��������ارات 
جهود  بف�شل  ومرموقة  متقدمة 
و�شدد  املخل�شن.  وبناتها  اأبنائها 
امل�شرية  متابعة  اأهمية  على  �شموه 
وا�شتلهام الدرو�س من خربة الآباء 
العلم  اأدوات  وا�شتثمار  والأج����داد 
لتحمل  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ملمو�شة  م�������ش���اه���م���ات  وت����ق����دمي 

للوطن ورفعته.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وخ��اط��ب 
اأبناءه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ب��رن��ام��ج تطوير  اأع�����ش��اء  وب��ن��ات��ه 
قيادات اأدنوك ال�شابة قائال “اأنتم 
جهود  يف  م���ه���م  ب������دور  ت���ق���وم���ون 
والنقلة  وال���ت���ح���دي���ث  ال���ت���ط���وي���ر 
ال���ن���وع���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���م���ل اأدن��������وك 
توؤتي  ب�������داأت  وال����ت����ي  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
اأمامكم  الطريق  ي��زال  ول  ثمارها 
اإثبات  م��ن��ك��م  وامل���ط���ل���وب  ط���وي���اًل 

اهتمام  ع��ال��ي��اً  مثمنن  ال��ربن��ام��ج 
ودع����م وم��ت��اب��ع��ة ���ش��م��وه واأ�����ش����ادوا 
لتمكينهم  اأدن������وك  اإدارة  ب��ج��ه��ود 
امل�شوؤولية  حتمل  على  وتدريبهم 
ال�شتمرار  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  وع���اه���دوا 
خلدمة  احلثيثة  اجل��ه��ود  ب��ذل  يف 
�شموه  �شاكرين  وال��ق��ي��ادة  ال��وط��ن 
وا�شتمع  معه.  اللقاء  فر�شة  على 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زايد اآل نهيان اإىل اأع�شاء الربنامج 
اأهدافه  ع��ن  �شرحاً  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
به  التحاقهم  وم��راح��ل  وخ��ط��وات 
يعملون  التي  واملبادرات  وامل�شاريع 
اأدنوك  برنامج  اأن  موؤكدين  عليها 
فتح  قد  ال�شابة  القيادات  لتطوير 
ب�شكل  تعزز  جديدة  اآفاقاً  اأمامهم 
وخرباتهم  ق���درات���ه���م  م���ن  ك��ب��ري 
امل�����ش��وؤول��ي��ات يف  وت��وؤه��ل��ه��م لتحمل 
اأع�شاء  من  كل  وحت��دث  امل�شتقبل 
الربنامج عن دوره واخلربات التي 
املا�شية  ال��ف��رتة  خ���الل  اكت�شبها 

وخطط العمل للمرحلة املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شمو  ح�����ش��ر   .. امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 

ال��رائ��د ال���ذي ق��دم��ت��ه امل��ن��ح��ة على 
الدولة  ���ش��ن��وات يف رف��د   10 م���دار 
باملخرجات الوطنية امل�شلحة باأرقى 
امل����ه����ارات ال��ع��امل��ي��ة وال����ق����ادرة على 
التنمية  م�شرية  يف  فاعل  دور  اأداء 
خمتلف  ت�شهدها  ال��ت��ي  والزده�����ار 
اإىل  �شموه  واأ�شار  الدولة.  قطاعات 

نيويورك  املتحدة وجامعة  العربية 
جتربة  الربنامج  ويقدم  اأبوظبي. 
ت�شاهى  ل  غنية  وثقافية  تعليمية 
للطلبة  الريادية  القدرات  لتطوير 
اأعوامهم  يف  واملتفوقن  املوهوبن 
ال���درا����ش���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة وال���راب���ع���ة يف 
الوطنية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

الدويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزي��ر 
الذي  احل��ف��ل  الأول  اأم�������س  م�����ش��اء 
الذكرى  اأبوظبي مبنا�شبة  اأقيم يف 
برنامج  لإط��الق  العا�شرة  ال�شنوية 
زايد  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  “منحة 
للتعليم العايل”. واأ�شاد �شمو ال�شيخ 
بالدور  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 

ل�شوق العمل. ويقبل برنامج منحة 
للتعليم  زاي����د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ال���ع���ايل ال��ط��ل��ب��ة الأك�����ر مت��ي��زا يف 
�شمم  حيث  احلكومية  اجل��ام��ع��ات 
ه����ذا ال���ربن���ام���ج ب��ا���ش��ت�����ش��ارة دائ����رة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل����ع����رف����ة واجل���ام���ع���ات 
الإمارات  بدولة  الوطنية  والكليات 

حممد  ال�شيخ  “منحة  برنامج  اأن 
“ يقدم  ال��ع��ايل  للتعليم  زاي���د  ب��ن 
ملجموعة  ومتميزة  ف��ري��دة  فر�شة 
خم�����ت�����ارة م�����ن ط���ل���ب���ة اجل���ام���ع���ات 
برنامج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل��وه��وب��ن 
خا�س  ب�شكل  ت�شميمه  مت  درا���ش��ي 
الأمثل  بال�شكل  تاأهيلهم  اأج��ل  من 

الربنامج  ويتيح  الإم����ارات.  بدولة 
اإمكانية الو�شول اإىل �شبكة الأبحاث 
التابعة  العاملية  وال��ري��ادة  والتعليم 
بهدف  اأبوظبي  نيويورك  جلامعة 
تعزيز الوعي بالق�شايا والتحديات 
الباحثن  قدرات  وتطوير  الدولية 

على �شياغة امل�شتقبل.

حممد بن زايد يهنئ �سرييل راماف�زا بت�سلمه مهام من�سبه رئي�سا جلن�ب اأفريقيا
•• ابوظبي-وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة فخامة 
�شرييل رامافوزا مبنا�شبة ت�شلمه مهامه رئي�شا جلمهورية جنوب اأفريقيا ال�شديقة .. متمنيا له التوفيق والنجاح 

يف اأداء مهامه وم�شوؤولياته اجلديدة.
واأكد �شموه خالل ات�شال هاتفي جرى ام�س مع الرئي�س اجلديد جلنوب اأفريقيا متانة عالقات ال�شداقة والتعاون 
مع جمهورية جنوب اأفريقيا ال�شديقة .. معربا �شموه عن تطلعه اإىل تعزيز هذه العالقات وتطويرها يف املجالت 
كافة و العمل معا من اأجل حتقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبن ال�شديقن. وعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان عن متنياته ل�شعب جنوب اأفريقيا ال�شديق املزيد من التنمية والتقدم والزدهار.
من جانبه اأعرب رئي�س جنوب اأفريقيا اجلديد عن �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأفريقيا و �شعبها.. متمنيا لدولة الم��ارات العربية املتحدة  اأب��داه من م�شاعر طيبة جتاه جنوب  على تهنئته وما 

و�شعبها ال�شديق مزيدا من التقدم والرفعة.
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اأخبـار الإمـارات
مر�س  من  مري�سة  اأب�ظبي” يعالج  كلينك  “كليفالند 

هرم�ين نادر عن طريق جراحة بالطريق ال�تدي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي” من عالج  كلينك  “كليفالند  م�شت�شفى  الأطباء يف  متكن 
مري�شة اإماراتية �شابة من مر�س هرموين نادر عن طريق ا�شتئ�شال 
اأ�شابيع  اأربعة  بعد  النخامية، مما مكنها من احلمل  ورم من غدتها 
وكانت  ذل��ك.  بعد  ومعافى  �شليم  طفل  واإجن���اب  العملية  م��ن  فقط 
امل��ري�����ش��ة ت��ع��اين م��ن م��ر���س ن���ادر ي��ع��رف ب��ا���ش��م م��ر���س كو�شينغ، اأو 
اإف��راز هرومون  فرط كورتيزول الدم، وهو مر�س خطري يزداد فيه 
10 و15  ب��ن  ي����رتاوح  ال��ك��ورت��ي��زول يف اجل�����ش��م وي�شيب ف��ق��ط م��ا 

اأمرا�س  رئي�س  ه��م��راه��ي��ان،  اأم���ري  ال��دك��ت��ور  واأك���د  ���ش��ن��وي��اً.   �شخ�شاً 
م�شت�شفى  يف  الدقيقة  الطبية  التخ�ش�شات  معهد  يف  ال�شماء  الغدد 
يكون �شعب الت�شخي�س  املر�س قد  اأن  اأبوظبي”،  كلينك  “كليفالند 
لأنه نادر، واأنه يف حال عدم عالجه قد يوؤدي اإىل م�شاعفات خطرية 
مثل ال�شكري وه�شا�شة العظام وحتى الوفاة املبكرة. واأ�شار اىل اخ�شاع 
املري�شة جلراحة ا�شتئ�شال بالطريق الوتدي، وهي جراحة متطورة 
ت�شمح لالأطباء اإزالة الورم عن طريق الأنف واجليب الوتدي بوا�شطة 
املنظار مما ي�شهم يف �شرعة التعايف فيما تتميز اجلراحة بفعالية يف 

احلد من اأعرا�س املر�س بن�شبة 80 يف املائة.

اقت�سادية عجمان تطلق مبادرة » خربتي « احتفاء ب� » عام زايد «
•• عجمان -وام:

اأطلقت دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان مبادرة بعنوان »خربتي« يف دار 
رعاية امل�شنن يف عجمان وذلك يف اإطار مبادراتها النوعية لالحتفاء ب� » عام 
زايد ».  و�شكلت »خربتي« من�شة مثالية لتعزيز احلوار بن ال�شباب وامل�شنن 
الذين قدموا روؤيتهم اخلا�شة عن احلياة عموما واألقوا ال�شوء على القيم 
التي  الأجيال  املوؤ�ش�س لدى  الوالد  التي غر�شها  الإن�شانية  واملاآثر  ال�شامية 
اإىل  ب���الإم���ارات  للو�شول  ب��ع��ده  م��ن  اأت���ت  ال��ت��ي  ل��الأج��ي��ال  وتركها  عا�شرته 

م�شاف الأمم الأكر تقدما يف العامل.
اإحياء مئوية قائد  اإطار حر�س الدائرة على  وتندرج مبادرة » خربتي » يف 
ومكت�شبات  عريق  اإرث  م��ن  تركه  مب��ا  والإن�شانية  ال��وط��ن  ذاك���رة  يف  خالد 
على  الإم����ارات  ���ش��اأن  اإع���الء  يف  التميز  درب  ملوا�شلة  بها  ي�شتنار  ح�شارية 

اخلارطة العاملية. وجاء لقاء امل�شنن مبثابة ر�شالة ل�شباب الوطن لال�شتلهام 
من روؤية وحكمة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه 
بالعزمية  تتحلى  ب��اأي��اد  منيع  احت��اد  لتاأ�شي�س  متينة  دع��ائ��م  اأر���ش��ى  ال��ذي   «
وال�شالم  الإخ���اء  لقيم  ال��وف��اء  م��ع  امل�شتقبل  بناء  على  والإ���ش��رار  والإرادة 

والتعاي�س ال�شلمي.
امل�شنن  مب�شاركة  امل�شي  ريا�شة  ممار�شة  �شهدت  خربتي  م��ب��ادرة  اأن  يذكر 
الوطني  ال��ي��وم  م��ع  بالتزامن  عجمان  يف  امل�شنن  رع��اي��ة  دار  يف  واملوظفن 
جمموعة  اإطالقها  عن  �شابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  الدائرة  كانت  الريا�شي. 
مبادرات ل� »عام زايد » يف مقدمتها توزيع كتاب »القائدان البطالن« الذي 
يتناول حياة املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وال�شيخ را�شد بن 
القت�شادي عرب  املجال  الإجن��ازات يف  ال�شوء على  واإلقاء  اآل مكتوم  �شعيد 

�شبكات التوا�شل الجتماعي.

حاكم الفجرية ي�ستقبل عددا من ال�سفراء والقنا�سل
•• الفجرية-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
�شعادة  �شعادة كل من  ام�س  بالرميلة �شباح  �شموه  الفجرية يف ق�شر  حاكم 
�شمري املن�شر �شفري اجلمهورية التون�شية و�شعادة الدكتور خالد بن �شعيد 

بن �شامل اجلرادي �شفري �شلطنة عمان لدى الدولة.
ال��ف��ج��رية بال�شفريين ..م��ث��ن��ي��ا ع��ل��ى عمق  ال�����ش��م��و ح��اك��م  ورح���ب ���ش��اح��ب 

العالقات الأخوية التي تربط دولة الإم��ارات العربية املتحدة باجلمهورية 
التون�شية و�شلطنة عمان متمنيا ارتقاء التعاون يف �شتى املجالت.

حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  ال�شكر  ب��ج��زي��ل  ال�����ش��ف��ريان  ت��ق��دم  جانبهم  م��ن 
حكومة  ب��دور  ..م�شيدين  ال�شيافة  وك��رم  ال�شتقبال  حفاوة  على  الفجرية 
اإمارة الفجرية يف تعميق العالقات الأخوية بن بلديهما ودولة الإمارات يف 

العديد من املجالت.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي كال من �شعادة 

�شيد طاهر �شيد نا�شر �شفري جمهورية القمر املتحدة لدى الدولة و�شعادة 
فيبول القن�شل العام الهندي لدى الدولة وذلك لل�شالم على �شموه وبحث 

�شبل توطيد اوا�شر التعاون بن البلدين.
ال�شقيقة  ال���دول  وقنا�شل  ب�شفراء  الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 
..متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف مهام عملهم لتطوير العالقات الدولية 
بن بلدانهم ودولة الإمارات مبا ي�شب يف خدمة ال�شعوب ال�شقيقة والرتقاء 

بعالقاتها يف جميع املجالت.

من جانبهما قدم �شفري جمهورية القمر املتحدة والقن�شل الهندي جزيل 
ال�شكر والمتنان اإىل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية على حفاوة ال�شتقبال 
..موؤكدين ا�شتعدادهما التام ل�شتغالل جميع الطاقات والإمكانات املتاحة 
لالرتقاء بالعالقات الأخوية بن بلديهما والإمارات والرتقاء بها اإىل اآفاق 

اأو�شع.
الأمريي  ال��دي��وان  مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  املقابالت  ح�شر 

بالفجرية وعدد من امل�شوؤولن.

للتعليم األف  مع  بالتعاون  والطالب  املعلمني  بني  بعد  عن  للت�ا�سل  منتجا  تطرح    swoo
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت املن�شة الإعالمية الرقمية التفاعلية املتكاملة “ SWOO “ عن 
طرح منتج جديد للتوا�شل املبا�شر عن ُبعد بن املعلمن والطالب بالتعاون 
مع �شركة “األف للتعليم” املتخ�ش�شة يف ابتكار برامج تعليمية قائمة على 

التكنولوجيا التحويلية والذكاء ال�شطناعي.
ل���دى تطبيقه  SWOO وا���ش��ًح��ا  ال���ذي �شممته  امل��ن��ت��ج  ه���ذا  اأث���ر  وك���ان 
املعلمن  بن  التفاعل  تعزيز  يف  اأبوظبي  يف  امل��دار���س  اإح��دى  يف  التجريبي 
احلاجة  دون  مبا�شرًة  عليها  واحل�شول  بُي�شر  املعلومات  وتبادل  والطالب، 
للتواجد يف املكان نف�شه اأو داخل الغرفة ال�شفية كما كان احلال يف الطريقة 

التقليدية.
والطالب  امل��ع��ل��م��ة  ب��ن  امل��ب��ا���ش��ر  ل��ل��ت��داول  التعليمية  امل����ادة  ط���رح  وق���د مت 
با�شتخدام قناة خا�شة على من�شة SWOO عرب نقل ال�شورة وال�شوت 
لو�شائل  اأ�شاليب وبدائل خمتلفة  للمعلمة  اأت��اح  من خالل بث مبا�شر، مبا 
عر�س وتقدمي ومناق�شة حمتوى احل�شة التعليمية، ما مكنها من تن�شيط 
جتارب  املعلمة  اج���رت  فيما  واح���دة  حا�شة  على  الع��ت��م��اد  وع���دم  ال��ط��الب 
 SWOO من�شة  با�شتخدام  الطالب  مع  بال�شرتاك  مبا�شرة  تطبيقية 

مع  املبا�شر  التوا�شل  فر�شة  للمعلمة  اجلديدة  التكنولوجيا  اأتاحت  حيث 
الطالب عن ُبعد للوقوف على النواق�س الفردية لكل منهم ومناق�شة حلول 

فردية لها يف الوقت احلقيقي.
يذكر ان من�شة SWOO التي انطلقت يف �شهر اأغ�شط�س 2017 كواحدًة 
اأبوظبي  تتخذ من  التي  األغوريثما  ل�شركة  التابعة  الإبداعية  املبادرات  من 

مقًرا لها جتاوز عدد حمملي تطبيقها اأكر من مليونن حول العامل.
“تطمح  ماهاجان:  ديفي�س   SWOO ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
�شركةSWOO من خالل �شراكتها ال�شرتاتيجية مع �شركة األف للتعليم 
ُبعد  عن  التفاعل  وحت�شن  واملعلمن،  الطالب  بن  التوا�شل  ت�شهيل  على 
فيما بينهم مما يدعم امل�شرية التعليمية عرب تقنيات حديثة ومبتكرة، وهذا 

ما ي�شجعنا على ابتكار منتجات جديدة ومميزة”.
بدوره، اأفاد ع�شو جمل�س الإدارة يف �شركة “األف للتعليم” جا�شم ال�شديقي 
من�شة  مع  ال�شرتاتيجية  �شراكتها  خالل  من  للتعليم  األ��ف  ت�شعى  قائال: 
يف ح�شن اإدارة الوقت والتوا�شل الدائم مع  املدر�شن  مل�شاعدة   SWOO
الطالب، ومتابعتهم بدقة اأكر وتفاعل اأكرب. ويعتمد منوذج األف للتعليم 
بالأ�شل على الذكاء ال�شطناعي بهدف قيا�س مدى تطور الطالب العلمي 

والتطبيقي على مدار ال�شنوات.

حتت مظلة غرفة عجمان

جامعات وكليات عجمان ت�سارك يف معر�س التعليم يف نيجرييا
•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  مظلة  حت��ت 
ع��ج��م��ان ت�����ش��ارك ك���ال م���ن جامعة 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  وك��ل��ي��ة  ع��ج��م��ان 
باإمارة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  وج��ام��ع��ة 
ال�������دويل  »امل�����ع�����ر������س  ع����ج����م����ان يف 
لأف�������ش���ل امل����درا�����س ال���داخ���ل���ي���ة« يف 
ومدينة  اأبوجا  بالعا�شمة  نيجرييا 
وذل��ك �شمن جهود غرفة  لغ��و���س 
عجمان للتعريف مبقومات القطاع 
كليات  واب���راز  عجمان  يف  التعليمي 

وجامعات المارة.
املدير  ال���ظ���ف���ري  ن���ا����ش���ر  واو�����ش����ح 
ودعم  التخطيط  لقطاع  التنفيذي 
الع�شاء يف غرفة عجمان، ان وفد 
جامعات عجمان امل�شارك يف معر�س 

التعليم يف نيجرييا يهدف اإىل زيادة 
المارة  بجامعات  الدويل  التعريف 

الطلبة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ف��ر���س  وب��ح��ث 
عجمان  ج���ام���ع���ات  يف  ل���ل���درا����ش���ة 
خارجية  ف����روع  اف��ت��ت��اح  وام��ك��ان��ي��ة 
تبادل  اإىل جانب  الإم��ارة  جلامعات 
اخلربات فيما بن جامعات عجمان 

واجلامعات امل�شاركة يف املعر�س.
اإىل  ت�شعى  عجمان  غرفة  ان  واك��د 
من  ال��ع��دي��د  تت�شمن  خطة  تنفيذ 
معار�س  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ش���ارك���ات 
مبا  وال��دول��ي��ة  الق��ل��ي��م��ي��ة  التعليم 
ي���دع���م ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف ظل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان ، 
ا�شتمرارية  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  وح���ر����س 
بالإمارة  التعليمية  البيئة  تطوير 
بكافة مراحلها.  من جانبها ا�شارت 
دعم  ادارة  م��دي��ر  ال�شام�شي  امي���ان 
املجتمعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  الع�����ش��اء 
وفد  م�شاركة  ان  عجمان  غرفة  يف 
من  للعديد  زي���ارة  �شهدت  الإم����ارة 
التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل����دار�����س 
عقد  وك��ذل��ك  نيجرييا  ال��رائ��دة يف 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ل���ق���اءات الذاع���ي���ة  
عجمان  مب����ق����وم����ات  ل���ل���ت���ع���ري���ف 

التعليمية. 

خارج الدولة  من  قادمة  حالة   1100

خليفة التخ�س�سي ينجز 7000عملية جراحية يف ثالث �سن�ات
•• راأ�س اخليمة -  الفجر

اأعلن م�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي يف راأ�س 
اخليمة عن مراجعة  155 األف مري�شا يعانون 
والأوعية  القلب  واأمرا�س  املختلفة،  الأورام  من 
ال��دم��وي��ة واأم���را����س الأع�����ش��اب والأم���را����س ذات 
الطوارئ   ق�شم  م��راج��ع��ي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��الق��ة، 

خالل ثالث �شنوات منذ افتتاح امل�شت�شفى. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك ق����ال ال���دك���ت���ور م��ي��ون��غ وان 
كلمته  يف  للم�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  �شونغ 
ال���ت���ي األ���ق���اه���ا يف احل���ف���ل ال�����ذي اأق���ي���م اأم�������س يف 
على  الثالثة  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  امل�شت�شفى  مقر 
�شركائه  م��ن  ع��دد  ت��ك��رمي   خ��الل��ه  افتتاحه ومت 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  مدراء  من  ال�شرتاتيجين 
واخلا�شة  اإن امل�شت�شفى يعمل حتت اإ�شراف املكتب 
وي�شعى  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  الطبي 
التخ�ش�شي  الطبي  امل��ج��ال  يف  ال��ري��ادة  لتحقيق 
ال�شمالية، حيث  راأ���س اخليمة واملناطق  اإم��ارة  يف 
متكن  من اإنهاء معاناة نحو  1100 حالة قادمة  
ف��رباي��ر من  افتتاحه يف  ال��دول��ة منذ  م��ن خ���ارج 
نحو  منهم  املواطنن  ن�شبة  تبلغ   ،  2015 ع��ام 
ال�شفر  اع��ب��اء  تخفيف  يف  لي�شاهم  امل��ئ��ة،  يف   90
ع��ل��ى خدمات  اأ���ش��ره��م يف احل�����ش��ول  عنهم وع���ن 
م�شت�شفى  يف  عاملية  مبعايري  متميزة  عالجية 

تخ�ش�شي حملي .
واأ�شاف اأن امل�شت�شفى حقق اجنازات كبرية خالل 
  3000 اأج��رى  فرتة ق�شرية من ت�شغيله، حيث 
ا�شتئ�شال  ���ش��م��ل��ت  وم��ت��و���ش��ط��ة  ك����ربى  ع��م��ل��ي��ة 
دقيقة  وجراحات  مفتوح   قلب  وعمليات  الأورام 
اجراء   8000 اأك��ر من  عن  لالأع�شاب، ف�شال 
ت�شخي�شية  تنظري وق�شطرة  �شمل عمليات  طبي 

وعالجية . 
91 ال����ف يف  اأن امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ا���ش��ت��ق��ب��ل   واأو�����ش����ح 
ال��ف��ا يف ق�شم   64 ون��ح��و  ال���ع���ي���ادات اخل��ارج��ي��ة 
يف  مري�شاً   8000 ا�شتقبال   مت  كما  ال��ط��وارئ 

الأق�شام الداخلية . 
واأ�شاف:« نفخر بهذا الجناز الذي حتقق بف�شل 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  توجيهات �شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، الذي قدم هذا 
ال�شرح هدية ل�شعب المارات والذي يعد ا�شافة 
ن��وع��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الدولة، 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  حثيثة  مبتابعة  حظي  وال���ذي 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  زاي���د  ب��ن  من�شور 
باإجناز واحد  التي �شاهمت  الرئا�شة  وزير �شوؤون 
من اأهم املراكز العالجية املتخ�ش�شة يف املنطقة.

اأو����ش���ح ال���دك���ت���ور م�����ش��ط��ف��ى ال�شيد  م���ن ج��ه��ت��ه 
والعالقات  احلكومي  الت�شال  رئي�س  الها�شمي 
الدولية يف امل�شت�شفى اإن م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة متكن منذ اأن تف�شل 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يرافقه 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
����ش���وؤون الرئا�شة  ال�����وزراء وزي����ر  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
من   2015 ل���ع���ام  ف���رباي���ر   18 يف  ب��اف��ت��ت��اح��ه 
كافة  مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  وبناء  تعزيز 

ال�����ش��دد و�شمن  ب��ه��ذا  واأن���ه   . املحلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
املبكر  للفح�س  الوطني  الربنامج  يف  م�شاهمته 
اأكر  امل�شت�شفى  ا�شتقبل  فقد  ال��ث��دي  ل�شرطان 
نحو 5000 قراءة ل�شور املاموغرام الواردة اليه 
من مراكز الفح�س الوطني املبكر التابعة لوزارة 
ال�شحة ووقاية املجتمع، واأجرى كذلك مئات من 
الفحو�شات الدقيقة التاأكيدية، حيث مت اكت�شاف 
ح���الت واج����رى ال��ع��الج امل��ن��ا���ش��ب وال��ت��ي تخللها 
الكيميائي  العالج  عن  ف�شال  الأورام  ا�شتئ�شال 

وال�شعاعي للحالت املكت�شفة.  
وذك����ر اأن��ن��ا ن��ث��م��ن  دع���م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واملتابعة احلثيثة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  يوليها  التي  وامل�شتمرة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة، مل�شاريع وبرامج  مبادرات رئي�س 
امل�شاريع  الأث��ر يف �شري  بالغ  له  الدولة، مما كان 
اأك���م���ل وج����ه وباأعلى  ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ع��ل��ى 
الطبية  باخلدمات  لالرتقاء  العاملية،  املوا�شفات 

املقدمة للمواطنن.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /حم����م����د 
هندي   ، حم��م��د  اهلل  ن����ور 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )1180105L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6122354

فقدان جواز �سفرت
/كا�شي�س  امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اليمايهو جيمي�شو ، اثيوبي 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
  )3935406EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

050/1310803

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل�����دع�����و /ه�����اردي�����ب 

اجلن�شية  ه��ن��دي   ، ���ش��ي��ن��غ 

رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -

)9817520(  من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

058/9868399

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /����ش���ون���ي���ل 

ه����ن����دي   ، ع������ب������دال������زي������اد 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)8711262(  من يجده 

عليه الت�شال بتليفون رقم 

058/9868399

فقدان جواز �سفرت
ذاكر  /حممد  امل��دع��و  فقد 
ح�شن حممد ايران الدين 
اجلن�شية  ب����ن����غ����الد�����س   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م���ن    )83577(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8162106

فقد جوازي �شفر باأ�شم:
اإبراهيم  ي��و���ش��ف  عبداحلكيم   -1
 N006360658 رق��م  �شفر  ج��واز 

�شادر من �شوريا.
اإب��راه��ي��م جواز  2- غ��ف��ران حممد 
�شادر   N010186206 رقم  �شفر 

من �شوريا. 
فعلى من يجدهم برجاء ت�شليمهم 
اإىل اأقرب مركز �شرطة اأو ال�شفارة 

ال�شورية م�شكوراً.

فقدان جوازي �صفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

اللجنة الدائمة تناق�س اإجراءات ترخي�س �سائقي املركبات والبا�سات
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الغي�س  علي  ع���ادل  العقيد  ت��راأ���س 
الآل����ي����ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م���دي���ر 
اخليمة  راأ����س  ب�شرطة  وال�شائقن 
لعام  التن�شيقي  الول  الج��ت��م��اع 
اللجنة  ع���م���ل  ل���ف���ري���ق   2018
قاعة  يف  ع���ق���د  وال�������ذي  ال����دائ����م����ة 
الج���ت���م���اع���ات ال����ك����ربى ب��������الإدارة 
اإدارة  من  اللجنة  اأع�شاء  بح�شور 

القرار  لتحديد  املعيارية  املقارنات 
الجتماع  خ���ت���ام  ويف  ال�������ش���ائ���ب. 
الآليات  اإدارة ترخي�س  تقدم مدير 
�شكره وتقديره  وال�شائقن بجزيل 
جهودهم  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق  لأع�������ش���اء 
املبذولة وحثهم على بذل املزيد من 
اجلهد والعطاء والتفاين لالرتقاء 
بالعمل الأمني يف الإمارة واحلفاظ 
على اأمن وا�شتقرار الوطن متمنياً 

التوفيق للجميع.

اعتماد  وم��ن��ه��ا  الج���ت���م���اع  اأج���ن���دة 
النقاط  لتخفي�س  باحل�شا  مركز 
اآل���ي���ة تطبيق  م��ن��اق�����ش��ة   ، امل���روري���ة 
للبا�شات اخلفيفة  التقييم  مقرتح 
واملركبات الثقيلة ، مناق�شة مقرتح 
العملي يف مركز باحل�شا  التدريب 
احلايل  الو�شع  مناق�شة   ، لل�شياقة 
ب��ج��ان��ب م��ن��اق�����ش��ة عدد   ، ل��ل��م��رك��ز 
التقييم  لإع��ادة  املطلوبة  ال�شاعات 
املقرتحات  اأب������رز  اإىل  وا���ش��ت��م��ع   ،

وال�شائقن  الآل�����ي�����ات  ت���رخ���ي�������س 
وهيئة املوارد العامة وممثلي مركز 
باحل�شا لل�شياقة ، تنفيذاً للتوجهات 
احلكومية واأهداف وزارة الداخلية 
تعزيز  اإىل  الرامية  ال�شرتاتيجية 
اإ�شعاد  وحت��ق��ي��ق  والم������ان  الأم������ن 
المكانيات  ا�شتخدام  عرب  املجتمع 

التقنية احلديثة لتحقيق الهدف.
الهامة  املحاور  العديد من  وناق�س 
ال���ت���ي ج������اءت �شمن  وال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

والأفكار املبتكرة التي تدعم اجلهود 
والتحديث  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ال���رام���ي���ة 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  امل�شتمر 
بكفاءة عالية ، ووجه احل�شور اإىل 
يف  املمار�شات  اأف�شل  على  الط��الع 
ه���ذا ال�����ش��اأن ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى املحلي 
على  والتعرف  والإقليمي  والعاملي 
الآليات التي يتم اتباعها يف اإجراءات 
للمركبات  ال�����ش��ائ��ق��ن  ت��رخ��ي�����س 
الثقيلة والبا�شات اخلفيفة واإجراء 

بقرار من حمدان بن حممد : اأحمد اخلاجة 
مديرا تنفيذيا مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات

•• دبي -وام: 

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
ل�شنة   7 املجل�س رقم  التنفيذي قرار  املجل�س  عهد دبي رئي�س 
2018 بتعين اأحمد زينل ر�شا اأحمد اخلاجة، مديراً تنفيذياً 
بدائرة  ال��ت��ج��زئ��ة  ق��ط��اع  وت��روي��ج  للمهرجانات  دب���ي  ملوؤ�ش�شة 

ال�شياحة والت�شويق التجاري.
 ،2017 اأكتوبر   03 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال��ق��رار  بهذا  وُيعمل 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. 

» م�ارد ال�سارقة « تعمل على ا�ستكمال م�سروع االأر�سفة االإلكرتونية
•• ال�صارقة -وام:

تعمل دائرة املوارد الب�شرية على ا�شتكمال م�شروعها ال�شرتاتيجي لالأر�شفة 
الإلكرتونية يف اإطار خططها للتحول الإلكرتوين وحتقيق بيئة اإلكرتونية 
اإلكرتونية ي�شهل ا�شرتجاعها  املعلومات يف ملفات  ل ورقية ت�شمن حفظ 

والو�شول اإليها.
ويتمثل امل�شروع يف حتويل كافة امل�شتندات الهامة وملفات موظفي احلكومة 
املعلومات  اإىل  وال��و���ش��ول  اإليها  وال��رج��وع  حفظها  ي�شهل  اإلكرتونية  اإىل 
خلدمة اجلهات امل�شتفيدة ب�شكل اأ�شرع عرب نظام مركزي واحد يخدم جميع 

امل�شتفيدين ويب�شط اآلية العمل يف اإدارات الدائرة.
ملفات  باأر�شفة  وطبقته  امل�����ش��روع  م��ن  متقدمة  م��راح��ل  ال��دائ��رة  وقطعت 
وامل�شتوى  املعنية  الإدارات  �شمل  ال��ذي  الداخلي  امل�شتوى  على  املوظفن 
وموؤ�ش�شات  دوائ��ر  بعدد من  املوظفن  اأر�شفة ملفات  �شمل  الذي  اخلارجي 
حكومة ال�شارقة .. فيما ي�شتمر اإدراج بقية جهات احلكومة يف امل�شروع ب�شكل 
تتابعي خالل الفرتات املقبلة لتحقيق �شمولية جهات احلكومة �شمن نطاق 

تغطية امل�شروع.
وقال �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم رئي�س الدائرة اإن هذا امل�شروع 
ا�شرتاتيجية تتج�شد يف ترجمة روؤى وتطلعات  اأه��داف  اإىل حتقيق  ي�شعى 

القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
املتكاملة  اأف�شل اخلدمات  تقدمي  ال�شارقة يف  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 

و�شرعة الأداء متا�شيا مع منظومة التحول احلكومي الإلكرتوين.
ونوه اإىل اأن امل�شروع يندرج �شمن اإطار جهود الدائرة يف تعزيز وتنمية بنية 
حتتية م�شتدامة نحو التحول الإلكرتوين وتوفري اأعلى معايري املوثوقية 

وال�شرعة يف تنفيذ العمل احلكومي والرتقاء به.
الدائرة ويف اجلهات  العمل يف  التي بذلتها فرق  ابن خادم باجلهود  واأ�شاد 
املندرجة �شمن امل�شروع التي عملت بحرفية تامة وكان لها الأثر الأكرب يف 

�شرعة الإجناز وحتقيق قيمة نوعية وفاعلة للم�شروع.

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي ب�فاة �سلطان بن حممد بن نا�سر القا�سمي
•• راأ�س اخليمة-وام:

بن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 
ال�شيخ  له  املغفور  وف��اة  العزاء يف  واج��ب 
�شلطان بن حممد بن نا�شر بن �شلطان 
القا�شمي. واأعرب �شموه - خالل زيارته 
راأ���س اخليمة -  ال��ع��زاء يف  ام�س جمل�س 
�شقيق  اإىل  وموا�شاته  عزائه  �شادق  عن 
الفقيد ال�شيخ �شامل بن حممد بن نا�شر 
القا�شمي وجنل الفقيد ال�شيخ �شقر بن 
ذويه  واإىل  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
من �شيوخ القوا�شم .. �شائال املوىل العلي 
اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته  القدير 
وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله ال�شرب 

وال�شلوان.

تنظيم قطاع االت�ساالت و زايد العليا للرعاية االإن�سانية تبحثان مبادرة هتاف لدعم اأ�سحاب الهمم
•• ابوظبي-وام:

بحثت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت وموؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
“هتاف” لدعم  م��ب��ادرة  اإط����الق  الإن�����ش��ان��ي��ة وذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة 
اأ�شحاب الهمم من املكفوفن حيث تتيح مبادرة “هتاف” لع�شاق ومتابعي 
الريا�شة من اأ�شحاب الهمم وحتديدا املكفوفن اأو الذين يعانون من �شعف 
يف النظر اإمكانية ح�شور املباريات يف امللعب والتفاعل مع جمرياتها. وتقوم 
وبالتايل  اإليهم،  املباريات  على  ال�شوتي  التعليق  اإي�شال  عرب  املبادرة  فكرة 
الفعاليات  خ���الل  للم�شاركن  ال��دع��م  وت��ق��دمي  الت�شجيع  يف  م�شاركتهم 
الريا�شية جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت 
يف  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  مع 
مقر املوؤ�ش�شة حيث او�شح �شعادة �شعيد �شلطان ال�شويدي، نائب مدير عام 
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت لقطاع اخلدمات امل�شاندة ان دعمهم 
ملبادرة “هتاف” ياتي �شمن جمموعة من الفعاليات واملبادرات اخلريية ذات 
ال�شلة بجهود امل�شوؤولية املجتمعية التي نحر�س يف الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع الت�شالت على امل�شاركة فيها معتمدين على اأحدث التقنيات واحللول 
املبتكرة يف جمال الت�شالت والرتددات الراديوية وهي جزء من مبادراتهم 

الرائدة يف �شهر البتكار يف الدولة.
العام  الأم���ن  احل��م��ي��دان  ال��ع��ايل  عبد  اهلل  �شعادة عبد  رح��ب  ناحيته  وم��ن 
ملوؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة باإطالق 
جهود”  تدعم  التي  امل��ب��ادرة  تلك  الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة 
زايد العليا “ نحو دمج فئات اأ�شحاب الهمم يف املجتمع م�شيفا اأن موؤ�ش�شة 
اإىل  منها  الهادفة  والأفكار  املبادرات  وتبّني  التعاون  تعزيز  اإىل  ت�شعى  زايد 
متكن املوؤ�ّش�شة من حتقيق اأهدافها الإن�شانّية وترجمة ر�شالتها النبيلة من 
خالل التنفيذ الناجح لكافة املبادرات وامل�شاريع ال�شرتاتيجّية التي تطلقها 

املوؤ�ّش�شة وبالتعاون الوثيق معهم.
واك����دت ن��اع��م��ة ع��ب��د ال��رح��م��ن امل��ن�����ش��وري م��دي��ر م��رك��ز مطبعة املكفوفن 
اأن العالقة بن موؤ�ش�شة زايد العليا والهيئة يعترب منوذجا  مبوؤ�ش�شة زايد 
لل�شراكة ال�شرتاتيجية الناجحة وتكامال يف اجلهود بن الطرفن لرعاية 

فئات املجتمع يف الدولة مبا ي�شمن حقوقهم للعي�س بكرامة واأمن.

»�سرطة عجمان« وال�سرطة الفرن�سية تنظمان 
دورة التخطيط اال�سرتاتيجي

براءة اأ�سي�ي من تهمة التحر�س بفتاة عربية يف ال�س�ق

•• عجمان-وام:

نظمت �شرطة عجمان » دورة التخطيط ال�شرتاتيجي« 
ب�����ه�����دف ال�����ت�����دري�����ب ع����ل����ى ك���ي���ف���ي���ة و������ش�����ع اخل���ط���ط 
وال�شرتاتيجيات والتي قدمها خرباء ا�شرتاتيجيون من 
ال�شرطة الفرن�شية وذلك حتقيقا لهدف وزارة الداخلية 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات ك��اف��ة وف���ق معايري 
البتكار  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  وال�شفافية  وال��ك��ف��اء  اجل����ودة 
عمر  العميد  ���ش��ع��ادة  و�شهد  املوؤ�ش�شي.  العمل  بيئة  يف 
حممد ال�شام�شي مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة 
للدورة  املنت�شبن  والأف���راد  ال�شباط  من   27 تخريج 
من �شرطة عجمان وت�شليمهم �شهادات التقدير.. فيما 
كرم �شعادته لوران كولري م�شاعد ملحق الأمن الداخلي 
لهم  وقدم  ال��دورة  على  وامل�شرفن  الفرن�شية  بال�شفارة 
ال����دروع ال��ت��ذك��اري��ة ت��ق��دي��را جل��ه��وده��م وت��ع��اون��ه��م مع 
الفرن�شية  ال�شرطة  م��ن  ال���دورة  ق��دم  عجمان.  �شرطة 
اخل��ب��ري ال���ش��رتات��ي��ج��ي ج��ي��ل ���ش��ويل واخل��ب��ري جريوم 

اخلطط  و���ش��ع  كيفية  على  املنت�شبن  ل��ت��دري��ب  غ��وت��ي 
وال�شرتاتيجيات بدءا من اأنواع التحليل ال�شرتاتيجي 
مرورا بالروؤية والر�شالة والقيم واأحدث الأ�شاليب لو�شع 
الأهداف ال�شرتاتيجية اإ�شافة اإىل التدريب على مناذج 
و�شع اخلطط التنفيذية اخلا�شة بامل�شاريع واملبادرات. 
وتناولت الدورة الأ�ش�س العلمية يف عملية تطوير املوارد 
الب�شرية من خالل اإيجاد القنوات والطرق التي حتقق 
وتناول  امل��ع��رف��ة  اكت�شاب  زي���ادة  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  النتائج 
واملهنية  املنهجية  خ��الل  م��ن  الإداري  التعامل  كيفية 
�شياق  ويف  وامل��ت��اب��ع��ة.  ال�شقل  خ��الل  م��ن  تكت�شب  ال��ت��ي 
مت�شل عرف املالزم اأول خالد علي اجلالف رئي�س ق�شم 
التخطيط ال�شرتاتيجي باإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير 
باخلطة  الفرن�شية  ال�شرطة  وخ��رباء  امل�شاركن  الأداء 
مراحلها  مو�شحا   .. عجمان  ل�شرطة  ال�شرتاتيجية 
اأ�شاد اخلرباء الفرن�شيون  وحماورها واأهدافها .. فيما 
بالأ�شاليب العلمية والإبداعية يف �شرطة عجمان لن�شر 

اخلطة ال�شرتاتيجية.

 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

ق�شت حمكمة جنايات الظفرة برئا�شة امل�شت�شار عمرو 
عبدالرحمن  معت�شم  ال��ق��ا���ش��ي��ان  وع�����ش��وي��ة  ي��و���ش��ف 
وحممد عبد اهلل  برباءة �شخ�س من اجلن�شية الأ�شيوية 

من تهمة التحر�س بفتاة عربية داخل ال�شوق.
وكان �شقيق املجني عليها قد تقدم ببالغ اىل ال�شرطة 
ال�شوق  داخ��ل  �شقيقته  مبالحقة  ال�شخ�س  فيها  يتهم 
وحماولة التحر�س بها وبناء عليه قدمت ال�شرطة اإىل 
عليه  املجني  مع  التحقيق  با�شرت  التي  العامة  النيابة 

ومعرفة اأ�شباب مالحقة الفتاة داخل ال�شوق.
امل�شندة  التهامات  املتهم  اأنكر  واأم��ام حمكمة اجلنايات 
اإليه واقر باأنه كان يبا�شر عملة ب�شكل اعتيادي يف ال�شوق 
وانه ت�شادف تواجده اأكر من مرة بجانب املجني عليها 

ولكنه مل يتحدث معها اأو يحاول مالم�شتها ولكنه فقط 
كامريات  �شور  با�شتخراج  املتهم  وا�شت�شهد  اإليها  نظر 
املراقبة للوقف عما اإذا  كان قد حاول مالم�شة املجني 
اأخرى  باأي طريقة  اأو  التقرب منها باحلديث  اأو  عليها 
التوا�شل معها  يحاول  انه  ي�شتدل منها على  اأن  ميكن 

والتحر�س بها.
وطالب املتهم براءته من تهمة التحر�س بها خا�شة وانه 
اأي ق�شية مماثلة من قبل واأن  مل ي�شبق له اتهامه يف 
ال�شكوى  ولكن  �شده  تتقدم ب�شكوى  مل  عليها  املجني 
�شعرت  عليها  امل��ج��ن��ي  ك��ان��ت  ول���و  �شقيقها  م��ن  ج����اءت 
للحظة ب�شوء نية من املجني عليه جتاهها  لكانت تقدم 

ب�شكوى مبا�شرة �شد املتهم.
وبناء عليه ق�شت املحكمة برباءة املجني عليه من تهمة 

التحر�س.

وفاة خليجي واإ�سابة ثالثة يف انحراف �سيارة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اجلن�شية  م�����ن  ����ش���خ�������س  ل����ق����ي 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة م�������ش���رع���ه م���ت���اأث���راً 
اأ�شيب  فيما  البليغة،  ب��ج��روح��ه 
من  برفقته  كانوا  اآخ���رون  ثالثة 
اأعمارهم  ت��رتاوح  اجلن�شية  نف�س 
بن )23 اإىل 30 عاماً( لإ�شابات 
واملتو�شطة  البليغة  بن  متفاوتة 
ان��ح��راف وت��ده��ور مركبتهم  اإث���ر 
باإحدى  ي�شتقلونها  ك��ان��وا  ال��ت��ي 

املناطق يف اإمارة راأ�س اخليمة.
اإبراهيم  العقيد  ي�شري  وتف�شياًل 
حممد مطر رئي�س مركز �شرطة 
بالغ  ورود  اإىل  ال�شامل  ال��رم�����س 
العامة  بالقيادة  العمليات  لغرفة 
متام  عند  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
يفيد  ف����ج����را   2:30 ال�������ش���اع���ة 
ثم  ملركبة  انحراف  ح��ادث  بوقوع 
وعلى   ، اإ�شابات  ووق��وع  تدهورها 
ال��ف��ور حت��رك��ت دوري���ات ال�شرطة 
 ، البالغ  ملكان  الإ�شعاف  و�شيارات 
وتبن خالل املعاينة الأوىل وبعد 
املركبة  اأن  الأول���ي���ة،  التحقيقات 
ال�شحيح  مب�شارها  ت�شري  ك��ان��ت 
م����ن م��ن��ط��ق��ة ال���ن���خ���ي���ل ب���اجت���اه 

لل�شائق  م��ت��و���ش��ط��ة  اإىل  ب��ل��ي��غ��ة 
الذين  الآخ��ري��ن  رك��اب  والثالثة 
اأحدهم  اأن  اإل   ، ب��رف��ق��ت��ه  ك���ان���وا 
باإ�شابته  م���ت���اأث���راً  لح���ق���اً  ت����ويف 
للم�شت�شفى  و�شوله  بعد  البليغة 
،  ومت نقلهم اإىل امل�شت�شفى لتلقي 
العالج الالزم ، ومت حتويل ملف 

م��ن��ط��ق��ة ال��رم�����س، وع��ن��د اإح���دى 
عن  امل��رك��ب��ة  ان��ح��رف��ت  املنحنيات 
ال�شيطرة  ي�شتطع  ومل  �شائقها 
ا�شطدامها  اإىل  اأدى  مم��ا  عليها 
الفا�شل  ال���ش��م��ن��ت��ي  ب���احل���اج���ز 
ب���ن الجت���اه���ن ث���م ت���ده���وره���ا ، 
واأ�شفر احلادث عن وقوع اإ�شابات 

املخت�شة  اجل���ه���ات  اإىل  احل�����ادث 
القانونية  الإج����راءات  ل�شتكمال 

الالزمة .
ووجه رئي�س مركز �شرطة الرم�س 
ب�شرورة  ال�����ش��ائ��ق��ن  ال�������ش���ام���ل 
والنتباه  واحل���ذر  احليطة  اأخ���ذ 
الأماكن  يف  خا�شة  القيادة  اأث��ن��اء 

والطرق التي ت�شهد اأعمال طرق 
و�شيانة و�شرورة القيادة ب�شرعات 
منخف�شة ل�شمان ال�شيطرة على 
متمنياً   ، انحرافها  وع��دم  املركبة 
بالتعليمات  التقيد  اجلميع  م��ن 
وق����واع����د ال�����ش��ري ل��ت��ج��ن��ب وق���وع 

احلوادث املرورية.

مبنا�صبة عام زايد 2018

قبيلة الع�الق تنظم اأم�سية ثقافية ومعر�سا فنيا
•• ابوظبي - الفجر

اأبناء قبيلة العوالق مبنطقة  2018 نظم  مبنا�شبة عام زايد 
الوثبة يف اأبو ظبي اأم�شية ثقافية �شارك فيها الدكتور حممد 
زايد..  ،،ه���ذا  ال��ع��امل  يف  ك��ت��اب  اأك���رب  �شاحب  العولقي  �شعيد 
اأيقونة العامل،، والذي يتناول حياة املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه واأكد العولقي خالل 
واأب��دع يف  اأ�ش�س دولة عظيمة  املنا�شبة ان زايد  حما�شرة بهذه 
ن�شتمد  اأن  جميعا  وعلينا  خ�شراء  جنة  اىل  ال�شحراء  حتويل 

بناء  وموا�شلة  والتفوق  الب��داع  قيم  العظيم  القائد  هذا  من 
الم�شية  خ��الل  العولقي  فريد  ب��ن  واأ���ش��اد حممد  احل�����ش��ارة. 
الر�شيدة  قياداتنا  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اخل�شبة  بالبيئة  الثقافية 

لل�شباب من اأجل البداع وموا�شلة بناء احل�شارة.
فر�شة   2018 زاي��د  ع��ام  اأن  العولقي  فريد  بن  �شالح  وق��ال 
العظيمة  الأ�ش�س  لال�شتثمار  احلبيبة  دولتنا  لأب��ن��اء  عظيمة 
والبناء  التقدم  ملوا�شلة  زايد اخلري  لنا  تركها  الثي  والنه�شة 

وان يكون عام زايد عاما لالإبداع.
بق�شائد  ال�شعراء  م��ن  ع��دد  الثقافية  الم�شية  يف  ���ش��ارك  كما 

وك��ل��م��ات  ف��خ��ر واع���ت���زاز يف ب����الإجن����ازات ال��ت��ي اأ���ش�����ش��ه��ا زايد 
وموا�شلة القيادة الر�شيدة يف التقدم والرتقاء بدولة المارات 

اىل املجد.
كما نظم اأبناء العوالق معر�شا فنيا �شم جمموعة كبرية ل�شور 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه تعبريا عن حبهم واعتزازهم بهذا القائد العظيم.
 ويف نهاية احلفل الذي ح�شره عدد من كبار ال�شخ�شيات من 
اللذين  العوالق  قبيلة  اأبناء  تكرمي عدد من  القبائل مت  اأبناء 

تفوقوا باإبداعاتهم يف القطاع الطبي والع�شكري. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال����رك����ن بحري  ال����ل����واء  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ط��ي��ار ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن حمدان 
القوات  قائد  نهيان  اآل  حممد  بن 
قيادة  يف  مبكتبة  ام�����س  ال��ب��ح��ري��ة 
اأول ركن  القوات البحرية الفريق 
قائد  ب����رازوك  كري�شتوف  ب��ح��ري 
الذي  الفرن�شية  البحرية  القوات 

يزور البالد حاليا.
 وج������رى خ�����الل ال���ل���ق���اء - ال����ذي 
ك���ب���ار �شباط  م����ن  ع�����دد  ح�������ش���ره 
املرافق  وال��وف��د  البحرية  ال��ق��وات 
لل�شيف - ا�شتعرا�س اأوجه التعاون 
املوا�شيع  م����ن  ع�����دد  وم���ن���اق�������ش���ة 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  الع�شكرية 

باجلوانب  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  ل���ش��ي��م��ا 
تطويره������ا  و���ش��ب��ل  البحري����������ة 

احل�������ر�س  ظ��ل  يف  وتعزيزه��������ا 
م�شتوى  رف��������������������ع  ع��ل��ى  امل�������ش���رتك 

التعاون اإىل اآفاق اأو�شع مبا يحقق 
امل�شالح امل�شرتكة.

•• دبي- حم�صن را�صد: 

املهريي  ���ش��امل  ب��ن��ت  جميلة  اأك����دت 
وزي������رة دول�����ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ام، اأن 
النظر  اإع���ادة  �شيتم  املقبلة  املرحلة 
التقييم  مل��ع��اي��ري  ال���ع���ام  الإط�����ار  يف 
والرقابة املوّحد، وتطويعه من اأجل 
مواكبة ما هو مطلوب من الوزارة 
امل�شاورات  اأن  اإذ  امل��رح��ل��ة،  ت��ل��ك  يف 
اجليل  التميز  منظومة  مع  جارية 
وذلك  ال�����وزراء،  ال��راب��ع يف جمل�س 
نف�شها  الأداة  ا����ش���ت���خ���دام  ب���ه���دف 
التي ت�شتخدمها دولة الم��ارات يف 

التقييم.
و�شائل  ت�������ش���ري���ح���ات  يف  وق����ال����ت 
مهرجان  ه���ام�������س  ع���ل���ى  الإع��������الم 
اإن  والبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم 
تقييم  عملية  م��ن  ان��ت��ه��ت  ال�����وزارة 
انطلقت  ال��ت��ي  احلكومية  امل��دار���س 
الوزارة  تبداأ  اأن  على  املا�شي،  العام 
ال�شهر  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  ت��ق��ي��ي��م 

املقبل.
الرقابة  م���ع���اي���ري  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
اجل�������دي�������دة ����ش���ت���غ���ري م������ن ط����رق 
ال���ت���دري�������س، وت����رك����ز ع���ل���ى اأج���ن���دة 
الدولة والبتكار واملهارات القرائية 
وال���رتب���ي���ة الأخ���الق���ي���ة، ع���رب بناء 
لقيا�س  وا���ش��ح��ة  وم��ع��اي��ري  اأدوات 
مهارات  وتطبيق  والأث����ر  ال��ت��ط��ور 
وذلك  والع�شرين،  ال��واح��د  ال��ق��رن 
بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة 
ال�شارقة،  وجم��ل�����س  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 

يف دب��������ي، ل���ل���و����ش���ول ع���ل���ى اط�����ار 
املدار�س  خ�شو�شية  يراعي  موحد 

احلكومية واخلا�شة.
املدار�س  تقييم  نتائج  اأن  واأو�شحت 
احلكومية مّت توزيعها على مديري 
العمليات  قطاع  و�شيعمل  املدار�س، 
مع  �شنوياً  املدر�شية  ال��دع��م  وف��رق 
تطويرية  خطط  لو�شع  الإدارات 

لكل مدر�شة على حدة.
اإىل جمل�س  ال��ت��ق��اري��ر  ُرف��ع��ت  ك��م��ا 
التو�شيات  من  ع��دد  واأق���ّر  التعليم 
املدار�س  لدعم  اإدارة  “اإن�شاء  منها 
للتعليم  الم����ارات  موؤ�ش�شة  �شمن 
على  العمل  يجري  التي  امل��در���ش��ي، 
و�شيتم  ادارات���ه���ا وجل��ان��ه��ا،  ان�����ش��اء 
بهدف   ق����ري����ب����اً،  ع���ن���ه���ا  الع���������الن 
والتعلم،  التعليم  عمليات  تطوير 
وتر�شيخ فهم حمتوى املناهج لدى 
على  والتدريب  التعليمية،  الكوادر 
املهارات  ال��ت��ي جت���اري  الخ��ت��ب��ارات 
وال�شالمة وخلق  والبيئة  املطلوبة، 
ط����ال����ب ق�������ادر ع���ل���ى مت���ث���ي���ل دول����ة 

المارات.
على  العمل  التو�شيات  وت�شمنت 
وج������ود م����دي����ري م�����دار������س اأك���ف���اء 
قادرين على قيادة التعليم والتعلم، 
والتدريب املكثف للمدراء احلالين 
،واإ�شدار  ال����وزارة  متطلبات  لفهم 
رخ�شة املعلم التي �شتعطينا الدفعة 
الكوادر  لتكري�س  بالن�شبة  القوية 

القوية يف امليدان وتعزيز اأدوارهم.
للرقابة  ق�����ش��م  ال�������وزارة  واأن�������ش���اأت 
ي��ت��ك��ام��ل ع��م��ل��ه م���ع جل��ن��ة الدعم 

ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً يف وزارة  امل��در���ش��ي 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ل��ق��ي��ا���س مدى 
التقدم احلا�شل يف تطبيق اخلطط 
التطويرية. ولفتت اأن التن�شيق بن 
ال��ل��ج��ن��ة وامل��در���ش��ة ي��ت��م م��ن خالل 

النائب الأكادميي.
التقييم  نتائج  اأن من  اإىل  واأ���ش��ارت 
ال��ذي��ن ح�شلوا  ال���ك���وادر  ا���ش��ت��ب��دال 
جداً،  و�شعيف  �شعيف  تقييم  على 
و�شكرهم على كل ما قدموه خالل 
الكوادر  وتعين  املا�شية،  ال�شنوات 
التعليم  عملية  اإدارة  على  ال��ق��ادرة 
والتي  املقبلة،  ال��ف��رتة  يف  وال��ت��ع��ّل��م 

تتاأنى الوزارة يف اختيارهم.  
م�شتمر  ال��ع��م��ل  اأن  ع���ن  وك�����ش��ف��ت 
واللجان  الإدارات  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى 
للتعليم  الم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
اإدارة  ادارات��ه��ا  اأب��رز  وم��ن  املدر�شي، 
ع���ن تركيز  امل��دار���س،ف�����ش��ال  دع����م 
توحيد  على  �شركائها  م��ع  ال����وزارة 

والت�شريعات  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م اخلا�س  ل��ع��م��ل  امل��ن��ظ��م��ة 
القانون  يت�شمن  اأن  على  بالدولة، 
وا�شحة  موؤ�شرات  ال�شامل  اجلديد 

للمحا�شبة و�شبط الر�شوم.
يكت�شب  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ي�شتقطب  ك���ون���ه  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة 
ال��ط��ل��ب��ة م��ن ري��ا���س الأط���ف���ال اإىل 
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة، يف وق���ت تركز 
املهرجان  يت�شمن  اأن  على  ال���وزارة 
البتكار،  جم��ال  يف  اجلديد  �شنوياً 
ل���ك���ي ي�����ش��ت��وع��ب الأط�����ف�����ال ب���اك���راً 
ه��ذا امل��ف��ه��وم، م��ن خ��الل التعّر�س 
ت�شجع  ال����ت����ي  امل����ح����ف����زة  ل���ل���ب���ي���ئ���ة 
والف�شول  ال����ش���ت���ق���الل���ي���ة  ع���ل���ى 
واملغامرة،  واخل��ي��ال  وال�شتك�شاف 
فكرتي  م��ن�����ش��ة  اأن  اإىل  م�������ش���رية 
ب�شكل خا�س التي ت�شتهدف ريا�س 
ت�شمنت  الأوىل،  واحللقة  الأطفال 
عن  نا�شئة  ب�شيطة  لأفكار  م�شاريع 

ال�شغار  للطلبة  ف�شولية  اأ���ش��ئ��ل��ة 
ت��ع��ي�����س فيها  ال���ت���ي  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ث���ل 

ال�شمكة وغريها.
اأخرى  دول  جت���ارب  اإىل  وت��ط��رق��ت 
لدى  الب��ت��ك��اري  التفكري  تعزيز  يف 
مثل  دول��ة  اأن  اإىل  م�شرية  الطلبة، 
ع��ل��ى خماطبة  ت��ع��م��ل  ���ش��ن��غ��اف��ورة 
بوينغ  م���ث���ل  ع���م���الق���ة  �����ش����رك����ات 
وايربا�س لالطالع على التحديات 
لعر�شها  تواجهها،  التي  وامل�شاكل 

على طلبة املدار�س حللها.
واأكدت اأن مناهج املدر�شة الإماراتية 
امل���ه���ارات، ويف  ت��ل��ك  لتلبي  و���ش��ع��ت 
اأن يكون  املقابل ميكن لكل مدر�س 
التدريب  ي��ن��ت��ظ��ر  ل  واأن  م��ل��ه��م��اً 
ال�شنوي، اأن يتفكروا يف كيفية طرح 
بناء  للمعلومة  املختلفة  امل��ق��ارب��ات 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ون��وع��ي��ة ال��ط��ل��ب��ة يف 
�شفه، ور�شد نقاط القوة وال�شعف 
ال�شتقاللية  وت��ع��زي��ز  اأدائ���ه���م،  يف 

وال�شماح  وال��ت��ح��ف��ي��ز،  ال��ب��ح��ث،  يف 
لهام�س اخلطاأ يف املعرفة.

ويف جل�شتها الفتتاحية التي جاءت 
خالل  والفن”  بعنوان”العلم 
ملهرجان  ال���راب���ع  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 
والبتكار،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
�شهر  �شمن  اآرينا  ف�شتيفال  دبي  يف 
الإمارات لالبتكار، برعاية �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ويختتم جدول اأعماله اليوم، اأكدت 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  كلمة  اأن 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  زاي�����د 
ال������دويل ال���ت���ي ال���ق���اه���ا م����وؤخ����را يف 
�شكلت  للحكومات،  العاملية  القمة 
خ�����ذ بها  وث��ي��ق��ة را���ش��خ��ة مي��ك��ن الأ
وتكري�س  التعليم  لتطوير  ع��امل��ي��ا 
مهارين  ط���ل���ب���ة  ل���ب���ن���اء  ال����������روؤى 
ومبدعن ومبتكرين وفق منظومة 

ب���وزارة  ون��ح��ن  متكاملة،  تعليمية 
لتطوير  منهجية  نتخذها  الرتبية 

التعليم.
الطالبية  اخل��ل��وة  وزراء   6 ���ش��ه��د 
الرتبية  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
املهرجان،  هام�س  ع��ل��ى   والتعليم 
وطالبة  ط���ال���ب   100 مب�����ش��ارك��ة 
 10 ون��اق�����ش��ت   ،12-9 ب�����ش��ف��وف 
حماور اأختارها الطلبة م�شبقا عند 
بتح�شن  وتت�شل  للخلوة  الإع���داد 
ال���درا����ش���ي���ة �شمن  ج�����ودة احل���ي���اة 

املدر�شة الإماراتية.
�شهد اخللوة ح�شن احلمادي وزير 
املهريي  جميلة  والتعليم،  الرتبية 
العام  التعليم  ل�����ش��وؤون  دول���ة  وزي���ر 
التغري  وزي�����ر  ال����زي����ودي  وث�����اين   ،
الكعبي  ون�����ورة  امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة  
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
وزيرة  ال�شام�شي  ميثاء  والدكتورة 
دولة وعدد من القيادات الرتبوية، 
وم��������رمي امل�����ه�����ريي وزي����������رة دول�����ة 
امل�شوؤولة عن “المن الغذائي”، اإذ 
�شاركوا الطلبة يف نقا�شات  اخللوة 
البتكارية  لأف���ك���اره���م  وا���ش��ت��م��ع��وا 
التي  امل��ح��اور  ح��ول  �شاغوها  ال��ت��ي 
ت���دور ح��ول��ه��ا اخل��ل��وة ، وب��ع��د ذلك 
جت���ول م��ع��ال��ي��ه��م يف الأرك������ان التي 
واطلعوا  امل��ه��رج��ان  عليها   ي�شتمل 
ابتكرها الطلبة  التي  امل�شاريع  على 
تهدف اخللوة الطالبية اإىل تعزيز 
والريادي  والقيادي  املبتكر  الفكر 
خالل  من  الطلبة  لدى  وت�شجيعه 
اآرائهم  لإب��داء  لهم  الفر�شة  اإتاحة 

يف جملة من املوا�شيع التي اختاروا 
ب�����دوره ما  ب��ه��ا وه����و  اأن ي�����ش��ارك��وا 
�شي�شهم يف تكري�س اأ�شلوب التفكري 

التحليلي والناقد لديهم.
“الذكاء  اخل�������ل�������وة  ون�����اق�����������ش�����ت 
الغذائي  والأم��������ن  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
اللكرتوين  وال���وع���ي  زاي����د  وع����ام 
والختبارات  امل��ت��ق��دم��ة  وامل���ه���ارات 
ال����دول����ي����ة وال���وط���ن���ي���ة والأن�����دي�����ة 
الإعالمية  وال���ث���ق���اف���ة  امل���در����ش���ي���ة 
والبيئة الإيجابية ومتكن اأ�شحاب 
عمل  ف���ري���ق  ك���ل  وع���ك���ف  الهمم”، 
م�������ش���ارك ب���اخل���ل���وة ع���ل���ى اإط�����الق 
مبادرة تخت�س بكل حمور وحتديد 

اآلية عملها وال�شتفادة منها.
املوا�شيع  ت��ل��ك  ال������وزارة  وو���ش��ع��ت 
بالت�شاور  الطلبة  لنقا�س  كمحاور 
جمالت  خمتلف  حت��اك��ي  اإذ  معهم 
العنان  وت��ط��ل��ق  ل��دي��ه��م   الإب�������داع 
لأفكارهم وخميلتهم لبتكار حلول 
تواجه  اأو  تواجههم  ق��د  لتحديات 
اخللوة  ت��ك�����ش��ب  و   ، ك��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع 
الطلبة مهارات العمل �شمن فريق 
وامل�شاركة  اجل���م���اع���ي  وال���ت���ف���ك���ري 
و�شياغتها  ال�����ق�����رارات  ات���خ���اذ  يف 
وبلورتها مبا ينعك�س ب�شكل اإيجابي 

على �شلوك الطلبة .
وي�شارك باخللوة اإىل جانب الطلبة 
يف  وخمت�شن   تربوين  خمت�شن 
بغية  اخللوة  تناق�شها  التي  املحوار 
وم�شاعدتهم  الطلبة  اأفكار  توجيه 
على تبني اف�شل الأفكار واملمار�شات 

يف اإطار العنوان حمور النقا�س.

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل القن�سل 
العام للمملكة العربية ال�سع�دية

•• دبي –الفجر:

حماكم  ع��ام  مدير  املن�شوري  عيد  ط��ار���س  �شعادة  ا�شتقبل 
دبي بح�شور �شعادة القا�شي عي�شى ال�شريف رئي�س حمكمة 
ال�شتئناف �شعادة عبدالهادي بن حممد ال�شايف قن�شل عام 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، و�شعادة �شعود بن جا�شر 
تعزيز  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�شعودي،  القن�شل  نائب  ال�شديري 

العالقات الودية بن اجلانبن.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  بقن�شل  دب���ي  ع���ام حم��اك��م  م��دي��ر  ورح���ب 

والنجاح  والتوفيق  الإق��ام��ة  طيب  ل��ه  متمنياً  ال�شعودية، 
اإىل  ال��ل��ق��اء  نهاية  يف  ال�����ش��ع��ودي  القن�شل  واأ���ش��اد  عمله،  يف 
والتطور  التقني  اجلانب  من  دب��ي  حماكم  اإليه  و�شلت  ما 
املقدمة  وخدماتها  اإجراءاتها  يف  الذكي  التحول  يف  الكبري 
التميز يف تقدمي  للمتعاملن، والتي ت�شهم ب�شكل فعال يف 
ما  اأن  موؤكداً  والقرارات،  الأحكام  تنفيذ  و�شرعة  اخلدمات 
يعترب  ومتقدم  منفتح  نظام  من  دب��ي  حماكم  اإليه  و�شلت 
العدالة  لتحقيق  املتوفرة،  فر�شة لال�شتفادة من اخلربات 

وفق معايري عاملية.

خلوة طالبية ت�صم 100طالب وطالبة 

جميلة املهريي: ت�حيد الق�انني والت�سريعات املنظمة لعمل التعليم اخلا�س على م�ست�ى الدولة
اإدارة لدعم املدار�ض �صمن موؤ�ص�صة الإمارات للتعليم 

•• ال�صارقة -وام: 

زايد”  “غر�س  مبادرة  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  اأطلق 
باإمارة  ال�شكني  الحت���اد  ح��ي  يف  نخلة   220 زراع���ة  بهدف 
بلحيف  الدكتور عبداهلل بن حممد  وق��ال معايل  ال�شارقة. 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي 
برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان اإن مبادرة “غر�س زايد” جاءت 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�ش�يخ  له  املغ����فور  ماآثر  لإحياء 
البيئة  اأبناء الإم���ارات حب  “طيب اهلل ثراه” ال��ذي زرع يف 
والزراعة معربا عن الفخر باإطالق هذه املبادرة التي جاءت 
التطوعي  العمل  تعزيز  �شاأنها  زايد ومن  بالتزامن مع عام 
واأ�شاف  والعطاء.  البذل  على  القائم  الدولة  توجه  وتدعم 

اأهمية  على  اأك��د  لطاملا  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اأن  معاليه 
وربط  ال�شتقرار  لتحقيق  وتنميتها  البيئة  على  املحافظة 
لتتحول  ال�شعبة  الظروف  قهر  وا�شتطاع  بالأر�س  املواطن 
ال�شحراء اإىل رقعة خ�شراء حيث قال رحمه اهلل “اأعطوين 
علي  �شعاد  قالت  جانبها  م��ن  ح�����ش��ارة«.  لكم  اأ�شمن  زراع���ة 
اإن  الق�شر  الأوق��اف و�شوؤون  ملوؤ�ش�شة  العامة  الأمينة  املطوع 
برنامج  اأه��داف  تت�شارك  الق�شر  و�شوؤون  الأوق��اف  موؤ�ش�شة 
امل�شكن  توفري  اإىل  �شعيها  لالإ�شكان من خالل  زاي��د  ال�شيخ 
املالئم للعديد من الأ�شر يف املجتمع الإماراتي معربة عن 
�شرورها مبادرة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان والتي حتمل 
ا�شم “غر�س زايد” حيث �شيتم غر�س اأ�شجار النخيل يف اأحد 

الأحياء ال�شكنية التي يقوم الربنامج بتنفيذها.

قائد الق�ات البحرية ي�ستقبل نظريه الفرن�سي

»غرفة دبي« تعزز تطبيق اأف�سل املمار�سات 
امل�س�ؤولة يف املجتمع ومكان العمل والبيئة

•• دبي -وام:

اخ��ت��ت��م��ت جم��م��وع��ة رع��اي��ة ورف��اه��ي��ة ال��ع��م��ال - 
ثالث   - لال�شتدامة  دب��ي  غرفة  ل�شبكة  التابعة 
جل�شات حتت عنوان » اأف�شل املمار�شات يف املجتمع 
ومكان العمل والبيئة« وذلك يف مقر غرفة جتارة 

و�شناعة دبي.
وهدف اجلل�شات الثالث اإىل ت�شليط ال�شوء على 
العمل  ومكان  املجتمع  املمار�شات يف  اأف�شل  تبني 
ال�شالمة  الوعي حول  زي��ادة  وذل��ك عرب  والبيئة 
ع��ل��ى ال��ط��رق وت��وظ��ي��ف اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وزي���ادة 
الوعي حول دمج هذه الفئة يف املجتمع ومتكن 
املجتمع من خالل التعليم اإ�شافة اإىل كيفية اإدارة 
املوارد ون�شر  ا�شتخدام  النفايات والطعام وكفاءة 
خا�شة  امل�شتدامة  املمار�شات  تبني  ح��ول  ال��وع��ي 
القرار  �شناع  اجلل�شات  ح�شر  العمل.  مكان  يف 
وامل��خ��ت�����ش��ن يف جم���ال ال���ش��ت��دام��ة م��ن خمتلف 
اأنحاء الإمارة وعدد من اأع�شاء �شبكة غرفة دبي 

لال�شتدامة.
وحت���دث خ���الل اجل��ل�����ش��ات ال��ث��الث مم��ث��ل��ون من 
�شركات رائدة يف الدولة و�شملت اأرامك�س و�شركة 
اي بي بي ABB وجمموعة الإمارات وجمموعة 
الأهلي القاب�شة و�شركة بيب�شيكو و�شركة ن�شتله 
العاملية  اجل��اف��ة  والأح���وا����س  تراي�شتار  و���ش��رك��ة 
و���ش��رك��ة دل�����ش��ك��و و���ش��رك��ة ف��ارن��ي��ك و���ش��م��ر تاون 
كون�شرتكت  �شك�س  و�شركة  واإم��ب��اور  وانرتكويل 
وبلو والفطيم كاريليون حيث �شلطوا ال�شوء على 
ومكان  املجتمع  يف  املمار�شات  اأف�شل  تبني  كيفية 
العمل والبيئة. وقال الدكتور بلعيد رتاب رئي�س 
قطاع الأبحاث القت�شادية والتنمية امل�شتدامة يف 
غرفة دبي اإن �شبكة الغرفة لال�شتدامة تهدف من 
اإىل الرتكيز  ال�شل�شلة من اجلل�شات  تنظيم هذه 
امل��م��ار���ش��ات يف  اأف�����ش��ل  تبني  ع��ل��ى  املجتمع  وح���ث 
املجتمع ومكان العمل والبيئة وذلك بهدف اإيجاد 
�شمعة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  واإيجابية  حمفزة  بيئة 

دبي كبيئة عمل م�شتدامة وم�شوؤولة.

دولة  ت��ك��ون  اأن  ال��غ��رف��ة على  اإىل ح��ر���س  واأ���ش��ار 
ال���رواد العاملين يف احلفاظ على  اأح��د  الإم���ارات 
اقت�شاديا  من��وا  تدعم  م�شتدامة  وبيئة  جمتمع 

طويل املدى.
التابعة  العمال  ورفاهية  رعاية  جمموعة  وتقود 
دل�شكو  م��ن  ك��ل  لال�شتدامة  دب��ي  غ��رف��ة  ل�شبكة 
لل�شرافة  الإم����ارات  و�شركة  اإي��رو���س  وجمموعة 
ال��ت��ج��اري��ة واإمباور  ال��ق��رم  وف��ارن��ي��ك وجم��م��وع��ة 
وجم��م��وع��ة م��اج��د ال��ف��ط��ي��م و���ش��رك��ة اي ب��ي بي 
و�شركة احتاد املقاولن العاملية وجمموعة تيكوم 
والأحوا�س اجلافة العاملية و�شركة تري�شتار وبلو 

والفطيم كاريليون واإنرتكويل.
ومت��ث��ل ���ش��ب��ك��ة غ��رف��ة دب���ي ل��ال���ش��ت��دام��ة من�شة 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  الأع����م����ال  مل��ج��ت��م��ع  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف تطبيق  واخل�����ربات ح���ول 
امل�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات وهي مبثابة ناد 
يجمع جميع ال�شركات املهتمة مبجال املمار�شات 

الجتماعية امل�شوؤولة وامل�شتدامة.

االإمارات و�سريالنكا ت�قعان مذكرة تفاهم الإدارة دورة العمل التعاقدي امل�ؤقت
•• اأبوظبي-وام:

وجمهورية  الإم����������ارات  دول������ة  وق���ع���ت 
ال�شرتاكية  الدميقراطية  �شريالنكا 
تعاونهما  تعزيز  بهدف  تفاهم  مذكرة 
جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  يف 

القوى العاملة.
وقع املذكرة - التي اأحلقت بها اتفاقية 
تعاون يف جمال عمالة اخلدمة امل�شاعدة 
نا�شر  معايل   .. الدولة  عن   - املنزلية 
بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية 
والتوطن . .فيما وقعها عن �شريالنكا 
معايل ثالثا اأثوكورال وزيرة التوظيف 
اخلارجي ال�شريالنكية وذلك يف ديوان 
من  ع��دد  بح�شور  اأبوظبي  يف  ال���وزارة 

امل�شوؤولن يف اجلانبن.
الهاملي  ثاين  بن  نا�شر  معايل  واأ�شاد 
ب��ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة وال���ت���ع���اون بن 
الإم�������ارات و���ش��ري��الن��ك��ا مب���ا ي��ع��زز من 
عمل  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  التنموية  ال��ف��وائ��د 
ال���ع���م���ال���ة ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة يف ال���دول���ة 
املتبادلة  امل�����ش��ال��ح  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا 

للبلدين ال�شديقن.
وقال اإن مذكرة التفاهم توؤطر ملرحلة 
ل�شمان  الثنائي  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دة 
العمل  ل����دورة  وف��ع��ال��ة  م��ت��وازن��ة  اإدارة 
يتم  ال��ذي��ن  للعمال  امل��وؤق��ت  التعاقدي 
لت�شغيلهم  �شريلنكا  من  ا�شتقدامهم 
بالعمال  يتعلق  فيما  ���ش��واء  ال��دول��ة  يف 
عمالة  اأو  اخل��ا���س  القطاع  من�شاآت  يف 
وفقا  وذل��ك  املنزلية  امل�شاعدة  اخلدمة 
ل��ل��ق��وان��ن والإج���������راءات والإر�����ش����ادات 
والأن�����ظ�����م�����ة امل����ع����م����ول ب���ه���ا يف دول�����ة 

الإمارات.
اإطار  يف  امل��ذك��رة  اأه��م��ي��ة  معاليه  واأك���د 
تنظيم عمل وكالت ال�شتقدام اخلا�شة 
يف البلدين �شعيا وراء تطبيق ممار�شات 
المتثال  و���ش��م��ان  ���ش��ف��اف��ة  ا���ش��ت��ق��دام 
لأحكام و�شيادة القانون من قبل جميع 
ا�شتقدام  عملية  يف  املعنية  الأط�����راف 
ال�شريالنكين  ال���ع���م���ال  وت���وظ���ي���ف 
برامج  تنفيذ  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��دول��ة  يف 
واأن�����ش��ط��ة م�����ش��رتك��ة مب���ا ف��ي��ه��ا برامج 
ال��ت��وع��ي��ة ق��ب��ل م��غ��ادرة ال��ع��م��ال بلدهم 
بال�شكل  ال��دول��ة  اإىل  و���ش��ول��ه��م  وب��ع��د 
مبعايري  الرت�����ق�����اء  يف  ي�����ش��ه��م  ال������ذي 
باحلقوق  ال���وع���ي  وزي�����ادة  ال���ش��ت��ق��دام 

والواجبات.
من جهتها قالت معايل ثالثا اأثوكورال 

اإن توقيع مذكرة التفاهم يوؤكد حر�س 
تطوير  ع���ل���ى  ال�����ش��دي��ق��ن  ال���ب���ل���دي���ن 
و�شوح  ي�����ش��م��ن  مب���ا  بينهما  ال��ت��ع��اون 
و�شفافية عالقة العمل بن طرفيها يف 

مراحلها كافة.
على  الطرفان  اتفق  املذكرة  ومبوجب 
املزمع  للعامل  العمل  اأن يقدم �شاحب 
عمل  عر�س  �شريالنكا  من  ا�شتقدامه 
�شامل  و���ش��ف  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وى  تف�شيلي 
حلقوق وواجبات كل طرف من طرفيه 
ول�شروط وظروف العمل بحيث تتاأكد 
املعنية  ال�شريالنكية  احلكومية  اجلهة 
اإطالعه  بعد  عليه  العامل  توقيع  من 
حيث  م�شامينه  على  وموافقته  عليه 
ي��ت��م اإرف�������اق ال���ع���ر����س ب��ط��ل��ب اإ����ش���دار 
�شاحب  يقدمه  ال���ذي  العمل  ت�شريح 
الب�شرية  امل�������وارد  وزارة  اإىل  ال��ع��م��ل 
والنوطن حيث يتم ا�شتخراج العر�س 
ال��وزارة عند و�شول  من قاعدة بيانات 
لتوقيعه  متهيدا  ال��دول��ة  اىل  ال��ع��ام��ل 
ومن  والعامل  العمل  قبل �شاحب  من 
ال���وزارة كعقد  ل��دى  ر�شميا  ي�شجل  ث��م 
با�شتبدال  ي�شمح  ل  مب��ا  ق��ان��وين  عمل 
اأو تعديل اأيا من بنوده اإل اإذا كانت يف 

م�شلحة العامل ومبوافقة الوزارة.
اأنه يف حالة وجود  ون�شت املذكرة على 
يتم  والعامل  العمل  �شاحب  بن  ن��زاع 
املخت�شة  الإدارة  ل��دى  �شكوى  ت�شجيل 
والتوطن  ال��ب�����ش��ري��ة  امل����وارد  وزارة  يف 
ودي���ة يف  ت�شوية  لإي��ج��اد  ت�شعى  وال��ت��ي 
اأو اإحالة ال�شكوى  فرتة زمنية حمددة 
فيها  للف�شل  الق�شائية  ال�شلطات  اإىل 
يف حال تعذر الت�شوية الودية بن طريف 

ال�شكوى.

املعلومات  ت����ب����ادل  ع���ل���ى  ن�����ش��ت  ك���م���ا 
وال����درا�����ش����ات يف جم����ال ال��ع��م��ال��ة مبا 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ذل����ك  يف 
التقنية  الأخ��رى  املجالت  والتعاون يف 
اأو ذات العالقة بتنمية املوارد الب�شرية 

التي يتفق عليها الطرفان.
وح����ول ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف 
املنزلية  امل�������ش���اع���دة  ال���ع���م���ال���ة  جم�����ال 
امل��ل��ح��ق��ة مب���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م يف جمال 
على  الطرفان  اتفق   .. العاملة  القوى 
وا�شتقدام  ق���ب���ول  اإج��������راءات  ت�����ش��ه��ي��ل 
اإىل  ال�شريالنكية  امل�����ش��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة 
وت��وظ��ي��ف��ه��م طبقا  الإم����������ارات  دول������ة 
امل�شاعدة  لأحكام قانون عمال اخلدمة 
املعمول به يف الدولة ووفقا للت�شريعات 
�شريالنكا  ب���ج���م���ه���وري���ة  وال����ل����وائ����ح 
العمال  وت��وظ��ي��ف  لن��ت��ق��ال  امل��ن��ظ��م��ة 
ميثل  حيث  ب��اخل��ارج  للعمل  املنزلين 
اأ�شا�شا  الت�شريعيان  الإط�����اران  ه���ذان 
للعمالة  القانونية  احلماية  نطاق  ملد 
امل�شاعدة من جمهورية �شريالنكا قبل 
دولة  اإىل  و�شولهم  وعند  ا�شتقدامهم 

الإمارات على التوايل .
ل�شتقدام  ت���داب���ري  الت��ف��اق��ي��ة  وح����دد 
وت�����ش��غ��ي��ل ال��ع��م��ال��ة ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة يف 
لوكالت  ف��ق��ط  ي�شمح  بحيث  ال��دول��ة 
ال�شتقدام اخلا�شة وامل�شجلة واملرخ�شة 
طلبات  ب��ت��ق��دمي  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
ا�شتقدام العمالة امل�شاعدة ال�شريالنكية 
الدولة  العمل يف  اأ�شحاب  املقدمة من 
لوكالت  فقط  ي�شمح  كما  لتوظيفهم 
واملرخ�شة  امل�شجلة  اخلا�شة  التوظيف 
وبيانات  اأ�شماء  بتقدمي  �شريالنكا  يف 
ال�شريالنكية  امل�������ش���اع���دة  ال���ع���م���ال���ة 

املر�شحة لل�شواغر املتاحة واملعتمدة.
وات��ف��ق ال��ط��رف��ان على ال��ت��ع��اون لو�شع 
املتعلقة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ك���ل  ق��ائ��م��ة حت���دد 
امل�شاعدة  العمالة  وتوظيف  با�شتقدام 
با�شتمرار  وحت��دي��ث��ه��ا  ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة 
ل��ت�����ش��م��ي��م وتقدمي  ال���ت���ع���اون  وك���ذل���ك 
امل�شاعدة  ل��ل��ع��م��ال��ة  ت���وع���وي���ة  ب���رام���ج 
وبعد  امل�����غ�����ادرة  ق���ب���ل  ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة 

الو�شول.
ون�������ش���ت الت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى اج��������راءات 
امل�شاعدة  ال��ع��م��ال��ة  وت��وظ��ي��ف  ال��ت��ع��اق��د 
منوذجي  ع���ق���د  وف�����ق  ال�����ش��ري��الن��ك��ي��ة 
اخلدمة  ع���م���ال  ق����ان����ون  اإىل  ي�����ش��ت��ن��د 
امل�شاعدة حيث يتوىل مكتب ال�شتقدام 
يف الدولة اإر�شال عر�س العمل للعامل 
املر�شح مت�شمنا جميع �شروط وظروف 

العمل.
ويتعاون الطرفان على �شمان املوافقة 
ع��ل��ى ال��ع��ر���س م��ن ق��ب��ل ال��ع��ام��ل الذي 
النموذجي  ال��ع��م��ل  ع��ق��د  ع��ل��ى  ي���وق���ع 
وح�شوله  ال���دول���ة  اإىل  و���ش��ول��ه  ع��ن��د 
اأ�شلية منه وكذلك ن�شخة  على ن�شخة 
اأ���ش��ل��ي��ة ل�����ش��اح��ب ال��ع��م��ل. ك��م��ا ن�شت 
انتهاء عقد  اأو  اإنهاء  اأن  التفاقية على 
قانون  ول��وائ��ح  قانون  وف��ق  يتم  العمل 
�شروط  ووفق  امل�شاعدة  اخلدمة  عمال 
ت�شوية  ت��ت��م  واأن  ال��ن��م��وذج��ي  ال��ع��ق��د 
قانون  اأح��ك��ام  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  ال��ن��زاع��ات 
عقد  و�شروط  امل�شاعدة  عمال اخلدمة 
التعاون  ي��ت��م  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  ال��ع��م��ل. 
توعية  ب����رام����ج  وت����ق����دمي  ل��ت�����ش��م��ي��م 
قبل  العمل  واأ�شحاب  للعمال  وتوجيه 
مغادرة العامل بلده وعند الو�شول اإىل 

دولة الإمارات.
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العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الهالل الذهبي 

للرجال  رخ�شة رقم:CN 1065545 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جابر جا�شم �شيف حمد اجلالف املهريي 

من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/

جابر جا�شم �شيف حمد اجلالف املهريي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مامباتا ابوبكر

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شال لال�شت�شارات 

والتدريب ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1727576 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امن امن %10
تعديل ن�شبة ال�شركاء

ا�شك اربيا انك ASK ARABIA INK من 49% اىل %39
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا القناعة 

رخ�شة رقم:CN 1103691 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شريف عو�س عبداهلل عيديد العامري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حمود �شعيد �شيف العرياين
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كتي كوتي راين ابراهيم
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة خط احلظ 

CN 1134926:لت�شليح الجهزة اللكرتونية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شلم احمد حربي العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد �شعيد م�شبح الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العطالت 

 CN 2243358:امللكية لل�شفر  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة بردى ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1841122 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي �شامل وليد ا�شماعيل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح نا�شر ح�شن املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف موفق فندي احلاج علي

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 100000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/م�شبغة بردى ذ.م.م

BARADA LAUNDRY LLC

اىل/م�شبغة بردى- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
BARADA LAUNDRY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شا�س ال�شحراء للنقليات العامة 

رخ�شة رقم:CN 1826809 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شا�س ال�شحراء للنقليات العامة

SAAS ALSAHRAA GENERAL TRANSPORT

اىل/�شا�س ال�شحراء للنقليات العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

SAAS ALSAHRAA GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شرايا لنقل الركاب باحلافالت 

املوؤجرة  رخ�شة رقم:CN 1552645 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ال�شرايا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
ALSARAYA FOR PASSENGERS TRANSPORT BY RENTAL BUS

اىل/ال�شرايا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 ALSARAYA FOR PASSENGERS TRANSPORT BY RENTAL BUS

- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
البالط  لعمال  فقري  ال�ش�����ادة/عبدال�شتار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والرخام والطابوق  رخ�شة رقم:CN 1164543 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�شم جتاري من/عبدال�شتار فقري لعمال البالط والرخام والطابوق

ABDUL STTAR FAQIR BLOCKS TILES & MARBLE

اىل/ناي�س �شريفي�س لل�شيانة العامة
 NICE SERVICE GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تبليط الر�شيات واجلدران )4330019(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�شت واي للمقاولت وال�شيانة العامة

رخ�شة رقم:CN 2252673 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3.75

تعديل ا�شم جتاري من/فري�شت واي للمقاولت وال�شيانة العامة
FIRST WAY CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/فري�شتو اي ل�شيانة املكائن واملعدات البحرية
FIRSTWAY MARINE MACHINES AND EQUIPMENT MAINTENANCE

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 13 و ق 65 ومكتب رقم 105 املالك/ال�شيخ �شلطان 
بن حمدان بن حممد ال نهيان واخرون اىل ابوظبي ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 44 - ق 10 

ور�شة املالك/حكومة ابوظبي واخرون
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح املكائن واملعدات البحرية و�شيانتها )3319903(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح و�شيانة املعدات امليكانيكية )3319102(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح القوارب )3315002(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة حممد اخلطيب لت�شليح ال�شيارات

  رخ�شة رقم:CN 1021224 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3.9*1 اىل 1*3.9

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة حممد اخلطيب لت�شليح ال�شيارات
MOHAMMED AL KHATIB AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/حممد اخلطيب لعمال ال�شباغ
MOHAMED ALKHATIB PAINTS WORKS

غريب  �شامل  املالك  �شربة   23 م   74 قطعة  ال�شناعية  م�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 NIS-1589047-1601 1 علي العامري اىل ابوظبي امل�شفح م 39 ق 22 ميزان مكتب

NIS-1589047-1601 نا�شر احمد خليفة احمد واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف �شمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�شاط/حذف حدادة املركبات )4520014(

تعديل ن�شاط/حذف دهان ور�س املركبات )4520002(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شالم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2306562:ميغا مارت  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شاريع 

اك�شل ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1040858 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شاعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شفوة ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 1049938 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلذاء 

البي�س
رخ�شة رقم:CN 1014318 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19

اإعـــالن �سطب قيد 
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة ان دي ئي العاملية للخدمات 
الفنية ذ.م.م )اجلن�شية:املانيا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: الن�شر- احمد علي بن حموده 
�شجل  يف   )4850( رقم  حتت  واملقيدة   )113660 �س.ب:  الظاهري 
ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم 
دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار 
باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات 
يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز 
اإدارة  الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد  �شهر من تاريخ 

الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :بلووم خلدمات املوافق ذ.م.م

 OneLiving طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ون ليفينج 
املودعة بالرقم  : 280965     بتاريخ : 2017/10/12

باإ�شم :بلووم خلدمات املوافق ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - مع�شكر ال نهيان - هاتف:026969500 - �شندوق الربيد:28928 

 aalqudah@bloomholding.com امييل
�صورة العالمة

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36 الرا�شي والعقارات خدمات التاأمن ، ال�شوؤون املالية  وذلك لتمييز ال�شلع 
وال�شوؤون العقارية

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل دائرة باللون البنف�شجي يدنوها )ون ليفينج( باللغة العربية باللون 
باللون البي�س  باللغة الجنليزية   )OneLiving( البنف�شجي باللون  دائرة  �شكل  ي�شار  البي�س وعلى 

وال�شكل على خلفية باللون ال�شود .
الإ�شرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :كاريدج خلدمات التو�شيل ذ.م.م
 Carriage:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم  : 281513     بتاريخ : 2017/10/23
باإ�شم :كاريدج خلدمات التو�شيل ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - جزيرة ابوظبي - �شندوق الربيد:0568454777 
 baderalajeel@trycarriage.com امييل

�صورة العالمة

الرحالت  وتنظيم  ال�شلع  وتخزين  وتغليف  النقل   39: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�شفر

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مكون من خطوط يدنوه Carriage باللغة الجنليزية .
الإ�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكملة carriage على حدة 

يف الو�شع العادي باعتبارها و�شفية.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :حممد �شعيد عبداهلل ال�شحي
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:Zainat Al Malamg زينة املالمح 

املودعة بالرقم  : 279024     بتاريخ : 2017/8/13
باإ�شم :حممد �شعيد عبداهلل ال�شحي

وعنوانه:را�س اخليمة- را�س اخليمة الرم�س ال�شارع الرئي�شي هاتف: 0091550200251 
al_nader_777@hotmai،ccom :امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�شتح�شرات تبيي�س القم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكيل املالب�س م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط عطور وزيوت عطرية م�شتح�شرات جتميل 

غ�شول )لو�شن( لل�شعر منظفات ا�شنان
 Zainat Al Malamg و�شف العالمة:ر�شم وجه امراة وبجانبها عبارة زينة املالمح باللغة العربية وحتتها

بخروف لتينية
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة النخيب لالعمال املعدنية واحلديدية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1140697 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عو�س العبد علي العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ف�شل احلق �شوندو مياه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل عبيد خ�شيب حممد النا�شري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.50 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة النخيب لالعمال املعدنية واحلديدية ذ.م.م
AL NAKHEEB METAL & STEEL WORKSHOP LLC

اىل/ور�شة النخيب لالعمال املعدنية واحلديدية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL NAKHEEB METAL & STEEL WORKSHOP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر:

اأطلق �شعادة �شيف بدر القبي�شي املدير 
املرحلة  اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام 
التوا�شل   ( ن���ظ���ام  م���ن  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
م�شتوى  رف����ع  اإىل  ال���ه���ادف  امل���رئ���ي( 
التوا�شل مع ال�شركاء ال�شرتاتيجين 
ومكاتب  وال����دوائ����ر،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
ال���ش��ت�����ش��اري��ن، وامل���ط���وري���ن، وامل���الك 
وتدقيق  امل��ع��ام��الت،  تخلي�س  ب�����ش��اأن 
واملخططات،  الهند�شية،  الت�شاميم 
مغلقة  تلفزيونية  دائ����رة  ع��رب  وذل���ك 
وتعمل  مبا�شر،  ب�شكل  الأح���داث  تبث 
بن  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
امل�شتفيدة من خدمات  جميع اجلهات 

البلدية.
يدعم  ال��ن��ظ��ام  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو�����ش����ح 
ال�����دول�����ة يف جمال  م���وق���ع  وي�������ش���ان���د 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ال���ع���امل���ي���ة ���ش��م��ن حمور 
تراخي�س البناء، ويعزز مقدرة ومكانة 
والت�شييد  ال��ب��ن��اء  جم���ال  يف  اأب��وظ��ب��ي 

وال�شتثمار العقاري.
واأكد �شعادته اأن بلدية مدينة اأبوظبي 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي����ة حكومة 
امل�شتمر  �شعيها  خ���الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
نحو تطوير اأدائها عرب ا�شتثمار اأحدث 
والإمكانيات  التكنولوجية،  الو�شائل 
خدمات  لتقدمي  توؤهلنا  التي  الفنية 
التحديات  تتنا�شب مع حجم  ع�شرية 
وال��ط��م��وح��ات، وب��ال��وق��ت ذات����ه حتقق 
تطلعات املجتمع واملتعاملن و�شركائنا 
اخلطوة  وه�������ذه  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ن، 
اإىل  ل��ل��و���ش��ول  مت��ه��ي��داً  ت��ع��د  الأوىل 
احل�شور  ع���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ا���ش��ت��غ��ن��اء 
ال��ب��ل��دي��ة وم��راك��زه��ا لإمتام  م��ق��ر  اإىل 
معامالتهم  )zero visit( لت�شمل 
كافة املراجعن، املالك وال�شت�شارين، 
املعلومات  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي  ب��الإ���ش��اف��ة 
البناء  ت��راخ��ي�����س  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال���الزم���ة 

ومراحلها.
ا�شتثمرت  البلدية  اأن  �شعادته  واأ���ش��ار 

�شهر الإمارات لالبتكار عرب اإطالقها 
والأنظمة،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وي�����اأت�����ي ن���ظ���ام )ال���ت���وا����ش���ل امل���رئ���ي( 
“اأمتتة”  طريق  على  مهمة  كخطوة 
اخل���دم���ات والرت����ق����اء ب��ه��ا ن��ح��و اآف���اق 
رح��ب��ة، وم��الح��ق��ة اآخ���ر ال��ت��ط��ورات يف 
جمال تقنيات التوا�شل مع املتعاملن 
وامل�شداقية  ال�شفافية  حتقيق  بهدف 
يف خ���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة وع��الق��ات��ه��ا مع 
الأط��������راف ج��م��ي��ع��ا، وال���و����ش���ول اإىل 
مراجعة  يف  ال��دق��ة  م�شتويات  اأف�����ش��ل 
والت�شاميم،  امل�������ش���اري���ع  خم��ط��ط��ات 
املكاتب  مع  واملرئي  املبا�شر  والتن�شيق 
ومناق�شة  وامل���ط���وري���ن،  ال���ش��ت�����ش��اري��ة 
جميع امل�شتجدات ب�شكل مبا�شر، الأمر 
�شرعة  على  اإيجابيا  �شينعك�س  ال���ذي 
اإجناز واإ�شدار تراخي�س البناء بال�شكل 
التوا�شل  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��اأم��ول، 
واأداة  اأ�شا�شياً،  عن�شراً  �شي�شبح  املرئي 
م��ه��م��ة يف احل����ك����وم����ات وال�������ش���رك���ات، 
واملن�شاآت اخلدمية كافة، و�شت�شاهم يف 
ونتوا�شل  نعمل  التي  الطريقة  تغيري 
ت�����ش��ب��ح يف وق����ت قريب  ب���ه���ا، و����ش���وف 

الطريقة املف�شلة للتوا�شل. 
املرئي  الت�شال  اأن  البلدية  واأو�شحت 
هو العملية التي يتم بها نقل املعلومات 
واملعاين والأفكار من �شخ�س اإىل اآخر 
اأو اآخ���ري���ن ب�����ش��ورة حت��ق��ق الأه�����داف، 
وهو كذلك التفاعل املبا�شر بن اثنن 
با�شتعمال و�شائط  النا�س  اأكر من  اأو 

وعندما  امل���ع���ل���وم���ات،  ل��ن��ق��ل  م���ت���ع���ددة 
امل���رئ���ي فاإننا  ن��ت��ح��دث ع���ن الت�����ش��ال 
اأ�شكال  اأه����م  ���ش��ك��ل م���ن  ن��ت��ح��دث ع���ن 
ي��ع��ت��م��د على  و  امل����ت����ع����ددة،  الت�������ش���ال 
الن�س،  )ال���ل���ون،  الب�شرية  ال��و���ش��ائ��ل 
املخططات،   البيانية،  الر�شوم  ال�شور، 
التعديالت( لنقل املعلومات و الأفكار، 
ومن الإيجابيات الرتكيز على و�شول 
اأو الفكرة من خالل ت�شميم  الر�شالة 
ب�����ش��ك��ل حمكم  م�������ش���م���ون ال���ر����ش���ال���ة 

وجيد.
خدمة املجتمع اأولوية

من جانبه اأكد املهند�س خلفان �شلطان 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
بلدية  يف  ب���الإن���اب���ة  امل�����دن  ت��خ��ط��ي��ط 
)التوا�شل  ن��ظ��ام  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
احلتمي  التطور  ظل  يف  ياأتي  امل��رئ��ي( 
اأبوظبي  حكومة  و�شعي  التميز،  نحو 
يف  وت�شخريها  الذكية  اخل��دم��ات  اإىل 
املجتمع، ومواكبة ما هو متبع  خدمة 
ال��ع��امل��ي��ة، وم���ن ه���ذا املنطلق  يف امل���دن 
قامت بلدية مدينة اأبوظبي بالإعالن 
ع���ن ن���ظ���ام )ال���ت���وا����ش���ل امل���رئ���ي( وهو 
منظومة اإلكرتونية لتقدمي املعلومات 

يف  املتعاملن  م��ع  الفعالة  وال�����ش��راك��ة 
جمالت تراخي�س البناء، حيث ننظر 
على  واملتعاملن  املجتمع  خدمة  اإىل 

اأنها اأولوية ق�شوى ذات اأهمية.
النعيمي:  اأك��د  النظام  وح��ول مميزات 
ي��ت��م م���ن خ����الل امل��ن��ظ��وم��ة امل���ذك���ورة 
املتعامل  متكن  �شهلة  و���ش��ائ��ل  ت��ق��دمي 
معاملته،  م��راج��ع��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن 
ب�شاأنها،  ال���ن���ه���ائ���ي  ال����ق����رار  وات����خ����اذ 
والقيام  الدقة،  درج��ات  اأعلى  وت�شمن 
البناء،  تراخي�س  اإدارة  مع  باملراجعة 
كما تتميز باأن العمليات تتم من خالل 
املرئي  والتوا�شل  الإلكرتوين  النظام 
 )Cisco Webex Meeting(
عرب الإنرتنت، كما اإن الت�شال املرئي 
اأ�شبح جزءاً من احلياة اليومية للكثري 
من الهيئات واجلهات احلكومية، وقد 
التقنيات  ت��ط��ور  م���ع  احل���ي���اة  ت��غ��ريت 
الأح��������دث وك����ذل����ك ت����ط����ورت اأمن�����اط 
املرئي  التعاون  اأ�شبح  ولهذا  الأعمال، 
ب��ن امل��وظ��ف��ن وامل��راج��ع��ن م��ن اأكر 

الأدوات فاعلية للتوا�شل.
وي�������ش���اه���م ت��ط��ب��ي��ق ه�����ذه ال���ف���ك���رة يف 
تخفي�س تكاليف املتعاملن ونفقاتهم 

ويحقق  ال��رتاخ��ي�����س،  على  للح�شول 
اإدارة  مهند�شي  م��ع  الفعال  التوا�شل 
مراحل  اإط��ار  �شمن  البناء  تراخي�س 
املراجعة  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  ال��رتخ��ي�����س 
املرحلة  ث���م  ل��ل��م��خ��ط��ط��ات،  الأول����ي����ة 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ل���م���راج���ع���ة، واع���ت���م���اد 
امل����خ����ط����ط����ات، وت����ل����ي ت���ل���ك امل����راح����ل 
جاهزية  م��رح��ل��ة  واع���ت���م���اد  م��ن��اق�����ش��ة 
مرحلة  ث����م  ل���ل���رتخ���ي�������س،  امل���ع���ام���ل���ة 
�شمن  ذل��ك  ويتم  الرتخي�س،  اإ���ش��دار 
لإ�شدار  اأبوظبي  مدينة  بلدية  خطة 
العميل  ح����اج����ة  دون  ال���رتاخ���ي�������س 
وانتظار  البلدية  مقر  اإىل  ال��و���ش��ول 

املراجعة مع املهند�س املخت�س.
تطبيق  م��ن  املتوقعة  النتائج  وب�����ش��اأن 
حتقيق  مت  النعيمي:  اأو���ش��ح  ال��ن��ظ��ام 
توفري يف عدد �شاعات العمل بخ�شو�س 
املراجعن  اأع���داد  وتقليل  املتعاملن، 
للبلدية، وتوفري الوقت امل�شتهلك من 
قبل املراجعن يف مناق�شة املالحظات، 
قبل  م��ن  املقطوعة  امل�شافات  وت��وف��ري 
امل��راج��ع��ن لكل رخ�����ش��ة، وزي����ادة عدد 
ال�شكاوى  ع��دد  وتقليل  الق���رتاح���ات 
املتعاملن،  اإىل ارتفاع ر�شا  بالإ�شافة 

لتحقيق  وال�شعي  املتعاملن،  واإ�شعاد 
راح����ت����ه����م، ك���م���ا ي�������ش���اه���م ال���ن���ظ���ام يف 
ا�شتدامة اأبوظبي وحت�شن البيئة من 
والب�شمة  امل���رور  حركة  تقليل  خ��الل 

الكربونية.
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأ�����ش����اف 
تقنية  اأن  ب���الإن���اب���ة  امل�����دن  ت��خ��ط��ي��ط 
الت�شالت املرئية مل تعد اأحد احللول 
بعيدة املنال اأو اأداة اإدارية ح�شرية، بعد 
اأن اأ�شبحت يف متناول اأي موظف وعلى 
اأو�شع، واأ�شبح معروفاً للجميع  نطاق 
ال���ي���وم على  ُي��ع��د  امل���رئ���ي  ال��ت��ع��اون  اأن 
ملا يوفره من  الأهمية  ق��در كبري من 
اإمكانيات وحلول للبلدية تعزز العمل 
الإنتاجية،  وم�شتويات  الفريق  ب��روح 
وحتفز عملية اتخاذ القرار وتقلل من 
اأن حلول الت�شالت  النفقات، م�شرياً 
ال��ت��وا���ش��ل بن  امل��رئ��ي��ة جت��ع��ل عملية 
م��وظ��ف��ي ال���دائ���رة وامل��ت��ع��ام��ل��ن اأم����راً 
عن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ال�شهولة  غ��اي��ة  يف 
امل����ك����ان، ومي���ك���ن ل��ل��م��وظ��ف��ن اإج�����راء 
مع  اجتماعات  وعقد  مرئية  مكاملات 
ال�شت�شارين اأو املالك يف اأي مكان يف 

الدولة با�شتخدام اأي جهاز.

�شرعة اتخاذ القرارات
على ال�شعيد ذاته اأكد املهند�س حممد 
تراخي�س  اإدارة  مدير  با�شليب  عمر 
ال��ب��ن��اء يف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي اأن 
برنامج Webex من �شركة �شي�شكو 
العاملية يعد من اأف�شل الربامج لعقد 
امل����وؤمت����رات وال���ت���وا����ش���ل امل���رئ���ي على 
و�شورًة(  )���ش��وت��اً  مبا�شرة  الن��رتن��ت 
امل��راج��ع��ن م��ن مالك،  م��ع جمموعة 
ويعمل  م��ق��اول��ن،  اأو  ا�شت�شارين،  اأو 
الكمبيوتر  اأج���ه���زة  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج 

والهواتف الذكية.
التميز وال�شعي  التطور نحو  ويف ظل 
خدمة  يف  ال���ذك���ي���ة  اخل�����دم�����ات  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع وم���واك���ب���ة م���ا ه���و م��ت��ب��ع يف  
امل���دن امل��ت��ط��ورة، وح���ول اأه���م مميزات 
الربنامج اأو�شح با�شليب اأن الربنامج 
اإج�����راء حم���ادث���ات م���ع �شخ�س  ي��ت��ي��ح 
على  وال�������ش���ورة  ب��ال�����ش��وت  اأك�����ر  اأو 
النرتنت واإمكانية حتديد وقت معن 
ل��الج��ت��م��اع، واإم��ك��ان��ي��ة اإر���ش��ال دعوات 
الجتماع،  حل�شور  اآخرين  لأ�شخا�س 
ات�شال  عمل  اإمكانية  اإىل  بالإ�شافة 
الربنامج  وي��ت��ي��ح  ذك�����ي،  ه���ات���ف  ب�����اأي 

ح�������ش���اب جمانى  ام����ت����الك  اإم���ك���ان���ي���ة 
واإمكانيات  ق���درات  لختبار  جتريبي 

الربنامج.
اأن  البناء  تراخي�س  اإدارة  مدير  ون��وه 
انت�شاراً يف  اأكر  اليوم  اأ�شبح  الفيديو 
نطاق  تو�شيع  ب��ه��دف  امل��ج��الت  ك��اف��ة 
اخل��دم��ات، وات��خ��اذ ال��ق��رارات ب�شورة 
اأ�����ش����رع، واإي����ج����اد ظ�����روف ع��م��ل اأكر 
مرونة، بالإ�شافة اإىل تقليل النفقات. 
تاأثري  له  املرونة  عن�شر  اأن  خ�شو�شا 
اليومية،  العمل  جم��ري��ات  على  كبري 
حا�شماً  عن�شراً  يعد  الفيديو  اأن  كما 
ل�شرتاتيجية العمل املرنة، بالإ�شافة 
للمعلومات  امل��ب�����ش��ط  ال���ع���ر����س  اإىل 
وال�شور  وال��ت�����ش��ام��ي��م  وامل��خ��ط��ط��ات 

والر�شومات. 
���ش��رع��ة اتخاذ  وي�����ش��اع��د ال��ربن��ام��ج يف 
نقطة  �شيكون  ال��ن��ظ��ام  وه���ذا  ال��ق��رار، 
املتعاملن  خ��دم��ة  يف  ت�شب  ان��ط��الق 
ودفع م�شرية التنمية، لتقدمي اأف�شل 
الأداء  مب�شتوى  والرت��ق��اء  اخلدمات، 
وتوفري  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  احلكومي 
املتعاملن  ب���خ���دم���ة  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ك����ل 

ويحقق ر�شاهم.

•• العني - الفجر

ب��اإدارة خدمة  العن متمثلة   قامت بلدية مدينة 
حالة   1242 ل�  املقابر  خدمات  بتقدمي  املجتمع 
وغري  للم�شلمن   2017 امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
امل�شلمن، حيث يبلغ عدد املقابر 35 مقربة على 
م�شتوى مدينة العن، تتوزع بواقع 22 مقربة يف 
قطاع و�شط املدينة و13 مقربة �شمن القطاعات 
اخلارجية، فيما بلغت خدمات مقابر غري امل�شلمن 
و16 حالة دفن  حرق  حالة   40 منها  حالة   56
الفوعة وتت�شمن  واح��دة تقع مبنطقة  يف مقربة 

مقربة وحمرقة يف نف�س املوقع.
اإ�شافية  خدمات  العن  مدينة  بلدية  قدمت  كما 

توفري  ت�����ش��م��ل:   2017 امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  خ����الل 
يف  الليلية  الإن���ارة  خدمة  و  �شرب  ومياه  مظالت 
اإىل جانب  امل�����ش��ائ��ي��ة  ال��ف��رتة  ح���الت اجل��ن��ائ��ز يف 
كذلك  امل��ط��اوع��ة،  مقربة  مغ�شلة  وتكييف  تربيد 
الرتميم  ب��خ��دم��ات  املجتمع  خ��دم��ة  اإدارة  ق��ام��ت 
والرتقيم واإن�شاء الأحوا�س اجلديدة يف املقابر ملا 
لها من اأهمية يف معرفة القبور حتى بعد فرتات 
زمنية طويلة، كما يتم توفري خدمات احل��رق يف 
مقربة الفوعة لغري امل�شلمن والتي تقدم باملجان، 
ال�شرتاطات  بع�س  العن  مدينة  بلدية  فتحدد 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات امل��ق��اب��ر وه���ي اأن تكون 
اأبوظبي  اإم��ارة  اإقامة ال�شخ�س املتويف �شادرة من 
املمانعة  بعدم  ال�شخ�س  �شفارة  من  كتاب  وتوفري 

لال�شتفادة من هذه اخلدمات.
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ق�����ش��م اجلنازة  ���ش��ع��ود  و����ش���رح 
بالإنابة: اأن اخلدمات التي تقدمها بلدية مدينة 
م�شتلزمات  ج��م��ي��ع  ت��وف��ري  ت�شمل  وال��ت��ي  ال��ع��ن 
اأن��واع الطيب،  املتويف من تكفن وتغ�شيل وجميع 
ت��ق��دم ب��امل��ج��ان وب��اأف�����ش��ل امل�����ش��ت��وي��ات، ك��م��ا توجد 
املياه  دورات  وتت�شمن  املقابر  ه��ذه  داخ��ل  مرافق 
واأماكن لل�شالة بالإ�شافة اإىل توفري عمال نظافة 

ب�شكل يومي.
واأ�شاف النعيمي اإن اإدارة خدمة املجتمع وامل�شوؤولة 
الأم���ن جلميع  بتوفري  ت��ق��وم  املقابر  ع��ن  ب��دوره��ا 
العن  مدينة  بلدية  مفت�شي  ي��ق��وم  حيث  املقابر 
بجولت تفتي�س يومية للتاأكد من النظافة العامة 

وعدم وجود �شلوكيات �شلبية اأو مرفو�شة من قبل 
الزائرين، ونوه النعيمي اإىل وجود دورات تدريبة 

يف املقابر للغ�شيل والتكفن تقدم ملن يرغب.
املقابر  اأن العدد الأكرب من  ومن اجلدير بالذكر 

يوجد يف و�شط املدينة.
درا�شة  ب�شدد  ال��ع��ن  مدينة  بلدية  ف���اإن  ول��ذل��ك 
م���واق���ع ج���دي���دة ل��ل��م��ق��اب��ر ت��ب��ع��د م���ا ي���ق���ارب 35 
جميع  تخدم  املدينة  و�شط  منطقة  عن  كيلومرت 
املناطق التابعة لها، وتوؤكد بلدية العن اهتمامها 
باخلدمات التي تقدم للمواطنن واملقيمن، حيث 
اخلدمات  واأج�����ود  اأف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي  دائ��م��ا  ت�شعى 
عند  ر�شا  ن�شبة  اأعلى  اىل  للو�شول  وذل��ك  لديها 

املتعاملن.

•• اأبوظبي-وام:

الأول  اأم�����س  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  نظمت 
يعد  “ ال��ذي  “ جبل حفيت  لتنظيف  حملة 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ال��وح��ي��د يف  امل��وئ��ل اجل��ب��ل��ي 
النادرة  الأن���واع  وي��وؤوي جمموعة كبرية من 
اإط��ار حمالتها  الطبيعية وذل��ك يف  وامل��وائ��ل 
والبحرية  ال��ربي��ة  امل��واق��ع  لتنظيف  املكثفة 
يف الإم��ارة التي تقام حتت �شعار “معا خلري 
عن  ي��زي��د  م��ا  باحلملة  ���ش��ارك  وق��د  بيئتنا«. 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  م���ن  م��ت��ط��وع��ا   150
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف مدينة 
العن �شمت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي 
– العن ونادي  امل��رور وال��دوري��ات  ومديرية 
ال��ع��ن ل��ك��رة ال���ق���دم وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العن 
والبلديات  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ودائ������رة 
واملوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان والأحياء 
جبل  ج��ران��د  مركيور  وف��ن��دق  بالعن  املائية 
الطبيعية-  املحميات  واإدارة  العن   - حفيت 
وجامعة  وال�شياحة  الثقافة  ودائ����رة  ال��ع��ن 
اإدارة  امل��ت��ح��دة وم���رك���ز  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
النفايات - اأبوظبي “تدوير” وم�شت�شفى اإن 

اإم �شي التخ�ش�شي.
امل��ن��ط��ق��ة التي  امل�����ش��ارك��ن ع��ل��ى  اإط�����الع  ومت 
�شت�شملها حملة التنظيف والتي مت تق�شيمها 

النفايات  لأن������واع  وف��ق��ا  م���واق���ع  اأرب���ع���ة  اإىل 
حول  مف�شل  ���ش��رح  ج��ان��ب  اإىل  وخ��ط��ورت��ه��ا 
يتم  التي  النفايات  حول  بيانات  جمع  كيفية 
ج��م��ع��ه��ا.. فيما مت��ك��ن��وا م��ن ج��م��ع اأك���ر من 
والنفايات  املخلفات  من  كيلوجراما   180

اخل�شبية والبال�شتيكية واملعدنية.
احلمالت  �شل�شلة  اأطلقت  قد  الهيئة  وكانت 
“ يف   2018 زاي�����د  “ ع����ام  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن 
نهاية �شهر يناير املا�شي بداأت بتنظيم حملة 
ل��ت��ن��ظ��ي��ف م��ي��ن��اء ال�����ش��ي��ادي��ن ب��امل��ي��ن��اء احلر 
ومت  للغو�س  الإم���ارات  جمعية  مع  بالتعاون 
اختيار امليناء لتنفيذ احلملة الأوىل لت�شليط 
ال�شوء على اأهمية املحافظة على نظافة املياه 

البحرية.
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  احل��م��ل��ة  وت��ه��دف 
الطبيعية  الأم���اك���ن  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة 
كبري  باهتمام  حتظى  التي  الربية  واملناطق 
واآبار  يعترب جبل حفيت  من اجلمهور حيث 
“مبزرة  ���ش��ف��ح��ه يف  ال��ك��ربي��ت��ي��ة حت���ت  امل���ي���اه 
يف  ال�شياحية  امل����زارات  اأه���م  اخل�شراء” م��ن 

مدينة العن.
الظاهري  ���ش��امل  ���ش��ي��خ��ة  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
البيولوجي  التنوع  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الربي والبحري بالهيئة اإنه مت اختيار جبل 
من  ميثله  ملا  الثانية  احلملة  لتنفيذ  حفيت 

جمموعة  ي�شم  حيث  وبيئية  ثقافية  قيمة 
النادرة واملوائل الطبيعية  الأنواع  كبرية من 
ال�شحراء  يف  ت��ع��ي�����س  اأن  مي��ك��ن��ه��ا  ل  وال���ت���ي 

املحيطة به.
واأ�شارت اإىل اأن جبل حفيت يعترب واحد من 
اأه���م م��ن��اط��ق ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ال���ربي يف 
اإمارة اأبوظبي فهو موطن للعديد من الأنواع 
امل��ت��ك��اث��رة وامل���ه���ددة ب��الن��ق��را���س ع��امل��ي��ا مثل 
امللكي  بالثعلب  امل��ع��روف   - الأف��غ��اين  الثعلب 
براندت” ف�شال  “ قنفذ  الأ�شود  والقنفذ   -
عن عدد من الأن��واع الأخرى النادرة اأو غري 

املوجودة يف اأماكن اأخرى من الإمارة.
املهدد  ال��ع��رب��ي  الطهر  ح��ي��وان  اأن  واأ���ش��اف��ت 
بالنقرا�س عامليا واحد من هذه الأنواع التي 
يوؤويها اجلبل ف�شال عن كونه مالذا لأكرب 
واملهددة  ال��دول��ة  يف  امل�����ش��ري  للعقاب  جتمع 
بالنقرا�س واملدرجة �شمن القائمة احلمراء 

لالحتاد الدويل ل�شون الطبيعة.
لطائر  موطنا  يعترب  اجل��ب��ل  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ال��ع��و���ش��ق امل��ت��ك��اث��ر وع��ق��اب ب��ون��ل��ي ويحت�شن 
ط��ائ��ر الأب���ل���ق - اب��ل��ق ه��ي��وم��ز- والب���ل���ق اأبو 
قلن�شوة وطائر حجل الرمال ف�شال عن كونه 
واحدا من املواطن القليلة املعروفة خلفا�س 

الفاكهة امل�شري.
اأن جبل حفيت  ال��ظ��اه��ري  ال��دك��ت��ور  وذك���رت 

حمليا  واملعروف  القرم  للنخيل  موطنا  يعد 
الوحيد من  النوع  با�شم” ع�شف” وهذا هو 
الدولة  يف  امل��وج��ودة  ال�شلية  النخيل  اأن���واع 
وي��ع��ت��رب واح���د م��ن اأن����در ال��ن��ب��ات��ات يف اإم���ارة 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة.. لفتة 
من  ن��ادرا  نوعا  بالهيئة  الباحثن  ر�شد  اإىل 
نبات الأوركيد على اجلبل حيث مت اكت�شاف 
الأفيبقط�س   - الأوركيد  من  �شجريات   10
التي  احلمالت  اأن  واأك��دت   . الأوراق  كند�شي 
�شت�شتمر  املا�شي  يناير  نهاية  الهيئة  بداأتها 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة والأن������واع امل��ح��ل��ي��ة وتعريف 
النفايات  م�����ش��ك��ل��ة  ب��ح��ج��م  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ب��ي��ئ��ة وال���ف���رد واملجتمع  وت��اأث��ريات��ه��ا ع��ل��ى 
واملظهر احل�شاري لالإمارة بجانب امل�شاهمة 
ر�شيدة  �شلوكية  اأمن���اط  لت��ب��اع  توعيتهم  يف 
وت�شجعيهم على امل�شاركة يف اجلهود املبذولة 
عنا�شرها  مبختلف  البيئة  على  للمحافظة 

وحمايتها من التلوث.
الهيئة  اأن  ال��ظ��اه��ري  ال���دك���ت���ورة  واأ����ش���اف���ت 
اإ�شراك املتطوعن من خمتلف  حتر�س على 
فئات املجتمع يف احلمالت ا�شتلهاما من قول 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
“ اأن حماية   - ال��دول��ة - رحمه اهلل  موؤ�ش�س 
البيئة لي�شت م�شاألة تهم املوؤ�ش�شات احلكومية 

فقط اإنها ق�شية ينبغي اأن تهمنا جميعا«.

بلدية مدينة العني تقدم خدمات املقابر وتدر�س ان�ساء مقابر جديدة يف �س�احي املدينة

»بيئة اأب�ظبي« تنظم حمالت للمحافظة على االأماكن الطبيعية واملناطق الربية

»التمكني« حتقق اأمنية طفل بقيادة طائرة 
•• ال�صارقة-وام:

حلمه باأن ي�شبح طيارا يرتدى زي الطيارين ويجل�س يف قمرة 
القيادة.. اأ�شبح واقعا عا�شه الطفل اليتيم “زايد جمال«.

للتمكن  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  اأي��ت��ام  اأمنيات  لتحقيق  خطوة  يف 
ال�شارقة  لإم����ارة  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  ..���ش��اه��م  الج��ت��م��اع��ي 
يف  ال�شارقة  م��ط��ار  وهيئة  للطريان  العربية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
حتقيق اأمنية الطفل حيث اختري لزيارة مقر طريان العربية 
قمرة  يف  باجللو�س  اأمنيته  وحتققت  الطيار  زي  اه���داوؤه  ومت 
القيادة وجتربة قيادة الطائرة يف جهاز حماكاة الطريان ومن 

ثم دخوله طائرة حقيقية للتعرف على اأجزائها.

ومنحت الهيئة العامة للطريان املدين رخ�شة قيادة للطفل 
زايد حتقيقاً ل�شتمرار حلمه بالطريان وع�شوية يف برنامج 
املجل�س  –رئي�شة  امل���ال  خ��ول��ة  واأ����ش���ادت   . ال��ط��ي��اري��ن  ب��راع��م 
الأيتام  التمكن يف دعم  ال�شارقة- بجهود  ال�شت�شاري لإمارة 
هذه  يف  �شاهم  من  لكل  والتقدير  بال�شكر  وتقدمت  واأ�شرهم 
اتاحت  التي  امل��ب��ادرة  زاي��د على  اليتيم  اأم  اأثنت  . كما  امل��ب��ادرة 
وحتقيق  املتميزة  التجربة  هذه  يخو�س  ب��اأن  لبنها  الفر�شة 
اأمنيته .وقالت منى بن هده ال�شويدي – مدير عام موؤ�ش�شة 
هو  »التمكن«  يف  له  ن�شعى  ما  الجتماعي  للتمكن  ال�شارقة 
باأ�شاليب هادفة لبناء �شخ�شيات  تاأهيل �شاملة لالأيتام  اإعادة 

واعدة وقيادية.

•• العني – الفجر

بح�شور ال�شيخ �شامل حممد بن ركا�س ع�شو 
انطلقت يف  �شابقاً  الوطني الحت��ادي  املجل�س 
الإ�شارة  »اأ�شدقاء  فريق  حملة  العن  مدينة 
ال�شارة  لغة  ن�شر  م��ب��ادرة  �شمن  التطوعي« 
العالقات  يف  ال�شم  فئة  ل��دم��ج  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

الجتماعية والثقافية.
ح�شر حفل اطالق املبادرة وتكرمي املتدربن 
يف لغة الإ�شارة ال�شيخ ماجد �شلطان اخلاطري 

وعدد من امل�شوؤولن وفريق املتطوعن 
ون����وه ال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب���ن رك���ا����س يف ك��ل��م��ة له 
مب���ب���ادرة » اأ����ش���دق���اء الإ�����ش����ارة  ال��ت��ط��وع��ي » 
واإبراز  املجتمع  اأف��راد  بن  الإ�شارة  لغة  لن�شر 
املجتمع مع  الإن�شاين من خالل دمج  الوجه 
اأن  اأ���ش��ح��اب الهمم م��ن فئة ال�����ش��م، م���وؤك���داً  
املتطوعن   من  ج��ه��وداً  تت�شمن  امل��ب��ادرة  تلك 
ثقافة  ون�شر  ال���ش��ارة،  بلغة  املجتمع  لتثقيف 
اىل  تهدف  واأن�شطة  برامج  خالل  من  ال�شم 
معترباً  ال�شم.  بثقافة  واعي  جمتمع  حتقيق 

ان�شانية  امل��ج��ال ���ش��رورة  ال��ت��ع��اون يف ه��ذا  اأن 
بالعمل  م�شيداً  املجتمع،  متا�شك  على  تعمل 
الداخلي  ال�����ش��ع��ور  ع���ن  ال���ن���اجت  ال��ت��ط��وع��ي 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة وال��ت�����ش��ح��ي��ة م���ن اأج�����ل خدمة 

الأخرين.
ويف ختام احلفل مت تكرمي 27 �شابا وفتاة من 
واملتطوعن  امل��ت��درب��ن  ال���ش��ارة  ف��ري��ق حملة 
مم��ن ت��درب��وا على م��ب��ادرة لغة ال���ش��ارة لفئة 
ال�شم ؛ وقام ال�شيخ �شامل بن ركا�س بتوزيع 

�شهادات التقدير. 

اإطالق مبادرة فريق اأ�سدقاء االإ�سارة التط�عي لفئة ال�سم

)zero visit (الهدف: معدل زيارة املتعاملني مقر البلدية = �صفر

بلدية مدينة اأب�ظبي تطلق املرحلة التجريبية من نظام )الت�ا�سل املرئي( مع متعامليها و�سركائها
�صيف بدر القبي�صي: النظام يدعم موقع الدولة يف التناف�صية العاملية �صمن حمور تراخي�ض البناء ويعزز مقدرة ومكانة اأبوظبي يف جمال البناء والت�صييد وال�صتثمار العقاري
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•• ال�صارقة-الفجر:

اإحدى  ال��وردي��ة،  القافلة  فر�شان  م�شرية  تنظم 
ال�شرطان،  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  م��ب��ادرات 
وتقدمي  الثدي  ب�شرطان  الوعي  بتعزيز  املعنية 
عنه،  املبكر  للك�شف  املجانية  الطبية  الفحو�س 
لفريقها  متخ�ش�شتن  ت��دري��ب��ي��ت��ن  ور���ش��ت��ن 
ال���ط���ب���ي امل�����وؤل�����ف م����ن الأط������ب������اء وامل���م���ر����ش���ات 
لنطالق  ا�شتعداداً  املتطوعن،  وال�شت�شارين 
م�����ش��رية ف��ر���ش��ان��ه��ا ال��ث��ام��ن��ة خ���الل ال��ف��رتة من 
اجلاري وحتى ال�شاد�س من مار�س  فرباير   28

املقبل.
وياأتي تنظيم الور�شتن بهدف تعزيز مهارات 
وتقدمي  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  ت�شخي�س 
اخلدمات  جودة  لتعزيز  الطبية،  ال�شت�شارات 
للمواطنن  ال��ق��اف��ل��ة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��ج��ان��ي��ة 

واملقيمن على امتداد خارطة الوطن.
وت��ن��ظ��م ال��ور���ش��ت��ان يف اأع���ق���اب ال��ن��ج��اح الذي 
ح��ق��ق��ت��ه م�������ش���رية ف���ر����ش���ان ال���ق���اف���ة ال����وردي����ة 
تكللت  والتي  املا�شية،  ال�شبع  ال�شنوات  خالل 
بالك�شف عن 47 حالة، مت ت�شخي�شها مبر�س 
ال���ع���الج يف الوقت  ال���ث���دي وت���ق���دمي  ���ش��رط��ان 
�شو�شن  الدكتورة  وقالت  للم�شابن.  املنا�شب 
اأ�شدقاء مر�شى  العام جلمعية  املدير  املا�شي، 
والتوعوية  الطبية  اللجنة  رئي�س  ال�شرطان، 
ل��ل��ق��اف��ل��ة ال����وردي����ة: ن�����ش��ع��ى خ���الل ه���ذا العام 
ف��رق حقيقي يف نوعية اخلدمات  اإح��داث  اإىل 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ط��ب��ي��ة واجل���ه���ود 
حر�شنا  لذا  الوردية،  القافلة  فر�شان  م�شرية 

العام على تنظيم ور���س تدريبية  يف دورة هذا 
متخ�ش�شة لإع��داد فريق طبي م��دَرب تدريباً 
املمكنة يف جمال  املعايري  اأعلى  لتحقيق  عالياَ 
وال�شت�شارات  الت�شخي�س  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
حتقيق  ل�شمان  املفتاح  باعتبارهما  الطبية، 
�شرطان  ع��ن  املبكر  الك�شف  يف  املتمثل  هدفنا 
باملر�س  ال���ت���وع���ي���ة  ر����ش���ال���ة  ون�������ش���ر  ال����ث����دي، 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و الأم���ث���ل ع��رب الإم������ارات ال�شبع. 
املا�شي  العام  الطبي  فريقنا  متكن  واأ�شافت: 
ب�شرطان  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة   15 ع��ن  الك�شف  م��ن 
لتلقي  ف��وراً  امل�شابن  اإحالة  مت  حيث  الثدي، 
اأ�شدقاء  بالتن�شيق مع جمعية  الالزم،  العالج 
ي��وؤك��د قدرة  ال���ذي  ال�����ش��رط��ان، الأم���ر  مر�شى 
لإنقاذ  متطورة  خدمات  تقدمي  على  احلملة 
الوردية  القافلة  توا�شل  ل��ذا  امل�شابن،  حياة 

بذل املزيد من اجلهود بهدف حت�شن وتو�شيع 
اأكرب عدد ممكن من  نطاق عملياتنا لتمكن  
العربية  الإم�������ارات  يف  وامل��ق��ي��م��ن  امل��واط��ن��ن 
املجانية.  ال�شتفادة من خدماتنا  املتحدة من 
املخ�ش�شة  الأوىل،  التدريبية  الور�شة  وخالل 
ي�شت�شيف  وال��ت��م��ري�����ش��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ك��وادر 
املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة، يوم 
من  جمموعة  ف��رباي��راجل��اري،   22 اخلمي�س 
الدكتور  يلقيها  حم��ا���ش��رة  ت�شمل  الأن�����ش��ط��ة 
لتعريف  ال��ث��دي،  �شرطان  ح��ول  طبارة  توفيق 
حول  واملهمة  الأ�شا�شية  باملعلومات  احل�شور 
ال�شريري،  ال��ث��دي  فح�س  واأ���ش��ال��ي��ب  امل��ر���س، 
بن  والتخ�ش�شات  امل��ه��ام  ت��وزي��ع  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الثامنة  امل�شرية  يف  امل�شاركة  الطبية  ال��ك��وادر 

للقافلة الوردية، وغريها من الفعاليات.

•• اأبوظبي-وام:

توا�شل موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
الإن�شاين  عطاءها  الإن�شانية  لالأعمال 
ل��ل�����ش��ن��ة ال��ع��ا���ش��رة ع��ل��ى ال���ت���وايل حيث 
نوعية  نقلة   2017 ع��ام  حققت خ��الل 
يف عملها الإن�شاين واخلريي والتنموي 
امل�شتوين  ع��ل��ى  م�شاريعها  خ���الل  م��ن 
بتوجيهات  وذل����ك  واخل���ارج���ي  امل��ح��ل��ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
من  مبا�شرة  ومبتابعة  امل�شلحة  للقوات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 

اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية.
وحت��ت��ل امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة على 
خ���ارط���ة ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين الم���ارات���ي 
وال��ع��امل��ي وان��ع��ك�����س ذل���ك يف اخل����ارج من 
ومنظماته  ال��دويل  املجتمع  ثقة  خ��الل 
مع  ال��ت��ع��اون  على  واحل��ر���س  الإن�شانية 
امل�شاريع  يف  الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة 

الإغاثية والتنموية.
للموؤ�ش�شة  الإن�������ش���اين  ال��ن�����ش��اط  ���ش��م��ل 
خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����دول����ة وع�������ددا من 
وقطاعات  وال�شالمية  العربية  ال��دول 
الفئات الفقرية واملحتاجة  عري�شة من 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  �شعوب  من 
الن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ه����ذه  وت��ن��وع��ت 

لت�شمل م�شاريع عديدة.
الزعابي  ج��م��ع��ة  اأح���م���د  م���ع���ايل  وق�����ال 
رئي�س  نائب  الرئا�شة  �شوؤون  وزير  نائب 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لالأعمال الإن�شانية ان املوؤ�ش�شة �شاهمت 
امل�شرقة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��ورة  ر���ش��م  يف 
وفقا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ل�شاحب  ال�شاملة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��روؤي��ة 
اآل نهيان  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
و�شاحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

للقوات امل�شلحة.
واأ�شاف “ان متابعة �شمو ال�شيخ من�شور 
العمل  خل��ري��ط��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
مب�شاريعها  و�شلت  للموؤ�ش�شة  الإن�شاين 
الإغاثية والتنموية اىل 90 دولة حول 
خاللها  م��ن  املوؤ�ش�شة  وج�����ش��دت  ال��ع��امل 
باأ�شلوب  ال�����ش��ام��ل  مب��ف��ه��وم��ه  ال��ع��ط��اء 
املجتمع  نه�شة  يف  ي�شهم  متطور  علمي 
بل  الدولة فح�شب  داخل  لي�س  وتقدمه 
الأخ���رى  املجتمعات  وخ��دم��ة  تنمية  يف 

خارج الدولة.
اإع����الن ���ش��اح��ب ال�شمو  وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه 
نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 

الدولة حفظه اهلل 2017 عاما للخري 
موؤكدا اأن املبادرة جعلت �شعب الإمارات 
وجعلهما  واخل�����ري  ال���ع���ط���اء  يف  ي��ب��ت��ك��ر 

اأ�شلوب حياة .
وا����ش���اف م��ع��ال��ي��ه ان ح��ر���ش��ن��ا ك���ان ول 
على  الإن�شانية  موؤ�ش�شة خليفة  يزال يف 
اإر�شاء قواعد تنموية حقيقية ومتطورة 
قادرة  تكون  بحيث  الإن�شاين  العمل  يف 
اأف���ك���ار واأ���ش��ال��ي��ب جديدة  اإي���ج���اد  ع��ل��ى 
الإن�شاين  ال��ف��ك��ر  ت��واك��ب  غ��ري من��ط��ي��ة 
قدرة  من  وت�شاعف  الر�شيدة  لقيادتنا 
ا�شتثمار  خ��الل  م��ن  وكفاءتهم  الأف���راد 
املوارد الب�شرية يف املجتمعات امل�شتهدفة 
وا���ش��ت��غ��الل ط��اق��ات��ه��ا وق��درات��ه��ا ب�شكل 

فاعل واإيجابي ومنظم.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د حاجي 
العام ملوؤ�ش�شة خليفة بن  املدير  اخلوري 
اإن  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
الذي  ال��ع��ط��اء  الإن�����ش��اين يف  النهج  ه��ذا 
متار�شه يوميا موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية 
هو نتيجة التوجيهات ال�شامية لقيادتنا 
ليكون  جهد  بكل  عملت  التي  الر�شيدة 
راي��ات احلق  راي��ة من  العطاء الإن�شاين 
العربية  الإم�������ارات  ل���دول���ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ن�����ش��ع��ى م���ن خالله  ، وال������ذي  امل���ت���ح���دة 
ل���ش��ت��دام��ة اخل���ري وال��ع��ط��اء م��ن خالل 
الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  املوؤ�ش�شة  م�شاريع 
وال����ت����ي ت����اأت����ي ان�����ش��ج��ام��ا م����ع ال����روؤي����ة 
و�شلت  ح��ي��ث  ل�����الإم�����ارات  الإن�������ش���ان���ي���ة 
حوايل  اإىل  املوؤ�ش�شة  ومبادرات  م�شاريع 
يزيد من  مما  العامل  ح��ول  دول��ة   90
طموحات  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  م�����ش��وؤول��ي��ات��ن��ا 

قيادتنا الر�شيدة.
وا�شاف “ل ي�شعني ال ان اتوجه بجزيل 
ال�شكر والإمتنان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اهلل  حفظه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  و�شاحب 
اآل نهيان و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال��الحم��دود من  دعمهم  نهيان على  اآل 

واحللم  منجز  اىل  الفكر  حت��وي��ل  اأج���ل 
اىل واقع وال�شعب اىل ممكن من خالل 
املحلية  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  امل�شاريع 

والعاملية.
وامل�شاريع  الإجن���������ازات  اأب������رز  وت�����ش��م��ل 
خالل  املوؤ�ش�شة  نفذتها  ال��ت��ي  احليوية 
ال�شيخ  �شمو  2017 حمليا تكرمي  عام 
من�شور بن زايد اآل نهيان لدور املوؤ�ش�شة 
ال�شحية  امل�شاريع  يف  امل��وؤث��ر  الإن�����ش��اين 
داخل  والإغاثية  والتنموية  والتعليمية 
ال�شمو  �شاحب  قبل  الدولة من  وخ��ارج 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 

للقوات امل�شلحة.
كما مت تكرمي �شهداء اخلري والإن�شانية 
التفجري  يف  ن��ح��ب��ه��م  ق�������ش���وا  ال����ذي����ن 
اأفغان�شتان  يف  ق��ن��ده��ار  يف  الإره����اب����ي 
اأثناء تاأديتهم واجبهم الإن�شاين بتنفيذ 
والتعليمية  الإن�������ش���ان���ي���ة  امل�������ش���روع���ات 
والتنموية يف اأفغان�شتان يف بداية يناير 

.»2017
واإن��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة امل��وؤ���ش�����ش��ة يف دعم 
التعاون  العلمي وتطويره وبناء  البحث 
العلمية  املوؤ�ش�شات  اأرقى  وال�شراكات مع 
خ�شو�شا  العلمي  البحث  جم���الت  ف��ى 
الطبية منها عملت املوؤ�ش�شة على مدى 
التوا�شل  على  �شنوات  ث��الث  م��ن  اأك��ر 
املرموقة  العاملية  الطبية  املوؤ�ش�شات  مع 
اأم دي  م���رك���ز  ت��ك�����ش��ا���س  م���ث���ل ج���ام���ع���ة 
اأندر�شون لعالج ال�شرطان ومايو كلينك 
حيث توجت هذه اللقاءات والإجتماعات 
اإي����ف����اد  ت�����ش��ه��ل  ت���ف���اه���م  اىل م�����ذك�����رات 
الدرا�شة  ملوا�شلة  الإم��ارات��ي��ن  الأط��ب��اء 
والتخ�ش�س يف الطب بالوليات املتحدة 
الدولة  رئي�س  بعثة  واإط��الق  الأمريكية 

لالأطباء املتميزين.

ال�شيخ  مهرجان  خليفة  موؤ�ش�شة  وتويل 
زاي�����د ال����رتاث����ي اه��ت��م��ام��ا ك���ب���ريا حيث 
م��ه��م��ا وتتزايد  وراع���ي���ا  ���ش��ري��ك��ا  ت��ع��ت��رب 
اأدواره����ا ع��ام��ا بعد ع��ام م�شخرة ك��ل ما 
مت��ل��ك م��ن دع���م وخ����ربات مل��ا ف��ي��ه تقدم 
املالية  بالتكاليف  املهرجان حيث تتكفل 
تذاكر  من  م�شاركة  دول��ة   25 لأجنحة 
و�شحن  وتنقالت  فندقية  واإق��ام��ة  �شفر 

الب�شائع.
ويت�شعب دور املوؤ�ش�شة بن اأكر من حي 
الذي  الإم��ارات��ي  احل��ي  منها  باملهرجان 
منتجات  ت��ع��ر���س  حم���ال   121 ي�����ش��م 
121 اأ�شرة مواطنة منحت لهم املحال 
م��ت��ف��ردة من  ل��ع��ر���س منتجات  ب��امل��ج��ان 
الأع����م����ال ال���ي���دوي���ة م���ن ���ش��ع��ف خو�س 
ومنتجات �شدو ودخون وعطور ومالب�س 

ن�شائية وغريها.
على  الثامن  وللعام  املوؤ�ش�شة  تقوم  كما 
التوايل بدعم الأ�شر املواطنة للم�شاركة 
والتواجد يف القرية العاملية بدبي والتي 
تعترب واجهة رئي�شية للثقافة والت�شوق 
خالل  م��ن  وذل��ك  املنطقة  يف  والرتفيه 
جت��ه��ي��ز ج��ن��اح خ��ا���س ل��ه��ن ل��ع��ر���س ما 
ينتجونه وي�شنعونه يف 62 حمال حتت 
بن  خليفة  “موؤ�ش�شة  ا�شم  يحمل  جناح 
الإن�شانية”  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
تعاونت  ك��م��ا  امل���واط���ن���ة  الأ�����ش����ر  ل���دع���م 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ال��ك��ث��ري  م���ع  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

الوطنية لدعم الأ�شر املواطنة.
اآل  زاي����د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  وت�����ش��ع��ى 
خالل  وم��ن  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
يف  املنت�شرة  املدعمة  ال�شلع  بيع  م��راك��ز 
بالأمن  الإهتمام  اىل  ال�شمالية  املناطق 
ل���ت���ع���زي���ز قيم  ل���ل���م���واط���ن���ن  ال����غ����ذائ����ي 
التكافل الإن�شاين وتوؤكد ر�شالة املوؤ�ش�شة 
الظروف  وط������اأة  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ���ش��ع��ي��ه��ا  يف 
خمتلف  اح��ت��ي��اج��ات  وت���اأم���ن  املعي�شية 
القيادة  ال��ت��ي حت��ر���س  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
ال���ر����ش���ي���دة ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا مب���ا يعزز 

الجتماعي  والرفاه  املعي�شي  ال�شتقرار 
عدد  اإج��م��ايل  اأ���ش��ب��ح  حيث  للمواطنن 
املدعمة  ال�شلع  لبيع  فرعا   18 ال��ف��روع 

على م�شتوى الدولة.
وي���ع���د امل���و����ش���وع ال�����ش��ح��ي ع���ل���ى راأ������س 
كل  بحق  توؤمن  املوؤ�ش�شة حيث  اأول��وي��ات 
الطبية  الرعاية  على  احل�شول  يف  ف��رد 
املعتمدة ويف  العاملية  املعايري  اأرق��ى  وفق 
امل��وؤ���ش�����ش��ة با�شدار  ب����ادرت  ال�����ش��دد  ه���ذا 
بطاقات تاأمن �شحي منذ �شنة 2013 
للحالت املحتاجة وبلغ عدد امل�شتفيدين 
خالل الربع �شنوات املا�شية 18،959 
م�شتفيدا حيث يتم توفري العالج الالزم 
يف  واخلا�شة  احلكومية  امل�شت�شفيات  يف 

كافة اإنحاء الدولة.
اإىل  طبية  اأج��ه��زة  املوؤ�ش�شة  قدمت  كما 
عدد  وب��ل��غ  ب��ال��دول��ة  م�شت�شفيات  ع���دة 
العالجية  اخل��دم��ات  م��ن  امل�شتفيدين 
نهاية  حتى   2008 ع��ام  منذ  امل��ق��دم��ة 
م�شتفيدا   2.812 ح����وايل   2017
�شرف  م��ن  م�شتفيدا   1.558 ب��واق��ع 
�شرف  م��ن  م�شتفيدا  و328  الأدوي�����ة 
م�شتفيدا  و328  التعوي�شية  الأجهزة 
من  م�����ش��ت��ف��ي��دا  و926  ال����ع����الج  م����ن 

العمليات اجلراحية .
وت���ويل امل��وؤ���ش�����ش��ة اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا بفئة 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري وتقدم  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 
املوؤ�ش�شة  وتكفلت  الالزم  املعنوي  الدعم 
ب��دف��ع ال��ر���ش��وم ال��درا���ش��ي��ة ع��ن الطلبة 
وامل���ع�������ش���ري���ن م����ادي����ا يف ب��ع�����س امل���راك���ز 
الدولة  م�شتوى  على  واملوزعة  اخلا�شة 
 124 م��ن��ه��م  م�����ش��ت��ف��ي��دا   329 ���ش��م��ل��ت 
من  ط����الب   205 و  اإم���ارات���ي���ا  ط��ال��ب��ا 

جن�شيات اأخرى .
ووق���ع���ت م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهيان لالأعمال الإن�شانية مذكرة تفاهم 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  مع 
تكلفة  تغطية  يتم  مبوجبها  “�شحة” 
للمر�شى  امل���زم���ن���ة  الأم�����را������س  اأدوي�������ة 
تخولهم  ال���ذي���ن ل  وامل��ر���ش��ى  امل�����ش��ن��ن 
ب��ط��اق��ات��ه��م ال�����ش��ح��ي��ة احل�������ش���ول على 

الأدوية الالزمة لهم.
بن  الن�شانية  ال�����ش��راك��ات  خ��الل  وم��ن 
امل��وؤ���ش�����ش��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة تلقت 
موؤ�ش�شة خليفة تربعا ماليا بقيمة اأربعة 
الإ�شالمي  دبي  بنك  دره��م من  مالين 
يعد  ال��ذي  التعليمي  لربناجمها  دعما 
من اأهم الربامج املحلية اخلا�شة بطلبة 
الدولة وقد  العايل يف جامعات  التعليم 
يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ا   1775 دع�����م  مت 
التعليم العايل من ذوي الدخل املحدود 
واحل�������الت الإق���ت�������ش���ادي���ة ب���ع���دد 915 
لوحيا  و860 جهازا  كمبيوتر حممول 

“اآيباد«.
ويعد �شندوق اأبوظبي للتنمية من اأبرز 
حيث  املوؤ�ش�شة  م�شاريع  يف  امل�شاهمن 

الإن�شانية  لرباجمها  �شنويا  دعما  يقدم 
داخل وخارج الدولة.... وتربعت بلدية 
الإن�شانية  خ��ل��ي��ف��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ظ���ف���رة 
وال��ه��الل الأح��م��ر ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركة 
ال��ف��وع��ة ب��� 45 ط��ن��ا م��ن ال��ت��م��ور وذلك 
املوؤ�ش�شة  م�شاريع  خ��الل  م��ن  لتوزيعها 

داخل وخارج الدولة.
بقيمة  ماليا  تربعا  املوؤ�ش�شة  تلقت  كما 
م��ل��ي��ون دره����م م���ن م�����ش��رف الإم������ارات 
التنموية  ل��رباجم��ه��ا  دع��م��ا  الإ���ش��الم��ي 
والإغاثية .... كما تلقت دعما من �شركة 
“اإفطار  مل�����ش��روع  ال���زراع���ي���ة  ال���ظ���اه���رة 
مبادرات  اأه��م  من  يعد  ال�شائم” ال��ذي 
وي�شتفيد  املحلية  ال�شاحة  املوؤ�ش�شة على 
مواطنة  اأ����ش���رة   600 م���ن  اأك����ر  م��ن��ه 
�شنويا كما تلقت تربعا ماديا من جمعية 
و�شركة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات 
اخلريية  مل�شاريعها  لل�شيارات  ليربتي 

املوجهة لدعم احلالت الإن�شانية.
اآل  زاي���د  ب��ن  واأق���ام���ت م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 
ن���ه���ي���ان ل���الأع���م���ال الإن�������ش���ان���ي���ة خالل 
2017 خم�س حفالت لتكرمي 1396 
ال��ع��ام��ل��ن يف  وامل�����ش��رف��ن  املن�شقن  م��ن 
احلكومية  امل��دار���س  طلبة  دع��م  م�شروع 
دور  ك��ان لهم  وال��ذي��ن  ال��ع��ايل  والتعليم 
العام  امل�����ش��روع يف  اإجن���اح  مهم وب���ارز يف 
 -2017  2016 احل�����ايل  ال���درا����ش���ي 
األف   30 اأك��ر من  اإ�شتفاد منه  وال��ذي 
امل���دار����س احلكومية  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف 

والتعليم العايل.
ول���ل���ع���ام ال���ع���ا����ش���ر ع���ل���ى ال����ت����وايل جنح 
م�شروع “اإفطار �شائم” يف توزيع اأكر 
غذائية  و�شلة  وج��ب��ة  مليون   3.3 م��ن 
وخارجها  الدولة  داخل  ال�شائمن  على 
ا�شتفاد  فقد  اخلارجي  امل�شتوى  ...على 
من الربنامج نحو مليون �شائم توزعوا 

على اأكر من 53 دولة حول العامل .
ون��ظ��م��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ول��ل��ع��ام ال��راب��ع على 
التوايل فعالية مبنا�شبة يوم زايد للعمل 
الإن�����ش��اين حت��ت ع��ن��وان “حب ووف���اء .. 
رحيل  لذكرى  تخليدا  العطاء”  لزايد 
باين الدولة وموؤ�ش�شها املغفور له ال�شيخ 
“ طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان 
19 من �شهر  ث��راه “ ال��ذي ي�شادف ال� 

رم�شان يف كل عام.
عددا   2017 خ��الل  املوؤ�ش�شة  وق��دم��ت 
م��ن امل�����ش��اع��دات خ���ارج ال��دول��ة ... منها 

بالعا�شمة  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���س  ت��ن��ظ��م 
البحرينية املنامة ولل�شنة ال�شاد�شة على 
التوايل ل� 888 �شابا وفتاة على نفقتها 
املوؤثر  الإماراتي  للدور  اإ�شتمرارا  وذلك 
وامل�شتمر يف بناء وتعزيز روابط الن�شيج 
امل�شاريع  ودع���م  البحريني  الجتماعي 
الوطنية التي تعنى بالروة الب�شرية يف 

مملكة البحرين ال�شقيقة.
90 جريحا  املوؤ�ش�شة بعالج  كما تكفلت 
مع نفقات مرافقيهم ممن تاأثروا جراء 
يف  وذل��ك  احلوثية  والنتهاكات  احل��رب 
م�شت�شفيات الهند ليبلغ عدد من تكفلت 
املوؤ�ش�شة بعالجهم اإىل جانب املوؤ�ش�شات 
الآخرى  واخلريية  الن�شانية  والهيئات 
داخل الدولة 300 جريح مع مرافقيهم 
وكانت دول��ة الم��ارات قد تكفلت بعالج 
يف  ال��ي��م��ن��ي��ن  اجل���رح���ى  م���ن   1500
الها�شمية  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ك���ل 
الهند  وجمهورية  ال�شودان  وجمهورية 
و�شريت القوافل الطبية والإغاثية دعما 

لالأ�شقاء يف اليمن.
الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  اأ�شرفت  كما 
العيادات  م��ب��ن��ى  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
ال��ت��و���ش��ع��ة اجلديدة  ���ش��م��ن  اخل��ارج��ي��ة 
بتمويل  لل�شرطان وذلك  ملركز احل�شن 
بقيمة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  م��ن 
ما  املركز  وي�شتقبل  دره��م  مليون   92

يزيد على 250 األف مراجع �شنويا.
ك���م���ا �����ش����ارك����ت امل���وؤ����ش�������ش���ة يف اط�����الق 
ال�شتجابة  “حملة  من  الأوىل  املرحلة 
�شتاء   - ال�شورين  للنازحن  الإماراتية 
35 منطقة  “ وغطت احلملة   2017
اللبنانية  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع  يف  ت��وزي��ع 
الفا   150 م���ن  اك���ر  م��ن��ه��ا  واأ���ش��ت��ف��اد 

و750 �شخ�شا.
اآل  زاي����د  ب��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  وق��دم��ت 
اأجهزة طبية  الإن�شانية  نهيان لالأعمال 
ت�شاعد يف عالج مر�س ال�شرطان لكلية 
بجامعة  ال��ط��ب��ي��ة  ن���ه���رو  لل  ج���واه���ر 
ع��ل��ي��ك��رة ال���ش��الم��ي��ة يف ال��ه��ن��د وذل���ك 

بقيمة مليوين دولر.
امل���وؤ����ش�������ش���ة م�������ش���اع���دات على  ووزع��������ت 
الفل�شطينين يف خميم عن  الالجئن 
اي  اأ�شرة   1000 وا�شتفاد منها  احللوة 
ووقعت   ... م�شتفيد   5000 يعدل  م��ا 
امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ع جمعية ���ش��ن��اب��ل ال��ن��ور يف 
يتيم   200 كفالة  ب�شاأن  اإتفاقية  لبنان 

�شوري يف طرابل�س.
ال�شائم  اإف������ط������ار  م���������ش����روع  و����ش���م���ن 
املوؤ�ش�شة  ت���ن���ف���ذه  ال������ذي  ال���رم�������ش���اين 
 32 املوؤ�ش�شة  وزعت  فل�شطن  �شنويا يف 
الأ���ش��ر املحتاجة  ال��ف ط��رد غذائي على 
القد�س  و  غ�����زة  ق���ط���اع  يف  وال���ف���ق���رية 
الالجئن  وخميمات  الغربية  وال�شفة 
مولت  كما  ل��ب��ن��ان....  يف  الفل�شطينين 
32 م�شروعا تنمويا  اأكر من  املوؤ�ش�شة 
لدعم البنية التحتية واخلدمية يف عدد 

من املناطق النائية يف �شمال لبنان.
م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة يف مدينة  واف��ت��ت��ح��ت 
الثانية  املرحلة  الباك�شتانية  روالبندي 
الباك�شتاين  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م�����ش��روع  م���ن 
بلغت تكلفته  الذي  الع�شكري  الإماراتي 
ومت  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���الي���ن   108
واملعدات  امل��خ��ت��ربات  ب���اأح���دث  ت���زوي���ده 

والأجهزة الطبية.
زايد  ال�شيخ  م�شجد  املوؤ�ش�شة  وافتتحت 
الطالب  ل�شكن  خليفة  ال�شيخ  ومبنى 
للدرا�شات  اأك�����ش��ف��ورد  مب��رك��ز  امللحقن 
بتكلفة  م��ول��ت��ه��م��ا  وال�����ذي  الإ���ش��الم��ي��ة 

درهم. مليون  حوايل 120 
ونفذت املوؤ�ش�شة برنامج املري الرم�شاين 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  م��ن��اط��ق   6 يف 
األف كي�س   150 الإ�شالمية ومت توزيع 
طحن �شعة 20 كجم يف �شتة مناطق يف 

باك�شتان.
�شلطان  زايد بن  “ال�شيخ  ويعترب مركز 
اآل نهيان” للت�شخي�شي الطبي يف مدينة 
نويف بازار ال�شربية املركز الأحدث من 
نوعه يف ه��ذا اجل��زء من �شربيا وي�شم 
الأجهزة احلديثة التي ت�شاعد يف عالج 

املر�شى بطريقة اأكر فعالية .
مل�شت�شفى  م���������ش����اع����دات  ق����دم����ت  ك���م���ا 
م�شاعدات طبية اإىل م�شت�شفى بانت�شيفو 
طبية  اأج��ه��زة  و�شملت  �شربيا  يف  ال��ع��ام 
متنوعة ا�شافة اىل تقدمي تربعات اإىل 
امل�شت�شفى العام يف مدينة كيكيندا عبارة 

عن اأجهزة طبية متنوعة.
د�شنت موؤ�ش�شة خليفة   2017 ويف عام 
الن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأكرب �شد خر�شاين يف ال�شومال لتزويد 
مدينة هرجي�شا واملناطق املجاورة باملياه 
باملنطقة  املتواجدة  ال�شقي  دوائ��ر  ل��ري 
مو�شم  يف  منها  لال�شتفادة  وتخزينها 

اجلفاف.

•• دبي-وام:

اأك������دت م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ي ب��ن��ت خالد 
القا�شمي رئي�شة جامعة زايد حر�س اجلامعة 
البحوث  مب��ج��الت  ع��الق��ات��ه��ا  تنمية  ع��ل��ى 
التوعية  وخ���دم���ات  الإب���داع���ي���ة  والأن�����ش��ط��ة 
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  مع  امل�شتمر  والتعليم 
اأنحاء  اخل��ربة يف خمتلف  وبيوت  والثقافية 
امللمو�شة  الأدوار  اإىل  م�����ش��رية   .. ال���ع���امل 
للجامعة يف توفري القيادات التعليمية ون�شر 

املعرفة مبجتمع دولة الإمارات.
بفرع   - معاليها  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اجل��ام��ع��ة يف دب��ي - ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة غايل 
 - كاليفورنيا  جامعه  رئي�شة  هات�شين�شون 
وذلك بح�شور  لها..  املرافق  والوفد  ت�شيكو 
�شعادة الأ�شتاذ الدكتور ريا�س املهيدب مدير 
روبرت�س  ماريلن  وال��دك��ت��ورة  زاي��د  جامعة 
الكليات  وع����م����داء  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن��ائ��ب��ة 
ال�شرتاتيجية  باخلطط  معاليها  ون��وه��ت 
جلامعه زايد التي تلتزم باملوؤ�شرات الوطنية 
للتعليم .. مو�شحة اأن هذه املوؤ�شرات طويلة 
من  ك���ل  يف  الأداء  ن��ت��ائ��ج  وت��ق��ي�����س  الأج������ل 
الأولويات الوطنية وتقارن ب�شكل عام يف كل 
الإمارات  دولة  الذي حققته  التقدم  مرحلة 
ملراقبة  وتخ�شع  العاملية  امل��ع��اي��ري  ���ش��وء  يف 
ال��ر���ش��ا عما  دوري����ة م��ن احل��ك��وم��ة ل�شمان 
حتقق اأول باأول من روؤية الإمارات 2021.
واأكدت معاليها اأن املكانة املتميزة التي تتمتع 
تفوقها  م��ن  تنبع  املنطقة  يف  اجل��ام��ع��ة  بها 
والبحوث  التعليمية  البتكارات  يف  الريادي 
وت��ن��م��ي��ة ال��ق��ي��ادات ال��ط��الب��ي��ة وغ��ريه��ا من 

العنا�شر ال�شرورية التي تخدم الحتياجات 
امل����ت����غ����رية ل����ل����دول����ة وت�����واك�����ب ال����ت����ط����ورات 

القت�شادية والجتماعية والثقافية.
اأن ج��ام��ع��ه زاي���د - ال��ت��ي حتمل  واأو���ش��ح��ت 
ب��اع��ت��زاز ا���ش��م م��وؤ���ش�����س ل��دول��ة الإم������ارات - 
خريجن  للمجتمع  توفر  احتادية  موؤ�ش�شة 
متميزين ثنائيي اللغة قادرين على الإ�شهام 
يف م�شرية التنمية بجميع جوانبها وحتقيق 
اأه���داف���ه���ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�����ش��ع��د. وذك����رت 
اأن اخل��ط��ط ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة جل��ام��ع��ة زايد 
خريجن  اإع����داد  ت�شمل   2021-2017
لالبتكار  داع��م��ة  تعليمية  بيئة  يف  موؤهلن 
والإبداع وت�شاعد يف �شنع التفوق الأكادميي 
وبناء املهارات القيادية. وقالت “ كما تهدف 
هذه اخلطط اأي�شا اإىل تعزيز الدور الريادي 
العلمين  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف  للجامعة 

بطرق ت�شهم يف القت�شاد القائم على املعرفة 
والأكادميي  املوؤ�ش�شي  التميز  اإظهار  وكذلك 
الوطنية  الع����ت����م����اد  ب����رام����ج  خ������الل  م����ن 
والدولية .. اإ�شافة اإىل �شمان توفري جميع 
اخلدمات الإدارية الداعمة لتحقيق هذا كله 
 .« وال�شفافية  والكفاءة  لأ�ش�س اجلودة  وفقا 
الدكتورة هات�شين�شون رئي�شة  واأكدت �شعادة 
كاليفورنيا  ج��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  ال��زائ��ر  ال��وف��د 
مع  امل��ب��ا���ش��رة  الت�����ش��الت  بتعزيز  ت�شيكو   -
املرموقة  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
مثل جامعة زايد.. م�شرية اإىل اأن اجلامعة- 
اأكر  خ��رج��ت   -  1887 ت��اأ���ش�����ش��ت يف  ال��ت��ي 
العامل  األ��ف طالب وطالبة حول   135 من 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   17800 ح��ال��ي��ا  وت�����ش��م 
اجلامعات  قائمة  يف   37 ال���  املرتبة  وحتتل 
املتحدة  الوليات  بغرب  الإقليمية  والكليات 

جامعة  يف  الطلبة  اإن  وقالت   .2018 لعام 
الختيار  ميكنهم  �شيكو  كاليفورنيا-  ولي��ة 
م��ن ب��ن اأك���ر م��ن 300 م���ادة درا���ش��ي��ة يف 
برامج  اأي�����ش��ا  ت�شمل  التخ�ش�شات  خمتلف 
مثل  مهمة  تخ�ش�شات  يف  املاج�شتري  درج��ة 
كما  وغ��ريه��ا..  وال�شحة  ال�شيا�شية  العلوم 
اأنهم ينخرطون خارج الف�شول الدرا�شية يف 
اأن�شطة ل �شفية من خالل اأكر من 200 
ل�شحيفتهم  ي��ك��ت��ب��ون  وك��ذل��ك  ط��الب��ي  ن���اد 
اأوريون. و�شددت على �شرورة تعزيز التعاون 
م���ع ج��ام��ع��ة زاي����د ب�����ش��ك��ل اأك����رب يف جمالت 
الدرا�شة املبتكرة التي �شتمثل نطاقا �شخما 
اأي يف  امل�شتقبل  يف متطلبات �شوق العمل يف 
والهند�شة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم���الت 
ال��روب��وت��ات والذكاء  وال��ري��ا���ش��ي��ات وك��ذل��ك 

ال�شطناعي.

بن  خليفة  مل�ؤ�س�سة  اخلريية  االإجنازات  من  عام   ..  2017
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�سانية

لبنى القا�سمي ت�ستقبل وفدا من جامعة كاليف�رنيا بهدف تعزيز مهارات ت�صخي�ض الإ�صابة ب�صرطان الثدي

م�سرية فر�سان القافلة ال�ردية تنظم ور�ستني تدريبيتني لك�ادرها الطبية 

•• دبي-وام:

النه�شة  م��رك��ز  ب��دب��ي مم��ث��ل��ة يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ن��ه�����ش��ة  ن��ظ��م��ت جمعية 
لال�شت�شارات والتدريب وبالتعاون مع مركز “الرتبويون لال�شت�شارات 
من  العنف  ل�شحايا  “ال�شتماع  بعنوان  تدريبيا  برناجما  والتدريب” 

الأطفال وكتابة التقارير ال�شحية والجتماعية والق�شائية«.
وياأتي هذا الربنامج انطالقا من دور اجلمعية يف ن�شر التوعية املجتمعية 
بن اأفراد املجتمع وموؤ�ش�شات ذات ال�شلة واإثراء فئة الباحثن والدار�شن 
بالربامج الجتماعية العلمية والتطبيقية للحد من اأي ظواهر �شلبية 
النف�شية  اخلبرية  الربنامج  وقدمت  الأ�شرة.  وكيان  الطفل  على  توؤثر 
اأيام  خم�س  الربنامج  ميتد  البحرين  من  ب��وزون  يو�شف  بنه  الدكتورة 
الأطفال  �شد  العنف  مفهوم  منها  رئي�شية  حم��اور  وت��ن��اول��ت  متتالية 

الأطفال  ع��ل��ى  للعنف  ال��ت��ع��ر���س  ان��ع��ك��ا���س ظ����روف  واآث�����ار  وامل��راه��ق��ن 
واملراهقن والنعكا�شات ال�شلوكية واملعرفية على �شخ�شية الطفل ودور 
واحلماية  والعالج  التدخل  واآليات  الأطفال  حياة  يف  النف�شية  امل�شاندة 
وفنيات ال�شتماع لل�شحايا من الأطفال. وقدمت خالل الربنامج طرق 
التقارير ب�شورة دقيقة ومنا�شبة للدرا�شة الجتماعية وال�شيغة  كتابة 
الق�شائية و�شرورة حتديد الأولويات بن الواجب الجتماعي والواجب 
وتناولت  احلالة.  اأو  الواقعة  اأح��داث  ت�شل�شل  تف�شري  ومهارة  القانوين 
والجتماعية  النف�شية  ال��ت��ق��اري��ر  كتابة  م��ه��ارة  على  ال��ت��دري��ب  اأه��م��ي��ة 
والطبية الق�شائية كونها تختلف كثريا عن التقارير النف�شية العادية 
املعدة لأغرا�س ت�شخي�شية اأو عالجية لت�شهيل اإ�شدار الإحكام املنا�شبة 
من قبل وكالء النيابة والق�شاة.   و�شرحت الآثار املرتتبة على اإهمال 
على  والتعرف  احلالة  تقرير  كتابة  عند  الالزمة  القوانن  خمالفة  اأو 

والق�شائية.  الجتماعية  ال�شحية  التقارير  اإ���ش��دار  ل�شبط  اإج���راءات 
امل�شتوى  ويبداأ  م�شتويات  على  املتخ�ش�س  الربنامج  هذا  تقدمي  ويتم 
�شعادة خولة  ال��ع��ام احل���ايل. وق��ال��ت  اب��ري��ل م��ن  ال��ث��اين منت�شف �شهر 
النابودة نائبة رئي�شة جمعية النه�شة الن�شائية بدبي امل�شرف العام على 
اإن قيادتنا الر�شيدة �شخرت كل  مركز النه�شة لال�شت�شارات والتدريب 
اإمكاناتها من اأجل بناء اأ�شرة متما�شكة وطفولة �شعيدة وجيل مت بناوؤه 
على اأ�ش�س �شليمة ون�شاأة واعية خالية من اأي تعنيف قد يوؤثر على �شلوكه 
وابداعه. واأ�شافت النابودة اأن اجلمعية حتر�س يف براجمها ومبادراتها 
على اإيجاد برامج اإر�شادية وتفاعلية تعزز تالحم الأ�شرة ومتا�شكها مما 
احلقيقية  ال�شورة  للعامل  لنظهر  ومتا�شكه  املجتمع  تالحم  اإىل  ي��وؤدي 
للبيئة الإمارتية النقية وللمجتمع الإماراتي املتم�شك بالقيم واملبادئ 

واملحافظ على التقاليد وعمق الروابط الأ�شرية.

»ن�سائية دبي« تنظم برناجما ح�ل �سحايا العنف من االأطفال
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تالمذة يع�دون اإىل مدار�سهم يف دم�سق القدمية  •• دم�صق-اأ ف ب:

بعد انقطاع لأيام عدة، اأو�شلت حنان ام�س الأحد ابنتها البالغة من العمر 
11 عاماً اإىل باب املدر�شة وقلبها يخفق من �شدة اخلوف خ�شية ت�شاقط 
�شهدته  ت�شعيد  بعد  دم�شق  على  جم���دداً  امل��ع��ار���ش��ة  الف�شائل  ق��ذائ��ف 

العا�شمة وحميطها.
وتقول حنان )44 عاماً( لوكالة فران�س بر�س “ل ميكنني و�شف قلقي 
املدر�شة وحتى حلظة عودتها، وكاأّنها عائدة من  اإىل  منذ حلظة ذهابها 

مغامرة اأو من معركة، ولي�س من املدر�شة«.
ال�شرق  اىل  املعار�شة  الف�شائل  ال�شرقية، معقل  والغوطة  دم�شق  �شهدت 
منها، ت�شعيداً ع�شكرياً يف الأ�شبوع الثاين من �شهر �شباط فرباير، اأجرب 

العديد من املدار�س يف دم�شق على اإغالق اأبوابها.
دم�شق  و�شط  الأم��ن يف  الثالث يف حي  وبناتها  زوجها  تعي�س حنان مع 
الف�شائل  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ق��ذائ��ف  ع�����ش��رات  ت�شاقطت  ح��ي��ث  ال��ق��دمي��ة 
جوي  لق�شف  ب��دوره��ا  تعر�شت  بعدما  ال�شرقية  الغوطة  م��ن  املعار�شة 

لأكر  “اليو�شيفية”  مدر�شتها  عن  لينا  انقطاع  وعن  عنيف.  ومدفعي 
الدرا�شية،  �شنتها  ابنتي  تخ�شر  اأن  ل  “اأف�شّ تقول حنان  اأي��ام  ثمانية  من 

على اأن تخ�شر حياتها«.
وت�شيف “اليوم الو�شع اأف�شل، ا�شتيقظنا ب�شكل طبيعي على �شوت املنبه 

بعدما اعتدنا ال�شتيقاظ على اأ�شوات النفجارات«.
“يوميات قذيفة  اأول ما قامت به حنان هو تفقد �شفحة  ذل��ك،  وبرغم 
هاون” على موقع في�شبوك، واملعنية بتوثيق القذائف التي تت�شاقط على 

دم�شق.
وتقول “�شعرت ببع�س الأمان، فاأيقظُت ابنتي وجّهزتها للمدر�شة بثياب 

ثقيلة«.
وبرغم اأن املدر�شة ل تبعد �شوى ب�شع دقائق عن املنزل، اأ�شرت حنان على 

اي�شال ابنتها بنف�شها، على اأن تعود ل�شطحابها.
لكنها  احل���رب،  معنى  م��ا  مت��ام��اً  ت��درك  �شغرية،  لي�شت  “ابنتي  وتو�شح 
اأف�شل  لذلك  يرك�شون،  اأو  يبكون  اآخرين  ترى  حن  هلع  بحالة  ت�شاب 

البقاء بقربها«.
عاد امل�شهد يف دم�شق القدمية اإىل ما كان عليه قبل نحو اأ�شبوعن، طالب 
بالكتب، ي�شريون يف �شوارع �شيقة  اكتافهم حقائب مليئة  يحملون على 

ويتفادون احلفر التي خلفتها القذائف ومالأتها مياه املطر.
اإحدى  اأولده���م، مت�شك  الأه��ل  الكثريون من  وعلى غ��رار حنان، يرافق 

الأمهات ابنتها بيد وبالأخرى حتمل مظلة تقيها من املطر.
وبرغم اأن دم�شق بقيت مبناأى من الدمار الكبري الذي حل بالعديد من 
املدن ال�شورية الكربى، اإل اأنها ت�شكل منذ �شنوات هدفاً لقذائف الف�شائل 

املدينة  الغوطة مثل  اإىل  الأقرب  ال�شرقية  الأحياء  املعار�شة، وخ�شو�شاً 
القدمية.

وتعر�شت الغوطة ال�شرقية على مدى خم�شة اأيام ال�شهر احلايل لغارات 
�شنتها القوات احلكومية، ما ت�شبب مبقتل ع�شرات املدنين والأطفال.

اأ�شفر  ما  دم�شق،  يف  ع��دة  اأحياء  بدورها  املعار�شة  الف�شائل  وا�شتهدفت 
عن مقتل نحو 20 �شخ�شاً، بينهم ثالثة اأطفال، وفق ح�شيلة للمر�شد 

ال�شوري حلقوق الن�شان.
ول تزال القذائف ت�شتهدف العا�شمة وان تراجعت وتريتها.

�شة اللغة النكليزية،  وعلى غرار اآخرين، توقفت فاديا )36 عاماً(، مدِرّ
املدينة  �شرقي يف  ب��اب  ال��رع��اي��ة يف  م��در���ش��ة  اإىل عملها يف  ال��ذه��اب  ع��ن 

القدمية لأيام عدة.
اأن  اإىل  ال�����ش��يء،  بع�س  ون��خ��اف  ال��ق��ذائ��ف  اأ����ش���وات  ن�شمع  “كنا  وت��ق��ول 
ا�شت�شهدت اإحدى طالباتنا ريتا العيد البالغة من العمر 15 عاماً بقذيفة 
هاون”، م�شيفة “يف اليوم التايل كانت معظم قاعات الدرا�شة خالية من 

الطالب«. 

•• بريوت-اأ ف ب:

اأعلنت قوات �شوريا الدميوقراطية 
ع�شكرية  م����راك����ز  ا����ش���ت���ه���داف���ه���ا 
داخ��ل الأرا���ش��ي الرتكية رداً على 
اأن��ق��رة منذ  ت��ق��وده  ال��ذي  الهجوم 
عفرين  منطقة  ���ش��د  �شهر  ن��ح��و 

ب�شمال �شوريا.
وهذه املرة الأوىل التي تعلن فيها 
الدميوقراطية،  ����ش���وري���ا  ق�����وات 
ف�شائل كردية وعربية على راأ�شها 
الكردية،  ال�شعب  حماية  وح���دات 

ا�شتهداف الأرا�شي الرتكية.
ومل ي�شدر اأي تعليق ر�شمي تركي 

على احلادثة.
وت�شن القوات الرتكية مع ف�شائل 
�شورية موالية لها منذ 20 كانون 
منطقة  يف  هجوماً  يناير  ال��ث��اين 
ي�شتهدف  ان�����ه  ت���ق���ول  ع���ف���ري���ن، 
الذين  الكردية  الوحدات  مقاتلي 

ت�شنفهم اأنقرة اإرهابين.
واأع��������ل��������ن��������ت ق���������������وات ������ش�����وري�����ا 
“نفذت  بيانها  يف  الدميوقراطية 
نوعية  ا���ش��ت��ه��داف  عملية  ق��وات��ن��ا 
���ش��د م��رك��ز جت��م��ع جل��ن��ود الغزو 
الن�شرة  جبهة  واإرهابيي  الرتكي 
املبا�شرة،  عملياتها  وغرفة  داع�س 
يف مركز ناحية قرة خانة التابعة 

لولية هاتاي الرتكية«.
ال�شورية  الف�شائل  الأكراد  ويتهم 
اأنقرة  ج���ان���ب  اإىل  ت��ق��ات��ل  ال���ت���ي 
اأو  داع�����س  تنظيم  اإىل  ب��الن��ت��م��اء 
ال��ن�����ش��رة )ه��ي��ئ��ة حترير  ج��ب��ه��ة 

ال�شام حالياً(.

•• لندن-وكاالت:

الإئتالف  ق�����ش��ف  ت��داع��ي��ات  ع���ن 
ت�����ش��م مرتزقة  ل��ق��اف��ل��ة  ال�����دويل 
القوات  جانب  اإىل  يقاتلون  رو�شاً 
ديرالزور،  يف  النظامية  ال�شورية 
�شحيفة  يف  ب��ي��ن��ي��ت  م����ارك  ك��ت��ب 
اأن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  “غارديان” 
اإيغور كو�شوتوروف مل يكن جندياً 
نظامياً يف اجلي�س الرو�شي. لكن 
اأقارب �شاحب حمل البقالة البالغ 
من العمر 45 �شنة يعتقدون اأنه 
املواطنن  من  الع�شرات  بن  كان 
ال�شهر  ه��ذا  قتلوا  الذين  الرو�س 
الإئتالف  �شنها  ج��وي��ة  غ����ارة  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة  ال��دويل 
الزور  دي���ر  نفطي يف  ح��ق��ل  ق���رب 

ب�شرق �شوريا. 
وزارة  اأق�����رت  اأويل،  ان���ك���ار  ف��ب��ع��د 
ب���اأن الغارة  ال��رو���ش��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
خم�ش�����ة  م��ق��ت��������������������ل  اإىل  اأدت 
م���واط���ن���ن رو�������س ك��ان�����������������وا على 
جان������ب  اإىل  يقاتل�����ون  الأرج�����ح 
ق������وات موالية للنظام ال�شوري يف 

7 فرباير اجلاري.
اأخ��رى حتدثت عن  تقارير  لكن   
مقتل ما ي�شل اإىل 200 �شخ�س 
الرو�شية،  اجل��ن�����ش��ي��ة  ي��ح��م��ل��ون 
�شي�شكل  ت���اأك���د،  اإذا  ال���ذي  الأم����ر 
ال���������ش����دام الأك��������ر دم����وي����ة بن 
منذ  ورو���س  اأمريكين  مواطنن 

انتهاء احلرب الباردة. 

ع���ف���ري���ن ب���ال���ق���رب م����ن احل�����دود 
الرتكية وتعر�شت منذ بدء هجوم 
اأنقرة والف�شائل ال�شورية املوالية 
لها قبل نحو �شهر لق�شف عنيف 

دفع غالبية �شكانها للنزوح.
بالقرب  ح��ال��ي��اً  ا�شتباكات  وت���دور 
منها يف حماولة من قبل القوات 

الرتكية للتقدم.
�شفوف  اإىل  ال���رج���الن  وان�����ش��م 
الوحدات الكردية، وفق البيان، يف 
�شيف العام 2017 لقتال تنظيم 

الدولة الإ�شالمية.
وط��������������������ردت ق�����������������وات �������ش������وري������ا 
كردية  ف�شائل  ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 
الوحدات،  راأ���ش��ه��ا  ع��ل��ى  وع��رب��ي��ة 
م���ن مناطق  امل��ت��ط��رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
���ش��م��ال و���ش��م��ال �شرق  وا���ش��ع��ة يف 
�شوريا، بينها مدينة الرقة معقله 

الأبرز �شابقاً يف البالد.
“الرفيقن  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���اف 
بذل جهوداً كبرية لتحرير مراكز 
ومنها  ال�شا�شية،  داع�����س  تنظيم 

مدينة الرقة«.
الهولندي  الثالث فهو  ال�شاب  اأما 
اجلن�شية �شورد هيغر، وقد قتل يف 
حمافظة  يف  ف��رباي��ر  �شباط   12
دي���ر ال�����زور، ح��ي��ث ل ت����زال قوات 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة تخو�س  ���ش��وري��ا 
داع�����س من  تنظيم  م��ع��ارك لطرد 

اآخر جيوب له فيها.
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  وان�شم 
اإىل  الأج��ان��ب  املقاتلن  من  املئات 
لقتال  الكردية  الوحدات  �شفوف 

املتطرفن.

ت�ساعد الت�تر االإ�سرائيلي مع ب�لندا
•• وار�صلو-وكاالت: 

من  كبرياً  ع��دداً  اإن  الأح��د  ام�س  له  تقرير  الإ�شرائيلي يف  التلفزيون  قال 
�شفرية  با�شتدعاء  طالبوا  الكني�شت  واأع�شاء  الإ�شرائيلية  احلكومة  وزراء 
ت�شريحات  على  احتجاجاً  وذل��ك  للت�شاور،  اأزري،  اآن��ا  بولندا  يف  اإ�شرائيل 
رئي�س احلكومة البولندية ماتيو�س مورافي�شكي بالأم�س عندما اأ�شار اإىل 
وجود “جناة يهود” خالل املحرقة التي ا�شتهدفت اليهود يف احلرب العاملية 
الثانية. واأ�شاف التقرير اأن ت�شريحات مورافي�شكي اأتت يف اإطار دفاعه عن 
القانون الذي اأقر يف بالده بهدف الدفاع عن اأي اتهامات لبولندا بالتواطوؤ 
مع النازين خالل املحرقة.  ويذكر اأن مورافي�شكي اأعلن اأن بالده متتلك 
الأط���راف  م��ن  ب��ن بع�س  ع��الق��ات وثيقة  ب�����ش��اأن وج���ود  اأك��ي��دة  معلومات 
على  اإ�شرائيل  حتر�س  التي  العالقات  وهي  النازية،  وال�شلطات  اليهودية 
اإنكارها بحزم وثبات، وهو ما يف�شر الغ�شب الإ�شرائيلي ال�شديد من رئي�س 

الوزراء البولندي. 

حاكم اقليم اأفغاين يتحدى اأمر اإق�سائه  
•• مزار ال�رشيف-رويرتز:

الرئي�س  من  حماولة  الأح��د  ام�س  اأفغان�شتان  يف  اإقليم  حاكم  ث��اين  حت��دى 
اأبرزت �شعف احلكومة  اأزمة �شيا�شية  اأ�شرف عبد الغني لإق�شائه مما يعمق 
املدعومة من الغرب يف كابول. وحذا عبد الكرمي خدام حاكم اإقليم �شمنكان 
ب�شمال البالد حذو حاكم اإقليم بلخ املجاور عطا حممد نور الذي رف�س اأمرا 
اأ�شدره عبد الغني الأ�شبوع املا�شي باإق�شائه �شمن تغيري يف حكام الأقاليم. 
اإبعاد لأنه �شيا�شي. واأ�شاف  اأي  اأقبل  اأذاعه التلفزيون ل  وقال خدام يف بيان 
يرتكني  ول��ن  ج��ي��دا  �شمنكان  خ��دم��ت 
ال��ن��ا���س اأذه�����ب.  وي��ح��اول ع��ب��د الغني 
منذ اأ�شابيع حل اخلالف مع عطا نور 
الذي رف�س التخلي عن من�شب حاكم 
اإقليم يتحكم يف طرق  اإقليم بلخ وهو 
وي�شم  ال��و���ش��ط��ى  اأ���ش��ي��ا  اإىل  رئي�شية 
يف  مدينة  اأك���رب  ث��اين  ال�شريف  م���زار 
اإن كان  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان. ول��ي�����س وا���ش��ح��ا 
من �شاأن اخلالف تهديد حكومة عبد 
اأق��ل��ي��ة الرتكمان  ال��غ��ن��ي. وخ���دام م��ن 
ح���زب اجلمعية  م��ن  ن���ور  وع��ط��ا  لكنه 
لعبد  ع��داوؤه  يتزايد  الذي  الإ�شالمية 

الغني وهو من الب�شتون.

�����ش����وري����ا  ق�����������وات  ت�����و������ش�����ح  ومل 
اأي تفا�شيل حول  الدميوقراطية 

العملية اأو توقيتها.
ودعا البيان “املدنين اإىل البتعاد 
م���ن ن��ق��اط مت��رك��ز ج��ي�����س الغزو 
الن�شرة  جبهة  واإرهابيي  الرتكي 
وتنظيم داع�س، ذلك اأن كل املراكز 
م�شروعة  اأه���داف  ه��ي  الع�شكرية 

لقواتنا«.
تركية  اع�����الم  و����ش���ائ���ل  واأوردت 
وخم�شة  ج���ن���دي���ن  اأن  ال�������ش���ب���ت 
جراء  ا�شيبوا  �شورين  مقاتلن 
ا���ش��ت��ه��دف��ت مركزاً  ه���اون  ق��ذي��ف��ة 
قره  منطقة  يف  احل���دود  ل�شرطة 

ال����دمي����وق����راط����ي����ة وال������وح������دات 
الكردية دعماً اأمريكياً يف مواجهة 
تنظيم داع�س يف �شرق البالد، لكن 
دع��م يف  اأي  لها  وا�شنطن ل تقدم 

عفرين.
على  ال����ش���ت���ب���اك���ات  وت���ت���وا����ش���ل 
حم��اور عدة عند اأط��راف منطقة 
القوات  مت��ك��ن��ت  ح��ي��ث  ع���ف���ري���ن، 
لها  امل��وال��ي��ة  والف�شائل  الرتكية 
من ال�شيطرة حتى الن على 27 
قرية وبلدة، وفق املر�شد ال�شوري 

حلقوق الإن�شان.
اأعلنت وح��دات حماية   اىل ذل��ك، 
ام�������س مقتل  ال���ك���ردي���ة  ال�����ش��ع��ب 

خان يف حمافظة هاتاي.
وقع  ال��رتك��ي،  الهجوم  ب��دء  ومنذ 
جراء  واجلرحى  القتلى  من  عدد 
�شقوط قذائف على مناطق تركية 
قريبة من احلدود. واتهمت اأنقرة 

الوحدات الكردية باإطالقها.
للوحدات  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  اأن  اإل 
ال��ك��ردي��ة ���ش��ي��ب��ان ح��م��و ق���ال قبل 
اأي��ام خالل ات�شال مع �شحافين 
وحتى  وح���دات���ن���ا  ت�����ش��ك��ي��ل  “منذ 
على  ب���اأي عملية  ن��ق��م  ال���ي���وم، مل 
نرمها  ومل  ال��رتك��ي��ة  الأرا�����ش����ي 

بحجر واحد«.
وت������ت������ل������ق������ى ق����������������وات �������ش������وري������ا 

�شفوفها  يف  قاتلوا  اأجانب  ثالثة 
خ�����الل امل����ع����ارك امل�����ش��ت��م��رة �شد 
الإره��اب��ي يف �شرق  داع�����س  تنظيم 
يف  الرتكية  ال��ق��وات  و�شد  �شوريا 

منطقة عفرين �شماًل.
وذكرت الوحدات الكردية يف بيان 
املقاتّلن  اأن  الن��ك��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
اأوليفييه فرن�شوا جان لو كالن�س 
�شامويل  وال�شباين  ع��ام��اً(   41(
قتال  ع����ام����اً(   25( ل���ي���ون  ب������رادا 
“خالل ا�شتباكات مع املحتلن يف 
من  العا�شر  يف  جنديري�س  جبهة 

�شباط/فرباير«.
منطقة  يف  ج���ن���دي���ري�������س  وت����ق����ع 

مقاتلون خم�صرمون
ال�شحايا  اأع����داد  ت���زال  ل  وف��ي��م��ا 
غري وا�شحة، تظه������ر �شور بع�س 
وبينه�����م  ق��ت��ل��وا،  ال��ذي��ن  ه����وؤلء 
م����ق����ات����ل����ون خم���������ش����رم����ون من 
اأوكرانيا،  �شرق  يف  مو�شكو  ح��رب 
بدافع  �شوريا  اإىل  الذهاب  ق��رروا 
م�شاعر  ب�����ش��ب��ب  اأو  ال���وط���ن���ي���ة 
كان  بينما  ال��رو���ش��ي��ة،  بالقومية 
اآخ��رون ياأملون يف احل�شول على 

اأجوٍر مغرية. 
ه�������وؤلء،  ك����ل  اإن  ب��ي��ن��ي��ت  وق�������ال 
مت  متعددة،  م�شادر  اإىل  ا�شتناداً 
ا�شتخدامهم بوا�شطة “جمموعة 
التي  ال����ظ����ل  ����ش���رك���ة  فاغرن” 
ل�شركات  ال��ك��رم��ل��ن  ي�شتعملها 
ت����ع����اق����دات ع�������ش���ك���ري���ة. وي���ق���ول 
اإىل  تلجاأ  مو�شكو  اإن  امل��ن��ت��ق��دون 
“جمموعة فاغرن”  املرتزقة من 
الرو�شي  اجلي�س  خ�شائر  لإب��ق��اء 
والإح�شاء  ���ش��وري��ا.  يف  م��ت��دن��ي��ة 
ال����ذي ي��ق��دم��ه اجلي�س  ال��ر���ش��م��ي 
املا�شي  ال��ع��ام  �شوريا  يف  ال��رو���ش��ي 
16 جندياً، على رغم  كان مقتل 
املرتزقة  ع�����ش��رات  اأن  يعتقد  اأن���ه 

لقوا حتفهم. 
حماربة داع�ض!

ال�شابقة  الزوجة  ناديجدا  وقالت 
لكو�شوتوروف يف مقابلة بوا�شطة 
الهاتف مع ال�شحيفة الربيطانية 
اأ�شب�شت  ب���ل���دة  يف  م��ن��زل��ه��ا  م����ن 
زوجها  اإن  الأورال،  م��ن��ط��ق��ة  يف 

�شيئاً  معلومات  “اأجمع  وق��ال��ت: 
ف�شيئاً من م�شادر خمتلفة ملعرفة 
وعندما  القتلى”.  ج��ث��ث  م��ك��ان 
ال�شلطات  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ���ش��ئ��ل��ت 
اأجابت  بها،  ات�شلت  قد  الرو�شية 
لعبة  “هذه  ت��ن��ه��ي��دة:  م��ط��ل��ق��ة 

�شيا�شية ل اأفهمها«. 

قتيل  200
بولينكوف،  م��ي��خ��ائ��ي��ل  وك���ت���ب 
املدون القومي، الذي زار جرحى 
ي�شمه  مل  م�شت�شفى  يف  ال��ه��ج��وم 
اأبلغتني  “م�شادري  اإن  رو�شيا  يف 

اجلي�س.  يف  �شابقاً  قنا�شاً  “كان 
لأن����ه وطني.  ���ش��وري��ا  اإىل  وذه����ب 
اإذا مل ن�شع حداً  اأن��ه  وهو يعتقد 
لداع�س يف �شوريا، فاإنهم �شياأتون 
اإلينا، يف رو�شيا. قال يل اإنه اإذا مل 
�شرت�شل  ال�شلطات  ف���اإن  ي��ذه��ب، 
ع��ن��ده��ا ف��ت��ي��ان��اً ���ش��غ��اراً، م��ن دون 
اإىل  واأ����ش���ارت  ع�شكرية”.  خ���ربة 
اأنها بقيت قريبة من كو�شوتوروف 
يطلعها  مل  لكنه  طالقهما،  بعد 
ال���ت���ي رت���ب���ت ذهابه  ع��ل��ى اجل���ه���ة 
مبقتله  تبلغت  وق��د  ���ش��وري��ا.  اإىل 
م��ن خ���الل ق��ن��وات غ��ري ر�شيمة. 

من  ���ش��خ�����س   200 م��ق��ت��ل  ع����ن 
وبينما  فقط”.  واح�����دة  ك��ت��ي��ب��ة 
راجت تقارير اأولية عن ال�شحايا 
و�شائل  يف  امل����ا�����ش����ي  الأ������ش�����ب�����وع 
التزم  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ش���ل 
الناطق  ال�شمت. وقال  الكرملن 
با�شم الرئا�شة الرو�شية دمييرتي 
بي�شكوف، اإن من املحتمل اأن يكون 
�شوريا،  رو���س يف  هناك مواطنون 
معلومات  ميلك  الكرملن  لكن 
ف����ق����ط ع�����ن اجل�����ن�����ود ال�����رو������س. 
با�شم  الناطقة  ق��ال��ت  واخلمي�س 
زاخاروفا  ماريا  اخلارجية  وزارة 

مقتل 3 اأجانب ب�صفوف الوحدات الكردية يف �صوريا  

»�س�ريا الدمي�قراطية« ت�ستهدف ع�سكريني داخل االأرا�سي الرتكية 

تردد الكرملني يف الإقرار باخل�صائر 

ماذا يق�ل ذوو املرتزقة الرو�س الذين قتل�ا يف �س�ريا؟
ت��ت��ح��دث عن  ال��ت��ي  ال��ت��ق��اري��ر  اإن 
اأكر من خم�شة مواطنن  مقتل 
تقليدية  “معلومات  ه��ي  رو�����س 
منتقدون  وي����ق����ول  م�������ش���وه���ة«.  
الإق�����رار  ال��ك��رم��ل��ن يف  ت����ردد  اإن 
ب��اخل�����ش��ائ��ر، ن��اه��ي��ك ع���ن تكرمي 
مواجهة  يف  قتلوا  الذين  الرو�س 
م�����ع ق�������وات ت����ق����وده����ا ال�����ولي�����ات 
م���ع اجلنازة  ي��ت��ن��اق�����س  امل��ت��ح��دة، 
رومان  الرو�شي  للطيار  الر�شمية 
طائرته  اأ�شقطت  ال��ذي  فيليبوف 
فوق �شوريا يف وقت �شابق من هذا 

ال�شهر. 

يدفنون ب�صمت
عن  ميل   1100 اأ�شب�شت  وتبعد 
 70 �شكانها  ع��دد  ويبلغ  مو�شكو 
الف ن�شمة وفيها منجم لالأ�شب�شت 
معدل  ويبلغ  ال�شخري.  احلرير 
األف   25 فيها  ال�شهري  ال��رات��ب 
اأو�شاعاً  ���ش��ك��ان��ه��ا  وي���ع���اين  روب����ل 
�شحية مرتدية. ويف املقابل تدفع 
األ���ف   90 فاغرن”  “جمموعة 
�شهرياً  العادين  للمقاتلن  روبل 
و250 الف روبل للمقاتلن من 
وا�شتكت  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات.   ذوي 
تدعي  اأخ��������رى  رو����ش���ي���ة  ام���������راأة 
ن��ادي��ج��دا ال��ت��ي ق��ت��ل زوج��ه��ا وهو 
يقاتل يف �شوريا يف اأكتوبر املا�شي، 
على  ي��ح�����ش��ل  “البع�س  اأن  م���ن 
بينما   ، وت�����ش��ري��ف��ات  م��ي��دال��ي��ات 
يدفن اآخرون ب�شمت ومن�شين«.

رئي�س ال�زراء الكندي يزور الهند اأ�سب�عًا
••  اغرا-اأ ف ب:

الكندي جا�شنت  ال��وزراء  رئي�س  يبداأ 
ترودو زيارة للهند لأ�شبوع تخ�ش�س 
وال�شتثمارات،  امل����ب����ادلت  ل��ت��ع��زي��ز 

بزيارة لتاج حمل.
وال��ت��ق��ط ت���رودو ���ش��ورة ت��ذك��اري��ة مع 
ام��ام هذا  الثالثة  واأولده��م��ا  زوجته 
امل�شوؤولن  ك���ل  ي�����زوره  ال����ذي  امل��ع��ل��م 

الجانب.
الهند  ل���رتودو اىل  زي���ارة  وه���ذه اول 
منذ و�شوله اىل ال�شلطة يف 2015. 
ان  فيها  كتب  ت��غ��ري��دة  ت���رودو  ون�شر 

الوثيقة  العالقات  ايجاد فر�س عمل وتوطيد  الزيارة على  “�شرتكز هذه 
بن بلدينا«.

ت�شاعف حجم املبادلت بن الهند وكندا يف العقد املا�شي لي�شل اىل اكر 
من ثمانية مليار دولر يف 2016. وقالت وزارة اخلارجية الهندية ان هذا 

الرقم ل يعك�س القدرات احلقيقية للعالقات التجارية بن البلدين.
�شيا�شية  و�شخ�شيات  م��ودي  ناريندرا  نظريه  زيارته  خالل  ت��رودو  ويلتقي 
 1،2 اك��ر م��ن  امل��دين واو���ش��اط الع��م��ال. ويعي�س  وممثلن ع��ن املجتمع 

مليون هندي يف كندا اي اكر من %3 من �شكان هذا البلد.

م�سر ت�ست�سيف اجتماعات للع�سكريني الليبيني 
•• القاهرة-وكاالت:

ك�شف دبلوما�شي م�شري م�شوؤول اأن بالده ت�شت�شيف يف الوقت الراهن وفداً 
من الع�شكرين الليبين لتعزيز بناء املوؤ�ش�شة الع�شكرية الليبية، وامل�شاهمة 

يف تبادل اخلربات امل�شرتكة لتعزيز ال�شتقرار يف البالد.
وقال امل�شوؤول امل�شري الذي رف�س ذكر ا�شمه ل�24 “م�شر تركز الآن على 
يف  النتخابات  بقانون  للخروج  املعنية  واجل��ه��ات  الليبي  ال�شعب  م�شاندة 
اأقرب وقت وذلك بدعم جهود مبعوث الأمم املتحدة اإىل ليبيا غ�شان �شالمة 
اأي�شا يف هذا الإط��ار«. واأ�شار امل�شوؤول اإىل اأن م�شر تخ�ش�س كافة اجلهود 
يف الوقت الراهن لإ�شدار قانون النتخابات متهيداً لعقد انتخابات رئا�شية 
امل�شاحلة  على  للرتكيز  وقت  هناك  يعد  ومل  الدولة  موؤ�ش�شات  بناء  تعيد 
النواب  رئي�س جمل�س  و�شارك  املختلفة.  الآراء فقط بن اجلهات  وتوفيق 
الليبي عقيلة �شالح يف اجتماعات الربملان العربي الأ�شبوع املا�شي يف والتي 
عقدت يف القاهرة وتزامنت مع زيارة رئي�س القوات امل�شلحة الليبية امل�شري 

خليفة حفرت.

كيف يعي�س م�اطن�ن عادي�ن قرار بريك�ست؟  •• لندن-اأ ف ب:

ا�شتجوبت وكالة فران�س بر�س 15 �شخ�شا يف اوروبا بينهم مزارعون او مو�شيقيون 
بقرار  خ�شو�شا  املهنية  وحياتهم  عموما  حياتهم  تاأثرت  ط��الب،  او  مقاولون  او 

بريطانيا اخلروج من الحتاد الوروبي يف 29 اآذار مار�س 2019.
اإنه  بيب �شاميون م��زارع يف ال51 يقيم يف تراوتبك �شمال غرب بريطانيا، قال 
“منذ بدء املفاو�شات حول الن�شحاب الربيطاين لدي النطباع باأن الوروبين 
التفكري يف هذا اخليار  الخ��رى عن  ال��دول  لثني  امل�شتطاع  جعلوها معقدة قدر 

ب�شهولة«.
اآل��ة مو�شيقية يف  ال��ع��زف على  التي تتعلم  ادا م��اك��اي )20 ع��ام��ا(  وق��ال��ت روب��ن 
غال�شكو يف ا�شكتلندا، “كطالبة ومو�شيقية اأرى بريك�شت حاجزا �شيحد من فر�س 
ال�شفر يف اأوروبا او امل�شاركة يف مهرجانات مو�شيقية ويف ور�س عمل او الدرا�شة يف 

اخلارج«.
اأما لو�شي هاري�س )27 عاما( التي تعمل يف لندن وهي م�شوؤولة عن �شبكة موؤيدة 

ب�شاأن بريك�شت. منذ ال�شتفتاء ا�شبحت الو�شاع غام�شة  الت�شالت والر�شائل 
بالن�شبة للنا�س«. وذكرت غابرييل زومورو وهي رومانية يف ال32 تعمل حما�شبة 
يف �شركة زراعية يف ِكنت جنوب �شرق بريطانيا “ا�شعرت هنا بانني يف دياري. نلت 
�شهادة يف املحا�شبة ولدي كافة ال�شهادات لإثبات بانني مواطنة �شاحلة وا�شتحق 
وقائد  موؤلف  وه��و  الي��ط��ايل  عاما(   40( �شكارلتو  دمي��رتي  ام��ا  هنا«.  العي�س 
بريك�شت  “غري  لندن فقال  اوف ميوزيك يف  روي��ال كولدج  وا�شتاذ يف  اورك�شرتا 
ذلك  ان  هي  املو�شوع  ه��ذا  يف  الوحيدة  اليجابية  النقطة  هنا...  احلياة  مفهوم 

اأعطاين ال�شعور بانني اوروبي«.
ادنربة  املقيم يف  بر�شلونة  املتحدر من  امل�شمم  عاما(   30( اوردون��ا  نوريا  وق��ال 
“ان كان علي الرحيل �شاأحمل معي خربتي اىل بلد اآخر حيث �شاأ�شاهم يف تطوير 
�شتكون  انها  واعتقد  لربيطانيا  خ�شارة  املهاجرين  كل  رحيل  �شيكون  املجتمع. 

لربيك�شنت فقالت ان “هناك ردود فعل عنيفة �شد موؤيدي بريك�شت وي�شنفوننا 
باننا عن�شريون ونكره الأجانب وهذا غري �شحيح«. وقال ريت�شارد �شتون )44 
عاما( مدير �شركة ا�شتثمار يف بور�شة لندن، ان “من الهمية مبكان اي�شا ابرام 
اين  ال�شركات...  لدى  الروؤية  تت�شح  لكي  وب�شرعة  الوروب��ي  الحت��اد  مع  اتفاق 

متفائل �شنتو�شل اىل اتفاق لكنها عملية �شعبة فعال«.
ايرلندا  يف  لندنديري  قرب  حمار  مرزعة  �شاحب  عاما(   63( لين�س  وليام  اما 
ال�شمالية فقال ان “اإقامة حدود مع ايرلندا بالن�شبة يل غري مقبول. �شتفر�س 
علي �شرائب لقاء ت�شدير منتجاتي. �شاأحاول اغالق موؤ�ش�شتي وتاأ�شي�س اخرى 
العاملة  البولندية  ال�شحافية  عاما(   25( برو�شال  غو�شيا  وقالت  ايرلندا«.  يف 
“منذ بريك�شت ازداد عملنا لن  حل�شاب اذاعة �شتار يف بيرتبورو �شرق بريطانيا 
مهمتنا هي اطالع اجلمهور وتزويده معلومات ذات م�شداقية. نتلقى العديد من 

ل��وران فور )50 عاما( �شاحب حانة لو فيو  اي�شا«. واعلن  لنا  بالن�شبة  خ�شارة 
الرباح  ت�شمح  مل  واذا  اأرب��اح��ن��ا.  من   20% اىل   15 “نخ�شر  لندن  يف  كونتوار 
بتغطية النفقات �شن�شطر اىل القفال... �شن�شطر اىل تغيري ا�شلوبنا ويف نهاية 

املطاف اىل مغادرة بريطانيا«.
وقال ديفيد روين �شاحب حانة ماي وودي يف باري�س بريك�شت كان �شيح�شل ل 
حمالة. لطاملا كان لربيطانيا عالقة �شيئة مع اوروبا وهي يف الواقع لي�شت جزءا 

منها... اين م�شتعد للعودة اىل بريطانيا اذا لزم المر«.
 2017 ف��رباي��ر  �شباط  يف  ميونيخ  اىل  انتقل  معلوماتي  كيتلي   ان���درو  واع��ل��ن 
“ال�شتفتاء دفعنا اىل مغادرة بريطانيا. مل نرغب يف العي�س يف بلد كان منق�شما 

حول هذا املو�شوع و�شيفتقر وي�شبح غري م�شياف«.
ويعمل مات ديفي�س منذ 2014 يف مدريد ويقول “من حويل بداأ ا�شخا�س من 
عمري ينتقلون للعي�س وي�شعون خططا م�شتقبلية على الجل البعيد لكن المر 
�شعب بالن�شبة يل ان امتكن من التخطيط ملا بعد اآذار مار�س 2019 لأين اجهل 

متاما ما �شيح�شل«.
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عربي ودويل

توا�شل كو�شوفو الحتفالت يف الذكرى العا�شرة لإعالن ا�شتقاللها 
و�شهدت  الم��ن.  لقوات  وعر�س  للربملان  ا�شتثنائية  دورة  يف  وذل��ك 
خ�شو�شا  بينها  ال�شبت  اح��ت��ف��الت  ال�شبت  الأول  ام�����س  ك��و���ش��وف��و 
اآلف  ح�شرها  اورا  ريتا  الربيطانية  ال��ب��وب  لنجمة  غنائية  حفلة 
ال�شخا�س بينهم �شبان خ�شو�شا. وقالت لل�شحافين ان “الو�شول 
ب��داي��ة رحلة  لكنه جم��رد  ك��ان رحلة طويلة  )ال���ش��ت��ق��الل(  اىل هنا 
الن�شر  اىل  ترمز  ذراعيها بحركة  ترفع  ان  قبل  لبلدنا”،  ت�شدق  ل 
1991 كو�شوفو عندما كانت  اللباين. وعائلة ريتا اورا غادرت يف 
األغى الرئي�س  طفلة. وكانت كو�شوفو حينذاك اقليما تابعا ل�شربيا 
�شلوبودان ميلو�شيفيت�س و�شع حكمه الذاتي. والعام 1998، اندلع 
نزاع بن القوات ال�شربية وحركة التمرد للبان كو�شوفو املطالبن 
ان  ال�شبت  ه��ارادي��ن��اي  رام��و���س  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال  بال�شتقالل. 
كو�شوفو “جت�شد امل املواطنن يف العي�س احرارا، معرتفا يف الوقت 
نف�شه بان ال�شلطات مل تلب كل التطلعات. وانتهى هذا النزاع الذي 
ا�شفر عن 13 الف قتيل، اواخر 1999 بعد احد ع�شر ا�شبوعا من 
الغارات اجلوية حللف �شمال الأطل�شي، باإيعاز من الوليات املتحدة 
حلمل بلغراد على �شحب اجلي�س وال�شرطة من كو�شوفو. وبعد هذا 
الن�شحاب، انت�شرت بعثة لالأمم املتحدة وقوة حللف �شمال الأطل�شي 
اأعدته  م�شهد  ويف   ،2008 ف��رباي��ر  �شباط   17 ويف  كو�شوفو.  يف 
كو�شوفو  ا�شتقالل  اأعلن  اخرى،  اوروبية  وعوا�شم  وا�شنطن  باإتقان 

الذي يرف�شه ال�شرب حتى الآن.
 

“اإنه ل ي�شتبعد الت�شال مع  قال وزير خارجية اليابان، تارو كونو 
م�شوؤولن كورين �شمالين، اإذا كان الهدف هو اإر�شال الر�شالة باأن 
مفاو�شات”،  اإج���راء  لبدء  ال��ن��ووي  ال�شالح  تنزع  اأن  يجب  ب��الده��م 
)اإن.اإت�س.كيه(  اليابانية  والتلفزيون  الذاع��ة  هيئة  ذكرته  ملا  طبقاً 

ام�س الحد. 
واأ�شاف  ل��الأم��ن.   ميونخ  موؤمتر  يح�شر  حيث  اأملانيا،  كونو  وي��زور 
“اليابان والوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية لديها نف�س وجهة  اأن 
ال�شمالية يف  اإج��راء ح��وار له مغزى مع كوريا  باأنه ل ميكن  النظر 

تلك املرحلة«. 
النووية  براجمها  ع��ن  ي��ان��غ  بيونغ  تتخلى  اأن  “يجب  اأن���ه  واأ���ش��اف 
بكورين  الت�����ش��ال  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  اإىل  اأ���ش��ار  لكنه  وال�شاروخية”، 
طاولة  على  للجلو�س  ال��دع��وة  على  رده��م  طريقة  ل��روؤي��ة  �شمالين 

املفاو�شات لنزع ال�شالح النووي.

ذكرت وكالة اأنباء ال�شن اجلديدة )�شينخوا( الر�شمية لالأنباء ام�س 
ال�شن يعتزم تنفيذ خطة  ب�شمال غرب  اإقليم �شينجيانغ  اأن  الأحد 
الإقليم  يف  مقاطعة   22 اأفقر  ت�شتهدف  الفقر  حدة  من  للتخفيف 

امل�شطرب.
الو�شطى  لآ�شيا  املتاخم  ال�شا�شع  الإقليم  ميثل  طويلة  ف��رتة  ومنذ 
حمور اهتمام بكن على ال�شعيد الأمني حيث نفذت الدولة حملة 
اأمنية مو�شعة يف اأعقاب موجات من العنف العرقي حملت ال�شلطات 

م�شوؤوليته ملتطرفن من الويغور املحلين.
�شنوات  ت�شتمر ثالث  التي  الفقر  اإن خطة تخفيف  �شينخوا  وقالت 
وتتطلع  واأك�����ش��و  وكيزيل�شو  وه��وت��ان  كا�شجار  مقاطعات  ت�شتهدف 

لنت�شال 400 األف �شخ�س من براثن الفقر يف العام احلايل.
ال�شلطات  اإن  قالت  لكنها  الإن��ف��اق  حلجم  رقما  الوكالة  تذكر  ومل 
6.1 مليار يوان )961.57 مليون  الإقليمية  خ�ش�شت للحكومة 
دولر( ملحاربة الفقر العام املا�شي ح�شلت املقاطعات الأربع على 80 

يف املئة منها.
القليلة  ال�شنوات  يف  �شينجيانغ  يف  حتفهم  الأ�شخا�س  مئات  ولقي 
املا�شية يف اأعمال عنف بن الويغور، وهم عرق يهيمن عليه امل�شلمون 
ويتحدث اللغة الرتكية القدمية، وبن الأغلبية ال�شينية من عرق 
اأعداد  ت�شكنه  ال��ذي  الإقليم  م��ن  اجلنوبي  اجل��زء  يف  خا�شة  ال��ه��ان 

كبرية من الويغور.

عوا�صم

بري�شتينا

�شنغهاي

طوكيو

نتانياه�: �سنتحرك �سد اإيران اإذا لزم االأمر
•• ميونيخ -وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامن نتانياهو ام�س الأحد، اإن اإ�شرائيل 
�شتتحرك �شد اإيران ولي�س �شد وكالئها فح�شب يف ال�شرق الأو�شط اإذا لزم 

الأمر، موؤكداً مرة اأخرى اأن طهران متثل اأكرب تهديد للعامل.
ك��ان مي�شك  بينما  ل��الأم��ن،  م��وؤمت��ر ميونيخ  اأم���ام  كلمة  نتانياهو يف  وق��ال 
بقطعة مما يقول اإنها طائرة اإيرانية بدون طيار بعد دخولها املجال اجلوي 
الإرهاب  حبل  بلف  للنظام  ت�شمح  لن  “اإ�شرائيل  ال�شهر:  هذا  الإ�شرائيلي 

حول عنقنا«.
ولي�س �شد وكالئها  نف�شها  اإي��ران  الأم��ر �شد  لزم  اإذا  “�شنتحرك  واأ�شاف 

فح�شب«. 
راند لالأبحاث  بافا، من موؤ�ش�شة  ريت�شارد  الباحث  اأخ��رى، حذر  من جهة 
�شوريا؛  يف  اهلل  وح��زب  اإي���ران  ل�شرب  ت�شتعد  اإ�شرائيل  اأن  من  والتطوير، 
حيث اأن املواجهات الع�شكرية الأخرية بن القوات الإ�شرائيلية والإيرانية 
املتفجرة  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  جديدة  تقلبات  اأث��ارت  قد  وال�شورية 
والت�شعيد  اخلاطئة  احل�شابات  احتمالت  من  يزيد  ال��ذي  الأم��ر  بالفعل، 

الع�شكري يف املنطقة. 
اأطراف ال�شراع ل يتطلعون اإىل �شن حرب اأخرى يف الوقت الراهن، ولكن 
ال�شتباكات الع�شكرية �شوف ت�شتمر على الأرجح طاملا اأن قوات اإيران وحزب 

اهلل منت�شرة يف �شوريا وتنخرط يف �شلوك ا�شتفزازي 
 ويلفت الباحث، يف مقال ن�شرته جملة نيوزويك الأمريكية، اأنه مع ا�شتمرار 
احلرب الأهلية ال�شورية، فاإن القلق املتزايد ل يتمثل يف اندلع حرب �شاملة 
الع�شكرية ب�شكل كبري، ولكن  ا�شتنفدت قواتها  التي  اإ�شرائيل و�شوريا  بن 
يف  ال��دائ��م  الع�شكري  ال��وج��ود  اإمكانية  يف  تكمن  احلقيقية  التوتر  عوامل 
�شوريا، وكذلك نقل اأ�شلحة متقدمة اإىل حزب اهلل يف لبنان، وكالهما خط 

اأحمر بالن�شبة اإىل اإ�شرائيل. 

الإحتالل يزعم اإحباط خمطط لغتيال ليربمان

اإ�سرائيل تفقد دعم يه�د اأمريكا.. وال�سبب نتانياه�

اأمريكا جتهل امل�س�ؤول
 عن مهاجمة ق�اتها يف �س�ريا 

تاأجيل اجتماعات �سد النه�سة بطلب من اثي�بيا 

م�ست�طن يقتحم�ن االأق�سى حتت احلرا�سة مزيد من حتقيقات بالف�ساد على �سلة بنتانياه�   100
نتانياهو؛  اىل  الثقة  وا�شتغالل  والحتيال  الف�شاد  تهم  بتوجيه  الق�شاء 
اأ�شابيع  ي�شتغرق  وق��د  مندلبليت  افيخاي  العام  النائب  بيد  الآن  وال��ق��رار 
حكومة  عمل  ا�شتمرار  ح��ول  �شكوكا  ال�شرطة  تو�شيات  وتثري  اأ�شهرا.  او 
نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فرتة اأوىل على را�س احلكومة 

بن عامي 1996 و1999.
والق�شية الوىل �شده هي تلقي هدايا مع اأفراد من عائلته، حيث ي�شتبه 
اثرياء مثل  فاخر من  �شيجار  كميات من  املثال  �شبيل  على  قبلوا  انهم  يف 
ارنون  م��ن  ه��داي��ا  العائلة  قبلت  كما  ال���ش��رتايل،  امللياردير  باكر  جيم�س 

ميلت�شان، املنتج الإ�شرائيلي الهوليوودي.
كما اعتربت ال�شرطة ان هناك ف�شادا يف �شفقة �شرية كان يحاول نتانياهو 
تغطية  ل�شمان  موزي�س،  ارن��ون  اح��رون��وت،  يديعوت  �شاحب  مع  ابرامها 

ايجابية يف ال�شحيفة الو�شع انت�شارا يف ا�شرائيل.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأوقفت ال�شرطة الإ�شرائيلية عددا من املرتبطن ب�شركة “بيزيك” الكبرية 
لالت�شالت ام�س، فيما و�شفته و�شائل الإعالم باأنه حتقيق جديد ب�شبهة 

ف�شاد على �شلة برئي�س الوزراء بنيامن نتانياهو.
وقال بيان �شادر عن ال�شرطة انه من بن امل�شتبه بهم “�شخ�شيات بارزة” 
يف �شركة “بيزيك” اوقفوا يف اطار حتقيق م�شرتك مع هيئة الأوراق املالية 
الإ�شرائيلية، دون مزيد من التفا�شيل. وبح�شب و�شائل العالم ال�شرائيلية 
“بيزيك”  فيها  ال�شخ�شيات يف ق�شية ح�شلت  ي�شتبه يف تورط هذه  فاأنه 
على تراخي�س بينما ح�شل نتانياهو يف املقابل على تغطية اعالمية اإيجابية 

على موقع “وال” الخباري ال�شرائيلي املرتبط بال�شركة.
ر�شميا  اأو�شت  انها  املا�شي  ال�شبوع  ال�شرطة  بعد اعالن  التوقيفات  وتاأتي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

م��ب��ال��غ طائلة  ت��خ�����ش��ي�����س  رغ����م 
الوليات  العام يف  ال��راأي  لتوجيه 
يلفت  اإ���ش��رائ��ي��ل،  ل�شالح  املتحدة 
�شيا�شي،  ك���ات���ب  ب��������ارود،  رم������زي 
الق�شية  ح��ول  ع��دة كتب  وموؤلف 
اإىل حتولت لفتة،  الفل�شطينية، 
اأكدتها ا�شتطالعات للراأي، ب�شاأن 
عادين  اأمريكين  تاأييد  ت��راج��ع 

للدولة اليهودية. 
“كاونرت  ب����ارود يف م��وق��ع  وك��ت��ب 
اإ�شرائيل  اأن  الأم��ري��ك��ي،  بان�س” 
من  وا�شعة  �شرائح  دعم  تفقد  مل 
بل  وح�����ش��ب،  الأم��ري��ك��ي  املجتمع 
اأمريكين  ي���ه���ود  ت���اأي���ي���د  ف���ق���دت 
مقلقة  ظ��اه��رة  يعترب  م��ا  �شباب، 

بالن�شبة للحكومة الإ�شرائيلية.
�شوف  ال���ت���وج���ه  ه����ذا  اأن  وي���ب���دو 
قبل  ب���داأ  لأن���ه  وخ��ا���ش��ة  ي�شتمر، 
�شنوات، يف وقت ما عقب الهجمات 
�شبتمرب،   11 يف  الإره�����اب�����ي�����ة 

.2001
 فقد و�شل التقارب بن اإ�شرائيل 
اإىل  امل��ت��ح��دة يف حينه  وال��ولي��ات 
ل���ه���ا، حيث  ���ش��اب��ق  م�����ش��ت��وي��ات ل 
زعم كال البلدين باأنهما يحاربان 
يف  ل���ك���ن،  اإ�شالمياً”.  “اإرهاباً 
تغطيات  ق�����ادت  الأم������ر،  ح��ق��ي��ق��ة 
اإعالمية وحروب لحقة لتجميد 
امل�شيحين  الإجن���ي���ل���ي���ن  دع�����م 
روؤيتهم  لدى  وخا�شة  لإ�شرائيل، 
ال�شرق  يف  ال���������ش����راع  ل���ت���و����ش���ع 
تنبوؤات طال  الأو���ش��ط كجزء من 
ان��ت��ظ��اره��ا. وي��ق��ول ب����ارود اإن���ه يف 

اىل  ي��ن��ت��م��ون  الفل�شطينين  ان 
وكانوا  ال�شالمي،  اجلهاد  حركة 
ب��ي��ت حلم،  ي��ع��م��ل��ون يف م��ن��ط��ق��ة 
و�شعوا اىل تنفيذ هجمات اطالق 
نار �شد امل�شتوطنن ال�شرائيلين 

وقوات المن.
اخللية  اأف��������راد  ب��ع�����س  وخ���ط���ط 
ي�����ش��ت��ه��دف مركبة  ه���ج���وم  ل�����ش��ن 
منزله  اىل  ط��ري��ق��ه  يف  ل��ي��ربم��ان 
ال�شفة  يف  نوكدمي  م�شتوطنة  يف 

الغربية املحتلة.
واأ�شار اجلهاز يف بيان ان املوقوفن 
حاولوا “احل�شول على متفجرات 
ل�شنع قنبلة، وحتى توا�شلوا مع 
عنا�شر اإرهابية يف غزة للح�شول 

على متويل«.
مل  “حن  ان������ه  ال����ب����ي����ان  وت�����اب�����ع 
�شراء  يف  اخل��ل��ي��ة  اأف�������راد  ي��ن��ج��ح 
العبوة،  لت�شنيع  املطلوبة  امل���واد 
كي  وهمية  ع��ب��وة  ت�شنيع  ق���رروا 
يت�شنى لهم احل�شول على متويل 
وتنفيذ  ب��اأن�����ش��ط��ت��ه��م  واع������رتاف 

عمليات اإرهابية اأخرى لحقة«.
ويتوق اأن توجه حمكمة ع�شكرية 
ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة لئ���ح���ة ات���ه���ام �شد 
ال�����ش��ت��ة يف وقت  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن 

لحق .
يف  اعلن  بيت  ال�شن  جهاز  وك��ان 
عام 2014 انه اعتقل خلية تابعة 
ك���ان���ت تخطط  حل���رك���ة ح��م��ا���س 
لغ���ت���ي���ال ل���ي���ربم���ان، ال�����ذي كان 
ي�شغل من�شب وزير اخلارجية يف 
للح�شول  ي�شعون  وك��ان��وا  حينه، 
ل�شتهداف  �شواريخ  ق��اذف��ة  على 

�شيارته.

••القاهرة-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت م�����ش��ر ام�����س ت��اأج��ي��ل الج��ت��م��اع ال��ث��الث��ي مع 
ال�شودان واثيوبيا ب�شاأن �شد النه�شة الذي تخ�شى من 

ان يوؤدي اىل خف�س ح�شتها من مياه النيل.
تلقت  انها  بيان  يف  امل�شرية  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت 
الوزاري  الج��ت��م��اع  ال�����ش��ودان ب”تاأجيل  م��ن  اخ��ط��ارا 
من  طلب  على  بناء  النه�شة  ب�شد  اخل��ا���س  الثالثي 
اثيوبيا” معربة عن املها يف اأن يتم اللتزام بالطار 
ال��زم��ن��ي ل��ه��ذه الج��ت��م��اع��ات حل��ل اخل��الف��ات الفنية 

القائمة. 
اأن يعقد هذا الجتماع يف اخلرطوم  املقرر  وك��ان من 

يومي 24 و25 �شباط/فرباير اجلاري.
وت��ت��خ��وف ال��ق��اه��رة م��ن ان ي����وؤدي ب��ن��اء ���ش��د النه�شة 
النيل  م��ي��اه  ت��دف��ق  انخفا�س  اإىل  ال�شخم  الث��ي��وب��ي 
ال����ذي ي��وف��ر ن��ح��و 90 ب��امل��ئ��ة م��ن اح��ت��ي��اج��ات م�شر 
“للظروف  م�شر  ادراك  مع  اإن��ه  البيان  وق��ال  املائية. 
الجتماع،  تاأجيل  اثيوبيا لطلب  دفعت  التي رمبا قد 

اأقرب فر�شة، ال انها تتطلع  والتي ناأمل ان تزول يف 
القادة  حدده  الذي  الزمني  بالإطار  اللتزام  يتم  لن 
احلكومة  وق��ررت  القائمة«.  الفنية  اخلالفات  حل�شم 
“مواجهات  ح�شول  بخطر  ت��ذرع��ت  التي  الأثيوبية 
حالة  ف���ر����س  الثنية”،  امل��ج��م��وع��ات  ب���ن  ج���دي���دة 
الطوارئ اجلمعة، غداة ا�شتقالة رئي�س الوزراء هايلي 
مرييام، اإثر �شغوط يف اطار التحالف احلاكم، وازمة 
معادية  م�شبوقة  غ��ري  ت��ظ��اه��رات  تخللتها  �شيا�شية 
للحكومة منذ ربع قرن. وت�شاعد التوتر بن اأطراف 
ازمة �شد النه�شة خالل ال�شهرين املا�شين خ�شو�شا 
العاطي  امل�شري حممد عبد  ال��ري  اع��الن وزي��ر  بعد 
مفاو�شات  ف�شل  املا�شي  نوفمرب  ال��ث��اين  ت�شرين  يف 
اللجنة الفنية الثالثية امل�شرتكة بن م�شر وال�شودان 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  ح���ول  واث��ي��وب��ي��ا 
الرئي�س  اأن  اإل  امل�����ش��ب.  دول  ع��ل��ى  لل�شد  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال�شهر  اواخ���ر  يف  ق��ام  ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  عبد  امل�����ش��ري 
املا�شي بزيارة ادي�س ابابا للم�شاركة يف اجتماعات قمة 

الحتاد الفريقي الثالثن.

ذل��ك ال��وق��ت حت��دي��داً ب��داأ تراجع 
دع�������م ل����ي����ربال����ي����ن اأم���ري���ك���ي���ن 
اأو�شاط  يف  وخ��ا���ش��ة  لإ���ش��رائ��ي��ل، 

املوالن للحزب الدميقراطي. 
اأو  دع��م  اأ�شبحت ق�شية  ثم  وم��ن 
اإ�شرائيل ق�شية حزبية  عدم دعم 

غري م�شبوقة، بحد ذاتها.
وي���ق���ول ال��ك��ات��ب اإن����ه ف��ي��م��ا �شعت 
بقيادة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ل�شتغالل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ن 
اأج���������ل ح�شد  م�����ن  ف����ر�����ش����ة  ك�����ل 
حتقيق  بهدف  لإ�شرائيل  التاأييد 
لليمن  بالن�شبة  ه��ام��ة  اأه�����داف 
ميينية  ولأح������زاب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
اأ�شلوب  اأدى  م��ت��ط��رف��ة،  ودي��ن��ي��ة 
وال�شدامي  امل����خ����ادع  ن��ت��ان��ي��اه��و 
الأمريكين،  م���ن  ع����دد  ل��ت��ن��ف��ري 

وبخا�شة دميوقراطين.
والأ������ش�����واأ م���ن���ه، ب��ح�����ش��ب ب�����ارود، 
نتانياه������و  ����ش���ي���ا����ش���ات  ق�������ادت 
ال����ه����ادف����ة خل���ن���دق���ة الح����ت����الل، 
اأية جه���������ود على طريق  لتعطيل 

بناء  وتو�ش��������يع  ال�شالم،  حتقيق 
م�شتوطنات يهودية غري �ش�����رعية، 
ف�شاًل عن بدء ان�شراف عدد من 
ال���ي���ه���ود الأم���ري���ك���ي���ن ع���ن دعم 
اإ�ش����رائيل، على مدار  حازت عليه 

عقود.
���ش��ام��ل للراأي  ا���ش��ت��ط��الع  وك�����ش��ف 
اأج���رت���ه م��وؤ���ش�����ش��ة ب��ي��و Pew يف 
اأكتوبر 2013، اأن عدداً متزايداً 
اأمريكا باتوا يت�شاءلون  من يهود 
ع�������ن م���������ش����داق����ي����ة احل����ك����وم����ة 
الإ�شرائيلية يف جهودها املزعومة 
لإي���ج���اد ح���ل ���ش��ل��م��ي ل��ل�����ش��راع يف 
 %38 اأن  ت��ب��ن  ف��ق��د  ف��ل�����ش��ط��ن. 
اأن تل  راأوا  امل�شتطلعن  فقط من 
17% فقط  اأبيب �شادقة، وواف��ق 
يهودية  م�شتوطنات  بناء  اأن  على 
غ����ري ����ش���رع���ي���ة ������ش�����روري لأم����ن 

اإ�شرائيل. وراأى 44% غري ذلك.
وب����������راأي ك����ات����ب امل�����ق�����ال، ت�����درك 
هناك  اأن  الإ�شرائيلية  احلكومة 
اأو�شاط  فجوة بن الأجيال داخل 

اأمريكا،  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  اجل��ال��ي��ة 
ويبدو اأنها م�شممة على ت�شخيم 
م�شتوى الدعم الال م�شبوق الذي 
اجلمهورين  قبل  من  به  حظيت 
اأمريكا،  الدينين يف  واملحافظن 
الإجنيلين  ق��ب��ل  م���ن  وخ���ا����ش���ة 

امل�شيحين.
�شجل   ،2018 ي��ن��اي��ر  وب��ح��ل��ول 
اإ���ش��ايف يف م�شتويات دعم  ت��راج��ع 

يهود اأمريكا لإ�شرائيل. 
“هاآرت�س”  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأ������ش�����ارت 
اأجرتها  درا���ش��ة  اإىل  الإ�شرائيلية 
الإ�شرائيلية،  “براند”  جمموعة 
ح��������ول م���������ش����ت����وى دع��������م ط����الب 
جامعين من اليهود الأمريكين 
تراجع  اأن�����ه  وت���ب���ن  لإ����ش���رائ���ي���ل، 
اإىل   2010 م��ن   ،%32 بن�شبة 

.2016
ب���������ارود، ت����راف����ق ذلك  وب���ح�������ش���ب 
التقرير مع حتذيرات م�شددة من 
التنفيذي  امل��دي��ر  ه��وف��م��ان،  اآلن 
يهودية  ل���وك���ال���ة  ال���ع���ام  وامل����دي����ر 

نتائج  و�����ش����ف  وال��������ذي  ن�����اف�����ذة، 
الدرا�شة باأنها “مقلقة للغاية«. 

ورغم ذلك، يقول ب��ارود، مل ت�شع 
ل��و���ش��ع خ��ط��ة طارئة  اأب���ي���ب  ت���ل 
بال�شرعة  الأرق������ام  ت��ل��ك  ل��ن��ق�����س 
املمكنة، وخا�شة لأنها تتطابق مع 
اإ�شرائيل  نحو  ال�شاملة  ال��ن��ظ��رة 

لدى ال�شعب الأمريكي. 
فر�شية  ت��ع��د  ب�����ارود، مل  وب���زع���م 
جمموعة  الأمريكين  اليهود  اأن 
لإ�شرائيل،  دعمها  تقدم  معزولة 
بغ�س  ك����اف����ي����ة،  اأو  ����ش���ح���ي���ح���ة 
ال�شيا�شية  التوجهات  عن  النظر 

الأمريكية عموماً.
م��ا ي�شمى جهاز  اع��ل��ن  ذل���ك،  اىل 
ال�شرائيلي  ال���داخ���ل���ي  الم������ن 
ال�����ش��ن ب��ي��ت ام�����س ان���ه اع��ت��ق��ل 6 
فل�شطينين ي�شتبه يف تخطيطهم 
����ش���ن ه���ج���م���ات ت�����ش��ت��ه��دف وزي����ر 
احل���������رب اف�����ي�����غ�����دور ل���ي���ربم���ان 
ال�شفة  يف  اآخ��ري��ن  وا�شرائيلين 
الغربية املحتلة. وقال ال�شن بيت 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الأق�شى  امل�شجد  ب��اح��ات  الأح����د  ام�����س  امل��ت��ط��رف��ن  امل�شتوطنن  ع�����ش��رات  اق��ت��ح��م 
الحتالل  �شرطة  يف  اخلا�شة  الوحدات  عنا�شر  من  م�شددة  حرا�شة  حتت  املبارك 
طقو�س  اأداء  بع�شهم  وح��اول  �شاحاته  يف  ا�شتفزازية  بجولت  وقاموا  الإ�شرائيلي 
 100 اأكر من  “اإن  دينية تلمودية. وقالت م�شادر يف دائرة الأوق��اف الإ�شالمية 
م�شتوطن اإ�شرائيلي متطرف اقتحموا امل�شجد الأق�شى املبارك من جهة باب املغاربة 
اخلا�شع لل�شيطرة الإ�شرائيلية وقاموا بجولت ا�شتفزازية يف باحاته حتت حرا�شة 
م�شددة من ال�شرطة«. ويف �شياق مت�شل، توا�شل قوات الحتالل الإ�شرائيلي ت�شديد 
القدمية من  البلدة  اأب��واب  اأحد  العامود  باب  �شاحة  الأمنية يف منطقة  اإجراءاتها 
مدينة القد�س املحتلة، حيث ن�شبت برج مراقبة ونقطة ع�شكرية، وت�شتمر بت�شييد 

اأبراج اأخرى يف املنطقة.

متعاقدين يجعل من ال�شعب التنبوؤ مبا �شيحدث.
من  ال�شابع  هجوم  ل�شد  اإن��ه  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  وق��ال 
الأر�س  على  الأمريكية  ال��ق��وات  طلبت  �شباط  فرباير 
�شربات جوية نفذتها قوات التحالف لأكر من ثالث 
اإي  اإف-15  فيها مقاتالت من طراز  و�شاركت  �شاعات 
بي- وقاذفات  اإم.كيو-9  بال طيار من طراز  وطائرات 
هليكوبرت من  اإيه.�شي-130 وطائرات  52 وطائرات 

طراز اإيه.اإت�س-64 اأبات�شي.
متحالفة  املهاجمة  القوات  اإن  الأمريكي  اجلي�س  وقال 

•• وا�صنطن-رويرتز:

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س اإن الوليات 
امل��ت��ح��دة مل ت��ت��اأك��د بعد م��ن اجل��ه��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت هجوم 
والقوات  الأمريكية  ال��ق��وات  على  ف��رباي��ر  م��ن  ال�شابع 
املدعومة من الوليات املتحدة لكنه اأقر بوجود روايات 

عن �شلوع متعاقدين رو�س مدنين يف احلادث.
يعملون مع  رج��ل   300 نحو  اإن  قالت  روي��رتز  وكانت 
�شركة ع�شكرية رو�شية خا�شة على �شلة بالكرملن اإما 

قتلوا اأو اأ�شيبوا يف �شوريا.
وقالت الوليات املتحدة اإن نحو مئة من القوات املوالية 
ل�شد  اأم��ري��ك��ي��ة  ���ش��رب��ات  يف  قتلوا  ال�����ش��وري��ة  للحكومة 

هجوم ال�شابع من فرباير �شباط.
واأبلغ �شباط باجلي�س الرو�شي الوليات املتحدة خالل 
ورف�شت  الأم���ر.  يف  �شالعة  لي�شت  مو�شكو  اأن  الواقعة 
على  التعليق  )ال��ب��ن��ت��اج��ون(  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 

الت�شكيل الدقيق للقوات التي نفذت الهجوم.
وا�شنطن  اإىل  العائدين معه  لل�شحفين  ماتي�س  وقال 
لت�شريحاته �شادرة  لن�شخة  اأوروب��ا وفقا  بعد جولة يف 
املزيد  ق��ادر على تقدمي  زل��ت غري  “ما  البنتاجون  عن 
من املعلومات عن �شبب قيامهم بذلك. ولكنهم ح�شلوا 

على توجيهات من اأحد«.
واأ�شاف “هل كان توجيها حمليا؟ هل كان من م�شادر 

خارجية؟ ل ت�شاألوين. ل اأعلم«. وقال ماتي�س اإنه “منا 
اإىل علمه” اأن مو�شكو اأقرت ب�شلوع متعاقدين دون ذكر 
تفا�شيل حول ما اإذا كان علم بذلك عن طريق تقارير 
اإن  لل�شحفين  قالوا  رو���س  م�شوؤولون  وك��ان  �شحفية. 
خم�شة مدنين رو�شا رمبا قتلوا يف ا�شتباكات مع قوات 

التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة.
ن�شر متعاقدين مع  ينفون  الرو�س  امل�شوؤولون  زال  وما 
تواجد  اإن  وي��ق��ول��ون  خا�شة  رو�شية  ع�شكرية  �شركات 
ال�شربات  حملة  يف  يتمثل  الوحيد  الع�شكري  مو�شكو 
القوات  ي��درب��ون  وع�شكرين  بحرية  وق��اع��دة  اجل��وي��ة 

ال�شورية وعدد حمدود من القوات اخلا�شة.
ت�شتخدم  الأم���ر،  على  مطلعة  ل�شخ�شيات  وفقا  ولكن 
هذا  لأن  �شوريا  يف  املتعاقدين  من  كبريا  ع��ددا  رو�شيا 
الأر����س  على  ال��ق��وات  م��ن  م��زي��د  بن�شر  ملو�شكو  ي�شمح 
دون املخاطرة باجلنود النظامين الذين يجب تقدمي 

تفا�شيل عن مالب�شات وفاتهم.
الع�شكرين  م���ن  وم��ع��ظ��م��ه��م  امل��ت��ع��اق��دي��ن  اأن  وق���ال���وا 
الرو�شي.  اجلي�س  بها  يكلفهم  مهام  ينفذون  ال�شابقن 
ب��ع�����ش��ه��م يحمل  اأن  وم��ع��ظ��م��ه��م م��دن��ي��ون رو�����س غ���ري 

جوازات �شفر اأوكرانية و�شربية.
وت�شعى ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا، ال��ل��ت��ان ت��دع��م كل 
منهم اأحد طريف ال�شراع ال�شوري، ل�شمان األ ت�شطدم 
وجود  ولكن  اخلطاأ.  بطريق  البع�س  ببع�شها  قواتهما 

م��ع احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة وم��دع��وم��ة ب��ن��ريان مدفعية 
وقذائف  الفوهات  متعددة  �شواريخ  واأنظمة  ودب��اب��ات 

مورتر.
�شخ�شا قرروا   257 يكون  اأن  “اأ�شك يف  وق��ال ماتي�س 
من تلقاء اأنف�شهم عبور النهر فجاأة اإىل اأرا�شي اخل�شم 

وبداأوا ق�شف موقع وحركوا دبابات �شده«.
»ولذلك �شنحاول معرفة ما حدث. �شنعمل بالطبع مع 
ولكني غري  ال�شوؤال  ه��ذا  الإج��اب��ة على  اأح��د ميكنه  اأي 

قادر على الإجابة على ذلك يف الوقت احلايل«.
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م�ؤيدو اقتناء االأ�سلحة النارية االأمريكي�ن يتم�سك�ن بحق�قهم  
 •• ميامي-اأ ف ب:

يجول مايك فالون على معر�س اأ�شلحة يف ميامي ويختار من بن امل�شد�شات 
والبنادق والذخائر على اأنواعها بندقية اإيه اآر 15، وهي حاليا مو�شوع جدل 
العديد من منفذي عمليات  ا�شتخدمها  بعدما  املتحدة  الوليات  حمتدم يف 

اإطالق النار الدامية.
ميتلك  العمر  من  واخلم�شن  اخلام�شة  يف  رج��ال  يدفع  اأن  ميكن  ال��ذي  ما 

بالأ�شا�س خم�شن قطعة �شالح، ل�شراء بندقية جديدة؟
قال فالون لوكالة فران�س بر�س ال�شبت ردا على هذا ال�شوؤال “لأن خياري اأن 
اأمار�س  اأن  اأمتلك هذه ال�شلحة. لدي احلق الد�شتوري يف امتالكها واأختار 

هذا احلق«.
وال��ت��ق��ت ف��ران�����س ب��ر���س ف��ال��ون يف م��ع��ر���س ال���ش��ل��ح��ة ب��ع��د ث��الث��ة اأي����ام على 

اإىل  باركالند  ال�شابقة يف  19 عاما يف مدر�شته  �شاب عمره  ارتكبها  جمزرة 
ال�شالح  ه��ذا  ا�شتخدم  كما   .15 اآر  اإي��ه  بندقية  م�شتخدما  ميامي،  �شمال 
قتيال   58 فيغا�س  ل���س  يف  ن��ار  اإط��الق  عمليات  لتنفيذ  الأوتوماتيكي  �شبه 

و�شاثرلند �شربينغز بتك�شا�س 26 قتيال ونيوتن يف كونيتيكت 26 قتيال.
اإن  دولر،   600 لقاء  ل�شرائها  ي�شتعد  التي  البندقية  حامال  فالون  ويقول 
“اإنها ل تقوم باأي �شيء  م�شيفا  اأنها ال�شر بعينه”  “ي�شورها على  الإع��الم 
النار  ويطلق  وي�شوبها  البندقية  اإن�شان  مي�شك  اأن  بد  ل  نف�شها.  تلقاء  من 

على اأحد«.
الأمريكي  املجتمع  داخ��ل  العميق  ال�شرخ  يظهر  ن��ار،  اإط��الق  عملية  كل  مع 
ومن  وامتالكها،  النارية  الأ�شلحة  عن  القيود  تخفيف  اإىل  يدعون  من  بن 

يطالبون بت�شديد تلك القيود.
1791 حق  اأقر عام  الذي  الأمريكي  الد�شتور  الثاين يف  التعديل  وي�شمن 

ال�شعب يف امتالك اأ�شلحة وحملها. ويرى فالون اأنه من اخلطاأ الرتكيز على 
وهي  جرائم،  ارتكاب  على  م�شمما  �شخ�شا  مينع  لن  فهذا  ال�شلحة،  �شبط 
اأ�شلحة،  اأمتلك  اأن��ا  ويوؤكد  النارية.   الأ�شلحة  موؤيدي  بن  ال�شائعة  احلجة 
اأ�شلحة، اأختار حمل اأ�شلحة. هذا خياري. لي�س خيارا منا�شبا  اأختار امتالك 
للجميع، واأنا موافق متاما على ذلك. من ال�شروري التحري عن اخللفيات، 
وي�شيف اأنا اأخ�شع حاليا للتحري، م�شريا اإىل بائع ال�شلحة الذي كان يدقق 
يف كمبيوتر حممول. ميكن للذين ملن لي�شت لديه �شوابق ب�شورة عامة �شراء 
اأ�شلحة يف الوليات املتحدة، وهو ما انطبق على نيكول�س كروز يف باركالند. 
كما اأن بع�س الثغرات يف القوانن ت�شتغل اأحيانا لبيع اأ�شلحة بدون التدقيق 

يف خلفيات الزبائن.
اجلمعية  قيام  مع  �شيما  ول  بامتياز،  �شيا�شيا  منحى  املو�شوع  ه��ذا  ويتخذ 
على  �شديدة  �شغوط  بحملة  النفوذ  الوا�شعة  ال��ن��اري��ة  لالأ�شلحة  الوطنية 

اأع�شاء الكونغر�س لإبقاء القوانن على ما هي. يف املقابل، يوؤكد دعاة فر�س 
قيود اأكر ت�شددا على الأ�شلحة اأن التحري عن اخللفيات غري دقيق بالقدر 
الكايف وغالبا ما يغفل بع�س املوؤ�شرات التي ل ت�شل اإىل حد التهم اجلنائية، 

مثل م�شكالت ال�شحة العقلية.
اأقر مكتب التحقيقات الفدرايل )اإف بي اآي( اجلمعة اأنه تلقى بالغا يف كانون 
الثاين يناير اأخطره باأن كروز قد يكون يخطط لعملية اإطالق نار، غري اأن 

عنا�شره مل يتابعوا امل�شالة.
وافتتحت “معار�س فلوريدا لالأ�شلحة النارية” معر�شها يف ميامي ال�شبت، 

وهي تنظم كل اأ�شبوع معار�س مماثلة يف كربى مدن الولية.
م��داف��ع��ا عن  ف��رن��ان��دي��ز  ج���ورج  “معار�س فلوريدا”  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اأن��ه ل  رائ��ع، طاملا  اأم��ر  الت�شريعات  “الكالم عن  الثاين  الد�شتوري  التعديل 

يتعدى على حقوقنا«.

•• عوا�صم-وكاالت:

مل ي���ع���د مي����ر وق�����ت ط���وي���ل من 
تركيا  ب��ن  تطور  ي�شجل  اأن  دون 
حممد  براأي  فالدولتان  ورو�شيا. 
بي�شيف،  ودمي���ي���ت���ار  اأوغ�����وجت�����و 
�شحيفة  يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ن  ك��ات��ب��ن 
تكادان  ل  ال��رتك��ي��ة،  “حريت” 
من  تت�شاحلان  حتى  تتخا�شمان 

جديد.
لذلك مل ت�شهد ال�شنوات الثالث 
الأخ��رية حلظة مملة بن رو�شيا 
تركيا  اإ�شقاط  اأث��ار  فقد  وتركيا. 
عقوبات  م��وج��ة  رو���ش��ي��ة  مل��ق��ات��ل��ة 
اقت�شادية، تالها توقيع البلدين 
بالطاقة  خ��ا���ش��ة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
ثم  ال������دولرات،  م��ل��ي��ارات  بقيمة 
بن  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي  تن�شيق  ح�شل 
البلدين حول �شوريا، تبعه �شراء 
رو�شية  اأ���ش��ل��ح��ة  اأن���ظ���م���ة  اأن����ق����ره 
متطورة، و�شوهد الرئي�شان رجب 
يتعانقان،  وه��م��ا  اأردوغ�����ان  طيب 
ويتعانقان  ي��ت�����ش��اج��ران  ث��م  وم���ن 
الكاتبان،  ي�شاأل  وهنا  من جديد. 
امل�شتقبل  يخبئ  م���اذا  ي���دري  م��ن 

للبلدين؟
ال���ت���اري���خ م���ر����ش���داً يف هذه  ل��ي�����س 
احل��ال، لأن��ه لطاملا كان لالأتراك 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ن ع��الق��ة م��ع��ق��دة مع 
الإم��رباط��وري��ة ال��رو���ش��ي��ة. ومنذ 
تواجه   ،1918 ح��ت��ى   1568
اجلانبان يف 13 معركة. ولكنهما 
ت��ع��اون��ا يف ب��ع�����س الأوق�������ات، كما 

م��ك��ا���ش��ب جتارية.  اأي�����ش��اً  رو���ش��ي��ا 
�شركة  ت��ب��ا���ش��ر  اأن  امل��ت��وق��ع  ف��م��ن 
“رو�شاتوم” الرو�شية بناء مفاعل 
للطاقة النووية بقيمة 20 مليار 
تركيا،  جنوب  يف  اآكويو،  يف  دولر 
ينتهي  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن  وال������ذي 
واأم���ا خط   .2023 ب��ه يف  العمل 
فله  �شرتمي”  “ترك  اأن���اب���ي���ب 
اإىل  الغاز  ينقل  اأحدهما  فرعان، 
تركيا، ويتجه الآخر نحو الحتاد 
الأوروبي. ومن �شاأن تلك امل�شاريع 
اأن تثبت من جديد اعتماد تركيا 
من  الطاقة  واردات  على  الكبري 

رو�شيا. 
ميكن  ه��ل  الكاتبان،  ي�شاأل  لكن، 
لهذا التعاون التكتيكي اأن يتحول 
وهل  ا�شرتاتيجية؟  ���ش��راك��ة  اإىل 
للم�شالح  اجل����زئ����ي  ال����ت����داخ����ل 
الأمنية والقت�شادية، مع مقاومة 
ما تعتربه كل من مو�شكو واأنقره 
يف  ����ش���اف���راً  اأم���ري���ك���ي���اً  “تدخاًل 
ذلك  لتحقيق  كافياً  جوارهما” 

الأمر؟
ويف ختام مقالهما، يلفت الكاتبان 
اأردوغ����ان وبوتن  م��ن  اأي���اً  اأن  اإىل 
ل���ي�������س زع���ي���م���اً م�����رن�����اً. ف���ه���م���ا ل 
اأدركا  لو  وحتى  ببع�شهما،  يثقان 
العالقات  �شقطة يف  اأية  اأن  جيداً 
مل�شاحلهما  ����ش���رب���ة  ����ش���ت���وج���ه 
القومية املتبادلة. كذلك، ل يزال 
ه�شاً،  بينهما  امل�شلحة”  “زواج 
وقد ينهار اإن ت�شادمت �شخ�شيات 

قوية وم�شالح مت�شاربة. 

القرن  ث��الث��ي��ن��ي��ات  اإب������ان  ج����رى 
ع���ن���دم���ا �شمن  ع�������ش���ر،  ال���ت���ا����ش���ع 
ا�شتمرار  ال��ق��ي�����ش��ري  اجل���ي�������س 
ال�����ش��الل��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة. ك��م��ا كان 
اأت������ات������ورك ول���ي���ن���ن ح��ل��ي��ف��ن يف 
اأوائ����������ل ال���ع�������ش���ري���ن���ات. وخ�����الل 
تركيا  ان�شمت  ال���ب���اردة،  احل���رب 
التو�شع  مل��ق��اوم��ة  ال��ن��ات��و  حل��ل��ف 

ال�شوفييتي.
لنتعا�س  امل���ق���ال  ك��ات��ب��ا  وي�����ش��ري 
اأردوغ����������ان  ال����ع����الق����ات يف ع���ه���د 
وب������وت������ن م������ن خ��������الل ت����راب����ط 
اقت�شادي بن تركيا ورو�شيا. وقد 
�شاعد التقارب بينهما على جتاوز 
اختبار قا�ٍس اأعقب اإ�شقاط مقاتلة 
الرتكية  احل������دود  ع��ن��د  رو����ش���ي���ة 
 .2015 م��ع ���ش��وري��ا يف ن��وف��م��رب 
باأنها  احلادثة  بوتن  و�شف  وقد 
الظهر”،  يف  “خنجر  مب���ث���اب���ة 
باأنها  ال��رتك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  وو���ش��ف 
لكن  لالإرهابين”.  “�شريكة 

���ش��وري��ا، بح�شب  وه��ك��ذا حت��ول��ت 
للخالف  ���ش��ب��ب  م���ن  ال���ك���ات���ب���ن، 
توا�شل.  ج�شر  اإىل  القوتن،  بن 
درع  “عملية  مو�شكو  دعمت  فقد 
اأنقره  ���ش��ه��ل��ت  ف��ي��م��ا  الفرات”، 
ل�شرق  ال�����ش��وري  النظام  ا�شتعادة 
ومن   .2016 دي�شمرب،  حلب يف 
اإيران  مب�شاركة  تركيا،  �شعت  ثم 
ورو�شيا، للتو�شل اإىل ت�شوية عرب 
مفاو�شات يف �شوريا، مع ا�شتبعاد 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ول��ك��ن يبقى 
للخالف،  �شبباً  ���ش��وري��ون  اأك����راد 
مع  رو�شيا  م��وق��ف  ين�شجم  حيث 
وت�شتثمر  الأم����ري����ك����ي.  امل���وق���ف 
م��و���ش��ك��و ع��الق��ات��ه��ا م���ع اأط����راف 
حم��ل��ي��ن، وم��ن��ه��م الأك��������راد، من 
البعيدة  م�شاحلها  خ��دم��ة  اأج���ل 
امل������دى: حم���ارب���ة داع���������س، ومنع 
الهيمنة الغربية، وتعزيز نفوذها 

وتواجدها الع�شكري يف �شوريا. 
امل����ق����ال، حت�شد  ك���ات���ب���ي  وب��������راأي 

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

بداأ املر�شحون الثالثة الرئي�شيون 
لنتخابات الرئا�شة التي �شتجرى 
املك�شيك  املقبل يف  يوليو  يف متوز 
ح��م��الت��ه��م ر���ش��م��ي��ا ام�����س الأح����د 
العا�شمة  يف  ك���ب���رية  ب��ت��ج��م��ع��ات 

مك�شيكو.
املك�شيك خلالفة  ال�شباق يف  وب��داأ 
الرئي�س انريكي بينيو نييتو الذي 

بال�شعبوي،  الح����ي����ان  اغ���ل���ب  يف 
قاعدته  لتو�شيع  �شورته  حت�شن 

النتخابية.
ريكاردو  ياأتي  الثانية  املرتبة  ويف 
انايا )38 عاما( من حزب العمل 
ال��ق��وم��ي امل��ح��اف��ظ، ال���ذي يحاول 
ان يج�شد التجديد. لكن �شورته 
اتهامات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ت�����ش��ررت 
وزير  الثالثة  املرتبة  ويف  الف�شاد. 
انطونيو  خو�شيه  ال�شابق  املالية 

اعوام  �شتة  بعد  �شعبيته  تدهورت 
وكذلك  كربى  ا�شالحات  �شهدت 
معدلت  وارتفاع  متكررة  ف�شائح 

جرائم القتل.
وت�������ش���ري ا����ش���ت���ط���الع���ات ال�������راأي 
لوبيز  م��ان��وي��ل  ان���در����س  ان  اىل 
هو  “املو”  امل���ل���ق���ب  اوب����������رادور 
الق���رتاع.  للفوز يف  الوف���ر حظا 
الي�شاري  الرجل  ه��ذا  وق��د ح��اول 
الذي يتبنى لهجة حادة ويو�شف 

•• �صوفيا-اأ ف ب:

تظاهر مئات النا�شطن اليمينين 
�شوفيا،  �����ش����وارع  يف  امل���ت���ط���رف���ن 
مرتدين مالب�س �شوداء وم�شعلن 
بلغاري  ج����رنال  ذك����رى  يف  ان�����وارا 

موال للنازية.
حظر  املحلية  ال�شلطات  وح��اول��ت 
�شنويا منذ  جُت���رى  ال��ت��ي  امل�����ش��رية 
وتعتربها  �شنوات  ع�شر  م��ن  اك��ر 

نازيون  باننا  او  لل�شامية،  معادون 
م�شيفا “نحن  جدد او فا�شيون”، 

فقط قوميون«.
و���ش��ارك ب��ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة ع�شرات 
ميينية  ج��م��اع��ات  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ن 
اوروب������ي������ة  دول  م������ن  م���ت���ط���رف���ة 
خم����ت����ل����ف����ة. واو��������ش�������ح ال���ن���ا����ش���ط 
ال�������ش���وي���دي روب�������رت اك���ل���ون���د من 
اتى  ان��ه  ال�شمالية  املقاومة  حركة 
عدو  حماربة  “بهدف  بلغاريا  اىل 

ان  غ����ري  “خمزية«.  احل���ك���وم���ة 
م��ن��ظ��م��ي ال��ت��ظ��اه��رة ح�����ش��ل��وا من 

املحكمة على احلق بالتظاهر.
الثاين  ك���ان���ون  م���ن  الأول  وم���ن���ذ 
الرئا�شة  ب��ل��غ��اري��ا  ت��ت��وىل  ي��ن��اي��ر، 
ال���دوري���ة ل��الحت��اد الوروب�����ي ملدة 

�شتة ا�شهر.
وق������ال زف����ي����زدوم����ري ان�����درون�����وف 
متزّعم املتظاهرين لوكالة فران�س 
باننا  ُن�����ش��ّن��ف  ان  نقبل  “ل  ب��ر���س 

�شفقة تلو اأخرى.
رو�شيا  مد  اأن  املقال  كاتبا  وي��رى 
يدها اإىل تركيا لي�س اإل حماولة 
ل������دق اإ�����ش����ف����ن ����ش���م���ن ال���ن���ات���و. 
الغرب  م�شاركة  اأن��ق��ره  وت��رف�����س 
يف فر�س عقوبات اقت�شادية �شد 

اأي بعد  مل يكد مي��ر ع��ام واح���د، 
يوليو،   15 يف  الفا�شل  النقالب 
العالقات  رمم���ت  ح��ت��ى   ،2016
ب��ن ت��رك��ي��ا ورو���ش��ي��ا. وم��ن��ذ ذلك 
احلن، م�شى بوتن لل�شري جنباً 
اأردوغ���ان، ولتوقيع  اإىل جنب مع 

اجلانبن  ب����ن  ال���ع���الق���ات  ف���ي���ه 
�شبتمرب  ويف  احل�����ش��ي�����س.  اإىل 
2017، رف�شت تركيا حتذيرات 
الناتو، وا�شتكملت خطوات �شفقة 
S-400، للدفاع  �شراء منظومة 

ال�شاروخي من رو�شيا. 

حيال  ال�شمت  تلتزم  كما  رو�شيا، 
رو�شيا  ل�����ش��م  ال���غ���رب  م��ع��ار���ش��ة 

لإقليم القرم. 
تركيا  ت��ب��ع��ث  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا  يف 
بر�شالة قوية اإىل الوليات املتحدة 
والحتاد الأوروبي يف وقت و�شلت 

املحرتم  ال��ت��ك��ن��وق��راط��ي  م���ي���ادي 
ال���ق���ري���ب م����ن احل�������زب ال����ث����وري 

املوؤ�ش�شاتي احلاكم )مين(.
هيمن ه��ذا احل��زب لفرتة طويلة 
املك�شيكية  ال�شيا�شية  احلياة  على 
انه  درج��ة  اىل  �شعبيته  وتراجعت 
ا�شطر يف ما يعد �شابقة، لختيار 

مر�شح من خارج �شفوفه.
رئي�س  اوب�����رادور  التغيري  ومي��ث��ل 
املعروف  ال�شابق  مك�شيكو  بلدية 
“مافيا  ����ش���د  ال���ن���اري���ة  ب��خ��ط��ب��ه 
وهو حل ثانيا مرتن  ال�شلطة”. 

يف النتخابات الرئا�شية.
وت�����ش��ري ا���ش��ت��ط��الع��ات ال����راأي اىل 
باملئة  ثالثن  على  �شيح�شل  ان��ه 
اللذين  خ�����ش��م��ي��ه  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا 
�شيح�شل كل منهما على ع�شرين 

باملئة من ال�شوات.
 30 قبل  احلملة  ت��ب��داأ  ل  ر�شميا 
جتمعات  ت�شكل  لكن  م��ار���س.  اآذار 
اىل  لل�شباق  عملية  ب��داي��ة  الح��د 
للحملة  مت��ه��ي��د  ب��ع��د  ال���رئ���ا����ش���ة 

ا�شتمر ا�شهرا.
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  وجت����ري 
وكل  واح���دة.  دورة  املك�شيك يف  يف 
الخريين  املك�شيكين  ال��روؤ���ش��اء 
باملئة  ارب��ع��ن  م��ن  ب��اق��ل  انتخبوا 

من ال�شوات.

الثقافية  ال���ت���ع���ددي���ة  م�������ش���رتك: 
الوروبي”،  والحت�������اد  وال���ع���ومل���ة 
م���ط���ال���ب���ا ب�������وق���ف ال����ه����ج����رة غري 
الوروب���ي���ة. و���ش��ار امل��ت��ظ��اه��رون يف 
من  لك��ر  �شوفيا  و�شط  ال�شوارع 
�شاعتن، م�شعلن النوار ومرددين 
اجلرنال  ل��وك��وف،  خري�شتو  ا���ش��م 
لأملانيا  بدعمه  امل��ع��روف  البلغاري 
لل�شامّية  ومب���ع���ادات���ه  ال��ه��ت��ل��ري��ة 

خالل احلرب العاملية الثانية.

اأي من اأردوغان وبوتني لي�ض زعيمًا مرنًا

هل ي�سمد »زواج امل�سلحة« بني تركيا ورو�سيا؟ 

تظاهرة لليمني املتطرف يف �س�ارع �س�فيا بدء حملة انتخابات الرئا�سة باملك�سيك 

ترامب يتهم »اف بي اآي« بالتق�سري يف حادثة فل�ريدا حمام يتهم دوتريتي باخل�ف على حياته
•• فورت لودرديل-اأ ف ب:

دونالد  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  ات���ه���م 
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ترامب 
)اف بي اآي( بالتق�شري يف منع وقوع 
ح�����ادث اط�����الق ال���ن���ار يف م��در���ش��ة يف 
ان  معتربا  فلوريدا  بولية  باركالند 
املقابل  ال�شرطة الحتادية مت�شي يف 
حول  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف  طويال”  “وقتا 
النتخابات  يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ت��دخ��الت 
ذلك،  وقبيل   .2016 يف  الرئا�شية 
وجهت طالبة جنت من حادث اطالق 
نار ر�شالة �شديدة اللهجة اىل ترامب 
ال�شبت على خلفية �شالته باجلمعية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة، اقوى 
املتحدة.  الوليات  لوبي لال�شلحة يف 
وخالل جتمع �شد ال�شلحة يف فورت 
غونزالي�س  امي����ا  ق���ال���ت  ل�����ودردي�����ل، 
“عار ع��ل��ي��ك��م!«. وي��اأت��ي الت��ه��ام من 
الفدرايل،  التحقيقات  ملكتب  ترامب 
المريكي  ال��رئ��ي�����س  ي���واج���ه  ب��ي��ن��م��ا 
ان������ت������ق������ادات ت���ت���ع���ل���ق ب�������ش���الت���ه مع 
جمعية  ال��ن��اف��ذة  ال�شغط  جم��م��وع��ة 
ت��داف��ع عن  ال��ت��ي  الوطنية  الأ���ش��ل��ح��ة 
الوليات  يف  النارية  ال�شلحة  حيازة 

ال��ق��ان��ون. الم��ر لي�س معرفا  القتل خ��ارج نطاق  ح��ول 
اإذا كيف تتهموين الآن بارتكاب  القانون  يف اي ن�س يف 
ان��ه ل يخ�شع لخت�شا�س  دوت��ريت��ي  واك���د  ج��رمي��ة؟« 
ال��ق�����ش��اي��ا. وهدد  ه���ذه  ال��دول��ي��ة يف  املحكمة اجل��ن��ائ��ي��ة 
يف خ��ط��اب غ��ا���ش��ب ب��الن�����ش��ح��اب من 

املحكمة.
دوتريتي.  بتوقيف  �شابيو  ويطالب 
لوقف  الوحيدة  “الطريقة  ان  وق��ال 
ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ل ه��ي ا����ش���دار مذكرة 

توقيف واقتياده اىل لهاي«.
 2016 يف  رئي�شا  دوت��ريت��ي  انتخب 
بناء على وعد بالق�شاء على تهريب 
بت�شجيع  م��ت��ه��م  وه�����و  امل������خ������درات. 
نارية  ت�شريحات  ع��رب  قتل  عمليات 
ووع�����ود م��ت��ك��ررة ب��ال��ع��ف��و ع���ن رجال 
ال�����ش��رط��ة ال��ذي��ن ي��ت��ورط��ون يف مثل 

هذه الفعال.
وتقول ال�شرطة انها قتلت يف عمليات 
بتورطهم  ي�شتبه  �شخ�شا   4021 النف�س  عن  للدفاع 
الدفاع عن حقوق  لكن منظمات  امل��خ��درات،  تهريب  يف 
الن�شان ومراقبن على الر�س يوؤكدون ان عدد القتلى 
12 الف �شخ�س. وكان املحامي لفت النتباه اليه  بلغ 
يف ت�شرين الأول اأكتوبر 2016 عندما وافق على تويل 
الدفاع عن ادغار ماتوباو الذي اعرتف بارتكاب عمليات 

قتل يف اطار “�شرايا املوت” يف دافاو.

•• مانيال-اأ ف ب:

الذي يقف وراء  �شابيو  الفيليبيني خودي  املحامي  اكد 
درا�شة متهيدية بداأتها املحكمة اجلنائية الدولية حول 

الرئي�س  ي�شنها  التي  العنيفة  احلرب 
�شد  دوت��ريت��ي  رودري��غ��و  الفيليبيني 
وكالة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  امل�����خ�����درات، 
باخلوف  “ي�شعر  ان���ه  ب��ر���س  ف��ران�����س 

على حياته«.
 51 العمر  البالغ من  املحامي  وقال 
عاما “انني يف حالة رعب دائم وا�شعر 
باخلوف على حياتي. من املمكن جدا 

ان ا�شقط �شحية ر�شا�شة«.
يوؤكد  ال���ذي  �شابيو  خ���ودي  وي��و���ش��ح 
وان��ه متوار،  و�شائل  اي  ان��ه ل ميلك 
ان  منذ  بالقتل  ت��ه��دي��دات  تلقى  ان��ه 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  اىل  ق��دم 
 2017 اب��ري��ل  ني�شان  يف  له���اي  يف 

للك�شف عن ثمانية حالت اعدام تع�شفي يف اطار احلرب 
على املخدرات التي جتري يف الفيليبن.

“درا�شة  ب��دء  اىل  ال��دول��ي��ة  املحكمة  الطلب  ه��ذا  ودف��ع 
يف  حتقيق  ل��ب��دء  ال�شابقة  امل��رح��ل��ة  ت�شكل  متهيدية” 

اتهامات بحدوث جرمية �شد الن�شانية.
ورد دوتريتي بان قوانن بالده ل متنع بو�شوح القتل 
خارج اطار الق�شاء. وقال “لي�س هناك ن�س لعن واحد 

ع��ل��ى امل�����ش��اك��ل ال��ع��ق��ل��ي��ة ال��ت��ي يعاين 
م��ن��ه��ا ال��ق��ات��ل وجت��ن��ب ال�����ش����ارة اىل 
ح���ق ام���ت���الك ال�����ش��الح ال�����ذي ين�س 
للد�شتور،  ال���ث���اين  ال��ت��ع��دي��ل  ع��ل��ي��ه 
مثل  الآل��ي��ة  ن�شف  ال���ش��ل��ح��ة  اىل  او 
القاتل.  ا�شتخدمه  ال���ذي  ال��ر���ش��ا���س 

وخ�������الل جت���م���ع ����ش���د ال����ش���ل���ح���ة يف 
دانت  ال�شبت،  م�شاء  ل��ودرداي��ل  ف��ورت 
بن  العالقات  ب�شدة  غونزالي�س  اميا 
النارية.  ال�شلحة  وجمعية  ت��رام��ب 
وقالت “اىل جميع ال�شيا�شين الذين 
تلقوا تربعات من اجلمعية الوطنية 

لالأ�شلحة النارية، عار عليكم!”. وردد 
“عار عليكم!«. وقالت  احل�شد بدوره 
من  ع�شرة  الثامنة  البالغة  الطالبة 
الرئي�س �شخ�شيا  “اذا قال يل  العمر 
ان ما حدث هو ماأ�شاة فظيعة وانه ل 

ميكننا ان نفعل �شيئا حيال ذلك.

النار  اط��الق  ح��ادث  وك�شف  املتحدة. 
اي�����ش��ا خ��ل��ال خ��ط��ريا يف الف ب��ي اآي 
ت��ل��ق��ى يف كانون  ب��ان��ه  ال����ذي اع����رتف 
اقرباء  احد  ات�شال من  يناير  الثاين 
عاما(   19( ك���روز  نيكول�س  القاتل 
ونيته  امل��ن��ح��رف  ���ش��ل��وك��ه  اىل  ي�����ش��ري 
الرئي�س  وكتب  قتل.  عمليات  ارتكاب 
ال�شبت  اج���ت���م���ع  ال������ذي  الم�����ريك�����ي 
وم�شوؤول  ب��ارك��الن��د  ب��ل��دي��ة  ب��رئ��ي�����س 
يف  املدر�شة،  ومدير  املحلية  ال�شرطة 
الف  يكون  ان  املوؤ�شف  “من  تغريدة 
التي  امل���وؤ����ش���رات  ك���ل  ب���ي اي جت��اه��ل 
كانت حتيط مبطلق النار يف مدر�شة 
يف ف��ل��وري��دا. ه��ذا ام��ر غ��ري مقبول«. 
طويال  وق����ت����ا  “مي�شون  وا������ش�����اف 
مع  الرو�شي  التواطوؤ  اثبات  ملحاولة 
حملة ترامب. لي�س هناك اي تواطوؤ! 
ن�شعر  واجعلونا  القواعد  اىل  ع��ودوا 
مكتب  يعد  مل  بينما  بكم”،  بالفخر 
التحقيق  يدير  الفدرايل  التحقيقات 
ايار  نهاية  منذ  الرو�شية  الق�شية  يف 
م���اي���و، ب���ل امل���دع���ي اخل���ا����س روب����رت 
مولر. ويف اعقاب حادث اطالق النار 
“مارجوري  الثانوية  املدر�شة  داخ��ل 
ترامب  ���ش��دد  دوغال�س”  ���ش��ت��ومن��ان 
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زايد  ب��ن  �شلطان  با�شتاد  الث��ن��ن  ال��ي��وم  م�شاء  ت�شتاأنف 
يف  احلكومية  للموؤ�ش�شات  العام  الريا�شي  الحت��اد  مبقر 
القدم  لكرة  املوؤ�ش�شات  دوري  م�شابقة  مباريات  ظبي  اأبو 
بلقاء فريق هيئة  تفتتح  والتي  اأب��و ظبي مبواجهتن  يف 
مياه وكهرباء اأبو ظبي)3 ( واأكادميية املرفاأ بر�شيد )6 
وحما�شا  اإث���ارة  اأك��ر  الثانية  املواجهة  ،و�شتكون  نقاط( 
وال���ت���ي ���ش��ت��ج��م��ع ب���ن ف��ري��ق��ي ال�����ش��ه��ام��ة واأل���ي���ت فتن�س 
الو�شيف بر�شيد 12 نقطة دون هزمية اأو تعادل والذي 
ي�شعى للفوز ل�شرتداد �شدارته  .. وكان منتخب �شرطة 
لفرق  العام  الرتتيب  ل�شدارة  تقدم  قد  للكرة  ظبي  اأب��و 

نقطة   13 بر�شيد  ظبي  اأب���و  موؤ�ش�شات  دوري  م�شابقة 
الأخري  الثامن  الإم����ارات  حديد  فريق  بان�شحاب  ب��ف��وزه 
ب���دون ر���ش��ي��د م��ن 5 م��ب��اري��ات وال����ذي �شجل 3 اأه���داف 
فقط واهتزت �شباك مرماه 49 مرة..  ويف املباراة الثانية 
ا�شتطاع فريق جولد وكالء الالعبن حتقيق فوزه الثالث 
والتي  -3�شفر  بنتيجة  ال�����ش��ه��ام��ة  ف��ري��ق  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
فريق  ل��ريف��ع  ���ش��ولن��و)ه��ات��ري��ك(  حممد  لع��ب��ه  �شجلها 
جولد ر�شيده اإىل 10 نقاط مطاردا لل�شدارة ولل�شهامة 
يف ر�شيده 5 نقاط والتي اأدارها ح�شن البلو�شي مب�شاعده 

حممد �شمالن وعو�س م�شري.

منتخب �سرطة اأب� ظبي  يف �سدارة دوري امل�ؤ�س�سات 

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
بال�شقور  لل�شيد  ال�شرقي  مكتوم 
اأول  اإط���الق  ع��ن تفا�شيل  ال��ت��ل��واح، 
اإمارة  يف  بال�شقور  لل�شيد  بطولة 
بتنظيم  ���ش��ت��ق��ام  ال���ت���ي  ال���ف���ج���رية 
واإ���ش��راف مركز حمدان بن حممد 
لإحياء الرتاث.  وجاء الإعالن عن 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  البطولة 
املوافق  الأح�����د  ام�����س  ُع��ق��د  ال����ذي 
الفجرية،  ن���ادي  يف  ف��رباي��ر،   18
واأع�شاء  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ب��ح�����ش��ور 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وامل���ك���ون���ة من: 
ع����ب����داهلل احل���ن���ط���وب���ي و����ش���ي���ف بن 
ه��ا���ش��ل ال��ط��ن��ي��ج��ي واإب���راه���ي���م كرم 
الطنيجي  خ��ل��ي��ف  و���ش��ي��ف  ال��ك��ع��ب��ي 
و�شعاد  ال���ك���ع���ب���ي  م�����ش��ب��ح  وع����ل����ي 
اإب��راه��ي��م دروي�����س وع��ب��داهلل حميد 
وطارق عبداهلل. كما ح�شر املوؤمتر 
مدير  دمل���وك،  ب��ن  اهلل  عبد  حممد 
مركز  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال���دع���م  اإدارة 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، 
وعدد من امل�شوؤولن باملركز. والقى 
الكلمة الفتتاحية للموؤمتر، رئي�س 
لل�شيد  ال�������ش���رق���ي  م���ك���ت���وم  جل���ن���ة 
بال�شقور: العميد حممد را�شد بن 
نايع الطنيجي، رحب فيها مبمثلي 
احل�شور  وال�شادة  الإع���الم  و�شائل 
ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات  وق��ال: 
نادي  رئي�س  ال�شرقي  حمد  مكتوم 
رعايته  وحتت  الريا�شي،  الفجرية 
زايد،  عام  مع  وبالتزامن  الكرمية، 
ال�شيد  ب���ط���ولت  اأوىل  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق 
بال�شقور التلواح يف اإمارة الفجرية 
بتاريخ 23 و 24 فرباير اجلاري. 
وج����اءت ه���ذه اخل��ط��وة م��ن �شموه 
جهود  لتوحيد  دع��م��ه  على  ت��اأك��ي��دا 
الرتاث  احياء  يف  الوطنية  امل�شرية 
على  والرتكيز  ال��دول��ة،  يف  الثقايف 
امل����وروث الج��ت��م��اع��ي ال���ذي لطاملا 
املنطقة  ت���اري���خ  يف  ح���ا����ش���راً  ك����ان 
ال�شيد  وهو  للعي�س،  م�شدرا  وكان 
الطنيجي:  وا�����ش����اف  ب��ال�����ش��ق��ور. 

تعددت مناذج �شون الرتاث الثقايف 
امل���ت���م���ث���ل ب��ال�����ش��ي��د ب���ال�������ش���ق���ور يف 
الأثر  بالغ  لها  ك��ان  والتي  ال��دول��ة، 
املجتمعات  اهتمام  توجيه  اإع��ادة  يف 
الرتاثي  اجلانب  ه��ذا  نحو  املحلية 
وحفاظاً  الوطنية  للهوية  ت��ع��زي��زاً 

على املوروث املحلي من الإندثار.
لذا مت ت�شكيل اللجنة والتعاون مع 
م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإحياء 
الرتاث، املركز املتخ�ش�س يف تنظيم 
بطولت فزاع امل�شتوحاة من مناذج 
الإم����ارات  ب��دول��ة  ت��راث��ي��ة مرتبطة 
لإقامة  واملنطقة،  املتحدة  العربية 
البطولة،  م���ن  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
بقيمة  ن��ق��دي��ة  ج���وائ���ز  ر����ش���د  ومت 
لتحفيز  اماراتي  درهم  الف   460
املناف�شة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  امل�����ش��ارك��ن 
لتكون  الأل����ق����اب  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
لباقي  م��ك��م��ل��ة  وج���ه���ة  ال���ف���ج���رية 
ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا احلدث  الإم�������ارات يف 
كل  ال�شتثنائي  الرتاثي  الريا�شي 
عام.    وعن البطولة قال الطنيجي: 
اأربعة  م��ن  الأوىل  الن�شخة  تتكون 
اأ�شواط، �شتقام مناف�شات بيور جري 
فرخ وجري �شاهن فرخ يوم اجلمعة 
�شتقام  فيما   ، ف��رباي��ر   23 امل��واف��ق 
م��ن��اف�����ش��ات ���ش��وط��ي ق��رم��و���ش��ة فرخ 
املوافق  ال�شبت  يوم  تبع فرخ  وجري 
 8 ال�شاعة  اب��ت��داء من  24 فرباير 
�شباحاً يف �شاحة الحتفالت م�شب 
درهم جوائز  األف   460 الفجرية. 
م���ال���ي���ة وحت�������دث ال���ط���ن���ي���ج���ي عن 
جوائز  البطولة  �شتقدم  اجل��وائ��ز: 
األ��ف دره��م توزع   460 مالية تبلغ 
الأوىل  الع�شر  املراكز  اأ�شحاب  على 
يف كل من الأ�شواط الأربعة، وهي: 
�شاهن فرخ،  ف��رخ، جري  بيور جري 

قرمو�شة فرخ وجري تبع فرخ.
املركز  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��ن��ال  واأ�����ش����اف: 
األف   50 مبلغ  �شوط  كل  يف  الأول 
 20 الثاين  املركز  و�شاحب  دره��م، 
األ����ف دره�����م، وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث 10 

اآلف درهم، على اأن يح�شل اأ�شحاب 
املراكز من الرابع اإىل العا�شر مبلغ 

منهم. لكل  درهم  اآلف   5

جلنة التحكيم
اأف��اد عبداهلل احلنطوبي  من جهته 
�شتكون  البطولة  اأن  العام  امل�شرف 
التنظيم  م���ن  ع����ال  م�����ش��ت��وى  ذات 
مت  واإن����ه  التحكيم،  يف  وال�شفافية 
ت�����ش��ك��ي��ل جل���ن���ة حت���ك���ي���م حم���اي���دة 
ممثلة من جميع الإمارات من ذوي 
اخلربة يف ريا�شة ال�شيد بال�شقور، 
من  م�شاركن  وج���ود  �شت�شهد  كما 

جميع اأنحاء الدولة. 

ترتيبات تنظيمية متكاملة
بن  ال�شيد حممد عبداهلل  وحتدث 
دملوك، مدير اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي 
يف مركز حمدان بن حممد لإحياء 
ترتيبات  و���ش��ع  مو�شحا  ال����رتاث، 
لتقدمي  م���ت���ك���ام���ل���ة  ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 
احلدث الأول من نوعه الذي يقام 
ال�شيخ مكتوم  بالتعاون مع بطولة 
وذلك  بال�شقور،  لل�شيد  ال�شرقي 
الت�شجيل  ب�����اب  ف���ت���ح  خ�����الل  م����ن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ن ب���داي���ة م���ن ي���وم 19 
فرباير اجلاري، على اأن يتم تزويد 
امل�����ش��ارك��ة باحللقات  ال��ط��ي��ور  ك��اف��ة 
قبل  القرعة  �شتقام  فيما  الذكية، 
ي���وم م��ن ان��ط��الق الأ����ش���واط، على 
اخلطوات  ه����ذه  ج��م��ي��ع  ت���ك���ون  اأن 
يف اإط�����ار ال��ت��ح�����ش��ري الإل���ك���رتوين 
و�شمان  ال�شقارين  على  للت�شهيل 
اخ���ت���زال اجل��ه��د وال���زم���ن. وك�شف 
اإق����ام����ة  واأ�����ش����ل����وب  ال����ق����وان����ن  اأن 
املناف�شات �شيخ�شع لنف�س القواعد 
���ش��ي��ت��م تطبيق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث 
بطولت  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��ق��وان��ن 
عليها  امل��ت��ع��ارف  بال�شقور  ال�شيد 
املوا�شفات  بنف�س  امليدان  و�شيكون 
ال�شباق  م�شافة  تبلغ  حيث  املعتادة 
تقنية  ا�شتخدام  مع  م��رتا،   400

ال�������رادار ل��ت��ح��دي��د زم����ن ك���ل طري 
�شيتم  اإن���ه  الأ����ش���واط، علما  خ��الل 
اإقامة 4 اأ�شواط يف البطولة بواقع 

�شوطن يف كل يوم.
اإدارة  اإبراهيم دروي�س، مدير  �شعاد 
ال���ب���ط���ولت يف م��رك��ز ح���م���دان بن 

حممد لإحياء الرتاث
ي�����ش��ك��ل م��رك��ز ح���م���دان ب���ن حممد 
ال������رتاث م��ن�����ش��ة جلميع  لإح����ي����اء 
�شمو  واأن�شطة  وب��ط��ولت  م��ب��ادرات 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
بن �شعيد اآل مكتوم املعنية بالرتاث 
اإىل تر�شيخ  والتي ت�شعى مبجملها 
ال���ث���ق���اف���ة ال���رتاث���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
العريقة يف اجليل اجلديد، وتعزيز 
ال���وع���ي ل���دي���ه ب��ال��ق��ي��م وال����ع����ادات 
املجتمع  يف  الأ���ش��ي��ل��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
م�شاركته يف  وتفعيل  دوره  وتعميق 
وانطالقاً  الوطنية.  الهوية  حفظ 
م�����ن دع�������م �����ش����م����وه ال�����الحم�����دود 
على  ف��اإن��ن��ا   ، امل���رك���ز  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  ال����ش���ت���ع���داد  امت 
الإداري والتنظيمي لبطولة مكتوم 
فاإن  ب��ال�����ش��ق��ور،  لل�شيد  ال�����ش��رق��ي 
ت�شافر اجلهود مع امارات الدولة 
ي�شب يف �شون الرتاث الثقايف غري 
العربية  الإم�����ارات  امل���ادي يف دول���ة 
املوروث  نقل  يف  وي�شاهم  املتحدة، 
ال�شابة  الأج���ي���ال  اإىل  الج��ت��م��اع��ي 
يف  املحلي  ال�شعيد  على  والنا�شئة 
تو�شعاً. نحن فخورون  اأكر  نطاق 
باأن ميثل مركز حمدان بن حممد 
ال����رتاث من��وذج��ا يقتدى  لإح���ي���اء 
اخلربات  نتبادل  اأن  وي�شعدنا  ب��ه، 
اإذ  مع جلنة البطولة يف الفجرية. 
بف�شل  ا�شابيع،  ب�شعة  منذ  متكنا 
اهلل، من بناء اأوا�شر التعاون املثمر 
مع اإمارة عجمان من خالل بطولة 
بال�شقور،  لل�شيد  النعيمي  را�شد 
ال�شرقي  م���ك���ت���وم  ب���ط���ول���ة  ت��ل��ي��ه��ا 
لل�شيد بال�شقور يف اإمارة الفجرية، 
وكل ذلك ي�شاف اإىل ر�شيد املركز 

امل�شرتكة  الأه��������داف  يف  وي��ت��ب��ل��ور 
الإمارات  لدولة  املن�شودة  وال���روؤى 
نقطف  اأن  نتمنى  املتحدة.  العربية 
اللجنة  م���ع  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  ث���م���رة 
ال�شرقي  مكتوم  لبطولة  املنظمة 
حتقق  واأن  ب���ال�������ش���ق���ور  ل��ل�����ش��ي��د 
اليه  ال��ذي نطمح  النجاح  البطولة 
واأن نح�شد ر�شا و�شعادة املت�شابقن 

الذين نتمنى لهم حظاً موفقاً.

�صروط وقوانني البطولة 
مكتوم  ب���ط���ول���ة  م�����ش��اب��ق��ة  �����ش����روط 
فئة   - ب��ال�����ش��ق��ور  لل�شيد  ال�����ش��رق��ي 
ال��ف��رخ ل��ل��ع��ام��ة )ب��ي��ور ج��ري – جري 
 تبع – جري �شاهن � قرمو�شة جري (.

�صروط الت�صجيل:
جلميع  م���ف���ت���وح  ال��ت�����ش��ج��ي��ل   1-
اللتزام  يجب  حيث   ، اجلن�شيات 
بال�شم الثالثي امل�شجل يف بطاقة 

الهوية الإماراتية.
مقر  اإىل  ال���ط���ي���ور  اإح�������ش���ار   2-
اإم��ارة الفجريه منطقة  اللجنة يف 
العلم -  امل�شب بالقرب من �شاحة 
اأو  ال��ذك��ي��ة  احللقة  ل حتمل  ال��ت��ي 
-2017 مل��و���ش��م  تفعيلها  ي��ت��م  مل 

2018 من قبل مركز حمدان بن 
حممد لإحياء الرتاث.

ال�شقور  مب�شاركة  ي�شمح  لن   3-
الذكية  احل��ل��ق��ة  حت��م��ل  ل  ال���ت���ي 
-2017 مل��و���ش��م  تفعيلها  وي��ج��ب 

.2018
منطقة  يف  باحل�شور  اللتزام   4-

امل�شب يف التاريخ املعلن عنه.
املعلومات  اأن  امل���ال���ك  اق�����رار   5-
املنظمة  للجنة  املقدمة  والبيانات 
امل�شوؤولية  تقع  وبذلك   ، �شحيحة 
ع��ل��ى امل���ال���ك يف ح����ال اع���ط���اء اأي 

بيانات خاطئة عن الطري.
ال�شيد  ب��ط��ول��ة  م�شابقة  ق��وان��ن 
بال�شقور التلواح فئة العامة )بيور 
جري – جري تبع – جري �شاهن � 

قرمو�شة جري (.
 400 امل�شابقة  م�شافة  تبلغ   1-

مرت.
نظام  حت���م���ل  ل  ال���ب���ط���ول���ة   2-
اأف�شل  احت�شاب  و�شيتم  التاأهيل، 
توقيت زمني لأف�شل ع�شر �شقور 
من كل فئة ، وبناًء على ذلك �شيتم 

حتديد املراكز الأوىل.
منطقة  يف  البطولة  �شتقام   3-

امل�شب ، بالقرب من �شاحة العلم.
قبل يوم  القرعة  اإعالن  �شيتم   4-
ال�شارة ب� 24 �شاعة، واأي�شاً �شيحدد 

�شاعة انطالقة ال�شوط.
عن  ال��زم��ن  اح��ت�����ش��اب  �شيتم   5-
ط���ري���ق ج���ه���از – ال���ر����ش���د ال����ذي 
يقطعه  ال��ذي  الزمن  بر�شد  يقوم 
ومت�شاًل  ال�������ش���ب���اق  يف  ال�������ش���ق���ر 
لعر�س  و���ش��ا���ش��ات  تقني  ب��ربن��ام��ج 
ال�����ش��ق��ر يف  ال����ذي يقطعه  ال��زم��ن 

م�شافة ال�شباق.
من  ع��دد  ب��اأي  امل�شاركة  يحق   6-
حتى  ال��واح��د  لل�شخ�س  ال�����ش��ق��ور 

ولو كانت من نف�س الفئة.
اأي  م�شاركة  اللجنة  تقبل  لن   7-
�شقر من فئة البيور بدون �شريحة 

اأو حلقة.
حلقة  حتمل  ل  التي  ال�شقور   8-
اأن تكون بها �شريحة  اأ�شلية يجب 
و�شيتم و�شع عالمه مميزة لها من 

قبل اللجنة ) العزل (.

طري  اأي  م�����ش��ارك��ة  ي��ت��م  ل���ن   9-
بال�شباق بعد اعالن القرعة.

يف  ال�شقر  ط��ريان  ح��ال  يف   10-
ت�شجيل  يتم  ومل  ال�شحيح  م�شاره 
امل�شارك  للطري  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ف��رتة 
اأجهزة  مب��راج��ع��ة  اللجنة  �شتقوم 
الزمني  التوقيت  واعتماد  الزمن 
للم�شارك  وي����ح����ق   ، ال�������ش���ح���ي���ح 
اللجنة يف حال رغبته يف  مراجعة 

التاأكد من الزمن .
يف  امل�شارك  ا�شتبعاد  �شيتم   11-
البطولة  حال مل ي�شل اىل موقع 

يف الوقت املحدد واملعلن عنه.
اللجنة  ت����ق����وم  �����ش����وف   -  12-
اإن����ه  ت�����رى  ���ش��ق��ر  اأي  ب��ا���ش��ت��ب��ع��اد 
تختلف فئته عن الفئة املحددة يف 

يوم ال�شباق.
-13 يف حال طريان ال�شقر وعدم 
لل�شباق  ال�شحيح  امل�����ش��ار  ات��خ��اذه 
ت�شجيل  ي��ت��م  ومل  ال���ط���ريان  ع��ن��د 
الفرتة الزمنية لل�شقر يتم �شطب 
اللجنة ذلك  اأق��رت  الطري يف حال 

بعد موافقة الرئي�س.
املنظمة  ل���ل���ج���ن���ة  ي����ح����ق   14-
ال�شباق  تاأجيل  اأو  تاأخري  للبطولة 
ا�شطرابات  اأي  ح�����دوث  ح����ال  يف 
مناخية توؤثر على نظام امل�شابقات 
كان  �شبب  التلواح لأي  روؤي��ة  متنع 
وتاأجيل باقي امل�شاركن لوقت يتم 
اللجنة  واإعالنه من قبل  حتديده 

املنظمة.
التلواح  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دع��و   15-
يلتزم  اأن  ال���داع���ي  وع��ل��ى   ، ف��ق��ط 
ونقطة  الر�شمي  ال��وط��ن��ي  ب��ال��زي 

الدعوى املحددة.
اأي  ن��ت��ي��ج��ة  ت���ل���غ���ى  �����ش����وف   16-
بدفع  ق��ي��ام��ه  ح���ال���ة  م��ت�����ش��اب��ق يف 
له  ي���ح���ق  ول   ) ال������دز   ( ال�����ش��ق��ر 
حال  يف  اللجنة  ع��ل��ى  الإع���رتا����س 

اقرت بذلك.
-17 �شيتم توزيع الفئات املذكورة 
–بيور  ���ش��اه��ن  –جري  ت��ب��ع  ج��ري 

جري� قرمو�شة جري. 
احلا�شلة  الطيور  ت�شتبعد   18-

على املراكز الأوىل يف كل من:- 
الظفرة  م��ه��رج��ان  م�شابقات   .1

الرتاثي 2017 الع�شر الأوائل.
2. م�شابقات مهرجان ال�شيخ زايد 

الرتاثي 2017 الع�شر الأوائل.
بال�شقو  لل�شيد  فزاع  بطولة   .3

التلواح الع�شر الأوائل.
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•• العني - الفجر 

اأط��ل��ق ن���ادي ال��ع��ن اأ���ش��م��اء 4 من 
اأ���ش��ح��اب الإجن������ازات امل�����ش��رف��ة مع 
ال���ن���ادي ورح���ل���وا ع��ن ال��دن��ي��ا على 
رقم  القدم  ك��رة  اأكادميية  مالعب 
خطوة  يف  وذل����ك   ،»4-3-2-1«
العيناوي  ال���وف���اء  ل��ت��اأك��ي��د  ت��ه��دف 
ل��ل��ذي��ن خ��ل��دوا ب�شمات  اخل��ال�����س 
املهنية  م�شريتهم  خ��الل  م�شرفة 
يف ق��ل��ع��ة ال��ب��ن��ف�����ش��ج وه����م امل����درب 
اإ�شالمه  اأ���ش��ه��ر  ال����ذي  ال��ف��رن�����ش��ي 
ميت�شو  ال��ك��رمي  عبد  وف��ات��ه،  قبل 
»رحلوا  الذين  القدامى  والنجوم 
ع��ن ال��دن��ي��ا« م��ه��دي اأح��م��د و�شامل 
اهلل  »رحمة  النوي�س،  وفهد  �شعيد 

عليهم«.
اخلطوة  ه����ذه  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ومت 
الهاجري،  م��ب��ارك  غ��امن  بح�شور 
نادي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
را�شد،  و�شلطان  القدم  لكرة  العن 
املدير  الإدارة،  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
اإىل  القدم،  ك��رة  ل�شركة  الريا�شي 
اجلهازين  اأع�����ش��اء  ب��ع�����س  ج��ان��ب 
الكرة،  باأكادميية  والإداري  الفني 
وهم عبداهلل علي، امل�شرف الإداري 
وعلي خمي�س، املدير الفني وخلفان 
�شنة   15 فريق حتت  اإداري  زاي��د، 
اإداري  ال��ن��ع��ي��م��ي،  م����رزوق  واأح���م���د 
وحممد  ���ش��ن��ة   12 حت����ت  ف���ري���ق 
لأكادميية  الفني  ال�شكرتري  زاهر، 

الكرة.
برنامج  خالل  الهاجري،  وحر�س 
اأبناء  ت��ك��رمي  امل��ب��ادرة على  اإط���الق 
اأح�����م�����د« وهم  امل�����رح�����وم »م����ه����دي 
جانب  اإىل  وع��ل��ي،  وح�شن  �شالح 
»���ش��امل �شعيد  امل��رح��وم  �شيف جن��ل 
يج�شد  رائ���ع  م�شهد  يف  ال��ع��ام��ري« 
العطاء  لأه�������ل  ال�����وف�����اء  م���ف���ه���وم 

بالإ�شافة اإىل اإهداء قمي�س النادي 
رقم 12 الذي كان يرتديه املرحوم 
�شامل �شعيد العامري لنجله �شيف 
وال��ق��م��ي�����س ال���ع���ي���ن���اوي رق����م 18 
املرحوم مهدي  يرتديه  كان  ال��ذي 

اأحمد لأجناله الثالثة.
روؤية قيادة

العن حري�س  اإن  الهاجري،  وقال 
النادي  ق���ي���ادة  ت��ن��ف��ي��ذ روؤي�����ة  ع��ل��ى 
واخل��ا���ش��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل مع 
اجل��م��ي��ع وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع حتى 
اأ�شبح هذا الكيان ال�شامخ منوذجاً 
املوؤ�ش�شات  اأك��رب  تنادي  ظلت  رائعاً 
الريا�شية يف القارة الآ�شيوية كافة 

الأندية الأع�شاء اأن يحتذى به«.
واأ����ش���اف: ن��ح��ن ال��ع��ي��ن��اوي��ة نعي�س 
حالة ا�شتثنائية جتعلنا دائماً نردد 
يرتبط  كونه  »غ��ري«  انتمائنا  ب��اأن 
ال�شادقة  وامل�������ش���اع���ر  ب���ال���وج���دان 
بقيادته  ال�شامخ  الكيان  هذا  جتاه 
وق����ي����م����ه وم�����ب�����ادئ�����ه وج����م����اه����ريه 

مبادرات  ���ش��ت��ظ��ل  ل��ذل��ك  ال��وف��ي��ة، 
ال���ن���ادي اخل���الق���ة م�����ش��ت��م��رة على 
بكامل  حتظى  كونها  ال��ت��اري��خ  م��ر 
ال��رع��اي��ة وك���ل ال��دع��م م��ن رئا�شة 
باإطالق  اليوم  ونفخر  الكيان  هذا 
�شاهموا يف  الذين  اأ�شماء عدد من 
اإجن�����ازات خ��ال��دة ارت��ب��ط��ت بتاريخ 
الدنيا  اأن يرحلوا عن  قبل  النادي 
�شرية عطرة، وهم  ورائهم  تاركن 
وفهد  ميت�شو  عبدالكرمي  امل���درب 
اأح���م���د و�شامل  وم���ه���دي  ال��ن��وي�����س 
اأبرز  اإىل  بذلك  لين�شموا  �شعيد، 
معامل النادي يف مبنى الأكادميية 
التي متثل مرحلة مهمة يف م�شوار 
ت��اأ���ش��ي�����س وت��ك��وي��ن اجل��ي��ل احلايل 
والأج����ي����ال ال��ق��ادم��ة ك��ون��ه يحمل 
واأبناء  العن  اأ�شاطري  اأب��رز  ا�شماء 
ال���ذي���ن قدموا  الأوف����ي����اء  ال���ن���ادي 
لهم  ي�شهد  والكل  لناديهم  الكثري 
بح�شن اخللق وطيب املع�شر وحب 

اخلري للجميع.

اجلهود املخل�صة
ومن جانبه اأعرب �شلطان را�شد، عن 
تقديره للجهود املخل�شة التي ظل 
ي�شطلع بها اخوانه اأع�شاء جمل�س 
اإدارة �شركة نادي العن لكرة القدم 
تنفيذ  الهاجري، يف  برئا�شة غامن 
املوؤ�ش�شية،  وق��ي��م��ه  ال���ن���ادي  روؤي����ة 
دوره  بتفعيل  النادي  التزام  موؤكداً 
»الأ�شاطري«  مع  التوا�شل  يف  املهم 
وال����ق����دام����ى، وه�����و م����ا جت�����ش��د يف 
والذي  لالأ�شاطري  الثاين  امللتقى 
الأوفياء  النادي  اأبناء  جتمع  �شهد 
معايل  بح�شور  الأجيال  مبختلف 
الرميثي،  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  ال���ل���واء 
للريا�شة،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����س 

مطلع ال�شهر احلايل.
واأكد �شلطان را�شد اأن اإطالق اأ�شماء 
العن على مالعب  ن��ادي  اأ�شاطري 
اأكادميية كرة القدم يج�شد مفهوم 
ال���وف���اء لأه����ل ال��ع��ط��اء، م��ب��دي��اً يف 
الوقت نف�شه بالغ ارتياحه لتفاعل 

اأب��ن��اء م��ه��دي اأح��م��د و���ش��امل �شعيد 
وحر�شهم على ح�شور الحتفالية 
اآبائهم  اأ���ش��م��اء  بت�شطري  اخل��ا���ش��ة 
باأكادميية  امل����ع����امل  ب��ع�����س  ع���ل���ى 
لهم  ال��ن��ادي متمنياً  القدم يف  ك��رة 

التوفيق وال�شداد.
وقال �شلطان را�شد، اإن قيادة نادي 
العن و�شعت ا�شرتاتيجية ناجحة 
للنادي واللتزام بها يجعل النادي 
ال��ت��ط��ور وبلوغ  ل��ع��الم��ات  م��واك��ب��اً 
على  لي�س  النجاح،  موؤ�شرات  اأعلى 
ال�شعيد الريا�شي فح�شب بل على 
ال�شعد كافة ليج�شد بذلك مفهوم 

النادي ال�شامل.
املبادرات اخلالقة

»الراحل«  الالعب  ابن  �شيف  واأكد 
�شامل �شعيد اأن مبادرة نادي العن 
تركت يف نف�شه وجميع اأفراد الأ�شرة 
الأثر الطيب، مو�شحاً: »احلقيقة 
لي�س  امل��ب��ادرات اخلالقة  تلك  مثل 
غ��ري��ب��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ك��ي��ان الكبري 
ا�شم  ب����اإط����الق  ف����خ����ورون  ون���ح���ن 
كرة  اأك��ادمي��ي��ة  ال��وال��د على ملعب 
مل�شاهمته  تقديراً   ،»3« رقم  القدم 
من  تاريخ  ت�شطري  يف  زمالئه  مع 

ذهب بحقبة الثمانينات«.
الأ�شرة  يف  ك��ث��رياً  �شعدنا  واأك��م��ل: 
اإدارة  م���ن  ت��ل��ق��ي��ن��ا اخل����رب  ع��ن��دم��ا 
ال�����ش��ك��ر قليلة يف  ال���ن���ادي وك��ل��م��ات 
ح���ق ق���ي���ادة ه���ذا ال��ك��ي��ان وجمل�س 
الإدارة �شخ�شياً كنت لعباً باملرحل 
ال�شنية بالنادي واأعرف جيداً قيمة 
كل معلم بالأكادميية واإطالق ا�شم 
والدي على اأحد املالعب يعزز من 
م�شاعر الفخر والعتزاز يف داخلي 
لهذا  منت�شب  لكل  النادي  بتقدير 

الكيان.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �����ش����وؤال ح����ول اأه���م 
ال��وال��د مع  املحطات ح��ول م�شرية 

ال��ن��ادي، ق���ال: »وال����دي ك��ان لعب 
ارت��ك��از وو���ش��ط مي��ن واحتفظ له 
وامليداليات  ال�����ش��ور  م��ن  بالعديد 
تلك  التي ح�شدها مع زمالئه يف 
وفخور  �شعيد  و�شخ�شياً  احلقبة 
با�شم  وال���دي  خا�شها  م��ب��اراة  بكل 
وحكاية  ق�شة  حتمل  لأنها  النادي 
م�شواره  يف  خا�شة  حمطة  ومتثل 
ب��ه��ذا ال���ن���ادي ال��ك��ب��ري وم����ن اأب����رز 
الفريق  م���ع  ت��ت��وي��ج��ه  ال���ب���ط���ولت 
بلقب ب��ط��ول��ة ال�����دوري ال���راب���ع يف 

مو�شم 1993/1992«. 
فخر واعتزاز

اأع��رب �شالح ابن »املرحوم«  ب��دوره 
مهدي اأحمد، عن امتنانه وتقديره 
اإدارة  وجمل�س  العن  ن��ادي  لقيادة 
»عودنا  موؤكداً:  القدم،  كرة  �شركة 
املبادرات  تبني  ع��ل��ى  ال��ع��ن  ن���ادي 
النادي  اأب����ن����اء  وت���ك���رمي  امل�����ش��رف��ة 

الرائعة  القيم  لتج�شيد  الأوف��ي��اء 
واأك��������رر ����ش���ك���ري وت����ق����دي����ري لكل 
املبادرة  تلك  اإجن���اح  يف  �شاهم  م��ن 
م�شاعر  غمرتنا  وزاد:  ال��ط��ي��ب��ة«. 
عندما  وال�شعادة  والعتزاز  الفخر 
اأخ���ربن���ا ال���ن���ادي مب���ب���ادرة تكرمي 
ا�شمه على ملعب  واإط���الق  ال��وال��د 
لي�شت  وتلك   »2« رق��م  الأكادميية 
فيها  ي��ح��ر���س  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة 
ال����ن����ادي ع��ل��ى ت���ك���رمي ال����وال����د، اإذ 
التكرمي على هام�س  واأن مت  �شبق 
باحل�شول  ال�����ن�����ادي  اح����ت����ف����الت 
للمرة  ال����دوري  بطولة  لقب  على 
ت��اري��خ��ه ق��ب��ل خم�س  ال��ع��ا���ش��رة يف 
����ش���ن���وات، ك��م��ا ان��ن��ا ف���خ���ورون باأن 
الكيان  ل��ه��ذا  منتمياً  ك���ان  وال��دن��ا 
وال��ده مع  ال�شامخ. وحول م�شرية 
النادي، قال: »لقد �شاهم مع لعبي 
ال���ف���رتة بح�شد  ت��ل��ك  ال��ف��ري��ق يف 

امل�شرتك  ال�������دوري  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 
1982-1983و�شخ�شياً  مو�شم 
اأنني  بيد  الفرتة،  تلك  اأعا�شر  مل 
اأ�شبح  الوالد عندما  عاي�شت حياة 
اإداري����اً خ��الل ال��ف��رتة م��ن 1990 
وقتها  ال��ع��ن  وت���وج  1997م  اإىل 
ال��������دوري مرتن  ب���ط���ول���ة  ب��ل��ق��ب 
األبومات  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  ون��ح��ت��ف��ظ 
ال����وال����د وامل���ي���دال���ي���ات التي  ����ش���ور 
ح�������ش���ده���ا خ������الل م�������ش���ريت���ه مع 
واأ�شاف:  واإداري�����اً«.  ال��ن��ادي لع��ب��اً 
»�شاهم الوالد يف التتويج ببطولتي 
الدوري الثاين والثالث يف مو�شمي 
و1983-  1981-1980

اأما  لع���ب���اً  ك���ان  ع��ن��دم��ا   1984
كاإداري فقد توج مع الفريق بلقب 
بطولتي الدوري الرابع واخلام�س 
-1992 ال���ت���وايل م��و���ش��م��ي  ع��ل��ى 

و1998-1997«.  1993

اإطالق بطولة مكتوم ال�صرقي لل�صيد بال�صقور التلواح

البط�لة االأوىل لل�سيد بال�سق�ر يف اإمارة الفجرية

الأ�صاطري باأ�صماء  مالعب   4

الراحل�ن عن العني يف ذاكرة »العيناوية« واأبرز معامل االأكادميية

ت�ا�سل مناف�سات كاأ�س ج�لي��س 
باير الذهبية للب�ل� بدبي

التي  الذهبية للبولو  باير  التا�شعة من كاأ�س جوليو�س  الن�شخة  تتوا�شل مناف�شات 
نادي ومنتجع  للبولو على مالعب   2018 الذهبية  كاأ�س دبي  �شل�شلة  تقام �شمن 
احلبتور للبولو والفرو�شية بدبي لند. وت�شهد البطولة - التي ت�شتمر حتى التا�شع 
8 فرق هي  م�شاركة   - الريا�شي  دبي  بالتعاون مع جمل�س  املقبل  مار�س  �شهر  من 

الإمارات واأبوظبي واحلبتور وزيدان ومهرة وبن دري والذئاب وديزرت بامل.
واأ�شفرت نتائج البطولة عن فوز فريق مهرة بقيادة را�شد احلبتور على فريق ديزرت 
اأه��داف بعد مباراة  اأه��داف مقابل ت�شعة   10 ال��ب��واردي بنتيجة  بامل بقيادة ط��ارق 

�شهدت تناف�شا قويا و�شط ح�شور جماهريي كبري.
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مب�صاركة 52 مدر�صة

املدار الدولية تنظم مداراث�ن »عام زايد« بالعني
•• العني - الفجر 

 »2018 زاي��د  ال�شيخ  ع��ام  »م��داراث��ون  الدولية  امل��دار  نظمت مدر�شة 
اخلام�س  لطلبة املدار�س يف مدينة العن مب�شاركة كبرية و�شلت اإىل 
اأكر من 350 طالباً وطالبة من 52 مدر�شة ، وجرى تنظيم ال�شباق 

على مالعب الركبي بنادي العن للفرو�شية والرماية واجلولف . 
واأ�شفرت نتائج �شباق اجلري مل�شافة 1،8 كم عن تتويج احل�شن اأ�شامة 
الذكور،  �شباق  الأول  يف  امل��رك��ز  ن��ال  ال��ذي  العن  ب��راع��م  م��ن مدر�شة 
الثالث  املركز  ، وح��ل يف  ثانياً  نف�شها  املدر�شة  وج��اء ح��ازم حممد من 

حممد �شالح من مدر�شة توام. وعلى م�شتوى الطالبات لنف�س امل�شافة 
حققت الطالبة امتنان عالء من مدر�شة براعم  العن املركز الأول، 
وج���اءت يف امل��رك��ز ال��ث��اين �شفية جن��ار م��ن م��در���ش��ة الن��دل�����س ، فيما 
احتلت رغده �شيوري من مدر�شة الأندل�س املركز الثالث. وفاز ح�شن 
�شعبان يف فئة الأهايل يف املركز الأول وحل ثانياً قي�س قا�شم ، وجاء يف 
املركز الثالث عماد بايل  على م�شتوى الذكور. كما  فازت نعيمه اأحمد 
باملركز الأول على م�شتوى الأه��ايل )اإن��اث( ، وحلت ن��ادرة خربا�س يف 
املجموع  م�شتوى  وعلى  الثالث.  املركز  زاه��ر يف  الثاين، وحنن  املركز 
 ، العام ل�شباق الفرق ذكور حلت مدر�شة براعم العن يف املركز الول 

فيما جاءت مدر�شة دار العلوم يف املركز الثاين،وحلت مدر�شة توام يف 
الأندل�س يف  اإناث جاءت مدر�شة  الفرق  الثالث. وعلى م�شتوى  املركز 
املركز الول ، تلتها براعم العن يف املرتبة الثانية ،فيما حلت مدر�شة 
احلمدانيه يف املركز الثالث. وتنظم مدر�شة املدار هذا ال�شباق �شنوياً 
تت�شارك  ريا�شية  فعاليات  اإقامة  اأهمية  منها  حر�شاً  م�شتمر  ب�شكل 
فيها العديد من املدار�س، وحتر�س كذلك على ا�شراك اأولياء الأمور 
واملعلمن مع  اأبناءهم وطلبتهم  لتحفيزهم  على ممار�شة الريا�شة، 
الريا�شة  باأهمية  ال��وع��ي  م�شتوى  ورف��ع  البدنية،  اللياقة  وحت�شن 

ودورها يف الوقاية من املخاطر ال�شحية املختلفة.

•• دبي –الفجر:

 كرم �شعادة املهند�س مروان بن غليطة رئي�س احتاد 
الكرة وبح�شور اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد، ع�شر 
الألعاب  م�شرف  الكعبي  ال��رزاق  عبد  الزميل  اأم�س 
ب��اإدارة املنتخبات وال�شوؤون الفنية يف احتاد  النوعية 
الكعبي  ب��ه  ت��ق��دم  ال��ت��ي  البحث  بعد ح�شول  ال��ك��رة، 
ال��ك��رت الأخ�����ش��ر » على املركز  ب��ع��ن��وان »  وامل��و���ش��وم 
الأول �شمن حفل جوائز الحتاد الدويل لكرة القدم 
فيفا  جامعة  �شبكة  �شنويا  تنظمه  وال��ذي  »الفيفا«، 
الإدارة  بكلية  �شدا بوكوين  2018 مبدينة  -�شي�س 

يف ميالنو الإيطالية.
وق����ال ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ه����زام ال��ظ��اه��ري الأم���ن 
العام لإحتاد الكرة، اأن الحتاد داعم دائم للباحثن 

واملوظفن املتميزين يف خمتلف جمالت كرة القدم، 
بالإجناز  م�شيدا  الريا�شية،  الإدارة  جم��ال  ومنها 
وزمالئه  الكعبي  ال��رزاق  عبد  ال��ذي حققه  البحثي 
الكرت   ( م�شروع  ح�شول  اأن  اإىل  م�شريا  الباحثن، 
الأخ�شر( الذي تقدم به الكعبي واإثنن من زمالئه 
ه��م��ا اأت���ان���ا����س ت���ارك���ان���ال���وف م���ن ب��ل��غ��اري��ا، ودام����ري 
متناف�شا  الأول  املركز  على  اأوزبك�شتان،  من  فاليف 
خمتلف  من  قدمت  علميا  بحثيا  م�شروعا   15 مع 
واإ�شادة  تقدير  اإجن��از مهم وحم��ل  ال��ع��امل، هو  دول 
بالدعم  العمل  فريق  و�شيحظى  الحت��اد،  اإدارة  من 

والتكرمي تقديرا لهذه اجلهود البحثية املتميزة.  
اأن خطة  ال����ك����رة،  ال����ع����ام لحت������اد  الأم�������ن  ول���ف���ت 
وا�شرتاتيجية احتاد الكرة قائمة على توفري البيئة 
حمل  وج��ه��وده��م  وال���دار����ش���ن  للباحثن  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

تقدير واحرتام وتكرمي، الأمر الذي ي�شجعهم على 
وقدراتهم  ملهاراتهم  تطويرا  املجال  ه��ذا  يف  امل�شي 
تطوير  يف  ت�شاهم  ريا�شية  اإداري���ة  اأف��ك��ارا  ولتقدمي 
والقارة  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ك��روي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 

والعامل. 
الألعاب  م�����ش��رف  الكعبي  ال����رزاق  ع��ب��د  ق���ال  ب����دوره 
البحثي  امل�����ش��روع  ه��ذا  اأن  ال��ك��رة،  النوعية يف احت��اد 
 – ال�����ش��ورب��ون  جامعة  يف  الأول  امل��رك��ز  على  ح�شل 
اأبوظبي �شمن برنامج ماج�شتري الإدارة الريا�شية 
التوايل،  على  الثالث  للعام  اجلامعة  تنظمه  ال��ذي 
برنامج  ب��ه��ا  يح�شل  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 
حيث  امل��ه��م،  العاملي  امل��رك��ز  ه��ذا  على  ريا�شية  اإدارة 
خ�شعت البحوث ال� 15 لتقييم جلنة حتكيم عاملية 
واجلائزة  ر�شينة،  بحثية  ومعايري  �شوابط  ووف��ق 

الإمارات  ودول��ة  البحثي  الفريق  جلهود  تتويج  هي 
ب�شتى  الريا�شية  الإ�شتدامة  لتحقيق  مثالية  بيئة 
�شيتم  عمله  وفريق  اأن��ه  الكعبي،  ولفت  �شنوفها.   
ر�شمية  دع���وة  اإط���ار  يف  الفيفا،  قبل  م��ن  تكرميهم 
اإنفانتينو  ج��ي��اين  الحت���اد  رئي�س  خاللها  يلتقون 
البحثي  م�شروعهم  عن  مف�شال  عر�شا  ويقدمون 
املعنين  وال��دار���ش��ن  الباحثن  م��ن  جمموعة  اأم���ام 

مبجال الإدارة الريا�شية املتعلقة بكرة القدم. 
وت��ق��دم م�����ش��رف الأل���ع���اب ال��ن��وع��ي��ة يف احت���اد الكرة 
بال�شكر  الدولة،  ال�شيدات يف  ومقرر جلنة كرة قدم 
غليطة  ب��ن  م���روان  املهند�س  �شعادة  اإىل  والتقدير 
واإخوانه اأع�شاء املجل�س املوقر، واإىل �شعادة كل من 
اإدارة الحت��اد، وحممد  اأمل بو �شالخ ع�شو جمل�س 
بن هزام الظاهري الأمن العام لحتاد الكرة، على 

دعمهم الالحمدود، وجهودهم يف احت�شان وتكرمي 
املتفوقن واملتميزين. 

عبارة  الأخ�شر  الكرت  م�شروع  اأن  بالذكر،  اجلدير 
عن جمموعة من الأفكار والأبحاث التي تناول فيها 
الفريق البحثي عن كيفية اإن�شاء مالعب كرة القدم 
يف  الإ�شتهالك  تقليل  على  تعمل  والتي  امل�شتدامة 
النظيفة وحماكاة  الطاقة  الكهرباء والعتماد على 
دولة  ت�شعى  التي  املنهجية  وه��ي  اخل�شراء،  البيئة 
الإم��ارات اإىل تبنيها ون�شرها واعتمادها يف الطفرة 
الدولة  ت�شهدها  ولزال��ت  �شهدتها  التي  العمرانية 
اإىل  التلوث  وتقليل  وامل����وارد  البيئة  على  للحفاظ 

اأكرب قدر ممكن.
عبدالرزاق  الزميل  ي�شرحه  كما  امل�شروع  وت�شمن 
اإ�شتهالك الطاقة الكهربائية  الكعبي، كيفية تقليل 

مبالعب اإحتاد الكرة ، كنموذج وحتويلها على املدى 
الطويل اإىل مالعب تعتمد على تكنولوجيا الطاقة 
اأو غرف املالب�س  اإ�شاءة املالعب  ال�شم�شية �شواء يف 
تكون  بحيث  »اجليم«،  و�شالت  الأجهزة  ت�شغيل  اأو 
املالعب واملن�شاأت، حماكاة ملدينة م�شدر، ويت�شمن 
ذلك اأي�شا العمل على اإعادة تدوير املياه امل�شتخدمة 
عديدة،  م�����رات  ب��ه��ا  والإ����ش���ت���ف���ادة  امل���الع���ب  ري  يف 
وكذلك العمل على اأن تكون ال�شيارات داخل املن�شاأت 
للبيئة، وقد قامت جلنة خا�شة  الريا�شية �شديقة 
من الفيفا بتقييم البحث واإجازته والإ�شادة به، كما 
اأن هذا امل�شروع الذي قد يتبناه الفيفا، قد يكون يف 
غ�شون فرتة زمنية ب�شيطة اأحد العنا�شر الأ�شا�شية 
املطلوبة يف ترخي�س املن�شاأت واملالعب الكروية على 

م�شتوى الإمارات والقارة الآٍ�شيوية.  

العامل  على  الأول  اإماراتي  الأخ�صر” م�صروع  “الكرت 

بن غليطة واأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد يكرم�ن الكعبي تقديرا جله�ده البحثية 
بن هزام : احتاد الكرة داعم رئي�ض للباحثني واملتميزين وامل�صروع نال اإعجاب الفيفا باإمتياز 
الكعبي : اجلائزة تتويج للجهود والإمارات بيئة مثالية لتحقيق ال�صتدامة الريا�صية  

توج فريق احتاد كلباء بلقب دوري كاأ�س زايد اخلري للجودو لعام 2018 
الأول  اأم�����س  اختتمت  التي  للنا�شئن  �شنة  و14   13 حت��ت  فئتي  لفرق 
ب�شالة الحتاد الرئي�شية مبنطقة امل�شرف يف اأبوظبي حتت رعاية حممد 
بن ثعلوب الدرعي، رئي�س الحتاد امل�شارعة واجلودو، وجاء تتويج فريق 
احتاد كلباء حتت 13 �شنة باملركز الأول الذهبي لتلك الفئة التي ق�شمت 
يت�اأهل من كل جمموعة  والتي  ال��دوري  وبنظام  اإىل جمموعتن  فرقها 
فريق  الف�شي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وح��ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة..  للمناف�شات  فريقن 

خورفكان ، وحل ثالثا فريق اجلزيرة)حامل اللقب( وجاء فريق الفجرية 
رابعا.

كلباء  احت���اد  ف��ري��ق  جن��ح  فقد  �شنة   14 حت��ت  النا�شئن  م�شتوى  وع��ل��ى 
جمددا الفوز بلقب تلك الفئة الذهبي لي�شيف اجنازا جديدا على ح�شاب 
العمرية  البطولة  ختام  يف  ،وذل��ك  الن�سء  قطاع  جمال  يف  عريقة  اأندية 
اأندية   9 من  ال�شفوة  من  لعبا   105 مب�شاركة  اإقامتها  جت��ددت  التي 
فريق  ،وح��ل  اجل��زي��رة  فريق  لقبها  وال��ت��ي يحمل  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
فريق  ال��ربون��زي  الثالث  املركز  ون��ال  الف�شي  الثاين  املركز  يف  خورفكان 
اجلزيرة لتلك الفئة العمرية ،فيما جاء فريق الفجرية يف املركز الثالث 
مكرر ،و�شهدت تلك البطولة م�شاركة لعبن من مراكز تدريب الربنامج 
ويف  والتعليم..  الرتبية  وزارة  تديره  وال��ذي  املدر�شي  الوملبياد  الوطني 
نيابة عن  امل�شاعد لالحتاد  ال�شر  اأمن  البطولة قام حممد جا�شم  ختام 
رئي�س الحتاد بتتويج الفائزين بح�شور عدد من اأولياء الأمور واملدربن 

واأع�شاء اللجنة املنظمة للبطولة.
بتجاوب  �شعادتهم  عن  الحت��اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد  وع��رب 
مع  ، جت��اوب��اً  ت��اأت��ي  اإيل  الغالية  البطولة  الأع�����ش��اء خ��الل تلك  الأن��دي��ة 
زايد(  )ع��ام   2018 ع��ام  �شعار  رفعت  التي  املجتمعية  الوطنية  امل��ب��ادرة 
ليكون منا�شبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طَيّب اهلل ثراه، مبنا�شبة ذكرى 
مرور 100 عام على ميالده.. وذكر بان جلنة املنتخبات الوطنية للجودو 
ر�شدت العديد من الأ�شماء الواعدة ل�شمهم للمنتخبات العمرية والذين 
الذي  املقبل  التي تقام يف مار�س  الفردي  �شيكتمل عددهم خالل بطولة 
التي  العربية  البطولة  يف  والفجرية  اجلزيرة  فريقي  م�شاركة  �شي�شهد 
تقام يف جمهورية م�شر لل�شباب وال�شابات ،كما ي�شارك منتخب ال�شباب يف 

بطولة اأ�شيا التي تقام يف منت�شف اأبريل القادم يف اأوزبك�شتان.

احتاد كلباء ُيتّ�ج بلقب دوري كاأ�س زايد اخلري للج�دو 
لعام 2018 لفئتي حتت 13 و14 �سنة للنا�سئني
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الدعوى رقم 2017/2894 جتاري جزئي - حمكمة ابوظبي
اإىل املدعي عليها – اأك�شرتا ميك�س العاملية للخر�شانة م�شبقة ال�شنع ذ م م جمهول 
اأقامت �شدكم الدعوى  اأن املدعية باحل�شا كار رينتال ذ م م قد  حمل الإقامة مبا 
اخلبري  بتعين  امل��وق��رة  الب��ت��دائ��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  حمكمة  وحكمت  اأع���اله  اإليها  امل�شار 
جل�شة  حت�شروا  مل  اأن��ك��م  وحيث  ال��دع��وى  اأم��ر  يف  للنظر  ال���دور  �شاحب  احل�شابي 
لتدقيق  ا�س  اك�س  مبكتبنا  اخل��ربة  اجتماع  ح�شور  عليكم  يتوجب  باحلكم.  النطق 
اأوبال تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع  احل�شابات دبي منطقة اخلليج التجاري برج 
مرا�شي درايف ، الدور العا�شر مكتب رقم 1005 وذلك يوم الأحد املوافق 2018-2-25 
الوثائق  كافة  وت��ق��دمي   am  11:30 �شباحا  والن�شف  ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة 

وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى. 
اخلبري احل�صابي/ حممد عطيه �صاهني

اإعالن باحل�سور 
جل�سة خربة ح�سابية
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يف الدعوى رقم 2017/2041 جتاري كلي
املدعي : م�شرف الإمارات الإ�شالمي �س م ع . املدعي عليه: العمري معوي�س 
العمري عمر الرا�شدي. بناء على القرار ال�شادر من قبل حمكمة دبي البتدائية 
بندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله فاإننا نود باإن نعلمكم باأننا 
قد حددنا يوم اخلمي�س املوافق 22-2-2018 ي متام ال�شاعة الواحدة والن�شف 
اإم����ارة دب���ي ديرة  ال��ك��ائ��ن يف  ظ��ه��را م��وع��دا ل��الج��ت��م��اع معكم يف م��ق��ر مكتبنا 
بور�شعيد – بناية الو�شل بزن�س �شنرت – مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجوار فندق 
جي 5 �شارع رقم 27 طابق رقم 9 مكتب رقم 902 رقم مكاين 3242894178 لذا 
اأعاله واإح�شار جميع الأوراق  نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد 

وامل�شتندات التي توؤد ون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري امل�صريف/عمار حممد الن�صر 

حتديد موعد
 اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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يف الدعوى رقم 2017/3850 جتاري جزئي
�شرينفا�شان  امانيان  بال�شوبر  م 2-  م  ذ  البناء �س  مل��واد  م��ارك  : �شري  املدعي عليهما  ال�شادة 
ب�شفته الكفي ال�شخ�شي �شري مارك ملواد البناء ذ م م . مبا اأن هنالك دعوى مرفوع �شدكم 
من قبل املدعي – �شركة اخلليج للتمويل �س م خ فرع ل�شركة اأمام حماكم دبي واأنه مت تعييننا 
اجتماع  حل�شور  ندعوكم  فاإننا  به  ال�شادر  احلكم  مبوجب  اأع��اله  بالدعوى  ح�شابيا  خبريا 
خربة وذلك يوم الأربعاء املوافق 21-2-2018 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر ظهرا مبقر مكتبنا 
انرتا لال�شت�شارات املالية. ذلك بالعنوان التايل: دبي : حمي�شنة �شارع بريوت – بناية امليزان 
الطابق الثالث مكتب 303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات. وبذات البناية يوجد 
التجاري تليفون:42206899 فاك�س 042206877 يرجى الإطالع واإح�شار كافة ما  بنك دبي 

لديكم من م�شتندات مرتجمة اإىل العربية واحلر�س على احل�شور يف املوعد اأق�شاه.
اخلبري املحا�صبي وامل�صريف/د. علي را�صد الكيتوب

اإعالن بالن�سر
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مذكرة اإعالن بالن�سر بقرار الإحالة
رقم 2018/01 ا�ستئناف اأحوال �سخ�سية

اإىل امل�شتاأنف �شدها : اآ�شيا هالل . حيث اأن امل�شتاأنف – �شلطان حممد 
�شليمان قد اأقام عليك ال�شتئناف رقم 01-2018 ا�شتئناف اأحوال �شخ�شية 
وعليه يقت�شي ح�شورك لدى حمكمة ا�شتئناف راأ�س اخليمة يف الدعوى 
املقامة بحقك يوم الأربعاء املوافق 21-2-2018 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
وذلك لالإجابة على ال�شتئناف وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفك عن احل�شور اأو اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله 

فاإن املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا.
مدير الدعوى 
م�صطفى حممود

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر

2018/1082
ال�شعود �شلمان مبوجب وكالة  ابو  الزاجل للعقارات �س ذم م  وميثلها : وحممد �شفيق  املنذر: 
رقم املحرر 2014/1/164695 وميثله : رجاء ادري�شي ت�شويل مبوجب وكالة م�شدقة رقم املحرر 
 14 رقم  حمل   p  20 بناية  الفرن�شي  احلي  �شيتي  انرتنا�شيول  دبي   : عنوانه   .2017-1-17439
ور�شان الأوىل ت: 0555564669 . املنذر اإليه : �شينجفا �شن Cheangfa chen عنوانه : 
املرر ديرة مكتب رقم 303 بناية عبد اهلل رقم الأر�س 117-842 . ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرورة 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتحقة  اليجار  و�شداد قيمة  رقم 303  ديرة مكتب  املرر  للعقار  التام  الإخ��الء 
فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا الإنذار واإل �شي�شطر 
املنذر لتخاذ الإجراءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�شداد كامل القيمة اليجارية 
وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اإىل ال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ 

حقوقه وحتميل املنذر اإليه بكافة الر�شم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اإعالن بالن�سر
اإىل املدعي عليه: املروج لالإنتاج والتوزيع الفني . نعلمكم باأن املدعي : مكتبة ال�شفا ذ م م يف 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رق��ع  الأويل. قد  املدنية اجلزئية  ال��دائ��رة  رق��م 2017-7791  ال��دع��وى 
يطالب فيها: اأول: اإلزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 28.033.50 درهم فقط 
ثمانية وع�شرون الف وثالثة وثالثون درهم وخم�شون فل�س. ثانيا: اإلزام املدعي عليها باأن توؤدي 
ثالثا:  التام.  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  للمدعية 
الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل املحاماة . لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى رقم 3 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا اأو بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي 
 2018-3-4 املوافق  الأح��د  يوم  وذل��ك  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة 
اأعاله بو�شفك مدعي  اإليها  امل�شار  ال�شاعة 8 ون�شف �شباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة 

عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقك غيابيا .
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدعوى 

الإمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/163 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-���ش��ون��ي��ل ���ش��ان��ى ج��اج��دي�����س ���ش��ان��ى جم��ه��ول حمل 
وميثله:حممد  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى 
وق��دره )8290451.56( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ����ش���اط���ئ ج���م���ريا 1 يف 
مناف�شات  املقبل  اجلمعة  ي��وم  دب��ي 
ال�شراعية  للنا�شئن يف  دبي  بطولة 
ريغاتا(  ج��ون��ي��ور  )دب����ي  احل��دي��ث��ة 
احل��دث املهم وال��ذي متيز به نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 

منذ الت�شعينيات.
احلديثة  ال�شراعية  ريا�شة  وت��ع��ود 
ال����دويل  ن�����ادي دب����ي  اإىل روزن����ام����ة 
ال��ب��ح��ري��ة م���ن جديد  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
بعد طول انقطاع حيث يعد النادي 
مدر�شة  لأول  وامل���وؤ����ش�������س  ال����رائ����د 
فيها  تخرج  والتي  احلديث  لل�شراع 
ع��م��ال��ق��ة الإب���ح���ار ال�����ش��راع��ي ومن 
لعام  ال��ع��امل  يف  بحار  اأف�شل  بينهم 
وبطلنا  عادل خالد  بطلنا    2014
اإماراتي يفوز  اأول  يو�شف بن لحج 
ب��ل��ق��ب خ���ارج���ي وب��ط��ول��ة دول���ي���ة يف 

البحرين.
وينظم النادي يوم اجلمعة املقبل ويف 
اإط��ار خططه لإح��ي��اء ه��ذا الن�شاط 
اأول �شباقات ال�شل�شلة )دبي جونيور 
وخام�س   2018 ل���ع���ام  ري���غ���ات���ا( 
ال�شباقات يف عام زايد وذلك �شمن 
البحري  الريا�شي  املو�شم  فعاليات 
2017-2018 حيث من املنتظر 
املقبل  ال�شهر  اآخ��ري  تقام جولة  اأن 
مار�س   23 ال�شبت  ي���وم  وحت��دي��دا 

املقبل.
ومن املنتظر اأن ي�شج �شاطئ جمريا 
الفرق  و����ش���ول  م���ع  ب��ال��ن�����ش��اط   1
العديدي  مت��ث��ل  وال���ت���ي  امل�����ش��ارك��ة 
الدولة  ال��ب��ح��ري��ة يف  الأن���دي���ة  م��ن 
وال��ت��ي اأظ��ه��رت يف ال��ف��رتة الأخرية 
تراث  ن��ادي  بينها  وم��ن  لفتا  تاألقا 

الإمارات ونادي اأبوظبي للريا�شات 
ال�شراعية واليخوت ونادي احلمرية 
ونادي دبي للزوارق )دو�شك( ونادي 
والتي  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  يف  احل���م���را 
اإليها الدعوات للم�شاركة يف  وجهت 

احلدث.
ورحب حممد عبد اهلل حارب ع�شو 
ال����دويل  دب����ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
للريا�شات البحرية املدير التنفيذي 

واأع�شاء  رئي�س  اإخ��وان��ه  ع��ن  نيابة 
يف  بامل�شاركن  النادي  اإدارة  جمل�س 
جمل�س  اأن  موؤكدا  احلدث  املرتقب 
تنويع  على  دائ��م��ا  يحر�س  الإدارة 
املو�شم  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة 
تلبية  اج��ل  من  البحري  الريا�شي 
البحرية  الريا�شات  حمبي  رغبات 
وع�شاق �شباقات ال�شراعية احلديثة 
وال��ل��ذي��ن مي��ث��ل��ون ���ش��ري��ح��ة مهمة 

جمتمعية مهمة يف دبي.
املرتقب  احل���دث  اأن  ح���ارب  وك�شف 
يوم اجلمعة املقبل يت�شمن املناف�شة 
خمتلفة  ف����ئ����ات   5 األ������ق������اب  ع���ل���ى 
ه���ي اوب��ت��م�����ش��ت -م��وال��ي��د 2002 
واوبتم�شت -نا�شئن مواليد 2006 
واوربتم�شت- �شيدات مفتوح وقوارب 
ليزر 4.7 - مواليد 2001 وليزر 

 .2001 مواليد  -�شيدات   4.7

وقال اأن نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية �شجل متيزا فريدا يف ن�شر 
وترويج مفهوم الريا�شات البحرية 
وخا�شة  اأنواعها  مبختلف  واملائية 
مثل  الوملبية  البحرية  الريا�شات 

ريا�شات ال�شراعية احلديثة.
ا�شت�شاف  ال��ن��ادي  اأن   : قائال  واأك��د 
تاأ�شي�شه  الأح��داث منذ  العديد من 
بطولة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن   1988 ع�����ام 

العامل لل�شراعية احلديثة -اي�شاف 
دورة  اإىل  م���وؤه���ل���ة   1998 ع�����ام 
 2000 -�شيدين  الوملبية  الألعاب 
وجائزة لوي�س فويتون عام 2010 
و بطولة العامل هوبي كات 16 عام 
عام  اأي  ب��ع��ام  ذل��ك  وق��ب��ل   1996
التوبر  فئة  العامل  بطولة   1995
ث��م ب��ط��ول��ة ال��ع��امل اي�����ش��اف املات�س 
ري�س جي 22 عام 1999 وبطولة 

ري�س  وامل��ات�����س   44 ���ش��ي  اأر  ال��ع��امل 
وبطولة دبي الدولية للنا�شئن دبي 
جونيور ريغاتا التي �شتعود للواجهة 

هذا املو�شم وجائزة اآل مكتوم.
ب��ال��ق��ول : ك��م��ا ك���ان النادي  واأ����ش���ار 
العديد  تدريبات  ل�شت�شافة  مقرا 
م�����ن ال�����ف�����رق ال���ع���امل���ي���ة يف جم���ال 
بينها  وم�����ن  ال�������ش���راع���ي  الإب�����ح�����ار 
والفريق  اكوا  النيوزيلندي  الفريق 

واملع�شكر  ارت��ي��م��ي�����س  ال�������ش���وي���دي 
�شباقات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة  ال����ت����دري����ب����ي 
لل�شراعية  ال��ع��امل��ي��ة  الك�������ش���رتمي 
احلديثة واملع�شكر التدريبي ملنتخب 
الألعاب  دورة  يف  امل�شاركة  الربازيل 
عام  اندوني�شيا  لل�شباب يف  الوملبية 

.2011
اجلدير بالذكر اأن نادي دبي الدويل 
مدر�شة  اأ�ش�س  البحرية  للريا�شات 
فريق  اأول  واأ�شهر  احلديث  ال�شراع 
1999 ليحمل الفريق  وطني عام 
البطولت  يف  والطموحات  الآم���ال 
وامل�����ش��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة م��ع برنامج 
والتدريب  املع�شكرات  �شمل  خا�س 
وق���د اأ���ش��ه��م ذل���ك يف اك��ت�����ش��اف جيل 
ال��ري��ا���ش��ي��ن جنحوا  م��ت��م��ي��ز م���ن 
البطولت  اك�����رب  يف  امل�������ش���ارك���ة  يف 
والنجاح  التمثيل  �شرف  لهم  وك��ان 
اخل����ارج����ي م���ث���ل ال���ب���ط���ل الومل���ب���ي 
اوملبياد  يف  ظهر  ال��ذي  خالد  ع��ادل 
بن  وي���و����ش���ف   2008 ع�����ام  ب���ك���ن 
لحج �شاحب اأول اجناز خارجي يف 
ببطولة  بفوزه  احلديثة  ال�شراعية 

البارح يف البحرين.
تاأ�شي�س  فكرة  �شاحب  النادي  وكان 
ف��ري��ق ب��ح��ر دب���ي وال����ذي ن��اف�����س يف 
احلديثة  لل�شراعية  العامل  بطولة 
اأر �شي 44 وحديثا يف اإطار جهوده 
التطويرية وقع جمل�س اإدارة النادي 
 2017-2016 املا�شي  املو�شم  يف 
عقد ت�شغيل ملدر�شة ال�شراع احلديث 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة وتر كوول  من 
اجل تطوير ن�شاط مدر�شة ال�شراع 
من  املن�شبن  وا�شتقطاب  النادي  يف 

خمتلف �شرائح املجتمع.

15

بر�سل�نة يعلن عن قائمته النهائية مل�قعة ت�سيل�سي
ا�شتدعى مدرب بر�شلونة الإ�شباين، اإرن�شتو فالفريدي، جميع لعبيه 
اإىل لندن، متهيداً خلو�س لقاء ذهاب  املتاحن لل�شفر اليوم الإثنن 
ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم غدا الثالثاء اأمام ت�شيل�شي 
فيليبي  الربازيلي  القائمة من  بريدج. وخلت  �شتامفورد  على ملعب 
من  ق��ادم��اً  الكاتالوين  ال��ن��ادي  اإىل  املا�شي  ال�شهر  املن�شم  كوتينيو، 
ليفربول الإجنليزي، اإذ لن ميكنه امل�شاركة يف البطولة القارية التي 

خا�س مباريات دور املجموعات فيها هذا املو�شم مع ليفربول.
ويواجه فالفريدي حتدياً يف مباراة ت�شيل�شي ب�شبب نتائج التعادل التي 
اإ�شبانيول  اأم��ام  الأخ��رية  الفرتة  الإ�شباين خ��الل  ال��دوري  حققها يف 
اأم��ام م�شيفه  ال�شبت  اأم�س  الذي ظهر عليه  الأداء  وخيتايف، وكذلك 
اإي��ب��ار، ال���ذي ك��ان الأف�����ش��ل يف اأوق���ات ك��ث��رية يف امل��ب��اراة، وك���ان قريباً 
املزدحمة  الأجندة  اأي�شاً  لهذا  وي�شاف  “البلوغرانا«.  �شباك  هز  من 

ملك  كاأ�س  م�شابقة  يف  مبارياته  ب�شبب  للرب�شا،  بالن�شبة  باللقاءات 
اإ�شبانيا، اإذ خا�س خالل ال�شهر اجلاري اأي�شاً مباراتي ن�شف النهائي 
اأمام فالن�شيا، والتي ح�شمها ذهاباً بهدف نظيف واإياباً بهدفن مقابل 
ل�شئ، بينما مل يحظ خالل يناير املا�شي باأي راحة اأي�شاً بن مباريات 

الدوري الإ�شباين والكاأ�س.
ت�شيل�شي  اأن  اإذ  له،  اأداء  اأف�شل  لندن ل�شتعادة  بر�شلونة يف  و�شيحتاج 
�شيخو�س هذه اجلولة بكل ما لديه من قوة، اإثر ابتعاده عن املناف�شة 

على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز نظرياً.
و�شي�شعى “البلوغرانا” للخروج ب�شباك نظيفة من ذهاب لندن، على 
اأن يدفع البلوز ملهاجمته يف العودة على ملعب كامب نو حل�شم  اأمل 
�شفوف  اخ��رتاق  على  القدرة  ع��دم  �شيناريو  تكرار  ولتجنب  التاأهل، 

املناف�س الذي يلعب ب�10 مدافعن والذي تكرر عدة مرات.

الذين  الالعبن  قائمة  الأح��د،  ام�س  م��ران  فالفريدي، عقب  واأعلن 
من:  ك��اًل  �شمت  والتي  الربيطانية،  العا�شمة  اإىل  معه  �شي�شافرون 
و�شريجيو  وراكيتيت�س،  وبيكيه،  واأورت����ول،  و�شيل�شن،  �شتيغن،  ت��ري 
ومي�شي،  �شواريز،  ولوي�س  واإنيي�شتا،  �شواريز،  وديني�س  بو�شكيت�س، 
ودميبيلي، وباولينيو، وباكو األكا�شري، وجودري األبا، وديني، و�شريجي 
مينا،  ويريي  واأومتيتي،  فيدال،  واأليك�س  غومي�س،  واأن��دري  روبرتو، 

وتوما�س فريمايلن.
على  فقط  ام�س  ح�شل  فريمايلن  توما�س  البلجيكي  املدافع  وك��ان 
اأبعدته الإ�شابة التي تعر�س لها يف ركبته منذ  اأن  الإذن الطبي بعد 
اأواخر يناير املا�شي، حن ا�شطر ملغادرة مباراة ريال بيتي�س قبل نهاية 
�شوطها الأول، لي�شبح لدى مدرب الرب�شا اأربعة لعبن يف مركز قلب 

الدفاع )فريمايلن ومينا واأومتيتي وبيكيه(.

احلدث يلفت الأنظار يف �صاطئ جمريا  اجلمعة

ال�سراعية احلديثة تع�د اإىل روزنامة دبي البحري
حارب: 5 فئات للمناف�صة وم�صاركة كبرية متوقعة

قالت تقارير �شحيفة اأن مدرب ريال مدريد زين الدين 
زيدان يفكر يف عدم ا�شتكمال مهمته مع الفريق امللكي، 
بغ�س النظر عما اإذا كان �شيتوج بدوري اأبطال اأوروبا 

لهذا املو�شم.
اإدارة  اأن  اآ����س  �شحيفة  ق��ال��ت  واأو���ش��ح��ت 
ري��ال مدريد ق��ررت اح��رتام ق��رار املدرب 
ال��ف��رن�����ش��ي ن���ه���اي���ة امل���و����ش���م، ول�����ن يتم 
اأنه  ط��امل��ا  ل��ال���ش��ت��م��رار،  عليه  ال�شغط 
غري م�شتعد للعمل يف امل�شروع اجلديد 

للمريينغي.
واأ�شارت اإىل اأن هناك 3 اأ�شماء مر�شحة 
�شانتياجو  زيدان مبلعب  بقوة خلالفة 
ب���رن���اب���ي���و، ه����م ي���واك���ي���م ل�����وف م����درب 
بوكيتينو  ماوري�شيو  اأملانيا،  منتخب 
ويورغن  هوت�شبري،  توتنهام  م��درب 

كلوب مدرب ليفربول.
لكن من ناحية اأخرى ذكرت ال�شحيفة 
ال��ث��الث��ي لن  اأح�����د  ال��ت��ع��اق��د م���ع  اأن 
لبوكيتينو  فبالن�شبة  �شهاًل،  ي��ك��ون 
توتنهام  اإدارة  اأن  امل���ع���روف  ف��م��ن 
�شهلة  لي�شت  ليفي  دانيال  بقيادة 
يح�شم  ل��ن  بينما  امل��ف��او���ش��ات،  يف 
ل���وف م�����ش��ريه م��ع امل��ان�����ش��اف��ت اإل 
عقب كاأ�س العامل يف رو�شيا ال�شيف 

املقبل.
ا  اأي�شً ك���ل���وب  م����ع  ال���ت���ع���اق���د  وي����ب����دو 
ال��ط��ف��رة الهائلة  ب��ع��د  ���ش��ع��ًب��ا، وذل���ك 
“الريدز” موؤخًرا،  التي حققها مع 
اأ�شبحت مقاليد الأم��ور كلها  حيث 
تقريًبا يف يده مبلعب اأنفيلد، ومن 
ادارة  واإقناع  اإقناعه  ا  اأي�شً ال�شعب 
العمالق  م�شوؤولية  بتويل  ليفربول 

املدريدي.
ري���ال  اأن  “كوورة”  م���وق���ع  وب��ح�����ش��ب 
مدريد من املتوقع يقوم بتغيري كبري يف 
ت�شكيلته املو�شم املقبل، حيث ربطت تقارير 
ب��الن�����ش��م��ام للفريق  اأ���ش��م��اء ك��ب��رية  ع���دة 
األعاب  �شانع  ه��ازارد  اإيدين  مثل  الأبي�س، 
توتنهام،  مهاجم  ك��ن  وه���اري  ت�شيل�شي، 
جنم  جونيور  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  ��ا  واأي�����شً

باري�س �شان جريمان.

�سداع يف راأ�س “الريال”.. من 
يخلف زيدان؟

�س�اريز يقرتب من اإزاحة 
مي�سي عن �سدارة الهدافني 

ي�فنت��س يح�سم “ديربي” ت�رين� 
ويخ�سر هيغ�اين

اللجنة املنظمة لكاأ�س العامل لالأندية “االإمارات 2017” تكرم املتط�عني
لالأندية  العامل  كاأ�س  لبطولة  العليا  املنظمة  املحلية  اللجنة  اأقامت 
الذين  املتطوعن  لتكرمي  حفال  الأول  2017” اأم�س  “ الإمارات 
�شاركوا يف تنظيم فعاليات البطولة التي احت�شنتها العا�شمة اأبوظبي 
خالل الفرتة من 6 اإىل 16 دي�شمرب 2017 وتوج بلقبها نادي ريال 

مدريد الإ�شباين.
الهيئة  رئي�س  الرميثي  اللواء حممد خلفان  .. معايل  ح�شر احلفل 
العامة للريا�شة نائب رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي رئي�س اللجنة 
املحلية املنظمة العليا لبطولة كاأ�س العامل لالأندية الإمارات 2017 
الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأمن  العواين  و�شعادة عارف حمد 

ومدراء الإدارات يف املجل�س وجمموعة كبرية من املتطوعن.
وتقدم معايل اللواء حممد خلفان الرميثي - يف كلمته خالل احلفل 
- باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات على 
الدائم  واهتمامهم  والريا�شين  الريا�شة  لقطاع  امل�شتمر  دعمهم 
واملتوا�شل لل�شباب والعتماد عليهم يف بناء م�شتقبل الدولة يف كافة 

املجالت .
اأبوظبي  العا�شمة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  على  معاليه  واأك���د 
با�شت�شافة بطولة كاأ�س العامل لالأندية واإ�شادة الحتاد الدويل لكرة 
با�شت�شافتها  العامل  اأبهرت  الإم���ارات  اأن  اأك��د  “الفيفا” ال��ذي  القدم 
ملونديال الأندية للمرة الثالثة يف تاريخها وذلك من خالل تطبيقها 
لأعلى املعايري يف العمليات التنظيمية �شواء من املالعب التي اأقيمت 
زايد  ب��ن  ه��زاع  وا�شتاد  الريا�شية  زاي��د  مدينة  وه��ي  امل��ب��اري��ات  عليها 
اإىل جانب اللجان العاملة وكل املتطوعن الذين عملوا طوال فرتة 
البطولة وكانوا على قدر عايل من الكفاءة و�شاهموا مع فريق عمل 

الفيفا بخروج البطولة باأبهى �شورة .
برنامج  بتواجد  يفتخر  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اإن  معاليه  وق��ال 

خا�س للمتطوعن وهو برنامج املار�شال الإماراتي الذي مت اطالقه 
“متطوعن. للتطوع  الوطنية  املن�شة  مظلة  حت��ت   2017 ع��ام  يف 

اإن�شانية  “ لت�شجيع التطوع واإعالء مفاهيمه باعتباره قيمة  اإم��ارات 
م�شرية  وا�شتدامة  وتطورها  املجتمعات  بناء  هام يف  دور  ولها  �شامية 

تنميتها وهي قيمة متاأ�شلة يف اأفراد جمتمع الإمارات بالفطرة.
عن  معربا   .. املتطوعن  عمل  لفريق  الكبري  ب��ال��دور  معاليه  واأ���ش��اد 
2017 من تقدم كبري يف م�شرية العمل  �شروره مبا �شاهده يف عام 

التطوعي اأثناء البطولة.
كما اأ�شاد باجلهود املخل�شة لعارف حمد العواين الأمن العام ملجل�س 
ال��ذي قاموا به خالل فرتة  وال��دور  الريا�شي وفريق عمله  اأبوظبي 

البطولة.
وكرم معايل رئي�س اللجنة املحلية املنظمة العليا املتطوعن املتميزين 
وفرق العمل وهم فريق عمل امل�شابقات وفريق الربوتوكول وال�شيافة 
وفريق مواقع التوا�شل الجتماعي والفريق الإعالمي وفريق القطاع 

الأول والثاين والثالث والرابع.

حقق يوفنتو�س بطل اإيطاليا يف املوا�شم ال�شتة املا�شية فوزا �شعبا على م�شيفه 
تورينو -1�شفر يف دربي تورينو و�شعه يف ال�شدارة موؤقتا يف املرحلة اخلام�شة 
والع�شرين، لكنه خ�شر مهاجمه الرجنتيني غونزالو هيغواين ب�شبب الإ�شابة. 
الوحيد يف  املباراة  �شاندرو هدف  اليك�س  الربازيلي  و�شجل 

الدقيقة 33.
ال�شيدة  لفريق  ال��ت��وايل  على  التا�شع  ال��ف��وز  وه��و 
العجوز يف ال��دوري لريفع ر�شيده اىل 65 نقطة، 
متقدما بفارق نقطتن على نابويل الذي ي�شت�شيف 

�شبال يف وقت لحق.
يف املقابل، تلقى تورينو خ�شارته الوىل يف 6 مباريات 
حتت ا�شراف مدربه اجلديد والرت ماتزاري الذي 
فتجمد  ميهايبلوفيت�س  �شيني�شا  ال�شربي  خلف 

ر�شيده عند 36 نقطة يف املركز التا�شع.
توتنهام  �شيفه  م��ع  ت��ع��ادل  ي��وف��ن��ت��و���س  وك���ان 
-2�شفر  ت���ق���دم  ان  ب���ع���د   2-2 الن���ك���ل���ي���زي 
النهائي  ال��دور ثمن  املا�شي يف ذه��اب  ال�شبوع 
ل��دوري ابطال اوروب��ا. وتقام مباراة الإي��اب يف 

لندن يف 7 اذار مار�س.
وتعر�س هيغواين اىل ا�شابة يف الكاحل مبكرا 
حماولته  ل��دى  الثالثة  الدقيقة  يف  وحت��دي��دا 
م��ت��اب��ع��ة ك���رة م���ن م��ريال��ي��م ب��ي��ان��ي��ت�����س. وخا�س 
ي�شطر  ان  قبل  اخ���رى  دقيقة   12 الرجنتيني 

املدرب ما�شيميليانو اليغري اىل اإخراجه.
وي����ع����اين ال���ف���ري���ق ا����ش���ال م����ن ا����ش���اب���ة ع�����دد من 
لع��ب��ي��ه ك��م��اري��و م��ان��دزوك��ي��ت�����س وب���الز ماتويدي 
وخ��وان ك���وادرادو، يف حن مل يبداأ باولو ديبال 

وفيديريكو برناردي�شكي اأ�شا�شين.

لوي�س  الأوروغ���وي���اين  النجم  اأح���رز 
فريقه  ف�����وز  يف  ه����دف����اً  �����ش����واري����ز 

اإيبار، لي�شل  2-0 على  بر�شلونة 
الدوري  يف  اأهدافه  اإجمايل 

هدفاً،   17 اإىل  الإ�شباين 
ال��ث��اين خلف  امل��رك��ز  يف 

الأرجنتيني  زميله 
نيل  ليو

مي�شي.
وغ���������اب 

م����ي���������ش����ي 
عن الت�شجيل يف اجلولت 

ل��رب���ش��ل��ون��ة يف  الأخ�����رية  ال�3 
ليتجمد  الإ���ش��ب��اين،  ال����دوري 

ر�شيده عند 20 هدفاً.
اأهداف  ح�شيلة  يف  وال��الف��ت 

اأهدافه  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  ���ش��واري��ز، 
مي�شي  م����ن  ب�����ش��ن��اع��ة  ج������اءت 
مرمى  يف  اآخ��ره��ا  وك���ان  نف�شه، 

اإيبار، حيث اأر�شل متريرة اأر�شية 
�شاحرة جتاوزت كافة املدافعن، قبل 

اأن ي�شكنها النجم الأوروغوياين 
ال�شباك.



تقطع اأ�سبعها وت�ستخدمه كقالدة
يف �شلوك غريب من نوعه، اأقدمت امراأة على قطع جزء كبري من اأحد 
ترتديها يف عنقها.   اإىل قالدة  اأن حتوله  قبل  الي�شرى  يدها  اأ�شابع 
قامت تورز رينولدز )30 عاماً( بقطع اإ�شبعها اخلن�شر، وحفظته يف 
الثالجة لعدة اأيام قبل اأن ت�شعه �شمن عبوة زجاجية �شغرية مليئة 
اإ�شبعي  م��ن  "بعدما قطعت ج���زءاً  ت��ورز  ك��ح��ويل.  وق��ال��ت  مبحلول 
اأي��ام فكرت يف كيفية ال�شتفادة منه،  و�شعته يف الثالجة، وبعد عدة 
ق��ّدم يل  "يف عيد ميالدي،  واأ�شافت  اإىل قالدة".  اأحوله  اأن  فقررت 
�شديقي املقرب جمموعة من القبعات ال�شغرية لأ�شعها على اإ�شبعي 
املبتور، كانت تلك القبعات رائعة بالفعل. لقد ا�شتوحيت هذه الفكرة 
الرائعة من �شديقة يل". ويذكر باأن تروز لها تاريخ طويل بالقيام 
 2014 يف  ال�شابق  حبيبها  عن  انف�شلت  اأن  فبعد  الغريبة،  بالأ�شياء 
اإىل  واأر�شلته  باقتطاع و�شم من ذراعها  اكت�شافها خيانته، قامت  اإثر 
جتربتها  عن  ت��روز  ن�شرته  فيديو  مقطع  ولقي  بالربيد.   �شديقها 
اأثنى  اإذ  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  مت�شاربة  ف��ع��ل  ردود 
اآخ��رون ما فعلته ونعتوه  ا�شتنكر  بينما  الفكرة،  املتابعن على  بع�س 

بالت�شرف ال�شاذ، وفق ما ورد يف �شحيفة مريور الربيطانية. 

انتحلت �سفة رجل وتزوجت امراأتني
انتحال �شفة  ام��راأة هندية  ا�شتطاعت  اأغ��رب من اخليال،  يف ق�شة 
كما  املهور،  اأم��وال  على  بغر�س احل�شول  ب�شيدتن،  وال���زواج  رج��ل، 
 Hindustan �شحيفة  اأوردت  ما  وح�شب  حملية.  ع��ادات  تق�شي 
بعدما  رج��ل،  هيئة  ع��ام��ا،   25 �شن،  �شويتي  ات��خ��ذت  فقد   Times
على  واأن�شاأت �شفحة  الذكور،  ترتدي مالب�س  وباتت  �شعرها  ق�شت 

خطتها. تنفيذ  اأجل  من  كري�شنا  يدى  �شاب  "في�شبوك" با�شم 
فح�شب تقاليد هندية، يدفع الزوجة واأهلها اأموال املهر اأو يقدمون 
كمية من الذهب للزوج بعد اإمتام مرا�شم الزواج، ورغم اأن ال�شلطات 
منعت هذا الأمر قبل عقود، اإل اأنه مازال يحدث يف اأماكن بالهند. 
على  واف��ق��ت  �شيدة  على  ال��ع��ث��ور  بالفعل  �شن  �شويتي  وا�شتطاعت 
الزواج، وقالت لحقا: "تزوجنا يف 2014، بعدما كانت تت�شرف مثل 
الرجال، فقد كانت ت�شرب الكحول وتدخن وت�شربني. لكن الزوجة 
ما لبثت اأن اكت�شفت "اخلدعة" فتقدمت ب�شكوى اإىل ال�شرطة، قائلة 
 2016 ويف  دولر.  األ��ف   16 بقيمة  مهرا  املزيف" طلب  "الزوج  اإن 
ثانية، و�شعتها مع الزوجة الأوىل  ب�شيدة  �شن  �شويتي  "تزوجت" 
اأن زوجها  �شريعا  الثانية  الزوجة  تكت�شف  اأن  واح��دة، قبل  يف غرفة 
امراأة ولي�س رجال، وجُترب لفرتة على اإبقاء الأمر طي الكتمان. وقد 
وجدت ال�شلطات اأرقام 200 �شيدة على رقم الهاتف اخلا�س ب�شويتي 
�شن، واأكدت اأنها حتدثت مع �شيدات اآخريات يف اأرجاء الهند متهيدا 
لزيجات اأخرى على ما يبدو. وتقول ال�شرطة اإن املراأة التي انتحلت 

�شفة الزوج، مل ت�شمح لأي من الزوجتن اأبدا بروؤية ج�شدها.

امل�سط�رة« ل�»الر�سيعة  م�ساهدة  ملي�ن   143
ن�شر �شاحر اأمريكي مقطع فيديو يظهر فيه ابنته الر�شيعة وقد 
م�شاهدة.  مليون   143 ن��ال��ت  خ��دع��ة  يف  �شطرين،  اإىل  انق�شمت 
ووفق ما اأوردت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، فقد ن�شر ال�شاحر 
جو�شتن فلوم الفيديو يف �شفحة The Magic Show مبوقع 
يقرتب  وه��و  ال�شاحر  ال�شريط  ويظهر  اأي���ام.  ع��دة  قبل  في�شبوك 
من ابنته التي كانت نائمة وفق طاولة يف املنزل، قبل اأن ي�شتعن 
ب��ك��ت��اب��ن م��ل��ون��ن م��ن اأج����ل تنفيذ احل��ي��ل��ة ال��ت��ي اأظ���ه���رت وك���اأن 
اإىل ق�شمن. و�شاهد اللقطة على في�شبوك  الر�شيعة قد �شطرت 
اأكر من 143 مليون �شخ�س، وهو تقريبا اأكرب رقم يحققه فيديو 

على ال�شفحة املتخ�ش�شة يف ال�شحر واخلدع الب�شرية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يرتك �سقيقه الت�اأم مكانه يف ال�سجن
األقت ال�شرطة يف البريو القب�س على متهم بعد عام من جناحه بالهرب من ال�شجن، بعد اأن ترك �شقيقه التواأم 
اأدين بتهم تتعلق بال�شرقة والعتداءات اجلن�شية، وخالل  األك�شندر جيفر�شون ديلغادو )28 عاماً(،  مكانه.  وكان 

زيارة �شقيقه التواأم له يف ال�شجن، عمد اإىل تخديره، وتبادل املالب�س معه، ليتمكن من الهرب من ال�شجن.
ويف 10 يناير )كانون الثاين( 2017، نفذ ديلغادو واحدة من اأغرب عمليات الهرب من ال�شجن يف التاريخ، والأوىل 

من �شجن بيدرا�س غوردا�س الأكر اأماناً يف بريو منذ 12 عاما، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
من  والر�شائل  الطعام  له  واأح�شر  ال�شجن،  يف  لزيارته  جيانكارلو  ال��ت��واأم  ديلغادو  �شقيق  ح�شر  اليوم،  ذل��ك  ويف 
األك�شندر، حيث قدم له م�شروباً غازياً  اإىل زنزانة  ال�شقيقان  انتقل  امل�شرتكة،  اأ�شدقائه. وبعد لقائهما يف املنطقة 

يحتوي على كمية من املواد املخدرة.
وا�شتيقظ جيانكارلو بعد هروب �شقيقه من ال�شجن، و�شارع لإخبار احلرا�س مبا حدث، لكن اأحداً مل ي�شدقه، قبل 

اأن يتم التاأكد من روايته، من خالل مقارنة ب�شماته مع ب�شمات �شقيقه يف ال�شجالت.
اإل اأن ذلك مل يكن كافياً لإطالق �شراح جيانكارلو، ومت التعامل معه على اأنه متواطىء مع �شقيقه ولي�س �شحية له، 
يف حن مت طرد حرا�س ال�شجن، بعد اأن متكن ال�شجن من الهرب حتت اأنظارهم، ومل يكلفوا اأنف�شهم عناء التاأكد 

من اخلتم على ذراعه.
القب�س عليه موؤخراً، ومن  ال�شرطة من  اأن متكنت  اإىل  ال�شجن،  األك�شندر حراً طليقاً، و�شقيقه حمتجز يف  وظل 

املتوقع اأن يبقى يف ال�شجن ملدة 16 عاماً على الأقل. 
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عائلة من 23 فردًا تت�ساجر على منت �سفينة 
اأجلت ال�شرطة الأ�شرتالية 23 فرداً من عائلة واحدة من �شفينة �شياحية 
اإعالم  و���ش��ائ��ل  ذك���رت  م��ا  ع��دة ج��رح��ى، على  اإىل �شقوط  اأدى  ع���راك  اإث���ر 
اأ�شرتالية . واأنزل هوؤلء الركاب وبينهم ن�شاء واطفال يف حن كانت ال�شفينة 
التي تقوم برحلة ت�شتمر ع�شرة اأيام، را�شية يف �شيدين، اإحدى حمطاتها. 
واأظهرت اأ�شرطة فيديو �شورها ركاب اأن اأكر من ع�شرة اأ�شخا�س �شاركوا 

يف العراك. وحاول اأفراد من الطاقم التدخل لكن من دون جدوى. 
ال��رك��اب الآخ��ري��ن على  اأرع��ب��ت  اأن ه��ذه املجموعة  اأخ���رى  واأف���ادت م�شادر 
مدى اأيام. وروى اأحد ال�شهود ل�شحيفة "ذي هريالد �شن"، "كان النا�س 
يخرجون اأطفالهم من حو�س ال�شباحة لأنهم كانوا يبكون ب�شبب اخلوف"، 
اإنها  "العامة  �شي  "اأيه بي  الأ�شرتالية  الإر�شال  اأخرى لهيئة  راكبة  وقالت 

�شهدت �شبعة �شجارات خمتلفة خالل الرحلة.
واأو�شحت  اتهام.  اي  توجه  مل  لكنها  حتقيقاً  فتحت  اإنها  ال�شرطة  وقالت 
فانديكريك  جنيفري  البحرية  لي��ن  ك��روز  كارنيفال  �شركة  با�شم  ناطقة 
اإن عائلة واح��دة �شالعة يف هذه احل��وادث، م�شرية اإىل اأن اإرغ��ام جمموعة 

برمتها على مغادرة ال�شفينة هو احلل الخري الذي نلجاأ اليه.
والأ�شبوع املا�شي، �شهدت �شفينة �شياحية اأخرى مغامرة مماثلة يف �شديني، 
النتظار  ط��اب��ور  يف  ع��راك  ب�شبب  للمرفاأ  اأدراج��ه��ا  ال��ع��ودة  اإىل  فا�شطرت 

للدخول اىل املراحي�س. وقد ك�شرت راكبة رو�شية زجاجة على راأ�س رجل.

اإحباط تهريب خمط�طات واآثار قّيمة 
اأحبطت ال�شلطات العراقية يف حمافظة كركوك )250 كلم �شمال بغداد( 
عملية تهريب خمطوطات واآثار تقدر قيمتها ب� 13 مليون دولر اإىل تركيا، 
واألقت القب�س على املتورطن بالعملية ومت ت�شليمهم اإىل جهاز املخابرات 
العملية  اأن  الداخلية يف كركوك  وزارة  ملفت�شية  ملكتب  بيان  وذكر  الوطني. 
الوطني مفادها  املخابرات  املكتب من جهاز  اإىل  ورود معلومات  بعد  متت 

وجود خمطوطات واآثار م�شروقة لدى اأ�شخا�س يف املحافظة.
واأ�شاف وبعد التاأكد من �شحة املعلومة األقت املفرزة القب�س على �شخ�شن 
دولر  مالين   8 ب�  قيمتها  تقدر  اأث��ري��ة  خمطوطات  بحوزتهما  و�شبطت 

ومتثال لراأ�س اأثري يقدر مببلغ 5 مالين دولر.
واأو�شح البيان، اأنه مت تنظيم حم�شر �شبط اأ�شويل ودونت اإفادة املتهمن 
اأحد  ات��ف��ق��ا م��ع  ال��ت��ه��ري��ب، واأن��ه��م��ا  ب��ج��رمي��ة امتهانهما  ّي��ن اع��رتف��ا  ال��ل��ذَّ
الأ�شخا�س يف تركيا لمتام العملية وا�شتالم الآثار على احلدود الرتكية، 
الأحمر(  اأنهما ينتظران و�شول �شحنة من مادة )الزئبق  اأي�شاً  اأف��ادا  كما 
الرئي�س  ل��زوج��ة  ت��ع��ود  واأمل��ا���س  ذهبية  وم�شوغات  ال��رتك��ي��ة  احل���دود  على 

الأ�شبق �شدام ح�شن )�شاجدة( تقدر مبالين الدولرات.
جهاز  اإىل  امل�شبوطة  والآث����ار  املتهمن،  ت�شليم  مت  اأن��ه  اإىل  البيان  وا���ش��ار 

املخابرات الوطني اأ�شولياً ل�شتكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

اتهام �سبي 
بالقتل يف مدر�سة 
باركر  ل��غ��اب��ي  ال�����ش��ل��ط��ات  وج��ه��ت 
)15 عاما( تهمتن بالقتل، و14 
الدرجة  م���ن  ب���الع���ت���داء  ات��ه��ام��ا 
الأوىل يف حادث اإطالق النار الذي 
بولية  ث��ان��وي��ة  م��در���ش��ة  وق����ع يف 
وف���ق �شحيفة  ي��ن��اي��ر،  ك��ن��ت��اك��ي يف 

اأمريكية.
كورير-جورنال،  �شحيفة  وقالت 
على  لباركر  وجهت  التهامات  اإن 

اأ�شا�س اأنه را�شد.
ووجهت له تهمة قتل طالبن كان 
واإ�شابة  عاما   15 منهما  كل  عمر 
اإط���الق  يف  اآخ���ري���ن  اأك����ر من12 
الذي وقع مبدر�شة مار�شال  النار 
كنتاكي  بولية  بينتون  يف  كاونتي 

يف 23 يناير.
وك�����ان ه����ذا ال���ه���ج���وم ال�����ذي وقع 
اأكر من  على املدر�شة التي ت�شم 
اأح��دث عمليات  1150 طالبا بن 
اأ�شبحت حدثا  التي  النار،  اإطالق 
عرب  والكليات  املدار�س  يف  متكررا 
ال�شنوات  يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 

الأخرية.
وُقتل 17 �شخ�شا يف حادث اإطالق 
نار يف مدر�شة ثانوية يف باركالند 

بولية فلوريدا، الأربعاء.
نيكول�س  ب����ه  ل��ل��م�����ش��ت��ب��ه  ووج������ه 
قد  ك����ان  ال����ذي  كروز)19عاما(، 
ُف�������ش���ل م����ن م���در����ش���ة م����ارغ����وري 
 17 الثانوية،  دوغال�س  �شتومنان 

اتهاما بالقتل املتعمد.

�سرقة ما�سية ت�دي 
ب�40 �سخ�سًا

اجلاري  الأ���ش��ب��وع  الأق���ل  على  �شخ�شاً   40 قتل 
يف  وحر�شها  ما�شية  ل�شو�س  ب��ن  م��واج��ه��ات  يف 
م��دي��ن��ة زام���ف���را ���ش��م��ايل غ���رب ن��ي��ج��ريي��ا، وفقاً 

لو�شائل اإعالم حملية.
ب���رياين الأربعاء  امل��واج��ه��ات يف ق��ري��ة  وان��دل��ع��ت 
واأ�شفرت عن �شقوط قتلى يف الطرفن،  املا�شي 
مل��ا ذك��رت��ه م�����ش��ادر م��ن اج��ه��زة الطوارئ  وف��ق��اً 

لوكالة )اإيف(. 
الآن،  حتى  �شخ�شاً   18 مقتل  ال�شرطة  واأك���دت 
لكنها تعتقد اأن الل�شو�س انت�شلوا بع�س اجلثث.
وتعر�شت هذه املنطقة من البالد ل�شرقة ما�شية 
زامفرا  م��دي��ن��ة  يف  وخ��ا���ش��ة  عنيفة  وم��واج��ه��ات 

الزراعية النائية.
واأطلقت احلكومة اأم�س عملية ع�شكرية ملواجهة 
املحلين  املا�شية  رعاة  بن  املت�شاعدة  املواجهات 
والل�شو�س يف وليات �شمال البالد والتي �شهدت 

�شقوط عدة قتلى موؤخراً.

ظُنّ�ا اأنها ماتت فدفن�ها حية!
بعدما  الربازيلية،  امل��دن  اإح���دى  يف  وقعت  غريبة  ق�شة 
عت داخل نع�شها  ُدِفنت امراأة حيًة عن طريق اخلطاأ وُو�شِ
من  للخروج  ُت�شارع  اأن  قبل  يوماً،   11 ملدة  واعية،  وهي 
الربيطانية،  ميل”  “الديلي  �شحيفة  وق��ال��ت  ال��ق��رب. 
اأمليدا  اإَنّ روزاجنيال   ،2016 16 فرباير/�شباط  اجلمعة 
دو�س �شانتو�س، )37 عاماً(، قد حاولت، لكن دون جدوى، 
الهرب من تابوتها اخل�شبي، الذي اأُحِكم اإغالقه بعد اأن 
ُدِفنت وهي على قيد احلياة. لكَنّها كانت قد ُتوفيت بالفعل 
م اأفراد العائلة املقربة يوم اجلمعة املا�شي 9  عندما حَطّ
اأَنّهم  اأن ذكر �شكاٌن حمليون  2018، بعد  فرباير/�شباط 
لتقارير  وفقاً  قربها،  من  قادماً  �شراٍخ  �شوَت  ي�شمعون 
يف  ال��ه��ي��اج  ح��ال��ة  ال�����ش��ادم��ة  اللقطات  وُت��ظ��ه��ر  �شحفية. 
م��ق��اب��ر ���ش��ن��ه��ورا ���ش��ان��ت��ان��ا ب��ب��ل��دة ري��ات�����ش��او دا����س نيفي�س 
يحملون  الرجال  كان  عندما  الربازيل(،  �شرقي  )�شمال 
النع�س الثقيل وُيزيلون الغطاء. وقد طلب بع�س النا�س 
�شون  ا�شتدعاء �شيارة الإ�شعاف، يف حن كان اآخرون يتح�َشّ
داف��ئ��ت��ن، بح�شب  ت���زالن  اإنهما ل  امل����راأة، وق��ال��وا  قدمي 
اأعلن  امل�شت�شفيات قد  اأحد  ال�شحيفة الربيطانية. وكان 
وف��اة روزاجن��ي��ال، وه��ي ام���راأٌة متزوجة، ي��وم 28 يناير/

كانون الثاين 2018، وُدِفَنت يف اليوم التايل.
املقابر،  م��ن  بالقرب  يعي�شون  ال��ذي��ن  ال�شكان،  ��ه  ن��َبّ وق��د 
يوماً   11 ب��ع��د   ،2018 ف��رباي��ر/���ش��ب��اط   9 ي���وم  عائلتها 
�شماع �شراخ وطرقات �شادرة من  من دفنها، وذلك بعد 
ب��اأَنّ ج�شدها كان ملتوياً  داخل املقربة. واأف��ادت التقارير 
اأُِزي��ل القطن الطبي املو�شوع داخل  ول يزال دافئاً، وقد 
وجبهتها  يديها  يف  ُج��ِرَح��ت  وق��د  اأنفها،  وفتحتي  اأذنيها 

فيما يبدو، كاأَنّها كافحت للخروج من القرب.

الأ�سرة امراأة  تع�ي�سا  دوالر  ملي�ن   37
اأن هيئة حملفن بولية  بالتيمور �شن،  ذكرت �شحيفة 
ماريالند الأمريكية منحت اأ�شرة امراأة �شوداء م�شلحة، 
ُقتلت بر�شا�س �شرطة مقاطعة بالتيمور يف مواجهة عام 

2016 تعوي�شا جتاوزت قيمته 37 مليون دولر.
اأول  اأن  وج���دت  املحلفن  هيئة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
طلقة من رجال ال�شرطة على كورين غايرن، التي قتلتها 
واأ�شابت ابنها كودي مل تكن مربرة. كما تاأكدت الهيئة اأن 

احلقوق املدنية لالأم والطفل "انُتهكت".

بركان هائل قد يقتل 100 ملي�ن اإن�سان
اليابانية قرب �شواحل  اكت�شف جيولوجيو جامعة كوبي 
اليابان بركانا هائاًل يحتوي على �شهارة يرتاوح حجمها 

بن 34 و41 كيلومرت مكعب.
وورد يف مقال ن�شره فريق العلماء اأ�شحاب الكت�شاف، اأنه 
ويف حال ثوران الربكان املذكور فاإنه قد يق�شي على حياة 

100 مليون اإن�شان يف دقائق.
بحرية  على  اأجروها  التي  البحوث  بعد  العلماء  وخل�س 
ي�شل  قبة  داخلها  يف  اأن��ه  اإىل  الربكانية  كيكاي  كالديرا 
مرت   600 اإىل  وارت��ف��اع��ه��ا  ك���م،   10 اإىل  ق��ط��ره��ا  ن�شف 

وحم�شوة بال�شهارة الربكانية اأو املاغما.
وي��وؤك��د اأ���ش��ح��اب ال��ب��ح��وث، اأن ال��ربك��ان امل��ذك��ور ك��ان قد 
ثار قبل 7.3 األف �شنة وق�شى على احل�شارة التي كانت 

مزدهرة يف جنوبي اليابان يف تلك احلقبة. رئي�ض الوزراء الكندي جا�صنت ترودياو وزوجته �صويف غريغوار واأطفاله اأثناء زيارتهم لتاج حمل يف اأغرا بالهند. )ا ف ب(

بيلي ي�دع بريبري 
بعر�س مفعم باالأل�ان 

م�شمم  ب��ي��ل��ي  ك��ري�����ش��ت��وف��ر  ودع 
بريبري  ب�شركة  ال�شهري  الأزي����اء 
ال�شبت  ي��وم  ال�شركة  الربيطانية 
�شاخب  مب���زي���ج  م��ف��ع��م  ب���ع���ر����س 
ت�شميمات  فيه  ق��دم  الأل����وان  م��ن 
م�����ش��ت��وح��اة م��ن األ�����وان ق��و���س قزح 
النق�س  ع��ل��ى  ب��ت��ن��وي��ع��ات خم��ت��ل��ف��ة 
منتجات  مي���ي���ز  ال������ذي  ال�������ش���ه���ري 
اأزي�����اء م�شاء  ع��ر���س  ب���ريب���ري يف 
ال���ل���ي���زر. و����ش���ي���رتك بيلي  ب����اأن����وار 
�شاعد  ع���ام���ا   17 ب���ع���د  ال�������ش���رك���ة 
ال���ع���الم���ة  �����ش����ع����ود  خ����الل����ه����ا يف 
التجارية امل�شهورة مبعاطف املطر 
التي ت�شبه الزي الع�شكري وبنق�س 
البيج  ب��األ��وان  م��رب��ع��ات  �شكل  على 

والأ�شود والأحمر.
وع��ر���ش��ت جم��م��وع��ت��ه الأخ�����رية يف 
اأ���ش��ب��وع ل��ن��دن ل��الأزي��اء يف معر�س 
حمطة  ي�������وم  ذات  ك�������ان  ����ش���خ���م 
املعرو�شات  وات�����ش��م��ت  ح���اف���الت 
بثقافة  مم���زوج���ة  ���ش��ب��اب��ي��ة  ب����روح 
الوا�شعة  ال�������ش���رتات  م���ن  ال�������ش���ارع 
املزودة بغطاء للراأ�س اإىل التنورات 

الف�شفا�شة.
واألوان  اجلريئة  الأل��وان  وهيمنت 

قو�س قزح على الت�شميمات.
العر�س  ل��روي��رتز بعد  بيلي  وق��ال 
يوجد  ج�������دا،  م�����وؤث�����ر  "املوقف 
منذ  معهم  عملت  ه��ن��ا  اأ���ش��خ��ا���س 
ليلة  ك��ان��ت  املهنية.  حياتي  ب��داي��ة 

مميزة للغاية".
"اأمام ال�شركة الكثري من  واأ�شاف 
واأن�����ا متحم�س  ال��رائ��ع��ة  الأ����ش���ي���اء 
متابعة  م��ن  الآن  �شاأمتكن  لأن��ن��ي 
ب������ريب������ري ت�����وا������ش�����ل ازده�������اره�������ا 

و�شعودها".

وظائف براتب 10 دوالرات وعالوة 144 بي�سة
اجتذاب  اإىل  فنزويال  يف  ل��الأم��ن  �شركة  تتطلع 
موظفن بعالوة حتفيزية 144 بي�شة مع راتب 

10 دولرات يف ال�شهر.
�شحيحة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ش��ل��ع  اأن  اإدراك����ه����ا  وم����ع 
ت�شعى  اأزم���ة،  يعاين  اقت�شاد  يف  تقفز  والأ���ش��ع��ار 
�شركة اأطال�س �شيكيورتي، يف ولية زوليا بغرب 
البالد، اإىل توظيف حرا�س لالأمن براتب �شهري 
ال�شوق  ب�����ش��ع��ر  10-دولرات  ب��ول��ي��ف��ار  م��ل��ي��وين 
"حتفيزية" من  ع���الوة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��وداء- 

البي�س.
ولكي يح�شلوا كل اأ�شبوع على 36 بي�شة، قيمتها 
ال�����ش��وداء، يتعن  ال�شوق  ب�شعر  ح��وايل دولري���ن 
واأل  املحدد  الوقت  يف  ي�شلوا  اأن  العاملن  على 
مالب�س  ي��رت��دوا  واأن  العمل  ن��وب��ات  ع��ن  يغيبوا 
بال�شركة  الب�شرية  امل����وارد  م��دي��ر  وق���ال  اأن��ي��ق��ة. 
اأن  منذ  الطلبات  م��ن  الكثري  "تلقينا  ل��روي��رتز 

اإنه  البتكار.  ب��روح  الإع��الن. نحن نعمل  ن�شرنا 
حافز جيد".

�شرورية  واملوا�شالت  الغذاء  عالوات  واأ�شبحت 
العملة  ان���ه���ارت  اأن  ب��ع��د  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ن  ل��ل��ع��م��ال 
املحلية اإىل درجة اأن احلد الأدن��ى لالأجور يبلغ 
ال�شوق  ب�شعر  �شهريا  واح��د  دولر  ح��وايل  حاليا 

ال�شوداء.
وت���ع���اين ف���ن���زوي���ال اأي�������ش���ا م���ن ت�����ش��خ��م جامح 
ولديها واحد من اأعلى معدلت جرائم القتل يف 
الأمن �شحايا  العامل، وكثريا ما يذهب حرا�س 

للجرمية.
ويلقي الرئي�س نيكول�س مادورو باللوم يف تلك 
امل�شاكل على "حرب اقت�شادية" ت�شنها املعار�شة 
مب�شاعدة من وا�شنطن، بينما يقول منتقدون اإن 
حكومته ال�شرتاكية دمرت القت�شاد من خالل 

عدم الكفاءة والف�شاد.

كيم كاردا�سيان تبيع 200 
قطعة من مالب�سها

يف خطوة اإن�شانية منها ولتقدمي الدعم لالأعمال اخلريية تخ�ش�س جنمة تلفزيون الواقع 
الأمريكية  كيم كاردا�شيان  مزاداً علنياً على 200 قطعة مالب�شها ال�شخ�شية.

% من عائدات املزاد، �شتذهب اإىل م�شت�شفى   10 اأفادت باأن  اإندبندنت الربيطانية  �شحيفة 
الأطفال يف لو�س اأجنلو�س، من اأجل م�شاعدة املر�شى، يف وقت �شمت ت�شكيلة املالب�س عددا من 

القطع التي ترتاوح اأ�شعارها بن 2.50 دولر و485 دولرا، و�شملت القطع �شندل بنعل 
من الفراء، وحقيبة من غوت�شي، وغريها من املالب�س واملقتنيات ال�شخ�شية 

من  واح��دة  بها  تقوم  التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  اأنها  يذكر  لكاردا�شيان. 
كاردا�شيان  كورتني  عقدت  حيث  الإن�شاين  العمل  بهذا  كاردا�شيان  اآل 

�شقيقة كيم مزادا للجمعيات اخلريية يف عام 2016.


